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WSTĘP 
 
 
Monografia, którą mamy przyjemność przedstawić Szanownym Czytelni-

kom jest szóstym tomem publikacji z cyklu „Ekonomia i zarządzanie w teorii  
i praktyce”. Składają się na nią opracowania napisane przez młodych pracowni-
ków naukowych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego i Wydziału Zarzą-
dzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz innych polskich uczelni. Podobnie jak  
w poprzednich edycjach poszczególne rozdziały książki są poświęcone prezen-
tacji wyników badań prowadzonych przez autorów, dotyczących różnych 
aspektów funkcjonowania współczesnych gospodarek. Nawiązują one do 
aktualnych zjawisk obserwowanych w światowej i w polskiej gospodarce. 
Bardzo ważnym wkładem w dyskusję na temat problemów gospodarczych  
są artykuły, w których zostały zaprezentowane wyniki własnych badań empi-
rycznych.  

Wydaje się, że – pomimo bardzo szerokiego spektrum zainteresowań nau-
kowych autorów monografii – można wskazać wspólny wątek stanowiący 
kanwę prezentowanych w książce rozważań. W wielu artykułach autorzy 
podejmują próbę oceny czynników determinujących konkurencyjność ujmowaną 
tak, jak to zostało zrobione w jednej z definicji zaproponowanych przez OECD. 
Zgodnie z tą definicją „konkurencyjność oznacza zarówno zdolność firm, 
przemysłów, regionów, narodów lub ponadnarodowych ugrupowań do sprosta-
nia międzynarodowej konkurencji, jak i do zapewniania relatywnie wysokiej 
stopy zwrotu od zastosowanych czynników produkcji i relatywnie wysokiego 
zatrudnienia na trwałych podstawach”. Biorąc pod uwagę podmiot konkurowa-
nia można zatem określić konkurencyjność jako zdolność przedsiębiorstwa, 
regionu lub kraju do tworzenia większego bogactwa niż konkurenci na rynku 
światowym. Tego typu podejście jest punktem wyjścia podziału monografii na 
trzy części, w których zostały ujęte różne aspekty konkurencyjności z perspek-
tywy procesów zachodzących w przedsiębiorstwach, regionach i gospodarkach 
narodowych. 

Pierwsza część książki – konkurencyjność przedsiębiorstw – obejmuje 
dziewięć rozdziałów. Większość z nich poświęcona została ocenie wpływu 
struktur rynkowych i otoczenia regulacyjnego przedsiębiorstw na ich zdolność 
do konkurowania na rynkach krajowych i zagranicznych. Relacja konkurencja 
– konkurencyjność jest opisywana przede wszystkim w kontekście implikacji 
procesów liberalizacji i deregulacji na poziom dobrobytu. Szczególnym przy-
padkiem organizacji sektora jest monopol. Można wskazać wiele przyczyn, 
które prowadzą do uzyskania przez przedsiębiorstwo pozycji monopolistycznej 
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lub dominującej na rynku oraz skutków, jakie ma to dla konkurencyjności 
sektora i gospodarki. Wskazują na to autorzy rozdziałów, w których opisane 
zostały różne przypadki firm monopolistycznych. Jako pozytywny przykład 
procesów demonopolizacji wymienia się ustawę liberalizującą rynek usług 
pocztowych w Polsce. Jest to specyficzny rynek, na którym pozycja monopoli-
styczna Poczty Polskiej była chroniona przez regulacje prawne skutecznie 
ograniczające rozwój konkurencji. Nowe przepisy, które weszły w życie od roku 
2013, wprowadzają rozwiązania służące rozwojowi konkurencyjności, co 
powinno przynieść pozytywne skutki dla konsumentów i operatorów niepu-
blicznych. Jedną z przyczyn prowadzących do występowania struktur monopoli-
stycznych są procesy fuzji i przejęć obserwowane m.in. na rynku usług teleko-
munikacyjnych. Nawiązuje do tego rozdział, w którym podjęta została próba 
oceny transakcji wykupu T-Mobile przez AT&T, do jakiej doszło na rynku 
amerykańskim. Jest to klasyczny przykład dylematu stojącego przed instytucja-
mi prowadzącymi politykę antymonopolową. Chodzi o ocenę korzyści, jakie to 
może przynieść, wynikających ze zjawiska ekonomii skali z kosztami związa-
nymi z ograniczeniem konkurencyjności w sektorze. 

Klasyczny monopol jest strukturą rynkową, która rzadko występuje w prak-
tyce. Częściej mamy do czynienia z takimi formami organizacji sektora, które 
określane są terminem konkurencji niedoskonałej. Nawiązuje do tego autor 
artykułu, w którym pokazane zostały skutki nowych regulacji wprowadzonych 
przez Unię Europejską na rynku czynników chłodzących. Połączenie tych 
regulacji w prawami patentowymi posiadanymi przez dwie firmy działające  
w sektorze tworzy de facto sytuację duopolistyczną, umożliwiającą producentom 
stosowanie praktyk monopolistycznych. Kolejny przykład tego rodzaju praktyk 
biznesowych, możliwych do stosowania na rynkach niedoskonałych, został 
zaprezentowanych w rozdziale poświęconym dyskryminacjom cenowym. 
Różnicowanie cen tych samych dóbr i usług dla różnych grup odbiorców  
i segmentów rynku jest działaniem generującym dodatkowe korzyści dla 
sprzedawcy. Autor artykułu wykazał, że na rynku telefonii komórkowej  
w Polsce możliwości dyskryminacyjnego różnicowania cen zmniejszają się, co 
może być związane ze wzrostem natężenia konkurencji w sektorze. 

Kluczowe znaczenie dla pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw ma ich 
zdolność do tworzenia i absorbcji innowacji. Jeżeli działalność innowacyjna 
zostanie określona jako swoisty proces zachodzący w podmiocie gospodarczym, 
to na przebieg tego procesu z jednej strony wpływ mają strumienie wejścia  
w postaci źródeł finansowania tej działalności, z drugiej strony strumienie 
wyjścia determinujące wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw. Podkreślają to 
autorzy dwóch rozdziałów. W pierwszym z nich opisany został wpływ kryzysu 
gospodarczego na zmiany w strukturze finansowania działalności innowacyjnej, 
w drugim podjęto próbę weryfikacji tezy o wyższej efektywności ekonomicznej 
innowacyjnych przedsiębiorstw. 
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Na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa istotny wpływ ma wybór jednej 
z dwóch alternatywnych koncepcji zarządzania – koordynacji hierarchicznej lub 
rynkowej. Ta pierwsza oznacza skupienie w przedsiębiorstwie różnych rodzajów 
działalności, druga zaś, że część zasobów jest nabywana na rynku. Na znaczenie 
tego rodzaju decyzji biznesowych dla podmiotów działających na rynku usług 
medycznych w Polsce wskazuje autor kolejnego rozdziału.  

Rynek kapitałowy jest dla każdej gospodarki swoistym zwierciadłem poka-
zującym konkurencyjność gospodarki narodowej jako miejsca lokowania kapi-
tałów. Tendencje występujące na rynku kapitałowym stają się ważnym wskaźni-
kiem sytuacji gospodarczej kraju i barometrem nastrojów inwestorskich. 
Nakłada to na spółki publiczne szczególne wymogi, jeśli chodzi o jakość relacji 
inwestorskich i ich efektywność ekonomiczną. Ten wątek został podjęty  
w dwóch rozdziałach książki, w których opisywany jest niezwykle istotny 
komponent ładu korporacyjnego spółek publicznych – transparentność polityki 
wynagradzania menedżerów, a także analizowana jest rentowność spółek 
giełdowych. 

Konkurencyjność gospodarki i regionów jest efektem konkurencyjności 
działających na ich obszarach przedsiębiorstw. Zarazem procesy gospodarcze 
zachodzące w lokalnym otoczeniu przedsiębiorstw również mają wpływ na ich 
pozycję konkurencyjną. Występuje tutaj zatem interakcja wzajemnie powiąza-
nych ze sobą czynników, które razem tworzą wielowymiarową przestrzeń. 
Wątek ten został podjęty w kolejnej części monografii zatytułowanej konkuren-
cyjność regionów. W artykule poświęconym determinantom kształtującym 
konkurencyjność przedsiębiorstw regionu łódzkiego autorka słusznie konstatuje, 
że konkurencyjne przedsiębiorstwo przyczynia się do rozwoju regionu i tym 
samym do wzrostu poziomu jego konkurencyjności. Podkreśla znaczenie 
polityki regionalnej państwa i pomocy publicznej dla kształtowania klimatu 
biznesowego sprzyjającego wzrostowi konkurencyjności. Przykładem takiego 
rozwiązania są specjalne strefy ekonomiczne. Problem ten jest rozwijany  
w kolejnym rozdziale poświęconym roli społeczeństwa obywatelskiego w pro-
wadzeniu polityki rozwoju regionalnego. Jak pisze autorka, przyjęcie przez 
instytucje publiczne odpowiedniej strategii działania tworzy podłoże do sięgania 
do zasobów lokalnego kapitału społecznego i włączania społeczeństwa w po-
litykę rozwoju lokalnego. Jeszcze jeden rozdział akcentuje wpływ polityki 
budżetowej samorządów terytorialnych na wzrost społeczno-gospodarczy  
a w konsekwencji wzrost konkurencyjności i innowacyjności regionów.  

Niezwykle ważnym czynnikiem wpływającym na zrównoważony rozwój, 
zmniejszanie dysproporcji między regionami oraz zwiększanie ich konkurencyj-
ności jest polityka spójności Unii Europejskiej. O kontrowersjach, jakie są 
związane ze stosowaniem tego rodzaju instrumentów polityki gospodarczej,  
i metodach pomiaru procesów spójności w procesie integracji europejskiej 
traktuje następny rozdział monografii. Ostatni artykuł drugiej części poświęcony 
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jest przestrzenno-czasowej analizie popytu na samochody osobowe w polskich 
województwach. Badania wykazały, że regionalne zróżnicowanie czynników 
ekonomicznych i demograficznych w istotny sposób wpływa na badane zjawisko. 

Konkurencyjność z perspektywy gospodarki narodowej oznacza zdol-
ność gospodarki do osiągania najważniejszych celów makroekonomicznych, 
takich jak utrzymanie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, efektywnego 
wykorzystania zasobów czynników wytwórczych, w tym przede wszystkim 
pracy, niskiej inflacji i równowagi zewnętrznej – zrównoważonego bilansu 
obrotów bieżącego i stabilnego kursu walutowego. Decyduje o tym m.in. 
skuteczna polityka ekonomiczna prowadzona przy użyciu takich instrumentów, 
jak polityka monetarna i fiskalna. W rozdziałach zamieszczonych w ostatniej 
części monografii podjęta została właśnie tego rodzaju problematyka badawcza. 
Dodatkowo autorzy wskazują na wpływ obecnego kryzysu finansowego na 
zachowanie wewnętrznej i zewnętrznej równowagi gospodarczej. W szczegól-
ności podjęte zostały kwestie wpływu polityki monetarnej EBC na inflację  
i aktywność ekonomiczną krajów strefy euro, analizy wewnętrznych czynników 
kształtujących terms-of-trade gospodarek krajowych czy konsekwencji kryzysu 
finansowego dla gospodarki Meksyku. W jednym z artykułów podjęto próbę 
empirycznej weryfikacji teorii neoklasycznej i popytowej w kontekście przyczyn 
obecnego kryzysu. Dwa kolejne rozdziały poświęcone zostały polityce fiskalnej. 
Autorzy badają zależności między obciążeniami podatkowymi i rozmiarami 
szarej strefy oraz wskazują rolę, jaką odgrywa procedura nadmiernego deficytu 
budżetowego w kształtowaniu dyscypliny budżetowej w krajach Unii Europej-
skiej. Ostatnie rozdziały monografii poświęcono analizie czynników kształtują-
cych liczbę pracowników zatrudnionych na „zielonych miejscach pracy”, a także 
charakterystyce zjawiska określanego jako „społeczeństwo informacyjne”. 
Działania podejmowane w celu ochrony środowiska naturalnego oraz dyna-
miczny rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych są to kolejne 
obszary działalności gospodarczej, które w istotny sposób wpływają na konku-
rencyjność gospodarki narodowej. 

 
Książka jest adresowana do osób, które interesują się problematyką ekono-

mii. Zawarte w publikacji opracowania mogą być również przydatne dla 
nauczycieli akademickich oraz studentów kierunków ekonomia, zarządzanie, 
finanse i bankowość, stanowiąc lekturę uzupełniającą do wykładów kursowych  
i specjalizacyjnych. 

 
Piotr Urbanek 
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PAULINA BŁASZKIEWICZ٭ 

PRÓBA ZŁAMANIA MONOPOLU POCZTY POLSKIEJ 
POPRZEZ USTAWĘ LIBERALIZUJĄCĄ RYNEK USŁUG 

POCZTOWYCH 

Wstęp 

1 stycznia 2013 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo pocztowe. Wnosi ona 
szereg istotnych zmian dotyczących funkcjonowania rynku usług pocztowych  
w Polsce i ma doprowadzić do jego demonopolizacji. Ustawa jest wynikiem 
konieczności dostosowania prawodawstwa krajowego do wymogów III Dyrek-
tywy pocztowej Parlamentu Europejskiego i Rady z roku 2008. Celem niniejszej 
pracy jest wskazanie znaczenia zmian, które wprowadza nowa ustawa, a także 
próba analizy jej potencjalnych skutków, które mogą być obserwowane  
w najbliższych latach.  

 
 

1. Charakterystyka rynku usług pocztowych w Polsce 
 
Usługi pocztowe mają charakter usług użyteczności publicznej. Umożliwia-

ją przepływ informacji od odbiorcy (odbiorców) w kierunku nadawcy (nadaw-
ców)1. Usługi pocztowe można zdefiniować jako niematerialną, czynnościową 
formę wyizolowanej działalności gospodarczej, prowadzącą do zaspokajania 
zapotrzebowania zgłaszanego przez odbiorców w obszarze przekazywania 
informacji na odległość oraz zasób materialny i nominalny wraz z usługami 
pośrednictwa rynkowego2. Z kolei ustawa Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 
2012 r. definiuje usługę pocztową jako, wykonywane w obrocie krajowym lub 
zagranicznym, zarobkowe: 

1) realizowane łącznie lub rozdzielnie przyjmowanie, sortowanie, doręcza-
nie przesyłek pocztowych oraz druków bezadresowych; 

2) przemieszczanie przesyłek pocztowych, a także druków bezadresowych, 
jeżeli jest wykonywane łącznie z przynajmniej jedną spośród czynności, o któ-
rych mowa w pkt. 1; 

3) przesyłanie przesyłek pocztowych przy wykorzystaniu środków komuni-
kacji elektronicznej, jeżeli na etapie przyjmowania, przemieszczania lub 

                                    
 .Doktorantka, Katedra Mikroekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ ٭
1 R. Czaplewski, Ekonomika poczty, Wyd. Nauk. US, Szczecin 1993, s. 35. 
2 A. Panasiuk, D. Szostak, A. Tokarz, Czynniki produkcji pocztowej, Wyd. Nauk. US, Szcze-

cin 2005, s. 21. 
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doręczania przekazu informacyjnego przyjmują one fizyczną formę przesyłki 
listowej; 

4) prowadzenie punktów wymiany umożliwiających przyjmowanie i wy-
mianę korespondencji między podmiotami korzystającymi z obsługi tych 
punktów; 

5) realizowanie przekazów pocztowych. 
Rynek usług pocztowych stanowi system wspomagający usługodawców 

oraz usługobiorców w określaniu zakresu ich potrzeb, warunków i cen. Wszyst-
ko to musi odbywać się zgodnie z uregulowaniami prawnymi obowiązującymi  
w danym kraju. Rynek usług pocztowych obejmuje obrót usługami pośrednic-
twa, świadczonymi (na zlecenie klientów instytucjonalnych do klientów 
indywidualnych) przez operatorów pocztowych3. Rynek usług pocztowych pełni 
w gospodarce wiele istotnych funkcji. Są to m.in.: realizacja usług przekazu 
informacji oraz pośrednictwa rynkowego, normowanie działalności pocztowej, 
jednoczenie obsługiwanych terytoriów (zarówno w zakresie społecznym, jak  
i gospodarczym) czy kreowanie innych sektorów gospodarczych4.  

Do końca roku 2012 rynek usług pocztowych w Polsce można było podzie-
lić na cztery podstawowe segmenty: usługi zastrzeżone dla operatora publiczne-
go, usługi wymagające uzyskania zezwolenia, usługi wymagające wpisu do 
rejestru operatorów pocztowych oraz usługi o charakterze całkowicie wolnym 
(obejmujące druki bezadresowe)5.  

Na rynku usług pocztowych funkcjonują następujące grupy podmiotów:  
• organy regulacyjne państwa (w Polsce są to: minister ds. właściwych, 

Urząd Komunikacji Elektronicznej, Sejm, Senat), 
• strona podażowa – operatorzy pocztowi (operator świadczący usługi po-

wszechne oraz operatorzy niepubliczni), 
• strona popytowa – konsumenci (klienci indywidualni, przedsiębiorstwa, 

instytucje państwowe, organizacje społeczne). 
Powszechne usługi pocztowe są definiowane przez ustawę Prawo pocztowe 

z dnia 23 listopada 2012 r. Do ich świadczenia na terenie całego kraju jest 
zobowiązany wyznaczony operator. Powszechne usługi pocztowe określane są 
jako przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie: 

1) przesyłek listowych, w tym poleconych i z zadeklarowaną wartością,  
o wadze do 2000 g i określonych wymiarach (liczonych z tolerancją do 2 mm); 

2) przesyłek dla ociemniałych; 
3) paczek pocztowych, w tym z zadeklarowaną wartością, o masie do 10 000 g 

i wymiarach, z których największy nie przekracza 1500 mm, a suma długości  

                                    
3 A. Panasiuk, Usługi pocztowe. Rynek i marketing, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2003, s. 35. 
4 A. Panasiuk, D. Szostak, A. Tokarz, Czynniki produkcji..., s. 17. 
5 Raport Prezesa UKE o stanie rynku usług pocztowych w Polsce w 2011 roku, Warszawa 

2012, s. 21. 
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i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość nie przekra-
cza 3000 mm. 

Ponadto usługi o charakterze powszechnym muszą być pełnione6: 
1) w sposób jednolity w porównywalnych warunkach; 
2) przy zapewnieniu na terytorium całego kraju rozmieszczenia: 
a) placówek pocztowych,  
b) nadawczych skrzynek pocztowych, odpowiedniego do zapotrzebowania 

na danym terenie; 
3) z zachowaniem wskaźników czasu przebiegu przesyłek pocztowych; 
4) po przystępnych cenach; 
5) z częstotliwością zapewniającą co najmniej jedno opróżnianie nadawczej 

skrzynki pocztowej i doręczanie przesyłek pocztowych, co najmniej w każdy 
dzień roboczy i nie mniej niż przez pięć dni w tygodniu z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy; 

6) w sposób umożliwiający uzyskanie przez nadawcę dokumentu potwier-
dzającego odbiór przesyłki rejestrowanej. 

W roku 2011 w rejestrze operatorów pocztowych znajdowało się 248 pod-
miotów, w tym świadcząca usługi powszechne Poczta Polska. Od roku 2000 
liczba niepublicznych operatorów pocztowych w Polsce wzrosła prawie dwuna-
stokrotnie (por. tab. 1).  

 
Tabela 1. Liczba zarejestrowanych niepublicznych  

operatorów pocztowych w Polsce w latach 2000–2011 
 

Rok 
Liczba zarejestrowanych  

operatorów 
2000 21 
2001 30 
2002 52 
2003 58 
2004 90 
2005 113 
2006 157 
2007 164 
2008 182 
2009 209 
2010 244 
2011 247 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raport  
Prezesa UKE o stanie rynku usług pocztowych w Polsce  
w 2011 roku, Warszawa 2012, s. 15. 

 

                                    
6 Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. „Prawo pocztowe”, DzU, 2012, poz. 1529. 
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Spośród operatorów wpisanych do rejestru w roku 2011 jedynie 154 prowa-
dziło faktyczną działalność. Operatorzy niepubliczni funkcjonują głównie 
regionalnie (dla 46% z nich obszarem działania jest województwo). Ponadto 
najczęściej zajmują się oni świadczeniem usług jedynie w wybranych segmen-
tach rynku. Wyłącznie operatorzy należący do Grupy Integer.pl SA (InPost Sp.  
z o.o. oraz Integer.pl SA) funkcjonują na obszarze całego kraju we wszystkich 
segmentach rynku.  
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Wykres 1. Struktura udziału w poszczególnych segmentach rynku usług pocztowych w roku 2011 

według wolumenu sprzedaży 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Raport Prezesa UKE o stanie rynku usług poczto-

wych w Polsce w 2011 roku, Warszawa 2012, s. 42. 
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Wykres 2. Struktura udziału w poszczególnych segmentach rynku usług pocztowych w roku 2011 

według przychodów 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Raport Prezesa UKE o stanie rynku usług poczto-

wych w Polsce w 2011 roku, Warszawa 2012, s. 42. 
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Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że operatorzy świadczą swe usługi 
głównie w większych ośrodkach miejskich, dlatego ich zasięg jest mniejszy niż 
Poczty Polskiej, która prowadzi działalność także na obszarach wiejskich. 
Wykres 1 oraz wykres 2 przedstawiają strukturę udziału operatorów w poszcze-
gólnych segmentach rynku w Polsce w roku 2011. Poczta Polska dominowała 
przede wszystkim w obszarze przesyłek z korespondencją (88,4% liczby 
przesyłek i 89,8% przychodów z tego tytułu) oraz przesyłek reklamowych 
(92,5% liczby przesyłek i 89,4% przychodów z tego tytułu).  

Pozostali operatorzy przodowali tylko w zakresie druków bezadresowych 
(92,3% liczby przesyłek i 83,3% przychodów z tego tytułu). Jedynie w kategorii 
paczek i innych usług umownych istniała większa konkurencja.  

 
 

2. Pozycja monopolistyczna Poczty Polskiej do końca roku 2012 
 
Do końca grudnia roku 2012 w Polsce obowiązywała ustawa Prawo pocz-

towe z dnia 12 czerwca 2003 r. Przyznawała ona Poczcie Polskiej liczne 
przywileje, które czyniły ją w niektórych zakresach działania monopolistą, i w zna-
czący sposób ograniczała możliwość rozwoju konkurencji na rynku usług 
pocztowych. Stara ustawa uznawała Pocztę Polską za jedyną instytucję upraw-
nioną do pełnienia funkcji operatora publicznego i świadczenia powszechnych 
usług pocztowych. Z tego tytułu Poczta Polska miała wyłączność na realizację 
tzw. zastrzeżonych usług pocztowych, do których należały7: 

1) przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie w obrocie krajowym: 
a) przesyłek z korespondencją, 
b) przesyłek reklamowych, 
c) przesyłek innych niż wymienione w lit. a i b, nadanych w sposób unie-

możliwiający sprawdzenie zawartości o masie nieprzekraczającej 50 g; 
2) przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie w obrocie zagranicznym 

przesyłek o masie nieprzekraczającej 50 g;  
3) przyjmowanie i doręczanie w obrocie krajowym i zagranicznym przesy-

łek z korespondencją, o ile w procesie przyjmowania lub doręczania stają się one 
przesyłkami o masie nieprzekraczającej 50 g. 

Powszechne usługi pocztowe stanowiły w roku 2011 73,9% wolumenu 
wszystkich sprzedanych przez Pocztę Polską usług w obrocie krajowym i zagra-
nicznym. Z tego aż 79,7% usług powszechnych obejmowały usługi zastrzeżone 
(wykres 3).  

 
 
 

                                    
7 Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. „Prawo pocztowe”, DzU, 2003, nr 130, poz. 1188. 
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Wykres 3. Struktura powszechnych usług pocztowych w roku 2011 według wolumenu sprzedaży 

(w %) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Raport Prezesa UKE o stanie rynku usług poczto-

wych w Polsce w 2011 roku, Warszawa 2012, s. 21. 

 
Przychód Poczty Polskiej w roku 2011 wynosił 4,8 mld zł i w 86,2% po-

chodził z tytułu świadczenia usług o charakterze powszechnym (4,2 mld zł). 
Podkreślić należy, że usługi o charakterze zastrzeżonym generowały aż 64,87% 
tych przychodów (wykres 4). Oznacza to, że przychód Poczty Polskiej za usługi 
zastrzeżone wynosił prawie 2,72 mld zł.  

Operatorzy niepubliczni w obowiązującej sytuacji prawnej nie mieli szans 
na konkurowanie z monopolistą. W roku 2010 przychody z działalności w całym 
sektorze pocztowym sięgały 5,9 mld zł8. Wynika z tego, że 46% przychodów dla 
całego sektora generowane było przez Pocztę Polską z tytułu świadczenia 
wyłącznie usług zastrzeżonych. 
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Wykres 4. Struktura przychodów Poczty Polskiej z tytułu świadczenia powszechnych usług 

pocztowych w roku 2011 (w %) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Raport Prezesa UKE o stanie rynku usług poczto-

wych w Polsce w 2011 roku, Warszawa 2012, s. 22. 

                                    
8 Wraz z drukami bezadresowymi. 
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Ustawa Prawo pocztowe z dnia 12 czerwca 2003 r. przewidywała możli-
wość realizacji przesyłek do 50 g przez operatorów prywatnych, ale po cenie nie 
mniejszej niż 2,5-krotność stawki stosowanej przez Pocztę Polską9. Ich oferta 
nie mogła być konkurencyjna. Operatorzy niepubliczni zaczęli więc stosować 
liczne zabiegi w celu ominięcia niekorzystnych dla nich regulacji prawnych – do 
przesyłek z lekką korespondencją zaczęli dołączać różne elementy obciążające 
(metalowe płytki, notesy itp.). 

 
 

3. Zmiany wprowadzone przez nową ustawę Prawo pocztowe  
 
Rynek pocztowy w Unii Europejskiej jest normowany przez trzy dyrektywy 

pocztowe Parlamentu Europejskiego i Rady, które ustalają stan prawny i obszar 
działania niezależnych organów regulacyjnych w krajach członkowskich. 
Obejmują one również postanowienia, które państwa członkowskie powinny 
obowiązkowo wprowadzać do swojego systemu prawnego. Dyrektywy te to: 

• dyrektywa 97/67/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych re-
guł rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy 
jakości usług (I dyrektywa pocztowa), 

• dyrektywa 2002/39/WE z dnia 10 czerwca 2002 r. zmieniająca dyrektywę 
97/67/WE w zakresie dalszego otwarcia na konkurencję wspólnotowych usług 
powszechnych (tzw. II dyrektywa pocztowa), 

• dyrektywa 2008/6/WE z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniająca dyrektywę 
97/67/WE w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego 
usług pocztowych Wspólnoty (III dyrektywa pocztowa). 

III dyrektywa pocztowa nałożyła na państwa członkowskie obowiązek zde-
monopolizowania rynków usług pocztowych oraz zapewnienia wszystkim 
konsumentom dostępu do usług powszechnych. Do argumentów przemawiają-
cych za liberalizacją rynku usług pocztowych należą m.in.10:  

• słabość państwa jako instytucji podejmującej decyzje o charakterze aloka-
cyjnym i regulacyjnym, 

• negatywna ocena występowania monopolu naturalnego, 
• mniejsza efektywność podmiotów publicznych w porównaniu z prywat-

nymi. 
W III dyrektywie pocztowej termin wprowadzenia niezbędnych zmian zo-

stał wyznaczony na 31 grudnia 2010 r., jednak w charakterze wyjątku w części 

                                    
9 Za przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki listowej stanowiącej przesyłkę najniż-

szego przedziału wagowego najszybszej kategorii. 
10 G. Wolska, Zmiany strukturalne rynku usług pocztowych w Polsce, Wyd. Nauk. US, 

Szczecin 2005, s. 34. 
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krajów11 przesunięto termin wdrożenia tej dyrektywy o dwa lata. Polska, 
korzystając z tego odstępstwa, przyjęła ustawę Prawo pocztowe dnia 23 listopa-
da 2012 r., a jej przepisy weszły w życie od 1 stycznia 2013 r. Nowa ustawa 
wprowadza szereg zmian wpływających na polski rynek usług pocztowych  
i mających prowadzić do jego liberalizacji. 

 
3.1. Zmiana definicji usług pocztowych  

 
Pierwszą istotną zmianą wynikającą z nowej ustawy Prawo pocztowe jest 

zmiana definicji usług pocztowych. Dotychczas w prawodawstwie krajowym 
określane były one jako cały proces przyjmowania, przemieszczania i doręczania 
przesyłek pocztowych oraz druków bezadresowych12. Od stycznia roku 2013 za 
usługę pocztową uznaje się przyjmowanie, sortowanie, doręczanie przesyłek 
pocztowych i druków bezadresowych, jednak realizowane w sposób łączny lub 
rozdzielny13. Wynika z tego, że każdy pojedynczy etap postępowania z przesyłką 
może być już traktowany jako usługa pocztowa. Daje to operatorom usług 
pocztowych możliwość specjalizacji w określonych obszarach działalności. 

Zmiana ta może zostać oceniona w sposób pozytywny zarówno z punktu 
widzenia operatorów pocztowych, jak i przez konsumentów. Firmy będą mogły 
koncentrować swoją działalność jedynie na niektórych etapach postępowania  
z przesyłkami pocztowymi czy drukami bezadresowymi. Zniweluje to część 
barier wejścia do sektora, nie będzie już bowiem konieczne posiadanie infra-
struktury umożliwiającej obsługę pełnego procesu. Ponadto specjalizacja 
powinna doprowadzić do podniesienia jakości świadczonych usług, co stanowić 
będzie korzyść dla konsumentów. 

 
3.2. Likwidacja monopolu na przesyłki do 50 g 

 
Kolejną istotną modyfikacją wprowadzoną przez nową ustawę jest elimina-

cja wyłącznych uprawnień Poczty Polskiej (jako operatora publicznego) do 
obsługiwania przesyłek o wadze do 50 g. Do tej pory działalność ta należała do 
kategorii zastrzeżonych. Operatorzy prywatni mogli się jej podejmować jedynie 
po narzuconej przez ustawę cenie, stanowiącej 2,5-krotność ceny oferowanej 
przez operatora publicznego. Sytuacja ta silnie osłabiała pozycję prywatnych 
operatorów, którzy zaczęli stosować liczne zabiegi mające na celu ominięcie 
niekorzystnych przepisów14. Likwidacja monopolu Poczty Polskiej na realizację 
                                    

11 Czechy, Grecja, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Polska, Rumunia i Słowacja. 
12 Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. … 
13 Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. …  
14 Od początku roku 2013 nie będą już oni musieli dociążać swoich przesyłek za pomocą 

metalowych płytek czy notesów, zgodnie z prawem będą bowiem mogli dostarczać nawet 
najlżejsze przesyłki.  
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przesyłek o wadze maksymalnej 50 g zapewni wszystkim operatorom poczto-
wym jednakowy dostęp do rynku. Jest to zmiana o charakterze zdecydowanie 
pozytywnym. Wzmożona działalność w dotychczas zmonopolizowanym obsza-
rze zmierza bowiem do tego, że operatorzy będą musieli konkurować ze sobą 
zarówno za pomocą cen, jak i wysokiej jakości usług. 

 
3.3. Zmiana operatora publicznego na rzecz operatora wyznaczonego 

 
Ustawa Prawo pocztowe z dnia 12 czerwca 2013 r. wyznaczała Pocztę Pol-

ską jako instytucję pełniącą funkcje operatora publicznego. Na tej podstawie 
świadczyła ona powszechne usługi pocztowe. Nowa ustawa wprowadza znaczą-
ce modyfikacje w tych kwestiach. Zupełnie likwiduje funkcję operatora publicz-
nego, wprowadzając w zamian operatora wyznaczonego, który to – według 
definicji – ma świadczyć usługi powszechne.  

W celu zachowania ciągłości i dostępności usług powszechnych operatorem 
wyznaczonym na najbliższe trzy lata pozostaje Poczta Polska. Następnie 
operator wyznaczony ma być wybierany na okres dziesięciu lat w drodze 
konkursu ogłoszonego przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.  

Pozornie ustawa daje wszystkim operatorom możliwość przejęcia funkcji 
operatora wyznaczonego. W rzeczywistości jednak nawet trzyletni okres nie jest 
wystarczający dla operatorów prywatnych, aby w tak znaczącym stopniu 
rozwinęli swoją działalność. Według Najwyższej Izby Kontroli, Poczta Polska 
jest jedynym operatorem, który dysponuje infrastrukturą niezbędną do świad-
czenia usług pocztowych o charakterze powszechnym15. Należy również 
podkreślić, że III dyrektywa pocztowa Parlamentu Europejskiego i Rady 
pozwalała na zastosowanie różnych metod wskazywania operatora świadczące-
go usługi powszechne, m.in. takich, jak model konkurencji rynkowej, ogłoszenie 
zamówień publicznych czy też wybór kilku operatorów dla różnych regionów16. 

 
3.4. Wprowadzenie funduszu kompensacyjnego dla operatora wyznaczonego 

 
Ustawa Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. wprowadza również 

zupełnie nowy instrument, który ma kompensować straty operatora wyznaczo-
nego, w przypadku gdy świadczenie usług o charakterze powszechnym okazuje 
się nierentowne. Źródłem finansowania mechanizmu kompensacyjnego mają 
być dopłaty przekazywane przez innych operatorów17. Wysokość tych dopłat 
                                    

15 Komercjalizacja i restrukturyzacja Poczty Polskiej, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 
2012, s. 16.  

16 http://www.ekonomia24.pl/artykul/956049.html (dostęp 16.01.2013). 
17 Obowiązek taki mają operatorzy świadczący usługi powszechne lub wchodzące w ich za-

kres, którzy uzyskali przychód z tych usług w danym roku obrotowym na poziomie co najmniej 
miliona złotych.  
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kształtuje się na poziomie 2% przychodów operatorów świadczących usługi 
powszechne lub usługi wchodzące w ich zakres, którzy uzyskali przychód z tych 
usług w danym roku obrotowym na poziomie co najmniej miliona złotych. Jeśli 
środki te byłyby niewystraczające, reszta ma zostać sfinansowana z budżetu 
państwa.  

Mechanizm kompensacyjny jest narzędziem wywołującym bardzo wiele 
kontrowersji i był elementem oprotestowanym przez prywatnych operatorów. 
Oznacza to bowiem, że Poczta Polska, która prawdopodobnie przez najbliższych 
kilkanaście lat ma zagwarantowaną funkcję operatora wyznaczonego, nie musi 
wprowadzać pełnej optymalizacji kosztów. 

 
3.5. Moc urzędowa datownika 

 
W nowej ustawie Prawo pocztowe można odnaleźć zapis, według którego 

jedynie potwierdzenie nadania przesyłki wydane przez operatora wyznaczonego 
ma moc urzędową. Jest to bardzo istotne w przypadku przesyłek kierowanych do 
wszelkiego rodzaju urzędów i sądów. W razie korzystania z usług świadczonych 
przez innych operatorów, niezbędne jest uzyskanie potwierdzenia doręczenia 
przesyłki. 

Stawia to ponownie na uprzywilejowanej pozycji Pocztę Polską (która 
prawdopodobnie, jak wspomniano, w najbliższym czasie będzie pełnić funkcję 
operatora wyznaczonego). Pozostali operatorzy będą w znaczny sposób wyklu-
czeni z realizacji tego typu przesyłek urzędowych.  

 
3.6. Zwolnienie z VAT oraz ustalenie wyłączności na przekazy pocztowe 

operatora wyznaczonego 
 
Kolejną zmianą wchodzącą od 1 stycznia 2013 r. jest zwolnienie operatora 

wyznaczonego z podatku VAT za usługi powszechne18 oraz obsługę m.in. 
następujących instytucji: szkół, urzędów, samorządów, przedsiębiorstw pożytku 
publicznego. Wprowadza się również jego wyłączność na realizację przekazów 
pocztowych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczych Ubezpie-
czeń Społecznych, Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej itp. Świadczenie 
tych usług jedynie przez Pocztę Polską doprowadzi do utrzymania zawyżonego 
o 15–20% kosztu w tym zakresie. Zapisy te mogą prowadzić do utrzymania 
pozycji monopolistycznej Poczty Polskiej w najbliższych latach. 

 
 

                                    
18 Z wyłączeniem tzw. nadawców masowych, wysyłających w ciągu roku więcej niż 100 tys. 

przesyłek. 
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Zakończenie 
 
Nowa ustawa Prawo pocztowe, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 

2013 r., proponuje wiele rozwiązań, które mają na celu liberalizację rynku usług 
pocztowych. Pozytywne jest przede wszystkim rozszerzenie definicji usług 
pocztowych oraz zlikwidowanie monopolu na przesyłki do 50 g. Powinno to 
doprowadzić do zwiększenia jakości świadczonych usług, a także obniżenia cen. 
Skorzystają z tego zarówno operatorzy niepubliczni, jak i sami konsumenci. 
Nowe zasady dotyczące wyboru i funkcjonowania operatora wyznaczonego 
mają zlikwidować monopol Poczty Polskiej na powszechne usługi pocztowe. 
Jednak pozytywne skutki tych zapisów mogą ujawnić się potencjalnie nie 
wcześniej niż za kilkanaście lat. Żaden z operatorów prywatnych nie jest 
bowiem obecnie gotowy do przejęcia świadczenia usług powszechnych. Biorąc 
pod uwagę przywileje nałożone na operatora wyznaczonego, Poczta Polska 
będzie umacniać swoją pozycję i nadal bardzo trudno będzie z nią konkurować. 
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Streszczenie 

Celem nowej ustawy Prawo pocztowe, która weszła w życie od początku roku 2013, 
jest liberalizacja rynku usług pocztowych w Polsce. Ustawa ta wprowadza wiele roz-
wiązań służących rozwojowi konkurencyjności, które powinny przynieść pozytywne 
skutki zarówno dla konsumentów, jak i operatorów niepublicznych. Mimo wielu istot-
nych zmian, silna pozycja Poczty Polskiej wydaje się być w najbliższych latach nieza-
grożona. 
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Summary 

BREAKING THE MONOPOLY OF THE POLISH POST BY LAW  
LIBERALIZING THE POSTAL MARKET  

New Postal Law in Poland came into force in 2013. Its purpose is the liberalization of 
the postal services market. The Act introduces a number of solutions for the develop-
ment of competitiveness, which should have a positive effect for both consumers and 
private operators. Despite a number of significant changes, the strength of the Polish 
Post Office seems to be unchallenged in the coming years. 



PIOTR BOLIBOK٭ 

ANNA MATRAS-BOLIBOK٭٭ 

WPŁYW KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA FINANSOWANIE 
DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW  

Wstęp  

We współczesnej gospodarce zdolność przedsiębiorstw do kreacji i absorp-
cji innowacji jest kluczową cechą decydującą o ich możliwościach rozwojo-
wych. Przedsiębiorstwa dysponujące odpowiednimi zasobami kapitału, wiedzy  
i technologii, sprzyjającymi powstawaniu innowacji, oraz potrafiące je w efek-
tywny sposób wykorzystać, mogą stać się innowacyjne i są w stanie sprostać 
rosnącej konkurencji globalnej.  

Innowacje są procesem ewolucyjnym, sieciowym i interakcyjnym, złożo-
nym z wielu odrębnych i współzależnych faz1. Kompleksowość procesu 
innowacji sprawia, że jest on stymulowany i kształtowany przez wiele czynni-
ków. Mogą one być podzielone na dwie główne grupy: czynniki wewnętrzne, 
związane z wielkością firmy czy jej formą własności, a także zewnętrzne, 
łączące się z otoczeniem firmy i środowiskiem jej działania, wśród których 
kluczową rolę odgrywają uwarunkowania makroekonomiczne. 

Kryzys gospodarczy ostatnich lat udowodnił, że sytuacja makroekonomicz-
na w istotnym stopniu kształtuje innowacyjność gospodarek na całym świecie. 
Że względu na globalny zasięg, obecny kryzys gospodarczy stał się najbardziej 
dotkliwym załamaniem gospodarczym po II wojnie światowej, gdyż pojawiające 
się do jego czasu kryzysy były wydarzeniami o zasięgu regionalnym lub 
krajowym2. Niepewność spowodowana gospodarczymi zawirowaniami znaczą-
co ograniczyła skłonność przedsiębiorstw do inwestowania w działalność 

                                    
-Adiunkt, Katedra Bankowości, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubel ٭

ski Jana Pawła II w Lublinie. 
 .Adiunkt, Katedra Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ٭٭
1 M. Dolińska, Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa 2010; J. Kline, 

N. Rosenberg, An Overview of Innovation, [w:] The Positive Sum Strategy. Harnessing Technolo-
gy for Economic Growth, R. Landau, N. Rosenberg (red.), National Academy Press, Washington 
1986; R. Rothwell, Towards the Fifth-generation Innovation Process, „International Marketing 
Review” 1994, vol. 11, No 1.  

2 Economic Crisis in Europe: Causes, Consequences and Responses, „European Economy 
7”, European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, Luxembourg: 
Office for Official Publications of the European Communities 2009, s. 8.  



Piotr Bolibok, Anna Matras-Bolibok 

 

26 

innowacyjną3. Innowacje są bowiem procesem immanentnie związanym  
z ryzykiem i wysokimi kosztami, których firmy w okresach dekoniunktury 
gospodarczej będą się starały nie podejmować. Nakłady na działalność innowa-
cyjną cechuje aproksymatywność4, relatywnie długi okres zamrożenia oraz 
nierównomierność i brak powtarzalności5.  

Finansowanie ryzykownych i kosztownych projektów wymaga zdobycia 
przez przedsiębiorstwo dostępu do odpowiednich źródeł kapitału. W czasie 
kryzysu gospodarczego natomiast rośnie awersja do ryzyka, co prowadzi do 
wzrostu kosztu kapitału6.  

Uwarunkowania te sprawiają, że bardzo istotne jest zewnętrzne wsparcie 
finansowe działalności innowacyjnej, szczególnie dla małych i średnich przed-
siębiorstw, które nie są w stanie samodzielnie prowadzić takiej działalności ze 
względu na ograniczone zasoby finansowe.  

Istotnymi czynnikami wpływającymi na skłonność przedsiębiorstw do po-
noszenia nakładów na działalność innowacyjną w czasie dekoniunktury gospo-
darczej są ich wielkość i forma własności. Wśród polskich przedsiębiorstw 
widoczne jest również znaczące zróżnicowanie regionalne innowacyjności, 
silnie skorelowane z poziomem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonowania 
przedsiębiorstw.  

Celem artykułu jest analiza wpływu kryzysu gospodarczego na zmiany  
w strukturze finansowania działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw 
oraz określenie wpływu wielkości przedsiębiorstwa, jego struktury własnościo-
wej i zróżnicowań regionalnych na ten proces.  

 
 

1. Źródła finansowania działalności innowacyjnej 
 
Choć działalność innowacyjna może być finansowana z różnych źródeł, 

polskie przedsiębiorstwa stosują w tym zakresie na ogół strategie konserwatyw-
ne, oparte w przeważającej mierze na środkach własnych, pochodzących  
w szczególności z zatrzymanych zysków7. 

                                    
3 C. Paunov, The global crisis and firms’ investments in innovation, „Research Policy” 2012, 

vol. 41, Issue 1, s. 24–35. 
4 Przybliżona relacja pomiędzy zamierzonym a osiągniętym rezultatem. 
5 E. Stawasz, Przegląd podstawowych pojęć: innowacje, transfer technologii, krajowy i re-

gionalny system innowacji, polityka innowacyjna, [w:] T. Markowski, E. Stawasz, R. Zembaczyń-
ski (red.), Instrumenty transferu technologii i pobudzania innowacji. Wybór ekspertyz, Zespół 
Zadaniowy ds. Polityki Strukturalnej w Polsce, Warszawa 1997, s. 14.  

6 P. Bolibok, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa z perspektywy mikro- i makroekono-
micznej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska” 2007, Sectio H, vol. 41, s. 241–254. 

7 M. Dolińska, Innowacje w gospodarce…, s. 48. 
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W świetle powyższego oraz relatywnej słabości ekonomicznej polskich 
przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich, istotnym źródłem finanso-
wania, umożliwiającym prowadzenie działalności innowacyjnej, są środki 
budżetowe. Jednym z instrumentów wsparcia finansowego ze środków publicz-
nych jest kredyt technologiczny, udzielany mikro, małym i średnim przedsię-
biorstwom na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup  
i wdrożenie nowej technologii lub technologii stosowanej na świecie nie dłużej 
niż 5 lat oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych bądź znaczą-
co ulepszonych produktów, procesów czy usług8. Na mocy ustawy z dnia 30 
maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej9 
znowelizowanej ustawą z dnia 3 lutego 2011 r. przedsiębiorcy wdrażający nowe 
technologie mogą otrzymać na ten cel wsparcie ze środków Funduszu Kredytu 
Technologicznego10. Kwota przeznaczona na te zadania na lata 2007–2013 
wynosi 336,15 mln euro. Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technolo-
giczna polegająca na spłacie części kapitału kredytu technologicznego, udzielo-
nego przez bank komercyjny, której maksymalna kwota wynosi 4 mln zł11.  

Kolejnym instrumentem finansowego wsparcia innowacyjności polskich 
przedsiębiorstw ze środków budżetowych jest program „Bon na innowacje” 
skierowany do mikro i małych przedsiębiorstw, którego celem jest nawiązanie 
przez nie współpracy z jednostkami naukowymi. Środki z programu mogą być 
przeznaczone na zakup usług związanych z wdrożeniem lub rozwojem produktu 
bądź technologii, których wykonawcą może być wyłącznie jednostka naukowa12. 
Maksymalna kwota wsparcia udzielona przedsiębiorstwu w ramach tego 
programu wynosi 15 000 zł i może stanowić do 100% wydatków kwalifikują-
cych się do objęcia wsparciem. Suma dofinansowania jest relatywnie niska,  
w związku z tym nie pozwala na sfinansowanie dużych projektów badawczych, 
jednak skorzystanie z programu ułatwia nawiązanie kontaktu z jednostkami 
naukowo-badawczymi i wykorzystanie ich wiedzy, w szczególności na etapie 
opracowywania nowych rozwiązań.  

Zwrotnym instrumentem wsparcia finansowego działalności innowacyjnej 
w polskich regionach jest pożyczka na innowację (pożyczka na realizację 

                                    
8 http://www.bgk.pl/informacje-na-temat-dzialania-4-3-kredyt-technologiczny-po-ig-2007-

2013 (dostęp 24.06.2013). 
9 Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, 

DzU, 2008, nr 116, poz. 730, z późn. zm. 
10 Ustawa z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działal-

ności innowacyjnej, DzU, 2011, nr 85, poz. 457. 
11 Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić nie mniej niż 25% kosztów kwalifikowa-

nych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego.  
12 Jednostka naukowa określona w art. 2 pkt 9a–e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasa-

dach finansowania nauki (DzU, 2010, nr 96, poz. 615) prowadząca w sposób ciągły badania 
naukowe lub prace rozwojowe. 
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inwestycji o charakterze innowacyjnym), finansowana ze środków Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, udzielana mikro, małym oraz średnim 
przedsiębiorstwom. Maksymalna wielkość pożyczki wynosi 2 mln zł i nie może 
przekroczyć 75% wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką13. 

Jedno z głównych źródeł zewnętrznego finansowania przedsiębiorstw, obok 
środków publicznych, stanowią kredyty bankowe. Wymagania stawiane przez 
banki przy udzielaniu kredytów, czyli posiadanie zdolności kredytowej oraz 
wystarczającego poziomu zabezpieczeń, są spełniane głównie przez podmioty  
o relatywnie długiej historii rynkowej i dobrej sytuacji finansowej14. W przy-
padku finansowania projektów innowacyjnych banki zachowują daleko idącą 
ostrożność, co sprawia, że są one dostępne dopiero przy zaawansowanych 
projektach. Kredyty są więc często niedostępnym instrumentem finansowania 
dla wielu nowo powstałych innowacyjnych firm, których działalność jest 
obarczona dużym ryzykiem. Ponadto, finansowanie innowacyjnych projektów 
kredytami powoduje zwiększenie ryzyka tych projektów o komponent ryzyka 
finansowego związanego z koniecznością ponoszenia sztywnych płatności  
z tytułu obsługi zadłużenia.  

Istotnym instrumentem finansowym, który może wypełnić lukę kapitałową 
w przypadku projektów innowacyjnych jest private equity. Jest ono rodzajem 
finansowania przedsiębiorstw nienotowanych na giełdzie, które w decydującej 
dla siebie fazie rozwoju otrzymują średnio- bądź długoterminowy kapitał 
własny, a w razie potrzeby także wsparcie w zarządzaniu15. W ramach rynku 
private equity można wyróżnić rynek instytucjonalnych inwestycji venture 
capital, rynek nieformalnych inwestorów venture capital, określanych mianem 
aniołów biznesu oraz rynek equity mezzanine capital16. W przypadku venture 
capital zachodzi finansowanie kapitałem własnym, wnoszonym przez inwesto-
rów zewnętrznych, młodych przedsiębiorstw dysponujących innowacyjnym 
produktem, procesem lub usługą, które nie zostały jeszcze poddane weryfikacji 
rynkowej, i w związku z tym jest ono z jednej strony obarczone wysokim 
ryzykiem, ale z drugiej możliwością osiągnięcia znaczących zysków17. Rynek 
equity mezzanine capital określa różne hybrydowe instrumenty finansowe, 
służące pokryciu luki między finansowaniem kapitałem własnym a finansowa-
niem opartym na kapitale obcym18. 

                                    
13 http://www.parp.gov.pl (dostęp 14.06.2013). 
14 P. Głodek, P. Pietras, Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy, 

PARP, Warszawa 2011, s. 30–31. 
15 B. Rudolph, C. Fischer, Der Markt für Private Equity, „Finanz Betrieb” 2000, Nr. 1, s. 50, 

za: J. Węcławski, Rozwój rynku private equity w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu” 2005, nr 7, s. 177–178.  

16 J. Węcławski, Rozwój rynku…, s. 179.  
17 J. Węcławski, Venture capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw, PWN, 

Warszawa 1997, s. 17.  
18 J. Węcławski, Rozwój rynku..., s. 179–180.  
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Obecnie istotne zewnętrzne źródło finansowania działalności innowacyjnej 
polskich przedsiębiorstw stanowią fundusze Unii Europejskiej. Wśród nich 
największą rolę w publicznym wsparciu finansowym działalności innowacyjnej 
odgrywają środki dostępne w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyj-
nych, ogólnopolskiego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz 
międzynarodowego 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej. Instrumenty te 
ukierunkowane są na wsparcie prowadzenia działalności innowacyjnej wewnątrz 
firmy, jak również na współpracę z partnerami ze środowiska naukowego. 
Niewątpliwie największą zaletą tego źródła finansowania jest możliwość 
otrzymania pomocy bezzwrotnej, w odróżnieniu od finansowania instrumentami 
dłużnymi19, co jest szczególnie istotne w okresie dekoniunktury i wzrostu 
ogólnego poziomu awersji do ryzyka w gospodarce.  

W świetle zróżnicowanych możliwości pozyskania kapitału na prowadzenie 
działalności innowacyjnej, interesującym problemem badawczym jest odpo-
wiedź na pytanie, jak wzrost ryzyka spowodowany kryzysem gospodarczym 
wpłynął na strukturę finansowania działalności innowacyjnej. 

 
 
2. Analiza wpływu kryzysu gospodarczego na źródła finansowania  

działalności innowacyjnej przedsiębiorstw 
 
2.1. Dane i metoda badawcza 
 

Analiza źródeł finansowania działalności innowacyjnej została przeprowa-
dzona na podstawie danych dla polskich przedsiębiorstw przemysłowych 
zatrudniających powyżej dziewięciu osób opublikowanych przez Główny Urząd 
Statystyczny20. W celu ukazania wpływu globalnego kryzysu gospodarczego na 
aktywność innowacyjną przedsiębiorstw przeprowadzona została analiza 
nakładów na tę działalność w ujęciu realnym według źródeł finansowania na tle 
dynamiki PKB w okresie 2004–2011. W dalszym etapie przeprowadzono 
pogłębioną analizę porównawczą struktury źródeł finansowania nakładów na 
działalność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych bezpośrednio w okre-
sie kryzysu (lata 2008–2011) w przekroju przestrzennym (województw) oraz 
klas wielkości i sektorów własności. Klasy wielkości przedsiębiorstw przyjęto 

                                    
19 Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, Raport wykonany na 

zlecenie Krakowskiego Parku Technologicznego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego w ramach realizacji zamówienia: „Przeprowadzenie diagnozy (badania) dostęp-
nych źródeł finansowania aktywności innowacyjnej firm oraz rozwoju przedsiębiorczości 
innowacyjnej na tle występujących barier w zakresie pozyskiwania funduszy”, Ecorys Polska, 
Kraków–Warszawa 2011, s. 8. 

20 Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl (dostęp 14.06.2013) oraz Nauka i techni-
ka, GUS, Warszawa 2008–2011. 
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na podstawie liczby zatrudnionych. Zgodnie z tym założeniem, małe przedsię-
biorstwo zatrudnia do 49 osób, średnie – od 50 do 249 i duże – powyżej 249 
osób. 

 
2.2. Wyniki  

 
Na rysunku 1 przedstawiono strukturę i realną dynamikę nakładów na dzia-

łalność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych (w cenach stałych z 2004 r.) 
według źródeł finansowania na tle dynamiki PKB w latach 2004–2011. 
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Rysunek 1. Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych  
w cenach stałych z 2004 r. na tle dynamiki PKB w latach 2004–2011 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (dotyczy rysunków 1–10). 

 
W okresie od 2005 do 2008 r. nakłady na działalność innowacyjną przed-

siębiorstw przemysłowych systematycznie zwiększały się w ujęciu realnym, 
nawet pomimo osłabionej przez rozwijający się kryzys finansowy dynamiki 
wzrostu gospodarczego w 2008 r. Źródłami finansowania tego wzrostu były 
przede wszystkim środki własne przedsiębiorstw oraz kredyty bankowe. Na 
uwagę zasługuje zwłaszcza dynamiczny wzrost (o 73% w ujęciu realnym) 
wartości nakładów finansowanych z kredytów bankowych w 2008 r., dzięki 
czemu źródło to stało się główną siłą napędową obserwowanego w tym roku 
zwiększenia nakładów. 

W 2009 r., w którym nastąpiło najostrzejsze wyhamowanie tempa wzrostu 
gospodarczego w Polsce pod wpływem nasilania się globalnej dekoniunktury, 
wartość nakładów finansowanych ze środków własnych przedsiębiorstw 
wyraźnie się obniżyła, co pociągnęło za sobą spadek nakładów ogółem. Tempo 
tego spadku zostało jednak istotnie złagodzone dzięki realnemu wzrostowi 
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wartości nakładów finansowanych z kredytów bankowych. W początkowej fazie 
kryzysu (2008–2009) nastąpiło zatem wyraźne zwiększenie stopnia partycypacji 
banków w ryzyku związanym z finansowaniem działalności innowacyjnej 
przedsiębiorstw. 

Przyspieszenie dynamiki wzrostu gospodarczego i przejściowa poprawa 
nastrojów w gospodarce w 2010 r. zaowocowały zwiększeniem wartości 
nakładów na działalność innowacyjną finansowanych ze środków własnych 
przedsiębiorstw przemysłowych. W kolejnym roku nakłady finansowane z tego 
źródła uległy jednak ponownemu ograniczeniu, co odzwierciedlało wzrost 
awersji do ryzyka wobec narastających problemów globalnej gospodarki  
w następstwie eskalacji kryzysu zadłużeniowego.  

W latach 2010–2011 wartość nakładów finansowanych przez firmy kredy-
tami bankowymi gwałtownie spadła, co może być związane zarówno z bardziej 
ostrożnym podejściem przedsiębiorstw do kwestii doboru źródeł finansowania, 
jak i skutkami zaostrzania polityki kredytowej banków. Widoczny był jednocze-
śnie istotny wzrost wartości nakładów finansowanych środkami pozyskanymi  
z zagranicy, stanowiący kolejny przejaw dywersyfikacji ryzyka związanego  
z działalnością innowacyjną. 

Przedstawiona na rysunku 1 struktura źródeł finansowania nakładów na 
działalność wskazuje na dominującą rolę środków własnych przedsiębiorstw  
w finansowaniu ich działalności innowacyjnej w całym analizowanym okresie. 
Najwyższy udział tych środków odnotowano w 2006 r. (80%), natomiast 
najniższy był on w 2009 r. (68%), kiedy to dynamika PKB uległa największemu 
osłabieniu pod wpływem nasilania się globalnej dekoniunktury. Co ciekawe, 
spadek udziału środków własnych rozpoczął się już w 2007 r., a więc przed 
przeniknięciem pierwszych skutków zjawisk kryzysowych do polskiej gos-
podarki. 

W latach 2005–2007 udział środków z kredytów w finansowaniu nakładów 
na działalność innowacyjną utrzymywał się na stabilnym poziomie 14%. 
Zdecydowanie wyższa dynamika wzrostu wartości nakładów finansowanych  
z kredytów w porównaniu z pozostałymi źródłami w 2008 r. przełożyła się na 
zwiększenie udziału kredytów w strukturze finansowania nakładów w tym roku 
do poziomu 21%. Interesujący jest także fakt, że w okresie najsilniejszego 
spowolnienia gospodarczego (2009 r.) wartość nakładów finansowanych 
kredytami wciąż wzrastała w ujęciu realnym, dzięki czemu ich udział sięgnął 
26%. W początkowej fazie kryzysu dodatnia dynamika nakładów finansowa-
nych środkami z kredytów bankowych pozwoliła na złagodzenie skutków 
ograniczania wydatków ponoszonych przez przedsiębiorstwa ze środków 
własnych. 

W 2010 r. udział środków własnych przedsiębiorstw w finansowaniu dzia-
łalności innowacyjnej wzrósł do 75%, przy jednoczesnym silnym spadku 
udziału środków z kredytów bankowych do poziomu 9%. Istotnie (do 8%) 
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wzrósł natomiast udział nakładów finansowanych środkami pozyskanymi ze 
źródeł zagranicznych. W kolejnym roku udział środków własnych ponownie się 
obniżył, do 72%, nieznacznie wzrósł udział kredytów (do 10%), przy utrzyma-
niu udziału środków zagranicznych na poziomie 8%. 

Struktura finansowania nakładów na działalność innowacyjną przedsię-
biorstw przemysłowych w latach 2008–2011 wykazywała wyraźne zróżnicowa-
nie terytorialne (por. rysunki 2–5). 

W zdecydowanej większości województw główne źródło finansowania 
przedmiotowych nakładów w całym tym okresie stanowiły środki własne 
przedsiębiorstw. W 2008 r. jedynie w trzech województwach przeważały inne 
źródła – kredyty bankowe w pomorskim i lubuskim oraz pozostałe źródła  
w zachodniopomorskim. 
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Rysunek 2. Struktura finansowania nakładów na działalność innowacyjną przedsiębiorstw 
przemysłowych według województw w 2008 r. 

 
W okresie najsilniejszego osłabienia koniunktury gospodarczej (2009 r.)  

w większości województw nastąpił wzrost zakresu samofinansowania nakładów 
na działalność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych i jedynie w woje-
wództwie pomorskim głównym źródłem pozostawały kredyty bankowe. 
Wyraźny spadek udziału środków własnych wystąpił tylko w województwach 
opolskim i świętokrzyskim, gdzie zanotowano silny wzrost udziału środków 
pochodzących z kredytów bankowych. W porównaniu z rokiem poprzednim, we 
wszystkich województwach (z wyjątkiem podlaskiego) wystąpiło zwiększenie 
zakresu finansowania nakładów środkami pozyskanymi z zagranicy. 
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Rysunek 3. Struktura finansowania nakładów na działalność innowacyjną przedsiębiorstw 

przemysłowych według województw w 2009 r. 
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Rysunek 4. Struktura finansowania nakładów na działalność innowacyjną przedsiębiorstw 

przemysłowych według województw w 2010 r. 

 
W latach 2010–2011 w każdym z województw dominującym źródłem fi-

nansowania nakładów na działalność innowacyjną przedsiębiorstw przemysło-
wych były środki własne. W większości tych jednostek terytorialnych nastąpiło 
też istotne ograniczenie udziału nakładów finansowanych środkami z kredytów 
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bankowych. W 2010 r. jedynie w województwie małopolskim odnotowano 
nieznaczny wzrost udziału kredytów bankowych, natomiast w roku 2011 udział 
kredytów zwiększył się w przypadku sześciu województw (mazowieckiego, 
śląskiego, lubelskiego, podkarpackiego, wielkopolskiego i opolskiego), przy 
czym w tym ostatnim wzrost był najsilniejszy, a udział kredytów w finansowa-
niu nakładów przekroczył 1/3.  
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Rysunek 5. Struktura finansowania nakładów na działalność innowacyjną przedsiębiorstw 
przemysłowych według województw w 2011 r. 

 
Istotnym czynnikiem determinującym strukturę źródeł finansowania nakła-

dów na działalność innowacyjną w okresie kryzysu była także wielkość przed-
siębiorstw. Interesujące jest, że w przypadku przedsiębiorstw zatrudniających 
10–49 osób widoczne było systematyczne zwiększanie łącznej wartości nakła-
dów w okresie kryzysu. Źródłem tego wzrostu były przede wszystkim środki 
pozyskane z zagranicy, których kwota zwiększyła się z 0,03 mld PLN (3% 
nakładów) w 2008 r. do 0,42 mld PLN (29% nakładów) w 2011 r. Przy względ-
nie stabilnej wartości nakładów ponoszonych ze środków własnych, równolegle 
wystąpił spadek zakresu samofinansowania – z poziomu 49% w 2008 r. do 36% 
w 2011 r. (rysunek 6). Wskazuje to na częściowe przesunięcie ryzyka związane-
go z finansowaniem działalności innowacyjnej na dawców zewnętrznych źródeł 
kapitału. Udział nakładów finansowanych kredytami bankowymi utrzymywał 
się w tej klasie wielkości przedsiębiorstw na względnie stabilnym poziomie (ok. 
1/3) w każdym analizowanym roku. 
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Rysunek 6. Struktura źródeł finansowania nakładów na działalność innowacyjną w przedsiębior-
stwach przemysłowych zatrudniających 10–49 osób w latach 2008–2011 

 
W przeciwieństwie do małych przedsiębiorstw, w przedsiębiorstwach za-

trudniających 50–249 osób łączna wartość nakładów na działalność innowacyjną 
w latach 2008–2011 ulegała wahaniom (rysunek 7). Pomimo znacznie mniejszej 
liczebności, średnie przedsiębiorstwa wydatkowały na działalność innowacyjną 
łącznie wielokrotnie większe środki niż firmy małe, co wskazuje na koncentrację 
nakładów w większych przedsiębiorstwach. 
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Rysunek 7. Struktura źródeł finansowania nakładów na działalność innowacyjną w przedsiębior-
stwach przemysłowych zatrudniających 50–249 osób w latach 2008–2011 
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W 2009 r. nastąpił wyraźny, ponad 20-procentowy, spadek nominalnej war-
tości nakładów ogółem, głównie za sprawą zmniejszenia nakładów finansowa-
nych ze środków własnych średnich przedsiębiorstw. W 2010 r., na fali przy-
spieszenia tempa wzrostu gospodarczego i przejściowej poprawy nastrojów  
w gospodarce, nakłady ogółem w tej klasie wielkości ponownie wzrosły 
zarówno za sprawą środków własnych, jak i środków pozyskanych z zagranicy, 
jednak już w następnym roku spadek wartości obu tych źródeł pociągnął za sobą 
kolejne obniżenie się wartości łącznych nakładów na działalność innowacyjną. 
Na uwagę zasługuje względnie stabilny zakres samofinansowania nakładów  
w tej grupie przedsiębiorstw (ok. 60%) w poszczególnych latach. Widoczne jest 
także substytuowanie środków kredytowych przez środki pozyskiwane  
z zagranicy w miarę wzrostu awersji do ryzyka na rynku i zaostrzania polityki 
kredytowej banków. Oba te źródła łącznie konstytuowały w analizowanym 
okresie ok. 1/3 źródeł finansowania nakładów średnich przedsiębiorstw. 
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Rysunek 8. Struktura źródeł finansowania nakładów na działalność innowacyjną w przedsiębior-
stwach przemysłowych zatrudniających powyżej 249 osób, w latach 2008–2011 

 
W największych przedsiębiorstwach, podobnie jak w firmach średniej wiel-

kości, nakłady na działalność innowacyjną podlegały w okresie 2008–2011 
wyraźnym wahaniom (rysunek 8). W 2009 i 2011 r. odnotowano w tej grupie 
wyraźne spadki łącznej kwoty nakładów, przy czym, w przeciwieństwie do firm 
średnich, największe przedsiębiorstwa silniej zredukowały nakłady w 2011 r. 

Łączna kwota nakładów była w każdym z omawianych lat blisko cztero-
krotnie wyższa niż w przedsiębiorstwach średnich, co wskazuje, że nakłady na 
działalność innowacyjną w Polsce skoncentrowane są głównie w grupie naj-
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większych przedsiębiorstw. Podkreślić należy, że w porównaniu zarówno  
z małymi, jak i średnimi przedsiębiorstwami, największe firmy cechowały się 
najwyższym zakresem samofinansowania nakładów na działalność innowacyjną 
(w latach 2008–2011 udział środków własnych w tej grupie wzrósł ponadto z 75 
do 81%). 

W latach 2010–2011, podobnie jak firmy w pozostałych klasach wielkości, du-
że przedsiębiorstwa istotnie ograniczyły finansowanie nakładów na działalność 
innowacyjną kredytami, przy czym przyrost nakładów finansowanych ze środków 
pozyskanych z zagranicy nie był w stanie zrekompensować tego spadku. 

Istotne zróżnicowania w podejściu do finansowania nakładów na działal-
ność innowacyjną widoczne były także pomiędzy przedsiębiorstwami przemy-
słowymi należącymi do sektorów publicznego i prywatnego. 

W początkowym okresie kryzysu w przedsiębiorstwach sektora publicznego 
uwagę zwracał wysoki udział nakładów finansowanych środkami z kredytów 
bankowych (rysunek 9). Środki te stanowiły 46% ogółu źródeł finansowania  
w 2008 r. i aż 55% w 2009 r. Podkreślić należy także, że w 2009 r. łączna 
wartość nakładów przedsiębiorstw tego sektora sfinansowanych kredytami 
bankowymi przewyższyła analogiczną wartość dla sektora prywatnego. Wska-
zywało to zarówno na większą skłonność do ryzyka w podejściu do finansowa-
nia nakładów na działalność innowacyjną, jak i na większe możliwości uzyska-
nia środków od banków, ze względu na większą wiarygodność i bardziej 
stabilne podstawy funkcjonowania. Silny wzrost nakładów finansowanych 
kredytami bankowymi pozwolił także przedsiębiorstwom przemysłowym 
sektora publicznego na zwiększenie nakładów ogółem na działalność innowa-
cyjną w 2009 r. 
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Rysunek 9. Struktura źródeł finansowania nakładów na działalność innowacyjną przedsiębiorstw 
przemysłowych sektora publicznego w latach 2008–2010 
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W latach 2010–2011 w przedsiębiorstwach sektora publicznego odnotowa-
no silne ograniczenie finansowania nakładów na działalność innowacyjną 
kredytami bankowymi. W 2010 r. wyraźnie zwiększył się zarówno zakres 
samofinansowania tych nakładów, jak i kwoty oraz udział środków pozyskanych 
z zagranicy i pozostałych źródeł. Wzrosty te nie były jednak w stanie zrekom-
pensować ponad 80-procentowego spadku wartości nakładów finansowanych 
kredytami, co przełożyło się na blisko 6-procentowy spadek kwoty nakładów 
ogółem. W kolejnym roku widoczne było ograniczenie wszystkich źródeł 
finansowania nakładów na działalność innowacyjną, w efekcie czego łączna ich 
kwota obniżyła się o blisko 1/3. W ujęciu kwotowym najsilniejszy spadek 
odnotowały nakłady finansowane ze środków własnych oraz kredyty bankowe.  

W porównaniu z przedsiębiorstwami sektora publicznego wahania poziomu 
nakładów na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych 
sektora prywatnego miały odmienny przebieg (rysunek 10). Wskazać należy 
także zdecydowanie większy zakres samofinansowania tych nakładów przez 
przedsiębiorstwa prywatne oraz względną stabilność struktury źródeł finanso-
wania w tym sektorze. 
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Rysunek 10. Struktura źródeł finansowania nakładów na działalność innowacyjną przedsiębiorstw 
przemysłowych sektora prywatnego w latach 2008–2010 

 
W 2009 r., w przeciwieństwie do przedsiębiorstw sektora publicznego, fir-

my przemysłowe sektora prywatnego odnotowały najsilniejszy, blisko 20- 
-procentowy spadek nakładów ogółem na działalność innowacyjną. Ogranicze-
niu uległy wówczas wszystkie źródła finansowania, z wyjątkiem środków 
pozyskanych z zagranicy, które jednakże nie miały istotnego wpływu na ogólną 
tendencję spadkową.  
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W 2010 r., podobnie jak w sektorze publicznym, zwiększeniu uległy nakła-
dy ze wszystkich źródeł oprócz kredytów bankowych. Pozwoliło to prywatnym 
przedsiębiorstwom przemysłowym na zwiększenie nakładów ogółem na 
działalność innowacyjną o ponad 9%. W kolejnym roku jednak nakłady ogółem 
ponownie spadły o ponad 5%, głównie za sprawą zmniejszenia nakładów 
finansowanych ze środków własnych przedsiębiorstw. Spadek ten został 
złagodzony zwiększonymi nakładami finansowanymi środkami z zagranicy oraz 
(odwrotnie niż w przypadku sektora publicznego) kredytami bankowymi. 

 
 

Zakończenie 
 
Przeprowadzone analizy wykazały, że w okresie globalnego kryzysu finan-

sowego nastąpiły istotne zmiany w strukturze finansowania nakładów na 
działalność innowacyjną polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Choć 
dominującym źródłem finansowania tych nakładów w Polsce są środki własne 
przedsiębiorstw, to w początkowym okresie kryzysu (lata 2008–2009) wyraźne 
ograniczenie nakładów finansowanych z tego źródła zostało złagodzone środ-
kami pochodzącymi z kredytów bankowych udzielanych przede wszystkim 
przedsiębiorstwom sektora publicznego. W późniejszym okresie (2010–2011) 
widoczne było natomiast istotne zmniejszenie zakresu finansowania innowacji 
kredytami na rzecz wzrostu udziału środków pochodzących z zagranicy, przede 
wszystkim z Unii Europejskiej, z których w największym stopniu korzystały 
mniejsze firmy. Wskazuje to, iż w miarę wzrostu awersji do ryzyka, wywołanej 
osłabieniem globalnej koniunktury gospodarczej, działające w Polsce przedsię-
biorstwa przemysłowe dążyły do dywersyfikacji źródeł finansowania działalno-
ści innowacyjnej, zwiększając partycypację zewnętrznych dawców kapitału  
w ryzyku finansowania tej działalności.  

Struktura finansowania nakładów na działalność innowacyjną cechowała się 
także znaczącym zróżnicowaniem przestrzennym. W początkowym okresie 
kryzysu w większości województw dominowały wprawdzie środki własne 
przedsiębiorstw, ale w województwach pomorskim i lubuskim wyższy udział 
miały kredyty, a w województwie zachodniopomorskim pozostałe źródła.  
W kolejnych latach w poszczególnych województwach widoczne było na ogół 
stopniowe ograniczanie zakresu finansowania innowacji kredytami bankowymi 
na rzecz wzrostu udziału środków własnych lub pochodzących z zagranicy. 
Dopiero pod koniec analizowanego okresu odnotowano na większą skalę wzrost 
udziału nakładów finansowanych kredytami. 

Przeprowadzone analizy pozwoliły również stwierdzić stosowanie odmien-
nych strategii finansowania działalności innowacyjnej przez przedsiębiorstwa 
różnych klas wielkości. Najmniejsze firmy jako jedyne systematycznie zwięk-
szały nominalną wartość nakładów na działalność innowacyjną, co było możli-
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we głównie dzięki środkom pochodzącym ze źródeł zagranicznych. Wysokość 
nakładów zarówno średnich, jak i dużych firm wyraźnie reagowała na przebieg 
cyklu koniunkturalnego. Starały się one substytuować ograniczone finansowanie 
kredytami bankowymi przy wykorzystaniu środków zagranicznych. Analiza  
w przekroju klas wielkości wykazała także silną koncentrację nakładów na 
działalność innowacyjną w grupie największych przedsiębiorstw. 

Zróżnicowane podejście do finansowania nakładów na działalność innowa-
cyjną przejawiały także firmy należące do sektora publicznego i prywatnego. Te 
pierwsze w zdecydowanie większym stopniu korzystały z finansowania kredy-
tami bankowymi, zwłaszcza w początkowym okresie kryzysu. Natomiast te 
drugie cechowały się wyraźnie większym zakresem samofinansowania nakła-
dów oraz względną stabilnością struktury źródeł finansowania. 
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Streszczenie 

W artykule omówiono wpływ globalnego kryzysu gospodarczego na strukturę finanso-
wania nakładów na działalność innowacyjną polskich przedsiębiorstw przemysłowych 
w latach 2008–2011. Przeprowadzone analizy wykazały, że w miarę wzrostu awersji do 
ryzyka firmy starały się dywersyfikować źródła finansowania, korzystając początkowo 
z kredytów, a następnie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Stwierdzo-
no także istotne zróżnicowania struktury źródeł finansowania w przekroju przestrzen-
nym oraz klas wielkości i sektorów własności.  

 

Summary  

THE IMPACT OF ECONOMIC DOWNTURN ON FINANCING 
ENTERPRISES’ INNOVATION ACTIVITY 

The paper discusses the impact of global economic downturn on the structure of finan-
cing expenditures on innovation activity of Polish industrial enterprises during the peri-
od 2008–2011. The results of the analyses indicate that as the risk aversion increased, 
firms tried to diversify sources of financing, using initially bank loans, and later on the 
funds obtained from abroad. The conducted research revealed also significant dispari-
ties in the sources of funds structure in regional, enterprise size-class and ownership 
sector scopes. 



PIOTR JABŁOŃSKI٭ 

WPROWADZENIE DUOPOLU NA RYNKU CZYNNIKÓW 
CHŁODZĄCYCH WYKORZYSTYWANYCH  

W URZĄDZENIACH KLIMATYZACYJNYCH 

Wstęp 

W ostatnim roku na rynku tzw. czynników chłodzących wykorzystywanych 
w urządzeniach klimatyzacyjnych zaszło wiele zmian. Zgodnie z unijną dyrek-
tywą 2006/40/EG począwszy od 1 stycznia 2011 r. we wszystkich nowo 
produkowanych systemach mobilnej klimatyzacji (MAC) muszą być stosowane 
czynniki nie przekraczające wskaźnika GWP na poziomie 150. W związku  
z tym dwa amerykańskie koncerny opracowały nowy czynnik chłodniczy 
pochodzenia chemicznego o niskim GWP, spełniającym wygórowane wymaga-
nia Unii Europejskiej. Spowodowało to powstanie duopolu mającego wyłącz-
ność na produkcję ww. chłodziwa.  

Celem artykułu jest przybliżenie teorii duopolu w ekonomii, a także wska-
zanie zmian zachodzących na rynku wskutek jego wprowadzenia. 

 
 

1. Duopol w ekonomii 
 
Konkurencja monopolistyczna to przykład konkurencji niedoskonałej. Jest 

to stan pośredni między absolutnym monopolem a modelem konkurencji 
doskonałej1. Zarówno konkurencję doskonałą, jak i monopol należy traktować 
jako modele teoretyczne, które są zwykle odległe od rzeczywistości. Nieco 
bardziej zbliżony do niej jest model konkurencji monopolistycznej2. 

Teoria konkurencji monopolistycznej, opracowanej w latach 30. i 40. wieku 
XX przez J. Robinson oraz E.H. Chamberlina łączy w sobie zarówno elementy 
modelu monopolu pełnego, jak i modelu konkurencji doskonałej. Chamberlin 
wprowadził pojęcie grupy produktowej, na której oparty został model konkuren-
cji monopolistycznej. Grupa produktowa rozumiana tu jest jako przedsiębior-
stwa wytwarzające i sprzedające podobne produkty. Produkty te mają analo-
giczne krzywe przychodów marginalnych i kosztów3. 

                                    
 .Doktorant, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania UŁ ٭
1 T. Zalega, Mikroekonomia, WNWZ UW, Warszawa 2008, s. 357. 
2 R. Milewski, Podstawy ekonomii, PWN SA, Warszawa 1999, s. 219. 
3 T. Zalega, Mikroekonomia…, s. 358. 
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Konkurencję monopolistyczną charakteryzuje: 
1. Występowanie dużej liczby kupujących i sprzedających. Przedsiębior-

stwa ze względu na znaczną konkurencję notowaną w warunkach konkurencji 
monopolistycznej i co za tym idzie przy małym udziale w rynku, mają ograni-
czoną kontrolę nad ceną wytwarzanego przez siebie produktu. Przedsiębiorstwo 
funkcjonujące na rynku monopolistycznym jest cenotwórcą, ale przy podejmo-
waniu decyzji nie uwzględnia reakcji innych przedsiębiorstw. 

2. Zróżnicowanie produktów i dużych wydatków na reklamę. Produkty 
wytwarzane w warunkach konkurencji monopolistycznej mają tyle cech wspól-
nych, iż można je uznać za bliskie substytuty. Jedyną szansą dla przedsiębior-
ców na zwiększenie swojego wpływu na cenę jest jak największe zróżnicowanie 
swego produktu, czy to poprzez zróżnicowanie rzeczywiste wynikające  
z wykorzystania odmiennych surowców lub technologii, czy też zróżnicowanie 
wyimaginowane. W celu okazania odmienności swojego produktu podmioty 
dużą wagę przywiązują do kampanii reklamowych, opakowań produktów czy 
znaku firmowego. Starają się wyeksponować swój produkt z „tłumu” innych 
podobnych. 

3. Dążenie do maksymalizacji zysków. Wszystkie przedsiębiorstwa działa-
jące w warunkach konkurencji monopolistycznej dążą do maksymalizacji zysku 
ekonomicznego. 

4. Swoboda wejścia na rynek i wyjścia z rynku. Wejście na rynek jest sto-
sunkowo łatwe, ale kosztowne. Istnieje ogromna liczba niewielkich przedsię-
biorstw mających niewielki udział w rynku. Jedyną barierą wejścia na dany 
rynek może okazać się wielkość nakładów finansowych do „wypromowania” 
własnej marki przy silnej konkurencji.  

5. Założenie doskonałej informacji o rynku. Na rynku konkurencji mono-
polistycznej nie ma tajemnic, podmioty dysponują pełną wiedzą na temat 
produktów występujących na rynku4. 

 
Jedną z form konkurencji niedoskonałej jest oligopol5. Jest on rodzajem 

rynku, w którym występuje niewielka liczba przedsiębiorstw realizujących 
znaczny procent ogólnej podaży na danym rynku6. 

Na rynku w modelu oligopolistycznym istnieje ograniczona liczba produ-
centów, a każdy z nich ma znaczący udział w rynku. Wynika z tego silna 
współzależność między podmiotami. Każdy z producentów musi brać pod 
uwagę działania pozostałych. Zwiększenie produkcji, jakość produktów lub 
chociażby kwoty przeznaczone na reklamę przez jedną z firm zmieniają poziom 
sprzedaży we wszystkich pozostałych firmach7. 

                                    
4 Ibidem. 
5 R. Milewski, Podstawy…, s. 220. 
6 T. Zalega, Mikroekonomia…, s. 368. 
7 R. Milewski, Podstaw..., s. 221. 
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Założenia modelu oligopolu: 
1. Mała liczba przedsiębiorstw i wielu kupujących. Gałąź rynku opanowa-

na jest przez kilku do kilkunastu producentów. Decyzje produkcyjne podejmują 
oni nie tylko w zależności od poziomu cen oraz krzywej popytu, ale także od 
spodziewanej reakcji przedsiębiorstw konkurencyjnych na swoje decyzje 
(wymuszona koegzystencja).  

2. Produkty jednorodne lub zróżnicowane będące bliskimi substytutami. Pro-
dukty są jednorodne, ale przedsiębiorstwa oligopolistyczne różnicują je poprzez 
nadanie im wyróżniających cech, np. opakowanie, stopień promocji czy reklamy. 

3. Bariery wejścia na rynek i wyjścia z rynku. Tak jak w monopolu istnieją 
bariery wejścia na rynek – choć są mniej skuteczne, ograniczają dostęp do rynku 
nowym producentom. Ograniczeniem mogą być zarówno czynniki technolo-
giczne, koszty produkcji, jak i ogromne nakłady ponoszone na uruchomienie 
produkcji. 

4. Maksymalizacja zysku jako cel działania oligopolu. Podstawowym ce-
lem działania przedsiębiorstwa jest maksymalizacja zysku ekonomicznego. 

5. Doskonała informacja o rynku. Na rynku oligopolistycznym brak jest 
tajemnic. Podmioty mają pełną wiedzę o produktach. 

6. Możliwość kształtowania cen przez producenta. Podobnie jak w warun-
kach monopolu – zarówno pełnego, jak i konkurencji monopolistycznej – w mo-
delu konkurencji oligopolistycznej producent jest cenotwórcą. Musi jednak brać 
pod uwagę reakcje przedsiębiorstw konkurencyjnych na swoje decyzje8. 

Szczególnym rodzajem oligopolu jest duopol. Na rynku funkcjonują dwa 
przedsiębiorstwa. Wytwarzają one i sprzedają identyczne produkty. Obydwa 
podmioty są współzależne. Decyzje podejmowane przez jednego producenta 
automatycznie wywierają wpływ na drugie działające na tym rynku przedsię-
biorstwo, są skorelowane. 

Jeżeli jedna firma ustala poziom cen to ona jest liderem cenowym. Drugie 
przedsiębiorstwo automatycznie staje się naśladowcą cenowym. 

Analogicznie, liderem ilościowym można nazwać przedsiębiorstwo, które 
jako pierwsze ustala ilość produkowanych dóbr. Naśladowcą ilościowym zostaje 
drugi podmiot działający na danym rynku9. 

Najbardziej znane modele opisujące duopol to: 
1. Model Cournota. 
Model duopolu Antoine’a A. Cournota jest pierwszym opisanym w literatu-

rze duopolem.  
Model ten opiera się na następujących założeniach: 
• Produkt jest jednorodny; 
• Produkcja jest bezkosztowa (MC = 0); 

                                    
8 T. Zalega, Mikroekonomia…, s. 368–369. 
9 H.R. Varian, Mikroekonomia. Kurs średni – ujęcie nowoczesne, Wyd. Nauk. PWN, War-

szawa 2002, s. 48. 
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• Doskonała jest informacja o rynku; 
• Producenci maksymalizują zyski; 
• Konkurenci przy podejmowaniu decyzji reagują na siebie; 
• Funkcja popytu ma charakter liniowy. 
Model Cournota ukazuje kształtowanie się równowagi podaży w duopolu 

przy spełnieniu wszystkich podstawowych założeń. Model ten nie uwzględniał 
jednak wpływu decyzji jednego przedsiębiorstwa na decyzje drugiego oraz nie 
przewidywał zmowy monopolistycznej10. 

2. Model Bertranda. 
Założenia:  
• Produkcja jest bezkosztowa (MC = 0); 
• Cena produktu ustalona przez przedsiębiorstwa, a nie wielkość produk-

cji, jest stałą w modelu; 
• Przedsiębiorstwa ustalając cenę chcą zapewnić sobie wyłączność na 

rynku; 
• Każdy z duopolistów jest w stanie dostarczyć, po ustalonej przez siebie 

cenie, każdą ilość produktu. 
Zmienną decyzyjną w modelu Josepha L. Bertranda jest cena. Konkurencja 

między duopolistami może doprowadzić jedynie do tego, że cena produktu, 
dostarczanego przez przedsiębiorstwa, spadłaby do poziomu zerowego. Wów-
czas ustali się punkt równowagi. Dalsze obniżki będą niemożliwe, a jakakolwiek 
próba podniesienia ceny przez jedno przedsiębiorstwo wykluczy je z rynku11. 

3. Model Edgewortha. W modelu według Francisa Edgewortha również 
zakłada się, że produkt ma zerowe koszty produkcji. W celu osiągnięcia maksy-
malnego zysku oba przedsiębiorstwa wyznaczaj poziom ceny sprzedaży produktu 
przyjmując cenę przedsiębiorstwa konkurencyjnego za stałą. W modelu tym 
Edgeworth dodatkowo wprowadził element niepewności. Założył, że podaż dobra 
jest ograniczona, a zatem nie jest możliwe osiągnięcie stabilnej równowagi12.  

Model ten, podobnie jak modele Coutranda oraz Bertranda, krytykowany 
jest często za przyjmowanie nierealistycznego założenia o braku reakcji konku-
renta13. 

4. Model Chamberlina. Wychodząc z modelu Cournota, Edward H. Cham-
berlin dodał doń założenie o reakcji drugiego duopolisty. Zakładał, że obydwa 
przedsiębiorstwa wiedzą, że każdy ruch jednego z nich wywoła reakcję drugie-
go. Według niego najrozsądniejszym wyjściem dla przedsiębiorców byłoby 
porozumienie między nimi. Przy założeniu, że obydwa podmioty działające na 
danym rynku dysponują jednakową siłą oraz ich produkty mają ten sam koszt 
wytwarzania, najsensowniejsze będzie podzielenie rynku między oba przedsię-
                                    

10 T. Zalega, Mikroekonomia…, s. 370. 
11 Ibidem, s. 374. 
12 Ibidem, s. 375. 
13 R. Milewski, Podstawy…, s. 233. 
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biorstwa. Mimo że rozwiązanie to będzie niekorzystne z punktu widzenia 
konsumenta, gdyż cena będzie wyższa, a produkcja mniejsza, to zyski duopoli-
stów będą takie, jak u monopolisty14. 

5. Model Stackelberga. Model duopolu Heinricha F. von Stackelberga, za-
prezentowany w roku 1934, zakłada że tylko jedno z działających na rynku 
przedsiębiorstw dostrzega reakcję swojego konkurenta. Drugi podmiot przyjmu-
je, że konkurent nie zmieni wielkości podaży dobra. 

W modelu tym jedno z przedsiębiorstw przyjmuje funkcję lidera (przywód-
cy). Zostaje nim ten podmiot, który bierze pod uwagę reakcję swojego konku-
renta. Natomiast duopolista, który podaż konkurenta traktuje jako stałą, staje się 
przedsiębiorstwem naśladującym (dostosowującym się). 

W modelu Stackelberga, w porównaniu z modelem Cournota, przedsiębior-
stwo będące liderem osiągnie wyższe zyski, natomiast przedsiębiorstwo dosto-
sowujące się niższe15.  

 
 

2. Charakterystyka rynku czynników chłodzących wykorzystywanych 
w urządzeniach klimatyzacyjnych 

 
Klimatyzacja w samochodzie po raz pierwszy pojawiła się w 1939 r. Jej insta-

lacja była jednak gigantyczna, a sprawność bardzo mała. Przez lata inżynierowie 
pracowali nad poprawą obydwu tych aspektów. Dzisiejsze urządzenia klimatyza-
cyjne montowane w samochodach są niewielkie i skuteczne. Dodatkową ich zaletą 
jest niska cena. Do głosu zaczęła jednak dochodzić także troska o ekologię. Na 
skutek prowadzonych badań nad wpływem stosowanych w klimatyzatorach 
gazów na środowisko, wykazujących ogromną szkodliwość gazów, dotychczas 
stosowanych w technice chłodniczej i klimatyzacyjnej, od początku lat 90. 
ubiegłego wieku nastąpiło wiele zmian. Przyczyną ich był nagłaśniany przez 
naukowców udział czynników chłodniczych, emitowanych do atmosfery, w nisz-
czeniu ozonu stratosferycznego oraz powiększaniu efektu cieplarnianego16. 
Używane wtedy były czynniki o nazwach R12, R22, a także R502, które  
w znaczący sposób niszczyły środowisko. Zamiast czynników, które powodowały te 
niekorzystne dla środowiska zmiany, zaczęto stosować czynnik o nazwie R134a. 

R134a był pierwszym czynnikiem stosowanym w technologii klimatyzacyjnej 
tak wszechstronnie przetestowanym. Jest on czynnikiem bezchlorowym o zerowym 
potencjale niszczenia warstwy ozonowej. Największym odbiorcą R134a jest rynek 
motoryzacyjny. Wszystkie samochody osobowe i ciężarówki wyposażone w kli-
matyzację na całym świecie korzystają obecnie z czynnika wodorofluorowęglowo-
                                    

14 Ibidem. 
15 T. Zalega, Mikroekonomia..., s. 380. 
16 Czynniki chłodnicze-Raport, wydanie 16, Bitzer, www.fluid.itcmp.pwr.wroc.pl (dostęp 

09.09.2013), s. 3. 
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dorowego R134a (HFC-134a). Według szacunków z roku 2010 istnieje na całym 
świecie ponad 400 milionów samochodów wyposażonych w systemy klimatyzacji, 
w każdym układzie krąży od 0,5 do 1 kilograma ww. czynnika. 

Minusem stosowania tego czynnika była jedynie stosunkowo wysoka emisja 
dwutlenku węgla podczas użycia. Jest on gazem niepalnym, dlatego nie ma 
ryzyka pożaru w razie rozszczelnienia układu klimatyzacji podczas kolizji lub 
wypadku17. Jednak największym jego atutem jest cena. Sam środek jest produ-
kowany przez wiele firm, a co za tym idzie, jest dostępny. Przekłada się to na 
cenę, która wynosi około 60 zł za kilogram. Także urządzenia serwisowe 
przystosowane do R134a są szeroko dostępne, co także ma wpływ na cenę. 
Usługa napełnienia i oczyszczenia klimatyzacji kosztuje około 200–300 zł. 

Z czasem okazało się jednak, że środek ten nie jest tak obojętny wobec śro-
dowiska, jak pierwotnie sądzono. Czynnik R134a, stosowany dotąd na szeroką 
skalę w chłodnictwie domowym, handlowym oraz w motoryzacji, został 
zaliczony do F-gazów. Są to fluorowane gazy cieplarniane, substancje chemicz-
ne zawierające w swojej cząsteczce fluor, charakteryzujące się wysokim 
współczynnikiem ocieplenia globalnego GWP (z ang. Global Warming Poten-
tial). F-gazy to głównie wytwarzane przez człowieka substancje chemiczne  
z grupy HFC (wodorofluorowęglowodory), grupy PFC (perfluorowęglowodory), 
a także czynnik SF6 (sześciofluorek siarki). Do powszechnego użytku weszły 
przede wszystkim w latach 90. wieku XX, zastępując wcześniej zazwyczaj 
stosowane substancje z grupy CFC (chlorofluorowęglowodory) oraz HCFC 
(wodorochlorofluorowęglowodory)18. 

Unia Europejska różnymi środkami oraz nakazami przepisów prawa stara 
się w jak najkrótszym czasie wyeliminować F-gazy z obiegu. Gazy te, wycieka-
jące z samochodów, to jedna z przyczyn wzrastającej emisji gazów cieplarnia-
nych, a nawet uszkodzenia ziemskiej warstwy ozonowej. 

 
 

3. Zmiany rynku czynników chłodzących wykorzystywanych  
w urządzeniach klimatyzacyjnych, wprowadzone przez nową  
dyrektywę Unii Europejskiej 

 
Zgodnie z unijną dyrektywą 2006/40/EG, począwszy od 1 stycznia 2011 r. 

we wszystkich nowo produkowanych systemach mobilnej klimatyzacji (MAC) 
muszą być stosowane czynniki nie przekraczające wskaźnika GWP na poziomie 
150. Dotychczas stosowany w systemach MAC czynnik R1234a ma wskaźnik 
GWP wynoszący 1430. W rzeczywistości, z powodu opóźnień w produkcji 

                                    
17 Ibidem, s. 8. 
18 HFO 1234yf bezpieczny czy nie na pewno obowiązkowy od 1 stycznia 2013, www.hvacr.pl. 

(dostęp 09.09.2013). 
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nowego czynnika chłodniczego, przepisy dyrektywy 2006/40/EG mają zastoso-
wanie od 1 stycznia 2013 r. Od 1 stycznia 2017 r. użycie R134a będzie zakazane 
we wszystkich nowo produkowanych samochodach. 

Dwa amerykańskie koncerny, Honeywell i DuPont, w ramach wspólnego 
porozumienia na rzecz rozwoju opracowały nowy czynnik chłodniczy pocho-
dzenia chemicznego o niskim GWP, spełniającym wygórowane wymagania Unii 
Europejskiej.  

Nowe chłodziwo HFO-1234yf (R-1234yf, R1234yf, 1234yf) to inaczej 
2,3,3,3 tetrafluoropropan lub 2,3,3,3 tetrafluoropropylen albo 2,3,3,3 tetrafluo-
roprop-1-ene. Producenci sprzedają HFO-1234yf pod następującymi handlowy-
mi nazwami własnymi: 

• DuPont jako Opteon yf,  
• Honeywell jako Solstice yf. 
Produkty obu firm charakteryzuje GWP 4, znacznie niższy od górnej grani-

cy wyznaczonej przez UE – jaką była GWP 150. Analizy własności fizycznych 
oraz chemicznych czynnika R1234yf wykazały, że jest on o około 8–10% mniej 
wydajny od stosowanego dotychczas R134a. Wpływa to na sprawność energe-
tyczną urządzenia chłodniczego, nie oddziałuje co prawda bezpośrednio na 
zużycie energii elektrycznej, lecz przekłada się na większe o 5% zużycie paliwa. 

R1234yf jest mniej szkodliwy dla środowiska od dotychczas stosowanego 
chłodziwa, jednak w przeciwieństwie do niego jest palny. Ulega samozapłonowi 
w temperaturze 405 oC, którą może osiągnąć rozgrzany spalinami kolektor. 
Efektem ubocznym spalania czynnika jest wydzielanie się fluorowodoru, który 
w połączeniu z wodą, np. użytą do zgaszenia płomienia, tworzy trujący i groźny 
kwas fluorowodorowy (fluorowodór to trucizna, która z łatwością przenika do 
organizmu, nawet przez skórę, doprowadzając do śmierci człowieka, o ile nie 
zostanie on poddany natychmiastowym zabiegom ratowniczym). Przenikając  
z komory silnika przez układ wentylacyjny do wnętrza auta, bez trudu trawi on 
elementy wykonane z tworzywa oraz szkło. 

 
Tabela 1. Różnice w cenach dla chłodziwa wprowadzanego i dotychczas stosowanego (w zł) 

 

Czynnik chłodniczy 
R1234yf 

(wprowadzany do użytku) 
R134a 

(aktualnie stosowany) 
Cena czynnika za kilogram 900 60 

Cena przeglądu klimatyzacji wraz
z napełnieniem 

1 500 200–300 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.elgracool.pl (dostęp 09.09.2013). 

 
Taka sytuacja dla właścicieli samochodów oznacza bardzo wysokie koszty 

(tabela 1) i ogromne niebezpieczeństwo. Nowy czynnik jest co prawda bardziej 
łagodny dla środowiska, ale koncesje na jego wytwarzanie mają tylko wspo-



Wprowadzenie duopolu na rynku czynników chłodzących… 

 

49 

mniane dwie firmy. Powoduje to powstanie duopolu mającego wyłączność na 
produkcję chłodziwa, do używania którego zmusza dyrektywa 2006/40/WE.  

Sytuacja ta wzbudza wiele kontrowersji. Od maja 2010 r., kiedy to Honey-
well i DuPont ogłosiły plany joint venture do produkcji 1234yf19, zmagają się 
one z zarzutami praktyk monopolistycznych. Przeciwnikiem duopolu w wytwa-
rzaniu nowego czynnika jest zwłaszcza europejska firma chemiczna Arkema, 
która opracowała własną technologię produkcji R-1234yf20. Niestety odpowied-
nie organy w UE nie zauważyły w zaistniałej sytuacji nic złego. 

Czynnik R1234yf został zarejestrowany w Unii Europejskiej jako zgodny  
z przepisami rozporządzenia REACH i może być stosowany zarówno w Euro-
pie, jak i w Japonii, Korei, Chinach i USA w ramach porozumienia EKG. 

20 grudnia 2012 r. Komisja Europejska wydała oficjalne oświadczenie do-
tyczące wykonania dyrektywy 2006/40/WE. Informowała w nim, że do końca 
roku 2012 zapisy dyrektywy nie mają pełnego zastosowania. Wynikało to 
wyłącznie z problemu z dostarczaniem czynnika chłodniczego, który już został 
rozwiązany. Firmy Honeywell i DuPont uruchomiły produkcję czynnika  
w Chinach, po uzyskaniu pełnej rejestracji R1234yf w Państwie Środka. 

 
 

Zakończenie 
 
Honeywell i DuPont dysponują wyłącznymi prawami patentowymi do pro-

dukcji R1234yf, pomimo że w mediach wytykany jest monopol na produkcję 
czynnika należącego do tych dwóch ogromnych koncernów. Z tego powodu, 
zdaniem oponentów, czynnik R1234yf będzie znacznie droższy od R134a. 
Ukazywane są też zagrożenia związane z używaniem nowego chłodziwa  
w klimatyzacjach samochodowych oraz przedstawiane są alternatywne, bardziej 
bezpieczne czynniki chłodzące. Komisja Europejska odrzuciła jednak wniosek 
Daimlera o opóźnienie w harmonogramie wprowadzenia nowego czynnika, 
jednocześnie oficjalnie potwierdzając, że 1234yf jest bezpieczny w użyciu  
i obowiązkowy do stosowania przez producentów w każdym z krajów UE.  

Wszystko wskazuje na to, że począwszy od 2017 r. każdy nowy samochód  
z wbudowaną klimatyzacją sprzedawany na terenie Unii Europejskiej będzie 
musiał korzystać z czynnika R1234yf. We wprowadzeniu obowiązku używania 
spornego chłodziwa nie przeszkodziły Komisji Europejskiej nasuwające się 
pytania o wartość ekologiczną w porównaniu z zyskami producentów, o krzyw-
dzące konsumentów praktyki monopolistyczne dwóch koncernów, a nawet 
badania jednego z największych producentów samochodów w Europie wykazu-

                                    
19 www51.honeywell.com/honeywell/news-events/press-releasesdetails/10_0520_Honeywell 

_Dupont .html. 
20 HFO 1234yf bezpieczny… 
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jące ogromne niebezpieczeństwo związane z użytkowaniem R1234yf. Trwają 
badania nad instalacjami na CO2 – w nich nadzieja na zażegnanie konfliktu albo 
otwarcie nowej dyskusji. 
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Streszczenie  

Artykuł ma na celu przybliżenie teorii duopolu w ekonomii oraz przedstawienie zmian, 
jakie zaszły na rynku czynników chłodzących wykorzystywanych w urządzeniach kli-
matyzacyjnych wskutek wprowadzenia unijnej dyrektywy 2006/40/EG. 

 
 

Summary 

DUOPOLY IN THE MARKET OF COOLING FACTORS  
USED IN AIR CONDITIONING DEVICES 

The paper aims is to explain the theory of duopoly in economics and show the changes 
that have taken place in the market of refrigerants used in air conditioning after the 
implementation of the EU Directive 2006/40/EG. 



JAKUB KOZIŃSKI٭ 

WYSTĘPOWANIE DYSKRYMINACJI CENOWEJ III STOPNIA 
W OFERTACH POLSKICH TELEFONII KOMÓRKOWYCH  
NA PRZYKŁADZIE SIECI P4 (OPERATORA SIECI PLAY)  

Wstęp 

Występowanie dyskryminacji cenowej jest powszechnym zjawiskiem  
w gospodarce. Często dyskryminację wskazuje się jako cechę charakterystyczną 
dla monopolu, jednakże również w przypadku rynku konkurencyjnego notujemy 
wiele przykładów dyskryminacji od pierwszego do trzeciego stopnia. Dyskrymi-
nacja wynika przede wszystkim z różnych możliwości nabywczych grup 
docelowych. Często podawanym przykładem dla ostatniej z wymienionych jest 
różnicowanie cen usług telekomunikacyjnych dla grupy odbiorców fizycznych 
oraz przedsiębiorców. Popularna jest teza, że ceny usług dla tej drugiej grupy są 
niższe niż w przypadku tych samych usług dla odbiorców indywidualnych.  

Celem niniejszego artykułu jest analiza kształtowania się cen usług teleko-
munikacyjnych dla tych dwóch grup odbiorców w latach 2008–2012 na przykła-
dzie sieci P4 (operatora sieci Play). Przedmiotem badania będą ceny połączeń 
głosowych w archiwalnych ofertach sieci P4 z wyróżnieniem ceny zawartej  
w abonamencie oraz ceny poza abonamentem. Hipotezą, jaka zostanie poddana 
próbie w badaniu jest twierdzenie jakoby dyskryminacja trzeciego stopnia  
w ofertach usług telekomunikacyjnych w początkowych latach badania faktycz-
nie zachodziła (z korzyścią dla odbiorców firmowych), w kolejnych latach 
nastąpił jednak jej zanik, a w ostatnim roku badania zniknęła zupełnie. 

 
 

1. Podział dyskryminacji cenowej 
 
Literatura najczęściej opisuje dyskryminację cenową jako zjawisko charak-

terystyczne dla rynku monopolistycznego. W praktyce gospodarczej można 
jednak spotkać się z sytuacją różnicowania cen również na rynkach konkuren-
cyjnych. Aby jednak dyskryminacja cenowa była możliwa spełnione muszą być 
następujące warunki1: 

• rynek nie może być rynkiem konkurencji doskonałej, aby przedsiębior-
stwo było w stanie ustalać ceny swoich produktów, 
                                    

 .Doktorant, Zakład Finansów Korporacji, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ ٭
1 J. Sloman, Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2001, s. 177. 
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• części składowe rynku muszą być od siebie oddzielone, a więc konsu-
menci z różnych jego segmentów nie mogą dokonywać wymiany towarów 
między sobą, 

• elastyczności popytu w różnicowanych segmentach rynku muszą być różne. 
Dyskryminację cenową dzieli się na trzy podstawowe podgrupy: 
1) dyskryminacja cenowa pierwszego stopnia (doskonała); 
2) dyskryminacja cenowa drugiego stopnia (ilościowa); 
3) dyskryminacja cenowa trzeciego stopnia. 
 

1.1. Dyskryminacja I stopnia 
 
„Dyskryminacja cenowa pierwszego stopnia nazywana jest także doskonałą 

dyskryminacją cenową”2. Jest to sytuacja, w której każda jednostka danego dobra 
sprzedawana jest po innej cenie, będącej ceną maksymalną, jaką konsument może 
zapłacić za dane dobro3. W sytuacji takiej krzywa dochodu krańcowego monopo-
listy równa jest krzywej popytu na dane dobro. Cena za każdą dodatkową jednost-
kę sprzedanego dobra może być obniżana aż do momentu zrównania się jej  
z krańcowym kosztem wytworzenia dobra. Sprzedawca w takiej sytuacji maksy-
malizuje zysk dzięki przejęciu całej nadwyżki konsumenta. 

Model dyskryminacji cenowej pierwszego stopnia jest jednak (jak wskazują 
autorzy) koncepcją raczej teoretyczną. Zakłada bowiem, podobnie jak koncepcja 
rynku doskonałego, pełną informację na temat wielkości popytu przy danej cenie.  

 
1.2. Dyskryminacja II stopnia 

 
Dyskryminacja drugiego stopnia często nazywana jest dyskryminacją ilo-

ściową bądź nieliniową4. Powstanie tej dyskryminacji wynika niejako z niemoż-
ności zastosowania dyskryminacji pierwszego stopnia ze względu na niepełną 
informację o rynku. Polega ona na oferowaniu korzystniejszych cen nabycia  
w zależności od ilości nabywanego dobra lub czasu, na jaki zostaje podpisana 
umowa np. o świadczenie usług. 

 
1.3. Dyskryminacja III stopnia 

 
Różnicowanie cen trzeciego stopnia to sytuacja, w której następuje podział 

klientów na grupy. W sytuacji tej dobra oferowane dla różnych segmentów 
klientów sprzedawane są po „różnych cenach, ale każda jednostka dobra 

                                    
2 P. Urbanek, Mikroekonomia, Wyd. WSH-E, Łódź 2003. 
3 H. Varian, Mikroekonomia. Kurs średni – ujęcie nowoczesne, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 

2002, s. 454. 
4 E. Czarny, E. Nojszewska, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 1997, s. 158. 
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sprzedawana jest po tej samej cenie”. Ta strategia cenowa pozwala na dopaso-
wanie ceny do wrażliwości popytu na jej zmiany dla danych grup społecznych, 
które dzielone są względem poziomów elastyczności5. Elastyczność cenowa 
zależy od preferencji konsumentów w danej grupie, od poziomu ich heteroge-
niczności6. 

 
 

2. Analiza cen sieci P4 
 
Firma P4 sp. z o.o. obsługuje jednego z największych operatorów sieci ko-

mórkowych w Polsce Play. Obecnie Play świadczy usługi ponad 9,1 mln 
klientów. Na rynku polskim rozpoczęła sprzedaż swoich usług od marca roku 
20077. Pojawienie się czwartego „silnego” gracza na rynku polskim doprowadzi-
ło do swoistej rewolucji cenowej. Ciężko powiedzieć, czy przyczyną było 
właśnie zaistnienie silnej konkurencji ze strony „nowego gracza”, czy też Play 
pojawiło się w momencie szybkiego rozwoju telefonii komórkowej. Poniżej 
przedstawiona została analiza cen usług telekomunikacyjnych świadczonych 
przez sieć Play w latach 2008–2010. Przeanalizowano ceny za minutę połącze-
nia w abonamencie, a także wykorzystania „darmowego” pakietu minut  
w segmentach usług świadczonych dla klientów indywidualnych oraz klientów 
firmowych. 

 
2.1. Analiza kosztu połączenia w ramach abonamentu 

 
Tabela 1 przedstawia uśrednione ceny za minutę połączenia głosowego  

w sieci Play w latach 2008–2010. 
 

Tabela 1. Średnia cena za minutę połączenia głosowego w sieci Play w latach 2008–2010 (w zł) 
 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 

Firma – średnie arytmetyczne 0,33 0,30 0,23 0,36 0,19 

Prywatne – średnia arytmetyczna 0,54 0,54 0,41 0,27 0,27 

Poziom dyskryminacji 0,21 0,24 0,18 –0,09 0,08 

Firma – średnia ważona 0,31 0,27 0,22 0,29 0,29 

Prywatne – średnia ważona 0,52 0,52 0,4 0,22 0,22 

Poziom dyskryminacji 0,21 0,25 0,18 –0,07  –0,07  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie archiwalnych cenników sieci Play; http://www. 

play.pl/obsluga-klienta/dokumenty/regulaminy-archiwalne/. 

                                    
5 P. Urbanek, Mikroekonomia… 
6 L.A. Stole, Price Discrimination and Imperfect Competition, Chicago 2003, s. 8. 
7 http://p4.play.pl/pl/ofirmie/historia/. 
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Niezależnie od rodzaju analizowanej średniej cen dostrzec można na po-
czątku badanego okresu wyraźnie występującą w ofercie dyskryminację cenową 
III stopnia. Faworyzowaną grupą w tej sytuacji była grupa klientów firmowych, 
dla których cena za usługę jest niższa. Analizując w pierwszej kolejności średnie 
arytmetyczne ceny za połączenie głosowe dostrzec można wyraźnie rysujący się 
trend zniżkowy ceny za minutę połączenia w obydwu grupach. Wyjątkiem jest 
rok 2011 w przypadku klientów firmowych, kiedy cena za minutę połączenia 
wzrosła z 23 gr w roku 2010 do 36 gr, aby jednak w roku 2012 osiągnąć poziom 
najniższy, tylko 19 gr. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku klientów 
indywidualnych, jednakże tendencja spadkowa nie zostaje zakłócona w żadnym 
z badanych lat. Trendy rysujące się w zmianach cen zarówno klientów firmo-
wych, jak i indywidualnych dostrzec można na wykresie 1. 

 

 
 

Wykres 1. Średnie arytmetyczne cen za minutę połączenia głosowego w ramach abonamentu  
w sieci Play w latach 2008–2010 (w zł) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie archiwalnych cenników sieci Play http://www. 
play.pl/obsluga-klienta/dokumenty/regulaminy-archiwalne/(dotyczy wykresów 1–8). 

 
Ponieważ, jak zostało wspomniane w pierwszej części niniejszego opraco-

wania, za dyskryminację cenową III stopnia uznaje się różnicowanie cen dla 
różnych grup klientów, to właśnie różnica w cenie za usługę została wykorzy-
stana jako wskaźnik mierzący jej poziom. Na wykresie 2 dostrzec można, iż 
poziom dyskryminacji cenowej w badanym okresie spadał. W pierwszych trzech 
latach badania klienci firmowi płacili o ok. 20 gr mniej za minutę połączenia niż 
klienci indywidualni. W roku 2011 doszło do odwrócenia sytuacji i średnia cena 
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za minutę połączenia dla klienta firmowego była droższa o 9 gr. W ostatnim 
roku jednak ponownie to ci klienci płacili mniej, jednak różnica była o ponad 
połowę mniejsza niż na początku badanego okresu i wynosiła tylko 8 gr. 

 

 
 

Wykres 2. Poziom dyskryminacji cenowej cen za minutę połączenia w abonamencie  
(średnie arytmetyczne) w latach 2008–2012 

 
Popularną praktyką wśród operatorów sieci komórkowych jest dyskrymi-

nowanie klientów ze względu na wielkość płaconego przez nich abonamentu 
(dyskryminacja II stopnia). Z reguły im klient więcej płaci za abonament, tym 
tańsza staje się „darmowa” minuta połączenia zawarta w abonamencie. Staje się 
tak w wyniku nieliniowego wzrostu ceny abonamentu i zawartych w nim 
„darmowych” minut, których liczba rośnie szybciej. W związku z powyższym 
policzone zostały również średnie ważone ceny za minutę połączenia, co 
pozwala przeprowadzić badanie nie zniekształcone o występowanie podwójnej 
dyskryminacji. Po usunięciu wspomnianego „zakłócenia” okazuje się, że  
w całym badanym okresie (z wyjątkiem roku 2012 dla firm) średnie ceny za 
minutę połączenia w ramach abonamentu są o kilka groszy niższe. Zachowany 
został znaczny trend spadkowy w przypadku cen dla klientów indywidualnych. 
Podobnie zachowują się również ceny połączenia dla klientów firmowych, 
jednakże po wzroście z roku 2011 nie następuje korekta, ale ceny pozostają na 
wyższym poziomie. Opisaną sytuację przedstawia wykres 3. 

 
 



Jakub Koziński 

 

56 

 
 

Wykres 3. Średnie ważone cen za minutę połączenia głosowego w sieci Play  
w latach 2008–2010 (w zł) 

 
Analiza dyskryminacji w przypadku cen ważonych przedstawia klarowną 

sytuację potwierdzającą, że poziom dyskryminacji w badanym okresie spadł. 
Nie został on jednak tylko zniwelowany, ale w roku 2011 i 2012 doszło do 
sytuacji odwrotnej, a więc promowanymi klientami, w przypadku ceny za 
minutę połączenia w abonamencie, stali się klienci indywidualni. 

 

 
 

Wykres 4. Poziom dyskryminacji cenowej cen za minutę połączenia w abonamencie  
(średnie ważone) w latach 2008–2012 
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2.2. Analiza kosztu połączenia poza abonamentem 
 
Analiza cen minuty za połączenie głosowe również została przedstawiona  

w wariantach średnich arytmetycznych oraz średnich ważonych wysokością opłaty 
abonamentowej. Wartości średnich cen za minutę połączenia przedstawia tabela 2. 

 
Tabela 2. Średnia cena za minutę połączenia głosowego w sieci Play w latach 2008–2010 (w zł) 

 
Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 

Firma – średnie arytmetyczne 0,49 0,49 0,23 0,29 0,29 
Prywatne – średnia arytmetyczna 0,49 0,49 0,41 0,27 0,27 
Poziom dyskryminacji 0,00 0,00 0,18 –0,02  –0,02  
Firma – średnia ważona 0,49 0,49 0,22 0,29 0,29 
Prywatne – średnia ważona 0,49 0,49 0,4  0,23 0,23 
Poziom dyskryminacji 0,00 0,00 0,18 –0,06  –0,06  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie archiwalnych cenników sieci Play 

http://www.play.pl/obsluga-klienta/dokumenty/regulaminy-archiwalne/. 

 

 
 

Wykres 5. Średnie arytmetyczne cen za minutę połączenia głosowego poza abonamentem  
w sieci Play w latach 2008–2010 (w zł) 

 
Wartości średnich arytmetycznych cen za minutę połączenia głosowego  

w sieci w dwóch pierwszych latach badanego okresu wskazują na brak dyskry-
minacji cenowej. Były one równe dla obydwu grup i kształtowały się na 
poziomie 49 gr. Sytuacja zmieniła się w roku 2010, kiedy średnia cena dla 
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klientów prywatnych spadła tylko o 8 gr w stosunku do roku poprzedniego, a dla 
klientów firmowych aż o 26 gr. Lata 2011 i 2012 ponownie charakteryzowały się 
stałością cen, tym razem jednak faworyzujących nieznacznie klientów prywatnych, 
dla których cena wynosiła 27 gr w stosunku do 29 groszy dla klientów firmowych. 
Ruchy cen charakteryzowały więc podobne zmiany jak w przypadku cen za minutę 
połączenia w ramach abonamentu. Opisane dane prezentuje wykres 5. 

Wykres 6 przedstawia poziom dyskryminacji w latach 2008–2010 dla śred-
niej arytmetycznej ceny za minutę połączenia poza abonamentem. Wyraźnie 
dostrzec można wcześniej wspomniany brak dyskryminacji w latach 2008–2009 
i względnie wysoki jej poziom w roku 2010. Ujemnym poziomem dyskrymina-
cji cenowej klientów indywidualnych charakteryzowały się lata 2011–2012. 

 

 
 
Wykres 6. Poziom dyskryminacji cenowej cen za minutę połączenia poza abonamentem  

(średnie arytmetyczne) w latach 2008–2012 

 
Podobnie jak w przypadku cen w ramach abonamentu, w tej części badania 

usunięty został element występującej potencjalnie dyskryminacji II stopnia. 
Wartości średnich ważonych cen wskazują, że nie występowała ona w latach 
2008–2009, przez co były one identyczne jak w przypadku średnich arytmetycz-
nych (49 gr). W roku 2010 nastąpił również spadek ceny za minutę połączenia 
głosowego, ponownie silniej dla klientów firmowych – o 27 gr (do 22 gr). Cena 
dla klientów indywidualnych spadła do 40 gr. W latach 2011 i 2012 klienci 
indywidualni płacili już jednak mniej niż klienci firmowi. Cena za usługę dla 
pierwszej grupy wynosiła 23 gr, a dla klientów firmowych 29 gr. Wyżej opisane 
dane przedstawia wykres 7. 
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Wykres 7. Średnie ważone cen za minutę połączenia głosowego poza abonamentem  
w sieci Play w latach 2008–2010 (w zł) 

 

 
 
Wykres 8. Poziom dyskryminacji cenowej cen za minutę połączenia poza abonamentem  

(średnie ważone) w latach 2008–2012 

 
Poziom dyskryminacji w badanym okresie dla średnich ważonych cen za mi-

nutę usługi kształtował się podobnie do cen arytmetycznych. W latach 2008–2009 
dyskryminacja nie występowała. W roku 2010 pojawiła się na poziomie 18 gr. 
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Lata 2011–2012 charakteryzowały się ujemną dyskryminacją na poziomie –6 gr. 
Na wykresie 8 można dostrzec kształtowanie się dyskryminacji cenowej cen za 
minutę połączenia poza abonamentem liczonej metodą średnich ważonych. 

 
 

Zakończenie 
 
Celem niniejszego opracowania było dokonanie analizy kształtowania się 

cen za usługi telekomunikacyjne w latach 2008–2012 w sieci Play, jako przy-
kładowym operatorze polskiego rynku telefonii komórkowych. Hipoteza 
badawcza, jakoby w ofercie tej sieci występowała silna dyskryminacja cenowa 
III stopnia, faworyzująca w latach początkowych klientów firmowych, która 
zaniknęła w ostatnich latach badania, została częściowo potwierdzona. Analiza 
cen za minutę połączenia w abonamencie wykazała, że w latach 2008–2010 
obecna była wspomniana dyskryminacja, która zaniknęła w roku 2011, jednakże 
pojawiła się ponownie w roku 2012. Hipotezie przeczy przeprowadzona analiza 
cen za minutę połączenia poza abonamentem. W latach 2008–2009 nie wystę-
powało promowanie żadnej z grup klientów. Rok 2010 był jedynym, kiedy 
klienci grupy firmowej byli promowani, jednakże była to sytuacja wyjątkowa, 
gdyż w latach 2011–2012 to klienci indywidualni byli grupą, której oferowano 
niższe opłaty za minutę połączenia. Dyskryminacja III stopnia występuje zatem 
w ofertach operatora komórkowego, jednakże przede wszystkim w ramach 
abonamentu, a nie całej oferty i choć następuje jej zmniejszenie, to jednak nie 
całkowity zanik. 
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Streszczenie 

Dyskryminacja cenowa jest powszechnym zjawiskiem w gospodarce. Często dyskry-
minację wskazuje się jako cechę charakterystyczną dla monopolu, jednakże również  
w przypadku rynku konkurencyjnego występuje wiele przykładów dyskryminacji. Czę-
sto podawanym przykładem dla różnicowania cen III stopnia jest różnicowanie cen 
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usług telekomunikacyjnych dla grupy odbiorców fizycznych oraz przedsiębiorców. 
Niniejszy artykuł ma na celu sprawdzenie, czy wspomniana dyskryminacja jest obecna 
o ofertach sieci komórkowych. 

 
 

Summary 

THIRD-DEGREE PRICE DISCRIMINATION IN OFFERS OF POLISH MOBILE 
OPERATORS, THE EXAMPLE OF P4 OPERATOR 

Price discrimination is widespread in the economy. Discrimination is often indicated as 
a characteristic for a monopoly, but also in the case of a competitive market, there are 
many examples of discrimination. Often administered example for price differentiation 
is a third-degree price discrimination telecommunications services for a group of indi-
viduals and business customers. This paper answer if whether this discrimination is 
present about offers of mobile networks. 



BARTŁOMIEJ KRZECZEWSKI٭ 

PRZEDSIĘBIORSTWA DZIAŁAJĄCE  
NA POLSKIM RYNKU OCHRONY ZDROWIA  

W ŚWIETLE TEORII KOSZTÓW TRANSAKCYJNYCH1 

Wstęp 

Teoria kosztów transakcyjnych w nurt teorii przedsiębiorstwa wpisuje się na 
gruncie nowej ekonomii instytucjonalnej. Artykuł ma na celu zwrócenie uwagi 
na praktyczne aspekty wykorzystania owej teorii, jak również na wskazanie 
możliwości dalszych kierunków badań w zakresie teorii kosztów transakcyjnych 
– w szczególności na rynku ochrony zdrowia. W opracowaniu podjęto próbę 
identyfikacji różnego rodzaju kosztów transakcyjnych na polskim rynku ochrony 
zdrowia. Ponadto zostały tu również omówione sposoby ewentualnej redukcji 
tych kosztów. 

Teoria kosztów transakcyjnych stanowi trzon nowej ekonomii instytucjo-
nalnej – dziedziny wciąż stosunkowo młodej w zakresie studiów akademickich, 
a przede wszystkim w odniesieniu do praktyki gospodarczej. W pierwszej części 
niniejszego opracowania zostaną ujęte podstawy teoretyczne dotyczące tejże 
teorii, natomiast w drugiej przytoczone praktyczne przykłady wykorzystania 
omawianych założeń teoretycznych. 

 
 

1. Nowa ekonomia instytucjonalna  
 
Nowa ekonomia instytucjonalna (NEI) zaliczana jest do tzw. alternatyw-

nych teorii firmy. To właśnie na jej gruncie powstała teoria kosztów transakcyj-
nych, która stanowi główny przedmiot zainteresowania autora niniejszego 
opracowania. W ramach nowej ekonomii instytucjonalnej obok teorii kosztów 
transakcyjnych można wyróżnić również teorię agencji oraz teorię praw własno-
ści. Teorie te stanowią w dalszym ciągu stosunkowo nowy obszar dociekań 
badaczy akademickich, natomiast do praktyków gospodarczych prawie w ogóle 

                                    
 .Doktorant, asystent, Zakład Finansów Korporacji, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ٭
1 Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Poddziałania 8.2.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w związku z realizacją Projektu 
„Doktoranci – Regionalna Inwestycja w Młodych naukowców społeczno-humanistycznych  
– Akronim D-RIM SH”. 
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jeszcze nie dotarły2. Do najbardziej rozpoznawalnych przedstawicieli tego nurtu 
ekonomii można zaliczyć znanych noblistów: Ronalda Coase’a, Douglasa 
North’a, Elinora Ostroma i Olivera Williamsona. Obok nich często wymieniany 
jest również Geoffrey Hodgson3. 

Rozwój dziedziny, jaką jest nowa ekonomia instytucjonalna, jest odpo-
wiedzią na narastające trudności, które towarzyszą wyjaśnianiu przez ekono-
mię neoklasyczną coraz liczniejszych zjawisk gospodarczych. Wzrastająca 
dynamika zmian gospodarczych oraz złożoność mechanizmów rozwoju 
sprawiają, że teorie neoklasyczne nie są w stanie nadążyć za tymi zmianami4. 
Niezdolność do odpowiedzi na tak ważne pytania, jak np. o to, jaka jest 
optymalna wielkość firmy, dlaczego powstają i upadają określone systemy 
gospodarcze czy też dlaczego rynek i państwo funkcjonują jako alternatywne 
mechanizmy koordynacji gospodarczej, doprowadziła do rozwoju tej dziedziny 
ekonomii5. Nauka, jaką jest NEI, przywiązuje większą wagę do koordynacji 
działań wewnątrz firmy oraz jej interakcji z otoczeniem w przeciwieństwie do 
teorii skupiających się głównie na analizie generowania i alokacji zasobów. 
Nowa ekonomia instytucjonalna – odchodząc od nierealnych założeń – stawia 
sobie za cel praktyczne podejście do ekonomii6. 

Brak odpowiedniej wagi przykładanej do roli, jaką odgrywają w życiu go-
spodarczym instytucje zarówno formalne, jak i nieformalne, jest wskazywany 
jako jeden z przyczynków rozwoju NEI7. Znaczna część uwagi w podejściu, 
jakim jest nowa ekonomia instytucjonalna, jest skupiona na instytucjach. 
Stanowią one gwarancję ciągłości procesów gospodarczych. Ponadto mają 
zapewnić ochronę praw własności, jak również stabilną politykę fiskalną  
i monetarną. Pojęcie instytucji może być zdefiniowane jako zbiór reguł  
i regulacji stanowiących pewne ograniczenia dla zachowań ludzi. Głównym 
celem każdej instytucji jest ograniczenie niepewności podczas podejmowania 
określonych decyzji lub działań. Ponadto jako cel pośredni funkcjonowania 
instytucji jest również wymieniane zmniejszenie ryzyka i obniżenie kosztów 

                                    
2 M. Gorynia, Przedsiębiorstwo w nowej ekonomii instytucjonalnej, „Ekonomista” 1999,  

nr 6, s. 777–790. 
3 W. Stankiewicz, Ekonomia instytucjonalna – zarys wykładu, Wydanie III uzupełnione, wer-

sja elektroniczna, Prywatna Wyższa Szkoła Businessu, Administracji i Technik Komputerowych, 
Warszawa 2012, http://www.pwsbia.edu.pl/ (dostęp 08.05.2013), s. 28. 

4 S. Rudolf, Nowa ekonomia instytucjonalna, „Przedsiębiorstwo Przyszłości – Kwartalnik Wyż-
szej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej” [Warszawa] 2010, nr 1 (2), s. 9–21. 

5 B. Fiedor, Nowa Ekonomia Instytucjonalna jako podstawa teoretycznej refleksji nad proce-
sem transformacji od gospodarki centralnie sterowanej do rynkowej, WIEDZAinfo.pl – Otwarty 
Uniwersytet Ekonomiczny, http://www.wiedzainfo.pl/ (dostęp 10.05.2013). 

6 S. Rudolf, Nowa ekonomia instytucjonalna…, s. 9–21. 
7 B. Fiedor, Nowa Ekonomia Instytucjonalna…  
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funkcjonowania. Wzrost zainteresowania instytucjami ma związek przede wszy-
stkim z generowaniem przez nie kosztów transakcyjnych8. 

Nowa ekonomia instytucjonalna bazuje na założeniu, że główną rolę we 
wzroście gospodarczym odgrywają nie innowacje techniczne, ale innowacje 
organizacyjne, przejawiające się w strukturze instytucjonalnej i możliwości 
szybkiej adaptacji do zachodzących zmian. Wcześniej innowacje organizacyjne 
pozostawały w cieniu innowacji technicznych9. 

Warto zwrócić również uwagę na fakt, że NEI nie odrzuca wszelkich zało-
żeń ekonomii neoklasycznej. Stosuje natomiast pewne modyfikacje w zakresie 
tej teorii. Pozwala to na stopniowe dostosowanie elementów nowej ekonomii 
instytucjonalnej do ekonomii głównego nurtu. Omawiana poniżej teoria kosztów 
transakcyjnych w podstawowych założeniach jest również zgodna z ekonomią 
głównego nurtu – stanowiąc w pewnym sensie nie jej przeciwstawność, lecz 
uzupełnienie10.  

W teorii ekonomii klasycznej zakłada się racjonalność działań podejmo-
wanych przez jednostkę na podstawie doskonałej informacji. Ograniczenie 
stanowią jedynie zasoby rzeczowe lub gotówkowe. W przedsiębiorstwie 
występują tylko koszty produkcji. Nie są uwzględnione interesy różnych grup 
związanych z funkcjonowaniem firmy, np. samorządów lokalnych, dostawców 
bądź odbiorców. Oznacza to, iż firma jest traktowana jako tzw. czarna skrzyn-
ka. Teoria, jaką jest NEI, zakłada natomiast ograniczoność informacji. Zakres 
informacyjny może być oczywiście poszerzony, jednak wymaga to poniesienia 
określonych kosztów transakcyjnych. Nowa ekonomia instytucjonalna zakłada 
również występowanie w przedsiębiorstwie działania, jakim jest oportunizm – 
rozumiany jako przebiegłe dążenie do realizacji własnych interesów. Zakłada, 
że takie działanie powinno być eliminowanie z organizacji. Jest to możliwe 
dzięki wprowadzeniu odpowiednich regulacji, które będą zniechęcały do tego 
typu poczynań. Wprowadzenie owych regulacji niesie ze sobą oczywiście 
także pewne koszty transakcyjne. Warto je jednak ponieść, gdyż doprowadzi to 
do lepszej i bardziej wydajnej działalności organizacji. Nowa ekonomia insty-
tucjonalna nie odrzuca przy tym założenia o racjonalności działań. Przybliża je 
nieco do rzeczywistości gospodarczej zakładając, że ograniczona racjonalność 
polega na tym, iż decydenci organizacyjni są w stanie ustalić, jakie koszty 
transakcyjne należy ponieść, aby uzyskać określoną informację11. 

 
 

                                    
8 S. Rudolf, Nowa ekonomia instytucjonalna…, s. 9–21. 
9 Ibidem, s. 9–21. 
10 M. Gorynia, Przedsiębiorstwo w nowej ekonomii instytucjonalnej…, s. 777–790. 
11 S. Rudolf, Nowa ekonomia instytucjonalna..., s. 9–21. 
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2. Teoria kosztów transakcyjnych  
 
Historia w zakresie teorii kosztów transakcyjnych (TKT) stanowi w teorii 

ekonomii obszar, w którym wciąż pozostaje wiele do zbadania, chociaż podwa-
liny pod tę teorię dał już w starożytności Arystoteles zwracając uwagę na 
występowanie tzw. kosztów wymiany dóbr12.  

Pojęcie kosztów transakcyjnych wprowadził do ekonomii R. Coase. Zwrócił 
on uwagę na to, że rynki i firmy stanowią alternatywne sposoby organizacji 
gospodarczej. W odpowiedniej koordynacji działań gospodarczych poza 
rynkiem biorą udział również przedsiębiorstwa13. Istota firmy polega na stosun-
kach wymiennych odbywających się w ramach życia gospodarczego, gdyż ceny 
stanowiące istotę mechanizmu rynkowego generują określone koszty transak-
cyjne14. Stąd często koszty transakcyjne są określane jako „koszty korzystania  
z mechanizmu cenowego”15. Teoria kosztów transakcyjnych przyjmuje transak-
cje jako podstawową jednostkę analizy. W nowej ekonomii instytucjonalnej 
przez transakcje może być rozumiany wszelki rodzaj relacji zachodzący pomię-
dzy jednostkami16. Warto również zwrócić w tym miejscu uwagę na fakt, że za 
przyjęciem transakcji jako podstawowej jednostki analizy przemawia występo-
wanie różnych firm i producentów. Producenci ci mogą stosować odmienne 
technologie produkcji. Ponadto mogą zawierać ze sobą różnego rodzaju transak-
cje, w wyniku których powstanie całościowy produkt finalny17. Warto też 
podkreślić, że TKT jest często uznawana za najważniejszy nurt nowej ekonomii 
instytucjonalnej, stanowiący jej główny trzon18. 

W interesujący, i wydaje się bardzo praktyczny, sposób koszty transakcyjne 
zdefiniował K.J. Arrow. Uznał on, iż są to koszty działania systemu gospodar-
czego19. Koszty transakcyjne mogą być również rozumiane jako trzy zależne od 
siebie elementy, tj. koszty wymiany, koszty pomiaru i koszty zarządzania20. 
Warunkiem występowania kosztów transakcyjnych jest pojawienie się wspo-
mnianych wcześniej oportunizmu oraz ograniczonej racjonalności. Zakres 
sposobów przeprowadzania transakcji zawiera się pomiędzy rynkiem a przed-

                                    
12 Ł. Hardt, Ekonomia kosztów transakcyjnych – geneza i kierunki rozwoju, Wyd. UW, War-

szawa 2009, s. 26, 47. 
13 S. Rudolf, Nowa ekonomia instytucjonalna…, s. 9–21. 
14 M. Gorynia, Przedsiębiorstwo w nowej ekonomii instytucjonalnej..., s. 777–790. 
15 B. Fiedor, Nowa Ekonomia Instytucjonalna… 
16 I. Sobańska, Zmiany w rachunkowości zarządczej w kontekście teorii kosztów transakcyj-

nych, „Acta Universitatis Lodziensis” 2011, Folia Oeconomica 249, s. 35–46. 
17 S. Rudolf, Nowa ekonomia instytucjonalna…, s. 9–21. 
18 M. Gorynia, Przedsiębiorstwo w nowej ekonomii instytucjonalnej…, s. 777–790. 
19 K.J. Arrow, The Organization of Economic Activity: Issues Pertinent to the Choice of 

Market versus Non-market Allocation, [cyt. za:] M. Gorynia, Przedsiębiorstwo w nowej ekonomii 
instytucjonalnej…, s. 777–790. 

20 I. Sobańska, Zmiany w rachunkowości…, s. 35–46. 
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siębiorstwem. Teoria kosztów transakcyjnych uzupełnia wcześniejsze poglądy 
ekonomiczne w ten sposób, iż wskazuje, że firmy nie są ukierunkowane jedynie 
na minimalizację kosztów produkcji, a raczej na minimalizację sumy kosztów 
produkcji i kosztów transakcyjnych21.  

W ciekawy sposób koszty transakcyjne zdefiniował również Wacław Stan-
kiewicz: „Koszty transakcyjne są częścią łącznych kosztów funkcjonowania 
systemu społeczno-gospodarczego, która obejmuje nakłady zasobów ponoszone 
w trakcie zawierania i realizacji wszystkich typów transakcji”22. Koszty transak-
cyjne można podzielić na sześć podstawowych kategorii23: 

• koszty poszukiwania alternatyw – związane z gromadzeniem informacji  
o potencjalnych cenach i kontrahentach, 

• koszty realizacji rozliczeń – wiążące się bezpośrednio z procesem wy-
miany, 

• koszty mierzenia – związane z trudnościami kwantyfikacji w zakresie 
dóbr i usług, 

• koszty zawierania kontraktów – związane z zawieraniem umów określają-
cych prawa i obowiązki stron z różnymi kontrahentami, 

• koszty specyfikacji i ochrony praw własności – dotyczące nakładów na 
prawne określenie jednostki dysponującej prawem własności, przedmiotu 
umowy, zestawu uprawnień oraz warunków i sposobów przekazywania upraw-
nień między stronami umowy, 

• koszty zachowań oportunistycznych – związane z pragnieniem osiągnię-
cia przez strony własnych celów – często nawet przy rezygnacji z wielu zasad 
moralnych i społecznych. 

W omawianej teorii zostało odrzucone założenie o zerowych kosztach 
transakcyjnych charakterystyczne dla ekonomii neoklasycznej. Teoria kosztów 
transakcyjnych zakłada, że tego typu kosztów nie można w pełni wyeliminować. 
Można je natomiast skutecznie zmniejszać. W teorii tej działania przedsiębior-
stwa powinny być rozważane w kontekście szerszym aniżeli ukierunkowane 
jedynie na podnoszenie konkurencyjności poprzez obniżanie kosztów produkcji. 
Przedsiębiorstwo będzie w stanie działać na rynku jedynie wtedy, kiedy koszty 
jego koordynacji będą niższe aniżeli koszty transakcyjne związane z uzyskaniem 
danych produktów na rynku. Jest to związane z podejmowaniem decyzji typu 
„kup lub zrób”24. Aktualnie coraz mniej firm uznaje się za samowystarczalne. 
Stosowanie zasad tzw. szczupłej produkcji oraz budowa odpowiednich relacji  
z dostawcami mają na celu obniżenie kosztów transakcyjnych i zachowanie 

                                    
21 M. Gorynia, Przedsiębiorstwo w nowej ekonomii instytucjonalnej…, s. 777–790. 
22 W. Stankiewicz, Ekonomia instytucjonalna – zarys wykładu…, s. 142. 
23 Ibidem, s. 151–154. 
24 S. Rudolf, Nowa ekonomia instytucjonalna…, s. 9–21. 
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przez firmy konkurencyjności25. Występowanie kosztów transakcyjnych pod-
kreśla interakcje firmy z otoczeniem. 

Wspomniana już wcześniej alternatywność sposobów koordynacji działal-
ności gospodarczej prowadzi do tego, że firmy nie mogą rozrastać się w nie-
skończoność, gdyż koszty koordynacji wzrastają wraz z rozmiarami przedsię-
biorstwa. Wzrost firmy może następować do momentu, kiedy poziom kosztów 
koordynacji przedsiębiorstwa osiągnie poziom identyczny z kosztem działania 
mechanizmu rynkowego26. Warto tu również nadmienić, że alternatywność firm 
i rynku była poddawana pewnej krytyce. Kwestionowano bowiem założenie, że 
firmy mogą istnieć bez rynku, a rynek bez firm27. 

Bezpośrednio z teorią kosztów transakcyjnych związane jest pojęcie spe-
cyficzności aktywów. Polega ono na podziale inicjatyw inwestycyjnych na 
inwestycje specjalnego przeznaczenia i inwestycje ogólnego przeznaczenia. 
Dzięki tym pierwszym powstają tzw. specyficzne aktywa, których w razie 
potrzeby nie można łatwo przemieszczać bez straty ich wartości produkcyj-
nych. Dokonując inwestycji w tego typu aktywa trzeba wcześniej zastanowić 
się, czy przewidywana redukcja kosztów znajduje uzasadnienie dla podejmo-
wanego ryzyka i wynikających z tego zagrożeń. Drugi typ inwestycji prowadzi 
do powstania tzw. aktywów ogólnego przeznaczenia. W przeciwieństwie do 
aktywów specyficznych można je łatwo przemieszczać bez straty ich wartości 
produkcyjnych. Oznacza to, że aktywa tego rodzaju mogą być wykorzystywa-
ne w bardzo szeroki sposób dla urzeczywistnienia różnych przedsięwzięć 
realizowanych przez firmę. Poziom specyficzności aktywów ma znaczący 
wpływ na podejmowanie wspomnianych już wcześniej decyzji typu „kup lub 
zrób”. Wysoka specyficzność aktywów będzie prowadziła do sytuacji, w której 
firma będzie produkowała komponenty we własnym zakresie. Jest to związane 
z wysokim stopniem zależności oraz trudnościami łączącymi się z ciągłymi 
zmianami adaptacyjnymi wynikłymi z przemian zachodzących na rynku. Niski 
poziom specyficzności będzie z kolei prowadził raczej do zakupu komponen-
tów aniżeli ich produkcji we własnym zakresie, co jest związane z ograniczo-
nymi możliwościami kontrolowania kosztów produkcji przez organizację 
wewnętrzną28.  

Koszty transakcyjne w przedsiębiorstwie mogą być powiązane z jego hie-
rarchicznym zarządzaniem (tzw. koordynacja pionowa). Można wyróżnić pośród 
nich m.in. koszty wytwarzania, koszty badań marketingowych, koszty dystrybu-
cji itp. Natomiast koszty transakcyjne sprzężone z działalnością gospodarczą na 
rynku to np. koszty zawierania kontraktów, koszty poszukiwania partnerów, 

                                    
25 I. Sobańska, Zmiany w rachunkowości zarządczej…, s. 35–46. 
26 S. Rudolf, Nowa ekonomia instytucjonalna…, s. 9–21. 
27 M. Gorynia, Przedsiębiorstwo w nowej ekonomii instytucjonalnej…, s. 777–790. 
28 S. Rudolf, Nowa ekonomia instytucjonalna…, s. 9–21. 
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koszty negocjacji, koszty gromadzenia informacji czy też koszty związane  
z upadłością dostawcy, ze zmianą ceny29. 

W przypadku, kiedy mowa o kosztach transakcyjnych wart jest również 
przywołania podział kosztów transakcyjnych na koszty typu ex post i ex ante 
zastosowany przez O.E. Williamsona. Do tych pierwszych można zaliczyć 
koszty stwierdzenia, czy transakcja odbyła się zgodnie z ustalonymi wcześniej 
warunkami. Wyróżnić tu można koszty utworzenia struktury zarządzania, koszty 
składowania, koszty monitoringu, koszty rozwiązania ewentualnych sporów, 
koszty niedostosowań, itp. Do drugich należą natomiast koszty przygotowywa-
nia i negocjowania kontraktów oraz różnego rodzaju zabezpieczeń. Zmiany 
kosztów typu ex ante są uzależnione od rodzaju dóbr i usług, których dotyczy 
określony kontrakt. Inaczej mówiąc, są to koszty doprowadzenia do transakcji. 
Należy również zwrócić uwagę na fakt, że oba wymienione rodzaje kosztów, tj. 
ex post i ex ante, są od siebie współzależne, w związku z czym ich analiza 
powinna być dokonywana równocześnie30. 

 
 

3. Praktyczne aspekty teorii kosztów transakcyjnych na rynku 
ochrony zdrowia 

 
Dokonując praktycznej analizy w zakresie kosztów transakcyjnych należy 

zwrócić uwagę na fakt, że empiryczne uchwycenie i weryfikacja teorii kosztów 
transakcyjnych nie są rzeczą łatwą31. Trudności związane z praktycznym 
ujęciem kosztów transakcyjnych tłumaczy się tym, że ekonomiści nie uzgodnili 
zestawu ich głównych składników, od czego zależy ich ilościowa ocena32. 
Niemniej jednak poniżej zostanie dokonana próba klasyfikacji podstawowych 
typów kosztów transakcyjnych na rynku ochrony zdrowia w Polsce. 

Na polskim rynku ochrony zdrowia można wyróżnić wiele instytucji, które 
spełniają określone, niekiedy bardzo różnorodne funkcje. Jako przykłady można 
tu przytoczyć chociażby Ministerstwo Zdrowia – resort zajmujący się ochroną  
i profilaktyką zdrowotną pacjentów, Narodowy Fundusz Zdrowia – który pełni 
funkcję narodowego płatnika i ma za zadanie m.in. analizować koszty ochrony 
zdrowia, aby zapewnić jej jak najlepsze funkcjonowanie oraz działać na rzecz 
promocji zdrowia33 czy też świadczeniodawców. Szczególnie zróżnicowana jest 

                                    
29 Ibidem, s. 9–21. 
30 O.E. Williamson, Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe, 

Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1998, s. 390 [cyt. za:] S. Rudolf, Nowa ekonomia instytucjonalna…, 
s. 9–21; M. Gorynia, Przedsiębiorstwo w nowej ekonomii instytucjonalnej…, s. 777–790. 

31 G. Koenig, Les théories de la firme, Economica, Paris 1993 [cyt. za:] M. Gorynia, Przed-
siębiorstwo w nowej ekonomii instytucjonalnej…, s. 777–790. 

32 W. Stankiewicz, Ekonomia instytucjonalna – zarys wykładu…, s. 155. 
33 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 

27 sierpnia 2004, DzU, 2004, nr 210, poz. 2135, art. 97, pkt 3. 
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ta ostatnia grupa instytucji. Pośród niej występują podmioty szpitalne, przy-
chodnie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), przychodnie podstawo-
wej opieki zdrowotnej (POZ), apteki, jak również wiele innych podmiotów. 

W ostatnich latach w Polsce w zakresie ochrony zdrowia dało się zauważyć 
wprowadzenie wielu innowacji organizacyjnych mających na celu przyczynienie 
się, w ten czy inny sposób, do obniżenia ogólnych kosztów funkcjonowania  
– w tym również kosztów transakcyjnych – polskiego systemu opieki zdrowot-
nej. Jako przykłady można by tu wymienić kompleksową reformę służby 
zdrowia z roku 1999, wprowadzającą do systemu mechanizmy rynkowe, 
powołanie w 2003 r. do życia Narodowego Funduszu Zdrowia czy wprowadze-
nie w roku 2011 ustawy o działalności leczniczej. 

Powołanie do życia nowych organizacji i wprowadzenie nowych instytucji 
wiąże się również z występowaniem nowych rodzajów kosztów transakcyjnych 
w systemie. Na podstawie wcześniejszych rozważań na rynku ochrony zdrowia 
można wyróżnić wiele ich rodzajów. Poniżej zostaną zaprezentowane różne 
rodzaje kosztów transakcyjnych występujących na rynku ochrony zdrowia  
w Polsce. Mając na uwadze fakt, że koszty tego typu – pomimo braku możliwo-
ści ich pełnej eliminacji – można skutecznie zmniejszać, zostały tu również 
omówione sposoby ewentualnej redukcji tych kosztów. 

Zgodnie z definicyjnym ujęciem kosztów transakcyjnych jako kosztów 
działania systemu gospodarczego należy zastanowić się, jaka jest idea funkcjo-
nowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Wiąże się to również w pewien 
sposób z rozgraniczeniem kosztów produkcyjnych, jak i kosztów transakcyj-
nych. Wydaje się, iż koszty związane stricte z zapewnieniem obywatelom 
odpowiedniego poziomu opieki zdrowotnej i udzielaniem świadczeń zdrowot-
nych przez podmioty lecznicze mogą być traktowane jako koszty produkcyjne. 
Natomiast pozostałe koszty, tj. wydatki związane z działaniem i obsługą 
systemu opieki zdrowotnej, mogą stanowić tu koszty transakcyjne.  

Na gruncie przywoływanego wcześniej podziału kosztów transakcyjnych 
jako przykład kosztów poszukiwania alternatyw można wymienić poszukiwanie 
przez płatnika najlepszego świadczeniodawcy. Odbywa się to na zasadzie 
organizowanego cyklicznie konkursu ofert. Forma konkursu ma zapewne 
doprowadzić do obniżenia kosztów transakcyjnych związanych z poszukiwa-
niem najlepszych alternatyw. Poszczególni świadczeniodawcy składają swoje 
oferty, które następnie są analizowane przez płatnika, jakim jest NFZ, pod kątem 
określonych kryteriów. Spośród ofert wybierane są te najlepsze i właśnie z tymi 
placówkami odbywa się kontraktowanie świadczeń. Inny przykład kosztów 
transakcyjnych na gruncie tego podziału mogą stanowić koszty specyfikacji  
i ochrony praw własności. Tutaj można wyróżnić nakłady związane z produkcją 
rożnego rodzaju leków i specyfików medycznych przez koncerny farmaceutycz-
ne. Dla obniżenia tego typu kosztów transakcyjnych kluczowe znaczenie może 
mieć funkcjonowanie takiej instytucji, jak np. urząd patentowy. Można tu 
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przywołać również koszty związane z odpowiednią wyceną świadczeń zdrowot-
nych na podstawie ich specyfikacji. Aktualnie zajmuje się tym NFZ. Planowane 
jest jednak powołanie specjalnej Agencji Taryfikacji, która ma czuwać nad 
właściwym zawieraniem umów i ich wyceną zgodną ze specyfikacją świad-
czeń34. Kolejną z kategorii, którą można dostrzec na rynku ochrony zdrowia, są 
koszty zawierania kontraktów. Dotyczy to zwłaszcza kontraktowania świadcze-
niodawców z Narodowym Funduszem Zdrowia. Świadczeniodawcy muszą 
spełnić ściśle określone przez płatnika warunki. Ponadto muszą ponieść pewne 
koszty związane z zakupem odpowiedniego oprogramowania, które umożliwi 
udział we wspomnianym już wcześniej konkursie ofert. 

Analizując funkcjonowanie polskiego rynku opieki zdrowotnej w kontek-
ście teorii kosztów transakcyjnych nie sposób nie wspomnieć w tym miejscu  
o pojęciu specyficzności aktywów. Specyficzność aktywów jest zauważalna 
przede wszystkim po stronie świadczeniodawców. Często przygotowując się do 
działalności medycznej muszą oni dokonać określonych inwestycji związanych  
z przystosowaniem swoich placówek do świadczenia usług medycznych 
określonego typu. Inwestycje te mogą mieć charakter zarówno inwestycji 
ogólnego, jak i szczególnego przeznaczenia. Do tych pierwszych, wskutek 
których powstają aktywa niespecyficzne, można zaliczyć np. budowę budynku 
poradni czy zatrudnienie personelu administracyjnego. Do tych drugich – dzięki 
którym powstaną aktywa specyficzne – można zaliczyć zakup specjalistycznego 
sprzętu medycznego w ramach określonej poradni AOS lub też zatrudnienie 
lekarzy specjalistów. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że lekarze na ogół nie 
stanowią aktywów specyficznych, z zastrzeżeniem, że mogą stanowić takie 
aktywa, jeśli są wykształceni w ramach unikatowej specjalności35. Z takim 
przypadkiem mamy do czynienia właśnie w tej sytuacji. Podkreślać ten fakt 
mogą zwłaszcza liczne przypadki braków w kadrze lekarzy specjalistów36.  

Istnieje wiele problemów związanych z występowaniem aktywów specy-
ficznych na rynku ochrony zdrowia. Dla przykładu można tu omówić wspo-
mniane inwestycje w poradnie specjalistyczne łączące się z zakupem odpowied-
niego sprzętu wymaganego przez NFZ i z zatrudnieniem odpowiedniej kadry 
specjalistycznej. Jak już było wcześniej wspomniane, NFZ zawiera ze świadcze-
niodawcami cykliczne kontrakty na świadczenie usług medycznych. Problem 
związany z dużą specyficznością aktywów może pojawić się w momencie, kiedy 
Fundusz zdecyduje się nie przedłużać kontraktu na określony rodzaj ambulato-
ryjnej opieki specjalistycznej. Fundusz może zmienić również warunki kontrak-
tu. Takie przypadki się zdarzają – zwykle dotyczą jednak nieuczciwych świad-

                                    
34 J. Janik, Koszty procedur wyceni Agencja Taryfikacji, ale tylko z tego powodu pieniędzy 

nie przybędzie..., Portal Rynek Zdrowia, http://www.rynekzdrowia.pl/ (dostęp 05.05.2013). 
35 S. Rudolf, Nowa ekonomia instytucjonalna…, s. 9–21. 
36 A. Katrynicz, Specjalista potrzebny od zaraz, „Gazeta Lekarska”, 10.2008, s. 6–7. 
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czeniodawców37. Świadczeniodawca, z którym narodowy płatnik nie podpisał 
umowy, może zacząć poszukiwać dla swojej placówki nowego rynku zbytu, np. 
pośród pacjentów komercyjnych lub jako podwykonawca jednej z firm oferują-
cych usługi abonamentowe – wiąże się to jednak często ze znacznymi kosztami 
transakcyjnymi. W przytoczonym przykładzie można zauważyć występowanie 
kolejno kosztów transakcyjnych związanych z upadłością dostawcy (tutaj raczej 
z brakiem kontraktowania przez NFZ – co może być jednak w pewien sposób 
nawiązaniem do kosztów tego typu), kosztów zawierania nowych kontraktów, 
poszukiwania nowych partnerów, gromadzenia informacji czy kosztów negocja-
cji i gromadzenia informacji – czyli z typami kosztów transakcyjnych powiąza-
nych z działalnością gospodarczą na rynku. 

W przypadku ostatniego z wymienionych w niniejszym opracowaniu po-
działu kosztów transakcyjnych, tj. na koszty typu ex post i ex ante, również 
można przywołać kilka praktycznych przykładów występujących w sektorze 
ochrony zdrowia. Sam akt transakcji będzie tu polegał na udzielaniu pacjentom 
świadczeń zdrowotnych.  

Jak to było już wcześniej zaznaczone, do kosztów typu ex post zalicza się 
m.in. koszty utworzenia struktury zarządzania i monitoringu. I tak dla przykładu 
można tu wymienić utworzenie w ramach danego świadczeniodawcy odpowied-
niej struktury zarządzania dla placówek podstawowej opieki zdrowotnej, 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub lecznictwa szpitalnego. Owa struktura 
zarządzania może się przejawiać w odpowiednio przygotowanych strukturach 
administracyjnych. Koszty monitoringu mogą się w tym przypadku łączyć  
z analizami związanymi z dynamiką wzrostu liczby pacjentów określonej 
poradni czy ogólnie z przygotowaniem odpowiednich zestawień na potrzeby 
rozliczeń z płatnikiem. Pośród innych kosztów typu ex post można wyróżnić 
koszty składowania, koszty rozwiązania ewentualnych sporów i koszty niedosto-
sowań. Te pierwsze mogą się np. wiązać z koniecznością utrzymywania odpo-
wiedniego poziomu zapasów różnego rodzaju materiałów medycznych (np. 
bandaże, strzykawki, ręczniki papierowe), niezbędnych do udzielania codzien-
nych świadczeń. Ponadto mogą mieć związek z potrzebą utrzymania odpowied-
niej infrastruktury w postaci specjalistycznego sprzętu medycznego, a także 
wyposażenia biurowego. Koszty rozwiązania ewentualnych sporów mogą się 
wiązać bezpośrednio z uchybieniami wykazywanymi świadczeniodawcy przez 
płatnika. Będą one skutkowały brakiem uzyskania finansowania za udzielone 
świadczenia lub ewentualnymi karami nałożonymi przez płatnika. Uchybienia 
mogą polegać np. na błędnym kwalifikowaniu i rozliczaniu świadczeń, na 
niezgodności informacji zawartych w raportach statystyczno-medycznych  

                                    
37 Serwis internetowy magazynu Wprost, Szpitale bez umów. NFZ: pacjenci nie stracą do-

stępu do leczenia, http://www.wprost.pl/ (dostęp 22.02.2013). 
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z dokumentacją medyczną, braku w dokumentacji medycznej potwierdzenia 
wykonania świadczeń, nieprawidłowym prowadzeniu dokumentacji medycznej, 
brakach w wymaganym sprzęcie, braku wymaganych kwalifikacji personelu czy 
braku aktualizacji zasobów sprzętowych i personelu38. Do kosztów niedostoso-
wań można natomiast zaliczyć wydatki ponoszone przez daną jednostkę 
związane z brakiem odpowiedniej liczby stałych pracowników medycznych do 
obsługi danej poradni – w szczególności lekarzy specjalistów, których nieobec-
ności aktualnie są mocno odczuwalne. Takie niedostosowania prowadzą często 
do konieczności poszukiwania pracowników, którzy podejmą się pracy niejed-
nokrotnie dodatkowo, w ramach umów cywilno-prawnych. Warto w tym 
miejscu również nadmienić, że decyzja odnośnie do pozyskania dodatkowych 
pracowników może być równie często wspomnianym rodzajem decyzji typu „kup 
lub zrób”. Mechanizm rynkowy często jest w stanie zaoferować pracę lekarzy 
specjalistów na korzystniejszych warunkach aniżeli wtedy, gdyby wchodzili oni  
w strukturę hierarchiczną firm na zasadzie pracowników etatowych. 

Do kosztów typu ex ante zaliczyć można natomiast koszty zabezpieczeń 
oraz koszty przygotowania i negocjowania kontraktów. Jeśli chodzi o koszty 
zabezpieczeń, to mogą one wiązać się np. z ubezpieczeniem działalności na 
wypadek braku wywiązania się z kontraktów. Do takich ubezpieczeń w sektorze 
opieki zdrowotnej można zaliczyć np. ubezpieczenia odpowiedzialności cywil-
nej lekarzy i lekarzy dentystów czy wprowadzone przez ustawę o działalności 
leczniczej ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych. W ramach kosztów 
przygotowania kontraktów można wyróżnić wspomniane już wcześniej w opra-
cowaniu koszty związane z zawarciem kontraktu z NFZ, tj. chociażby na zakup 
oprogramowania do udziału w konkursie ofert itp. Do kosztów negocjowania 
można zaliczyć chociażby koszty ewentualnego odwołania od decyzji płatnika  
w sprawie nieprzyznania kontraktu, przyznania kontraktu zbyt małego lub tzw. 
nadwykonań. 

Należy również pamiętać, że koszty typu ex post i ex ante mają charakter 
współzależny i wymienione przykładowo koszty rozwiązania ewentualnych 
sporów na rynku medycznym mogą wiązać się bezpośrednio z kosztami nego-
cjacji. 

Odpowiednie oszacowanie bądź kalkulacja kosztów transakcyjnych wydaje 
się bardzo ważnym zadaniem z punktu widzenia każdego podmiotu funkcjonu-
jącego w życiu gospodarczym. Może przyczynić się do określenia optymalnych 
rozmiarów działalności firmy i tym samym do jej lepszego funkcjonowania. 
Szczególnie istotne jest to zwłaszcza na rynku ochrony zdrowia, który stanowi  
w przypadku społeczeństwa bardzo wrażliwy obszar. 

                                    
38 Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2011 rok, Narodowy 

Fundusz Zdrowia, Warszawa 2012, s. 89.  
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Zakończenie 
 
Przedsiębiorstwa działające na szeroko rozumianym rynku ochrony zdrowia 

ponoszą szereg różnych kosztów transakcyjnych. W niniejszym opracowaniu 
została podjęta próba identyfikacji niektórych spośród tychże kosztów. Przyto-
czone koszty stanowią niewątpliwie bardzo ważny element funkcjonowania 
przedsiębiorstw jako składowa sumy ogólnych kosztów – obok kosztów 
produkcji. Zarówno analizując działalność przedsiębiorstwa na rynku medycz-
nym, jak i rozważając wejście na ten rynek przedsiębiorca powinien zwrócić 
uwagę na istnienie koszów transakcyjnych. Utrzymywanie ich na odpowiednim 
poziomie oraz ewentualna minimalizacja stanowią bowiem warunek właściwego 
funkcjonowania firmy.  

Wykorzystanie i uwzględnienie w różnego rodzaju analizach kosztów trans-
akcyjnych może mieć kluczowe znaczenie w przypadku polskiego sektora 
ochrony zdrowia, który pozostaje w stanie permanentnego niedofinansowania.  

Opracowanie oczywiście nie wyczerpuje w pełni tematu związanego  
z funkcjonowaniem systemu opieki zdrowotnej w kontekście teorii kosztów 
transakcyjnych. Zwraca jednak uwagę na pewne praktyczne możliwości 
wykorzystania założeń tej teorii w omawianym obszarze. Otwiera również pole 
do dyskusji w zakresie praktycznego zastosowania TKT na rynku opieki 
zdrowotnej i ma na celu zachęcenie do dalszych badań i analiz w tej dziedzinie. 
Wykorzystanie założeń TKT, jako uzupełnienie dla ekonomii głównego nurtu, 
może przyczynić się do poprawy funkcjonowania podmiotów w realiach 
gospodarczych – w tym również na szeroko pojętym rynku medycznym. 
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Streszczenie 

Teoria kosztów transakcyjnych stanowi relatywnie nowe podejście mające na celu ob-
jaśnienie zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wpisuje się ona w nurt nowej eko-
nomii instytucjonalnej. Stanowi uzupełnienie założeń ekonomii głównego nurtu 
uwzględniające istotną rolę kosztów transakcyjnych – poprzez co kładzie nacisk na 
interakcje firmy z otoczeniem. W niniejszym opracowaniu została podjęta próba odnie-
sienia pewnych aspektów tej teorii do praktyki gospodarczej, a konkretnie do rynku 
ochrony zdrowia. 
 
 

Summary 

COMPANIES OPERATING IN POLISH HEALTHCARE SYSTEM  
IN THE CONTEXT OF TRANSACTION COST THEORY 

Transaction cost theory is still portrayed as a relatively new approach in economy 
aimed at explaining rules and principles of running a company. It consists a part of  
a wider attitude represented by new institutional economics and is focused on compa-
ny’s interactions with the environment. In this paper there was made an attempt to ref-
erence certain aspects of this theory to business practice – especially to the companies 
operating in Polish healthcare system. 
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DAGMARA MALINOWSKA٭ 

RENTOWNOŚĆ POLSKICH SPÓŁEK PUBLICZNYCH 
NOTOWANYCH NA WARSZAWSKIEJ GIEŁDZIE PAPIERÓW 

WARTOŚCIOWYCH – ANALIZA SEKTOROWA 

Wstęp 

Kryzys finansowy, który rozpoczął się w roku 2007 na amerykańskim rynku 
kredytów hipotecznych, doprowadził do dramatycznego załamania aktywności 
gospodarczej na świecie. Było to jedno z najpoważniejszych załamań od czasów 
Wielkiego Kryzysu z lat 30. ubiegłego wieku1. Źródeł światowego kryzysu 
finansowego można doszukiwać się na rynku amerykańskim i tkwią one przede 
wszystkim w sektorze usług finansowych. Wymienić należy wśród nich m.in.: 
„błędy polityki makroekonomicznej, w tym przede wszystkim nadmiernie 
ekspansywną politykę monetarną w Stanach Zjednoczonych, brak właściwego 
nadzoru instytucjonalnego nad sektorem finansowym, dynamiczny rozwój 
>innowacji finansowych< – nowych, skomplikowanych, obarczonych wysokim 
ryzykiem instrumentów finansowych, nieskuteczność działania agencji ratingów 
kredytowych, dążenie instytucji finansowych, posiadających niską adekwatność 
kapitałową, do maksymalizacji wyników krótkookresowych poprzez podej-
mowanie nadmiernego ryzyka”2. Pomimo że jego źródła znajdowały się na 
rynku amerykańskim, to skutki kryzysu finansowego były odczuwalne również  
i w Polsce. Inwestorzy zagraniczni negatywnie postrzegali aktywa finansowe 
krajów rozwijających się i preferowali aktywa o największej płynności czy 
wiarygodności kredytowej3. 

W obecnej rzeczywistości gospodarczej, naznaczonej przez kryzys finanso-
wy, zagadnienie rentowności nabiera nowego znaczenia. Inwestorzy ze szcze-
gólną uwagą monitorują dokonania jednostek wyrażone przez rentowność. 
Przyznać należy, że sprawozdawczość finansowa, za sprawą kryzysu, wzmocni-
ła swoją rolę, polegającą na dostarczaniu kluczowych z punktu widzenia 
funkcjonowania jednostki informacji. Stało się tak mimo oczywistych słabości 

                                    
 .Doktorantka, Katedra Ekonomii Instytucjonalnej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ٭
1 M. Konopoczak, R. Sieradzki, M. Wiernicki, Kryzys na światowych rynkach finansowych  

– wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego, „Bank i Kredyt” 2010, 
nr 41 (6), s. 45. 

2 P. Urbanek, Kryzys finansowy a polityka wynagradzania menedżerów, [w:] P. Urbanek 
(red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wyd. UŁ, Łódź 2010, s. 83–84. 

3 M. Konopoczak, R. Sieradzki, M. Wiernicki, Kryzys..., s. 45. 
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sprawozdawczości finansowej, polegających zwłaszcza na przedstawianiu głów-
nie informacji historycznych (ex post) czy nieprezentowaniu informacji na temat 
kapitału intelektualnego. Na rynku kapitałowym nie istnieje jednak alternatywne 
w stosunku do sprawozdawczości finansowej źródło informacji. Ten szczególny 
atrybut sprawozdawczość owa uzyskuje m.in. dzięki potwierdzaniu jej wiary-
godności przez biegłych rewidentów. 

Problem rentowności jest niezwykle istotny z punktu widzenia spółek pu-
blicznych. „W Polsce status spółki publicznej może posiadać spółka akcyjna lub 
spółka komandytowo-akcyjna. W praktyce publicznymi są tylko spółki akcyj-
ne”4. Jak zaznacza się w literaturze, „spółka akcyjna jest najbliższą ideału formą 
prowadzenia działalności gospodarczej. […] Przyznać również należy, że zakres 
i jakość ujawnianych przez spółki publiczne informacji, w tym informacji  
o charakterze finansowym, jest największa”5. Co ważne, sprawozdawczość 
finansowa jest fundamentalnym składnikiem raportów okresowych ujawnianych 
przez spółki publiczne.  

Celem pracy jest dokonanie wielopłaszczyznowej analizy rentowności spó-
łek publicznych działających na GPW, z uwzględnieniem sektorów działalności. 
Grupę badawczą stanowiły spółki publiczne notowane na Warszawskiej Gieł-
dzie Papierów Wartościowych, wchodzące w skład następujących sektorów: 
budownictwo, informatyka, przemysł elektromaszynowy, przemysł spożywczy, 
media, handel hurtowy i handel detaliczny. Do badania zostały wykorzystane 
informacje z raportów rocznych spółek publicznych (przede wszystkim spra-
wozdań finansowych), które są publikowane na stronach internetowych po-
szczególnych spółek. Metodą badawczą zastosowaną w niniejszym badaniu była 
analiza danych ujawnianych przez spółki publiczne wchodzące w skład oma-
wianej grupy. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. 

 
 

1. Rentowność w literaturze przedmiotu  
 
Jednym z podstawowych celów działalności przedsiębiorstwa, przede 

wszystkim prywatnego, jest maksymalizacja zysku. Aby zmierzyć stopień 
realizacji tego zadania należy dokonać oceny efektywności gospodarowania, 
która ma swoje odzwierciedlenie w rentowności6.  

Rentowność jest istotnym aspektem z punktu widzenia właścicieli przedsię-
biorstwa. Dzięki pomiarowi zyskowności jednostki gospodarczej mogą oni 
uzyskać odpowiedź, czy zaangażowanie kapitału własnego w przedsiębiorstwo 
było opłacalne i ma swoje odzwierciedlenie w wielkości zysku, czy też było 

                                    
4 J. Gad, Rachunkowość w procesie nadzoru w spółkach publicznych, Wyd. UŁ, Łódź 2011, s. 10. 
5 Ibidem, s. 11. 
6 K. Stępień, Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2008, s. 23. 
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złym wyborem i lepiej byłoby zainwestować środki w inny sposób, np. lokując 
kapitał w banku7.  

Jedną z metod pomiaru rentowności jest klasyczna wskaźnikowa analiza 
finansowa. Mierniki należące do tej kategorii wykorzystują różne rodzaje 
zysku8, które są odnoszone do odmiennych podstaw. To właśnie podstawa 
odniesienia zysku stanowi fundamentalne kryterium rozróżnienia wskaźników 
rentowności. Wyróżnia się9: 

• rentowność sprzedaży (tzw. rentowność handlowa), 
• rentowność majątku (tzw. rentowność ekonomiczna), 
• rentowność zaangażowanych kapitałów (tzw. rentowność finansowa). 
Powyższe wskaźniki należą do najczęściej stosowanych wskaźników efek-

tywności i opłacalności funkcjonowania przedsiębiorstwa. Przedstawiają one 
zdolność podmiotu gospodarczego do generowania zysku. Mierniki te pozwalają 
przede wszystkim odpowiedzieć na poniższe pytania10: 

1. Jak opłacalna jest sprzedaż produktów, które są efektem pracy określonej 
jednostki? 

2. Jakie korzyści uzyskuje jednostka angażując w działalność własne zaso-
by majątkowe? 

3. Jaki zwrot uzyskuje jednostka poprzez zainwestowanie swoich kapitałów 
w działalność gospodarczą? 

Uzyskanie odpowiedzi na powyższe pytania ma ogromne znaczenie przy 
ocenie rezultatów funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także przy wyznaczaniu 
jego perspektyw na przyszłość. 

„Wskaźniki rentowności dostarczają informacji, w jaki sposób zarządzanie 
majątkiem, finansowanie działalności firmy, rozwiązywanie problemów doty-
czących płynności finansowej wpływa na rezultaty osiągane przez jednostkę 
gospodarczą”11. Dla obliczenia odpowiednich mierników rentowności niezbędne 
jest pozyskanie informacji pochodzących ze sprawozdań finansowych. Rysunek 1 
przedstawia źródła informacji z poszczególnych składników sprawozdań nie-
zbędnych do obliczenia klasycznych wskaźników rentowności danego przedsię-
biorstwa. 

                                    
7 Ibidem, s. 36. 
8 Do obliczenia rentowności można zastosować różne kategorie wyniku finansowego, m.in. 

wynik finansowy netto, wynik finansowy brutto, wynik z działalności gospodarczej, wynik  
z działalności operacyjnej lub wynik ze sprzedaży. Każdy z tych rodzajów zysku przedstawia inny 
obszar działalności przedsiębiorstwa. Najczęściej stosuje się jednak wynik finansowy netto, gdyż 
wielkość ta odnosi się do rentowności całej działalności gospodarczej danego podmiotu  
i przedstawia ostateczną wielkość kapitału wypracowanego w danym okresie rozliczeniowym 
przez przedsiębiorstwo. 

9 W. Gabrusewicz, Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2002, s. 208. 
10 E. Nowak, Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2008, s. 178. 
11 L. Kopczyńska, Analiza sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa, [w:] E. Waliń-

ska (red.), Meritum. Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, Wolters 
Kluwer business, Warszawa 2007, s. 1323. 



Dagmara Malinowska 

 

78 

 
 

Rysunek 1. Wybrane wskaźniki rentowności a sprawozdania finansowe 
Źródło: oprac. Własne. 

 
Wskaźnikiem, który zostanie zaprezentowany w pierwszej kolejności, jest 

rentowność sprzedaży, tzw. ROS (ang. Return on Sale). W literaturze miernik 
ten jest również nazywany wskaźnikiem zwrotu ze sprzedaży12 lub marżą netto13 
(czy też marżą zysku netto). Można go przedstawić za pomocą relacji wyniku 
finansowego netto i przychodów ze sprzedaży. Do obliczenia powyższego 
wskaźnika należy pozyskać informacje, które znajdują się w rachunku zysków  
i strat (rysunek 1). W mianowniku znajdują się przychody ze sprzedaży produk-
tów, towarów i materiałów. 

Wskaźnik ROS informuje o udziale zysku netto w wartości sprzedaży. Im 
ten wskaźnik jest niższy, tym większa wartość sprzedaży musi być realizowana 
dla osiągnięcia określonej kwoty zysku14. Im wyższy poziom wskaźnika, tym 
sytuacja jest korzystniejsza, gdyż wyższa jest efektywność osiągniętych przy-
chodów. Przedsiębiorstwo, które osiągnęło wyższy poziom wskaźnika, ma 
większe możliwości przetrwania, jeśli nastąpi obniżka cen na sprzedawane 
produkty lub nieprzewidziany wzrost kosztów15. Ponadto, wyższy poziom 
rentowności sprzedaży jest również korzystny dla udziałowców i akcjonariuszy.  

                                    
12 K. Stępień, Rentowność..., s. 94. 
13 K. Berman, J. Knight, J. Case, Inteligencja finansowa. Co kryją liczby. Przewodnik mene-

dżera, Helion, Gliwice 2007, s. 255. 
14 M. Sierpińska, Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, [w:] M. Sierpińska, T. Jachna 

(red.), Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, Wyd. Nauk. 
PWN, Warszawa 2007, s. 102. 

15 L. Kopczyńska, Tradycyjne metody analizy rentowności, [w:] E. Walińska (red.), Meritum. 
Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa 2006, Dom Wydawniczy, Warsza-
wa 2006, s. 524. 

Aktywa 
trwałe 

 

Aktywa 
obrotowe 

Bilans 

Kapitał 
własny 

 

Zobowiązania 
i rezerwy na 

zobowiązania 

Suma 
aktywów 

Suma 
pasywów 

Przychody 

Rachunek zysków i strat 

– Koszty 

Wynik finansowy 

ROE 

ROA 

ROS 



Rentowność polskich spółek publicznych… 

 

79 

Nie istnieje optymalna wartość tego miernika, a jego poziom zależy od pro-
filu działalności przedsiębiorstwa. W jednostkach gospodarczych, które charak-
teryzują się dłuższym cyklem produkcyjnym, wymagana jest wyższa zyskow-
ność. Wynika to z faktu ponoszenia wyższych kosztów związanych z zamroże-
niem środków, a ponadto ponoszeniem większego ryzyka. Dopuszcza się niższą 
zyskowność w podmiotach gospodarczych wytwarzających wyroby o krótkim 
cyklu produkcyjnym i łatwiejszej ich sprzedaży. Z tej też przyczyny wskaźnik 
danego podmiotu gospodarczego powinno się porównywać z jednostkami, które 
charakteryzują się podobnym profilem działalności16. Ponadto, chcąc uzyskać 
lepszy obraz efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa pod względem 
sprzedaży, należy dokonać porównania tego wskaźnika ze wskaźnikami z lat 
poprzednich.  

Kolejnym wskaźnikiem z obszaru klasycznej analizy rentowności jest 
miernik rentowności majątku, tzw. ROA (ang. Return on Assets). Miernik ten 
jest również nazywany stopą zwrotu z aktywów17 i wyrażany stosunkiem 
wyniku finansowego netto do przeciętnego poziomu aktywów. W celu oblicze-
nia jego wartości niezbędne są informacje pochodzące zarówno z bilansu, jak  
i rachunku zysków oraz strat (rysunek 1).  

Wskaźnik rentowności ROA określa zyskowność aktywów przedsiębior-
stwa i informuje o wysokości zysku netto, który przypada na jednostkę zaanga-
żowanego majątku. Informuje zatem o ogólnej zdolności aktywów jednostki 
gospodarczej do generowania zysku18. Miernik zyskowności aktywów stymuluje 
eliminację zbędnych i nadmiernych zapasów oraz środków trwałych19, poprzez 
sprzedaż nieprzydatnych środków trwałych, a także likwidację niepotrzebnych 
zapasów.  

W przypadku miernika ROA również nie istnieje jego optymalny poziom. 
Oczekuje się wzrostu tego wskaźnika z roku na rok. Niemniej jednak nie zawsze 
jego polepszenie się można interpretować pozytywnie. Wzrost może być 
spowodowany np. spadkiem aktywów, które są związane ze sprzedażą majątku. 
Zwiększenie stopy zwrotu z aktywów może być również podyktowane znacz-
nymi odpisami amortyzacyjnymi lub odpisami aktualizującymi wartość środków 
trwałych. Zatem poprawa nie jest następstwem polepszenia sytuacji danego 
przedsiębiorstwa, ale wynika z zapisów księgowych. Ponadto, wielkość wskaź-

                                    
16 L. Kopczyńska, Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, [w:] W. Walczak (red.), 

Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2007,  
s. 375–376. 

17 A. Ćwiąkała-Małys, W. Nowak, Zarys metodologiczny analizy finansowej, Wyd. UWr, 
Wrocław 2005, s. 112. 

18 M. Dynus, B. Kołosowska, P. Prewysz-Kwitno, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, 
TNOiK, Toruń 2005, s. 88. 

19 L. Bednarski, Analiza sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa, [w:] E. Walińska 
(red.), Meritum. Rachunkowość…, Warszawa 2007, s. 108. 
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nika ROA jest większa dla jednostek gospodarczych, które mają zamortyzowany 
majątek. Wskaźnik ten jest odpowiednio niższy w przypadku przedsiębiorstw 
dysponujących nowym, niezamortyzowanym majątkiem. 

Rodzaj prowadzonej działalności ma wpływ na wysokość miernika rentow-
ności aktywów. Niska wartość wskaźnika jest charakterystyczna dla branży 
kapitałochłonnych, natomiast w branżach niewymagających wysokiego poziomu 
majątku bywa on znacznie wyższy. Porównanie wysokości stopy zwrotu  
z majątku danego przedsiębiorstwa na tle przedsiębiorstw funkcjonujących w tej 
samej branży i uzyskanie niskiego poziomu w stosunku do konkurentów może 
oznaczać, że niewykorzystywane są w pełni moce wytwórcze danej jednostki. 
Rentowność jednostki jest bardzo istotna z punktu widzenia kredytodawców 
danego podmiotu gospodarczego, gdyż informuje o zdolności do spłaty rat  
i odsetek kredytowych20.  

Dodatkowo warto również zwrócić uwagę, iż porównując wysokość opisy-
wanego wskaźnika w czasie, tzn. względem poprzednich okresów, widzimy, że 
może on niekiedy przejawiać duże wahania, które są następstwem zmian 
zachodzących w majątku21. W związku z tym zysk dotyczy pewnego okresu,  
w którym został wygenerowany, natomiast wysokość majątku jest wielkością 
zmienną w danym czasie. Na wielkość aktywów mają wpływ wszelkie procesy 
inwestycyjne, dzięki którym przedsiębiorstwo zyskuje nowe środki trwałe 
(następuje zwiększenie majątku), a także likwidacje zbędnych składników 
majątku i odpisy amortyzacyjne (następuje w tej sytuacji zmniejszenie sumy 
aktywów). 

Analiza rentowności kapitałów własnych jest kolejnym obszarem klasycz-
nej analizy rentowności. Wskaźnik rentowności kapitałów własnych, tzw. 
ROE (ang. Return on Equity), określany jest również stopą zwrotu kapitału 
własnego22. Przedstawia on relację między wynikiem finansowym netto  
a kapitałem własnym. 

Dla obliczenia wartości wskaźnika zyskowności kapitału własnego nie-
zbędne są informacje pochodzące z rachunku zysków i strat oraz bilansu (por. 
rysunek 1). Efekt finansowy netto należy odczytać, podobnie jak w przypadku 
ROS i ROA, z rachunku wyników, natomiast wartość mianownika, czyli 
przeciętną wartość kapitału własnego, należy uzyskać z bilansu. Nie można 
obliczać wartości wskaźnika ROE w przypadku ujemnego kapitału własnego, 
bez względu na to, czy przedsiębiorstwo osiąga zysk, czy też notuje stratę. 
Miernik rentowności kapitałów własnych określa wielkość zysku netto, która 
przypada na jednostkę (np. zł) zaangażowanych kapitałów własnych. Wartość 
ROE, w przeciwieństwie do ROA, przedstawia efektywność nie całości kapitału 

                                    
20 L. Kopczyńska, Ocena..., s. 376. 
21 K. Stępień, Rentowność..., s. 97–98. 
22 L. Kopczyńska, Ocena..., s. 377. 
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ulokowanego w aktywach trwałych i obrotowych, lecz wyłącznie jego część 
pomijającą kapitał obcy, czyli zobowiązania długo- i krótkoterminowe23. 
Prezentuje on wielkość zysku z jednostki kapitału, dlatego też poziom tego 
wskaźnika jest istotny z punktu widzenia udziałowców i akcjonariuszy24. Duża 
wartość miernika i jego regularny wzrost, w porównaniu z latami poprzednimi, 
są zjawiskami pożądanymi przez przedsiębiorstwo, gdyż sygnalizują polepsze-
nie kondycji finansowej badanej jednostki gospodarczej25. Im wyższa wartość 
stopy zwrotu z kapitału, tym większe możliwości uzyskania wyższych dywidend 
i większy przyrost wartości akcji. Niski wskaźnik będzie zniechęcał do inwe-
stowania w dane przedsiębiorstwo, gdyż taki rodzaj inwestycji jest mało 
opłacalny, a ponadto może wiązać się z zagrożeniem kontynuacji działalności 
jednostki gospodarczej. 

W przypadku wskaźnika rentowności kapitałów własnych również nie ist-
nieje optymalna wartość miernika. Podobnie jak w przypadku pozostałych 
klasycznych mierników rentowności wszystko zależy od profilu działalności 
przedsiębiorstwa, aczkolwiek wielkość wskaźnika będzie tym większa, im 
wyższy będzie poziom zysku oraz niższy udział kapitałów własnych w kapita-
łach danego podmiotu gospodarczego. Dokonując interpretacji zmiany tego 
wskaźnika należy zwrócić uwagę, czym są one spowodowane, gdyż mogą 
wynikać z wykorzystania chociażby kapitałów zapasowych. 

Powyższe wskaźniki rentowności ROS, ROA i ROE zostaną wykorzystane 
przez autorkę w empirycznej części artykułu celem ich analizy w przekroju 
sektorowym dla polskich spółek publicznych notowanych na GPW. 

 
 

2. Rentowność spółek notowanych na GPW w Warszawie w latach 
2006–2012 na przykładzie wybranych sektorów gospodarki 

 
2.1. Opis organizacji badania 

 
Przedmiotem badania empirycznego była analiza rentowności spółek pu-

blicznych, należących do wybranych sektorów, notowanych na Warszawskiej 
Giełdzie Papierów Wartościowych w latach 2006–2012.  

W ramach badania sformułowano następujące pytania badawcze: 
1. Czy rentowność zależy od branży, w której działają spółki? 
2. Czy można zidentyfikować branże o wyższej i niższej rentowności? 

                                    
23 L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2007, s. 113. 
24 A. Ćwiąkała-Małys, W. Nowak, Zarys..., s. 113–114. 
25 P. Gołaszewski, P. Urbanek, E. Walińska, Analiza sprawozdań finansowych, Fundacja 

Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Łódź 2001, s. 55–56. 
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3. Czy kryzys finansowy znalazł odzwierciedlenie w rentowności polskich 
spółek publicznych? 

W pracy postawiono następujące hipotezy badawcze: 
H I. Rentowność uzależniona jest od branży, w której działają spółki pu-

bliczne; 
H II. Kryzys finansowy wpłynął na znaczne pogorszenie rentowności spółek 

publicznych. 
Grupę badawczą stanowiły polskie spółki publiczne z wybranych sektorów 

gospodarki notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. 
Autorka dokonując wyboru grupy badawczej odrzuciła zarówno banki, jak  
i zakłady ubezpieczeń, gdyż sprawozdania finansowe obu tych podmiotów 
zgodnie z ustawą o rachunkowości26 różnią się zawartością w porównaniu ze 
sprawozdaniami sporządzanymi przez inne jednostki. Jednym z kryteriów 
branych pod uwagę była również liczebność branży. Ponadto autorka, dokonując 
ostatecznej selekcji, chciała przedstawić sytuację w odmiennych sektorach 
gospodarki. W tym celu zostały wybrane następujące sektory: 

• budownictwo, 
• informatyka, 
• przemysł elektromaszynowy, 
• przemysł spożywczy, 
• media, 
• handel hurtowy, 
• handel detaliczny. 
Na potrzeby badania stworzono bazę danych w programie Excel, która za-

wierała informacje pochodzące z jednostkowych sprawozdań finansowych 
spółek27. Spółki publiczne mają obowiązek udostępniania na stronach interneto-
wych swoich raportów rocznych, zawierających m.in. sprawozdania finansowe. 
Na tej podstawie obliczono wybrane wskaźniki rentowności. 

Metodą badawczą wykorzystaną w niniejszym badaniu była analiza danych 
ujawnianych przez spółki publiczne. 

W ramach badania przyjęto następujące założenia: 
1. W przypadku spółek nierentownych, czyli takich, które osiągały ujemny 

wynik finansowy, przyjęto, że wskaźniki rentowności (ROS, ROA, ROE) 
wynoszą zero28. 

2. Dla spółek mających ujemny kapitał własny nie oblicza się wskaźnika 
ROE i przyjmuje się jego wartość równą zero. 

                                    
26 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU, 2009, nr 152, poz. 1223,  

nr 157, poz. 1241, nr 165, poz. 1316; 2010, nr 47, poz. 278; 2011, nr 102, poz. 585. 
27 W przypadku, gdy spółka z danej branży sporządzała tylko sprawozdanie skonsolidowane 

nie została ona objęta badaniem. 
28 Zgodnie z wytycznymi zawartymi w literaturze przedmiotu nie interpretuje się ujemnych 

mierników rentowności, gdyż nie ma ona wówczas sensu ekonomicznego. 
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3. Obliczając średnią wartość poszczególnych wskaźników rentowności 
dla wybranego sektora uwzględniono wszystkie spółki wchodzące w skład 
danego sektora. 

W części empirycznej autorka zamiennie używa pojęć branża – sektor. Ile-
kroć w pracy pojawi się sformułowanie: 

• średnia wartość – oznaczać to będzie średnią arytmetyczną wartość dane-
go wskaźnika dla całego sektora, 

• liczba spółek nierentownych – to liczba spółek, które osiągnęły ujemny 
wynik finansowy, 

• liczna spółek z niewspółmiernie wysoką do branży rentownością – to liczba 
spółek, dla których dany wskaźnik rentowności kształtuje się powyżej 40%, 

• ROS – wskaźnik rentowności sprzedaży wyrażony stosunkiem wyniku fi-
nansowego netto do przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, 

• ROA – wskaźnik rentowności majątku wyrażony stosunkiem wyniku fi-
nansowego netto do sumy aktywów, 

• ROE – wskaźnik rentowności kapitału własnego wyrażony stosunkiem 
wyniku finansowego netto do kapitału własnego. 

 
2.2. Rentowność spółek notowanych na GPW – raport z badania 

 
Analizę rentowności rozpoczęto od analizy pierwszej wybranej branży  

– budownictwo (tabela 1). Biorąc pod uwagę wyniki niniejszego badania można 
stwierdzić, że na przestrzeni analizowanych lat mediana rentowności (sprzedaży, 
majątku i kapitałów własnych) spółek tej branży systematycznie maleje. 
Obserwuje się jedynie nieznaczny wzrost wielkości wskaźników rentowności  
w roku 2007 względem roku poprzedniego. Uzyskane wyniki świadczą o tym, 
że kryzys finansowy wpłynął na pogorszenie rentowności spółek publicznych 
sektora budownictwo. Spadek rentowności w tym sektorze jest spowodowany 
zwiększeniem się liczby spółek nierentownych (w roku 2007 – 1 spółka nieren-
towna, w 2008 – 3, w 2009 – 8, w 2010 – 6, w 2011 – 11, w 2012 – aż 16). 
Ponadto należy również zauważyć, że w branży tej występują spółki z nie-
współmiernie wysoką w stosunku do branży rentownością kapitału własnego  
w latach 2006–2007. W przypadku pozostałych lat i innych wskaźników 
rentowności dla branży budownictwo występowanie takich spółek jest rzadko-
ścią. Można zaobserwować rozbieżności między średnią wartością a medianą 
dla poszczególnych wskaźników, które wynikają z występowania spółek z nie-
współmiernie wysoką do branży rentownością oraz występowania spółek 
nierentownych. Mediana wskaźnika rentowności sprzedaży kształtuje się na 
poziomie 0,64–6,78%, tymczasem średnia wartość tego wskaźnika to 4,91–
10,57%. Mediana rentowności majątku wynosi od 0,78 do 7,56%, natomiast 
średnia od 1,53 do 8,24%. Mediana kapitałów własnych kształtuje się od 2,38 do 
16,50%, średnia zaś od 4,81 do 20,88%. 
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Tabela 1. Rentowność polskich spółek publicznych z branży budownictwo w latach 2006–2012 
 

BUDOWNICTWO 
 Wskaźnik 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

R 
O 
S 

Średnia wartość  
(w %) 

6,62 9,14 6,63 4,91 4,68 4,69 10,57 

Mediana (w %) 3,99 6,78 5,61 4,41 3,38 2,68 0,64 
Liczba spółek z nie-
współmiernie wy-
soką do branży 
rentownością 

0 1 0 0 0 0 1 

R 
O 
A 

Średnia wartość  
(w %) 

7,55 8,24 6,84 5,46 3,96 3,63 1,53 

Mediana (w %) 5,60 7,56 5,21 5,00 3,78 3,00 0,78 
Liczba spółek z nie-
współmiernie wy-
soką do branży 
rentownością 

0 0 0 0 0 0 0 

R 
O 
E 

Średnia wartość  
(w %) 

19,26 20,88 15,48 12,10 8,65 7,17 4,81 

Mediana (w %) 14,33 16,50 11,98 9,86 7,39 6,88 2,38 
Liczba spółek z nie-
współmiernie wy-
soką do branży 
rentownością 

6 5 1 1 0 0 0 

Liczba spółek  
o ujemnym kapi-
tale własnym 

3 1 0 0 0 1 4 

Liczba spółek nierentow-
nych 

5 1 3 8 6 11 16 

Liczba badanych spółek 33 36 36 36 36 36 35 
 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Istotnych spostrzeżeń dostarcza analiza rentowności sektora – informatyka 

(tabela 2). Obserwuje się regularny spadek mediany wszystkich trzech wskaźni-
ków rentowności od roku 2007, natomiast w roku 2010 nastąpiła poprawa tych 
wskaźników. Występowanie spółek z niewspółmiernie wysoką jak na tę branżę 
rentownością jest rzadkością. Spadek wartości wskaźników może być skutkiem 
kryzysu finansowego, który zaczął się latem 2007 r. W branży informatyka 
mediana dla wskaźnika rentowności sprzedaży kształtowała się na poziomie 
1,82–7,24%, mediana dla rentowności aktywów 2,26–5,94%, natomiast mediana 
dla rentowności kapitału własnego – 2,92–10,29%. W sektorze informatyka 
obserwuje się wzrost liczby spółek mających ujemny wynik finansowy  
w okresie 2008–2010. W roku 2008 spółki nierentowne stanowiły 21% wszyst-
kim spółek, a w latach 2009 i 2010 – 33%. 
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Tabela 2. Rentowność polskich spółek publicznych z branży informatyka w latach 2006–2012 
 

INFORMATYKA 
 Wskaźnik 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

R 
O 
S 

Średnia wartość 
(w %) 

11,41 14,18 5,30 8,03 70,68 9,23 10,02 

Mediana (w %) 7,24 6,09 2,89 1,82 3,02 2,95 3,30 
Liczba spółek  
z niewspółmiernie 
wysoką do branży 
rentownością 

1 1 0 2 2 1 3 

R 
O 
A 

Średnia wartość 
(w %) 

9,77 5,93 4,16 3,49 4,09 4,59 4,25 

Mediana (w %) 5,94 5,15 3,80 2,26 3,34 2,87 3,38 
Liczba spółek  
z niewspółmiernie 
wysoką do branży 
rentownością 

1 0 0 0 0 0 0 

R 
O 
E 

Średnia wartość 
(w %) 

17,71 9,38 58,56 62,39 6,05 6,72 5,86 

Mediana (w %) 10,29 7,13 5,84 2,92 4,68 3,48 5,54 
Liczba spółek  
z niewspółmiernie 
wysoką do branży 
rentownością 

3 0 1 1 0 0 0 

Liczba spółek  
o ujemnym kapi-
tale własnym 

0 1 0 1 1 0 1 

Liczba spółek nieren-
townych 

3 3 6 10 10 4 8 

Liczba badanych spółek 28 28 29 30 30 29 28 
 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Analiza mediany rentowności spółek publicznych należących do branży 

przemysł elektromaszynowy (tabela 3) pozwala na stwierdzenie, że zyskowność 
przedsiębiorstw z tego sektora regularnie spada względem roku poprzedniego od 
roku 2008, co może być konsekwencją kryzysu finansowego, którego początki 
można było zidentyfikować w Stanach Zjednoczonych w roku 2007. Można 
jednak zaobserwować polepszenie się wskaźników rentowności od roku 2011. 
Mediana wskaźnika rentowności sprzedaży kształtuje się na poziomie 4,27–
8,84%, natomiast miernika rentowności aktywów od 4,75 do 9,57%. Mediana 
rentowności kapitału własnego spółek należących do tego sektora wynosi od 
6,30 do 19,02%. Ponadto należy podkreślić, że następuje wzrost liczby nieren-
townych spółek w tym sektorze (w roku 2006 – 1 spółka nierentowna, w 2007  
i 2008 r. – 2 spółki, w 2009 i 2011 – 3 spółki, w 2010 – 5 spółek, w 2012  
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– 2 spółki). Spółki charakteryzujące się niewspółmiernie wysoką rentownością 
występują sporadycznie w branży przemysł elektromaszynowy. 

 
Tabela 3. Rentowność polskich spółek publicznych z branży przemysł elektromaszynowy  

w latach 2006–2012 
 

PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY 
 Wskaźnik 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

R 
O 
S 

Średnia wartość (w %) 10,97 14,07 9,57 9,51 6,73 11,21 12,47 
Mediana (w %) 8,04 8,84 5,03 4,27 4,80 6,42 8,59 
Liczba spółek z nie-
współmiernie wysoką 
do branży rentownością 

1 2 1 2 0 1 2 

R 
O 
A 

Średnia wartość (w %) 11,89 10,43 6,53 5,57 4,73 8,40 7,78 
Mediana (w %) 9,57 8,91 5,68 4,75 4,92 4,99 6,25 
Liczba spółek z nie-
współmiernie wysoką 
do branży rentownością 

0 0 0 0 0 1 0 

R 
O 
E 

Średnia wartość (w %) 19,78 15,60 9,94 8,04 6,76 12,63 11,30 
Mediana (w %) 19,02 12,70 7,63 6,49 6,30 9,45 8,93 
Liczba spółek z nie-
współmiernie wysoką 
do branży rentownością 

4 1 0 0 0 1 0 

Liczba spółek o ujem-
nym kapitale własnym 

0 0 0 0 0 0 0 

Liczba spółek nierentow-
nych 

1 2 2 3 5 3 1 

Liczba badanych spółek 25 26 26 26 27 26 25 
 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Kolejną branżą, której rentowność została poddana badaniu, jest przemysł 

spożywczy (tabela 4). Na podstawie mediany rentowności ROS, ROA i ROE 
można sformułować wniosek, że w latach 2006–2012 z roku na rok obserwuje 
się spadek rentowności spółek z tego sektora (występują sporadyczne wahania 
wzrostu rentowności z roku na rok, jednak są one niewielkie). Zarówno mediana 
wskaźnika rentowności sprzedaży, jak i rentowności majątku kształtowała się 
odpowiednio na poziomie 0,86–4,80% i 1,13–4,84%. Miara ta dla wskaźnika 
rentowności kapitału własnego osiągnęła natomiast wartości w przedziale od 
1,23 do 9,71%. Spółki nierentowne w tym sektorze pojawiły się dopiero w roku 
2008 i stanowiły odpowiednio 35% wszystkich spółek z tego sektora w roku 
2008, 30% – w roku 2009, 27% – w roku 2010, 30% – w roku 2011 i 32%  
– w roku 2012. Tymczasem spółki charakteryzujące się bardzo wysoką rentow-
nością względem swojej branży występowały sporadycznie (maksymalnie  
2 w danym roku). 



Rentowność polskich spółek publicznych… 

 

87 

Tabela 4. Rentowność polskich spółek publicznych z branży przemysł spożywczy  
w latach 2006–2012 

 
PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY 

 Wskaźnik 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

R 
O 
S 

Średnia wartość 
(w %) 

12,30 10,53 14,43 9,06 1268,34 17,70 2705,88 

Mediana (w %) 4,80 3,41 2,26 2,01 1,91 0,86 1,65 
Liczba spółek  
z niewspółmier-
nie wysoką do 
branży rentowno-
ścią 

1 1 1 1 2 2 2 

R 
O 
A 

Średnia wartość 
(w %) 

6,37 7,49 3,24 3,63 3,25 3,03 2,90 

Mediana (w %) 4,84 4,37 1,31 1,45 1,71 1,62 1,13 
Liczba spółek  
z niewspółmier- 
nie wysoką do 
branży rentowno-
ścią 

0 1 0 0 0 0 0 

R 
O 
E 

Średnia wartość 
(w %) 

11,56 14,77 7,53 7,92 6,86 8,95 8,50 

Mediana (w %) 9,71 8,25 2,02 2,39 2,63 3,01 1,23 
Liczba spółek  
z niewspółmier- 
nie wysoką do 
branży rentowno-
ścią 

0 2 1 1 1 1 1 

Liczba spółek  
o ujemnym kapi-
tale własnym 

0 0 0 0 0 0 0 

Liczba spółek 
nierentownych 

0 0 7 6 6 6 6 

Liczba badanych 
spółek 

19 20 20 20 22 20 19 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Dokonując analizy rentowności spółek z branży media (tabela 5) można do-

strzec spadek rentowności w roku 2008 względem roku poprzedniego. Taką 
samą tendencję spadkową można zaobserwować w roku następnym. Istotny 
wydaje się fakt, że wielkość mediany wskaźników rentowności ROS, ROA  
i ROE zwiększa się w roku 2011. Niska mediana wskaźnika rentowności 
sprzedaży, majątku i kapitału w roku 2012 (wartość wskaźnika wynosi niespełna 
1%) spowodowana jest występowaniem dużej liczby spółek nierentownych. 
Spółki te stanowią aż 40% wszystkich spółek należących do tego sektora w roku 
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2012. W latach 2006–2012 mediana dla wskaźnika ROS kształtowała się na 
poziomie 0,82–14,61%, dla ROA 0,75–11,09%, natomiast dla ROE 0,50–
16,63%. Dodatkowo, obserwuje się występowanie spółek osiągających ujemny 
wynik finansowy (od 2 do 6 w każdym roku). Spółki charakteryzujące się 
ujemnym kapitałem własnym w branży media były rzadkością (maksymalnie 
jedna spółka w danym roku). 

 
Tabela 5. Rentowność polskich spółek publicznych z branży media w latach 2006–2012 

 

MEDIA 

 Wskaźnik 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

R 

O 

S 

Średnia wartość 

(w %) 
14,48 16,96 11,98 11,01 13,75 64,16 21,94 

Mediana (w %) 11,49 14,61 10,50 4,73 7,15 11,16 0,82 

Liczba spółek  

z niewspółmiernie 

wysoką do branży 

rentownością 

1 1 0 1 1 3 2 

R 

O 

A 

Średnia wartość 

(w %) 
11,50 9,09 9,33 7,65 11,81 8,25 1409,53 

Mediana (w %) 11,09 7,99 6,17 2,71 4,32 5,06 0,75 

Liczba spółek 

 z niewspółmiernie 

wysoką do branży 

rentownością 

0 0 0 0 2 0 1 

R 

O 

E 

Średnia wartość 

(w %) 
19,58 27,34 17,59 14,25 16,94 11,59 7,23 

Mediana (w %) 16,63 10,83 9,34 3,39 5,65 6,72 0,50 

Liczba spółek  

z niewspółmiernie 

wysoką do branży 

rentownością 

3 3 2 2 3 0 1 

Liczba spółek  

o ujemnym kapi-

tale własnym 

1 0 0 0 1 1 1 

Liczba spółek nieren-

townych 
3 2 3 4 3 2 6 

Liczba badanych spółek 14 15 15 15 15 16 15 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rentowność spółek publicznych zaklasyfikowanych do branży handel hur-
towy również została poddana analizie (tabela 6). Uzyskane wyniki pokazują, że 
zyskowność tych spółek maleje w latach 2007–2009. Tymczasem w roku 2010 
następuje wzrost wskaźników rentowności i spadek w kolejnych latach. Zmiany 
te nie są jednak znaczne, gdyż sektor handel hurtowy charakteryzuje się niską 
rentownością. Niezwykle istotny jest fakt, że zaledwie jedna spółka w roku 2011 
charakteryzowała się wskaźnikiem rentowności sprzedaży powyżej 40% i rów-
nież jedna spółka w roku 2006 miała wskaźnik rentowności kapitału własnego 
powyżej 40%. Można zatem stwierdzić, że w sektorze handel hurtowy nie 
występuje zjawisko występowania spółek z niewspółmiernie wysoką w stosunku 
do branży rentownością. Niemniej jednak w sektorze tym można zaobserwować 
negatywne zjawisko występowania dużej liczby spółek nierentownych począw-
szy od roku 2008. Niekorzystna tendencja utrzymuje się do roku 2012. Mediana 
rentowności sprzedaży dla analizowanego sektora w latach 2006–2012 wynosi 
od 0,94 do 2,38%, tymczasem mediana rentowności majątku kształtuje się na 
poziomie 1,41–5,23%. Większe różnice dostrzegane są w medianie rentowności 
kapitału własnego – wielkość tego wskaźnika waha się w przedziale od 2,59  
do 16,28%. 

 
Tabela 6. Rentowność polskich spółek publicznych z branży handel hurtowy w latach 2006–2012 
 

HANDEL HURTOWY 
 Wskaźnik 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

R 
O 
S 

Średnia wartość (w %) 3,46 3,37 1,96 2,49 2,74 50,15 2,83 
Mediana (w %) 2,38 2,02 1,07 1,00 1,39 0,98 0,94 
Liczba spółek z nie-
współmiernie wysoką 
do branży rentownością 

0 0 0 0 0 1 0 

R 
O 
A 

Średnia wartość (w %) 6,04 5,07 3,06 3,40 3,44 3,86 2,76 
Mediana (w %) 5,23 3,92 1,98 2,05 3,57 2,73 1,41 
Liczba spółek z nie-
współmiernie wysoką 
do branży rentownością 

0 0 0 0 0 0 0 

R 
O 
E 

Średnia wartość (w %) 15,86 11,65 6,72 6,77 7,64 8,08 5,81 
Mediana (w %) 16,28 10,17 4,71 4,54 7,99 7,05 2,59 
Liczba spółek z nie-
współmiernie wysoką 
do branży rentownością 

1 0 0 0 0 0 0 

Liczba spółek o ujem-
nym kapitale własnym 

0 0 0 1 1 3 1 

Liczba spółek nierentownych 2 1 6 7 7 7 7 
Liczba badanych spółek 24 27 28 29 30 28 26 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Ostatnią analizowaną branżą spółek publicznych notowanych na GPW  
w Warszawie pod względem rentowności jest handel detaliczny (tabela 7). 
Analizując obliczone mediany dla wskaźników rentowności można zaobserwo-
wać spadek ich wartości względem roku poprzedniego w latach 2007–2009.  
W roku 2010 następuje nieznaczna poprawa rentowności dla spółek sektora 
handel detaliczny. W kolejnych latach nie można dostrzec jednoznacznej zmiany 
kierunku zyskowności spółek w tym sektorze (w roku 2011 rentowność spada,  
a w roku 2012 rośnie). Zmiany wielkości wskaźników są jednak małe. Spółki  
z branży handel detaliczny charakteryzują się niską rentownością – mediana dla 
wskaźnika ROS waha się w przedziale 0,54–4,26%, dla ROA 1,12–6,41%, nato-
miast dla ROE 2,11–13,85%. Ponadto w tej branży sporadycznym zjawiskiem jest 
występowanie spółek charakteryzujących się bardzo wysoką rentownością (powyżej 
40%). Warto jednak zauważyć, że spółki nierentowne w roku 2008 stanowią 37% 
wszystkich spółek, w roku 2009 – 33%, natomiast w roku 2011 aż 40%. 

 
Tabela 7. Rentowność polskich spółek publicznych z branży handel detaliczny  

w latach 2006–2012 
 

HANDEL DETALICZNY
 Wskaźnik 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

R 
O 
S 

Średnia wartość  
(w %) 

4,13 4,54 2,90 6,20 11,84 74,85 9,63 

Mediana (w %) 3,43 4,26 1,30 0,54 1,83 1,03 1,87 
Liczba spółek z nie-
współmiernie wy-
soką do branży ren-
townością

0 0 0 1 2 1 1 

R 
O 
A 

Średnia wartość  
(w %) 

8,13 6,97 4,22 3,16 8,67 6,80 4,23 

Mediana (w %) 6,11 6,41 1,41 1,12 3,69 1,37 1,79 
Liczba spółek z nie-
współmiernie wy-
soką do branży ren-
townością

0 0 0 0 1 1 0 

R 
O 
E 

Średnia wartość  
(w %) 

20,47 12,15 9,12 6,26 14,06 10,55 8,00 

Mediana (w %) 13,85 11,35 3,28 2,11 5,37 3,49 2,34 
Liczba spółek z nie-
współmiernie wy-
soką do branży 
rentownością 

4 0 0 0 1 1 0 

Liczba spółek  
o ujemnym kapitale 
własnym

1 1 1 2 1 0 0 

Liczba spółek nierentow-
nych 

4 2 8 7 2 8 4 

Liczba badanych spółek 21 21 22 21 21 20 17 
 
Źródło: opracowanie własne. 
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W ramach badania empirycznego porównano również mediany wskaźników 
rentowności ROS, ROA i ROE dla wybranych sektorów spółek publicznych 
notowanych na GPW uzyskane dla poszczególnych sektorów z wynikami 
otrzymanymi dla całej grupy badawczej (tabela 8).  

 
Tabela 8. Mediana wskaźników ROS, ROA, ROE dla polskich spółek publicznych według 

sektorów w latach 2006–2012 (w %) 
 

 Sektor działalności 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

R 
O 
S 

budownictwo 3,99 6,78 5,61 4,41 3,38 2,68 0,64 
informatyka 7,24 6,09 2,89 1,82 3,02 2,95 3,30 
przemysł elektro-
maszynowy 

8,04 8,84 5,03 4,27 4,80 6,42 8,59 

przemysł spożyw-
czy 

4,80 3,41 2,26 2,01 1,91 0,86 1,65 

media 11,49 14,61 10,50 4,73 7,15 11,16 0,82 
handel hurtowy 2,38 2,02 1,07 1,00 1,39 0,98 0,94 
handel detaliczny 3,43 4,26 1,30 0,54 1,83 1,03 1,87 
dla wszystkich 
spółek 

4,69 5,69 2,74 2,75 3,46 3,64 2,29 

R 
O 
A 
 

budownictwo 5,60 7,56 5,21 5,00 3,78 3,00 0,78 
informatyka 5,94 5,15 3,80 2,26 3,34 2,87 3,38 
przemysł elektro-
maszynowy 

9,57 8,91 5,68 4,75 4,92 4,99 6,25 

przemysł spożyw-
czy 

4,84 4,37 1,31 1,45 1,71 1,62 1,13 

media 11,09 7,99 6,17 2,71 4,32 5,06 0,75 
handel hurtowy 5,23 3,92 1,98 2,05 3,57 2,73 1,41 
handel detaliczny 6,11 6,41 1,41 1,12 3,69 1,37 1,79 
dla wszystkich 
spółek 

6,76 6,20 3,63 2,89 3,41 2,96 2,32 

R 
O 
E 

budownictwo 14,33 16,50 11,98 9,86 7,39 6,88 2,38 
informatyka 10,29 7,13 5,84 2,92 4,68 3,48 5,54 
przemysł elektro-
maszynowy 

19,02 12,70 7,63 6,49 6,30 9,45 8,93 

przemysł spożyw-
czy 

9,71 8,25 2,02 2,39 2,63 3,01 1,23 

media 16,63 10,83 9,34 3,39 5,65 6,72 0,50 
handel hurtowy 16,28 10,17 4,71 4,54 7,99 7,05 2,59 
handel detaliczny 13,85 11,35 3,28 2,11 5,37 3,49 2,34 
dla wszystkich 
spółek 

13,34 10,88 6,87 4,58 4,96 6,24 3,06 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Uzyskane na podstawie badania empirycznego wyniki pozwalają na sformu-

łowanie ogólnych wniosków na temat kształtowania się rentowności spółek 
publicznych należących do wybranych sektorów. 



Dagmara Malinowska 

 

92 

Z przeprowadzonej analizy wskaźników rentowności sprzedaży i majątku 
wynika, że rentowność jest zdecydowanie zależna od branży, w jakiej działa 
spółka. Można zatem stwierdzić, że występują sektory mniej i bardziej rentow-
ne. Wszystkie analizowane branże można podzielić na trzy grupy: 

• branże o wyższej rentowności – media i przemysł elektromaszynowy, 
• branże o średniej rentowności – informatyka, budownictwo i przemysł 

spożywczy, 
• branże o niskiej rentowności – handel detaliczny i handel hurtowy. 
Analizując medianę rentowności sprzedaży i majątku w przekroju sektoro-

wym można zauważyć generalną tendencję spadkową tych wskaźników w latach 
2008–2009. W roku 2010 można zaobserwować wzrost wskaźników ROS  
i ROA dla większości analizowanych branż. Niestety tendencja wzrostowa nie 
utrzymuje się zbyt długo i w roku 2011 wielkości wskaźników znowu maleją. 

Ponadto, analiza wyników rentowności kapitału własnego w przekroju sek-
torowym pozwala na stwierdzenie, że rentowność spółek publicznych sukce-
sywnie spada w latach 2006–2009. Dopiero w roku 2010 można zaobserwować 
poprawę wskaźnika rentowności ROE dla większości analizowanych sektorów 
(informatyka, przemysł spożywczy, media, handel hurtowy i handel detaliczny). 
Poprawa rentowności utrzymuje się również w kolejnym roku dla sektorów 
przemysł elektromaszynowy, przemysł spożywczy, media. Niestety w roku 2012 
można dostrzec negatywne zjawisko spadku rentowności kapitału własnego we 
wszystkich analizowanych sektorach oprócz branży informatyka. 

Istotne z punktu widzenia analizy rentowności wydaje się kształtowanie 
mediany wskaźnika ROS, ROA i ROE dla całej grupy badawczej, którą stanowi-
ło 185 spółek ze wszystkich siedmiu analizowanych sektorów (wykres 1). 

 

 

 
Wykres 1. Mediana rentowności dla wszystkich analizowanych spółek w latach 2006–2012 
Źródło: opracowanie własne. 
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Okazuje się, że wskaźniki rentowności w latach 2006–2009 wykazywały 
tendencję malejącą. Takie wyniki potwierdzają, iż kryzys finansowy, który 
został zapoczątkowany w roku 2007 w Stanach Zjednoczonych mógł mieć 
wpływ na kształtowanie się zyskowności polskich spółek publicznych. 

Spowolnienie koniunktury gospodarczej spowodowało zmniejszenie popy-
tu, co znalazło odzwierciedlenie w spadku przychodów ze sprzedaży. Jednocze-
śnie przedsiębiorstwa, zwłaszcza w pierwszych latach kryzysu, nie zdołały 
zoptymalizować kosztów. W latach 2010–2011 widoczna jest jednak niewielka 
poprawa rentowności spółek publicznych, co może wynikać ze zwiększenia 
przychodów ze sprzedaży bądź z realizacji planów redukcji kosztów. Niestety 
rentowność spółek spada w roku 2012. 

 
 

Zakończenie 
 
Z punktu widzenia obecnej rzeczywistości gospodarczej zagadnienia zwią-

zane z analizą finansową, a w szczególności z analizą rentowności, stają się 
niezwykle istotne. Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonujące w warunkach 
gospodarki rynkowej wymagają umiejętnego i sprawnego zarządzania nimi. Od 
osób zarządzających zależy sukces przedsiębiorstwa, który możliwy jest do 
osiągnięcia po uprzedniej identyfikacji, a także realizacji zadań działalności 
podmiotu gospodarczego. Jednym z celów działalności przedsiębiorstw jest 
przetrwanie i utrzymanie się na rynku wśród wzrastającej konkurencji.  
W gospodarce wolnorynkowej fundamentalnym zadaniem przedsiębiorstw jest 
generowanie zysku oraz pomnażanie kapitału właścicieli. Niezwykle istotne jest, 
by we właściwy sposób oszacować efekty działania przedsiębiorstwa. Do 
pomiaru dokonań jednostki gospodarczej wykorzystuje się wskaźniki rentowno-
ści, które przedstawiają wypracowane przez przedsiębiorstwa zyski. 

Celem niniejszego opracowania było przedstawienie teoretycznych i prak-
tycznych aspektów dotyczących zagadnień związanych z rentownością. W pracy 
dokonana została analiza rentowności spółek publicznych działających w wyb-
ranych sektorach wyróżnionych na GPW. 

W ramach badania empirycznego zweryfikowano pozytywnie obie hipotezy 
badawcze. A mianowicie, rentowność uzależniona jest od branży, w której 
działają spółki publiczne oraz kryzys finansowy znacząco wpłynął na pogorsze-
nie rentowności spółek publicznych. 

Można zatem wyróżnić branże, w skład których wchodzą spółki charaktery-
zujące się wysoką, jak i niską zyskownością. Dodatkowo należy zauważyć, że 
obserwuje się stopniowy spadek rentowności spółek publicznych od roku 2007, co 
odzwierciedla w dużej mierze sytuację finansową całego rynku. Uzyskane wyniki 
potwierdzają, że kryzys finansowy zapoczątkowany w roku 2007 w Stanach 
Zjednoczonych mógł mieć wpływ na kształtowanie się rentowności polskich 
spółek publicznych. Rentowność spółek poprawia się w okresie 2010–2011. 
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Streszczenie  

Celem pracy jest dokonanie wielopłaszczyznowej analizy rentowności spółek publicz-
nych działających na GPW, z uwzględnieniem sektorów działalności. Artykuł ma cha-
rakter teoretyczno-empiryczny. Grupę badawczą stanowiły spółki publiczne notowane 
na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, wchodzące w skład następujących 
sektorów: budownictwo, informatyka, przemysł elektromaszynowy, przemysł spożyw-
czy, media, handel hurtowy i handel detaliczny. Do badania zostały wykorzystane in-
formacje z raportów rocznych spółek publicznych (przede wszystkim sprawozdań fi-
nansowych), które są publikowane na stronach internetowych poszczególnych spółek. 
Metodą badawczą wykorzystaną w niniejszym badaniu była analiza danych ujawnia-
nych przez spółki publiczne wchodzące w skład grupy badawczej.  
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Summary 

PROFITABILITY OF POLISH PUBLIC COMPANIES LISTED  
ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE: SECTOR ANALYSIS  

The objective of this paper is to conduct multifaceted analysis of the profitability of 
public companies operating on the Warsaw Stock Exchange with regard to the sectors 
of activity. This paper is of a theoretical and empirical nature. The study group were 
public companies listed on the Warsaw Stock Exchange, in the following sectors: con-
struction, information technology, electrical engineering industry, food industry, media, 
wholesale and retail. The study used information from the annual reports of public 
companies (especially financial statements) which are published on the websites of 
individual companies. The analysis of data disclosed by public companies included in 
the research group was a research method used in the present study. 



ALEKSANDRA OLEJNIK٭  

MONOPOL – CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA. ANALIZA 
TRANSAKCJI WYKUPU T-MOBILE USA PRZEZ AT&T  

Wstęp 
 

Niniejszy artykuł podzielony jest na dwie części. W ramach pierwszej, teo-
retycznej, zostanie dokonana charakterystyka zjawiska monopolu oraz m.in. 
czynników wypływających na jego powstanie. Druga część jest efektem 
przeprowadzenia analizy, w kontekście tendencji monopolistycznych, transakcji 
wykupu T-Mobile USA przez AT&T. Przypadek ten został wybrany ze względu 
na fakt, iż w ostatnich latach to właśnie sektor usług telekomunikacyjnych jest 
jednym z najczęściej oskarżanych o stosowanie działań monopolistycznych. 
Dodatkowo przykład ów ukazuje skrajne opinie ekspertów na temat potencjal-
nych zagrożeń korzyści wynikających zarówno dla konkurentów, jak i klientów 
z tego typu transakcji.  

 
 

1. Charakterystyka monopolu 
 
„Monopol pełny jest przeciwieństwem konkurencji doskonałej, w przypad-

ku jego występowania mamy do czynienia z sytuacją, w której podaż jednego 
przedsiębiorstwa pokrywa się z podażą całej gałęzi przemysłu”1. „Monopol jest 
składnikiem podmiotowej struktury rynku, której cechą charakterystyczną jest 
węższy lub szerszy zakres występowania sytuacji monopolistycznych. Opisany 
zakres prezentuje stopień zmonopolizowania podaży, który może być lub jest 
zróżnicowany w różnych segmentach rynku”2.  

Zjawisko monopolu powiązane jest z działaniami sprzedawców na rynku. 
Monopol można definiować na podstawie struktury podmiotowej, kształtowania 
podaży, jak i zjawisk towarzyszących popytowi. O występowaniu monopolu 
można mówić w momencie, gdy: 

• nie ma na rynku substytutów dla oferowanego przez sprzedawcę produktu 
lub usługi, 

• na rynku istnieje jeden sprzedawca danej usługi lub produktu3. 

                                    
 .Doktorantka, Katedra Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji, Wydział Zarządzania UŁ ٭
1 W. Caban, Ekonomia, PWE, Warszawa 2001, s. 158. 
2 W. Wrzosek, Funkcjonowanie runku, PWE, Warszawa 2008, s. 206. 
3 Ibidem. 
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Warunek funkcjonowania na rynku jednego sprzedawcy danego dobra bądź 
usługi jest konieczny, aczkolwiek niewystarczający, do występowania monopo-
lu. Podmiot reprezentujący podaż nie tworzy monopolu w sytuacji, gdy ofero-
wane przez niego usługi lub produkty nabywcy mogą zaspokajać za pomocą 
substytutów. Jeżeli takie nie występują, możemy daną sytuację na rynku 
rozpatrywać w kategorii monopolistycznej. Za dowód braku substytutów uznaje 
się kształtowanie mieszanej elastyczności popytu na poziomie zerowym.  
W sytuacji monopolu popyt na usługi bądź produkty nie jest zależny od innych 
produktów i usług. Z tego wynika, że podaż na produkty lub usługi, reprezento-
wana przez monopolistę, jest równoznaczna z podażą warunkującą zaspokajanie 
określonych potrzeb nabywców4.  

Zgłaszany przez nabywców popyt pomiędzy sprzedawcą, który jest mono-
polistą, a innymi sprzedawcami nie jest mobilny. Monopolista otrzymuje od 
nabywców informacje na temat zapotrzebowania i powinien uwzględniać ich 
potrzeby, natomiast zachowanie innych sprzedawców nie ma wpływu na 
kształtowanie się jego działań; monopolista jest od nich niezależny.  

Wbrew powszechnemu przekonaniu przedsiębiorstwa monopolistyczne nie 
muszą prowadzić bardzo rozwiniętej działalności, mogą być to również małe 
firmy, które spełniają wyżej wymienione kryteria. Dodatkowo o zjawisku 
monopolu mówimy również, gdy sprzedawca wykazuje się cechami monopoli-
stycznymi w przypadku jednego ze sprzedawanych przez siebie produktów, 
może bowiem dojść wówczas do sytuacji, że w przypadku innego produktu 
działa w sytuacji oligopolistycznej. 

Na powstanie sytuacji monopolistycznej wpływ ma pojawienie się czynni-
ków ze źródeł rynkowych lub pozarynkowych. W pierwszym przypadku 
monopol powstaje w wyniku działań podjętych przez podmioty funkcjonujące 
na rynku oraz oddziaływania stosunków rynkowych. W tej sytuacji istotne są 
następujące czynniki: 

• wykorzystywanie bądź osiągnięcie przez sprzedawcę pozycji konkuren-
cyjnej na rynku, 

• nowe potrzeby nabywców, a także nowe produkty lub procesy innowacyj-
ne (usługi). 

W przypadku źródeł rynkowych monopol może powstać w sytuacji, gdy 
sprzedawca odkryje bądź wykreuje nowy sposób zaspokajania u nabywców 
istniejącej potrzeby przy użyciu nowej usługi lub produktu oraz w sytuacji, gdy 
sprzedawca odkryje bądź wykreuje nowe potrzeby u nabywców i wytworzy 
usługę czy produkt zaspokajający tę potrzebę jako pierwszy. Ze względu na fakt, 
iż w momencie poznania i sposobów zaspokajania potrzeb nabywców inni 
sprzedający na rynku mogą rozpocząć sprzedaż produktów substytucyjnych, 
monopol stworzony w tego typu warunkach może mieć charakter przejściowy. 

                                    
4 Ibidem, s. 207. 
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W celu utrzymania pozycji monopolistycznej konieczne jest zatem stworzenie 
oferty na tyle konkurencyjnej, aby nie wywołała przepływu popytu do innych 
sprzedawców, innymi słowy nie spowodowała wstecznej mobilności popytu. 
Podstawą do osiągnięcia pozycji monopolistycznej jest również konkurencja na 
rynku, w wyniku której sprzedawca osiąga konkurencyjną przewagę nad 
pozostałymi graczami5. 

Osiągnięcie przez jeden z podmiotów rynkowych przewagi konkurencyjnej 
wymusza na konkurentach obniżenie poziomu cen bądź redukcję popytu na 
wielkość podaży przy danych cenach. Negatywne dla konkurentów korelacje 
pomiędzy ceną, wielkością produkcji i poziomem kosztów mogą doprowadzić 
do wycofania się ich z rynku oraz do zdobycia pozycji monopolistycznej. W tym 
wypadku osiągnięcie przewagi konkurencyjnej następuje w wyniku efektywnego 
wykorzystania dostępnych zasobów oraz poprzez stworzenie sytuacji, w której 
wejście nowych sprzedawców jest utrudnione6. 

Analizując powstanie monopolu w efekcie działania źródeł pozarynkowych, 
należy zaznaczyć, że sytuacja ta nie jest konsekwencją relacji pomiędzy podmio-
tami rynku i relacji stosunków rynkowych. W tym wypadku o powstaniu 
monopolu decydują okoliczności związane z segmentacją rynku i ograniczeniem 
zasobów, a także decyzje podejmowane przez państwo. Najczęściej mamy do 
czynienia z monopolem w sektorze infrastruktury, a także w działających w nim 
przedsiębiorstwach usługowych. Ze względu na fakt, iż między tymi podmiota-
mi nie występuje zjawisko mobilności popytu, należy zaznaczyć, że źródła 
pozarynkowe nie są utożsamianie jedynie z działaniami wywołanymi przez 
państwo. Przyczyną powstania monopolu może być zredukowana wielkość 
popytu występująca w danym segmencie rynku i ograniczone zasoby. Działania 
gwarantujące wyłączność danemu przedsiębiorcy mogą polegać na przyznaniu 
prawa patentu. Władza państwowa może utworzyć monopol na podstawie 
przyznania pewnemu podmiotowi wyłączności na sprzedaż w danym segmencie. 

 
1.1. Czynniki warunkujące powstanie monopolu  

 
Analizując czynniki wpływające na powstanie monopolu należy zaznaczyć, 

że są to w większości działania mające na celu ograniczenie wejścia na dany 
rynek.  

Do tego typu działań można zakwalifikować: 
• koncesje i licencje rządowe na sprzedaż i produkcję; 
• czas potrzebny na wejście (w kontekście nowych produktów pierwszy 

producent, ze względu na czas potrzebny do uruchomienia linii produkcyjnej, 
rozpoczęcia sprzedaży produktu przez konkurentów, ma pozycję monopolisty); 

                                    
5 Ibidem, s. 207–209. 
6 Ibidem, s. 210. 
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• prawa rozpowszechniania oraz patenty eliminujące możliwość rozpoczę-
cia produkcji danego towaru o podobnej jakości; 

• eliminację potencjalnych konkurentów poprzez obniżanie cen za pomocą 
siły ekonomicznej; 

• opanowanie zasobów i źródeł czynnika będącego zarówno niezbędnym, 
jak i podstawowym składnikiem danego produktu; 

• możliwość uruchomienia produkcji jedynie w wyniku zainwestowania 
wysokiego kapitału początkowego; 

• zastosowanie technologii pozwalającej na opłacalną skalę produkcji;  
w przypadku gdy mamy do czynienia z ograniczonym rynkiem jedna firma jest 
w stanie swoją produkcją zaspokoić potrzeby rynku; 

• zdominowanie kanałów dystrybucji, dzięki czemu możliwe jest dostar-
czenie konkurencyjnego dobra do odbiorców7. 

 
1.2. Monopol naturalny 

 
J.S. Mill jako jeden z pierwszych opracował koncepcję monopolu natural-

nego. W swoich rozważaniach podkreślił, że istnieją sfery gospodarki, w ramach 
których nie tylko uzasadnione, ale i korzystniejsze dla społeczeństwa jest 
istnienie tylko jednej firmy. Argumentacja przemawiająca za słusznością tego 
stwierdzania stanowi, iż w warunkach istnienia monopolu naturalnego możliwe 
jest wytwarzanie określonej ilości produkcji przy niższym nakładzie kosztów  
i niższej cenie od tej proponowanej przez konkurentów. W ramach dalszych 
rozważań naukowych zostały wyznaczona branże, scharakteryzowane jako 
niekonkurencyjne – nazwane monopolem naturalnym8.  

T.H Ferrer dokonał wyróżnienia zestawu właściwości, które są charaktery-
styczne dla monopolu naturalnego: 

• przedsiębiorstwo dysponuje wyłącznością użytkowania bądź posiadania 
ziemi, która znajduje się w specyficznym miejscu, na przykład na części drogi; 

• ze względu na fakt, że popyt na dany produkt nie jest niestabilny, duże 
znaczenie ma uregulowanie ciągłości dostaw;  

• rosnące korzyści skali są cechą charakterystyczną produkcji danego dobra; 
• za dobro podstawowe został uznany produkt, który wytwarza przedsię-

biorstwo; 
• za względu na specyfikę danego produktu – na przykład fakt, że musi być 

on dostarczony nabywcy bezpośrednio przy użyciu odpowiedniego sprzętu, 
produkt nie może być sprzedawany i transportowany na tereny odległych 
rynków9.  

                                    
7 Ibidem. 
8 B. Borkowska, Regulacja monopolu naturalnego w teorii i praktyce, Wyd. UE we Wrocła-

wiu, Wrocław 2009, s. 14. 
9 Ibidem, s. 14. 
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Za tego typu rynki, zgodnie z opisanymi kryteriami, można było uznać ryn-
ki usług kolejowych i dostawców gazu. W obecnych czasach o przypadku 
monopolu naturalnego mówi się coraz częściej w kontekście produktów innowa-
cyjnych czy rozwoju nowych technologii oraz energetyki. Farrera przedstawiony 
zestaw cech monopolu naturalnego uzupełnia stwierdzeniem, że w branżach, 
które spełniają opisane kryteria, konkurencja działała w sposób zawodny bądź 
nigdy nie istniała, z tego powodu rynki te potrzebowały opieki państwa10. 
Analizując wymienione kryteria widzimy, iż na powstanie monopolu naturalne-
go mają wpływ nie tylko czynniki ekonomiczne, ale również aspekty i uwarun-
kowania polityczne. Teorię monopolu naturalnego badało wielu ekonomistów, 
tezy odmienne od przedstawionych poglądów prezentował R.T. Ely. Ekonomi-
sta, na podstawie analizy przyczyn powstania monopolu naturalnego, dokonał 
podziału na trzy rodzaje tej formy rynku: 

• „osobiste właściwości danej branży dotyczące: produktu, struktury  
kosztów; 

• posiadanie specjalnego przywileju lub unikatowej wiedzy; 
• posiadanie wyłączności na dostawę unikatowego surowca”11.  
Monopol naturalny powstaje w sytuacji, gdy mamy do czynienia z niekom-

patybilnością rynku z konkurencją. W tym ujęciu za zaletę powstania monopolu 
naturalnego można uznać zwiększenie efektywności produkcyjnej i stabilizację 
sytuacji rynkowej. O monopoliście możemy mówić w sytuacji, gdy jest poten-
cjalnym, faktycznym i jedynym w danej gałęzi dostawcą produktu. Należy 
jednak zaznaczyć, że jeśli mamy do czynienia z sytuacją, w której na krajowym 
rynku jest jeden dostawca danego dobra, nie jest to równoznaczne z tym, że ma 
on pozycję monopolisty, ze względu na fakt, iż dany produkt może być dostar-
czany na rynek krajowy przez podmioty międzynarodowe. Eksperci twierdzą, że 
występowanie monopolu naturalnego może przyczynić się do zmniejszenia 
nakładów na innowacje oraz do zmniejszenia nastawienia monopolistów na 
zainteresowanie klientem. W erze globalizacji internacjonalizacji w kontekście 
tendencji monopolistycznych istotny jest fakt, iż podmioty mające dominującą 
pozycję na rynku są w stanie dokonać znaczących inwestycji w rozwój nowych 
technologii. W obecnych czasach mamy do czynienia z sytuacją, w której to 
właśnie podmioty dominujące na arenie globalnej stają się liderami innowacji, 
ze względu na posiadanie odpowiedniego zaplecza finansowego umożliwiające-
go dokonywanie inwestycji w tym zakresie na taką skalę. 

W przypadku powstawania monopoli często mamy do czynienia z działa-
niami władz krajowych i wówczas, w przeciwieństwie do monopoli prywatnych, 
często głównym motywem działania nie jest maksymalizacja zysku. Poza tym, 

                                    
10 Ibidem. 
11 Ibidem, s. 15. 
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analizując sytuację w większości państw, zauważyć można tendencję do 
prywatyzowania monopoli państwowych12. 

Porównując monopol z konkurencją doskonałą można dojść do wniosku, że 
monopol może osiągnąć trwały zysk ekonomiczny, a monopolista może podno-
sić ceny i ograniczać produkcję. Należy jednak zaznaczyć, że tego typu porów-
nanie stanowi uproszczenie, ponieważ nie uwzględnia czynnika technologiczne-
go. Rozwój technologii wpływa bowiem na obniżenie kosztów i możliwość 
zwiększenia skali produkcji. W dzisiejszych czasach standardem jest sytuacja,  
w której duże firmy inwestują w otwarcie bądź sponsorowanie swojego działu 
badań i rozwoju. Firmy o pozycji monopolistycznej wykazują się większą 
inicjatywą w tym zakresie od firm działających w warunkach wolnej konkuren-
cji, a to ze względu na fakt, że w tym przypadku firmy inwestujące w rozwój 
nowej technologii mogą osiągnąć wyższe zyski, jednak w przeciwieństwie do 
monopolistów, sytuacja ta będzie tymczasowa i utrzyma się tylko do momentu, 
w którym konkurenci nie wprowadzą równie efektywnych innowacji. Monopoli-
sta zatem, poprzez wprowadzanie innowacji technologicznych, może zwiększyć 
produkcję, poprawić jakość oferowanych dóbr i w trwały sposób obniżyć koszty 
ich wytwarzania. Zgodnie z teorią Josepha Schumpetera, dzięki dysponowaniu 
przez monopolistę większymi zasobami, możliwe jest dokonywanie zwiększo-
nych inwestycji w badania i rozwój, co z kolei umożliwia uczynienie z firmy 
podmiotu, który jest bardziej innowacyjny od tych działających na rynkach 
wolnokonkurencyjnych. Firmy monopolistyczne mają w tej sytuacji niżej 
przebiegające krzywe kosztów, co prowadzi do zwiększenia się popytu poprzez 
ustalanie niższych cen. Słabością tej teorii w obecnych czasach jest fakt, że  
w większości współczesnych gospodarek funkcjonuje system patentowy,  
w wyniku którego kreatorzy innowacji uzyskują tymczasowy monopol prawny 
na ich wdrażanie i stosowanie. Tego typu przywileje stanowią istotny czynnik, 
swoisty przejściowy gwarant bezpieczeństwa, który pozwala firmom na inwe-
stowanie w sektor badań i rozwoju13.  

 
 

2. Wykup T-Mobile USA przez AT&T – analiza transakcji w kontekście 
tendencji monopolistycznych 

 
Funkcjonowanie monopolu naturalnego we współczesnej gospodarce nadal 

wywołuje wśród ekonomistów gorące dyskusje. Kontrowersje budzi w szcze-
gólności wyznaczenie granicy pomiędzy pozytywnym wpływem monopolu 
naturalnego na funkcjonowanie gospodarki (np. pobudzenie innowacyjności)  
a ograniczaniem wolnej konkurencji i nadużywaniem pozycji dominującej. 

                                    
12 D. Begg, S. Fisher, R. Dornbush, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007, s. 242. 
13 Ibidem, s. 255–256. 
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W poprzednich latach często pozycję monopolisty miały podmioty dostar-
czające usługi telekomunikacyjne. Władze centralne występowały z licznymi 
projektami mającymi na celu liberalizację tego sektora. Na terenie Stanów 
Zjednoczonych i Unii Europejskiej podjęto wiele inicjatyw mających zwiększyć 
konkurencyjność w sektorze. Unia Europejska od połowy lat 90. dążyła do 
zwiększenia konkurencyjności usług telekomunikacyjnych wraz z telefonią 
komórkową i sieciami satelitarnymi. W wyniku podjętych działań nastąpił 
znaczący spadek cen połączeń. 

Wprowadzanie tego typu zmian jest możliwe ze względu na fakt, że wiele 
monopoli powstaje w efekcie interwencji władz centralnych, na przykład 
poprzez przyznawanie pozwoleń na rozpoczęcie produkcji. Istotny wpływ na 
taką sytuację ma również fakt, że wielkość firmy należy analizować w kontek-
ście wielkości rynku, na jakim ona funkcjonuje. Ten aspekt ma bowiem szcze-
gólne znaczenie dla zmiany realiów, w jakich działały firmy telekomunikacyjne 
w rezultacie rozwoju technologii oraz zwiększenia skali rynku usług telekomu-
nikacyjnych z kontekstu lokalnego na globalny14.  

Doskonałym przykładem ukazującym skrajne poglądy ekonomistów na te-
mat tego zagadnienia była dyskusja po ogłoszeniu przez AT&T chęci wykupu T-
Mobile USA. W marcu roku 2011 dostawca usług bezprzewodowych AT&T 
poinformował o zamiarze przeprowadzenia tej transakcji za niebagatelną sumę 
39 miliardów dolarów. Zaniepokoiło to nie tylko przedstawicieli rynku usług 
telekomunikacyjnych i polityków, sprawą zainteresowały się również Federalna 
Komisja ds. Komunikacji (Federal Communications Commission – FCC) oraz 
Antymonopolowa Dywizja Departamentu Sprawiedliwości (Antitrust Division 
of the Department of Justice – DOJ)15. Transakcja ta wywołała tak duże kontro-
wersje ze względu na fakt, iż dotyczyła dwóch z czterech krajowych dostawców 
nośników bezprzewodowych zarówno dla klientów indywidualnych, jak i bizne-
sowych. W wyniku przejęcia połączone firmy opanowałyby ponad 40% rynku16.  

Rynek usług bezprzewodowego Internetu w telefonii komórkowej charakte-
ryzuje ekonomia skali. Na stabilnym rynku bardziej ekonomiczne i efektywne 
byłoby funkcjonowanie jednej sieci aniżeli wielu podmiotów dublujących swoją 
działalność. Analizując ten przypadek fuzji w kontekście powstania naturalnego 
monopolu należy wziąć pod uwagę aspekt lokalny i narodowy oraz popyt na 
dane usługi. Istotne jest dokonanie rozróżnienia przy opisywaniu sieci przemy-
słowych na działania ukierunkowane na powstanie monopolu i działania 
wywołujące wzrost nasycenia rynku. Eksperci zwracali uwagę na to, że fuzja ta 

                                    
14 Ibidem, s. 244. 
15 L. Kaplan, One Merger, Two Agencies: Dual Review in the Breakdown of the AT&T-T-

Mobile Merger and a Proposal for Reform, „Boston College Law Review” 2012, vol. 53, Issue 4.  
16 A.M. Besen, S.D. Kletter, S.X. Moresi, S.C. Salop, J.R. Woodbury, An economic analysis 

of the AT&T – T-Mobile USA wireless merger, „Journal of Competition Law & Economics” 2013, 
vol. 9, Issue 1. 
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wykazuje cechy wskazujące na osiągnięcie nasycenia rynku, w szczególności  
w zakresie użytkowania wież telefonicznych na terenie dużych metropolii.  
Z drugiej strony, analizując sytuację pod względem obsługi klientów i admini-
stracji z perspektywy rynków lokalnych, mamy do czynienia z przykładem 
ekonomii skali. Z tej sytuacji wynika wątpliwość, czy przy udzieleniu zgody na 
tego typu połączenie można liczyć na to, że obie firmy nie będą dążyły do 
manipulacji cenami rynkowymi17.  

Przy takiej skali transakcji jedną z podstawowych kwestii jest pytanie, jak  
w tym kontekście dokładnie zdefiniować rynek zarówno w wymiarze produktu, 
jak i pokrycia geograficznego. Bardzo istotne znaczenie ma tu sprawa podziału 
bądź połączenia usług dla klientów indywidualnych i biznesowych18. W zakresie 
konkurencji wśród firm krajowych, czterej liczący się gracze nie rywalizują ze 
sobą na poszczególnych rynkach lokalnych, widoczna jest natomiast walka  
o pozycję rynkową w ujęciu ogólnokrajowym. Jest to dostrzegalne w analizie 
działań marketingowych i ich unifikacji w skali kraju. Operatorzy oferują takie 
same usługi, niezależnie od lokalizacji klientów, jedyna różnica polega na 
wdrażaniu nowych usług w poszczególnych krajach, jednakże przyczyny takiego 
stanu rzeczy należy upatrywać bardziej w ograniczeniach możliwości technolo-
gicznych wprowadzania danych rozwiązań, aniżeli dywersyfikowania oferty na 
danym rynku19. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż ekonomiści lobbujący za 
przejęciem nie koncentrowali się na możliwościach pokrycia rynku, zdefiniowa-
niu podziału rynkowego, na którym mogłaby nastąpić zbyt duża koncentracja. 
Jako argumenty przemawiające za zasadnością transakcji przytaczali promocję 
konkurencyjności, osiągnięcie efektu synergii w kooperacji i rozwoju najnow-
szych inżynieryjnych rozwiązań technologicznych20. 

AT&T prezentował pogląd, że T-Mobile jest zbyt małym podmiotem, aby 
transakcja miała wpływ na konkurencyjność na rynku. Według części ekspertów 
prezentowana teza nie odzwierciedlała do końca rzeczywistości, ponieważ  
T-Mobile, pomimo zauważalnej utraty klientów, nadal należał do największych 
graczy na rynku, przewyższając choćby Metro PCS. Dodatkowo, analizując 
wcześniejsze działania T-Mobile, spadek liczby klientów i inwestorów w okresie 
poprzedzającym chęć realizacji fuzji można uznać za zjawisko przejściowe.  
W latach 2001 i 2008 nastąpiła widoczna poprawa pozycji T-Mobile na rynku. 

                                    
17 Ibidem. 
18 Staff Analysis and Findings, In re AT&T Inc., FCC WT Dkt. No 11–65 (Nov. 29, 2011), 

http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DA-11-1955A2.pdf (dostęp 15.05.2013).  
19 A.M. Besen, S.D. Kletter, S.X. Moresi, S.C. Salop, J.R. Woodbury, An economic  

analysis… 
20 Declaration of Dennis W. Carlton, Allan Shampine & Hal Sider, In the Matter of Applica-

tions of AT&T Inc. and Deutsche Telekom AG for Consent to Assign or Transfer Control of 
Licenses and Authorizations, WT Dkt. No 11–65, (filed with the FCC on behalf of AT&T Inc. 
Apr. 21, 2011), http://apps.fcc.gov/ecfs/document/view?id=7021240428 (dostęp 15.05.2013). 
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W tej sytuacji nie można zatem mówić o trwale pogarszającej się pozycji 
rynkowej firmy.  

Poza tym T-Mobile w ciągu ostatnich pięciu lat obrała kilkakrotnie agre-
sywną strategię konkurowania z innymi podmiotami na rynku. Tego typu 
działania nie przyczyniły się do uwiarygodnienia poglądu opartego na założeniu, 
iż transakcja nie mogła w widoczny sposób wpłynąć na strukturę rynkową, ze 
względu na fakt, że T-Mobile był prezentowany jako mało znaczący gracz 
rynkowy. 

Ekonomiści zadawali sobie pytanie, na ile współpraca dwóch dużych sieci 
może wpłynąć na osiągnięcie zwiększonej efektywności podejmowanych 
działań. Firmy podkreślały, iż fuzja przyczyni się do zwiększenia efektywności 
pod względem redukcji kosztów związanych z inwestowaniem w rozwój 
inżynieryjny produktów. Współpraca w sieciach miała również zwiększyć 
efektywność i zaawansowanie technologiczne dostarczonych usług. 

Z zaznaczeniem, że przyjęty wzrost wydajności, przyczyniający się do re-
dukcji cen, nie odnosił się do ówczesnego (w momencie dokonywania prezenta-
cji przed fuzją) poziomu cen, a do cen wyższych dotyczących „niezbyt odle-
głych” symulacji, eksperci wykazywali dodatkowo, iż prezentowany spadek był 
wynikiem nie tylko fuzji, ale również konsekwencją zmieniającej się sytuacji na 
rynku i globalnej redukcji cen w tym sektorze. Pracownicy FCC podchodzili do 
wykazywanych efektywności sceptycznie ze względu na fakt, że analizy 
wykonane przez ekspertów wspierających fuzję zostały uznane m.in. za niezwy-
kle wrażliwe na warunki zewnętrzne i oparte bardziej na przewidywaniu 
kosztów dwóch firm niezależnie od przyrostu popytu, a nie na zmianach 
związanych z wprowadzaniem innowacji w modelu inżynieryjnym21. Firma 
AT&T starła się udowodnić, że za główne powody transakcji należy uważać 
chęć zwiększenia efektywności podejmowanych działań oraz redukcji rzeko-
mych ograniczeń w zakresie przepustowości GSM. Analizy wykazały, że mniej 
znaczący na rynku dostawcy, poza główną czwórką (T-Mobile, AT&T, Verizon 
i Sprint), nie będą w stanie konkurować w sposób wpływający na sytuację 
rynkową, ponieważ nie mają wystarczającego zaplecza i możliwości technicz-
nych. Dodatkowo podmioty te cechuje niska świadomość marki oraz rozpozna-
walność na rynku i również z tych względów nie mogą one skutecznie konku-
rować na rynku krajowym z największymi dostawcami. Tym bardziej taka 
sytuacja nie mogłaby się wydarzyć po połączeniu AT&T i T-Mobile22. 

Urzędnicy Federalnej Komisji ds. Komunikacji stwierdzili, że prezentowane 
modele (inżynieryjny i symulacyjny) są dalekie od rzeczywistości. W przypadku 
analizy modelu symulacyjnego podano w wątpliwość m.in. wiarygodność 

                                    
21 R. Pittman, Y. Li, AT&T and T-Mobile: economies as an antitrust defense applied, „Jour-

nal of Competition Law & Economics” 2013, vol. 9, Issue 1. 
22 A.M. Besen, S.D. Kletter, S.X. Moresi, S.C. Salop, J.R. Woodbury, An economic  

analysis… 
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prezentowanych wyników, ponieważ do prognozy wykorzystano jedynie 
piętnaście obszarów geograficznych, co w znaczącym stopniu obniża miarodaj-
ność wykonanych analiz. Eksperci stwierdzili, że prezentowany przez AT&T 
model gospodarczy nie uwzględnia potencjalnych szkód. Założenia, które on 
uwzględniał, uznano za zbyt uproszczone; zarzucono im m.in. nieuwzględnienie 
specyfiki rynku. Usunięcie T-Mobile z rynku w sposób znaczący mogło wpłynąć 
negatywnie na konkurencyjność w tym sektorze. Transakcja mogłaby doprowa-
dzić do spowodowania szkody nie tylko w przypadku konkurentów, ale również 
konsumentów, ze względu na potencjalne stworzenie AT&T możliwości 
podnoszenia cen i spowolnienie innowacyjności. W sierpniu 2011 r. DOJ wydał 
decyzję, iż fuzję należy zablokować z uwagi na fakt, że może ona doprowadzić 
do sytuacji, w której klienci sieci bezprzewodowych będą płacić więcej za 
dostęp do usług telekomunikacyjnych,a także do zmniejszenia innowacyjności  
i inwestycji w tym obszarze. 24 listopada 2011 r. AT&T wycofało swój wniosek 
z FCC deklarując jednocześnie dalszy spór z DOJ23. 

W ostatnich latach widoczne jest podejmowanie przez państwa inicjatyw 
mających na celu ograniczenie tendencji monopolistycznych. Inicjatywy te 
skoncentrowanie są wokół dynamicznie rozwijających się sektorów gospodarki, 
związanych z innowacyjnością w zakresie rozwoju nowych technologii. Opisany 
przykład zablokowania wykupu T-Mobile USA przez AT&T ukazuje, iż dla 
przedstawicieli władz państwowych ważniejsze jest zagwarantowanie konkuren-
cyjności na danym rynku aniżeli podejmowanie ryzyka mogącego spowodować 
negatywne skutki dla konsumentów. Ta ostatnia firma jako powody swoich 
działań podawała chęć zwiększenia innowacyjności, korzyści skali oraz poprawę 
jakości usług. Jednak prezentowane argumenty nie były wystarczające w zde-
rzeniu z możliwością podnoszenia cen usługi i ograniczenia innowacyjności  
w sektorze. Przy analizowaniu działania władz państwowych w zakresie 
redukcji zjawiska występowania monopolu widoczny jest fakt, że w Stanach 
Zjednoczonych mamy do czynienia z niezwykle rozbudowanym system kontroli, 
z etapami weryfikacji podjętych działań. Istotnym aspektem tamtejszej polityki 
antymonopolowej jest również wysokość kar za prowadzenie nielegalnych 
działań mających na celu wykorzystanie pozycji dominującej – zasądzane kary 
są na tyle wysokie, że koncerny wolą w wielu przypadkach nie podejmować 
tego typu ryzyka. W ramach przeprowadzanych analiz brane są pod uwagę nie 
tylko skutki dla obecnych i potencjalnych konkurentów, ale również dla rozwoju 
całego sektora oraz, a raczej przede wszystkim, dla klientów. Przeprowadzona 
analiza dowodzi, że władze centralne w najbliższych latach powinny skoncen-
trować się na ulepszeniu modelu weryfikacji i analizy prezentowanych przez 
koncerny modeli symulacyjnych, a także dokonywać długookresowej analizy 
potencjalnych efektów podejmowanych działań, z uwzględnieniem zmieniające-
go się otoczenia zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego. 

                                    
23 Ibidem. 
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Streszczenie 

Artykuł poświęcony jest zjawisku monopolu w ujęciu teoretycznym, jak i na przykła-
dzie analizy transakcji wykupienia T-Mobile USA przez AT&T. W pracy dokonano 
analizy czynników wpływających na zablokowanie tej transakcji przez Federalną 
Agencje ds. Komunikacji. Zostały zaprezentowane poglądy ekonomistów na potencjal-
ne konsekwencje fuzji oraz argumentacja podmiotu występującego o jej zatwierdzenie. 
Przedstwiona analiza ukazuje wieloaspektowość konsekwencji tego typu transakcji w 
kontekście rozwoju innowacyjności na rynku telekomunikacyjnym. 

 
Summary 

MONOPOLY-CHARACTERISTICS OF THE PHENOMENON. ANALYSIS  
OF TRANSACTION REPURCHASE OF T-MOBILE USA BY AT&T 

Article is dedicated to the issue of monopoly, both in theory, as well as practice 
based on the example of a takeover of T-Mobile US by AT&T. It also contains the 
analysis of the factors which had influence on putting the transaction on hold by the 
Federal Communications Commission. The paper presents potential consequences of 
the acquisition according to the economists, together with the reasoning of the entity 
applying for the approval of the transaction. The analysis shows the multidimensional 
consequences of this type of transaction on development of innovation in the tele-
communications market. 



BŁAŻEJ SOCHA٭  

EFEKTYWNOŚĆ GOSPODAROWANIA I POZYCJA RYNKOWA 
PUBLICZNYCH SPÓŁEK INNOWACYJNYCH W POLSCE  

Wstęp 

Polska pod względem poziomu innowacyjności na tle innych krajów Unii 
Europejskiej wypada bardzo niekorzystnie. W rankingu Innovation Union 
Scoreboard1 opublikowanym w roku 2013 Polska zajmuje 24 lokatę, a średni 
wzrost poziomu innowacyjności był w naszym kraju niższy niż 1%. Za taki stan 
rzeczy w głównej mierze odpowiadają niskie nakłady na działalność badawczo- 
-rozwojową polskich przedsiębiorstw. Choć przedsiębiorcy zdają sobie sprawę  
z potencjału płynącego z innowacji2, to nie ma to bezpośredniego przełożenia na 
rynek. Niewątpliwie dobrym stymulatorem takiej działalności jest w skali makro 
stworzenie dogodnych warunków ze strony państwa. W przypadku sfery mikro 
jednym z ważniejszych czynników mogących skłonić przedsiębiorstwa do 
działalności badawczo-rozwojowej jest możliwość oszacowania płynących z niej 
wymiernych korzyści finansowych, a także dostęp do kapitału.  

Celem artykułu jest weryfikacja efektywności gospodarowania i pozycji 
rynkowej podmiotów innowacyjnych na tle innych przedsiębiorstw. W części 
empirycznej opracowania uwzględniono przedsiębiorstwa, których akcje noto-
wane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na rynku 
NewConnect, a ich wyniki finansowe poddane zostały analizie statystycznej 
mającej na celu zweryfikowanie twierdzenia o wyższej efektywności przedsię-
biorstw innowacyjnych oraz uzyskiwanych przez nie wynikach rynkowych. 

 
 

1. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce 
 
Motywów do podejmowania działalności innowacyjnej w przedsiębior-

stwach jest wiele. Jedne prowadzić mogą do stworzenia nowego produktu, inne 
z kolei do ulepszenia już istniejących. Innowacje wiążą się nie tylko z produk-
tową sferą działalności, ale także z aspektami marketingowymi, organizacyjny-
mi czy procesowymi. Bez względu na motyw, celem takich działań jest przede 

                                    
 .Doktorant, asystent, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Wydział Zarządzania UŁ ٭
1 Innovation Union Scoreboard 2013. Enterprise and Industry, European Union 2013, s. 10–11. 
2 Jesteśmy w ogonie innowacyjności, „Rzeczpospolita”, 27.06.2013. 
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wszystkim utrzymanie lub poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, 
która powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie w wynikach finansowych. Jedną 
z ważniejszych barier innowacyjności jest konieczność wydatkowania środków 
finansowych na działalność badawczo-rozwojową. 

Z raportu opublikowanego przez firmę Deloitte3 wynika, że w przypadku 
88% przedsiębiorstw biorących udział w badaniu prowadzona jest działalność 
badawczo-rozwojowa, a żaden respondent spośród pozostałych 12% nie jest  
w pełni przekonany, że ich podmioty nie ponoszą wydatków na sferę B+R.  
W grupie przebadanych podmiotów dominują firmy, które na działalność B+R 
przeznaczają od 1 do 3% wypracowanych przychodów ze sprzedaży (31%). 
Więcej niż 5% swoich przychodów na B+R przeznacza ok. 36% przebadanych 
przedsiębiorstw, co na tle regionu (32%) jest wynikiem poprawnym. Do 
dalszego zwiększania nakładów na działalność innowacyjną niezbędne są 
jednak dodatkowe kapitały. Najpowszechniej wykorzystywanym źródłem 
finansowania przedsiębiorstw są kapitały własne4. Aby je pozyskać, zarządza-
jący organizacjami powinni zwracać baczną uwagę na tworzenie i utrwalanie 
wartości dla akcjonariuszy5. Ma to znaczenie szczególnie w przypadku 
przedsiębiorstw innowacyjnych, w których ryzyko związane z tymi przedsię-
wzięciami może być znacząco wyższe niż w przedsiębiorstwach prowadzących 
„tradycyjny” biznes6. 

Większość badań prowadzonych w USA i w krajach Europy Zachodniej 
dowiodła pozytywnego wpływu innowacji na wartość rynkową przedsię-
biorstw7. W przypadku rynku polskiego brak jest, według wiedzy autora, 
jednoznacznych wyników uwzględniających wspomnianą zależność. W dalszej 
części artykułu przeprowadzona zostanie zatem próba oszacowania efektywno-
ści publicznych przedsiębiorstw innowacyjnych oraz zestawienie tych wyników 
ze wskaźnikami rynkowymi. 

 

                                    
3 Poland Corporate R&D Report 2013, Deloitte, June 2013, s. 6. 
4 P. Pomykalski, Finansowanie innowacji przedsiębiorstwa, [w:] S. Bakalarczyk, P. Pomy-

kalski (red.), Innowacyjność organizacji, Difin, Warszawa 2008, s. 97. 
5 C. Szuszyński (red.), Przedsiębiorstwo. Wartość. Zarządzanie, PWE, Warszawa 2007, 

s. 110. 
6 Ż. Jabłońska, B. Socha, Efektywność gospodarowania a wycena rynkowa przedsiębiorstw 

innowacyjnych na polskim rynku kapitałowym, [w:] P. Urbanek (red.), Ekonomia i zarządzanie  
w teorii i praktyce. Polityka ekonomiczna i zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu 
gospodarczego, Wyd. UŁ, Łódź 2011, t. 3, s. 348. 

7 Zob. R. Parthasarathy, H. Chenglei, S. Aris, Impact of Dynamic Capability on Innovation, 
Value Creation and Industry Leadership, „IUP Journal of Knowledge Management” 2011, vol. 9, 
Issue 3, s. 59–73; M. Appolloni, R. Corigliano, A. Duqi, G. Torluccio, The Market Value of 
Innovation, „European Journal of Economics, Finance & Administrative Sciences” 2011, vol. 8, 
Issue 36, s. 166. 
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2. Zakres przedmiotowy i mierniki wykorzystane w badaniu 
 
Empiryczna część opracowania ma na celu zbadanie, czy przedsiębiorstwa 

pretendujące do miana innowacyjnych 1) osiągają przeciętnie wyższą efektyw-
ność gospodarowania, 2) ich akcje są postrzegane przez inwestorów jako 
atrakcyjniejsza lokata kapitału niż akcje pozostałych przedsiębiorstw. Badaniem 
objęto wszystkie spółki, których akcje są przedmiotem obrotu na polskim rynku 
regulowanym. Pierwszą grupę podmiotów stanowiły przedsiębiorstwa innowa-
cyjne, które zostały sklasyfikowane w rankingu firm innowacyjnych, opubliko-
wanym w ramach dodatku do gazety „Rzeczpospolita” („Lista 2000. Polskie 
przedsiębiorstwa”)8. W analizie uwzględniono 20 z 60 spółek ujętych w rankin-
gu, których akcje są jednocześnie w obrocie giełdowym (Giełda Papierów 
Wartościowych w Warszawie i rynek NewConnect). Drugą grupę przedsię-
biorstw – benchmark, do którego porównywane będą wyniki osiągnięte przez 
firmy innowacyjne, stanowiło 791 przedsiębiorstw, których akcje pozostają  
w obrocie giełdowym i nie zostały zakwalifikowane do grupy pierwszej.  

Dane liczbowe, niezbędne do przeprowadzenia badania, zebrano wykorzy-
stując bazę danych „Amadeus” wydawaną przez Bureau Van Dijk9. Opracowa-
nie objęło wyniki finansowe przedsiębiorstw za lata 2008–2012. 

Pomiaru efektywności gospodarowania przedsiębiorstw dokonano z wyko-
rzystaniem powszechnie stosowanych wskaźników rentowności kapitału 
własnego (ROE), rentowności aktywów (ROA) z wykorzystaniem zysku przed 
opodatkowaniem oraz wskaźnika marży zysku. Wskaźniki rynkowe – cena do 
zysku (P/E) oraz cena do wartości księgowej (P/BV) odzwierciedlały ocenę 
przedsiębiorstw przez inwestorów giełdowych. Porównanie uzyskanych wyni-
ków oparto na 5-procentowej średniej obciętej (w celu wyeliminowania wpływu 
na wyniki obserwacji skrajnych) oraz przedziałach ufności dla wartości średniej 
obliczonych z wykorzystaniem pakietu statystycznego SPSS. 

Autor zdecydował się w pierwszym kroku analizy na weryfikację założenia 
o wyższej aktywności innowacyjnej tych podmiotów w porównaniu z pozosta-
łymi firmami stanowiącymi benchmark. Wynikało to przede wszystkim  
z charakteru wykorzystanego rankingu przedsiębiorstw innowacyjnych, którego 
podstawą było badanie ankietowe. W tabeli 1 zaprezentowano wyniki dotyczące 
liczby patentów będących w posiadaniu analizowanych podmiotów. Wynika  
z niej, że przedsiębiorstwa zakwalifikowane do grupy innowacyjnych w roku 
2012 były właścicielami zdecydowanie większej liczby patentów niż pozostałe 
firmy. Potwierdza to także przedział ufności dla średniej liczby patentów, który 
w przypadku firm innowacyjnych mieścił się znacząco powyżej wyniku grupy 
porównawczej. 

                                    
8 „Lista 2000. Polskie przedsiębiorstwa”, dodatek do gazety „Rzeczpospolita”, 24.10.2012 r., 

s. 53. 
9 www. amadeus.bvdinfo.com; stan na 29.07.2013 r. 
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Tabela 1. Średnia obcięta i przedziały ufności dla średniej liczby patentów w analizowanych 
grupach przedsiębiorstw w latach 2008–2012 

 

Wyszczególnienie 2012 

Benchmark 

5-procentowa średnia obcięta 0,1865 

95-procentowy przedział 
ufności dla średniej 

dolna granica 0,4299 

górna granica 2,5258 
Przedsiębiorstwa 
innowacyjne według 
rankingu „Rzeczpospo-
litej” 

5-procentowa średnia obcięta 6,7778 

95-procentowy przedział 
ufności dla średniej 

dolna granica 1,2266 

górna granica 16,2734 

 
Źródło: opracowanie własne (dotyczy tabel 1–8). 

 
 

3. Wyniki badań w zakresie efektywności gospodarowania  
przedsiębiorstw innowacyjnych 

 
Niniejsza część opracowania poświęcona została analizie efektywności go-

spodarowania w wyodrębnionych grupach podmiotów. Analiza średnich 
wyników wskaźnika ROE (tabela 2) pozwala stwierdzić, że efektywność 
wykorzystania kapitałów własnych w grupie przedsiębiorstw innowacyjnych 
była istotnie wyższa niż w grupie kontrolnej we wszystkich analizowanych 
latach. Różnica uzyskanych wyników między grupami, biorąc pod uwagę  
5-procentową średnią obciętą wskaźnika ROE (wykres 1), była najwyższa  
w roku 2012 (ok. 10 p.p.), a najniższa w roku 2010 (ok. 0,7 p.p.). 

 
Tabela 2. Średnia obcięta i przedziały ufności dla średniej wartości wskaźnika ROE (w %)  

w analizowanych grupach przedsiębiorstw w latach 2008–2012 
 

Wyszczególnienie 2012 2011 2010 2009 2008 

Benchmark 

5-procentowa średnia obcięta  –0,0100   5,3206   9,3029   5,0442   5,3791 

95-procentowy 
przedział ufno-
ści dla średniej 

dolna 
granica 

–16,1854  –7,8471  –0,7010  –6,6198  –6,4115

górna 
granica 

 –4,4660   3,9487 10,9560   4,7626   6,6763 

Przedsiębiorstwa 
innowacyjne 
według rankingu 
„Rzeczpospolitej” 

5-procentowa średnia obcięta 10,2900 12,2040 10,0204 13,9203 14,0272 

95-procentowy 
przedział ufno-
ści dla średniej 

dolna 
granica 

  5,6717   8,1085   5,7988   1,1640   5,6634 

górna 
granica 

15,7251 17,0205 16,7066 22,4606 23,2627 
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Na wykresie 1 zauważyć można również, że wyniki grupy podmiotów in-
nowacyjnych na przestrzeni czterech lat wyróżniały się mniejszymi wahaniami. 
Także przedziały ufności dla średniej wartości omawianego wskaźnika w grupie 
firm innowacyjnych znajdowały się powyżej przedziałów ufności grupy kon-
trolnej.   
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Wykres 1. Średnia obcięta wartość wskaźnika ROE (w %) w analizowanych grupach  

przedsiębiorstw w latach 2008–2012 
Źródło: opracowanie własne (dotyczy wykresów 1–5). 

 
Średnia rentowność aktywów spółek innowacyjnych, podobnie jak w przy-

padku rentowności kapitałów własnych jest wyższa niż wskazuje benchmark. 
Największą różnicę w rentowności zaobserwować można w roku 2009 (ok. 6,7 
p.p.), najniższą zaś w roku 2010 (ok. 1,58 p.p.). Z analizy przedziałów ufności 
dla średniej wartości wskaźnika wynika, że – ze współczynnikiem ufności na 
poziomie 0,95 – rentowność aktywów przedsiębiorstw innowacyjnych we 
wszystkich analizowanych latach wynosiła minimum 3%. W przypadku spółek  
z grupy kontrolnej tylko w roku 2010 dolna granica przedziału ufności miała 
wartość dodatnią. 
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Tabela 3. Średnia obcięta i przedziały ufności dla średniej wartości wskaźnika ROA (w %)  
w analizowanych grupach przedsiębiorstw w latach 2008–2012 

 

Wyszczególnienie 2012 2011 2010 2009 2008 

Benchmark 

5-procentowa średnia obcięta   0,8458   2,7033   4,2701   1,4792   2,0306 

95-procentowy 
przedział ufno-
ści dla średniej 

dolna 
granica 

 –2,2572  –0,0256   2,3888  –1,5385  –0,7554

górna 
granica 

  0,7083   2,7872   5,3675   1,7821   2,8125 

Przedsiębiorstwa 
innowacyjne 
według rankingu 
„Rzeczpospoli-
tej” 

5-procentowa średnia obcięta   6,3339   6,9702   5,8495   8,1629   7,6719 

95-procentowy 
przedział ufno-
ści dla średniej 

dolna 
granica 

  3,3595   4,4127   3,1580   4,1895   3,1491 

górna 
granica 

10,3620 10,8111 10,8719 13,3647 13,4209 
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Wykres 2. Średnia obcięta wartość wskaźnika ROA (w %) w analizowanych grupach  

przedsiębiorstw w latach 2008–2012 

 
Wyniki analogiczne do tych uzyskanych z wykorzystaniem wskaźników 

ROE i ROA zaobserwować można przy analizie średniej marży zysku (tabela 4, 
wykres 3). W grupie firm innowacyjnych była ona o od 2,16 do 6,8 p.p. wyższa 
niż w pozostałych przedsiębiorstwach. Biorąc pod uwagę dolny przedział 
ufności dla średniej wartości marży w firmach innowacyjnych był on dodatni we 
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wszystkich analizowanych okresach, w przypadku benchmarku – jedynie  
w latach 2010 i 2011. Górny przedział ufności firm innowacyjnych w latach 
2008, 2009 i 2012 był kilkakrotnie wyższy niż w pozostałych podmiotach. 

 
Tabela 4. Średnia obcięta i przedziały ufności dla średniej wartości wskaźnika marży zysku (w %) 

w analizowanych grupach przedsiębiorstw w latach 2008–2012 
 

Wyszczególnienie 2012 2011 2010 2009 2008 

Benchmark 

5-procentowa średnia obcięta   1,9446   5,2231   5,4867   1,8855   2,6539 

95-procentowy 
przedział ufności 
dla średniej 

dolna 
granica 

 –1,0899   2,8020   3,7967  –1,2027  –1,3681

górna 
granica 

  2,6105   6,2198   6,7970   2,6309   2,8528 

Przedsiębiorstwa 
innowacyjne 
według rankingu 
„Rzeczpospolitej” 

5-procentowa średnia obcięta   7,2303   8,8674   7,6433   8,7197   7,4332 

95-procentowy 
przedział ufności 
dla średniej 

dolna 
granica 

  3,8091   5,8452   4,5801   0,9700   2,6803 

górna 
granica 

10,6943 11,9798 11,2996 13,3099 13,1026 
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Wykres 3. Średnia obcięta wartość wskaźnika marży zysku (w %) w analizowanych grupach 

przedsiębiorstw w latach 2008–2012 
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Przeprowadzona w ramach niniejszego badania uproszczona analiza efek-
tywności gospodarowania na podstawie wskaźników ROE, ROA i marży zysku 
wskazuje, że grupa przedsiębiorstw innowacyjnych uzyskała istotnie wyższe 
wyniki niż grupa przedsiębiorstw kontrolnych we wszystkich analizowanych 
latach. Najmniejszą różnicę w wynikach zaobserwować można w roku 2010  
– mogło być to spowodowane ograniczeniem inwestycji i prac rozwojowych  
w przedsiębiorstwach, co jest skutkiem kryzysu gospodarczego. Niemniej 
jednak w kolejnych latach różnica w uzyskiwanych wynikach ponownie 
zwiększyła się – na korzyść przedsiębiorstw innowacyjnych. Choć horyzont 
czasowy próby badawczej nie jest długi, uwagę zwracają także niższe wahania 
wyników spółek innowacyjnych w stosunku do grupy porównawczej. Przedsię-
wzięcia innowacyjne często wymagają dużych nakładów kapitałowych, a zwrot 
z takiej inwestycji trwa długo. Nie potwierdzają tego przytoczone wyniki  
– prawdopodobnie ze względu na specyfikę działań innowacyjnych polskich firm, 
które w głównej mierze skupiają swoją uwagę na przedsięwzięciach stosunkowo 
małych i najczęściej nie mających charakteru globalnego. Autor zdaje sobie także 
sprawę, że wykorzystanie jedynie trzech mierników efektywności gospodarowania 
nie wyczerpuje w całości tej tematyki. Jednakże, biorąc pod uwagę jednoznacz-
ność uzyskanych wyników, można przyjąć, że firmy innowacyjne cechują się 
wyższą efektywnością niż przedsiębiorstwa działające w sposób tradycyjny. Skoro 
więc wyniki tych spółek są przeciętnie wyższe od innych podmiotów, powinno to 
mieć swoje odzwierciedlenie w preferencjach inwestorów giełdowych. Analizie 
tej zależności poświęcono kolejną część opracowania. 

 
 

4. Wyniki badań wskaźników rynkowych przedsiębiorstw  
innowacyjnych 

 
W czasach praktycznie nieograniczonego dostępu do informacji na podejmo-

wanie decyzji inwestycyjnych wpływ ma wiele danych rynkowych. Do najpow-
szechniej stosowanych wskaźników rynkowych pomagających w ocenie potencjału 
wzrostowego spółek giełdowych należą wskaźniki P/E (Price-Earnings Ratio)  
i P/BV (Price to Book Value Ratio). Analiza poziomu tych wskaźników pozwoli na 
weryfikację, czy wyższa efektywność gospodarowania spółek innowacyjnych 
będzie miała przełożenie na ich notowania na rynku kapitałowym. 

Wskaźnik P/E wywodzi się z grupy wskaźników rynkowych, które wyko-
rzystywane są przez inwestorów do oceny atrakcyjności inwestycyjnej spółek. 
Jego wartość określa czas, w jakim nastąpi zwrot nakładów zainwestowanych  
w dane przedsiębiorstwo przy założeniu stałej wartości zysków przedsiębior-
stwa10. Ze względu na fakt, że cena akcji z końca danego roku nie zawsze 

                                    
10 M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. 

Nauk. PWN, Warszawa 2011, s. 114. 
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odzwierciedla to, co działo w jego trakcie, autor zdecydował się uzupełnić 
analizę o wartości wskaźnika P/E na podstawie wartości średnich w każdym 
roku. Przeciętne wartości wskaźnika z wyłączeniem 5% obserwacji skrajnych 
oraz przedziały ufności dla średniej analizowanych grup przedsiębiorstw 
przedstawiono w tabelach 5 i 6 oraz na wykresie 4.  

 
Tabela 5. Średnia obcięta i przedziały ufności dla średniej wartości wskaźnika P/E  

(na koniec każdego) roku w analizowanych grupach przedsiębiorstw w latach 2008–2012 
 

Wyszczególnienie 2012 2011 2010 2009 2008 

Benchmark 

5-procentowa średnia obcięta 19,8048 17,4421 26,9326 23,3927 11,8487 

95-procentowy 
przedział ufności 
dla średniej 

dolna 
granica 

27,4142 22,5777 33,5603 24,7102 11,4172 

górna 
granica 

45,6338 35,5686 56,6904 45,9565 20,0861 

Przedsiębiorstwa 
innowacyjne 
według rankingu 
„Rzeczpospolitej” 

5-procentowa średnia obcięta 14,9169 14,9933 33,1517 14,6521 18,8160 

95-procentowy 
przedział ufności 
dla średniej 

dolna 
granica 

11,5305 8,5700 12,3876 10,7643 8,4075 

górna 
granica 

19,7142 28,0808 68,1986 18,9232 33,0958 

 
 
 

Tabela 6. Średnia obcięta i przedziały ufności dla średniej wartości wskaźnika P/E  
(przeciętnie w danym roku) w analizowanych grupach przedsiębiorstw w latach 2008–2012 

 

Wyszczególnienie 2012 2011 2010 2009 2008 

Benchmark 

5-procentowa średnia obcięta 23,1362 27,4646 28,7217 21,2137 22,2807 

95-procentowy 
przedział ufności 
dla średniej 

dolna 
granica 

30,2480 37,2053 37,4122 22,8099 21,4778 

górna 
granica 

48,8217 58,5130 66,6976 45,4813 36,7130 

Przedsiębiorstwa 
innowacyjne 
według rankingu 
„Rzeczpospolitej” 

5-procentowa średnia obcięta 16,8053 16,8618 33,7679 13,2267 24,6292 

95-procentowy 
przedział ufności 
dla średniej 

dolna 
granica 

10,1085 8,8555 12,3425 9,6778 12,9301 

górna 
granica 

26,4726 33,8130 69,3522 16,5252 39,2159 
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Wykres 4. Średnia obcięta wartość wskaźnika P/E (przeciętnie w danym roku) w analizowanych 

grupach przedsiębiorstw w latach 2008–2012 

 
W latach 2009, 2011 i 2012 5-procentowa średnia obcięta wartość wskaźni-

ka P/E dla grupy spółek kontrolnych była wyższa niż dla spółek innowacyjnych. 
Także dolna i górna granica przedziału ufności dla średniej wartości tego 
wskaźnika były usytuowane wyżej. W latach 2008 i 2010, choć średnia i górna 
granica były wyższa dla grupy spółek innowacyjnych, to już dolna granica 
przedziału ufności kształtowała się wyżej w grupie kontrolnej. Wyniki te, choć 
niejednoznaczne, wskazują, że inwestorzy są skłonni zapłacić więcej za 1 zł 
zysku w przypadku spółek nieinnowacyjnych.  

Drugim wykorzystanym w analizie wskaźnikiem rynkowym jest relacja 
P/BV, która pokazuje, jak rynek wycenia daną spółkę w relacji do wartości 
księgowej zainwestowanych w nią kapitałów. Wysoka wartość wskaźników 
rynkowych z jednej strony świadczy o dużym zainteresowaniu inwestorów tymi 
walorami, a z drugiej zwiększa ryzyko inwestowania. Analogicznie do przypad-
ku relacji P/E posłużono się wartościami na koniec roku (tabela 7) oraz średnimi 
w kolejnych okresach (tabela 8, wykres 5). 
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Tabela 7. Średnia obcięta i przedziały ufności dla średniej wartości wskaźnika P/BV  
(na koniec każdego roku) w analizowanych grupach przedsiębiorstw w latach 2008–2012 
 

Wyszczególnienie 2012 2011 2010 2009 2008 

Benchmark 

5-procentowa średnia obcięta 1,5932 1,5638 2,1283 1,2949 0,9721 

95-procentowy 
przedział ufności dla 
średniej 

dolna 
granica 

1,5648 1,7193 2,1275 1,1820 0,9296 

górna 
granica 

4,2526 2,5520 3,4584 1,7033 1,4748 

Przedsiębiorstwa 
innowacyjne 
według rankingu 
„Rzeczpospolitej” 

5-procentowa średnia obcięta 1,4847 1,5145 1,9783 1,7322 1,2315 

95-procentowy 
przedział ufności dla 
średniej 

dolna 
granica 

1,0744 0,9499 1,1857 0,8466 0,6087 

górna 
granica 

2,0451 2,5207 3,1576 3,3439 2,1666 

 
 

Tabela 8. Średnia obcięta i przedziały ufności dla średniej wartości wskaźnika P/BV  
(przeciętnie w danym roku) w analizowanych grupach przedsiębiorstw w latach 2008–2012 

 

Wyszczególnienie 2012 2011 2010 2009 2008 

Benchmark 

5-procentowa średnia obcięta 2,0405 2,3381 2,2038 1,2162 1,8504 

95-procentowy 
przedział ufności dla 
średniej 

dolna 
granica 

1,4637 2,3297 2,2550 1,1383 1,5736 

górna 
granica 

4,5913 4,1116 4,8702 1,7556 3,8486 

Przedsiębiorstwa 
innowacyjne 
według rankingu 
„Rzeczpospolitej” 

5-procentowa średnia obcięta 1,5786 1,7759 1,8603 1,5236 1,8296 

95-procentowy 
przedział ufności dla 
średniej 

dolna 
granica 

1,1596 1,1750 1,1894 0,6415 0,6757 

górna 
granica 

2,0795 2,6825 2,8670 3,1818 3,7851 

 

W latach 2008 i 2010–2012 zarówno 5-procentowa średnia obcięta, jak  
i przedział ufności dla średniej wartości wskaźnika P/BV były wyższe w grupie 
przedsiębiorstw kontrolnych. Jedynie w roku 2009 przedsiębiorstwa innowacyj-
ne osiągnęły wyższy rezultat obciętej wartości przeciętnej i górnej granicy 
przedziału ufności. Wynika z tego, że inwestorzy w większości przypadków nie 
są skłonni zapłacić więcej za 1 zł wartości kapitałów księgowych firm innowa-
cyjnych w porównaniu z pozostałymi podmiotami. Zróżnicowana rozpiętość 
przedziałów ufności w poszczególnych grupach nie upoważnia też do stwierdze-
nia, wyniki której z grup cechowały się większą zmiennością. 
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Wykres 5. Średnia obcięta wartość wskaźnika P/BV (przeciętnie w danym roku) w analizowanych 

grupach przedsiębiorstw w latach 2008–2012 

 
Analiza wartości przeciętnych wskaźników rynkowych wykazała, że sam 

status przedsiębiorstwa innowacyjnego nie ma pozytywnego wpływu na jego 
postrzeganie przez inwestorów. Na tle benchmarku inwestorzy przeciętnie są 
skłonni zapłacić mniej zarówno za 1 zł zysku, jak i 1 zł kapitału księgowego 
podmiotów innowacyjnych. Zestawiając uzyskane wyniki z uproszczoną analizą 
efektywności gospodarowania należy dodatkowo stwierdzić, że nawet przecięt-
nie wyższa efektywność uzyskana przez przedsiębiorstwa z grupy innowacyjnej 
we wszystkich analizowanych latach nie ma bezpośredniego przełożenia na 
wyższe wartości wskaźników rynkowych. 

 
 

Zakończenie 
 
Wyniki większości badań przeprowadzonych na rynku Stanów Zjednoczo-

nych i Europy Zachodniej świadczą o pozytywnym wpływie działań innowacyj-
nych na rynkowe stopy zwrotu i wartość rynkową przedsiębiorstw. W realiach 
polskiego rynku kapitałowego trudność w przeprowadzeniu badań o podobnym 
zakresie wynika przede wszystkim z ograniczonego dostępu do danych empi-
rycznych związanych z działalnością innowacyjną. Przedsiębiorstwa, dążąc do 
ochrony swojej własności intelektualnej, starają się ograniczać udostępnianie 
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tego typu informacji nawet do badań statystycznych. Przeprowadzone w niniej-
szym opracowaniu badanie miało na celu weryfikację dwóch kluczowych 
aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw innowacyjnych. Pierwszy związany 
był z uzyskiwaną efektywnością gospodarowania, która dzięki zastosowaniu 
rozwiązań innowacyjnych powinna być wyższa. Wyniki z lat 2008–2012 
świadczą, że przedsiębiorstwa innowacyjne osiągały rentowność kapitału 
własnego, aktywów oraz marżę zysku na poziomie istotnie wyższym niż 
pozostałe przedsiębiorstwa. 

Drugim istotnym zagadnieniem związanym z działalnością innowacyjną jest 
pozyskanie kapitału na ich finansowanie. Jedną z możliwości jest wykorzystanie 
do tego celu środków z rynku kapitałowego. Analiza tego zakresu, przeprowa-
dzona z wykorzystaniem rynkowych wskaźników P/E i P/BV, nie dała jedno-
znacznych rezultatów. Jednakże w większości analizowanych okresów inwesto-
rzy nie byli skłonni zapłacić więcej na 1 zł kapitałów księgowych spółek 
innowacyjnych w porównaniu z pozostałymi przedsiębiorstwami. Wytłumacze-
niem takiego stanu rzeczy może być awersja inwestorów do ponoszenia więk-
szego ryzyka związanego z zakupem akcji spółek innowacyjnych. Następnym 
powodem może być nieefektywna komunikacja spółek innowacyjnych z inwe-
storami. Badania przeprowadzone przez M. Appolloni, R. Corigliano, A. Duqi  
i G. Torluccio11 wykazały, że jednym z kluczowych czynników wpływających 
na pozytywny odbiór faktu prowadzenia działalności B+R przez inwestorów 
giełdowych jest informowanie o zamiarach, postępach i wynikach prowadzo-
nych prac. 

W literaturze związanej z działalnością innowacyjną niejednokrotnie 
udowodniono, że innowacje są praktycznie jedyną drogą do długoterminowe-
go wzmacniania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw. Choć wyniki badań 
nie wskazują, że przedsięwzięcia innowacyjne przyczyniają się do lepszego 
postrzegania spółek prowadzących taką działalność przez inwestorów,  
w opinii autora nie powinno to zniechęcać spółek do inwestycji w B+R. 
Badania A. Duqi, R. Mirti i G. Torluccio12 dowodzą, że działania innowacyjne 
mają tym większy wpływ na wartości wskaźników rynkowych i wycenę 
rynkową spółek, im wyższe są ogólne wydatki na B+R w danym kraju. Można 
zatem przypuszczać, że wraz ze wzrostem poziomu innowacyjności Polski na 
tle Europy inwestorzy zaczną uwzględniać i wartościować w swoich wybo-
rach inwestycyjnych fakt wprowadzania przez przedsiębiorstwa przedsię-
wzięć innowacyjnych. 
 

                                    
11 M. Appolloni, R. Corigliano, A. Duqi, G. Torluccio, The Market Value…, s. 166. 
12 A. Duqi, R. Mirti, G. Torluccio, An Anlysis of the R&D Effect on Stock Returnsfor Euro-

pean Listed Firms, „European Journal of Scientific Research” 2011, vol. 58, No 4, s. 489–490. 
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Streszczenie 

W opracowaniu przedstawiono analizę empiryczną efektywności gospodarowania  
i pozycji rynkowej publicznych przedsiębiorstw innowacyjnych w latach 2008–2012. 
Uzyskane wyniki sugerują, że wprowadzenie przedsięwzięć innowacyjnych ma pozy-
tywny wpływ na rentowność kapitału własnego, aktywów i marżę zysku, jednakże nie 
zawsze ma to swoje odbicie w pozycji rynkowej podmiotów mierzonej wskaźnikami 
rynkowymi P/E i P/BV. 

 
 

Summary 

FINANCIAL PERFORMANCE AND MARKET POSITION OF PUBLIC 
INNOVATIVE COMPANIES IN POLAND 

This paper presents an empirical study which is conducted to test the effectiveness and 
the market position of public innovative enter rises in 2008–2012. The results may sug-
gest that the innovative projects have positive impact on return on equity, assets and 
profit margin. Better effectiveness is not always reflected in the market position. 



AGATA WIECZOREK∗ 

TRANSPARENTNOŚĆ POLITYKI WYNAGRADZANIA  
W NOWYCH SPÓŁKACH GIEŁDOWYCH  

– ANALIZA PRZYPADKU NA PRZYKŁADZIE ALIOR BANK SA 

Wstęp 

Giełda Papierów Wartościowych jest miejscem, gdzie spółki mają możliwość 
zdobycia nowego kapitału. Wprowadzając swoje akcje do obrotu, przedsiębiorstwo 
może w krótkim okresie pozyskać nowych inwestorów, dzięki którym będzie mogło 
zrealizować zaplanowaną strategię rozwoju. Jednakże chcąc zostać spółką publicz-
ną, przedsiębiorstwo musi spełnić szereg wymagań. Dodatkowo spółka zobowiąza-
na jest do opublikowania prospektu emisyjnego, gdzie powinny się znaleźć infor-
macje dotyczące nadzoru korporacyjnego, w tym polityki wynagradzania. 

Transparentność w zakresie polityki wynagradzania jest regulowana przez 
szereg regulacji prawnych i środowiskowych. Celem tworzenia takich przepisów 
jest próba odzyskania zaufania uczestników rynku kapitałowego do spółek 
notowanych na giełdzie, które zostało mocno nadszarpnięte w wyniku ostatniego 
kryzysu finansowego. Stąd konieczność ujawniania informacji związanych  
z wynagrodzeniem najwyższej kadry kierowniczej w raportach okresowych,  
a w przypadku nowych spółek publicznych także w prospektach emisyjnych. 

Celem artykułu jest zbadanie, czy spółki wprowadzające swoje akcje do 
obrotu giełdowego w publikowanych prospektach emisyjnych zamieszczają 
informacje dotyczące polityki wynagradzania zarządu wymagane przez regula-
cje prawne skierowane do spółek wprowadzających akcje na giełdę, jak i do 
spółek publicznych. Analiza zostanie przeprowadzona na przykładzie prospektu 
emisyjnego opublikowanego przez Alior Bank, który w roku 2012 stał się spółką 
publiczną. Chodzi o ustalenie, jakie informacje dotyczące wynagrodzenia kadry 
kierowniczej i komitetu ds. wynagrodzeń badany bank ujawnił, a jakie powinien 
przedstawić w opublikowanym dokumencie. 

 
 

1. Regulacje środowiskowe dotyczące transparentności polityki  
wynagradzania 

 
W Polsce najbardziej znanymi regulacjami środowiskowymi dotyczącymi 

nadzoru korporacyjnego, skierowanymi do spółek publicznych, są zalecenia 
wydawane przez Komisję Europejską oraz kodeksy dobrych praktyk publikowa-
                                    

∗ Doktorantka, Katedra Ekonomii Instytucjonalnej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ. 
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ne przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Cechą charaktery-
styczną tych drugich jest to, że spółki stosują się do przepisów w nich zawartych 
na zasadzie comply or explain. Oznacza to, że spółka może zdecydować, czy 
zamierza przestrzegać danej zasady, a jeśli nie, to powinna poinformować, 
dlaczego tego nie robi. Takie rozwiązanie daje możliwość przeprowadzenia 
wewnątrzkorporacyjnego dialogu i wypracowania rozwiązań najbardziej 
korzystnych z punktu widzenia spółki oraz inwestorów1. 

Stosowanie regulacji środowiskowych przez spółki publiczne wymaga od 
nich poniesienia kosztów związanych z wprowadzeniem w życie przyjętych 
zasad. Trzeba jednak pamiętać, że nakłady te są niewielkie w porównaniu  
z korzyściami, jakie przedsiębiorstwo uzyska dzięki nim na giełdzie. Najczęściej 
wymienia się tu2: 

• obiektywną ocenę wartości spółki – notowanie akcji na rynku publicz-
nym dostarcza inwestorom informacji o bieżącej rynkowej wycenie spółki, 
takie informacje umożliwiają plasowanie przedsiębiorstwa w porównaniu  
z konkurencją; 

•  identyfikację przewag konkurencyjnych – inwestorom i kontrahentom 
łatwiej ocenić kondycję spółki, spółki giełdowe postrzegane są jako przedsię-
biorstwo niższego ryzyka; 

• podniesienie wiarygodności spółki w oczach inwestorów – wpływa na to 
nie tylko fakt, że przeszła ona weryfikację Komisji Nadzoru Finansowego  
i Giełd oraz Giełdy Papierów Wartościowych, ale także spełnienie szeregu 
kryteriów przewidzianych przepisami prawa oraz regulacjami poszczególnych 
instytucji (statutami, regulacjami zarządu, regulacjami rady nadzorczej), wska-
zuje także na zamiar wypełniania określonych obowiązków wynikających  
z upublicznienia, w tym zwłaszcza obowiązków informacyjnych, to wpływa zaś 
na postrzeganie spółek publicznych jako bardziej stabilnych.   

Istotnym elementem nadzoru korporacyjnego jest polityka wynagradzania 
menedżerów. To ona ma zapewnić, by kadra kierownicza działała w najlepszym 
interesie spółki. Oznacza to, że osoby zarządzające powinny ograniczać podej-
mowanie nadmiernego ryzyka oraz skupiać się na długookresowych wynikach 
przedsiębiorstwa. W związku z tym część przepisów znajdujących się  
w regulacjach środowiskowych (bądź całe dokumenty) poświęconych jest temu 
obszarowi corporate governance i poziomowi jego transparentności. 

                                    
1 B. Nogalski, R. Dadej, Kodeks dobrych praktyk jako narzędzie budowania zaufania na ryn-

ku kapitałowym, [w:] S. Rudolf (red.), Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, Wyd. UŁ, 
Łódź 2006, s. 349. 

2 A. Ignyś, Zobowiązania informacyjne polskich spółek giełdowych i ich realizacja, [w:]  
S. Rudolf (red.), Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Wyd. UŁ, 
Łódź 2008, s. 473. 
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Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie pierwszy kodeks wydała  
w roku 20023. Zamieściła w nim dwa punkty dotyczące ujawniania polityki 
wynagradzania menedżerów. Pierwszy z nich zaleca, by spółka zamieszczała  
w swoich raportach okresowych informacje na temat całkowitego wynagrodze-
nia wszystkich członków zarządu wraz z podziałem na jego poszczególne 
składniki. W momencie, gdy poziomy wynagrodzeń poszczególnych członków 
znacząco się różnią, przedsiębiorstwo powinno podać tego przyczyny. Drugi 
punkt stanowi, że „wynagrodzenie członków zarządu powinno być ustalane na 
podstawie przejrzystych procedur i zasad, z uwzględnieniem jego charakteru 
motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania spółką. 
Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa spółki, po-
zostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązać 
się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględ-
nieniem poziomu wynagrodzenia członków zarządu w podobnych spółkach na 
porównywalnym rynku”4. 

W nowelizacji kodeksu z roku 20055, oprócz punktów zamieszczonych we 
wcześniejszej wersji dokumentu, znalazł się przepis zalecający spółkom 
powoływanie, w ramach działalności rady nadzorczej, komitetu ds. wynagro-
dzeń. Kodeks nie precyzuje jednak kto powinien w nim zasiadać, ile razy osoby 
go tworzące powinny się spotykać w ciągu roku czy też, jakie są jego podsta-
wowe zadania. Nie podaje także, jakie informacje, dotyczące komitetu ds. 
wynagrodzeń, spółka powinna ujawniać w swoich raportach. 

W Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW z roku 20076 wykre-
ślono punkt zobowiązujący spółki do powoływania komitetu ds. wynagrodzeń. 
Znalazło się tam natomiast zalecenie, które nakazuje przedsiębiorcom posiada-
nie co najmniej komitetu audytu. Te spółki, które zdecydują się powołać komitet 
ds. wynagrodzeń, w zakresie jego funkcjonowania powinny przestrzegać zaleceń 
Komisji Europejskiej. Dokument zaleca także, by spółki ujawniały informacje  
o programach motywacyjnych opartych na własności, które zamierzają zastoso-
wać, oraz prognozowane koszty wprowadzenia ich w życie. 

Kolejne wersje kodeksów7, podobnie jak dokument wydany w roku 2007, 
rekomendują spółkom stosowanie zalecenia Komisji Europejskiej w przypadku, 

                                    
3 Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 roku, Komitet Dobrych Praktyk, Warsza- 

wa 2002. 
4 Ibidem, pkt 38. 
5 Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005, Komitet Dobrych Praktyk, Forum Corporate 

Governance, Warszawa 2004.  
6 Dobre praktyki spółek notowanych na GPW, Załącznik do uchwały nr 12/1170/2007 Rady 

Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r. 
7 Dobre praktyki spółek notowanych na GPW, Załącznik do uchwały nr 17/1249/2010 Rady 

Giełdy z dnia 19 maja 2010 r.; Dobre praktyki spółek notowanych na GPW, Załącznik do uchwały 
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gdy w ramach rady nadzorczej funkcjonuje komitet ds. wynagrodzeń. Dodatko-
wo, w zakresie polityki wynagradzania menedżerów i zasad jej ustalania, 
przedsiębiorstwa także powinny przestrzegać tychże zaleceń. Odnośnie do 
programów motywacyjnych opartych na akcjach, podobnie jak w poprzedniej 
wersji, zobowiązują spółki do ujawniania szczegółowych informacji na ich 
temat.  

W przypadku unijnych regulacji środowiskowych, odnoszących się do poli-
tyki wynagradzania kadry kierowniczej, najważniejsze dokumenty to te wymie-
nione w kodeksach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Zalecenie 
Komisji z dnia 14 grudnia 2004 r.8 dotyczy transparentności informacji związa-
nych z wynagrodzeniem menedżerów. W odrębnym raporcie o wynagrodzeniu 
spółki powinny umieszczać m.in. wyjaśnienie dotyczące stałych i zmiennych 
składników wynagrodzeń, informacje na temat kryteriów efektywności, od 
których zależy otrzymywanie opcji na akcje lub zmiennych składników, 
informacje o świadczeniach niepieniężnych9. Komisja nakazuje także, by 
przedsiębiorstwo ujawniało wynagrodzenie poszczególnych członków zarządu 
wraz z podziałem na jego elementy. Co więcej, dokument zawiera przepisy 
dotyczące opcji na akcje, akcji i innych systemów bodźcowych opartych na 
akcjach oraz programów emerytalno-rentowych.  

Zalecenie Komisji z dnia 15 lutego 2005 r.10 poświęcone jest niezależnym 
członkom rady nadzorczej oraz działającym w jej ramach komitetom. Dokument 
przywołuje szczegółowe regulacje dotyczące składu, liczebności, zakresu 
uprawnień i roli komitetu ds. wynagrodzeń. Komisja zaleca również, by więk-
szość członków komitetu spełniała kryteria niezależności11. Jego zadaniem jest 
przedstawienie radzie nadzorczej propozycji odnoszących się do zasad wyna-
gradzania menedżerów, w tym do wyboru pomiędzy przyznaniem pierwszeń-
stwa opcji zapisu na akcje lub opcji zakupu akcji, monitorowanie poziomu  
i struktury wynagrodzeń członków zarządu oraz monitorowanie informacji na 
temat wynagrodzeń umieszczonych w sprawozdaniach rocznych. 

                                    
nr 20/1287/2011 Rady Giełdy z dnia 19 października 2011 r.; Dobre praktyki spółek notowanych 
na GPW, Załącznik do uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r.  

8 Zalecenie Komisji z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie odpowiedniego systemu wyna-
grodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), „Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej”, 29.12.2004. 

9 P. Urbanek, Kryzys finansowy a polityka wynagradzania menedżerów, [w:] P. Urbanek 
(red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wyd. UŁ, Łódź 2010, s. 86. 

10 Zalecenie Komisji z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczące roli dyrektorów niewykonaw-
czych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) 
2005/162/WE, „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej”, 25.02.2005.  

11 A. Wieczorek, Niezależność członków rady nadzorczej na przykładzie polskich banków 
publicznych, [w:] P. Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego, Wyd. 
UŁ, Łódź 2012, s. 321–345. 
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W zaleceniu z dnia 30 kwietnia 2009 r.12 Komisja Europejska skupiła się na 
rekomendacjach dotyczących procedur ustalania wynagrodzeń. Sekcja II doku-
mentu poświęcona jest w szczególności zmiennym składnikom wynagrodzenia 
osób zarządzających oraz wynagrodzeniu opartemu na akcjach. Postuluje się  
w nim m.in. wstrzymywanie wypłaty w sytuacji, kiedy nie zostały spełnione 
kryteria wynikowe, odraczania wypłat, zwrotu zmiennych składników wypłaco-
nych na podstawie nieprawdziwych danych, nie wypłacania odprawy z tytułu 
rozwiązania umowy ze względu na niezadowalające wyniki, odroczenia upraw-
nień wynikających z przyznanych opcji na akcje lub praw do nabycia akcji co 
najmniej na trzy lata13. Dokument precyzuje także, jakie informacje spółki muszą 
ujawniać w publikowanych przez siebie raportach o wynagrodzeniach – jest to 
uzupełnienie do przepisów znajdujących się w zaleceniu Komisji z roku 2004. 

 
 

2. Regulacje prawne dotyczące transparentności polityki  
wynagradzania 

 
Decydując się na wprowadzenie swoich akcji do obrotu giełdowego przed-

siębiorstwo automatycznie zobowiązuje się do przestrzegania regulacji praw-
nych dotyczących spółek giełdowych. W przypadku, gdy taką spółką jest bank 
dodatkowo obowiązują go uchwały wydawane przez Komisję Nadzoru Finan-
sowego (KNF). W przeciwieństwie do regulacji środowiskowych, za niewywią-
zywanie się z zapisów zawartych w tego typu dokumentach przedsiębiorstwu 
grożą wysokie kary. 

Coraz częściej w polskich regulacjach prawnych pojawiają się zapisy doty-
czące nadzoru korporacyjnego, w tym polityki wynagradzania. Najnowsze 
dokumenty związane z tą tematyką powstały po wybuchu kryzysu finansowego, 
który uwidocznił niedoskonałości legislacyjne w tym obszarze corporate 
governance. 

W roku 2009 w Polsce zostały wydane dwie ważne, z punktu widzenia po-
prawy standardu nadzoru korporacyjnego, regulacje. Pierwsza z nich to ustawa  
z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie14. Mimo że 

                                    
12 Zalecenie Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 roku uzupełniające zalecenia 2004/913/WE  

i 2005/162/WE w sprawie systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na rynku 
regulowanym (2009/385/WE), „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej”, 15.05.2009. 

13 P. Urbanek, Polityka wynagradzania menedżerów w sektorze finansowym a praktyka pol-
skich banków – wnioski z kryzysu finansowego, [w:] M. Jerzemowska (red.), Współczesne 
problemy nadzoru korporacyjnego, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2011, s. 499. 

14 Ustawa z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, DzU, 2009,  
nr 77, poz. 649; 2010, nr 182, poz. 1228. 
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żadne ze znajdujących się w niej przepisów nie dotyczą bezpośrednio polityki 
wynagradzania kadry kierowniczej lub komitetu ds. wynagrodzeń, to pojawia się 
ważny zapis związany z niezależnymi członkami rady nadzorczej. Ustawa 
zobowiązuje spółki publiczne do powoływania w organie nadzorującym co 
najmniej jednej osoby, która spełnia kryteria niezależności. Kryteria te wymie-
nione są w art. 56 ust. 3 pkt 1, 3 i 5 ustawy. 

Druga regulacja wydana w roku 2009 to rozporządzenie ministra finan-
sów15. Zobowiązuje on wszystkie spółki notowane na giełdzie do ujawniania 
informacji dotyczących wynagrodzenia poszczególnych członków zarządu  
z wyszczególnieniem wynagrodzenia podstawowego, nagród, korzyści, w tym 
wynikających z programów motywacyjnych lub opartych na kapitale spółki oraz 
innych programów opartych na własności. W przypadku spółek dominujących 
ujawnione informacje powinny obejmować wielkość wynagrodzeń i innych 
nagród otrzymanych z powodu zasiadania we władzach organów spółek 
zależnych16. 

W roku 2010 Parlament Europejski wydał dyrektywę17, w której zobowią-
zuje banki do wypracowania zasad wynagradzania menedżerów, uwzględniają-
cych zarządzanie ryzykiem. Zaleca się w nim powoływanie, w ramach działania 
rady, komitetu ds. wynagrodzeń. Tworząc politykę wynagradzania należy 
powiązać cele menedżerów z długookresowym interesem przedsiębiorstwa. 
Dyrektywa zobowiązuje także spółki do konstruowania wynagrodzeń w taki 
sposób, by była możliwość niewypłacenia części zmiennej wynagrodzenia  
w przypadku osiągania przez przedsiębiorstwo niezadowalających wyników. 
Przy ocenie zmiennych składników wynagrodzenia należy brać pod uwagę 
długookresowe wyniki przedsiębiorstwa, a także ryzyko z nimi związane. 
Wypłata znacznej części wynagrodzenia zmiennego (40–60%) powinna być 
rozłożona w czasie na okres nie krótszy niż 3 do 5 lat i przyjmować formę akcji 
albo innych instrumentów niegotówkowych (co najmniej 50%)18. Dyrektywa 
podkreśla także znaczenie transparentności w zakresie polityki wynagradzania 
kadry kierowniczej. Zobowiązuje spółki notowane na giełdzie do publikowania 
szczegółowych informacji związanych z wynagrodzeniem menedżerów, a także 
pracowników podejmujących decyzje dotyczące ryzyka. 

                                    
15 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bie-

żących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 
państwem członkowskim, DzU, 2009, nr 33, poz. 259. 

16 A. Słomka-Gołębiowska, Nadzór korporacyjny banków w Polsce w okresie kryzysu finan-
sowego, [w:] P. Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu…, s. 184. 

17 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/76/UE z dnia 24 listopada 2010 roku  
w sprawie zmiany dyrektyw 2006/48/WE oraz 2006/49/WE w zakresie wymogów kapitałowych 
dotyczących portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagro-
dzeń, „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej”, 14.12.2010.  

18 P. Urbanek, Polityka wynagradzania…, s. 501. 
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W październiku roku 2011 Komisja Nadzoru Finansowego wydała uchwa-
łę19, w której uwzględniła przepisy zawarte w dyrektywie Parlamentu Europej-
skiego z roku 2010. Nowe przepisy prawne odnoszą się do osób zajmujących 
kierownicze stanowiska w banku, które mają istotny wpływ na profil ryzyka 
banku, oraz osoby znajdujące się w hierarchii organizacji banku poniżej pozio-
mu zarządu, a mające wpływ na aktywa i zobowiązania banku i wpływające na 
zawieranie przez bank umów20. Uchwała nakazuje, by ocena wyników odbywała 
się za co najmniej trzyletni okres, tak by wysokość wynagrodzenia zależnego od 
wyników uwzględniała cykl koniunkturalny banku, a także ryzyko związane  
z prowadzoną przez bank działalnością. W przypadku struktury wynagrodzenia, 
tak jak dyrektywa Parlamentu Europejskiego, regulacja zaleca, by część stała 
wynagrodzenia była na takim poziomie, by bank miał możliwość obniżenia lub 
niewypłacenia części zmiennej. Co najmniej 40% wynagrodzenia zmiennego 
powinny stanowić akcje lub odpowiadające im tytuły własności bądź też 
instrumenty wyemitowane przez bank, zaliczane do funduszy podstawowych. 
Dodatkowo część wynagrodzenia zmiennego należy wypłacać po pewnym 
minimalnym okresie (zalecenie to pokrywa się z przepisem znajdującym się  
w dyrektywie Parlamentu Europejskiego). 

 
 

3. Analiza przypadku spółki Alior Bank SA  
 
Wprowadzając akcje do obrotu publicznego spółka musi spełnić nie tylko 

szereg wymogów (m.in. kapitałowych), ale także zobowiązuje się do przestrze-
gania regulacji prawnych i środowiskowych (na zasadzie comply or explain) 
skierowanych do spółek publicznych. W przypadku, gdy taką spółką jest bank, 
dodatkowo obowiązują go przepisy tworzone przez Komisję Nadzoru Finanso-
wego. Wśród zasad zawartych w regulacjach coraz częściej pojawiają się także 
zalecenia związane z nadzorem korporacyjnym, w tym w szczególności  
z polityką wynagradzania kadry kierowniczej najwyższego szczebla. Warto 
zatem przyjrzeć się temu, czy bank, wprowadzając swoje akcje do obrotu 
giełdowego, w pełni przestrzega zasad dotyczących transparentności zawartych 
w regulacjach prawnych i środowiskowych. Analiza zostanie przeprowadzona 

                                    
19 Uchwała nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2011 roku  

w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli 
wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego  
i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad 
ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze 
w banku. 

20 A. Słomka-Gołębiowska, Banki w Polsce w obliczu nowych regulacji dotyczących wyna-
grodzeń kadry zarządzającej, [w:] P. Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny a stabilność sektora…, 
s. 116.  
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na przykładzie spółki Alior Bank, która w roku 2012 została bankiem notowa-
nym na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Dane potrzebne do 
przeprowadzenia badania zostały zaczerpnięte z prospektu emisyjnego korpora-
cji, który jest ogólnodostępny na stronie internetowej Alior Banku. 

Alior Bank rozpoczął swoją działalność w listopadzie roku 2008. Jego za-
łożycielami są obecni członkowie wyższej kadry menedżerskiej, z prezesem 
Wojciechem Sobierajem na czele. Pod koniec roku 2012 sieć Alior Banku 
liczyła 750 placówek i była trzecią co do wielkości tradycyjną siecią dystrybu-
cji w polskim sektorze bankowym21. Bank informuje na swojej stronie interne-
towej, iż łączy innowacyjne podejście do bankowości oraz nowoczesne 
technologie z tradycyjnymi zasadami, którymi kieruje się od początku swojej 
działalności22:  

• przejrzystość i prostota – klienci banku zawsze otrzymują szczegółowe 
informacje o produktach banku i związanych z nimi ryzykach, zapisy w umo-
wach sformułowane są prostym i zrozumiałym językiem; z klientami bank dzieli 
się również informacjami o bieżącej sytuacji banku i planach na przyszłość; 

• uczciwość i odpowiedzialność – bank kształtuje ofertę produktową i zasa-
dy działania zgodnie z opiniami i propozycjami klientów, zapewnia godne 
warunki pracy i rozwój pracowników, dba o ochronę środowiska; 

• bezpieczeństwo i stabilność – bank jest wierny zasadzie samofinansowa-
nia – depozyty są źródłem finansowania akcji kredytowej, brak spekulacyjnych 
inwestycji i rozważna polityka kredytowa, doświadczony zespół specjalistów od 
ryzyka stale doskonali rygorystyczne metody jego oceny; 

• przedsiębiorczość i innowacyjność – odpowiedzialna polityka rozwoju 
banku przejawia się również w przedsiębiorczości i innowacyjności; bank chce 
oferować klientom najnowocześniejsze, a zarazem najbezpieczniejsze rozwiąza-
nia techniczne. 

Alior Bank podkreśla, że jest spółką dbającą o przejrzystość informacji  
w kontaktach z klientami. Ciekawe jest zatem, czy w takim samym stopniu dba 
o relacje z inwestorami. Analizą został objęty prospekt emisyjny banku,  
a konkretnie jeden z jego rozdziałów – Zarządzanie i ład korporacyjny. Pierw-
szym etapem badania było sprawdzenie, czy bank przestrzega przepisów 
zawartych w regulacjach prawnych obowiązujących spółki giełdowe i przezna-
czonych dla spółek wprowadzających swoje akcje do obrotu giełdowego, 
dotyczących wynagradzania menedżerów (tabele 1 i 2). 

 
 
 

                                    
21 http://www.aliorbank.pl/pl/o_banku/informacje_o_banku. 
22 http://www.aliorbank.pl/pl/o_banku/informacje_o_banku/nasze_zasady. 
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Tabela 1. Transparentność informacji w zakresie polityki wynagradzania osób zarządzających  
w Alior Bank a regulacje prawne 

 

Wymagane informacje* Czy informacja jest zawarta  
w prospekcie emisyjnym 

Wysokość odprawy w przypadku rezygnacji lub zwolnienia 
z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny bądź gdy 
powodem jest połączenie emitenta przez przejęcie  

NIEa 

Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikają-
cych z programów motywacyjnych bądź premiowych opartych 
na kapitale emitenta odrębnie dla każdej z osób zarządzających

NIEb 

W przypadku gdy jest to jednostka dominująca – oddzielnie 
informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych 
z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporząd-
kowanych  

TAK 

Co najmniej 50% wynagrodzenia zmiennego powinny sta-
nowić akcje lub odpowiadające im tytuły własności 

NIE 

Co najmniej 40% wynagrodzenia zmiennego wypłaca się po 
zakończeniu okresu oceny, za jaki to wynagrodzenie przysłu-
guje, przy czym wypłata następuje nie wcześniej niż w ciągu 3 
do 5 lat 

NIE 

* Uchwała nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2011 roku  
w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli 
wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego  
i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad 
ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze 
w banku; Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 
niebędącego państwem członkowskim; Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/76/UE 
z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie zmiany dyrektyw 2006/48/WE oraz 2006/49/WE  
w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących portfela handlowego i resekurytyzacji oraz 
przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń. 

a W roku 2011 żaden członek zarządu nie odszedł ani nie został zwolniony. 
b Podane jest jedynie całkowite wynagrodzenie poszczególnych członków zarządu, bez po-

działu na jego elementy.  
Źródło: opracowanie własne. 

 
Dane zawarte w tabeli 1 wskazują, że Alior Bank w ogóle nie przestrzega 

przepisów z zakresu ujawniania informacji o wynagrodzeniach najwyższej kadry 
kierowniczej. Jest to jednak obraz mylący. W przypadku odpraw badany bank 
nie podał takich informacji, ponieważ żaden członek zarządu nie odszedł ani nie 
został zwolniony ze swojego stanowiska. Natomiast dwie osoby dołączyły do 
składu organu zarządzającego. Odnośnie do wynagrodzeń dla poszczególnych 
członków zarządu bank ujawnia tylko całkowite wynagrodzenie dla każdego  
z nich, bez podziału na składniki. Podana jest jedynie informacja, że wskazana  
w tabeli wartość przedstawiająca wysokość wynagrodzenia zawiera wynagro-
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dzenie oraz świadczenia dodatkowe otrzymane od banku w roku 2011 (ubezpie-
czenie zdrowotne Allianz). Alior Bank informuje, że członkowie zarządu nie 
otrzymali żadnego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w podmiotach 
powiązanych w bankiem.  

Odnośnie do dwóch ostatnich punktów ujętych w tabeli 1, w prospekcie 
emisyjnym banku znajduje się następująca informacja: „Bank podlega zasadom 
dotyczącym ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzenia osób 
zajmujących stanowiska kierownicze w banku przyjętych uchwałą KNF  
nr 258/2011 z dnia 4 października 2011 roku, która weszła w życie w dniu 31 
grudnia 2011 roku. Jeden w wymogów tej polityki stanowi, że wynagrodzenie 
osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku muszą się składać ze stałych 
i zmiennych elementów w celu promowania silnego i efektywnego zarządzania 
ryzykiem. W związku z tym bank jest zobowiązany do zawarcia zmiennych 
składników w wynagrodzeniach osób zajmujących stanowiska kierownicze”23. 
Oświadczenie podane przez bank sugeruje, że wymogi odnośnie do zmiennych 
składników wynagradzania są przestrzegane, jednak nie ma na to dowodów. Ze 
względu na fakt, że Alior Bank nie ujawnia, z jakich elementów składa się 
wynagrodzenie poszczególnych członków zarządu można mieć wątpliwości, czy 
faktycznie zasady te są stosowane. 

 
Tabela 2. Transparentność informacji w zakresie polityki wynagradzania kadry kierowniczej  
w Alior Banku a regulacje prawne skierowane do spółek wprowadzających akcje na giełdę 

 

Wymagane informacje* Czy informacja jest zawarta  
w prospekcie emisyjnym 

Łączne wynagrodzenie oraz inne świadczenia przyznane 
poszczególnym członkom zarządu 

TAK 

Informacja na temat wynagrodzeń z podziałem na poszczegól-
ne składniki dla każdego członka zarządu osobno  

NIE 

Informacje w odniesieniu do świadczeń warunkowych lub 
odroczonych 

NIEa 

Ogólna kwota wydzielona lub zgromadzona przez spółkę bądź 
jej podmioty zależne na świadczenia rentowe, emerytalne lub 
podobne świadczenia  

NIE 

* Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instru-
mentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; 
Rozporządzenie Komisji nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku wykonujące dyrektywę 
2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach 
emisyjnych oraz formy włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych 
oraz rozpowszechniana reklam.   

a W prospekcie zawarty jest istniejący plan motywacyjny wraz z planowanymi zmianami. 
Źródło: opracowanie własne. 

                                    
23 Prospekt emisyjny Alior Bank zatwierdzony przez KNF w dniu 16 listopada 2012 r., s. 228.  
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Z danych zawartych w tabeli 2 wynika, że badany bank stosuje jedynie te 
zalecenia zawarte w regulacjach skierowanych do spółek wprowadzających 
akcje na giełdę, które są zgodne z prowadzoną przez niego polityką informacyj-
ną. Szczególnie widoczne jest to w odniesieniu do transparentności wynagro-
dzeń poszczególnych członków zarządu. Bank ujawnia jedynie całkowite 
wynagrodzenie łącznie dla całego zarządu i dla każdego menedżera osobno. Nie 
podaje jednak, jakie elementy wchodzą w skład płacy osób zarządzających. 
Odnośnie do wynagrodzenia w postaci akcji bądź opcji na akcje, badana spółka 
również nie ujawnia żadnych informacji. Podaje jedynie opis istniejącego planu 
motywacyjnego oraz planowane warunkowe zmiany w tym programie. Alior 
Bank nie przekazuje także informacji na temat kwoty, jaką przeznaczył na 
świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne świadczenia. 

Drugi etap analizy związany jest z przestrzeganiem przez Alior Bank zale-
ceń związanych z komitetem ds. wynagrodzeń. Tabele 3 i 4 pokazują, jak do 
przepisów o komitecie ds. wynagrodzeń, znajdujących się w regulacjach 
prawnych i środowiskowych, podchodzi badana spółka. 

 
Tabela 3. Transparentność informacji w zakresie komitetu ds. wynagrodzeń w Alior Banku  

a regulacje prawne 
 

Wymagane informacje* Czy informacja jest zawarta  
w prospekcie emisyjnym 

Powołanie w ramach rady nadzorczej komitetu ds. 
wynagrodzeń 

TAK 

Wymienienie zadań komitetu ds. wynagrodzeń, w tym 
wydawanie opinii na temat zmiennych składników 
wynagrodzeń 

TAK 

 

* Uchwała nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2011 roku  
w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu 
kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału 
wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału 
wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób 
zajmujących stanowiska kierownicze w banku; Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/76/UE z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie zmiany dyrektyw 2006/48/WE oraz 
2006/49/WE w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących portfela handlowego i resekury-
tyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń.  

Źródło: opracowanie własne. 

 
Jak widać, regulacje prawne w niewielkim stopniu normują działalność ko-

mitetu ds. wynagrodzeń. Wszystkie informacje, jakie regulacje te nakazują 
spółkom ujawniać o tym komitecie, Alior Bank podaje. W grudniu roku 2011 
badane przedsiębiorstwo powołało komitet ds. wynagrodzeń. Do jego zadań 
należy: 1) opiniowanie polityki dotyczącej zmiennych składników wynagrodzeń, 
zgodnie z zasadami stabilnego i ostrożnego zarządzania ryzykiem, kapitałem  
i płynnością, a także ze szczególnym uwzględnieniem długoterminowych 
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interesów banku oraz interesów jego akcjonariuszy; 2) opiniowanie dopuszczal-
nych wypłat zmiennych składników wynagrodzeń w części dotyczącej odroczo-
nych terminów płatności zmiennych składników wynagrodzenia; 3) opiniowanie 
i monitorowanie zmiennego wynagrodzenia płatnego na rzecz osób zajmujących 
stanowiska kierownicze w banku, wiążące się z zarządzaniem ryzykiem i prze-
strzeganiem przez bank obowiązujących przepisów prawa i regulaminów 
wewnętrznych; 4) opiniowanie klasyfikacji stanowisk, które podlegają polityce 
zmiennych składników wynagrodzenia24.  

 
Tabela 4. Transparentność informacji w zakresie komitetu ds. wynagrodzeń w Alior Banku  

a regulacje prawne skierowane do spółek wprowadzających akcje na giełdę 
 

Wymagane informacje* Czy informacja jest zawarta  
w prospekcie emisyjnym 

Powołanie w ramach rady nadzorczej komitetu ds. 
wynagrodzeń 

TAK 

Skład komitetu ds. wynagrodzeń TAK
Wymienienie zadań komitetu ds. wynagrodzeń TAK

 

* Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instru-
mentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; 
Rozporządzenie Komisji nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku wykonujące dyrektywę 
2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach 
emisyjnych oraz formy włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych 
oraz rozpowszechniana reklam.  

Źródło: opracowanie własne. 
 
Z danych zawartych w tabeli 4 wynika, że badany bank spełnia wszystkie 

zalecenia zawarte w regulacjach skierowanych do nowych spółek publicznych. 
W prospekcie emisyjnym zamieścił informacje na temat składu komitetu ds. 
wynagrodzeń (wymienił osoby, które go tworzą). Bank ujawnił także zadania, 
jakie są nałożone na komitet. Należą do nich: 1) opiniowanie polityki dotyczącej 
zmiennych składników wynagrodzenia, zgodnie z zasadami stabilnego i ostroż-
nego zarządzania ryzykiem, kapitałem i płynnością, a także ze szczególnym 
uwzględnieniem długoterminowych interesów banku oraz interesów jego 
akcjonariuszy; 2) opiniowanie dopuszczalności wypłaty zmiennych składników 
wynagrodzeń w części dotyczącej odroczonych terminów płatności zmiennych 
składników wynagrodzenia; 3) opiniowanie i monitorowanie zmiennego wyna-
grodzenia płatnego na rzecz osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku, 
wiążące się z zarządzaniem ryzykiem i przestrzeganiem przez bank obowiązują-
cych przepisów prawa i regulaminów wewnętrznych; oraz 4) opiniowanie 
klasyfikacji stanowisk, które podlegają polityce zmiennych składników wyna-
grodzenia25.  

                                    
24 Ibidem, s. 224. 
25 Ibidem. 
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Zakończenie 
 
Każda spółka prowadząca działalność na terenie Polski zobowiązana jest do 

przestrzegania szeregu regulacji prawnych. W momencie, gdy przedsiębiorstwo 
decyduje się na wprowadzenie swoich akcji do obrotu giełdowego, nakłada na 
siebie obowiązek stosowania kolejnych przepisów. Dodatkowo jako spółka 
publiczna godna zaufania powinna przestrzegać regulacji środowiskowych (na 
zasadzie comply or explain). 

W artykule dokonano analizy prospektu emisyjnego Alior Banku, która 
miała na celu sprawdzenie, w jakim zakresie bank ujawnia informacje o wyna-
grodzeniach czołowych menedżerów i dotyczące komitetu ds. wynagrodzeń. 
Badanie pokazało, że przedsiębiorstwo stosuje zasadę „im mniej, tym lepiej”. 
Odnośnie do wynagrodzenia kadry kierowniczej Alior Bank ujawnia tylko 
podstawowe informacje, to znaczy całkowite wynagrodzenie poszczególnych 
członków zarządu. W przypadku części przepisów, które znalazły się w regula-
cjach prawnych, w prospekcie emisyjnym pojawia się jedynie zdanie, iż bank 
przestrzega określonych zaleceń. Nie ujawnia jednak szczegółów, co może 
rodzić wątpliwości, czy faktycznie dane regulacje są w banku stosowane. 

W przypadku komitetu ds. wynagrodzeń Alior Bank w pełni przestrzega 
przepisów zawartych w regulacjach prawnych. Może to wynikać z faktu, iż ten 
obszar nadzoru korporacyjnego jest regulowany w niewielkim stopniu. Można 
jednak przypuszczać, że Alior Bank w publikowanych w przyszłości raportach 
okresowych będzie powiększał zakres transparentności zarówno jeśli chodzi  
o informacje dotyczące komitetu ds. wynagrodzeń, jak i wynagrodzeń kadry 
kierowniczej najwyższego szczebla. 

Wydawać by się mogło, że ostatni kryzys finansowy pokazał jak nieefek-
tywny nadzór nad spółkami, w szczególności w sektorze finansowym, może 
przyczynić się do problemów na światowym rynku. Przeprowadzona analiza 
przypadku wskazuje jednak, że spółki, mimo iż w regulacjach prawnych 
znajdują się zapisy dotyczące transparentności polityki wynagradzania, nie 
ujawniają wszystkich informacji wprost. Co więcej, nie widać, by organy 
odpowiadające za monitorowanie i nadzorowanie spółek giełdowych w zakresie 
przestrzegania regulacji w jakikolwiek sposób reagowały na lekceważące 
podejście tych spółek do ujawniania zalecanych informacji.  
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Streszczenie 

Przedsiębiorstwo wprowadzając swoje akcje do obrotu publicznego zobowiązuje się do 
przestrzegania regulacji prawnych i środowiskowych skierowanych do spółek giełdo-
wych. Dodatkowo chcąc zostać spółką publiczną musi spełnić obowiązek opublikowa-
nia prospektu emisyjnego, w którym musi zawrzeć informacje związane między innymi 
z transparentnością polityki wynagradzania. Celem artykułu jest zbadanie, na przykła-
dzie Alior Bank, czy spółki wywiązują się z obowiązków informacyjnych dotyczących 
wynagrodzenia kadry kierowniczej i komitetu ds. wynagrodzeń. 

 
 

Summary 

TRANSPARENCY OF REMUNERATION IN THE NEW LISTED  
COMPANIES: CASE STUDY BASED ON ALIOR BANK SA 

When a company goes public and the general public has the ability to its shares, the 
company undertakes to comply with legal and environmental regulations addressed to 
listed companies. In addition, to be listed it is obliged to publish a prospectus, which 
must include such information as transparency of remuneration policy. The purpose of 
this paper is to examine, based on Alior Bank, if companies comply with the disclosure 
requirements concerning executive compensation and remuneration commit. 
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KATARZYNA BEDNAREK٭ 

DETERMINANTY KSZTAŁTUJĄCE KONKURECYJNOŚĆ 
PRZEDSIĘBIORSTW REGIONU ŁÓDZKIEGO  
NA PRZYKŁADZIE ŁÓDZKIEJ SPECJALNEJ  

STREFY EKONOMICZNEJ 

Wstęp 

Kluczowe determinanty konkurencyjności współczesnych przedsiębiorstw 
mają charakter interaktywny, są bowiem splotem wzajemnie powiązanych ze 
sobą czynników, które tworzą wielowymiarową przestrzeń. Nie należy ich 
postrzegać jako pojedynczych wyizolowanych zmiennych, lecz jako zbiór 
wzajemnie zależnych elementów, które występują w tym samym horyzoncie 
czasowym i nawzajem się przenikają. Takie podejście podkreśla wpływ czynni-
ków konkurencyjności przedsiębiorstwa na całe otoczenie firmy. 

Natomiast konkurencyjność, polityka regionalna państwa i pomoc publiczna 
są elementami, na bazie których funkcjonuje Łódzka Specjalna Strefa Ekono-
miczna (ŁSSE). Jest to podmiot, który pomaga przedsiębiorcom poznać region 
łódzki, zainwestować środki, umożliwiając tym samym rozwój firmy, ale  
i regionu łódzkiego. Przedsiębiorstwo, które jest głównym elementem Strefy, 
jest również częścią systemu gospodarczego, społecznego i politycznego która 
kształtuje rozwój całego regionu. Firmy, które nie rozwijają się, nie są w stanie 
wykorzystać szans rynkowych, jakie oferuje łódzki samorząd i ŁSSE. 

 
 

1. Determinanty kształtujące konkurencyjność przedsiębiorstwa 
 
W literaturze przedmiotu występuje wiele definicji konkurencyjności. Kon-

kurencyjność przedsiębiorstwa oznacza zdolność do sprostania określonym 
warunkom działania na wyznaczonym terenie w ramach obowiązujących aktów 
prawnych1.  

A.M. Leśniewski definiuje konkurencyjność przedsiębiorstwa jako zdolność 
firmy do osiągania korzystnych wyników ekonomicznych popartych wewnętrz-
nymi (jakość, doświadczenie, sieć dystrybucji, koszty) i zewnętrznymi (otocze-

                                    
 .Doktorantka, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Wydział Zarządzania UŁ ٭
1 M. Gorynia, E. Łaźniewska (red.), Kompendium wiedzy o konkurencyjności, Wyd. Nauk. 

PWN, Warszawa 2009, s. 15. 
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nie polityczne, ekonomiczne, społeczne, technologiczne, międzynarodowe) 
czynnikami kształtującymi ten proces2.  

Interesujący pogląd prezentuje M.J. Stankiewicz, który uważa, że konku-
rencyjność przedsiębiorstw należy rozpatrywać jako system tworzony przez 
cztery elementy3: 

• potencjał konkurencyjności, rozumiany jako ogół materialnych i niemate-
rialnych zasobów przedsiębiorstwa, kluczowych kompetencji i zdolności, 
umożliwiających zdobycie trwałej oraz trudnej do podważenia przewagi 
konkurencyjnej nad rywalami, 

• przewagę konkurencyjną, którą można rozumieć jako efekt skutecznego 
wykorzystywania konfiguracji składników potencjału konkurencyjności umoż-
liwiających przedsiębiorstwu generowanie atrakcyjnej oferty rynkowej i sku-
tecznych instrumentów konkurowania, 

• instrumenty konkurowania, które można określić jako świadomie i celowo 
wykorzystywane narzędzia i metody budowania kapitału klientów oraz kreowa-
nia wartości firmy, 

• pozycję konkurencyjną, rozumianą jako osiągnięty przez przedsiębiorstwo 
wynik konkurowania w danym sektorze, rozpatrywany na tle wyników osiąga-
nych przez konkurentów, innymi słowy – miejsce na skali korzyści ekonomicz-
nych i pozaekonomicznych, jakich przedsiębiorstwo dostarcza wszystkim swoim 
interesariuszom, w porównaniu z miejscami zajmowanymi przez konkurentów. 

O poziomie konkurencyjności firmy i osiąganych przez nią rezultatów decyduje 
przede wszystkim atrakcyjność strukturalna branży, w której przedsiębiorstwo 
funkcjonuje, oraz czynniki określające względną pozycję konkurencyjną wewnątrz 
branży4. Konkurencyjność przedsiębiorstwa jest oceniana przede wszystkim przez 
odbiorców (klientów), a także interesariuszy firmy (zarząd, właściciele, potencjalni 
akcjonariusze, pracownicy, banki i centra gospodarcze)5. 

Na konkurencyjność przedsiębiorstwa wpływają różne czynniki zarówno 
wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Do czynników zewnętrznych, na które przedsię-
biorstwo nie ma wpływu lub wpływ ten jest ograniczony, należy zaliczyć 
środowisko makroekonomiczne stanowiące wspólną płaszczyznę działalności 
wielu branż oraz środowisko branżowe, a więc to najbliższe przedsiębiorstwu6. 

                                    
2 A.M. Leśniewski, Konkurencyjność przedsiębiorstw. Wybrane problemy, Dom Organizato-

ra, Toruń 2011, s. 60–61. 
3 M.J. Stankiewicz, Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa, „Gospodarka 

Narodowa” 2000, nr 7–8, s. 79. 
4 E. Cyrson, Kompendium wiedzy o gospodarce, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa–Poznań 

2000, s. 4. 
5 W. Matwiejczuk, Metodologiczne aspekty oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa bu-

dowlanego, [w:] W. Kowalczewski, W. Matwiejczuk, Kierunki i metody zarządzania przedsiębior-
stwem, Difin, Warszawa 2007, s. 139. 

6 H. Adamkiewicz-Drwiłło, Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, Wyd. Na-
uk. PWN, Warszawa 2002, s. 181. 
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Warto dodać, że czynniki mające swoje źródło w otoczeniu są niezależne od 
przedsiębiorstwa, w znacznej mierze stanowią pochodną polityki władz państwo-
wych i mechanizmów regulacji rynku, a także pozostają pod wpływem sytuacji 
gospodarczej w danym kraju, jak i koniunktury światowej. Z kolei czynniki 
wewnętrzne mają związek z działaniami podejmowanymi przez firmę. Czynniki te 
powiązane są z kondycją finansową przedsiębiorstwa, posiadanymi zasobami 
materialnymi, kapitałem intelektualnym, strukturą organizacyjną, przyjętą 
strategią rozwoju, metodami zarządzania, przedsiębiorczością, innowacyjnością  
i jakością oferowanych produktów oraz usług. Grupa czynników wewnętrznych 
jest utożsamiana z posiadanymi przez przedsiębiorstwo strategicznymi zasobami, 
a także umiejętnością ich wykorzystywania w celu podejmowania skutecznych 
działań, będących odpowiedzią i reakcją na zmiany oraz przeobrażenia zachodzą-
ce w otoczeniu zewnętrznym7. Ponadto istotnym aspektem kształtowania konku-
rencyjności przedsiębiorstwa jest innowacyjność. Innowacja jest rodzajem 
zmiany, która powoduje bardziej efektywne funkcjonowanie podmiotu8. 

Czynniki wpływające na konkurencyjność przedsiębiorstwa można podzie-
lić na następujące poziomy: 

a) poziom makroekonomiczny – konkurencyjność utożsamiana jest tu ze 
zdolnością konkurencyjną kraju, co ma związek ze zdolnością do długookreso-
wego rozwoju gospodarczego, a determinantami konkurencyjności na tym 
poziomie są: 

• wielkość zasobów naturalnych, 
• efektywność wykorzystania źródeł produkcyjnych, 
• system społeczno-ekonomiczny, 
• polityka rządu oraz oddziaływanie na międzynarodowe otoczenie eko-

nomiczne; 
b) poziom mikroekonomiczny – do czynników konkurencyjności organiza-

cji można tu zaliczyć: 
• pozycję konkurencyjną w przeszłości, 
• potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa, 
• strategię konkurencyjną przedsiębiorstwa; 
c) poziom mezoekonomiczny – na tym poziomie wyznacznikami konku-

rencyjności organizacji są: 
• wyposażenie w czynniki produkcyjne, 
• czynniki popytowe, 
• warunki tworzenia, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, 
• kształtowanie układu branżowego9. 

                                    
7 M. Haffer, W. Karaszewski, Czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regio-

nów, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2009, s. 20. 
8 W. Świtalski, Innowacje i konkurencyjność, Wyd. UW, Warszawa 2005, s. 68–69. 
9 M. Gorynia, Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do 

Unii Europejskiej, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2002, s. 63–69. 
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Konkurencyjność przedsiębiorstwa jest pochodną zdolności wykorzystywa-
nia posiadanych zasobów w procesach zdobywania kapitału, klientów i kreowa-
nia kapitału intelektualnego. Warto też zauważyć niezwykle ważną grupę 
czynników, które mają znaczący wpływ na konkurencyjność rynkową. Zalicza 
się do nich m.in. znajomości, nieuczciwe przetargi, układy i powiązania poli-
tyczno-biznesowe, które sprawiają, że dane przedsiębiorstwo znacząco zwiększa 
swoją konkurencyjność, uzyskując wymierne korzyści finansowe. Te czynniki 
można określić mianem „wyróżniających” zdolności w zakresie kształtowania 
relacji biznesowych. Można ponadto wskazać grupę takich czynników regional-
nych tkwiących w otoczeniu rynkowym, które – w mniejszym bądź większym 
stopniu – mają znaczenie dla wszystkich przedsiębiorstw. Do tych czynników 
należą m.in. polityka regionalna, mechanizmy i regulacje prawne dotyczące 
swobody prowadzenia działalności gospodarczej, poziom regionalnego wzrostu 
gospodarczego, koniunktura gospodarcza, dostępność i oprocentowanie kredy-
tów, popyt i podaż wykwalifikowanej siły roboczej, przepisy prawa pracy. 
Działalność, funkcjonowanie i rozwój współczesnych przedsiębiorstw są  
w znacznej mierze uwarunkowane i zależne właśnie od tych czynników ze-
wnętrznych, które również wpływają na determinanty konkurencyjności dla 
poszczególnych sektorów. Zadaniem władzy regionalnej powinno być podej-
mowanie takich działań, które będą zapewniały swobodę prowadzenia działalno-
ści gospodarczej i stwarzały przyjazne warunki rozwoju, gwarantując jednocze-
śnie przejrzyste i uczciwe zasady konkurencji wolnorynkowej. W tym procesie 
wyjątkowe znaczenie mają odpowiednio przygotowane regionalne akty prawne, 
niemniej jednak równie ważną rolę odgrywają też postawa i rzeczywiste 
zachowania przedstawicieli władz regionalnych10. 

Analizując czynniki konkurencyjności, trzeba również dostrzec szczególne 
przywileje i korzyści, na jakie mogą liczyć przedsiębiorstwa, które uzyskały 
pozwolenie na prowadzenie działalności w SSE. Władze publiczne przyznają im 
preferencje, zapewniają atrakcyjną lokalizację, przekazują teren pod inwestycje, 
a niekiedy również przygotowują infrastrukturę drogową. Można ponadto 
zauważyć wyraźną tendencję – władze bardzo chętnie chwalą się tym, ile miejsc 
pracy zostało utworzonych dzięki takim inwestycjom, natomiast pomijają takie 
kwestie, jak traktowanie pracowników, to, jakie mają oni warunki pracy, jakie 
jest ich wynagrodzenie. Okazuje się, że konkurencyjność omawianych firm jest 
ściśle zależna od czynników zewnętrznych, pośród których kluczową rolę 
odgrywa tania siła robocza, przychylność władz oraz ulgi podatkowe.  
W praktyce często okazuje się, że po kilku latach od rozpoczęcia działalności 
firmy te są sprzedawane innym inwestorom, którzy nie są zobligowani do 
utrzymywania zatrudnienia na dotychczasowym poziomie. W ostatnich latach do 
podobnych zdarzeń doszło m.in. w przypadku koncernów Dell i Philips w Łodzi.  

                                    
10 T. Kaczor, M. Tomalak, Potencjał inwestycyjny Jednostek Samorządu Terytorialnego, 

Wyd. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Polska Regionów, nr 9, Warszawa 2000, s. 15. 
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2. Kształtowanie konkurencyjności łódzkich przedsiębiorstw na 
przykładzie ŁSSE 

 
Przedsiębiorstwa inwestujące w ŁSSE dzięki uzyskanemu wsparciu stają się 

konkurencyjne nie tylko na rynku regionalnym, ale i krajowym. Środki  
w postaci pomocy publicznej, które trafiają do przedsiębiorców, stwarzają nowe 
możliwości rozwojowe danej firmy, a przez to i regionu łódzkiego. 

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna to wydzielony obszar Rzeczpospoli-
tej Polskiej, przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej na specjal-
nych, preferencyjnych warunkach, określonych w ustawie11 i rozporządzeniu 
Rady Ministrów12. Została utworzona w 1997 r. w celu rozwoju gospodarczego 
regionu łódzkiego, jej działanie zaplanowane jest do 2026 r. Strefą zarządza 
ŁSSE SA z siedzibą w Łodzi. Strefa obejmuje obszar 1198,7 ha położonych  
w trzech województwach: łódzkim, wielkopolskim i mazowieckim. Do końca  
I kwartału 2013 r. wydała ok. 219 zezwoleń na kwotę około 8,5 mld zł. Dzięki 
tym inwestycjom, zajmującym ok. 781 ha, powstało 15 tys. nowych miejsc 
pracy. Do zadań ŁSSE i kompleksowych usług świadczonych przez nią należą: 

• promocja Strefy i działalności w jej obrębie, 
• promocja firm działających na terenie Strefy, 
• pozyskiwanie i obsługa nowych inwestorów, prowadzenie przetargów 

lub rokowań na grunty bądź nieruchomości objęte statusem Strefy, 
• wydawanie inwestorom zezwoleń na rozpoczęcie działalności gospodar-

czej w strefie, 
• przyznawanie praw do uzyskania pomocy publicznej, 
• bieżąca kontrola działalności inwestorów, 
• doradztwo inwestycyjne, 
• pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami biznesowymi świad-

czącymi usługi dla inwestorów13.  
Prowadzący działalność gospodarczą na terenie ŁSSE przedsiębiorca korzy-

sta z pomocy publicznej przyznanej w formie zwolnienia z podatku dochodowe-
go od osób prawnych lub osób fizycznych. Pomoc publiczna przyznawana jest  
z tytułu nowej inwestycji oraz utworzenia nowych miejsc pracy. 

Przedsiębiorstwo ma pełną swobodę w zakresie uzyskanego wsparcia. 
Otrzymane dofinansowanie przedsiębiorca może wykorzystywać aż do wyczer-
pania pełnej kwoty przyznanej pomocy, jednak nie dłużej niż do końca funkcjo-

                                    
11 Ustawa z dnia 20 października o specjalnych strefach ekonomicznych, DzU, 1994, nr 123, 

poz. 600 z późn. zm. 
12 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej 

udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności 
gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych, DzU, 29.12.2008, nr 232 poz. 1548. 

13 Formularz ankietowy – badanie ankietowe przeprowadzone w ŁSSE. 
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nowania Strefy. Zezwolenie na prowadzenie działalności wydaje Strefa jako 
spółka zarządzająca w imieniu ministra gospodarki14. 

Łódzka Strefa skupia przedsiębiorców z różnych branż i dziedzin, jednak 
dominującą grupę stanowią przedsiębiorstwa duże, na drugim miejscu średnie, 
najmniejszą zaś grupę tworzą mali przedsiębiorcy. Różnorodność branż realizu-
jących inwestycje w ramach ŁSSE powoduje, że inwestorzy zagraniczni nie 
muszą w większości przedsięwzięć importować półproduktów z innych krajów. 
Dostępność tych półproduktów powoduje dodatkowe oszczędności poprzez 
ograniczenie kosztów związanych z importem.  

Na terenie ŁSSE można prowadzić większość rodzajów działalności, m.in.: 
• działalność produkcyjną (również w ramach przetwórstwa spożywczego), 
• działalność usługową (w tym usługi transportu i magazynowania), 
• działalność w ramach sektora BPO (w tym badawczo-rozwojową, infor-

matyczną, analizy techniczne, księgowość, rachunkowość15. 
Podstawową korzyścią jest zwolnienie z podatku dochodowego (CIT lub 

PIT w zależności od formy prowadzenia działalności gospodarczej) od dochodu 
osiąganego z działalności prowadzonej na terenie SSE oraz określonej w ramach 
zezwolenia strefowego. Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej  
w ramach SSE jest udzielane w formie decyzji administracyjnej przez podmiot 
zarządzający daną strefą z upoważnienia ministra właściwego do spraw gospo-
darki. W celu uzyskania pomocy w postaci zwolnienia z podatku dochodowego 
przedsiębiorca strefowy jest zobowiązany do zapewnienia trwałości inwestycji 
SSE przez okres minimum 5 lat (w przypadku MSP minimalnie 3 lata), co 
oznacza prowadzenie w tym czasie działalności gospodarczej w strefie. Przed-
siębiorcy, chcąc rozpocząć działalność w ŁSSE, mogą skorzystać z pomocy 
publicznej sięgającej nawet do 70% kwalifikowanych kosztów inwestycji lub 
dwuletnich kosztów pracy.  

Dla przedsiębiorstw realizujących przedsięwzięcia innowacyjne i prorozwo-
jowe zostały uruchomione granty rządowe oraz granty finansowane ze środków 
unijnych. Cały proces uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji w Strefie 
trwa około trzy miesiące. Każdy przedsiębiorca jest zobligowany do wniesie- 
nia wkładu własnego, najczęściej jest to promesa kredytowa lub promesa 
leasingowa.  

Łódzka Strefa tworzy otoczenie dla danego przedsiębiorstwa, chroni je  
i pomaga w realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia. Stwarza warunki, na 

                                    
14 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie powierzenia 

„Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej” SA udzielenia zezwoleń na prowadzenie działalności 
gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie 
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli, DzU, 2001, nr 67, 
poz. 700 – § 5 pkt 2; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie 
pomocy publicznej… 

15 Dane pochodzące z broszury informacyjnej stworzonej przez ŁSSE. 
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kształtowanie których przedsiębiorstwo nie ma wpływu. Wszystkie zachęty  
i ulgi oferowane przedsiębiorstwu są regulowane ustawowo. Przedsiębiorstwo 
wyposażone w takie narzędzia zaczyna się rozwijać, modernizować i inwesto-
wać w innowacje oraz nowe technologie. Miarą konkurencyjności przedsiębior-
stwa jest jego pozycja na rynku i ocena w oczach klienta, dlatego można uznać, 
że firma jest konkurencyjna, jeśli podejmowane przez nią działania prowadzą  
w strategicznej perspektywie do wzrostu jej wartości rynkowej. Współczesne 
przedsiębiorstwa starają się przede wszystkim wyróżnić swoją ofertę na tle 
pozostałych konkurentów i ukazać wymierną wiązkę korzyści, jakich dostarcza-
ją klientom ich usługi lub produkty, co wiąże się także z rywalizacją w zakresie 
cen i jakości. Do najczęściej wskazywanych celów tworzenia SSE należą: 

• rozwój gospodarczy, 
• rozwój nowych technologii, 
• rozwój eksportu, 
• zwiększenie konkurencyjności danego regionu, 
• tworzenie nowych miejsc pracy. 
Wszystkie powyższe cele mają istotny wpływ na wspieranie słabo rozwinię-

tego regionu poprzez poprawę atrakcyjności inwestycyjnej, co w konsekwencji 
prowadzi w długim okresie do szybszego tempa wzrostu gospodarczego.  

Zgodnie z raportem Ernst & Young funkcjonowanie SSE w istotny sposób 
wpływa na podstawowe parametry rozwoju gospodarczego regionu: 

a) W zakresie oddziaływania SSE na rynek pracy: 
• w regionach, w których funkcjonują strefy, stopa bezrobocia jest przecięt-

nie niższa o 1,50 do 2,80 p.p. w przypadku podregionów oraz 2,3 do 2,90 p.p. w 
przypadku powiatów; 

• zwiększenie nakładu kapitału zainwestowanego w strefie o 100 mln zł 
prowadzi do obniżenia stopy bezrobocia w podregionie o 0,17 do 0,33 p.p.,  
w powiecie zaś o 0,19 do 0,25 p.p.; 

• wzrost zatrudnienia w strefach o 1 tys. osób prowadzi do spadku stopy 
bezrobocia w podregionie o 0,4 do 0,9 p.p., podczas gdy na poziomie powiatu 
wynosi od 0,7 do 1,0 p.p. 

b) W zakresie oddziaływania SSE na rozwój inwestycji w regionie: 
• w podregionach, w których funkcjonują strefy, poziom nakładów brutto 

na środki trwałe w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest wyższy o ok. 250 do 600 
zł, natomiast w powiatach o ok. 510 do 570 zł niż w pozostałych odpowiednio, 
podregionach i powiatach; 

• wzrost zatrudnienia w strefach o 1 tys. osób prowadzi do wzrostu nakła-
dów brutto na środki trwałe w przeliczeniu na 1 mieszkańca o ok. 90 do 105 zł  
w przypadku podregionów oraz o ok. 150 do 160 zł w przypadku powiatów. 

c) W zakresie oddziaływania SSE na PKB: 
• w podregionach, w których funkcjonują strefy, poziom PKB per capita 

jest wyższy przeciętnie o ok. 1300 do 2500 zł niż w pozostałych podregionach, 
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co oznacza wyższy wskaźnik PKB per capita o ok. 3,9 do 7,5% przeciętnego 
PKB per capita dla Polski niż w pozostałych podregionach; 

• wzrost zatrudnienia w strefach o 1 tys. osób prowadzi do wzrostu PKB na 
mieszkańca w danym podregionie o ok. 310 do 460 zł16. 

Nie bez znaczenia dla oceny zasadności rozpoczynania działalności na tere-
nie SSE pozostają również korzyści trudno mierzalne. Wśród nich należy 
wymienić przede wszystkim dobrze rozwinięte zaplecze infrastrukturalne, 
korzystną lokalizację geograficzną, jak również bliskość dostawców i odbiorców 
w przypadku inwestorów działających w tej samej branży. Inwestycje, szczegól-
nie te największe, realizowane na terenie strefy, przyciągają zazwyczaj szereg 
dostawców surowców, półproduktów oraz firm świadczących kompleksowe 
usługi zarówno z kraju, jak i z zagranicy. 

Strefa współpracuje w tej materii z władzami regionu. Usytuowana w cen-
trum Polski, na skrzyżowaniu głównych tras komunikacyjnych – autostrad A-1  
i A-2 oraz dróg ekspresowych S-8 i S-14, ma najkorzystniejszą w kraju i jedną  
z najlepszych w Europie lokalizacji logistycznych. Łódzkie to również ważny 
węzeł kolejowy, w Łodzi zlokalizowany jest też międzynarodowy port lotniczy. 
Na przestrzeni ostatnich lat region stał się nowoczesny, zaawansowany techno-
logicznie, przyciąga inwestycje zagraniczne.  

Władze samorządowe w Strategii Rozwoju Regionalnego zakładają wspar-
cie dla przedsiębiorców w aspektach społeczno-gospodarczych. Zgodnie z zapi-
sami tego dokumentu deklarują, że będą dążyły do rozwoju i poprawy infra-
struktury drogowej, lotniczej i technicznej, ujednolicenia zapisów prawnych 
ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej oraz stworzenia ośrodków 
badawczych wspierających nowoczesne formy i rozwiązania. Wszystkie te 
czynniki zewnętrzne tworzą otoczenie biznesowe, które determinuje kształtowa-
nie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa. 

Cechy te wpływają na budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw 
funkcjonujących w Stefie. Granty i ulgi oferowane przez SSE stanowią czynniki 
budujące pozycję przedsiębiorstwa na arenie gospodarczej. Działania Strefy są 
wspierane przez władze samorządowe i tworzą otoczenie gospodarcze dla 
przedsiębiorstw. 

 
 

Zakończenie 
 
Konkurencyjne przedsiębiorstwo przyczynia się do rozwoju regionu i tym 

samym do wzrostu poziomu jego konkurencyjności. Województwo łódzkie jest 
położone w centrum Polski, a zarazem w centrum Europy. Atrakcyjne oferty 

                                    
16 Specjalne Strefy Ekonomiczne po 2020 roku. Analiza dotychczasowej działalności oraz 

perspektywy funkcjonowania, Raport Ernst & Young, Warszawa, 28 września 2011. 
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inwestycyjne dla inwestorów, oferowane przez ŁSSE, przyczyniają się do 
wzrostu poziomu inwestycji w regionie, co bezpośrednio wpływa na jego rozwój 
gospodarczy. Przedsiębiorcy realizujący projekty w Strefie mogą liczyć na 
wsparcie finansowe, ale również na pomoc przy powstawaniu inwestycji. 
Przedsiębiorcy, którzy realizują przedsięwzięcia w Strefie, są konkurencyjni, 
prorozwojowi, innowacyjni. Mogą oni rozwijać się, realizować projekty 
innowacyjno-badawcze. Dzięki tej pomocy firmy unowocześniają się w zakresie 
modernizacji sprzętu i podnoszenia kwalifikacji oraz umiejętności kapitału 
ludzkiego. Ponadto, zgodnie z danymi wskazanymi w raporcie Ernst & Young, 
funkcjonowanie Stref poprawia eksport, zmniejsza w sposób widoczny bezrobo-
cie oraz powoduje wzrost gospodarczy zwiększając wyraźnie PKB.  

Dzięki funkcjonowaniu w Strefie przedsiębiorstwo zyskuje wsparcie finan-
sowe, zaplecze infrastrukturalne oraz nowych partnerów gospodarczych. Strefa 
skupia przedsiębiorców z różnych branż, co zapewnia nieograniczone możliwo-
ści w zakresie współpracy. Współpraca w kwestii pozyskania półproduktów, 
surowców lub wsparcia w sferze usługowej obniża koszty i wydatki firmy 
związane z eksportem tychże materiałów z zagranicy czy też sprowadzeniem ich 
z innej części kraju. 

Obecna, jednak dość niekorzystna, sytuacja gospodarcza województwa 
łódzkiego, spowodowana kryzysem, nie sprzyja rozwojowi łódzkich przedsię-
biorstw. Strefa w aktualnym kształcie ma funkcjonować do roku 2026.  

Pomimo wielu korzyści wynikających z funkcjonowania SSE należy wspo-
mnieć również o negatywnym jej wpływie na kształtowanie otoczenia biznesu 
oraz ładu gospodarczego. Jest duże prawdopodobieństwo, że część z inwestycji 
realizowanych na terytorium SSE powstałaby i tak, bez konieczności zastoso-
wania preferencji w ich opodatkowaniu, czyli bez dodatkowych kosztów, jakie 
ponosi w tej chwili rząd polski. Kolejną sprawą jest fakt, że niektóre przedsię-
biorstwa rozpoczynając swoją działalność w ramach SSE ograniczają lub kończą 
funkcjonowanie w innych miejscach (przeniesienie działalności do SSE).  
W pewnym uproszczeniu w obu przypadkach można stwierdzić, że ostateczne 
konsekwencje realizacji takich inwestycji są wyłącznie negatywne. I ostatnia 
sprawa. Inwestor strefowy, który korzysta ze zwolnienia podatkowego, może 
potencjalnie na tyle zredukować swoje koszty czy marżę, że cena za jego 
produkt bądź usługę stanie się bezkonkurencyjnie niska. W takiej sytuacji sens 
ekonomiczny funkcjonowania podmiotów konkurencyjnych w danym rejonie 
lub obszarze może stanąć pod znakiem zapytania. Poza wskazanymi powyżej 
konsekwencjami jest wiele pomniejszych kwestii, które znacznie powiększają 
pulę kosztów funkcjonowania SSE.  

Poza tym Strefy nie sprawdziły się raczej w roli skutecznego środka do 
walki z bezrobociem. Co prawda region łódzki zanotował istotny spadek 
bezrobocia od 1997 r., ale nie był on tak spektakularny jak zakładano. Przedsię-
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biorcy inwestujący w Strefie bardziej skupili się na utrzymaniu już istniejących 
etatów niż na tworzeniu nowych miejsc pracy.  

Pomimo kosztów, jakie niesie za sobą funkcjonowanie Stref, ich wkład  
w rozwój gospodarki regionu i Polski jest ogromny i nieoceniony. Przypusz-
czam, że likwidacja SSE spowodowałaby znaczne spowolnienie gospodarcze, 
ograniczyłoby to napływ nowych inwestycji, a tym samym nowych technologii. 
Wszystko to przyczyniłoby się do zmniejszenia zysku, zatrudnienia oraz 
poziomu rozwoju firm, co w konsekwencji powodowałoby, iż część z nich 
przestałaby istnieć na arenie gospodarczej. Wszystkie te elementy wpłynęłyby  
z pewnością na pogorszenie koniunktury gospodarczej, poziomu rozwoju  
i konkurencyjności regionu. Jednak dobrą alternatywą dla SSE są klastry. Taki 
klaster to podmiot, który koncentruje instytucje naukowo-badawcze oraz 
przedsiębiorców działających w ramach tej samej bądź podobnej branży. 
Efektem tej współpracy byłyby innowacyjne i nowoczesne technologie wyko-
rzystywane przez przedsiębiorców.  

Pomimo że SSE mają swoje wady, przewaga korzyści gospodarczych dla 
regionu i przedsiębiorstw, wynikających z ich funkcjonowania, jest jednak 
ogromna. Strefy determinują i kształtują otoczenie przedsiębiorstw, które  
w istotny sposób wpływa na poziom ich konkurencyjności.  
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Streszczenie 

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie determinantów kształtujących konkurencyj-
ność przedsiębiorstw inwestujących w ŁSSE. Jest wiele czynników wpływających mo-
tywująco lub demotywujących na rozwoju przedsiębiorstw regionu łódzkiego. Łódzka 
Strefa poprzez oferowane wsparcie finansowe stwarza warunki, dzięki którym przed-
siębiorstwa mogą rozwijać się, inwestować w nowe technologie. Wszystkie te czynniki 
determinują osiągane przez przedsiębiorstwa przewagi konkurencyjne. 

 
 

Summary 

FACTORS AFFECTING COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES BASED ON 
REGIONS ŁÓDŹ SPECIAL ECONOMIC ZONE 

The purpose of this article is to identify the determinants influencing the competitive-
ness of companies investing in the Special Economic Zone. There are many factors that 
influence motivation or disincentives on the development of enterprises in the region of 
Łódź. The Łódź Special Economic Zone by offering financial support to create the con-
ditions by which the company can grow, invest in new technologies. All these factors 
determine the organization’s competitive advantage. 



IZABELLA DĄBROWSKA-MIKUTA٭  

ROLA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO  
W PROWADZENIU POLITYKI ROZWOJU LOKALNEGO 

Wstęp 

Poziom rozwoju lokalnego determinowany jest w dużej mierze przyjętym 
sposobem zarządzania. Dla optymalizacji efektów działalności współczesne 
władze samorządowe winny przyjmować nowoczesne metody maksymalnie 
wykorzystujące dostępne zasoby, uwzględniające szczególną rolę kapitału 
ludzkiego i społecznego. Rzeczywistymi podmiotami rozwoju lokalnego  
w dobie decentralizacji są, obok władz lokalnych, także mieszkańcy, jednostki 
gospodarcze oraz organizacje non-profit funkcjonujące w samorządach lokal-
nych. Autorka wskazuje w artykule rolę społeczności obywatelskiej i celowość 
jej współdziałania z władzami lokalnymi. Połączenie zasobów wszystkich 
członków społeczności daje bowiem efekty synergiczne rozwoju. 

 
 

1. Polityka rozwoju lokalnego 
 
Termin polityka rozumiany jest tu bardzo szeroko: od sztuki dokonywania 

wyborów, przyjmowania kompromisów, procesu zmierzającego do urzeczywist-
niania wizji, po ogólne jej określenie jako czynności i zamierzeń dokonywanych 
przez decydentów dla osiągnięcia określonych celów z wykorzystaniem odpo-
wiednich narzędzi1. Odnosząc powyższą definicję do polityki rozwoju lokalnego 
określić ją można jako celową działalność władz za pomocą dobranych metod  
i środków, nakierowaną na rozwój i osiągnięcie postawionych zamierzeń, 
którymi są pozytywne, świadomie inicjowane przemiany zachodzące w jednost-
ce samorządowej. 

Polityka rozwoju lokalnego jest dziedziną, której efekty nie są zazwyczaj 
zauważalne natychmiast. Jest to polityka drobnych kroków, które – ujęte 
kompleksowo – mają duże znaczenie dla społeczności lokalnej. Bieżące działa-

                                    
 -Doktorantka, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska, Wydział Ekonomiczno ٭

-Socjologiczny UŁ.  
1 A. Nowakowska, Polityka rozwoju gminy w okresie transformacji systemowej, [w:] A. Je-

wtuchowicz (red.), Strategiczne problemy rozwoju miast i regionów, Zakład Ekonomiki Regional-
nej i Ochrony Środowiska UŁ, Łódź 2000, s. 11–12, cyt. za: M. Chamaj, W. Sokół (red.), Mały 
leksykon politologiczny, Lublin 1997. 
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nia kształtujące rozwój społeczno-gospodarczy stymulowane są chęcią optyma-
lizacji funkcjonowania jednostki w zmiennym otoczeniu oraz naturalnymi 
oczekiwaniami poprawy poziomu życia społeczności.  

Samodzielność wspólnoty w prowadzeniu polityki rozwoju wynika z isto-
ty samorządów terytorialnych, czyli gospodarowania na własnym terenie, 
włączając w to również obowiązki w zakresie kształtowania środowiska 
lokalnego. Na efekty prowadzenia własnych polityk przez poszczególne 
jednostki samorządowe duży wpływ mają zatem czynniki endogeniczne, do 
których zaliczyć należy profesjonalizm i podejście władz do przyjmowania 
efektywnych metod zarządzania, a także aktywność społeczności obywatel-
skiej. Kluczową rolę w rozwoju lokalnym odgrywają władze lokalne poprzez 
monitorowanie zachodzących zjawisk i procesów wewnętrznych i zewnętrz-
nych oraz koordynowanie działań środowisk lokalnych zgodnych ze społecz-
nie akceptowaną i przyjętą strategią.  

Założeniem przedsięwzięć mających na celu rozwój lokalny jest dążenie do 
osiągania korzyści przez członków społeczności. Najwłaściwszym zatem 
podejściem w inicjowaniu tychże działań jest wskazywanie potrzeb i problemów 
przez same władze samorządowe lub lokalne podmioty związane terytorialnie  
i tożsamościowo. Funkcjonując w danej wspólnocie najlepiej znają one proble-
my społeczno-gospodarcze danego obszaru, przy czym właściwie do potrzeb  
i możliwości określą optymalne kierunki rozwoju i sposoby realizacji zadań. 
Prawidłowo prowadzona polityka rozwoju w konkretnej jednostce winna 
uwzględniać i wykorzystywać zarówno dostępne instrumenty przydatne w jej 
optymalizowaniu, jak i maksimum dostępnych kapitałów, włączając w nie 
przede wszystkim zasoby kapitału społecznego, które pozwalają na trafne  
i szybkie reagowanie na zmieniające się warunki. 

 
1.1. Podmioty polityki rozwoju lokalnego 

 
Jak już wcześniej wspomniano, polityka rozwoju lokalnego opiera się na 

świadomej działalności sfery publicznej wspólnoty. Głównym więc podmio-
tem polityki są władze samorządowe stymulujące rozwój poprzez dostępne 
instrumenty, kształtowanie postaw i utrwalanie w świadomości osób publicz-
nych ich misji i powierzonych im ról2. Są one równocześnie ośrodkiem 
decyzyjnym i muszą podejmować niezależne, obiektywne i racjonalne posta-
nowienia, decyzje i działania. Oznacza to, że wymogiem ich podmiotowości są 

                                    
2 A. Potoczek, Administracja publiczna w procesie zarządzania rozwojem lokalnym i regio-

nalnym, [w:] J. Rutkowski, D. Stawasz (red.), Zarządzanie rozwojem lokalnym, Fundacja 
Współczesne Zarządzanie, Białystok 2005, s. 84. 
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m.in. zasady samodzielności i samorządności zapewnione w obowiązującym 
prawie3.  

Rzetelne podejście do zarządzania rozwojem lokalnym wymaga dobrej 
wiedzy o dostępnych, szeroko pojętych zasobach, możliwościach oraz  
o zachodzących procesach społeczno-gospodarczych i ich skutkach. Jednym  
z warunków bycia dobrym gospodarzem, kreatorem przyszłości gminy czy 
powiatu jest znajomość nie tylko samej jednostki, ale także bliższego i dal-
szego otoczenia, zewnętrznych ograniczeń, a także szans determinujących 
rozwój lokalny4. 

Efektywne gospodarowanie wymaga od władz stosowania nowoczesnych 
sposobów i możliwości działań z optymalnym wykorzystywaniem dostępnych 
zasobów, do jakich zaliczyć należy lokalny kapitał społeczny, aktywizujący 
obywateli do uczestnictwa w działaniach na rzecz wspólnoty. Decentralizacja 
spowodowała scedowanie realizacji zadań publicznych z dbałością o rozwój 
lokalny na podmioty będące jak najbliżej obywatela. W szerokim kontekście 
założenie to przypisuje podmiotowość nie tylko władzom lokalnym, lecz także 
samej społeczności mającej w dużej mierze pożądane cechy podmiotów 
odpowiedzialnych za proces rozwoju lokalnego. Najpilniejsze potrzeby 
wynikające z niedogodności życia codziennego lub aspiracji wprowadzania 
innowacji najtrafniej mogą bowiem ocenić i wskazać sami zainteresowani. 
Tworzenie płaszczyzn współdziałania wielości środowisk lokalnych, znają-
cych i reprezentujących różne dziedziny oraz sfery wspólnoty łączy kapitały, 
które stanowią bogate źródło wiedzy zarówno o zasobach jednostki, jak  
i możliwościach ich wykorzystania. Podmiotem polityki rozwoju jest zatem 
cała zaangażowana w tenże rozwój społeczność lokalna partnersko współde-
cydująca o rodzajach działań, a więc środowiska gospodarcze, organizacje  
i środowiska społeczne. Podmiotem mogą być także osoby będące uczestni-
kami zewnętrznymi, ale mającymi wpływ na rozwój lokalny danego teryto-
rium. Należą do nich publiczni decydenci regionalni i krajowi, inwestorzy, 
zarządy wielkich firm czy banków5. 

Zachęcanie do współpracy inicjować może organizowanie debat na ważne 
dla wspólnoty tematy, a także prezentacji czy bezpośrednich paneli informa-
cyjno-dyskusyjnych. Wytworzenie przyjaznej atmosfery sprzyjać będzie traf-
nemu wskazaniu priorytetów i skupieniu maksymalnej liczby zainteresowa-

                                    
3 Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, DzU, 1990, nr 16, poz. 95,  

z późn. zm.; Ustawa 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, DzU, 1988, nr 91,  
poz. 578, z późn. zm. 

4 A. Nowakowska, Polityka rozwoju gminy…, s. 13–15. 
5 W. Zasadzki, Wybrane problemy lokalnej i regionalnej polityki gospodarczej, [w:] J. Kaja, 

K. Piech (red.), Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce, Szkoła Główna Handlowa  
w Warszawie, Warszawa 2005, s. 24. 
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nych wokół rozwiązań problemu. Władze szczebla lokalnego winny czuć się 
gospodarzem i koordynatorem działań kompleksowych, ujmowanych z punktu 
widzenia przyjętych wartości i realizowanych dzięki współpracy środowisk 
zaangażowanych.  

 
1.2. Przedmiot polityki rozwoju lokalnego 

 
Przedmiotem polityki rozwoju lokalnego jest terytorium wraz z zachodzą-

cymi na nim procesami, będącymi efektem relacji zachodzących między 
różnorodnymi sferami. Stanowią one bazę rozwoju tego obszaru, natomiast 
przestrzeń i jej zagospodarowanie są punktem wyjścia tejże polityki.  

Ograniczoność powierzchni oraz świadomość władania i zarządzania nią 
przez wspólnotę, którą łączą więzi tożsamości i odpowiedzialności, a także 
przyjęte wspólne wartości i cele, sprawia, że na jednostkę samorządową jako na 
przedmiot polityki rozwoju lokalnego spojrzeć należy pod szerokim kątem, nie 
tylko jako na przestrzeń, infrastrukturę i przyrodę, ale również na stosunki  
i relacje zachodzące między wszystkimi elementami wewnętrznymi, jak też 
związanymi z otoczeniem zewnętrznym. Można traktować gminę czy powiat 
jako złożony lokalny terytorialny system społeczny, na który składają się 
infrastruktura, podmioty gospodarcze wraz z zapleczem materialnym oraz 
produkcyjnym, a także sami mieszkańcy napędzający funkcjonowanie tego 
systemu. Zatem sam przedmiot polityki rozwoju lokalnego traktowany jest  
w wielu aspektach dotyczących każdego ze składników systemu pod kątem 
widzenia prowadzenia różnozakresowych polityk. Samorząd taki stanowi więc  
w pewnym sensie jednostkę autonomiczną, z władzą i społecznością realizującymi 
samodzielnie wytyczone cele. Stopień autonomii lokalnej, oprócz determinantów 
egzogenicznych, określają uwarunkowania wewnętrzne, do których zaliczyć 
należy istniejący potencjał społeczno-gospodarczy czy różnorodne więzi6. 

Polityka rozwoju lokalnego zależna jest od podstaw prawno-ustrojowych,  
a także warunków środowiskowo-społeczno-gospodarczych, od istnienia róż-
nego rodzaju zasobów, potrzeb, aspiracji i uznanych wartości środowiska 
lokalnego oraz wszelkich barier. W ramach tejże polityki samorządy prowadzą 
wcześniej wspomniane, indywidualnie kształtowane rodzaje polityk poszczegól-
nych sfer rozwoju jednostki terytorialnej. Do zbioru tego należą polityki: 
społeczna, gospodarcza, finansowa, przestrzenna, informacyjna czy wspierania 
przedsiębiorczości. Efektywnie i spójnie prowadzone polityki wpływając na 
sprawność zaspokajania potrzeb i oczekiwań społeczności rodzą aktywność 
społeczną, która w znacznym stopniu przyczynia się do szybszego rozwoju 
społeczno-gospodarczego jednostki terytorialnej. 

                                    
6 J.J. Parysek, Podstawy gospodarki lokalnej, Wyd. Nauk. UAM, Poznań, 2001, s. 26–29. 
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2. Istota pojęcia „kapitał społeczny” 
 
W dobie decentralizacji coraz większego znaczenia w trosce o stały rozwój 

nabierają czynniki oparte na wzajemnym zaufaniu i współpracy. Są one warto-
ścią lokalną, tworząc rodzaj kapitału, który wpływa na gospodarkę podmiotów 
tu funkcjonujących, jak również na rozwój i gospodarkę całego obszaru. 

Pojęcie kapitału społecznego, sformułowane po raz pierwszy w roku 1916 
przez Amerykanina L.F. Hanifau, przez długie lata traktowane było marginalnie. 
Jego znaczenie i rangę ugruntowali dopiero w drugiej połowie lat 80. XX w.  
w czasie swych badań James Coleman i Pierre Bourdieu. Od tego momentu 
interesowali się nim socjolodzy i ekonomiści. P. Bourdieu określił „kapitał 
społeczny” jako związki i zobowiązania międzyludzkie, które można oszaco-
wać. Według niego kapitał taki, to obok kapitału ekonomicznego i kapitału 
kulturowego, element ogólnego pojęcia „kapitał”. J. Coleman przedstawił 
kapitał społeczny poprzez pełnione przezeń funkcje i odgrywaną rolę. Stwier-
dził, że istotną cechą jest jego wartość osiągana przez relacje i dążenia powiąza-
nych ze sobą jednostek społecznych7. Przynależność do danej struktury powodu-
je wśród jej członków poczucie współodpowiedzialności i solidaryzmu oraz 
aktywizuje ich do wspólnych działań dających efekty synergiczne. Inne jest 
spojrzenie na pojęcie „kapitał społeczny” R. Putnama, który określił ten kapitał 
poprzez pryzmat zaufania, jako jego części składowej, które ułatwia współpracę, 
sprzyja redukcji kosztów transakcyjnych, co z kolei przyczynia się do efektyw-
ności samej gospodarki, a także efektywności zarządzania8. 

Istotę kapitału społecznego stanowią normy, wartości oraz zdolność two-
rzenia i aktywności sieci obywatelskich, a on sam uznany został za specyficzny 
zasób lokalny. Produktywność kapitału społecznego umożliwia realizację takich 
zamierzeń, które bez jego udziału byłyby trudne lub wręcz niemożliwe do 
osiągnięcia. Działania zainteresowanych grup społecznych, reprezentujących 
różnorodne dziedziny wiedzy i potencjału są bowiem nieocenione i nieporów-
nywalne z działaniami jednostek. Współpraca określonego środowiska dla 
osiągnięcia zamierzonego celu pozwala na szybką reakcję i dostosowanie do 
zmiennych warunków. Kapitał społeczny i możliwość uczestniczenia społeczno-
ści w procesach decyzyjnych kojarzona jest z pojęciem „governance”. Jest to 
idea regulacji wskazująca jako kluczową szeroką analizę i wykorzystywanie 
wewnętrznych czynników sprzyjających stymulacji społeczno-gospodarczej9. 

                                    
7 Z. Przygodzki, Znaczenie kapitału społecznego w rozwoju, [w:] A. Jewtuchowicz (red.), 

Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, Wyd. UŁ, Łódź 2004, s. 97–98. 
8 A. Rymsza, Klasyczne koncepcje kapitału społecznego, [w:] T. Kaźmierczak, M. Rymsza 

(red.), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007,  
s. 30–38. 

9 A. Jewtuchowicz, Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wyd. UŁ, Łódź 2005, 
s. 119–123. 
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Nowoczesne paradygmaty rozwoju lokalnego związane z koncepcją zaso-
bów lokalnych, obok więzi społeczności dodają też tezę budowania związków 
społecznych łączących się z realizacją wspólnych interesów przez różnego typu 
ruchy i akcje. Można więc stwierdzić, że w kontekście stwarzania poczucia 
odpowiedzialności za wspólnotę, mieszkańców nie muszą łączyć głębokie 
kontakty bezpośrednie, ale znajomość i rozumienie historii społeczności, uwa-
runkowań jej rozwoju oraz bieżących potrzeb i problemów10.  

Efekty wykorzystania lokalnego kapitału ludzkiego i społecznego w pracy 
zespołowej przewyższają rezultat działań indywidualnych, mają zatem znaczący 
wpływ na szybsze tempo rozwoju i sytuację ekonomiczną danej jednostki. 
Połączenie szeregu doświadczeń z wiedzą wielu dziedzin, jakie reprezentują 
aktorzy lokalni, oraz ich inwencja twórcza stanowić mogą podstawę konstrukcji 
innowacyjnych technik efektywnego zarządzania w samorządach. 

 
 

3. Kształtowanie i misja społeczeństwa obywatelskiego 
 
Na przestrzeni lat oddolne inicjatywy społeczne na ziemiach polskich poja-

wiały się z różnym nasileniem, zależnym od warunków i sytuacji. Aktywność ta 
ma długą tradycję, gdyż już w średniowieczu zakładano fundacje klasztorne.  
W latach zaborów z kolei intensywnie działały organizacje konspiracyjne będące 
w opozycji do zaborcy, a propagujące polskość, tradycje kulturowe, etniczne, 
tworzące zalążek obywatelskości, partnerstwa i wspólnych celów. Podobnie 
przedstawia się aktywność i poczucie przynależności i odpowiedzialności 
wspólnot w latach powojennych, kiedy to aż do roku 1956 wszelkie organizacje 
i inicjatywy pozapartyjne i pozarządowe były zlikwidowane lub znacjonalizo-
wane i aktywność społeczeństwa obywatelskiego nie miała szans zaistnienia. 
Ten przełomowy rok przyniósł zmiany w postaci możliwości organizowania się, 
choć pod ścisłą kontrolą władz. Lata socjalizmu, charakteryzujące się central-
nym systemem planowania i zarządzania gospodarczego oraz hierarchiczną 
zależnością i podejmowaniem odgórnych decyzji kształtujących rozwój lokalny, 
sprzyjały rozluźnieniu więzi i solidaryzmu lokalnych aktorów i brakowi zaanga-
żowania we wspólne działania. Zmiany, jakie nastąpiły po transformacji 
ustrojowej po roku 1990 wprowadziły samorządy lokalne na drogę samodziel-
nego decydowania o własnym funkcjonowaniu i rozwoju. Początkiem odradza-
nia się społeczeństwa obywatelskiego były przedsięwzięcia wymierzone przeciw 
rządom komunistycznym, zainicjowane powstaniem Solidarności w roku 198011. 
Związane z nią lokalne i ogólnokrajowe ruchy spowodowały proces reformowa-

                                    
10 B. Lewenstein, Nowe paradygmaty rozwoju układów lokalnych, [w:] J. Kurczewska (red.), 

Oblicza lokalności. Różnorodność miejsc i czasu, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2006, s. 226–228. 
11 M. Ziółkowski, Społeczeństwo obywatelskie, transformacja i tradycja we wspólnotach 

lokalnych, [w:] K. Bondyra, M.S. Szczepański, P. Śliwa (red.), Państwo, samorząd i społeczności 
lokalne. Piotr Buczkowski in memoriam, Wyd. WSB w Poznaniu, Poznań 2005, s. 37–42. 
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nia gospodarki. Jednak zapał do inicjatyw związkowych osłabł po ich upolitycz-
nieniu i przejściu czołowych działaczy do świata polityki. 

Czynny udział społeczności w działalności publicznej i w kształtowaniu 
dróg funkcjonowania jednostek samorządowych wiąże się z pojęciem społe-
czeństwa obywatelskiego12. Określenie to zdefiniować można jako samodzielne, 
spontaniczne organizowanie się społeczeństwa, które chcąc mieć wpływ na 
rozwój „własnej” jednostki samorządowej wywiera lub próbuje wywierać nacisk 
na instytucje publiczne. Oddolne włączanie się środowisk obywatelskich pod-
porządkowane jest własnej logice, wychodzącej naprzeciw bezdusznym, biuro-
kratycznym, zastałym i nieżyciowym działaniom systemu. Jednocześnie posz-
czególni członkowie zintegrowanej społeczności, oprócz wspólnej wizji mają 
także indywidualne wartości, potrzeby i cele, które próbują wynegocjować 
poprzez kompleksowe, wspólne działanie. W ramach działań obywatelskich 
mieści się zatem gra interesów na wielu płaszczyznach i w różnorakich sferach. 
Od polityki, reprezentowanej przez związki zawodowe, partie polityczne 
działające na pograniczu władzy i społeczności, po apolityczne organizacje non-
profit, mające na celu rozwiązywanie zdefiniowanych, konkretnych problemów 
społecznych poprzez pobudzanie, aktywizowanie i mobilizowanie do działań 
członków społeczności. Dzięki różnorodności form angażują w sferę swej 
działalności społeczności reprezentujące szeroki wachlarz dziedzin, celów,  
a także sił i poparcia, czyli bogaty kapitał ludzki i społeczny. Wielość inicjatyw 
na różnorodnych płaszczyznach lokalnych buduje szereg wartości obejmujących 
różne dziedziny dla zaspokojenia potrzeb zaangażowanych środowisk wspólno-
ty. Niewielki co prawda, acz stale rosnący, wskaźnik (z 21% w 2002 r. do 28% 
w 2010 r.) obrazuje rosnącą aktywność w organizacjach obywatelskich13, które 
definiują bliskie im problemy i dążą do ich rozwiązania. Kształtowanie  
i wyrażanie poczucia odpowiedzialności za zachodzące procesy w demokratycz-
nej rzeczywistości następuje zatem małymi krokami i misją władz publicznych 
jest tworzenie klimatu rozbudzania społecznej obywatelskości. Może to nastę-
pować poprzez przekształcenie się administracji publicznej z roli administratora 
i zarządcy w koordynatora i partnera środowisk lokalnych.  

Obecnie społeczeństwo obywatelskie wykazuje największą aktywność  
w czasie jednorazowych akcji typu Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 
marsze milczenia przeciw przemocy, popieranie protestów zbiorowych, akcje 
pomocy najbardziej potrzebującym oraz działalność lokalnych fundacji, np. 
Fundacji Ulicy Piotrkowskiej w Łodzi czy inicjatywy na rzecz odnowy lokal-
nych zabytków. Rzadziej występującą formą są komitety społeczne organizowa-
ne w celu realizacji wybranego zamierzenia wynikającego z potrzeb infrastruk-

                                    
12 A. Potoczek, Administracja publiczna…, s. 17. 
13 Aktywność Polaków w organizacjach obywatelskich w latach 1998–2010, Komunikat  

z badań. CBOS, BS/16/2010, Warszawa 2010. 
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tury społecznej bądź technicznej. W raportach z badań CBOS14 warto zwrócić 
uwagę na rosnącą tendencję (z 50% w roku 2002 do 72% w roku 2013) poglą-
dów mówiących, że „ludzie tacy jak ja mogą wspólnie pomóc potrzebującym 
lub wspólnie rozwiązać wybrane problemy wspólnoty”. Zrozumienie założeń 
decentralizacji w zakresie samodzielności i samorządności wspólnot stale ulega 
umacnianiu i powoduje wzrost poziomu zaangażowania społeczności obywatel-
skiej w kwestie samopomocy. Wykazywana aktywność obywatelska w pojedyn-
czych, drobnych akcjach sugerować może zrozumienie przez społeczność 
wartości współdziałania i częstsze włączanie się w społecznie istotne sprawy, 
zadowalające efekty wcześniejszych przedsięwzięć mogą bowiem zachęcać do 
udziału w kolejnych. W ciągu analizowanych 10 lat liczba osób głoszących 
opinię, iż „współpraca przynosi większe efekty niż samodzielne działanie” 
wzrosła co prawda nieznacznie, bo z 78 do 81%, ale przyznać należy, że jest to 
utrzymujący się wysoki poziom.  

Dobre relacje aktorów lokalnych z decydentami lokalnymi oraz ich wza-
jemne zrozumienie rodzą gotowość do spontanicznych działań społecznych. 
Kolejne badania15 pokazują, że w roku 2010 aż 81% dorosłych Polaków brało 
udział w akcjach inspirowanych celami społecznymi. Analizując podobne dane 
sprzed wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, gdy aktywność Polaków sięgała 
poziomu 10%, z czego wiodącymi inicjatywami były ruchy środowisk religij-
nych i placówek oświatowych16, wysnuć można wnioski o pozytywnej, wzro-
stowej tendencji zaufania do przemian demokratycznych i wzajemnej współpra-
cy, kreujących integrację społeczną oraz nowatorskie postawy zaangażowania  
w kwestie wspólnoty samorządowej i partnerstwo lokalnych płaszczyzn obywa-
telsko-administracyjnych.  

O społeczeństwie obywatelskim można mówić jednak dopiero wtedy, gdy 
obywatele występują masowo i dobrowolnie, a przy tym wspólnie podejmują 
wyzwania. Przytoczone wyniki badań sugerują rosnącą otwartość członków 
wspólnot terytorialnych i coraz bardziej aktywne postawy względem zaistnia-
łych potrzeb. Jednakże kształtowanie szerokich zasobów społeczności obywatel-
skiej, z aktywnym jej udziałem w sprawach lokalnych, jest procesem długotrwa-
łym, a jego poziomowi sprzyja przyjęta legislacja, doświadczenie struktur 
lokalnych i podatny grunt kreowany przez podmioty publiczne. 

 

                                    
14 Gotowość Polaków do wspołpracy w latach 2002–2012, oprac. K. Kowalczuk, Komunikat 

z badań. CBOS, BS/19/2012, Warszawa 2012. 
15 Aktywność społeczna Polaków – poziom, zaangażowanie i motywacje, Komunikat z ba-

dań. CBOS, BS/62/2011, Warszawa 2011. 
16 M.S. Szczepański, Od lokatora kamienicy do „człowieka z Seatle”. Społeczne podstawy 

ruchów politycznych, [w:] K. Bondyra, M.S. Szczepański, P. Śliwa [red.], Państwo, samorząd i…, 
s. 87. 
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Zakończenie 
 
Przyjęcie przez instytucje publiczne odpowiedniej strategii działania dla 

uzyskania pozytywnego ich postrzegania przez otoczenie tworzy podłoże do 
sięgania do zasobów lokalnego kapitału społecznego i włączania społeczeństwa 
w politykę rozwoju, począwszy od wspierania pojedynczych akcji aż do 
partycypacji w nakreślaniu kierunków rozwoju i czynnej realizacji przyjętych 
założeń. Zarówno wyniki przytoczonych powyżej badań, jak i literatura przed-
miotu wskazują na wzrost świadomości społecznej dotyczącej pożytków 
płynących z zaangażowania i współdziałania w realizacji obranej drogi. Publicz-
ne podmioty polityki rozwoju lokalnego tworząc dogodne płaszczyzny uczest-
nictwa społeczności w życiu jednostki samorządowej wspierają proces rozwoju 
lokalnego, a istnienie społeczeństwa obywatelskiego daje niezbędny asumpt do 
coraz bardziej efektywnego rozwoju lokalnego. 
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Streszczenie 

Dla efektywnego rozwoju lokalnego niezbędna jest współpraca władz samorządowych 
z funkcjonującymi na danym terenie mieszkańcami, podmiotami gospodarczymi oraz 
organizacjami pozarządowymi. Współpraca ta pozwala na zdobycie wiedzy o potrze-
bach środowiska lokalnego dostępnych zasobach i możliwościach ich wykorzystania. 
Społeczeństwo obywatelskie odgrywa zatem, obok władz lokalnych, rolę podmiotu 
rozwoju lokalnego partnersko współdecydującego o życiu wspólnoty. 

 
 

Summary 

ROLE OF CIVIL SOCIETY IN LEADING POLICY OF LOCAL DEVELOPMENT 

For effecive local development, cooperation of local authorities with inhabitants of 
certain area, economic entities and non-governmental organisations, is necessary. This 
cooperation allows to achieve knowledge about needs of local environment, available 
resources and ways of using them. Civil society performs, next to local authorities,  
a role of being an entity of local development, together deciding about future life of 
community. 
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PIOTR STROŻEK∗∗ 

WYDATKI BUDŻETOWE SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH 
JAKO DETERMINANTA ROZWOJU SPOŁECZNO- 
-GOSPODARCZEGO POLSKICH WOJEWÓDZTW 

Wstęp 

Realizacja celów państwa wiążę się z koniecznością posiadania środków 
finansowych. Dla wykonania postawionych zadań, konstruowany jest budżet 
państwa. Głównym źródłem dochodu budżetu są podatki. Podatki są to świad-
czenia obywateli na rzecz państwa określone przepisami prawnymi. W związku 
z tym, że podatki są najważniejszą determinantą wzrostu dochodu narodowego, 
znacząco wpływają na funkcjonowanie całej gospodarki. Co więcej, za pomocą 
stopy podatkowej rząd może regulować strukturę gospodarki, na przykład 
poprzez przyspieszenie lub wyhamowanie działań inwestycyjnych w pewnych 
gałęziach przemysłu na poszczególnych obszarach kraju. 

Największym dylematem polityki fiskalnej państwa jest odpowiedni podział 
dochodu narodowego. Racjonalna i uzasadniona ekonomicznie struktura wydat-
ków, możne zapewnić stały wzrost społeczno-gospodarczy. Ogólnie rzecz biorąc 
wydatki budżetowe można podzielić na dwie podstawowe grupy: 

1. Wydatki na wszelkiego rodzaju dobra i usługi konsumpcyjne oraz inwe-
stycje publiczne. 

2. Budżetowe transfery, takie jak: emerytury, renty i zasiłki, dotacje i sub-
wencje etc. 

Wydatki budżetowe działają jak automatyczny stabilizator, napędzając tym 
samym aktywność sektora przedsiębiorstw. Całość pozytywnie wpływa na 
poziom dochodu narodowego oraz poziom zatrudnienia. Jak można zaobserwo-
wać w większości wysoko rozwiniętych państw, polityka fiskalna opiera się na 
znacznym udziale wydatków budżetowych. Wówczas z reguły dochodzi do 
takiej sytuacji, że wydatki przewyższają dochody, w konsekwencji powstaje 
deficyt budżetowy. Celem autorów artykułu jest wskazanie siły wpływu wydat-
ków budżetowych samorządów terytorialnych na wzrost społeczno-gospodarczy 
we wszystkich polskich województwach, dzięki czemu będzie można wyciągnąć 
wnioski, w których obszarach struktura wydatków budżetowych jest poprawna, 
a w których wymaga niezbędnego udoskonalenia. 

                                    
 ∗ Doktorantka, Zakład Logistyki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ. 
∗∗ Doktorant, Katedra Ekonometrii Przestrzennej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ. 
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1. Definicja i funkcje budżetu państwa 
 
Pojęciem budżetu państwa określa się centralny plan finansowy, który jest 

podstawą prowadzenia gospodarki finansowej uwzględniającej politykę spo-
łeczną, gospodarczą i obronną. Budżet obejmuje szczegółowy bilans dochodów  
i wydatków władz i organów oraz administracji rządowej. Uchwalany jest 
corocznie przez Sejm na okres jednego roku budżetowego w formie ustawy 
budżetowej1. 

Bardzo istotne dla konstrukcji, uchwalania i wykonywania planu budżeto-
wego są zasady budżetowe. Należy uznać je za trwałe cechy szczególne, 
związane z sensem istnienia budżetu. Często wątpliwości związane z zasadami 
budżetowymi budzi ich liczba. Niektórzy naukowcy wymieniają ich kilka,  
z kolei inni kilkanaście2. Zasady budżetowe określają treść i strukturę budżetu, 
ale również całą procedurę budżetową. Zasady te mogą mieć charakter norma-
tywny, czyli mogą być ujęte w formie przepisów prawnych. Najistotniejsze 
zasady budżetowe to przede wszystkim: 

• zasada zupełności – narzuca konieczność uwzględnienia w budżecie 
wszystkich dochodów i wydatków państwa jakie są planowane w najbliższym 
roku budżetowym; 

• zasada równowagi – wymaga zachowania odpowiedniej proporcji po-
między dochodami a wydatkami, w praktyce zasada ta jest niezwykle trudna do 
zrealizowania, dlatego też bardzo często władze stosują politykę deficytu 
budżetowego); 

• zasada jedności – budżet powinien stanowić jedną całość organizacyjno- 
-prawną i powinien być wyrażony poprzez jeden akt prawny; 

• zasada szczegółowości – plan budżetowy musi być szczegółowo upo-
rządkowany (podzielony na części, działy, rozdziały i paragrafy) oraz usystema-
tyzowany – zasada ta odnosi się zarówno do aspektów ekonomicznych, jak  
i politycznych; 

• zasada specjalizacji – wydatki budżetowe powinny być przeznaczone na 
szczegółowo wcześniej określone cele; 

• zasada jawności – cała gospodarka finansowa musi być ogólnodostępna, 
wymóg ten jest spełniany poprzez: jawność debaty budżetowej, opublikowanie 
ustawy budżetowej i wykazu kwot udzielonych dotacji oraz publikacji danych 
dotyczących długu publicznego; 

• zasada uprzedniości – budżet należy uchwalić do końca roku poprzedza-
jącego rok budżetowy, istnieją odstępstwa od tej zasady uwzględnione  

                                    
1 B. Brzeziński, T. Dębowska-Romanowska, M. Kalinowski, W. Wójtowicz, Prawo finan-

sowe, C.H. BECK, Warszawa 2000, s. 71. 
2 A. Borodo, B. Brzeziński, E. Drgas, J. Głuchowski, J. Jezierski, Zarys prawa finansowego, 

Wyd. UMK, Toruń 1989, s.30. 
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w przepisach o terminach uchwalania budżetu, które wskazują również konse-
kwencje dla władzy, gdy budżet nie zostanie uchwalony w odpowiednim czasie; 

• zasada roczności – budżet uchwala się na rok kalendarzowy, regulacje 
prawne przewidują również składowe wieloletniego planowania finansowego, 
np.: w zakresie działań inwestycyjnych, ale te zagadnienia są zapisane  
w odrębnych przepisach prawnych3. 

Omawiając klasyfikację zagadnienia polityki budżetowej można wymienić 
trzy podstawowe funkcje budżetu: fiskalna, redystrybucyjna oraz stymulacyjna. 
Często wyróżnia się także jako czwartą funkcję budżetu państwa: funkcję 
alokacyjną, która ma za zadanie podział czynników produkcji. 

Funkcja fiskalna polega na gromadzeniu dochodów budżetowych, które  
w głównej mierze pochodzą z pozyskiwanych podatków, co ma umożliwić 
utrzymanie aparatu państwowego oraz realizację określonych zadań4. 

Funkcja redystrybucyjna polega na niwelowaniu dysproporcji rozwojowych 
poszczególnych regionów poprzez odpowiedni podział dochodu narodowego. 
Dzięki tego typu działaniom zmniejsza się dysproporcję dochodów różnych grup 
społecznych oraz zapewnia się bezpieczeństwo socjalne dla najuboższych. 
Funkcja ta realizowana jest poprzez system podatkowy (na przykład ulgi  
i zwolnienia podatkowe) oraz wydatki budżetowe (na przykład emerytury, renty 
i zasiłki)5. 

Funkcja stabilizacyjna odnosi się do wpływu dochodów i wydatków na ży-
cie gospodarcze i społeczne. Ma ona zapewnić osiągnięcie celów gospodarczych 
w wymiarze mikroekonomicznym. Funkcja ta uważana jest za najistotniejszą 
funkcję polityki budżetowej, ponieważ poprzez poziom zagregowanego popytu 
można kształtować stabilny poziom cen, wysokie zatrudnienie oraz równowagę 
zewnętrzną, a w konsekwencji wzrost gospodarczy6. 

Funkcja alokacyjna polega na rozdysponowaniu czynników produkcji po-
przez finansowanie inwestycji publicznych. Dzięki takim działaniom w pewien 
sposób można wyrównać niedoskonałości mechanizmu rynkowego i zapewnić 
wszystkim możliwość korzystania z niezbędnych dóbr i usług. Należy również 
podkreślić, że poprzez odpowiedni podział zadań pomiędzy sektor publiczny  
i prywatny, można wpłynąć na podniesienie efektywności inwestycyjnej. 
Reasumując, usługi publiczne można podzielić na dwie grupy: konieczne  
i pożądane. Pierwszą grupę stanowią usługi świadczone tylko i wyłącznie przez 
sektor publiczny w sposób nieodpłatny (administracja, obrona narodowa, 
sądownictwo etc.). W drugiej grupie znajdują się między innymi oświata  
i ochrona zdrowia (te usługi mogą być świadczone również przez podmioty 
                                    

3 A. Borodo, Polskie prawo finansowe. Zarys ogólny, Dom Organizatora, Toruń 2003, s. 51–54. 
4 R. Milewski, E. Kwiatkowski (red.), Podstawy ekonomii, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 

2008, s. 310. 
5 Ibidem. 
6 B. Winiarski (red.), Polityka budżetowa, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2006, s. 289–290. 
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prywatne). Chcąc zachęcić sektor prywatny do wykazania się większą aktywno-
ścią gospodarczą, często stosuje się różnego rodzaju ulgi, subsydia, pomoce 
kredytowe etc.7 

 
 

2. Struktura dochodów budżetowych  
 
Dochodami budżetu państwa są środki pieniężne pobierane od podmiotów 

gospodarczych i gospodarstw domowych przez państwo bądź odrębny organ 
samorządu terytorialnego zobligowany do tego. Istotą dochodów jest realizacja 
wydatków, które zapewniają wypełnianie zadań państwowych. Ważnym faktem 
jest to, iż nie wszystkie środki pobierane przez państwo są dochodami budżetu. 

Według ustawy o finansach publicznych (art. 111) z 2009 r. wyróżnić moż-
na wachlarz różnego rodzaju środków, które stanowią właśnie dochód. Źródłami 
dochodów budżetów państwa są: podatki, cła, opłaty administracyjne (por. 
rysunek 1). Istotne jest, iż dochody ze sprzedaży majątku państwowego nie są 
traktowane jako dochody budżetu państwa. Wyżej wspomniane dochody służyć 
mogą finansowaniu powstałego deficytu budżetowego. 

 

 
 

Rysunek 1. Podział źródeł dochodów budżetu państwa 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: R. Milewski, E. Kwiatkowski (red.), Podstawy 

ekonomii, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2008. 

                                    
7Ibidem, s. 283–285. 

Źródła dochodów 
budżetu państwa 

Podatki Cła Opłaty administracyjne 

– opłaty pobierane przez 
państwo w związku  
z przemieszczaniem 
towarów przez granicę 
celną. 

– opłaty skarbowe, 
– opłaty sądowe, 
– opłaty notarialne. 

– świadczenia pieniężne 
pobierane przez państwo, 
– są przymusowe, 
bezzwrotne i nieodpłatne, 
– są podstawą dochodów 
budżetowych w państwie. 
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Jak wspomniano wcześniej, największy udział w dochodach budżetu pań-
stwa stanowią podatki. W roku 2010 w Polsce udział ten kształtował się na 
poziomie bliskim 89% (por. rysunek 2). Wyróżniono także środki pochodzące z 
Unii Europejskiej, wówczas kształtowały się na poziomie 1%. 

 

89

10 1

Podatki
Cło
Środki z UE

 
Rysunek 2. Struktura dochodów budżetu w Polsce w roku 2010 (w %) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Analiza wykonania budżetu państwa i założeń 
polityki pieniężnej w 2010 roku, NIK, Warszawa 2011, s. 52. 

 
Podatek to klasyczna danina publiczna. Jest jednostronnym (podatki pobie-

rane są i ustalane przez państwo w drodze jednostronnej decyzji, podatnik nie 
ma wpływu na wysokość ustalonego obciążenia) ustalonym świadczeniem 
pieniężnym o charakterze przymusowym (obowiązek podatkowy wynika  
z przepisu prawa podatkowego lub z decyzji administracyjnej organu nakładają-
cego podatek), bezzwrotnym (wpłacona należność podatkowa nie podlega 
zwrotowi, ponieważ pobierane podatki stanowią dochody publiczne, które  
w efekcie przekształcają się w wydatki publiczne), nieodpłatnym (inaczej tzw. 
nieekwiwalentość, polega na tym, że podmiotowi, który go zapłacił nie przysłu-
guje z tego tytułu roszczenie wzajemnego świadczenia ze strony państwa czy 
organizacji samorządowej, podatki nie są pobierane według zasad ekwiwalent-
ności świadczeń, lecz według zasady zdolności podatkowej do ponoszenia 
ciężarów na rzecz państwa; miarą tej zdolności jest dochód, majątek, konsump-
cja) oraz powszechnym (inaczej ogólnym; podatek jest pobierany przez państwo 
według odrębnych przepisów prawa podatkowego, które określa warunki, 
wysokość i terminy płatności podatku, każdy podmiot jest zobowiązany płacić 
podatek w wysokości i terminie określonym w prawie)8. 

                                    
8 M. Podstawska, Finanse, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2010, s. 220–222. 
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Za twórcę pierwszych zasad podatkowych uznaje się Adama Smitha. Sfor-
mułował on cztery podstawowe kanony podatkowe: 

• równomierność obciążenia podatkami – podatki powinny być proporcjo-
nalne do osiąganych dochodów; 

• pewność podatku – jednostka ma obowiązek zapłacić podatek, który nie 
ma charakteru dobrowolnego; 

• taniość poboru – pobieranie podatków powinno odbywać się po jak naj-
niższym koszcie oraz jak najmniejszej komplikacji związanej ze ściągalnością; 

• dogodność poboru podatku – podatek powinien być pobierany w sposób  
i w czasie, który jest najdogodniejszy dla podatnika9. 

Można dokonać także podziału podatków na podstawowe grupy ze względu 
na ich pośredniość. Na tej podstawie wyróżnia się: 

• podatki bezpośrednie – bezpośrednio obciążają osiągane przez podatni-
ków dochody lub majątek (CIT i PIT); 

• podatki pośrednie – nie pozostają w ścisłym związku z sytuacją material-
ną podatnika, obciążają podatnika w sposób pośredni, przykładowo w momencie 
zakupu dóbr czy usług (VAT, podatek akcyzowy, podatek od gier)10. 

Istotny z punktu widzenia przedmiotu opodatkowania wydaje się być po-
dział na podatki dochodowe, przychodowe, majątkowe oraz konsumpcyjne.  
W przypadku podatków dochodowych przedmiotem opodatkowania jest dochód, 
rozumiany jako nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania (podatek 
dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych). Przy 
wymiarze podatków przychodowych koszty uzyskania przychodów nie są  
w ogóle brane pod uwagę, nawiązują jedynie do zewnętrznych znamion świad-
czących o domniemaniu uzyskania dochodu. Podatki te pobierane są od przy-
chodów osiąganych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. 
Podatki majątkowe występują w wielu formach, wymierzane są od wartości 
majątku podatnika, obciążają całość majątku podatnika, przykładowo podatek 
od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek od spadków  
i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek rolny, podatek 
leśny, podatek od nieruchomości. Z kolei źródłem podatków konsumpcyjnych 
jest dochód wydatkowany, zaś kwota podatku zostaje umieszczona w cenie dóbr 
i usług (VAT, akcyza). Podatki te obciążają dochód podatnika w momencie 
wydatkowania, na przykład podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, 
podatek od gier11. 

 

                                    
9 W. Ziółkowska, Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie, Wyd. Wyższej Szkoły Banko-

wej, Poznań 2005, s. 88–96. 
10 Ibidem. 
11 Ibidem. 
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Rysunek 3. Struktura dochodów podatkowych w Polsce według rodzajów w roku 2010 (w %) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Analiza wykonania budżetu państwa i założeń 

polityki pieniężnej w 2010 roku, NIK, Warszawa 2011, s. 53. 

 
Na rysunku 3 ukazano strukturę dochodów podatkowych według ich rodzajów 

w Polsce w 2010 r. Należy wskazać, że najistotniejsze znaczenie wówczas miały 
podatki pośrednie, takie jak VAT i akcyza (łącznie stanowiły blisko 73,49%). 

Ważnym elementem klasyfikacji podatków jest wskazanie podmiotu. Biorąc 
pod uwagę to kryterium wskazać można: 

• podmiot czynny – związek publicznoprawny (władze państwa, lokalne) 
uprawniony do nakładania podatków; 

• podmiot bierny – podatnicy, płatnicy oraz inkasenci12. 
Obciążenia podatkowe mogą być naliczane w różny sposób,  można wyróż-

nić trzy rodzaje skal: 
• podatki proporcjonalne – wszyscy podatnicy płacą ten sam procent swo-

ich dochodów, obowiązuje jedna stopa podatkowa; 
• podatki progresywne – osoby uzyskujące wyższe dochody obciążone są 

wyższą stopą podatkową; 
• podatki degresywne – wraz ze wzrostem dochodu nakładane są coraz 

mniejsze procentowe stawki podatkowe13. 
 
 

3. Istota wydatków budżetu państwa 
 

Sprawne funkcjonowanie państwa zapewnia odpowiednia struktura wydat-
ków budżetowych. Można wyróżnić następujące grupy wydatków: 

1. Tradycyjne funkcje państwa – obrona narodowa, administracja i wymiar 
sprawiedliwości. 

                                    
12 Ibidem. 
13 Ibidem. 
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2. Realizacja celów społecznych – oświata, kultura, zdrowie, świadczenia 
socjalne etc. 

3. Interwencjonizm państwowy – inwestycje państwowe i inwestycje struk-
turalne14. 

Ustalanie wydatków budżetowych powinno odbywać się w sposób celowy  
i oszczędny, lecz również tak, aby zapewnić terminowość wykonania wszystkich 
zadań. Wydatki według ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240, art. 112) można podzielić na: 

• dotacje i subwencje, które obejmują finansowanie lub dofinansowanie 
realizacji zadań publicznych; 

• świadczenia na rzecz osób fizycznych, nie są one wynagrodzeniem za 
świadczoną pracę, np. emerytury, renty dla osób niepełnosprawnych, zasiłki dla 
bezrobotnych; 

• wydatki bieżące jednostek budżetowych, które obejmują wynagrodzenia  
i uposażenia osób zatrudnionych w jednostkach budżetowych oraz koszt 
utrzymania tych jednostek; 

• wydatki majątkowe, które obejmują wydatki inwestycyjne państwowych 
jednostek budżetowych oraz dotacje celowe pokrywające koszty inwestycji 
prowadzonych przez inne jednostki; 

• wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa, które obejmują wydatki bu-
dżetu państwa związane z oprocentowaniem od skarbowych papierów warto-
ściowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek, a także wypłaty związane  
z udzielonymi przez Skarb Państwa poręczeniami i gwarancjami; 

• wydatki na realizację programów pomocowych, finansowanych z udzia-
łem środków Unii Europejskiej, które obejmują udział we wpływach z ceł, opłat 
rolnych i cukrowych, środki z podatku od towarów i usług, zgodnie z metodolo-
gią wynikającą z przepisów Unii Europejskiej oraz środki obliczone na podsta-
wie wartości rocznego produktu krajowego brutto. 

 
Tabela 1. Wydatki budżetu państwa w ujęciu zadaniowym na rok 2012 

 

Funkcja 
Łączna kwota 

planowana 

W tym środki  
z budżetu 

europejskiego 

1 2 3 

F1 Sprawne państwo 1363,4 10,6 

F2 Bezpieczeństwo wewn. i porządek publiczny 15806,2 52,3 

F3 Edukacja, wychowanie i opieka 53465,1 1020,5 

F4 Zarządzanie finansami państwa 134346,0 39986,1 

                                    
14 R. Milewski, E. Kwiatkowski (red.), Podstawy…, s. 322. 
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Tabela 1 (cd.) 
 

1 3 4 

F5 Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa 186,3 0,0 

F6 Polityka gospodarcza kraju 5173,2 2354,8 

F7 Gospodarka przestrzenna i budownictwo 1851,9 84,4 

F8 Kultura fizyczna 643,8 0,0 

F9 Kultura i dziedzictwo narodowe 1730,2 0,0 

F10 Nauka polska 6468,3 1311,4 

F11 Bezpieczeństwo zewn. i nienaruszalność granic 22326,7 0,0 

F12 Środowisko 3077,8 2463,3 

F13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 90162,0 9,0 

F14 Rynek pracy 1523,4 452,1 

F15 Polityka zagraniczna 1566,4 0,0 

F16 Sprawy obywatelskie 1926,8 529,3 

F17 Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju 16303,2 13720,0 

F18 Sprawiedliwość 9079,8 18,7 

F19 Infrastruktura transportowa 11804,8 4168,7 

F20 Zdrowie 7067,9 228,5 

F21 Polityka rolna i rybacka 16671,9 10644,8 

F22 Planowanie strategiczne i obsługa techniczna 3311,4 49,5 

 
Źródło: Ustawa budżetowa na rok 2012 uzasadnienie t. II, Omówienie – wydatki budżetowe 

w układzie zadaniowym, Rada Ministrów, Budżet Zadaniowy, Warszawa 2011, rozdz. II. 

 
Z danych zawartych w tabeli 1można wnioskować, jak istotną pozycję  

w wydatkach budżetowych stanowią środki europejskie. Niektóre funkcje, takie 
jak ochrona praw i interesów skarbu państwa, kultura fizyczna, kultura  
i dziedzictwo narodowe, bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic 
oraz polityka zagraniczna nie są wspierane przez te środki. Natomiast funkcja 
kształtowania rozwoju regionalnego kraju jest pokryta aż w 85% z tych środ-
ków. Podobny, bardzo wysoki udział środków europejskich w łącznej kwocie 
planowania na rok 2012 możemy zaobserwować w funkcjach: środowisko 
(ponad 80%) i sprawne państwo (niespełna 78%). Aby móc lepiej uświadomić 
sobie skalę wydatków na poszczególne funkcje, skonstruowany został wykres 
wydatków budżetowych. 
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Rysunek 4. Wykres budżetowych wydatków zadaniowych na rok 2012 
Źródło: Ustawa budżetowa na rok 2012 uzasadnienie, tom 2, Omówienie. Wydatki budżeto-

we w układzie zadaniowym, Budżet Zadaniowy, Warszawa 2011, rozdz. II. 

 
Analizując dane na rysunku 4, zarządzanie finansami państwa (F4) wyraź-

nie przoduje w wydatkach budżetowych w Polsce w roku 2012. Dość duży jest 
udział w tej funkcji dotacji pochodzących z budżetu środków europejskich. 
Drugą pod względem wysokości wydatków budżetowych jest funkcja zabezpie-
czenia społecznego i wspierania rodziny (F13), w której udział środków europej-
skich jest jednak niewielki. Podobnie jest z trzecią funkcją pod względem 
wielkości wydatków budżetowych: edukacją, wychowaniem i opieką (F3). 
Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju (F17) oraz polityka rolna i rybacka 
(F21) to kolejne dwie funkcje pod względem wielkości przeznaczonych wydat-
ków budżetowych. Najmniej wydatków budżetowych przekazywanych jest na 
ochronę praw i interesów Skarbu Państwa (F5) oraz kulturę fizyczną (F8) – te 
dwie funkcje nie są wspierane z budżetu środków europejskich. 
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4. Model wydatków budżetowych w polskich województwach 
 
Wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy wyrażony poprzez wartość brutto 

środków trwałych (zmienna ta odzwierciedla rozwój społeczno-gospodarczy 
danego obszaru) w gospodarce narodowej ogółem zbadano poprzez wydatki 
budżetowe na wszystkie funkcje zadaniowe w poszczególnych województwach 
w Polsce w latach 2008–201015. Do analizy tego zjawiska wykorzystano modele 
panelowe z dekompozycją wyrazu wolnego i dekompozycją składnika losowe-
go16. Do zweryfikowania, który model najlepiej zastosować w tym przypadku po 
przeprowadzeniu estymacji posłużono się testami: Chowa (F), mnożnika 
Lagrange’a (LM) oraz Hausmana. 

 
Tabela 2. Test Chowa (F) 

 
Wskaźnik wiarygodności testów Test F  

 Chi-kwadrat d.f. Praw. F num. denom. Prob. value 
(2) vs (1) 233,013 15 0,0000 271,590 15 32 0,0000 
(3) vs (1) 147,059 8 0,0000 99,486 8 39 0,0000 
(4) vs (1) 391,709 23 0,0000 3651,421 23 24 0,0000 
(4) vs (2) 158,696 8 0,0000 78,841 8 24 0,0000 
(4) vs (3) 244,649 15 0,0000 260,013 15 24 0,0000 

 
Źródło: obliczenia własne wykonane w programie LIMDEP (dotyczy tabel 2–5). 

 
Wartość testu Chowa wynosi 260,013. Przy takiej wartości statystyki F em-

piryczny poziom prawdopodobieństwa jest mniejszy od 0,05. Na tej podstawie 
można stwierdzić, że model z efektami grupowymi (FEM) jest lepszym mode-
lem niż model podstawowy. Wyrazy wolne dla grup różnią się w sposób istotny, 
dlatego też wprowadzenie dekompozycji wyrazu wolnego było uzasadnione  
z punktu widzenia sensu ekonomicznego. 

                                    
15 W badaniu uwzględniono wydatki na: W1 – Rolnictwo i łowiectwo, W2 – Przetwórstwo 

przemysłowe, W3 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, W4  
– Transport i łączność, W5 – Turystykę, W6 – Gospodarkę mieszkaniową, W7 – Działalność 
usługową, W8 – Naukę, W9 – Administrację publiczną, W10 – Obsługę długu publicznego, W11 
– Różne rozliczenia, W12 – Oświatę i wychowanie, W13 – Ochronę zdrowia, W14 – Pomoc 
społeczną, W15 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, W16 – Edukacyjną opiekę 
wychowawczą, W17 – Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, W18 – Kulturę i ochronę 
dziedzictwa narodowego, W19 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary  
i obiekty chronionej przyrody, W20 – Kulturę fizyczną i sport (wszystkie dane pochodzą z Banku 
Danych Lokalnych na: www.stat.gov.pl, stan na dzień 12.02.2012). 

16 Modele skonstruowano na podstawie wzorów w: B. Dańska-Borsiak, Przestrzenno- 
-czasowe modelowanie zmian w działalności produkcyjnej w Polsce, zastosowanie modeli pane-
lowych, t. 1, [w:] B. Suchecki (red.), Dane panelowe i modele wielowymiarowe w badaniach 
ekonomicznych, Absolwent, Łódź 2000, s. 36–42. 
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Tabela 3. Test mnożnika Lagrange’a (LM) i test Hausmana 
 

 
Test mnożnika Lagrange’a (LM) vs. Model podstawowy. = .00 

( 1 df, prob value = .957006) 

(Wysokie wartości LM faworyzują model FEM) 

 

FEM vs. REM (Test Hausmana) = 283.83 

( 8 df, prob value = .000000) 

(Wysokie (niskie) wartości testu H faworyzują FEM (REM).) 
 

 
Używając testu mnożnika Lagrange’a (LM) można stwierdzić czy model z de-

kompozycją składnika losowego jest lepszy od modelu podstawowego. Test LM 
przyjmuje wartość zero, a empiryczny poziom prawdopodobieństwa przy tym teście 
jest znacznie wyższy niż 0,05 co świadczy o tym, że model REM jest gorszym 
modelem niż model podstawowy. Na tej podstawie można stwierdzić, że w danym 
badaniu wprowadzenie dekompozycji składnika losowego nie jest konieczne. 

Do zweryfikowania efektywności modeli z dekompozycją wyrazu wolnego 
FEM i dekompozycją składnika losowego REM wykorzystano test Hausmana. 
Wysokie wartości tego testu (283,83) i empiryczny poziom prawdopodobień-
stwa mniejszy od 0,05 przemawia na korzyść modelu FEM. Dlatego też badane 
zjawisko wpływu wydatków budżetowych na wartość dodaną środków trwałych 
w gospodarce narodowej zostanie opisane na podstawie modelu z dekompozycją 
wyrazu wolnego, który uwzględnia specyficzne efekty dla wszystkich 16 
polskich województw. 

Wyniki estymacji modelu FEM po usunięciu zmiennych nieistotnych poka-
zały, że wszystkie wydatki budżetowe mają pozytywny wpływ na wartość brutto 
środków trwałych we wszystkich 16 województwach w Polsce (tabela 4). 

 
Tabela 4. Wyniki estymacji modelu FEM 

 

Zmienna Parametr Błąd standardowy Wsk. t P[|T|>t] Śr. z X 

W1 123,3446903 25,225322 4,890 0,0000 56,362334 

W4 19,65274538 7,8778695 2,495 0,0168 361,47790 

W6 33,05517400 13,787790 2,379 0,0213 10,864802 

W8 –613,8641601 160,26315 –3,830 0,0004 1,3456282 

W9 123,5820990 61,489035 2,010 0,0512 75,129228 

W11 314,2756480 27,348573 11,491 0,0000 53,778692 

W17 91,83419730 45,541499 2,016 0,0505 7,9329541 

W19 1721,847059 261,79132 6,577 0,0000 1,6546754 



Joanna Górniak, Piotr Strożek 

 

172 

Wartości parametrów stojących przy zmiennych objaśniających są większe 
od zera, dlatego też można stwierdzić, że wzrost którejkolwiek ze zmiennych 
objaśniających (w przedmiocie badania wydatków budżetowych na poszczegól-
ne funkcje zadaniowe) spowoduje wzrost zmiennej objaśnianej (w przedmiocie 
badania wartość środków trwałych brutto). Wyjątkiem była zmienna określająca 
wydatki na naukę (W8). Parametr przy tej zmiennej był ujemny, co świadczy  
o tym, że im większe wydatki na naukę tym gorsza wartość brutto środków 
trwałych. Jest to oczywiście sprzeczne z punktu widzenia sensu ekonomicznego. 
Taką sytuację można uzasadnić jednak w ten sposób, że nauka jest finansowana 
na poziomie centralnym, a nie w poszczególnych województwach. 

 
Tabela 5. Dekompozycja wyrazu wolnego 

 

Województwo Wyraz wolny Błąd standardowy Wsk. t 

Lubuskie 41407,94966 2584,57611 16,02118 

Świętokrzyskie 41608,84555 3053,17235 13,62807 

Opolskie 48794,89005 2633,12864 18,53115 

Podlaskie 49742,48321 2738,95533 18,16112 

Warmińsko-mazurskie 51479,01926 3282,59055 15,68244 

Podkarpackie 75466,35905 3679,15176 20,56219 

Kujawsko-pomorskie 79514,98815 3663,37477 21,70539 

Zachodniopomorskie 80501,96209 3452,24886 23,31870 

Lubelskie 82680,83998 3327,24851 24,84961 

Pomorskie 106139,48427 3782,46231 28,06095 

Łódzkie 116899,48715 4484,45326 26,06772 

Małopolskie 138525,65711 4402,45217 31,46557 

Dolnośląskie 152312,32379 5096,41183 29,88619 

Wielkopolskie 179711,81107 4637,76217 38,74968 

Mazowieckie 202882,76234 24029,08427 8,44322 

Śląskie 233772,70418 5231,36789 44,68673 

 
Dekompozycja wyrazu wolnego pokazała, że w poszczególnych wojewódz-

twach wydatki budżetowe mają różny wpływ na badane zjawisko. Wszystkie 
wyrazy wolne (dla każdego z województw) są istotne statystycznie na podstawie 
statystyki t-Studenta, dlatego można je interpretować. Skonstruowano mapę 
(por. rysunek 5), aby lepiej zaprezentować zależność przestrzenną siły wpływu 
wydatków budżetowych na rozwój społeczno-gospodarczy w danych wojewódz-
twach. 
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Rysunek 5. Mapa dekompozycji wyrazu wolnego 16 województw w Polsce 
Źródło: opracowanie własne. 

 
 

Zakończenie 
 
Polityka budżetowa prowadzona przez dane państwo jest bardzo ważnym 

elementem sprawnego i efektywnego funkcjonowania całej jego gospodarki. 
Zatem zamierzeniem każdej jednostki terytorialnej są takie przemyślane 
działania, które mogą się przyczynić do wzrostu społeczno-gospodarczego, 
a w konsekwencji do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności poszczegól-
nych regionów, jak i całego kraju. 

Przeprowadzone badanie pozwoliło na klasyfikację terytorialną 16 polskich 
województw pod względem wielkości wyrazu wolnego, dla panelowego modelu 
uwzględniającego specyficzne efekty dla wszystkich analizowanych obszarów. 
Zmienna objaśniana wyrażona poprzez wartość środków trwałych brutto jest  
w przedmiocie badania odzwierciedleniem wzrostu społeczno-gospodarczego  
w danym województwie. Na podstawie wyników, regiony zostały podzielone na 
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5 grup. Największy wpływ wydatków budżetowych na wzrost społeczno- 
-gospodarczy obserwowany jest w województwach: śląskim i mazowieckim (grupa 
1). Nieco mniejszy wpływ wydatków budżetowych zanotowano w grupie 2, do 
której przyporządkowano województwa: dolnośląskie i wielkopolskie. Kolejną 
grupę stanowią województwa: łódzkie, małopolskie i pomorskie. Czteroelementową 
grupę utworzyły województwa: kujawsko-pomorskie, lubelskie, podkarpackie  
i zachodniopomorskie. Najliczniejszą, pięcioelementową grupą była ta, w której 
wpływ wydatków budżetowych na wzrost społeczno-gospodarczy był najniższy.  
W skład tej grupy wchodziło 5 województw: lubuskie, świętokrzyskie, opolskie, 
podlaskie, warmińsko-mazurskie. Należy zwrócić uwagę, że dwie najsłabsze grupy 
zgromadziły aż 9 województw, co może świadczyć o dość dużej dysproporcji 
rozwojowej. W badaniu najgorzej wypadła cała granica wschodnia oraz północno- 
-wschodnia część kraju, gdzie struktura wydatków budżetowych samorządów 
lokalnych nadal wymaga udoskonalenia. 

Nie ma wątpliwości, że wydatki budżetowe pozytywnie wpływają na wzrost 
społeczno-gospodarczy. Problem tkwi jednak w tym jak dopasować strukturę 
wydatków, aby ten wzrost był jak najbardziej efektywny. Na tym etapie pojawia 
się także dylemat, na jakim poziomie ustalić deficyt budżetowy, aby koszt jego 
obsługi był niższy niż pożytek płynący ze zwiększenia wydatków budżetowych. 
Trzeba bowiem pamiętać, że w przy niewielkich rozmiarach deficyt budżetowy 
może mieć pozytywny wpływ na tempo rozwoju gospodarczego (jest to zauwa-
żalne szczególnie w okresie recesji, kiedy to większy interwencjonizm pań-
stwowy jest konieczny). Natomiast gdy poziom deficytu przekroczy pewną 
bezpieczną granicę (szacowaną przez wielu ekonomistów na poziomie 5% 
produktu narodowego brutto) może to doprowadzić do poważnych zaburzeń 
zachodzących w gospodarce, w tym wzrostu inflacji. 
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Streszczenie 

Artykuł ma na celu przybliżenie teoretycznych aspektów funkcjonowania budżetu Pol-
ski. Zaprezentowana teoria jest zatem podstawą do badania empirycznego, prezentują-
cego wpływ wydatków budżetowych samorządów terytorialnych na rozwój społeczno-
gospodarczy wszystkich polskich województw. Jako narzędzie badawcze zastosowano 
panelowe modele z dekompozycją wyrazu wolnego (FEM) i dekompozycją składnika 
losowego (REM) dla dwudziestu zmiennych egzogenicznych na przestrzeni 3 lat. Za-
kłada się, że siła wpływu wydatków budżetowych na wartość brutto środków trwałych 
w badanych obszarach istotnie się różni. 

 
 

Summary 

LOCAL GOVERNMENTS BUDGET EXPENDITURE AS A POLISH 
PROVINCES DETERMINANT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 

Article aims to explain the theoretical aspects of the functioning and structure of the 
Polish budget. The presented theory is thus the basis for the empirical study, presenting 
the impact of local governments budgetary expenditure on socio-economic develop-
ment of all the Polish provinces. As a research tool were used panel models with the 
decomposition of the intercept (FEM) and the decomposition of the random component 
(REM) for twenty exogenous variables in the space of three years. It is assumed that the 
force of the impact of expenditure on gross value of fixed assets in the areas examined 
is significantly different. 



MAJA RESZKA⃰ 

METODY POMIARU SPÓJNOŚCI W PROCESIE INTEGRACJI 
EUROPEJSKIEJ 

Wstęp 

Polityka spójności Unii Europejskiej budzi w samej wspólnocie coraz 
większe kontrowersje. Pojawiają się wątpliwości czy jej finansowanie z bu-
dżetu Unii sprzyja zrównoważonemu rozwojowi i zmniejszaniu dysproporcji 
pomiędzy regionami oraz czy zwiększa ich konkurencyjność. Wątpliwości  
w tym zakresie potęguje fakt, że nie dokonano jednoznacznego skwantyfi-
kowania pomiaru spójności, a także nie zobowiązano państw korzystających 
z fundusz strukturalnych i funduszu spójności do zapewnienia wysokiej 
efektywności ich wydatkowania. Niewątpliwe jest jednak, zwłaszcza dla 
regionów słabiej rozwiniętych, a takimi w okresie programowania 2007–
2013 są wszystkie regiony z terenu Polski, że dzięki potocznie zwanym 
„środkom unijnym” udało się zrealizować wiele ważnych inwestycji przy-
czyniających się do ich rozwoju.  

Dowodem skuteczności tej polityki może być również fakt, iż województwo 
mazowieckie w okresie programowania 2014–2020 zaliczane już będzie nie do 
regionów słabo rozwiniętych, dla których PKB jest niższe od 75% średniego 
PKB w Unii, ale do tzw. „regionów przejściowych”. Zatem z punktu widzenia 
nowych członków Unii (którzy weszli do wspólnoty po 1 maja 2004 r.) niezwy-
kle ważne jest utrzymanie obecnej polityki spójności w (o ile to możliwe) 
niezmienionym kształcie. Aby to osiągnąć należy przede wszystkim, za pomocą 
mierzalnych wskaźników, wykazać jak dzięki niej zmieniły się najuboższe 
regiony wspólnoty.  

Z uwagi na fakt, iż główną ideą funkcjonowania Unii Europejskiej jest osią-
gnięcie możliwie pełnej spójności gospodarczej, terytorialnej i społecznej 
państw członkowskich, ocena postępów w tym obszarze stanowi wiodące 
kryterium alokacji środków pomocowych. Celem niniejszego opracowania jest 
ukazanie złożoności oceny dokonań w tej dziedzinie i przedstawienie wielości 
kryteriów jakie mogą być wykorzystane. 

 
 

                                    
⃰ Doktorantka, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Wydział Zarządzania UŁ. 
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1. Polityka spójności 
 
Początkiem wspólnotowej polityki spójności był traktat rzymski (1957 r.) 

zwany Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Gospodarczą1.  
W preambule traktatu państwa założycielskie postanowiły wzmocnić jedność 
swych gospodarek i zapewnić im harmonijny rozwój, poprzez zmniejszenie 
różnic istniejących między poszczególnymi regionami oraz zapewnić postęp 
gospodarczy i społeczny swych krajów poprzez wspólne działanie. Głównym 
celem miała być poprawa warunków życia i pracy. 

W 1969 r. Komisja Europejska opracowała pierwszą propozycję założeń 
polityki spójności i utworzenia Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
W 1975 r. w związku z przystąpieniem do Wspólnoty nowych państw człon-
kowskich i powiększeniem się dysproporcji w rozwoju regionów podjęto 
decyzję o utworzeniu pierwszego funduszu2.  

W 1986 r. w wyniku kolejnych rozszerzeń Wspólnoty uchwalono Jednolity 
Akt Europejski, którym dokonano znacznych zmian w polityce spójności  
i zwiększono jej znaczenie. Zgodnie z postanowieniami art. 130a (w wersji 
skonsolidowanej z 2006 r., art. 158) „w celu wspierania swego harmonijnego 
rozwoju Wspólnota rozwija i prowadzi działania zmierzające do wzmocnienia 
swej spójności gospodarczej i społecznej. W szczególności Wspólnota zmierza 
do zmniejszenia dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów oraz do 
zmniejszenia zacofania regionów mniej uprzywilejowanych. W myśl art. 130b 
(w wersji skonsolidowanej z 2006 r. art. 159) państwa członkowskie „prowadzą 
swoje polityki gospodarcze oraz koordynują je w taki sposób aby osiągnąć także 
cele określone w art. 130a”3. 

Obowiązujące do dzisiaj zasady polityki spójności zostały wprowadzone 
rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2052/884 i zakładają: 

1) koncentrację środków na obszarach problemowych najbardziej potrze-
bujących wsparcia; 

2) programowanie wieloletnie środków finansowych; 
3) współpracę na zasadach partnerstwa między Komisją, państwami człon-

kowskimi i władzami regionalnymi w zakresie planowania, wdrażania i monito-
rowania działań; 

                                    
1 Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, wersja skonsolidowana (Dz. Urz. UE C 321 E  

z 29.12.2006) lub obecnie Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana 
(Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012). 

2M. Cini (red.), Unia Europejska: organizacja i funkcjonowanie, PWE, Warszawa 2007,  
s. 398–399. 

3 Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, wersja skonsolidowana z 2006 r.  
http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/policies/regionalcohesi 

on/article_7258_pl.htm (dostęp 9.01. 2013); A. Bartoszewicz, Pakiet legislacyjny dla polityki 
spójności UE na lata 2014–2020, materiały szkoleniowe z dnia 21–22 czerwca 2012 r., slajd 6. 
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4) dodatkowość (uzupełnianie) środków europejskich, co eliminować ma 
ryzyko „wypychania” interwencji krajowych przez działania europejskiej 
polityki spójności. 

W 1993 r. ustanowiono spójność jako jeden z głównych celów Wspólnoty. 
Można to stwierdzić analizując zapisy art. 2 tzw. traktatu z Maastricht (Traktat  
o Unii Europejskiej)5, w którym zapisano, że zadaniem Wspólnoty będzie m.in. 
promowanie: 

• harmonijnego i zrównoważonego rozwoju działalności ekonomicznej, 
• zrównoważonego i nie powodującego inflacji wzrostu respektującego śro-

dowisko, 
• ekonomicznej i społecznej spójności i solidarności między krajami człon-

kowskimi. 
Ponadto utworzony został Fundusz Spójności, który przeznaczono na finan-

sowanie projektów z zakresu ochrony środowiska i wspierania rozwoju infra-
struktury transportowej, telekomunikacyjnej i energetycznej w słabiej rozwinię-
tych krajach Unii Europejskiej. Niemniej w tamtym okresie dostrzegano 
spójność jedynie poprzez pryzmat gospodarczy i społeczny, a wymiar terytorial-
ny był jedynie jednym z uwarunkowań osiągnięcia spójności w dwóch głównych 
obszarach. 

Sytuację zmienił dopiero trzeci raport na temat spójności społecznej  
i gospodarczej6 Komisji Europejskiej z lutego 2004 r., który cel spójności 
terytorialnej postawił na równi z celami spójności ekonomicznej i społecz-
nej7. W traktacie lizbońskim (Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy) 
wskazano, że państwa członkowskie winny prowadzić działania służące 
wzmocnieniu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej tak aby 
wspierać harmonijny rozwój całej Unii, zmniejszać dysproporcje w pozio-
mach rozwoju regionów8. Nałożono również obowiązek prowadzenia i koor-
dynacji swoich polityk gospodarczych w sposób umożliwiający osiągnięcie 
wymienionych celów.  

Obecnie zatem w Unii Europejskiej o poziomie koherencji (spójności) de-
cydują trzy wymiary – gospodarczy, społeczny i terytorialny. 

                                    
5 Traktat o Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana (Dz. Urz. UE C 325 z 24.12.2002). 
6 Nowe partnerstwo dla spójności: konwergencja, konkurencyjność, współpraca. Trzeci ra-

port na temat spójności gospodarczej i społecznej, Komisja Europejska, Urząd Oficjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg 2004; http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ 
LexUriServ.do?uri=COM:2004:0107:FIN:PL:PDF (dostęp 10.01. 2012). 

7 I. Jędrzejczyk (red.), Ocena komplementarności działań polityki spójności, wspólnej polity-
ki rolnej i wspólnej polityki rybackiej na obszarach wiejskich, Ministerstwo Rozwoju Regionalne-
go, Warszawa 2008, s. 13–19. 

8 Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy (TUK) z 29.10.2004 r. (Dz. Urz. UE, C 310, 
16.12.2004). 



Metody pomiaru spójności w procesie integracji europejskiej 

 

179 

Główne cele polityki spójności Unii Europejskiej, zgodnie z komunikatem 
Komisji WE z dnia 5.07.2005 r.9, to: 

• zwiększenie atrakcyjności państw członkowskich, regionów i miast po-
przez poprawę dostępności, zapewnienie odpowiedniej jakości i poziomu usług 
oraz ochronę potencjału ich środowiska; 

• wspieranie innowacyjności, przedsiębiorczości oraz rozwoju gospodarki 
opartej na wiedzy poprzez zwiększenie potencjału w dziedzinie badań nauko-
wych i innowacji, w tym w sektorze nowych technologii informacyjnych  
i komunikacyjnych; 

• tworzenie większej liczby lepszych miejsc pracy poprzez zainteresowanie 
większej ilości osób zdobyciem zatrudnienia oraz działalnością gospodarczą, 
zwiększenie zdolności dostosowawczych pracowników i przedsiębiorstw oraz 
zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki. 

Aby osiągnąć te cele należy: 
• inwestować w infrastrukturę w dziedzinie między innymi transportu, 

energii i środowiska dla podmiotów gospodarczych w regionach słabiej rozwi-
niętych, gdyż wpłynie to na zwiększenie ich wzrostu i poziomu konwergencji  
z resztą Unii, 

• zwiększyć nakłady na badania i rozwój, wspierać inwestycje w infrastruk-
turę ICT oraz rozpowszechniać technologię i wiedzę przy wykorzystaniu 
odpowiednich mechanizmów transferu technologii i wymiany wiedzy. 

Kwestie dotyczące spójności w Unii Europejskiej reguluje dzisiaj rozporzą-
dzenie Rady (WE) nr 1083/200610, które w art. 3 stanowi, iż polityka spójności 
to zmniejszenie dysproporcji gospodarczych, społecznych i terytorialnych, które 
powstają zwłaszcza w państwach i regionach opóźnionych w rozwoju w zwią-
zku z restrukturyzacją gospodarczą i społeczną oraz z procesem starzenia się 
ludności. 

Problematykę spójności znacznie przybliżył najnowszy piąty raport kohe-
zyjny11, który jest pierwszym raportem po przyjęciu traktatu lizbońskiego,  
w którym po raz pierwszy dokonano analizy spójności terytorialnej na równi ze 
spójnością gospodarczą i społeczną pod kątem terytorialnego dostępu do usług, 

                                    
9 Komunikat Komisji, Polityka spójności wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie: 

Strategiczne wytyczne Wspólnoty na lata 2007–2013 z dnia 5.07.2005 COM(2005) 299 końcowy  
s. 13, 14, 19, Protokół dostępu: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0299:FIN: 
PL:PDF (dostęp 9.01. 2013). 

10 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11.07. 2006 r. ustanawiające przepisy 
ogólne dotyczące europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. 
L 210 z 31.07.2006 ze zm.). 

11Inwestowanie w przyszłość Europy. Piąty raport na temat spójności gospodarczej, społecz-
nej i terytorialnej, Komisja Europejska, Dyrekcja Regionalna ds. Polityki Regionalnej, listopad 
2010 r. 
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zmian klimatu i środowiska. Podjęto również rozważania dotyczące mierzenia 
wpływu terytorialnego polityk. Podkreślono w nim, iż zwłaszcza w dobie 
kryzysu gospodarczego coraz większego znaczenia nabiera osiąganie spójności 
w Europie. Opierając się na wnioskachz tego raportu, opracowane zostaną 
przepisy Unii Europejskiej w zakresie polityki spójności i jej finansowania na 
lata 2014–2020.  

 
 

2. Pomiar spójności gospodarczej 
 
Spójność gospodarczą zwaną również ekonomiczną bada się poprzez po-

równanie poziomu ogólnej aktywności gospodarczej w poszczególnych regio-
nach. Może być traktowana jako równość wyników regionów (a nie ich szans) 
oraz zakłada, że regiony powinny osiągnąć podobny stopień rozwoju regional-
nego, bez względu na wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania12. Jest to 
założenie dość kontrowersyjne, zwłaszcza biorąc pod uwagę nowe podejście do 
spójności zaprezentowane w V raporcie kohezyjnym (wykorzystanie potencja-
łów endogenicznych i przewag komparatywnych). 

Według J. Penc wzrost gospodarczy jest procesem stałego zwiększania 
zdolności do produkcji towarów i usług nabywanych przez ludzi wyrażony we 
wzroście PKB oraz dochodu narodowego brutto, który przejawia się w rozsze-
rzaniu oraz ulepszaniu czynników produkcji, zarówno materialnych, jak i oso-
bowych13. 

Jako podstawowy miernik wzrostu gospodarczego przyjmuje się tempo 
wzrostu PKB przedstawiane w wartościach bezwzględnych. Do porównań 
znacznie częściej wykorzystuje się go w podziale na mieszkańca (PKB per 
capita) oraz z uwzględnieniem parytetu (standardu) siły nabywczej. Regionalny 
PKB per capita jest głównym wskaźnikiem stosowanym dla mierzenia ekono-
micznego wzrostu i rozwoju regionów Unii Europejskiej i służy do oceny różnic 
oraz oceny skuteczności i efektywności polityki regionalnej14. Podkreślić jednak 

                                    
12 M. Klimowicz, Spójność społeczno-gospodarcza i terytorialna – równość szans czy rów-

ność wyników?, [w:] Równość w Unii Europejskiej. Teoria i praktyka, (red.) W. Bokajło,  
A. Pacześniak Wyd. Atla2, Wrocław 2008, s. 202–212 za: D. Murzyn, Polityka spójności Unii 
Europejskiej a proces zmniejszania dysproporcji w rozwoju gospodarczym Polski, C.H. Beck, 
Warszawa 2010, s. 45. 

13 J. Penc, Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa 1997, s. 498 za:  
S. Kornik, A. Zakrzewska-Półtorak, Teorie rozwoju regionalnego – ujęcie dynamiczne, Wyd. U E 
we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 19. 

14 E. Łaźniewska, R. Chmielewski, Główne problemy analityczne związane z badaniem kon-
kurencyjności regionalnej wynikające z przeprowadzonych studiów w zakresie konkurencyjności 
regionów UE, [w:] Spójność ekonomiczno-społeczna regionów Unii Europejskiej, t. 1, Spójność 
ekonomiczno-społeczna jako doświadczenie i wyzwanie dla Europy, (red.) B. Jóźwik, P. Zalewa, 
Wyd. KUL, Lublin 2010, s. 87. 
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należy, iż coraz częściej prezentowane są poglądy, że wzrost PKB nie zawsze 
stanowi wystarczającą podstawę do stwierdzenia, iż osiągnięto wzrost gospodar-
czy czy też spójność gospodarczą. Podkreślono to dobitnie w komunikacie 
Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 20.08.2009 r. Wyjść poza 
PKB. Pomiar postępu w zmieniającym się świecie15. 

Inną stosowaną miarą może być produkt narodowy brutto (PNB), jednakże 
z uwagi na jego niedostępność w statystykach publicznych dla regionów Unii 
Europejskiej, można go jedynie wykorzystywać do porównań międzypaństwo-
wych. Dla szacowania efektów działalności poszczególnych jednostek teryto-
rialnych znacznie lepszą miarą jest wartość dodana brutto (WDB) opisująca 
przyrost wartości produktów w danym okresie, ponieważ nie obejmuje takich 
wielkości jak podatki czy subsydia do produktów (mierzona według europej-
skiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie  
– metodologia ESA95). 

O osiąganiu spójności gospodarczej świadczą również wskaźniki produk-
tywności, mierzone odpowiednio jako iloraz PKB i liczby pracujących lub dla 
zmierzenia produktywności terytorialnych zasobów pracy zarówno ogółem jak  
i w przekroju 6 dużych, zagregowanych branż (grup sekcji EKD)16 – iloraz 
WDB i liczby pracujących. 

Wzrost produktywności możliwy jest głównie dzięki nakładom na badania  
i rozwój, doskonaleniu technik zarządzania i organizacji oraz lepszemu wyko-
rzystaniu istniejących technologii i zasobów. Szansą dla gospodarek słabo 
rozwiniętych stanie się wytwarzanie zaawansowanych technologicznie produk-
tów i usług, co wpłynie również korzystnie na strukturę zatrudnienia w regio-
nie17. Dlatego też kolejnym miernikiem spójności gospodarczej mogą być: 

• nakłady na badania i rozwój w wartościach bezwzględnych lub jako 
udział w PKB, 

• liczba wniosków patentowych przypadająca na milion mieszkańców, 

                                    
15 Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego, Wyjść poza PKB. Pomiar postę-

pu w zmieniającym się świecie, Bruksela 20.8.2009., KOM (2009) 433 wersja ostateczna; 
http://eur-kex.europa.eu/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0433:FIN:PL:PDF (dostęp 9.09. 20130). 

16 Grupowanie sekcji EKD: I. Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo (w 95% o wartości wskaź-
nika decyduje rolnictwo); II. Przemysł obejmujący: górnictwo i kopalnictwo, przemysł przetwór-
czy oraz zaopatrzenie w energie i wodę (sekcje C, D, E); III. Budownictwo (sekcja F); IV. Handel 
i naprawy, hotele i restauracje, transport, gospodarka, magazyn i łączność (sekcje G,H,I);  
V. Pośrednictwo finansowe oraz obsługa nieruchomości i firm (sekcje J, K); VI. Pozostała 
działalność usługowa obejmująca: administrację publiczną i obronę narodową, edukację, ochronę 
zdrowia, usługi komunalne, społeczne i indywidualne (sekcje: L, M, N, O, P). 

17 A. Panenka, Innowacyjne instrumenty finansowe jako czynnik sprzyjający poprawie spój-
ności ekonomicznej w regionach, [w:] Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce 
Unii Europejskiej, (red.) M. Klamut, E. Pancer-Cybulska, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 
2006, s. 237. 
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• wskaźnik potencjału innowacyjnego (HRSTC) pokazujący odsetek siły 
roboczej z wykształceniem wyższym w dziedzinie nauki i technologii  
w populacji osób zatrudnionych na stanowiskach wymagających zazwyczaj tego 
rodzaju kwalifikacji.  

Kolejnym wskaźnikiem możliwym do wykorzystania przy badaniu poziomu 
innowacyjności jest regionalny wskaźnik efektywności innowacyjnej (RIPI lub 
ERIS)18, który jest syntetycznym wskaźnikiem pomiaru zasobów innowacyjnych 
regionów i stanowi podstawowe źródło informacji na temat przebiegu procesów 
innowacyjnych. Bazuje on na następujących wskaźnikach: 

• zasoby ludzkie w nauce i technologii, jako odsetek populacji – rozumiane 
jako liczba osób pracujących w nauce i technice z wykształceniem na poziomie 
doktoratu do ogółu ludności z wykształceniem na poziomie doktoratu, 

• uczestnictwo w edukacji ustawicznej, na 100 osób w wieku 25–64 lata, 
• wydatki publiczne na badania i rozwój, jako % PKB, 
• wydatki przedsiębiorstw na badania i rozwój, jako % PKB, 
• zatrudnienie w sektorze produkcji o średniowysokiej i wysokiej technice, 

jako odsetek ogółu zatrudnionych – rozumiane jako liczba osób zatrudnionych 
przy produkcji chemicznej, elektronicznej, precyzyjnej, w przemyśle telekomu-
nikacyjnym, motoryzacyjnym, lotniczym i innym transportowym do ogółu 
zatrudnionych, 

• zatrudnienie w sektorze usług high-tech, jako odsetek ogółu zatrudnio-
nych – rozumiane jako liczba osób zatrudnionych w sektorze usług pocztowo-
telekomunikacyjnych, technologii informacyjnej i programowania, badania  
i rozwoju do ogółu zatrudnionych, 

• patenty na milion mieszkańców. 
Ponadto stworzony został sumaryczny wskaźnik innowacyjności (SII19), 

którym dokonuje się pomiaru potencjału innowacyjnego państw członkowskich. 

                                    
18 H. Hollanders, S. Tarantola, A. Loschky, Regionalna tablica wyników w zakresie innowa-

cji 2009, INNO MetricsThematic Paper, Komisja Europejska, DG ds. Przedsiębiorstw, Bruksela 
2009. 

19 SII zawiera podsumowanie całkowitej krajowej efektywności innowacyjnej. Jest on obli-
czany jako suma 29 wskaźników pogrupowanych wg 7 różnych wymiarów innowacyjności oraz  
3 głównych grup wymiarów: 

1) „czynniki”, tj. główne czynniki potencjału innowacyjnego zewnętrzne w stosunku do fir-
my; grupa ta obejmuje dwa wymiary: „zasoby ludzkie” oraz „finanse i wsparcie”; 

2) „działalność przedsiębiorstw”, tj. wysiłki na rzecz innowacji podejmowane przez firmy; 
grupa ta obejmuje trzy wymiary: „inwestycje przedsiębiorstw” (szereg różnych inwestycji 
dokonywanych przez firmy w celu tworzenia innowacji), „powiązania i przedsiębiorczość” 
(wymiar obejmujący wysiłki w zakresie przedsiębiorczości oraz związane z nimi wysiłki na rzecz 
współpracy) oraz „środki” (uwzględniające m.in. prawa własności intelektualnej wytworzone  
w procesie innowacyjnym); 

3) „wartość wytworzona”, tj. efekty działań przedsiębiorstwa; grupa ta obejmuje dwa wymia-
ry: „innowatorzy” (przedsiębiorstwa, które wdrożyły innowacje na rynek lub w ramach swojej 
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Z przeprowadzonych badań wynika, że najbardziej innowacyjne regiony są 
położone w najbardziej innowacyjnych krajach20. 

Czynnikiem wpływającym na osiągnięcie spójności gospodarczej jest 
przedsiębiorczość obywateli. Mierzona może być ona liczbą podmiotów 
gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON na 10 tys. mieszkańców. 
Ponadto zaobserwowano, że inwestycje prywatne (w tym dokonywane przez 
małe i średnie przedsiębiorstwa) skupiają się na terenach zamożnych lub 
atrakcyjnych turystycznie21. Dlatego dla rozwoju gospodarczego za istotne 
uważa się również tworzenie miejsc noclegowych, których stopień wykorzysta-
nia świadczy o liczbie osób odwiedzających dany teren, nie tylko w celach 
turystycznych, ale również biznesowych, co może zwiększyć wartość inwestycji 
zagranicznych. 

Do szybszego osiągnięcia spójności gospodarczej przyczynić się mogą rów-
nież w dużej mierze inwestycje publiczne22, które jak to wynika z V raportu 
kohezyjnego odgrywają istotną rolę, podnosząc atrakcyjność regionów słabo 
rozwiniętych dla inwestycji sektora prywatnego, gdyż najczęściej powodują 
wzrost stopy zwrotu do kapitału prywatnego i pobudzają, w dłuższej perspekty-
wie czasowej wzrost gospodarczy23. 

Kolejnym miernikiem wzrostu gospodarczego może być wskaźnik inflacji. 
Z badań przeprowadzonych przez Cukiermana, Barro oraz Ghosha i Philipsa 
wynika, iż niższa inflacja pobudza wzrost gospodarczy24. Utrzymywanie się 
wysokiej inflacji w dłuższym okresie sprzyja wzrostowi deficytu budżetowego 
i oznacza konieczność emisji papierów dłużnych co prowadzi do wypływu 
krajowych oszczędności, ograniczenia inwestycji i hamowania wzrostu 
gospodarczego25. Stąd też miernikiem spójności gospodarczej może być 
również relacja deficytu budżetowego do PKB i relacja długu publicznego do 
PKB. 

 

                                    
organizacji) oraz „skutki gospodarcze” (sukces innowacji widoczny w obszarze zatrudnienia, 
eksportu i sprzedaży będący efektem działań innowacyjnych). 

20 Inwestowanie w przyszłość Europy…, s. 42.  
21 Ibidem, s. 149, 162. 
22 Inwestycje publiczne – wg Europejskiego Systemu Rachunków (ESA-95) – nakłady brutto 

na środki trwałe (P51) i skonsolidowane transfery kapitałowe (D9_CO), po odjęciu transferów 
pomiędzy poszczególnymi szczeblami władz. 

23 A. Irmen, J. Kuehne, Productive Government Expenditure and Economic Growth, Journal 
of Economic Surveys, nr 24 (4), 2009 r., s. 692–733, za: Inwestowanie w przyszłość Europy…, 
s. 151. 

24 J. Borowiec, Oddziaływanie europejskiej unii walutowej na spójność gospodarczą i spo-
łeczną Unii Europejskiej, [w:] Spójność społeczna, gospodarcza…, s. 45. 

25 W. Pełka, Konwergencja monetarna jako warunek wzrostu gospodarczego w nowych kra-
jach członkowskich Unii Europejskiej, ibidem, s. 65–69. 
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Mierniki spójności gospodarczej zaprezentowano w tabeli 1. 
 

Tabela 1. Mierniki spójności gospodarczej 

 
Mierniki dotyczące 

1 2 3 4 5 

dochodowości produktywności innowacyjności inwestycji 
inflacji 

i zadłużenia 

Produkt krajowy 
brutto (PKB) 

Produkt krajowy 
brutto na jednego 
zatrudnionego 
(PKB/liczba 
zatrudnionych) 

Nakłady publiczne na 
badania i rozwój 

Liczba podmio-
tów gospodar-
czych zarejestro-
wanych w syste-
mie REGON na 
10 tys. mieszkań-
ców 

Wskaźnik 
inflacji jako 
zmiana w la-
tach 

Produkt krajowy 
brutto per capita 
(PKB per capita) 

Wartość dodana 
brutto na jednego 
zatrudnionego 
(WNB/liczba 
zatrudnionych) 

Nakłady publiczne na 
badania i rozwój jako 
część PKB (nakła-
dy/PKB) 

Nakłady brutto 
przedsiębiorstw 
na środki trwałe 
na mieszkańca 

Relacja de-
ficytu budże-
towego do 
PKB 

Produkt krajowy 
brutto per capita 
z uwzględnie-
niem standardu 
siły nabywczej 
(PKB per capita 
wg SSN) 

 
Nakłady przedsię-
biorstw na badania  
i rozwój 

Inwestycje 
publiczne na 
mieszkańca 

Relacja długu 
publicznego 
do PKB 

Produkt narodo-
wy brutto (PNB) 

 

Nakłady przedsię-
biorstw na badania  
i rozwój jako część 
PKB (nakłady/PKB) 

Inwestycje 
prywatne na 
mieszkańca 

 

Wartość dodana 
brutto (WDB) 

 

Zasoby ludzkie  
w nauce i technologii 
jako procent popu-
lacji 

Napływ bezpo-
średnich inwes-
tycji zagranicz-
nych w stosunku 
do PKB (jako % 
PKB) 

 

  

Wskaźnik potencjału 
innowacyjnego 
(HRSTC) jako 
odsetek siły roboczej 
z wykształceniem 
wyższym w dziedzi-
nie nauki i technolo-
gii w populacji osób 
zatrudnionych 

Liczba miejsc 
noclegowych na 
10 tys. mieszkań-
ców 
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1 2 3 4 5 

  

Zasoby ludzkie  
w nauce i technologii, 
jako % populacji 
(liczba osób 
pracujących w nauce 
i technice z wykształ-
ceniem na poziomie 
doktoratu do ogółu 
ludności z wykształ-
ceniem na poziomie 
doktoratu) 

Stopień wykorzy-
stania miejsc 
noclegowych 
ogółem (w %) 

 

  

Uczestnictwo w edu-
kacji ustawicznej 
(liczba osób uczest-
niczących w edukacji 
ustawicznej na 100 
osób w wieku 25–64 
lata) 

  

  

Zatrudnienie w sek-
torze produkcji  
o średniowysokiej  
i wysokiej technice, 
jako odsetek ogółu 
zatrudnionych 

  

  

Zatrudnienie w sek-
torze usług high-tech, 
jako odsetek ogółu 
zatrudnionych 

  

  

Liczba wniosków 
patentowych przy-
padająca na milion 
mieszkańców 

  

  
Wskaźnik efektyw-
ności innowacyjnej 
(RIPI lub ERIS) 

  

  
Sumaryczny wskaź-
nik innowacyjności 
(SII) 

  

  
Sumaryczny wskaź-
nik innowacyjności 
DG Regio 

  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Inwestowanie w przyszłość Europy.Piąty raport 

na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, Komisja Europejska, Dyrekcja 
Regionalna ds. Polityki Regionalnej, listopad 2010 r. (dotyczy tabel 1–3).. 
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3. Pomiar spójności społecznej 
 
Europejski Komitet Spójności Społecznej26 sformułował definicję w której 

przez spójność społeczną rozumie się „posiadanie przez społeczeństwo zdolno-
ści zapewnienia dobrobytu wszystkim swoim członkom, minimalizowania 
rozbieżności między nimi i unikania polaryzacji”. Spójność społeczna, która 
nierozerwalnie związana jest z zasobami ludzkimi i jakością życia człowieka, 
mierzona jest za pomocą wskaźników związanych ze społeczeństwem i zaspoka-
janiem jego potrzeb. 

Aby je zaspokajać człowiek potrzebuje przede wszystkim pracy. Zatem 
podstawą dla osiągnięcia spójności społecznej jest niskie bezrobocie, a sposo-
bem jego pomiaru może być np. wskaźnik stopy bezrobocia mierzony metodą 
BAEL, stopa partycypacji (miernik określający, jaka część ludności w wieku 
produkcyjnym znajduje zatrudnienie) oraz długoterminowa stopę bezrobocia.  
W procesie zwalczania bezrobocia coraz większe znaczenie będzie miała 
mobilność siły roboczej27, dzięki której rynek pracy będzie bardziej elastyczny.  

Zgodnie z nurtem powstałym w ekonomii, zwanym nową teorią wzrostu, 
kapitał ludzki i wiedza są głównymi czynnikami powodującymi wzrost produk-
tywności innych zasobów. Z przeprowadzonych badań28 wynika, że nakłady na 
oświatę silnie powiązane są ze zwiększeniem produktywności. Natomiast  
w piątym raporcie kohezyjnym pokazano, że regiony zamieszkiwane przez 
większą liczbę osób z wyższym wykształceniem posiadają wyższy poziom 
produktywności29. Zachęcanie do zdobycia wykształcenia jest zatem korzystne 
nie tylko z punktu widzenia społecznego ale również gospodarczego. Aby to 
osiągnąć niezbędne jest ponoszenie wydatków publicznych na edukację na 
każdym szczeblu. 

Z poziomem wykształcenia można powiązać wskaźnik rozwoju społeczne-
go (HDI), opracowany przez ONZ i zmodyfikowany dla potrzeb regionów Unii 
Europejskiej. Uwzględnia on oczekiwaną długość życia w dobrym zdrowiu, 
skorygowany dochód gospodarstw domowych do dyspozycji oraz niski i wysoki 
poziom wykształcenia wśród osób w wieku 25–64 lata, a z uwagi na fakt, że 
wskaźnik opiera się na średniej wartości per capita bezwzględnego dochodu 
(skorygowany dochód gospodarstwa domowego do dyspozycji netto) może on 
być wykorzystywany do pomiaru różnic pomiędzy regionami Unii Europejskiej. 

                                    
26 Zrewidowana Strategia Spójności Społecznej, Europejski Komitet Spójności Społecznej, 

Rada Europy Strasburg 27.04.2004 r., s. 3 za: Wykluczenie i integracja społeczna w Polsce- ujęcie 
wskaźnikowe, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2006, s. 20; http://rszarf.ips. 
uw.edu.pl/wykluczenie/raport_undp.pdf (dostęp 10.01. 2013). 

27 Inwestowanie w przyszłość Europy…, s. 9–10. 
28 R. Przybyszewski, Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy, 

Difin, Warszawa 2007, s. 10. 
29 Inwestowanie w przyszłość Europy…, s. 34, 39. 



Metody pomiaru spójności w procesie integracji europejskiej 

 

187 

Do wskaźników związanych ze spójnością społeczną zaliczyć również nale-
ży dochody gospodarstw domowych. Dla ich porównania w poszczególnych 
regionach stosuje się skorygowany dochód gospodarstwa domowego do dyspo-
zycji (PPCS) uwzględniający transfery rzeczowe (zgodnie z raportem Stiglitz- 
-Sen-Fitoussi). Do pomiaru nierówności w dochodach gospodarstw domowych 
wykorzystywany również może być współczynnik zmienności Giniego. Na 
kształtowanie się wysokości dochodów gospodarstw domowych, wpływ mają 
również przekazy indywidualne netto z pozostałych państw UE. 

Mówiąc o spójności społecznej nie można również pominąć populacji za-
grożonej ubóstwem, którą definiuje się jako posiadanie zrównoważonego 
dochodu netto do dyspozycji (tj. skorygowanego o rozmiar i strukturę gospodar-
stwa domowego) poniżej 60% krajowej mediany. Wskaźnik odnosi się zatem do 
porównania regionów w danym kraju. Do porównania państw członkowskich 
może natomiast służyć tzw. próg ubóstwa (liczony według standardu siły 
nabywczej).  

Kolejnym miernikiem ubóstwa (opracowanym przez OECD) jest populacja 
doświadczająca deprywacji materialnej, definiowana jako część ludności, której 
brak środków finansowych uniemożliwia: regulowanie niespodziewanych 
wydatków, opłacenie raz w roku kosztu tygodniowych wakacji z dala od domu, 
regulowanie w terminach rachunków (istnienie zaległości w opłatach z tytułu 
kredytów hipotecznych lub wynajmu, rachunków za media, rat z tytułu zakupu 
ratalnego lub innego rodzaju spłaty kredytowe), zjedzenie co drugi dzień posiłku 
składającego się z mięsa lub ryby, utrzymanie odpowiedniego ciepła w domu, 
posiadanie pralki, kolorowego telewizora, telefonu lub samochodu. Przy jej 
pomiarze bierze się pod uwagę zgromadzony majątek (który nie jest uwzględ-
niany w przypadku stopy zagrożenia ubóstwem) oraz uwzględnia zdolność do 
zarządzania środkami finansowymi. O populacji doświadczającej deprywacji 
materialnej mówimy wtedy, gdy ludność nie jest w stanie zaspokoić trzech (lub 
więcej potrzeb wymienionych wyżej), natomiast z poważną deprywacją mate-
rialną będziemy mieli do czynienia w przypadku barku możliwości zaspokojenia 
minimum czterech z wymienionych potrzeb. 

Wskaźnikiem wykorzystywanym do mierzenia ubóstwa może być również 
HPI2 (wskaźnik ubóstwa społecznego) – opracowany przez ONZ dla państwa 
rozwiniętych. Dla regionów Unii Europejskiej wskaźnik HPI2 jest obliczanyz 
wykorzystaniem następujących wskaźników: 

• prawdopodobieństwo niedożycia wieku 65 lat w momencie narodzin,  
• stopę zagrożenia ubóstwem (czyli odsetek osób, których dochód w sto-

sunku do krajowej mediany powoduje zagrożenie ubóstwem), 
• bezrobocie długoterminowe (liczba osób długotrwale bezrobotnych jako 

odsetek siły roboczej), 
• odsetek ludności w wieku 25–64 lata mającej wykształcenie podstawowe.  
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Wskaźnik HPI opiera się zatem na pomiarze względnym tj. odnosi się do 
krajowego poziomu ubóstwa i może być wykorzystywany do porównań regio-
nów wewnątrz danego państwa członkowskiego. 

Na zwiększenie dochodów gospodarstw domowych wpływ ma ilość prze-
pracowanych godzin w miesiącu. Zgodnie z V raportem kohezyjnym mieszkań-
cy słabiej rozwiniętych państw zazwyczaj pracują dłużej, aby zrekompensować 
niskie stawki godzinowe wynagrodzenia. 

W celu zmniejszania dysproporcji w dochodach gospodarstw domowych 
niezwykle ważna jest polityka państwa w zakresie pomocy socjalnej. Za 
różnicowanie poziomu wydatków publicznych30 w Unii Europejskiej odpowia-
dają głównie wydatki na ochronę socjalną. Zauważono, że w krajach lepiej 
rozwiniętych, pomimo niższego odsetka osób zagrożonych deprywacją mate-
rialną, wydatki na ochronę socjalną są zdecydowanie wyższe.  

Pomiaru spójności społecznej można dokonywać również na podstawie 
wskaźników związanych z demografią oraz jakością życia. Zaliczyć do nich 
można przyrost naturalny, oczekiwaną długość życia, oczekiwaną długość życia 
w dobrym zdrowiu, śmiertelność noworodków, umieralność np. z powodu 
chorób serca lub nowotworów, dostępność do usług zdrowotnych mierzoną 
ilością lekarzy, migrację ludności. 

Ostatnim z czynników związanych z rozwojem społecznym może być rów-
nież jakość instytucji i rządzenia mierzone ilością świadczonych przez admini-
strację usług elektronicznych, które przyczynia się do zwiększenia wydajności  
i przejrzystości administracji oraz zapewnienia spójności we wszystkich 
obszarach, zwłaszcza jednak w zakresie społecznym (raport Banku Światowego 
z 2009 r. „The World Development Report” Waszyngton). 

Mierniki spójności społecznej zaprezentowano w tabeli 2. 
 

Tabela 2. Mierniki spójności społecznej 
 

Mierniki dotyczące 
1 2 3 4 5 

zatrudnienia  
i bezrobocia 

zasobów lu-
dzkich 

dochodowości  
i ubóstwa 

demografii i jakości 
życia 

jakości 
rządzenia 

Wskaźnik stopy 
bezrobocia wg. 
BAEL 

Odsetek liczby 
osób z wy-
kształceniem 
wyższym (na 
1000 mieszkań-
ców) 

Skorygowany 
dochód gospodar-
stwa domowego 
do dyspozycji 
(PPCS) z 
uwzględnieniem 
transferów 
rzeczowych 

Przyrost naturalny na 
10 tys. mieszkańców 

Usługi e-
administracji 
jako % 
wszystkich 
świadczonych 
usług przez 
administrację 

                                    
30 Wydatki publiczne wg Europejskiego Systemu Rachunków (ESA-95) – wszystkie wydatki 

sektora rządowego oraz samorządowego, z wyłączeniem wydatków poniesionych przez przedsię-
biorstwa publiczne lub inne publiczne podmioty (samorządowe lub rządowe). 
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1 2 3 4 5 

Stopa partycypa-
cji 

Wydatki 
publiczne na 
edukację  
w stosunku do 
PKB 

Współczynnik 
zmienności 
Giniego 

Liczba lekarzy na  
10 tys. osób 

 

Długoterminowa 
stopa bezrobocia 
jako udział dłu-
gotrwale bez-
robotnych  
w liczbie 
bezrobotnych 
ogółem (w %) 

Wskaźnik 
rozwoju 
społecznego 
(HDI) 

Populacja 
zagrożona 
ubóstwem, jako 
odsetek populacji 
ogółem (z uwz-
ględnieniem 
transferów 
socjalnych) 

Prawdopodobieństwo 
niedożycia wieku 65 
lat w momencie 
narodzin dla 
mężczyzn i kobiet 

 

Mobilność siły 
roboczej jako % 
ludności w wieku 
produkcyjnym 
przenosząca się 
w poszukiwaniu 
zatrudnienia 

 

Próg ubóstwa z 
uwzględnieniem 
standardu siły 
nabywczej, jako 
odsetek populacji 
ogółem 

Oczekiwana długość 
życia mężczyzn  
i kobiet 

 

Udział zatrud-
nionych w 
sektorze usług 
jako % ogółu 
zatrudnionych 

 

Populacja 
doświadczająca 
deprywacji 
materialnej jako 
odsetek populacji 
ogółem 

Oczekiwana długość 
życia w dobrym 
zdrowiu mężczyzn  
i kobiet 

 

Przeciętny 
wskaźnik 
pracujących –
employmentrate 
 

 

Populacja 
doświadczająca 
poważnej 
deprywacji 
materialnej jako 
odsetek populacji 
ogółem 

Śmiertelność 
noworodków na 1 tys. 
żywych narodzin 

 

  
Liczba przepra-
cowanych godzin 
w miesiącu 

Współczynnik 
śmiertelności w przy-
padku nowotworu dla 
ludności poniżej 65 
roku życia (liczba 
zgonów na 10 tys. 
mieszkańców) 

 

  

Przekazy 
indywidualne 
netto z pozosta-
łych państw UE, 
jak % PKB 

Współczynnik 
śmiertelności z po-
wodów chorób serca 
dla ludności poniżej 
65 roku życia (liczba 
zgonów na 10 tys. 
mieszkańców) 
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Tabela 2 (cd.) 
 

1 2 3 4 5 

  

Osoby korzysta-
jące ze świadczeń 
pomocy społecz-
nej na 10 tys. 
ludności 

 

Migracja ludności 
netto jako różnica 
pomiędzy osobami 
napływającymi,  
a odpływającymi 

 

  

Wydatki 
publiczne na 
ochronę socjalną 
jako % PKB 

Populacja osób 
urodzonych poza UE 
jako odsetek 
populacji ogółem 

 

  

Wydatki 
publiczne na 
ochronę socjalną 
w przeliczeniu na 
jednego miesz-
kańca wg 
standardu siły 
nabywczej 

Samochody osobowe 
na 1 tys. ludności 

 

 

  
Wskaźnik 
ubóstwa społecz-
nego (HPI2) 

Wskaźnik stopy 
życiowej przeciętne-
go gospodarstwa 
domowego (wyso-
kość średniej 
konsumpcji według 
parytetu siły 
nabywczej) 

 

 

 
4. Pomiar spójności terytorialnej 

 
W przeciwieństwie do spójności gospodarczej i społecznej, które skupiają 

się na regionalnych rozbieżnościach w zakresie konkurencji oraz dobrostanu, 
spójność terytorialna umacnia znaczenie dostępu do usług, zrównoważonego 
rozwoju, funkcjonalnego podziału przestrzeni geograficznej oraz analizy tery-
torialnej. Wydaje się zatem, iż spójność terytorialna powinna być fundamentem 
dla osiągnięcia spójności gospodarczej i społecznej. 

Spójność terytorialna z uwagi na powiązanie z wyrównywaniem dyspropor-
cji między regionami (zwłaszcza pomocy dla najmniej uprzywilejowanych 
terytoriów) wprowadza kategoryzacje regionów ze względu na ich specyficzne 
uwarunkowania geograficzne. Jest związana z zapewnieniem na tych terenach 
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usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym. W odniesieniu do 
poszczególnych regionów spójność terytorialna oznacza zwiększanie integracji 
wewnątrzregionalnej, zwłaszcza w zakresie powiązań funkcjonalnych obszarów 
miejskich z wiejskimi i położenie nacisku na związanie planowania przestrzen-
nego z celami rozwoju regionu. Ponadto jej mechanizmy powinny wspomagać 
rozwój endogenicznego potencjału (kapitału terytorialnego) poszczególnych 
regionów i wspierać oddolne procesy rozwojowe31. 

Spójność terytorialna mierzona jest przede wszystkim czasem przejazdu do 
danego obszaru komunikacją lotniczą, drogową i kolejową. Skonstruowany 
został wskaźnik dostępności (pokazujący dla każdego z regionów, czas potrzeb-
ny na dotarcie do innych ważnych gospodarczo regionów) na podstawie którego 
dokonano podziału regionów Unii Europejskiej na regiony centralne, pośrednie  
i peryferyjne32. Z punktu widzenia takiego pomiaru można użyć również 
wskaźnika liczby konsumentów osiąganych w danym czasie. Do skutecznego 
przemieszczania się niezbędna jest również wysoka wydajność infrastruktury 
transportowej, mierzona liczbą obsługiwanych połączeń dziennie, czy też 
średnimi prędkościami.  

Dla osiągnięci spójności terytorialnej niezwykle istotne są czynniki środo-
wiskowe. Zgodnie z V raportem kohezyjnym pomiarów spójności w tym 
zakresie dokonano poprzez porównanie m.in. wydajności oczyszczalni ścieków 
miejskich, ilości segregowanych lub poddanych recyklingowi odpadów, stężenie 
pyłu zawieszonego w atmosferze (PM10) czy też wielkość obszarów Natura 
2000, jako element mogący sprzyjać rozwojowi gospodarczemu (w związku  
z napływem turystów) oraz poprawie jakości życia. Niezwykle ważne w tym 
zakresie są również nakłady ponoszone w państwie członkowskim na infrastruk-
turę środowiskową, w tym niskoenergetyczną i niskoemisyjną.  

Niezwykle ważnym czynnikiem przy osiąganiu spójności przestrzennej jest 
dostęp np. do usług edukacji i opieki zdrowotnej oraz innych usług świadczo-
nych w ogólnym interesie gospodarczym, oraz usług handlowych i finansowych 
oraz innych świadczonych dla przedsiębiorców.  

Biorąc pod uwagę fakt, iż coraz częściej usługi mogą być świadczone elek-
tronicznie jako miarę spójności przestrzennej można uznać dostęp do szybkich 
sieci szerokopasmowych, które są wyznacznikiem zdolności do wdrażania 
nowych technologii oraz kluczowym czynnikiem konkurencyjności. 

Mierniki spójności terytorialnej zaprezentowano w tabeli 3. 
 
 

                                    
31 T.G. Grosse, Nowa polityka spójności: wybrane nurty debaty europejskiej, Fundacja Insty-

tut Spraw Publicznych, Warszawa 2008, s. 62–66. 
32 K. Głębicka, M. Grewiński, Polityka spójności społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej, 

Elipsa, Warszawa 2005, s. 185, za: D. Murzyn, Polityka spójności Unii Europejskiej…, s. 36. 
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Tabela 3. Mierniki spójności terytorialnej 
 

Mierniki dotyczące 
1 2 3 4 

dostępności 
przestrzennej 

środowiska dostępności do usług cyfryzacji 

Wskaźnik dostępno-
ści jako czas prze-
jazdu do innych 
ważnych gospodar-
czo regionów za 
pomocą transportu: 
– drogowego, 
– kolejowego, 
– lotniczego 

Wydajność oczysz-
czalni ścieków 
miejskich jako % 
wytworzonej masy 

Dostępność do usług 
edukacyjnych 
mierzona 
ilością przedszkoli, 
szkół, na 10 tys. 
mieszkańców 

Ludność korzystająca  
z sieci cyfrowych linii 
abonenckich (DSL) jako 
odsetek populacji 

Wskaźnik liczby 
konsumentów 
osiąganych w 
danym czasie 

Ilość segregowanych 
odpadów jako % 
odpadów ogółem 

Dostępność do usług 
zdrowotnych mierzona 
ilością zakładów 
opieki zdrowotnej 
(publicznych i 
niepublicznych) na 10 
tys. mieszkańców 

Liczba gospodarstw 
domowych posiadają-
cych dostęp do sieci 
szerokopasmowych jako 
% gospodarstw 
domowych ogółem 

Gęstość sieci 
autostrad jako 
długość autostrad na 
jednego mieszkańca 
i/lub na jeden 
kilometr kwadra-
towy 

Ilość odpadów 
podlegających 
recyklingowi jako % 
odpadów ogółem 

Dostępność do usług 
finansowych lub 
bankowych mierzona 
ilością instytucji na  
1 tys. podmiotów 
zarejestrowanych w 
systemie REGON 

Liczba przedsiębiorstw 
posiadających dostęp do 
sieci szerokopasmowych 
jako % przedsiębiorstw 
zarejestrowanych  
w systemie REGON 

Gęstość sieci 
kolejowej jako 
długość torów na 
jednego mieszkańca 
i/lub na jeden 
kilometr kwadra-
towy 

Stężenie pyłu zawie-
szonego w atmosferze 
(PM10) na powierzch-
ni jako średnia ważona 
liczbą ludności na 
poziomie regionów 
NTS 3 

Dostępność do usług 
kulturalnych mierzona 
ilością instytucji na  
10 tys. mieszkańców 

 

Wydajność sieci 
kolejowej jako: 
– liczba pociągów 
obsługiwanych 
dziennie przez linię 
kolejową 
– średnia prędkość 
na linii kolejowej 

Zasklepianie gleby 
jako % całkowitego 
obszaru na poziomie 
NUTS 3 

  

Natężenie ruchu 
lotniczego jako ilość 
połączeń lotniczych 
obsługiwanych 
dziennie 

Powierzchnia obszaru 
Natura 2000 jako % 
całkowitej powierzchni
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1 2 3 4 
Dostępność do 
lotnisk jako średnia 
liczba lotów ważona 
liczbą ludności 

Nakłady na infrastruk-
turę niskoenergetyczną 
i niskoemisyjną jako % 
PKB 

  

Średnia dzienna 
liczba pasażerów  
w lotach pasażer-
skich o prędkości 
poniżej 500 km/h 

Liczba miesz-
kań/domów pasywnych 
na 10 tys. mieszkań-
ców 

  

Wydatki publiczne 
na infrastrukturę 
transportową jako % 
PKB 

Nakłady na inwestycje 
w energię odnawialną 
jako % PKB 

  

Śmiertelne ofiary 
wypadków 
drogowych jako 
liczba zgonów na  
1 mln mieszkańców 

Ilość produkowanej 
energii ze źródeł 
odnawialnych jako % 
całkowitej wytworzo-
nej energii 

  

 

Wydatki publiczne na 
ochronę środowiska 
jako % PKB lub wg 
standardu siły 
nabywczej 

  

 
 

Zakończenie 
 
Analiza osiągania spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na 

podstawie przedstawionych wyżej wskaźników może w praktyce napotkać na 
trudności związane z pozyskaniem odpowiedniego materiału statystycznego. 
Od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej trwają ciągłe prace nad dostosowa-
niem statystyki publicznej do potrzeb monitorowania i pomiaru spójności.  
Z roku na rok dostępne są coraz to nowsze dane, które jednakże, w związku  
z dynamicznym procesem kształtowania się tematyki spójności, nadal są 
niewystarczające. 

Przedstawione wyżej mierniki należy traktować jako materiał wyjściowy, 
który podlegać może modyfikacjom w zależności od poziomu na jakim będzie-
my badać spójność (państwa, regiony czy obszary lokalne np. gmin) oraz stopnia 
szczegółowości analizy. Należy również pamiętać, iż pomiaru spójności 
(zwłaszcza w aspekcie terytorialnym) dokonuje się przy uwzględnieniu specy-
ficznych cech danego obszaru takich jak: charakter miejski lub wiejski, położe-
nie przygraniczne, górskie lub wyspiarskie, niska gęstości zaludnienia czy też 
„wykluczenia” cyfrowego.  
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Streszczenie 

Pomiar efektów polityki spójności Unii Europejskiej rodzi wiele dylematów i budzi 
kontrowersje. Związane jest to przede wszystkim z nieustannie zmieniającymi się defi-
nicjami spójności oraz sposobem jej postrzegania. Niezwykle zatem istotne jest okre-
ślenie podstawowych zasad jej pomiaru zarówno w aspekcie gospodarczym, społecz-
nym, jak i terytorialnym. 
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Summary 

METHODS OF MEASUREMENT COHESION IN THE PROCESS OF EU-
ROPEAN INTEGRATION 

 
The measurement of effects of the cohesion policy of the European Union creates many 
dilemmas and controversies. This is connected first of all with the ever-changing defini-
tions of consistency and the way it is perceived. Therefore it is extremely important to 
determine the basic principles of the measurement both in terms of economic, social 
and territorial aspect. 



PIOTR STROŻEK⃰ 

POPYT NA SAMOCHODY OSOBOWE O DUŻEJ POJEMNOŚCI 
SILNIKA W POLSCE – ANALIZA PRZESTRZENNO-CZASOWA 

Wstęp 

Artykuł zawiera przestrzenno-czasową analizę popytu na samochody oso-
bowe o dużej pojemności silnika w polskich województwach w latach 2003–
2011. Pod pojęciem dużej pojemności silnika należy rozumieć pojemność 
większą od 2000 cm3. Uwzględniono wiele czynników kształtujących omawiany 
popyt, mianowicie: 

• możliwość zakupu, 
• koszt użytkowania, 
• jakość użytkowania, 
• bezpieczeństwo użytkowania, 
• skłonność do zakupu. 
W analizach pominięto cenę samych aut, ponieważ dla różnych marek cena 

jest na tyle zróżnicowana, że nie dało się określić uśrednionej wartości tej 
zmiennej. Taka analiza popytu (nieuwzględniająca ceny danego dobra) jest 
podejściem raczej rzadko praktykowanym. Natomiast biorąc pod uwagę fakt, że 
w przedmiocie badania znalazły się samochody osobowe o dużej pojemności 
silnika, których popyt zależy od wielu czynników losowych (w tym czynnika 
potocznie nazwanego „szpanem”, przy którym skłonność do zakupu często jest 
większa niż analiza zawyżonej ceny – tzw. paradoks Veblena1) można było 
przyjąć takie niekonwencjonalne podejście. 

Artykuł zawiera również obszernie omówiony aspekt teoretyczny wykorzy-
stania modeli panelowych (zarówno z dekompozycją wyrazu wolnego  
o ustalonych efektach grupowych – Fixed Effects Model, jak i dekompozycją 
składnika losowego – Random Effects Model), uwzględniający umiejętność 
odpowiedniego doboru modelu w zależności od badanego zjawiska (poprzez 
stosowanie testów: Chowa, Breuscha–Pagana oraz Hausmana). Właśnie tego 
typu modele zostały użyte do przestrzenno-czasowej analizy popytu na auta  
o dużej pojemności silnika w polskich województwach w latach od 2003 do 
2011. 
                                    

⃰ Doktorant, Katedra Ekonometrii Przestrzennej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ. 
1 Paradoks ten dotyczy głównie zamożnych klientów, którzy nie chcą nabywać danego dobra 

po zbyt niskiej cenie, gdyż uważają, że nie jest ono wtedy wystarczająco prestiżowe. Powoduje 
to sytuacje, w której wraz ze wzrostem ceny danego dobra paradoksalnie rośnie popyt na to dobro. 
Zob. R.Milewski, E. Kwiatkowski (red.), Podstawy ekonomii, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2007, 
s. 48–49. 
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1. Teoretyczne aspekty zastosowania modeli panelowych 
 
Modele panelowe są znacznie bardziej złożone niż modele oparte na zwy-

kłych szeregach czasowych i jednocześnie bardziej rozbudowane niż modele 
przekrojowe2, wykazują bowiem powiązania przestrzenno-czasowe badanych 
obiektów, obszarów lub regionów na przestrzeni badanych okresów czasowych 
(dni, tygodni, miesięcy, lat itd.). Bazy danych stosowane do analizowania tego 
typu modeli stanowią rozległe tabele, dlatego też często występuje problem ze 
zbieraniem tak dużej liczby zmiennych oraz występowaniem braków w danych. 
Do estymacji jednorównaniowego modelu ekonometrycznego posłużą dane 
panelowe w postaci: 

 

ititit uy ++= βα 'X , dla TtNi ,...,1,,...,1 == , 

 
gdzie: 

i  – obiekt (w przedmiocie badania województwo), 
t  –  czas (podstawową jednostką w przedmiocie badania jest rok), 

'
itX  – wektor obserwacji na zmiennych objaśniających o K współrzędnych, 

α  – wyraz wolny (niezmienny w czasie i przestrzeni), 

itu  – składnik losowy. 
 
W przypadku, gdy składnik losowy jest rozbijany na dwa komponenty, czyli 

itiitu υμ += , gdzie iμ to nieobserwowalny i nieuwzględniony w równaniu 

regresji efekt wynikający jedynie z przynależności do i-tej grupy, natomiast itυ  

jest odwzorowaniem pozostałej części składnika losowego to model taki nosi 
nazwę modelu podstawowego. Postać macierzową takiego modelu zapisać 
można jako następujące równanie: 

 
uZZXiuXiy +=+++=++= δυμβαβα μNTNT , 

gdzie: 
y  – wektor zmiennych endogenicznych o NT  współrzędnych, 

X  – macierz zmiennych objaśniających o wymiarach )(NTxK , 

NTi  – wektor jedynek o NT  współrzędnych, 

TN iIZ ⊗=μ  – macierz selekcjonująca (składająca się z zer i jedynek), 

zwana również macierzą zmiennych sztucznych. 

                                    
2 Cały podrozdział napisany na podstawie: B. Dańska-Borsiak, Przestrzenno-czasowe mode-

lowanie zmian w działalności produkcyjnej w Polsce, zastosowanie modeli panelowych. t. 1, [w:] 
B. Suchecki (red.), Dane panelowe i modele wielowymiarowe w badaniach ekonomicznych, 
Absolwent, Łódź 2000, s. 36–42. 



Piotr Strożek 

 

198 

Ponadto ),...,( 1
'

Nμμμ =  oraz ),...,,...,,...,( 1111
'

NTNT υυυυυ = . Przyjmując, że 

μ  to wektor nielosowych parametrów, które będą estymowane, a υ  to wektor 

składników losowych o takich samych, niezależnych rozkładach: ),0(: 2
υσυ Nit , 

itX  są niezależne od itυ  dla wszystkich i, t to mowa o modelu z dekompozycją 

wyrazu wolnego (z ustalonymi efektami grupowymi, ze zmiennymi sztucznymi 
– Fixed Effects Model – FEM): 

 
υμδυμβα μμ ++=+++= ZZZXiy NT , 

 
Do oszacowania wektorów α , β  i μ posłuży Metoda Najmniejszych Kwa-

dratów (MNK). Jednakże macierz Z  jest wymiaru )1( +KNTx , macierz μZ  jest 

wymiaru NTxN , w związku z czym do zastosowania MNK konieczne jest 
odwrócenie macierzy stopnia KN + , co jest dość kłopotliwe dla dużych N .  
Z tej przyczyny równanie (3) mnoży się stronami przez tzw. operator wewnątrz-
grupowy Q . Dzięki temu przekształca się wszystkie zmienne w odchylenia od 
średniej grupowej oraz eliminuje z modelu wszystkie efekty grupowe stałe  
w czasie. Do zastosowania MNK w przekształconym w ten sposób równaniu (3) 
konieczne jest odwrócenie macierzy stopnia K , co już nie stwarza większych 
problemów. Odpowiedni estymator wektora β  to estymator MNK ze zmienny-
mi sztucznymi, lub estymator wewnątrzgrupowego: 

 
QyXQXX ')'( 1~ −=wβ  

 
Znając oceny równania (4) można, na podstawie odpowiednich średnich 

obliczyć oceny parametrów α  i iμ . Parametry iμ  wiążą się z przekształceniem 

wyrazu wolnego (odchylenia grupowe od wspólnej średniej α ). Należy zazna-
czyć, że w sytuacji, gdy N  jest bardzo duże (próba gromadzi informacje  
o bardzo dużej liczbie obiektów) wykorzystywanie wyżej omówionych metod 
jest problematyczne, gdyż pojawia się konieczność wprowadzenia do równania 
regresji dodatkowych )1( −N  zmiennych sztucznych, co powoduje znaczną 
utratę stopni swobody. Ponadto, jeżeli jednocześnie T  nie wzrasta, to estymato-
ry ~α  i ~

iμ  tracą zgodność. Problemów tych można uniknąć jeśli założy się, że 

iμ  jest zmienną losową, tzn., że składnikiem losowym modelu (2) jest 

υμμ += Zu . Model taki nosi nazwęRandom Effects Model (REM), czyli model 

z dekompozycją składnika losowego. W takich modelach przyjmuje się, że υ   
i μ  są niezależne, ),0(: 2

υσυ Nit , ),0(: 2
μσμ Nit , itX  są niezależne od itυ  i itμ  
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dla wszystkich i, t. Macierz Ω  wariancji – kowariancji składnika losowego 
υμμ += Zu  ma postać: 

 
)()()'( 22

TNTNE IIJIuuΩ ⊗+⊗== υμ σσ . 

 
Da się zauważyć występowanie korelacji w czasie pomiędzy składnikami 

losowymi dotyczącymi tych samych obiektów i jej brak pomiędzy składnikami 
losowymi różnych obiektów w różnych okresach. Do estymacji parametrów 
należy zatem użyć uogólnionej metody najmniejszych kwadratów (UMNK). 
Niesie to ze sobą jednak konieczność odwrócenia macierzy Ω  stopnia NT . 
Dlatego też wyjściowe równanie (2) przekształca się dwukrotnie: po pierwsze 
przy pomocy operatora wewnątrzgrupowego Q  i po drugie za pomocą operatora 
międzygrupowego P  (pomnożenie dowolnej macierzy przez ten operator 
przekształca ją w macierz średnich grupowych). Następnie używając na tych 
dwóch równaniach regresji wewnątrzgrupowej i międzygrupowej jako układ 

NT2  równań, estymuje się jego parametry UMNK, co jest równoważne 
zastosowaniu tej metody do estymacji równania (2). Obliczony w ten sposób 
estymator wektora β  przyjmuje postać: 

 
][][ 212^

XyXyXXXXUMNK BWBW ∅+∅+= −β , 

 
gdzie: 

QXX'=XXW , 
XJPX )(' −−= NTXXB , 

2
1

22 /σσυ=∅ , 
222

1 υμ σσσ += T
, 

NTNT NT JJ 1)( −− = , 

NTJ  to macierz jedynkowa stopnia NT . 
 
Estymator ten jest ważoną średnią estymatora wewnątrzgrupowego ~

wβ  da-

nego wzorem (4) i estymatora międzygrupowego XyXXb BB 1~ −=β . 

 
 

Weryfikacja statystyczna modeli FEM i REM 
 
Test Chowa (F) stosuje się do sprawdzenia czy wprowadzenie dekompozy-

cji wyrazu wolnego dla poszczególnych obiektów lub obszarów było istotne w 
badanym zjawisku. Hipoteza zerowa mówi o tym, że wyrazy dla grup nie różnią 
się w sposób istotny i przyjmuje postać: 
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0...: 1210 ==== −NH μμμ . 

 
Statystyka służąca do weryfikacji tej hipotezy przyjmuje postać: 
 

,
)/(

)1/()(
0 KNNTURSS

NURSSRRSS
F

−−
−−=  

 
gdzie: 

RRSS  – suma kwadratów reszt MNK dla wszystkich obserwacji, 
URSS  – suma kwadratów reszt uzyskanych przy zastosowaniu estymatora 

wewnątrzgrupowego. 
Statystyka testu Chowa ma rozkład F  o 1−N  i KTN −− )1(  stopniach 

swobody. Jeżeli wartość 0F  jest wyższa od wartości krytycznej to 0H  należy 

odrzucić na korzyść hipotezy alternatywnej mówiącej o tym, że wprowadzenie 
dekompozycji wyrazu wolnego było istotne. 

Test Breuscha–Pagana (inaczej zwany testem mnożnika Lagrange’a), 
sprawdza, czy model z dekompozycją składnika losowego jest statystycznie 
lepszy niż model bez efektów grupowych. Hipoteza zerowa ma postać: 

 
0: 2

0 =
i

H μσ  

 
 i mówi ona o tym, że dekompozycja składnika losowego była nieistotna. 
Natomiast hipoteza alternatywna ma postać: 

 
0: 2

1 ≠
i

H μσ  

 
i mówi o tym, że wprowadzenie składnika losowego było istotne i uzasadnione. 
Do weryfikacji hipotezy zerowej wykorzystywana jest statystyka: 

 
2

2

2

1
)1(2
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−
=




it
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it
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NT
LM , 

 
gdzie ite  to reszty modelu nie wyróżniającego efektów grupowych. 

 

Statystyka testu LM ma rozkład 2χ  z jednym stopniem swobody. Jeżeli 

wartość statystyki LM  jest wyższa od wartości krytycznej to należy odrzucić 
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0H  na korzyść hipotezy alternatywnej mówiącej o tym, że efekty grupowe są 

istotne oraz wprowadzenie dekompozycji wyrazu wolnego było uzasadnione. 
Podstawowym założeniem dla modeli panelowych jest brak korelacji mię-

dzy składnikiem losowym itu  i zmiennymi objaśniającymi, tzn. 0)|( =itituE X . 

Założenie to jest istotne, dlatego że itu  zawiera nieobserwowalną składową iμ , 

która jest niezmienna w czasie, w związku z czym istnieje możliwość, że jest 
ona skorelowana ze zmiennymi objaśniającymi. Gdy taka korelacja występuje, 

to estymator ^
UMNKβ  stosowany do estymacji modeli z dekompozycja składnika 

losowego jest obciążony i niezgodny. Modyfikacja stosowana przy tworzeniu 
estymatora wewnątrzgrupowego (modele z dekompozycją wyrazu wolnego) 

usuwa efekty grupowe, które są przyczyną korelacji. Dlatego ^
wβ  jest zgodny  

i nieobciążony. 
Istnieje test, zwany testem Hausmana, którego sens opiera się na założeniu 

prawdziwości hipotezy zerowej wyrażonej w postaci: 
 

0)|(:0 =itituEH X . 

 
Oba estymatory ^

UMNKβ  i ~
wβ  są zgodne, aczkolwiek maja one inne granice 

stochastyczne jeśli 0H  jest nieprawdziwa. Test Hausmana opiera się na różnicy 
między tymi estymatorami, występującej, jeśli 0H  jest niesłuszna. Statystyka 
weryfikująca hipotezę zerową ma rozkład 2χ  z K stopniami swobody, gdzie K  
jest liczbą zmiennych objaśniających i wyrazić ją można jako: 

 

,)]'[var(' ^
1

^
1

^
1 qqqm = gdzie: ~^^

1 wUMNKq ββ −= . 

 
2. Dobór zmiennych 

 
Celem badania jest analiza popytu na samochody osobowe o dużej pojem-

ności silnika w polskich województwach w latach 2003–20113. Biorąc pod 
uwagę znaczącą różnorodność pomiędzy liczbą mieszkańców i wielkością 
terytorialną poszczególnych województw zmienne poddano odpowiednim prze-
kształceniom. Za zmienną objaśnianą przyjęto: 

• SAM – Samochody osobowe o pojemności silnika ponad 2000 cm3 na 
ogólną liczbę ludności (szt.). 

Ogromne zróżnicowanie cen tego typu aut spowodowało pominięcie tego 
aspektu w dalszej analizie. W standardowym podejściu analizy popytu na dane 

                                    
3 Wszystkie zmienne pochodzą z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystyczne-

go; www.stat.gov.pl, (dostęp 30.11.2012). 
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dobro, pierwszą i podstawową zmienną jest właśnie cena tego dobra. Natomiast 
biorąc pod uwagę przedmiot badania jakim jest popyt na samochody osobowe  
o dużej pojemności silnika, na który wpływ ma wiele czynników losowych oraz 
występuje problem w oszacowaniu przeciętnej ceny takiego samochodu zasto-
sowano właśnie takie niekonwencjonalne podejście. 

Za pierwszy czynnik przyjęto możliwość zakupu wyrażony przez: 
• WYN – przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (zł). 
Oczywiście przyjęto, że im większe przeciętne wynagrodzenia społeczeń-

stwa, tym większy powinien być analizowany popyt. Ponieważ zmienna ta 
wyrażona jest w złotówkach uwzględniono wskaźnik odzwierciedlający inflację 
w kolejnych latach analizy. 

Za drugi czynnik wpływający na zmienną objaśnianą przyjęto koszt użyt-
kowania samochodów. Przewiduje się, że gdy koszt użytkowania samochodów 
rośnie to popyt będzie spadał (społeczeństwo chętniej skorzysta z alternatyw-
nych usług transportowych lub tańszych aut w eksploatacji). Ten czynnik 
wyrażony został poprzez zmienną: 

• BEN – przeciętna cena benzyny 95 za 1l z uwzględnieniem wskaźnika 
cen towarów i usług konsumpcyjnych transportowych (zł). 

Trzecim czynnikiem kształtującym omawiany popyt jest jakość użytkowa-
nia. Zakłada się, że gdy gęstość dróg o twardej nawierzchni zwiększa się, 
społeczeństwo chętniej kupi samochody droższe i szybsze, gdyż tylko wtedy 
może w pełni korzystać z udogodnienia posiadania takiego dobra. Ten czynnik 
wyrażony jest poprzez zmienną: 

• DRO – drogi (km) o twardej nawierzchni ulepszonej na 100 km2. 
Kolejnym czynnikiem wpływającym na zmienną objaśnianą jest bezpie-

czeństwo użytkowania. Zakłada się, że im mniejsze bezpieczeństwo użytkowa-
nia tym popyt będzie spadał, gdyż jest to przestroga dla potencjalnych nowych 
kierowców. Ten czynnik wyrażony jest poprzez zmienną: 

• OFI – ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów (os.). 
Ostatnim czynnikiem jaki uwzględniono w modelu jest skłonność do zaku-

pu. Przyjęto, że samochody o dużej pojemności silnika chętniej i częściej 
nabywają mężczyźni. Dlatego też przyjęto, że im więcej mężczyzn w danym 
województwie w wieku produkcyjnym tym popyt na auta będzie większy.  
W przypadku dóbr jakim jest dobry samochód mężczyźni często popełniają 
typowe błędy konsumenta. Bardziej kierują się systemem zewnętrznych wymo-
gów, niż zdrowym rozsądkiem i własnymi możliwościami finansowymi4. 
Determinanty pozaekonomiczne kształtujące decyzję konsumentów można 
podzielić na dwie grupy: wewnętrzne (demograficzne: wiek, płeć, wielkość 
gospodarstwa domowego, społeczno-zawodowe: wykształcenie, aktywność 

                                    
4 J. Topolska, Podstępny rynek. Zapiski podejrzliwego konsumenta, bis, Warszawa 2000,  

s. 244–248. 
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zawodowa, społeczne: grupy odniesienia, liderzy opinii) oraz zewnętrzne 
(cywilizacyjno-kulturowe, geograficzno-przyrodnicze, organizacja życia 
społecznego)5. Czynnik ten określony jest przez zmienną: 

• M – mężczyźni w wieku produkcyjnym (17–64 lata) (os.). 
 
 

3. Estymacje i weryfikacje statystyczne modeli 
 
W modelu panelowym analizującym popyt na samochody o dużej pojemno-

ści silnika włączono 16 jednostek danych przekrojowych (polskie województwa) 
dla szeregu czasowego o długości 9 (kolejne lata analizy od roku 2003 do 
2011)6. Pierwszą estymację przeprowadzono za pomocą metody najmniejszych 
kwadratów (tabela 1). 

 
Tabela 1. Estymacja panelowa MNK (zmienna zależna SAM) 

 
współczynnik błąd standardowy t-Studenta wartość p 
const    -0,00518959   0,00444590   -1,167   0,2451   
WYN    1,20663e-05   1,03091e-06   11,70   2,08e-022 *** 
BEN     0,00285394   0,00106562    2,678   0,0083  *** 
DRO    -0,000107040  1,24480e-05  -8,599   1,57e-014 *** 
OFI     -0,000247558   4,41296e-05  -5,610   1,07e-07 *** 
M       -1,90279e-09   1,08541e-09  -1,753   0,0818  * 
Średn.aryt.zm.zależnej 0,022121  Odch.stand.zm.zależnej 0,008864 
Suma kwadratów reszt  0,001018  Błąd standardowy reszt 0,002716 
Wsp. determ. R-kwadrat 0,909427  Skorygowany R-kwadrat  0,906145  

 
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem programu Gretl (dotyczy tabel 1–7). 

  
Analizując dane z tabeli 1 można zauważyć, że wszystkie parametry stojące 

przy zmiennych objaśniających są statystycznie istotne na podstawie statystyki  
t-Studenta. Zmienna M jest na granicy istotności, natomiast wykazuje niewielki 
wpływ na zmienną objaśnianą. Problem natomiast pojawia się, gdy analizujemy 
wyraz wolny. Jest on statystycznie nieistotny, dlatego też można przypuszczać, 
że w różnych województwach różna jest siła wpływu wyrazu wolnego na ba-
dane zjawisko. Biorąc pod uwagę powyższe, dokonano kolejnej estymacji, która 
uwzględnia dekompozycję wyrazu wolnego dla wszystkich województw  
(tabela 2). 

                                    
5 G. Maciejewski, Ryzyko w decyzjach nabywczych konsumentów, Wyd. UE w Katowicach, 

Katowice 2012, s. 29–31. 
6 Estymacje i weryfikacja statystyczna testów na podstawie: T. Kufel, Ekonometria. Rozwią-

zywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2007, 
s.164–171. 
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Tabela 2. Estymacja panelowa FEM (zmienna zależna SAM) 

 
współczynnik błąd standardowy t-Studenta    wartość p 
const    -0,0365458    0,00967568    -3,777    0,0002  *** 
WYN    1,81208e-05   1,06985e-06    16,94    6,06e-034 *** 
BEN     0,000160137  0,000712126   0,2249   0,8225 
DRO    -0,000381004  5,17290e-05    -7,365   2,22e-011 *** 
OFI     -0,000124003  3,67988e-05    -3,370   0,0010  *** 
M       5,36356e-08   1,41536e-08    3,790   0,0002  *** 
Średn.aryt.zm.zależnej 0,022121  Odch.stand.zm.zależnej 0,008864 
Suma kwadratów reszt  0,000245  Błąd standardowy reszt 0,001410 
Wsp. determ. R-kwadrat 0,978222  Skorygowany R-kwadrat  0,974681 

 
Model FEM charakteryzuje się wyższym dopasowaniem niż model podsta-

wowy. Jednak parametr stojący przy jednej ze zmiennych jest statystycznie 
nieistotny. Dlatego też, aby sprawdzić, który z modeli lepiej opisuje badane 
zjawisko należy zastosować test Chowa (F). 

 
Tabela 3. Test Chowa (F) 

 
Test na zróżnicowanie wyrazu wolnego w grupach - 
 Hipoteza zerowa: grupy posiadają wspólny wyraz wolny 
 Statystyka testu: F(15, 123) = 25,9034 
 z wartością p = P(F(15, 123) > 25,9034) = 4,92169e-031 

 
Na podstawie testu Chowa (F) = 25,9034 oraz przy empirycznym poziomie 

prawdopodobieństwa dla tego testu bliskim zeru można odrzucić hipotezę 
zerową i stwierdzić, że dekompozycja wyrazu wolnego była uzasadniona  
i potrzebna. 

Analizując popyt na samochody o dużej pojemności silnika mamy do czy-
nienia z wieloma czynnikami losowymi. Dlatego też dokonano kolejnej estyma-
cji, aby czynnik ten zdekomponować. Wyniki tej estymacji prezentuje tabela 4. 

 
Tabela 4. Estymacja panelowa REM (zmienna zależna SAM) 

 
Współczynnik  błąd standardowy  t-Studenta  wartość p 
const    -0,00904275   0,00363545    -2,487   0,0141  ** 
WYN    1,63268e-05   9,83302e-07    16,60   1,04e-034 *** 
BEN    0,000918447   0,000778445   1,180   0,2401   
DRO    -0,000139840   2,70953e-05    -5,161   8,38e-07 *** 
OFI    -0,000148891  3,90575e-05   -3,812   0,0002  *** 
M     -1,94012e-09   2,08402e-09   -0,9309  0,3535   
Średn.aryt.zm.zależnej 0,022121  Odch.stand.zm.zależnej 0,008864 
Suma kwadratów reszt  0,001353  Błąd standardowy reszt 0,003120 
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W modelu REM dwa z parametrów są nieistotne. Model ten nie posiada osza-
cowanego R2, natomiast współczynnik ten jest ważną, ale nie jedyną charakterysty-
ką wartości równania. Dlatego też można zwrócić uwagę na błąd standardowy 
reszt7. Jest on jednak najwyższy ze wszystkich trzech analizowanych modeli. Aby 
mieć pewność, który z modeli najlepiej opisuje badane zjawisko zastosowano 
kolejne dwa testy: test Breucha– Pagana i test Hausmana (tabela 5). 

 
Tabela 5. Testy Breuscha– Pagana i Hausmana 

 
Test Breuscha-Pagana na - 
 Hipoteza zerowa: Wariancja błędu w jednostce = 0 
 Asymptotyczna statystyka testu: Chi-kwadrat(1) = 193,373 
 z wartością p = 5,83703e-044 
 
Test Hausmana - 
 Hipoteza zerowa: Estymator UMNK (GLS) jest zgodny 
 Asymptotyczna statystyka testu: Chi-kwadrat(5) = 49,7608 
 z wartością p = 1,55112e-009 
 

Na podstawie testu Breuscha–Pagana = 193,373 przy empirycznym pozio-
mie prawdopodobieństwa bliskim zeru dla tego testu można odrzucić H0  
i stwierdzić, że model REM jest lepszy niż model podstawowy. Test Hausmana 
ostatecznie weryfikuje, który z trzech modeli najlepiej opisuje badane zjawisko. 
Na podstawie wartość testu (49,7608) i wartości probvalue bliskiej zero można 
stwierdzić, że najlepszym i najefektywniejszym modelem jest model FEM  
(z dekompozycją wyrazu wolnego). 

 
 

4. Interpretacja wyników 
 
Z modelu z dekompozycją wyrazu wolnego usunięto zmienną nieistotną 

BEN. Otrzymano następujące wyniki. 
 

Tabela 6. Estymacja FEM – z wyłączeniem zm. BEN (zm. zależna SAM) 
 

współczynnik  błąd standardowy  t-Studenta  wartość p 
const     -0,0366874    0,00961813    -3,814  0,0002  *** 
WYN    1,82377e-05   9,31454e-07    19,58   9,46e-040 *** 
DRO    -0,000380620  5,15024e-05    -7,390  1,89e-011 *** 
OFI     -0,000125024  3,63779e-05    -3,437  0,0008  *** 
M       5,42310e-08   1,38504e-08    3,915   0,0001  *** 
 
Średn.aryt.zm.zależnej 0,022121  Odch.stand.zm.zależnej 0,008864 
Suma kwadratów reszt  0,000245  Błąd standardowy reszt 0,001405 
Wsp. determ. R-kwadrat 0,978213  Skorygowany R-kwadrat  0,974875 

                                    
7 J. Gajda, Ekonometria. Wykład i łatwe obliczenia w programie komputerowym, C.H. Beck, 

Warszawa 2004, s. 50–51. 
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Na podstawie R2 można stwierdzić, że model opisuje badane zjawisko aż  
w 97%.Największą istotność wykazuje zmienna WYN i mówi o tym, że gdy  
w kolejnym roku przeciętne wynagrodzenie wzrośnie o 100 zł to popyt na 
samochody osobowe o dużej pojemności silnika wrośnie o prawie 2 auta na 
tysiąc osób przy założeniu ceteris paribus. Jeżeli nasycenie dróg bitych zwięk-
szy się o 100 km na 100 km2 to popyt spadnie o 38 aut na 100 tys. osób przy 
założeniu stałości innych czynników. Natomiast, gdy wzrośnie liczba ofiar 
śmiertelnych w wypadkach drogowych o 100 osób to popyt na samochody  
o dużej pojemności silnika spadnie o 38 aut na tysiąc osób przy założeniu ceteris 
paribus. Jeżeli w danym województwie wrośnie liczba mężczyzn w wieku 
produkcyjnych o 100 tys. to popyt również wrośnie o 5 aut na tysiąc osób przy 
założeniu innych stałości pozostałych czynników. 

Wprowadzenie dekompozycji wyrazu wolnego było uzasadnione (każde  
z województw ma swój istotny wyraz wolny). Dekompozycję wyrazu wolnego 
dla wszystkich województw prezentuje tabela 7. 

 
Tabela 7. Dekompozycja wyrazu wolnego 

 
GroupCoefficient  Standard Error   t-ratio 
łódzkie              -.03618    .01036   -3.49137 
mazowieckie         -.09485    .02129   -4.45459 
małopolskie         -.03586    .01357   -2.64374 
śląskie              -.06054    .02003   -3.02210 
lubelskie            -.03267    .00858   -3.80933 
podkarpackie        -.03465    .00838   -4.13397 
podlaskie           -.02279    .00470   -4.84319 
świętokrzyskie       -.01440    .00554   -2.59723 
lubuskie            -.01386    .00420   -3.30255 
wielkopolskie       -.05270    .01411   -3.73437 
zachodniopomorskie  -.02967    .00688    -4.31558 
dolnośląskie         -.04517   .01197    -3.77423 
opolskie            -.01315    .00462   -2.84865 
kujawsko-pomorskie  -.03360    .00833   -4.03600 
pomorskie          -.04050    .00881   -4.59733 
warmińsko-mazurskie -.02641    .00580   -4.55027 

 
Bezwzględna wartość wyrazu wolnego dla województwa mazowieckiego 

jest najwyższa spośród wszystkich województw. Na tej podstawie można 
stwierdzić, że województwo to najsilniej wpływa na analizowany popyt. 
Najmniejszy wpływ wykazuje województwo opolskie. 
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Podsumowanie 
 
Analiza popytu na samochody osobowe o dużej pojemności silnika jest za-

gadnieniem bardzo złożonym. Problem w oszacowaniu przeciętnej ceny oraz 
losowość wielu czynników sprawia, że ciężko jednoznacznie oszacować 
równanie w pełni odzwierciedlające ten popyt. Mechanizm zaprezentowany  
w niniejszym artykule nie w pełni, ale obszernie opisuje badane zjawisko, 
wskazując na relacje zachodzące pomiędzy zmiennymi wykorzystanymi  
w równaniu. 

W przeprowadzonym badaniu potwierdziła się hipoteza o silnym wpływie 
wynagrodzeń społeczeństwa na analizowany popyt. Jest to oczywiście zgodne  
z sensem ekonomicznym. Nie potwierdziła się natomiast hipoteza o wpływie 
ceny użytkowania (zmienna BEN). Parametr przy tej zmiennej był statystycznie 
nieistotny. Można przypuszczać, że osoby, które stać na droższy samochód nie 
będą zwracały aż tak dużej uwagi przed zakupem na koszty eksploatacyjne. 
Ponadto cena benzyny jest bardzo nieprzewidywalna i trudna do oszacowania, 
gdyż uwarunkowana jest od wielu czynników zewnętrznych. Być może przy 
podobnym badania należałoby uwzględnić zmienną odzwierciedlającą inne 
koszty użytkowania, gdyż cena benzyny jedynie odzwierciedla te koszty, a nie 
określa je w całości. Ten aspekt wymaga dalszych badań. 

Nie potwierdziła się również hipoteza o ilości i stanie dróg o twardej na-
wierzchni. Wbrew początkowym założeniom wzrost zmiennej DRO powoduje 
spadek zmiennej SAM. Wyjaśnienia można doszukiwać się w stwierdzeniu, że 
zapotrzebowanie na samochody rośnie szybciej niż budowa dróg. Ta hipoteza 
podobnie jak poprzednia wymaga dalszych badań. 

Ostatnie dwie hipotezy potwierdziły się z początkowymi założeniami. Im 
mniejsze bezpieczeństwo użytkowania tym popyt będzie spadał, gdyż jest to 
przestroga dla potencjalnych nowych kierowców. Mężczyźni wykazują skłon-
ność do zakupu tego typu aut, dlatego wraz ze wzrostem liczby mężczyzn  
w wieku produkcyjnym w danym województwie rośnie popyt na samochody 
osobowe o dużej pojemności silnika. 
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Streszczenie 

Artykuł prezentuje przestrzenno-czasową analizę popytu na samochody osobowe  
o dużej pojemności silnika w polskich województwach w latach 2003-2011. Do 
szacowania popytu zastosowano niekonwencjonalne podejście pomijające cenę 
analizowanego dobra. Narzędziami wykorzystanymi do zbudowania równania regresji 
były modele panelowe: wykorzystujące metodę najmniejszych kwadratów, z de-
kompozycją wyrazu wolnego oraz z dekompozycją składnika losowego. Otrzymane 
wyniki estymacji pozwoliły na wskazanie zależności oraz siły wpływu poszczególnych 
czynników na kształtowanie analizowanego popytu. 

 
 

Summary 

DEMAND FOR PASSENGER CARS WITH HIGH ENGINE CAPACITY IN 
POLAND – SPATIAL AND TEMPORAL ANALYSIS 

The article presents the spatial and temporal analysis of demand for passenger cars with 
high engine capacity in the Polish provinces in the years 2003–2011. The estimation of 
demand used unconventional approach which skip the price of the analyzed good. To 
build balance regression were used panel models which use method of least squares 
with decomposition of intercept and decomposition of random component. The estima-
tion results allowed to show dependency and impact of particular factors on analyzed 
demand. 
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DOMINIKA BRÓZDA⃰ 

WPŁYW ZMIAN STOPY PROCENTOWEJ EBC NA INFLACJĘ  
I AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZĄ STREFY EURO  

– WERYFIKACJA ZA POMOCĄ MODELU AUTOREGRESJI 
WEKTOROWEJ (VAR) 

Wstęp 

W stabilnych warunkach gospodarczych polityka Europejskiego Banku 
Centralnego (EBC), tak jak innych banków centralnych, wpływa na poziom stóp 
procentowych na rynku pieniężnym. Sytuacja na tym rynku przekłada się na 
inne stopy procentowe, m.in. stopy oprocentowania kredytów oraz depozytów. 
Następnie różnymi kanałami polityka pieniężna oddziałuje na ceny oraz na całą 
gospodarkę. Ten skomplikowany proces jest znany jako mechanizm transmisji 
polityki pieniężnej (transmission mechanism of monetary policy). 

W następstwie zaburzeń na światowych rynkach finansowych, wywołanych 
upadkiem banku Lehman Brothers, mechanizm transmisji monetarnej EBC 
przestał sprawnie funkcjonować. Prawidłowy proces przenoszenia impulsów 
polityki pieniężnej do gospodarki realnej został zakłócony, przede wszystkim, 
przez kryzys zaufania na rynku międzybankowym oraz zwiększoną awersję 
banków komercyjnych do ponoszenia ryzyka. 

Celem niniejszego artykułu jest próba porównania wpływu zmian oficjalnej 
stopy procentowej EBC na inflację i aktywność gospodarczą strefy euro w okresie 
przed globalnym kryzysem finansowym i z uwzględnieniem czasu kryzysu.  
W badaniu zastosowano modele autoregresji wektorowej (VAR) oraz narzędzia 
związane z tymi modelami. Przeprowadzona została analiza struktury powiązań 
pomiędzy zmiennymi za pomocą testowania przyczynowości w sensie Grangera, 
funkcji odpowiedzi na impuls i dekompozycji wariancji. 

 
 

1. Mechanizm transmisji impulsów polityki pieniężnej EBC 
 
Teoretyczny kształt mechanizmu transmisji impulsów polityki pieniężnej 

jest prezentowany w literaturze przedmiotu na różne sposoby. P.N. Ireland 
określa go, jako proces w wyniku którego polityka monetarna, poprzez zmiany 
wielkości podaży pieniądza lub nominalnych krótkoterminowych stóp procen-

                                    
⃰ Doktorantka, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wydział Ekonomiczno- 
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towych, wpływa na zmienne realne, takie jak zagregowana produkcja czy 
wysokość zatrudnienia1. I. Pszczółka podkreśla, że bank centralny poprzez 
mechanizm transmisji monetarnej wywiera wpływ na relatywne ceny oraz realny 
wzrost PKB2. Z kolei J. Rosiek definiuje mechanizm transmisji monetarnej, 
„jako działania instytucji i podmiotów gospodarczych stanowiące drogę, poprzez 
którą polityka banku centralnego oddziałuje na decyzje cenowe i produkcyjne 
aktorów życia ekonomicznego3”. 

Proces transmisji jest bardzo skomplikowany, podlega zmianom w czasie  
i może różnic się między poszczególnymi gospodarkami. Zawiera wiele zależ-
ności pomiędzy podmiotami gospodarczymi oraz charakteryzuje się długimi  
i zmiennymi w czasie opóźnieniami.  

Na rysunku 1 zostały przedstawiony mechanizm transmisji impulsów poli-
tyki pieniężnej, za pomocą których EBC realizuje swój cel finalny, jakim jest 
osiągniecie i utrzymanie stabilnego poziomu cen w strefie euro. Analizując ten 
układ zależności można zauważyć, że zmiany stóp procentowych EBC  
w pierwszej kolejności wywołują wahania rynkowych stóp procentowych oraz 
wpływają na oczekiwania uczestników życia gospodarczego. Następnie powo-
dują zmiany produkcji i w ostateczności przyczyniają się do zmiany ogólnego 
poziomu cen. 

Powyższy schemat pokazuje, że wpływ polityki pieniężnej na inflację oraz 
aktywność gospodarczą następuje za pośrednictwem kilku kanałów, poprzez 
które decyzje banku centralnego oddziałują na sferę realną i pieniężną.  
W literaturze przedmiotu do standardowych kanałów transmisji zalicza się4: 

1) kanał stopy procentowej (interestrate channel), 
2) kanał kredytowy (credit channel), 
3) kanał majątkowy ( asset price channel), 
4) kanał kursu walutowego (exchange rate channel). 
Ze względu na ich wzajemne powiązania, często trudno jest precyzyjnie roz-

różnić te kanały. Z tego powodu w niniejszym artykule ograniczono się do 
pokazania i skomentowania dwóch podstawowych własności mechanizmu tran-
smisji, jakimi są reakcja produkcji i inflacji na impuls stopy procentowej. 
 
 

                                    
1 P.N. Ireland, The monetary transmission mechanism, Federal Reserve Bank of Boston, 

Working Papers 2005, no. 60–1, s. 1. 
2 I. Pszczółka, Mechanizmy transmisyjne zmian podaży pieniądza i nominalnych stóp 

procentowych, [w:] J.L. Bednarczyk (red.), Teoria i polityka stóp procentowych we współczesnej 
gospodarce, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2007, s. 155. 

3 J. Rosiek, Polityka monetarna w dobie kryzysu gospodarczego – wybrane aspekty oddzia-
ływania, [w:] Z. Dach (red.), Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na 
gospodarkę. Teoria i praktyka, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 123. 

4 I. Pszczółka, Mechanizmy transmisyjne…, s. 155. 
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Rysunek 1. Mechanizm transmisji impulsów polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego 
Źródło: opracowanie własne na podstawie European Central Bank, The Monetary Policy of the 

ECB, Frankturt am Mein2011, s. 59. 
 

Z punktu widzenia dalszych rozważań, szczególną uwagę należy zwrócić na 
kanał stopy procentowej, który przed globalnym kryzysem finansowym uważa-
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ny był za główny mechanizm transmisji impulsów polityki pieniężnej ECB. 
Poprzez tą drogę bank centralny Eurosystemu bezpośrednio wpływa na krótko-
terminowe stopy procentowe na międzybankowym rynku pieniężnym. Następnie 
za pośrednictwem instytucji finansowych oddziałuje na dynamikę życia gospo-
darczego5. F.S. Mishkin wskazał, że proces ten wynika z keynesowskiego 
modelu IS-LM6.  

 

 

gdzie: 
– podaż pieniądza, 

 – nominalna rynkowa stopa procentowa, 
 – realna stopa procentowa, 

 – wydatki inwestycyjne, 
 – zagregowany produkt (PKB). 

 
Analizując powyższy łańcuch przyczyno-skutkowy można odnotować, że 

wyniku w ekspansywnej polityki pieniężnej dochodzi do spadku rynkowych stóp 
procentowych. Zmniejszeniu ulega także poziom realnych stóp procentowych,  
z powodu występującej w gospodarce sztywności cen7. Spadek realnych stóp 
procentowych obniża koszt pozyskania kapitału, zwiększając skłonność przed-
siębiorstw do inwestycji. Niskie stopy procentowa powodują również wzrost 
zakupów nieruchomości oraz dóbr trwałego użytku przez gospodarstwa domo-
we. W efekcie sytuacja ta prowadzi do wzrostu zagregowanego popytu oraz 
globalnej produkcji. 

Z teoretycznego punktu widzenia wpływ realnych stóp procentowych na decy-
zje inwestycyjne i konsumpcyjne, umożliwia transmisję impulsów polityki pienięż-
nej do gospodarki realnej nawet w okresach deflacji, gdy nominalne stopy procen-
towe spadają do poziomu bliskiego lub równego zera. W takim przypadku, przed-
stawiony powyżej schemat (1) można zapisać w odmienny sposób, jako8: 

 

 

gdzie: 
 – wzrost oczekiwanego poziomu cen (expected pricelevel), 

 – oczekiwania inflacyjne (expected inflation). 

                                    
5 W. Przybylska-Kapuścińska, Mechanizm i kanały transmisji polityki pieniężnej, [w:] W. Przy-

bylska-Kapuścińska  (red.), Współczesna polityka pieniężna, Difin, Warszawa 2008, s. 169. 
6 F.S. Mishkin, The channel of monetary transmission: lessons for monetary policy, National 

Bureau of  Economic Research, Working Paper 1996, no. 8617, s. 2. 
7 W. Przybylska-Kapuścińska, Mechanizm i kanały transmisji…, s. 182. 
8 F.S. Mishkin, The channel of monetary transmission…, s. 3. 
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W sytuacji, gdy nominalne stopy procentowe kształtują się na bardzo ni-
skim poziomie, poluzowanie polityki pieniężnej (poprzez zwiększenie podaży 
pieniądza) może doprowadzić do wzrostu oczekiwanego poziomu cen. Powodu-
je to spadek realnych stóp procentowych, co następnie stymuluje wzrost 
dochodów i wydatków w gospodarce. Zdaniem W. Przybylskiej-Kapuścińskiej 
mechanizm ten pozwala bankowi centralnemu prowadzić skuteczną politykę 
monetarną nawet w okresie kryzysu, gdy oficjalne stopy procentowe zostały 
wcześniej sprowadzone do poziomu bliskiego lub równego zeru9.  

 

 
2. Metoda badawcza i założenia modelu 

 
W literaturze przedmiotu podkreśla się, że kwantyfikacja wpływu polityki 

pieniężnej na gospodarkę jest niezwykle trudna, ponieważ polityka banku 
centralnego oddziałuje na wiele zmiennych makroekonomicznych, i to w różny 
sposób10. Najczęściej w tego typu badaniach wykorzystywane są wielowymiarowe 
modele autoregresji wektorowej (tzw. modele VAR; vector autoregression), 
nazywane modelami o postaci zredukowanej, ponieważ próbują bezpośrednio 
powiązać zmiany w instrumentach polityki pieniężnej ze zmianami w finalnych 
kategoriach makroekonomicznych (PKB, inflacja). Przykłady takich empirycz-
nych analiz nad mechanizmem transmisji można znaleźć m.in. w pracy  
M. Ehrmanna11oraz A. Webera, R. Gerkego i A. Wormsa12. 

Pojedynczy model VAR dla k-zmiennych endogenicznych składa się z k-
równań o identycznej strukturze. W każdym równaniu w roli zmiennych 
objaśniających występuje p-opóźnień wszystkich zmiennych uwzględnio-
nych w systemie. Podstawową postać modelu VAR można zapisać następu-
jąco13: 

 
 
 
 
 

                                    
9 W. Przybylska-Kapuścińska, Mechanizm i kanały transmisji…, s. 183. 
10 R. Kokoszczyński, Współczesna polityka pieniężna w Polsce, PW E, Warszawa 2004,  

s. 180. 
11 M. Ehrmann, Will EMU Generate Asymmetry? Comparing Monetary Policy Transmission 

Across European Countries, EUI Working Paper ECO 1998,, no. 28, s. 1–34. 
12 A. Weber, R. Gerke, A. Worms, Changes in euro area monetary transmission?, „Applied 

Financial Economics” 2011. 
13 G. S. Maddala, Ekonometria, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2008, s. 609. 
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gdzie: 

– wektor obserwacji na bieżących wartościach wszyst-
kich zmiennych (wektor zmiennych endogenicznych), 

 – wektor zmiennych deterministycznych (wyraz wolny, zmienna czaso-
wa, zmienne zero-jedynkowe, zmienne sezonowe), 

 – macierz parametrów  stojących przy zmiennych deterministycz-
nych,  

 – macierz parametrów  stojących przy i-tych opóźnie-
niach zmiennych endogenicznych, 

– k-wymiarowy wektor składników losowych . 
 
Modele VAR są powszechnie stosowane w analizie zjawisk ekonomicz-

nych, również o przyczynowo-skutkowym charakterze. Stosując metodologię 
zaproponowaną przez Peersmana i Smetsa zbudowano model VAR dla strefy 
euro obrazujący mechanizm transmisji impulsów polityki pieniężnej. W modelu 
uwzględniono trzy zmienne endogeniczne14: 

 – poziom produkcji (poziom realnego PKB, w cenach stałych 2005 = 
100), 

 – poziom cen (zharmonizowany indeks cen konsumpcyjnych HICP, 2005 
= 100), 

 – krótkoterminowa stopa procentowa. 
W celu porównania związku pomiędzy zmianami stóp procentowych EBC  

a aktywnością ekonomiczną w strefie euro w okresie przed globalnym kryzysem 
finansowym i z uwzględnieniem czasu kryzysu, wykorzystano dwa modele VAR: 

1) w pierwszym modelu (model I), rozpatrywano okres od 1 kwartału 
1998 r. do 3 kwartału 2007r. (39 obserwacji); 

2) w drugim modelu (model II), analizowana próba obejmowała okres od  
1 kwartału 1998r. do 3 kwartału 2012 r. (59 obserwacji).  

W charakterze zmiennej określającej poziom oficjalnej stopy procentowej 
EBC, została uwzględniona trzymiesięczna stopa procentowa EURIBOR. 
Stawka ta jest powszechnie uważana za stopę referencyjną rynku pieniężnego 
w strefie euro15. Z danych zawartych na rysunku 2 wynika, że istnieje bardzo 
silna, dodatnia zależność pomiędzy wysokością stopy oprocentowania podstawo-
wych operacji refinansujących EBC, a wysokością rynkowej stopy procentowej. 

                                    
14 G. Peersman, F. Smets, The monetary transmission mechanism in the euro area: evidence 

from VAR analysis, chapt. 2, [w:] I. Angeloni, A. Kashyap, B. Mojon (eds.), Monetary Transmis-
sion in the Euro Area, Cambridge University Press, Cambridge 2003, s. 37. 

15 M. Bohl, P. Siklos, D. Sondermann, European Stock Markets and the ECB’s Monetary 
Policy Surprises, „International Finance” 2008, no. 11(2), s. 122. 



Wpływ zmian stopy procentowej EBC na inflację… 

 

217 

Impuls polityki pieniężne może być zatem utożsamiony ze zmianami krótkotermi-
nowej rynkowej stopy procentowej EURIBOR. 

 

 
 

Rysunek 2. Poziom głównej stopy procentowej EBC i trzymiesięcznej stopy EURIBOR w latach 
1999–2012 (w %) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych Reuters (dostęp 10.05.2013). 

 
Tabela 1. Wyniki testu ADF dla poszczególnych szeregów czasowych 

 

Zmienna 
Poziomy zmiennych Sezonowe przyrosty zmiennych 

statystyka testu: 
tau_c(1) 

asymptotyczna 
wartość p 

statystyka testu: 
tau_c(1) 

asymptotyczna 
wartość p 

 
–2,15312 0,2239 –4,83875 4,313e–005 

 
0,714087 0,9925 –3,37256 0,01196 

 
–2,05381 0,2639 –2,99273 0,03559 

 
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem programu Gretl (dotyczy tabel 1–5). 

 
Przed dokonaniem estymacji modelu VAR, szeregi czasowe uwzględnione 

w badaniu poddano testowaniu na obecność pierwiastków jednostkowych.  
W załączniku 1 (rysunek 6) przedstawiono kształtowanie się poszczególnych 
zmiennych wchodzących w skład wektora zmiennych endogenicznych, zarówno 
poziomów, jak i przyrostów. Z kolei w tabeli 1 pokazano wyniki rozszerzonego 
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testu Dickeya–Fullera – ADF16 (Augmented Dickey–Fuller TEST), zastosowanego 
w celu oszacowania stacjonarności rozpatrywanych zmiennych. 

W przypadku wszystkich poziomów zmiennych (tabela 1), empiryczny po-
ziom istotności statystyki ADF był większy od poziomu istotności rzędu 0,05, co 
wskazywało na niestacjonarność tych szeregów czasowych. Brak stacjonarności 
zmiennych wymusił modyfikację postaci funkcyjnej modelu VAR, która 
polegała na wykorzystaniu sezonowych przyrostów poszczególnych zmiennych. 
Analizując informacje zaprezentowane w tabeli 1 można zauważyć, że sezono-
we przyrosty zmiennych są stacjonarne, co oznacza, że analizowane zmienne są 
zintegrowane stopnia pierwszego (niestacjonarne).  

Z uwagi na fakt, że w badaniu zostały uwzględnione dane kwartalne, sezo-
nowe przyrosty zmiennych wyliczono według następującej formuły: 

 

gdzie: 
 – wartość zmiennej X w okresie t, 

 – wartość zmiennej X w okresie i – 4. 
 
Szacunki zostały wykonane w pakiecie ekonometrycznym Gretl. Dane sta-

tystyczne pochodziły z serwisu Thomson Reuters oraz tablic statystycznych 
opracowanych przez Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat). 

 
Tabela 2.Wartości kryteriów informacyjnych dla modelu I i modelu II 

 

Opóźnienia Loglik 
Poziom 

istotności 
P(lr) 

AIC BIC HQC 

1998:1 – 2007:3 
1 –194,34576  10,860303 11,377436 11,044295 
2 –170,88187 0,00000 10,099046 *11,004027 *10,421031 
3 –159,68921 0,00773 9,983643 11,276474 10,443622 
4 –154,41457 0,30787 10,179714 11,860395 10,777687 
5 –136,99030 0,00006 *9,736331 11,804861 10,472298 

1998:1 – 2012:3 
1 –339,87776  12,237164 12,770037 12,444729 
2 –296,99454 0,00000 11,068777* *11,921374 *11,400881 
3 –291,03517 0,21793 11,173627 12,345948 11,630269 
4 –280,79312 0,01515 11,130797 12,622842 11,711979 
5 –273,23112 0,08759 11,180384 12,992152 11,886104 

Gwiazdka (*) wskazuje najlepszą (to jest minimalną) wartość dla odpowiednich kryteriów 
informacyjnych. 

                                    
16 Test Dickeya–Fullera ADF (nazywany również testem pierwiastka jednostkowego, (unit 

root tests) – zakłada w hipotezie zerowej niestacjonarność szeregu czasowego. 
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Długość opóźnienia modelu VAR (tj. rząd opóźnienia p) została ustalona jako 
wypadkowa kryteriów informacyjnych, do których zalicza się17: 

1) kryterium informacyjne Akaike’a (AIC),  
2) kryterium informacyjne Schwartza (BIC), 
3) kryterium informacyjne Hannana–Quinna (HQ).  
Opierając się na danych zamieszczonych w tabeli 2, w badaniu przyjęto 

dwuokresowe opóźnienie między zmiennymi objaśniającymi a zmienną obja-
śnianą (tj. dwa kwartały). 

Wykorzystany w badaniu model VAR przyjął ostatecznie następującą po-
stać: 

 

gdzie: 
–wektor zmiennych endogenicznych, 

 – sezonowe przyrosty trzymiesięcznej nominalnej stopy procentowej 
EURIBOR, 

 – roczne tempo wzrostu indeksu cen HICP (2005 = 100), 
 – roczne tempo wzrostu realnego PKB w cenach stałych (2005 = 100), 

 – wektor zmiennych deterministycznych (wyraz wolny), 
 – macierz parametrów stojących przy zmiennych deterministycznych,  

 – macierz parametrów stojących przy i-tych opóźnieniach 
zmiennych, 

 – 3-wymiarowy wektor składników losowych. 
 
W modelu II (1998:1–2012:3), poza wymienionymi powyżej zmiennymi 

endogenicznymi, uwzględniono dodatkowo zmienną egzogeniczną, tj.:  
u2007_2010 – zmienna zero-jedynkowa uwzględniająca okres globalnego 

kryzysu finansowego (przyjmuje wartości 1 w okresie od 4 kwartału 2007 r. do 
2 kwartału 2010 r.). 

Kolejność zmiennych endogenicznych wchodzących w skład wektora  
wynikała z dekompozycji Choleskyʼego18. Na podstawie narzuconej kolejności 
uszeregowania zmiennych w systemie, można stwierdzić, że19: 

1) zmienna  – jest „najbardziej egzogeniczną” zmienną modelu – jej zabu-
rzenie wpływa na wszystkie pozostałe zmienne,  

2) zmienna  – jest zmienną oddziałującą na  (ale nie na poprzednią), 

                                    
17 T. Kufel, Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, 

Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2007, s. 157. 
18 Dekompozycja Choleskyʼego – to porządkowanie „ważności” zmiennych; nakłada pewne 

założenia na strukturę powiązań zmiennych. 
19 E. Kusideł, Modele wektorowo-autoagresyjne VAR: metodologia i zastosowania, Wydaw-

nictwo Absolwent, Łódź 2000, s. 40. 
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3) zmienna  – jest endogeniczną zmienną modelu – na tą zmienną 
wpływają jednocześnie wszystkie zaburzenia w pozostałych równaniach. 

W celu sprawdzenia odporności wyników na tak zaproponowaną dekompo-
zycję, zmieniano kolejność zmiennych objaśniających wprowadzanych do 
modelu VAR. Otrzymane rezultaty badania wskazały, że funkcje reakcji nie 
uległy poważniejszym zmianom.   

 
 

3. Wyniki analizy empirycznej 
 
Model VAR jest przydatny do praktycznego wykorzystania, gdy rozwinięcie 

procesów endogenicznych względem składników losowych jest zbieżne oraz tworzy 
stacjonarne procesy. T. Kufel podkreśla, że warunek, aby wszystkie pierwiastki 
równania charakterystycznego były mniejsze co do modułu od jedności jest 
podstawowym założeniem praktycznego zastosowania modelu VAR20. 

Dane zawarte na rysunku 3 wskazują, że w wszystkie pierwiastki w osza-
cowanych trzyrównaniowych modelach VAR, są mniejsze, co do modułu, od 
jedności. Można zatem sądzić, że prezentowane modele VAR są stabilne21  
i mogą być wykorzystane do wyznaczenia funkcji odpowiedzi na impuls oraz 
dekompozycji wariancji błędu prognozy zmiennych. 

 
1998:1 – 2007:3 1998:1 – 2012:3 

 0  0,5  1  0  0,5  1

 
 

Rysunek 3. Pierwiastki równania charakterystycznego VAR w modelu I i modelu II 
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem programu Gretl (dotyczy rysunków 3–6). 

 
W tym miejscu warto również zwrócić uwagę, że test autokorelacji Q, po-

zwala stwierdzić brak autokorelacji reszt w rozpatrywanych model VAR. 
Empiryczne poziomy istności dla poszczególnych równań w modelu I i II są 

                                    
20 T. Kufel, Ekonometria. Rozwiązywanie…, s. 169–170. 
21 E. Kusideł, Modele wektorowo-autoagresyjne… 
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większe od poziomu istotności rzędu 0,05. Sytuacja ta oznacza, że nie ma 
podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej o zerowej autokorelacji składników 
losowych poszczególnych równań VAR, co jest dodatkowym potwierdzeniem 
właściwości wykorzystanej procedury doboru i transformacji zmiennych22. 

 
Tabela 3.Test autokorelacji Q* (Ljunga–Boxa) 

 

 Wartość statystyki 
Ljunga–Boxa 

Wartość p 

1998:1 – 2007:3 

Równanie 1:  0,224894 p = P(Chi-kwadrat(2) > 0,224894) = 0,894 

Równanie 2:  0,708213 p = P(Chi-kwadrat(2) > 0,708213) = 0,702 

Równanie 3:  2,01184 p = P(Chi-kwadrat(2) > 2,01184) = 0,366 

1998:1 – 2012:3 

Równanie 1:  2,69971 p = P(Chi-kwadrat(2) > 2,69971) = 0,259 

Równanie 2:  0,0414406 p = P(Chi-kwadrat(2) > 0,0414406) = 0,979 

Równanie 3:  0,421115 p = P(Chi-kwadrat(2) > 0,421115) = 0,81 

 
*Test autokorelacji Q przy hipotezach: 
H0: brak autokorelacji 
H1: występuje autokorelacja 

 
3.1. Testowanie przyczynowości na podstawie modelu VAR dla strefy euro 

 
Wstępna analiza współzależności pomiędzy szeregami czasowymi, 

uwzględnionymi w badaniu, została przeprowadzona według testu przyczyno-
wości Grangera (causality analysis). Zgodnie z definicją zaproponowaną przez 
Charemzę i Deadmana  „zmienna x jest przyczyną y w sensie Grangera (co 
oznaczamy x→y), jeżeli bieżące wartości y można prognozować z większą 
dokładnością przy użyciu przeszłych wartości x niż bez ich wykorzystania, przy 
nie zmienionej pozostałej informacji23. 

W praktyce, badanie przyczynowości w sensie Grangera w modelu VAR spro-
wadza się do testowania restrykcji zerowych dla parametrów stojących przy 
zmiennych opóźnionych24. W pakiecie ekonometrycznym Gretl analiza przyczyno-
wości modelu VAR odbywa się za pomocą testu F, przy hipotezach”25: 

H0: brak przyczynowości w sensie Grangera 
H1: występuje przyczynowość w sensie Grangera 

                                    
22 Ibidem, s. 20. 
23 W. Charemza, D. Deadman, Nowa ekonometria, P W E, Warszawa 1997, s. 158. 
24 Ibidem, s. 157. 
25 T. Kufel, Ekonometria. Rozwiązywanie…, s. 169. 
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Tabela 4. Wyniki testu przyczynowości Grangera dla modelu I (1998–2007) 
 

 
Zmienne traktowane jako przyczyny 

 

Zmienne 
traktowane jako 
oddziaływane 

 
F(2, 32) =  66,558 

[0,0000] 
F(2, 32) = 1,388 

[0,2642] 
F(2, 32) =  1,1264 

[0,3367] 

 
F(2, 32) = 0,24249 

[0,7861] 
F(2, 32) =  37,206 

[0,0000] 
F(2, 32) =  3,2773 

[0,0507] 

 
F(2, 32) =  2,4847 

[0,0993] 
F(2, 32) = 3,4265 

[0,0448] 
F(2, 32) =  14,964 

[0,0000] 
 

Tabela 5. Wyniki testu przyczynowość Grangera dla modelu II (1998–2012) 
 

 
Zmienne traktowane jako przyczyny 

 

Zmienne 
traktowane jako
oddziaływane 

 
F(2, 51) =  133,53 

[0,0000] 
F(2, 51) =  1,0936 

[0,3427] 
F(2, 51) =  1,5101 

[0,2306] 

 
F(2, 51) = 0,69302 

[0,5047] 
F(2, 51) =  53,521 

[0,0000] 
F(2, 51) =  6,5151 

[0,0030] 

 
F(2, 51) = 0,56366 

[0,5726] 
F(2, 51) =  13,191 

[0,0000] 
F(2, 51) =  69,53 

[0,0000] 
 

Uzyskane wyniki testu przyczynowości w sensie Grangera (tabela 4 i 5) wska-
zują, że w latach 1998–2007 oraz 1998–2012 zmiany stopy procentowej kształtowa-
ły się niezależnie od zmian rocznej stopy inflacji i rocznej stopy wzrostu gospodar-
czego. Ponadto, przyrosty stopy procentowej nie były przyczyną zmian stopy 
inflacji. Jednokierunkowy przebieg zależności pomiędzy stopą procentową,  
a realną sferą gospodarki strefy euro występował jedynie w latach 1998–2007. 
Zmiana rynkowej krótkookresowej stopy procentowej wpływała na tempo 
wzrostu realnego PKB na poziomie istotności 0,1. Analizując informacje zamiesz-
czone w powyższych tabelach można także zauważyć wzajemną zależność 
przyczynowo-skutkową pomiędzy dynamiką realnego PKB oraz dynamiką 
ogólnego poziomu cen w Eurosystemie. 

 
3.2. Funkcje odpowiedzi na impuls monetarny EBC 

 
Uzyskane wyniki analizy przyczynowości w sensie Grangera są w pewnym 

stopniu zgodne z zamieszczonymi we wstępie rozważeniami teoretycznymi. Nie 
opisują one jednak siły i szybkości reakcji pomiędzy zmiennymi włączonymi do 
modelu VAR. Problem ten pozwala rozwiązać funkcja odpowiedzi na impuls 
(impulse response function – IRF). Za jej pomocą można sprawdzić, jakie skutki 
dla systemu spowoduje zmiana jednej ze zmiennych występujących w modelu26. 

                                    
26 J. Rembeza, G. Przekota, Wpływ stóp procentowych na wartość indeksu giełdowego WIG, 

„Bank i Kredyt” 2008, nr 8, s. 65. 
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Dane zawarte na rysunku 4 przedstawiają reakcję zmiennych makroekono-
micznych na nieoczekiwany (szokowy) wzrost trzymiesięcznej stopy procentowej 
(o jedno odchylenie standardowe) w kolejnych 30 kwartałach. Rozpatrując poszcze-
gólne funkcje odpowiedzi na impuls monetarny można zauważyć, silną, opóźnioną 
w czasie reakcję zmiennych włączonych do modelu VAR na zaburzenie przyrostów 
krótkookresowej stopy procentowej. 

Funkcja IRF reakcji rocznej stopy wzrostu gospodarczego pokazuje, że wzrost 
stopy procentowej wywołuje w długim okresie spadek dynamiki realnego PKB, co 
jest zgodne z teorią ekonomii. Impuls stopy procentowej wywiera maksymalny 
wpływ na zmianę dynamiki produkcji po około 12 kwartałach (w latach 
1998–2007) i po około 10 kwartałach (w latach 1998–2012). Pogłębiona 
analiza krótkookresowa wskazuje również na, sprzeczny z teorią ekonomii, 
początkowy wzrost dynamiki realnego PKB wywołany jednorazowym 
wzrostem stopy procentowej. Taka reakcja produkcji na zmianę polityki stóp 
procentowych określana jest w literaturze przedmiotu terminem output puzzle. 
Przypuszcza się, że odpowiedzią na tą zagadkę jest silniejszy wpływ na dynami-
kę produkcji szoków podażowych niż popytowych27. 

Z analizy IRF reakcji rocznej stopy inflacji na impuls stopy procentowej 
wynika, że wzrost oficjalnej stopy procentowej wywierał maksymalny wpływ na 
zmianę dynamiki ogólnego poziomu cen po około 12 kwartałach zarówno  
w okresie 1998–2007, jak i w latach 1998–2012. Reakcja stopy inflacji na 
impuls monetarny zawierała w sobie także charakterystyczny element tzw. price 
puzzle, czyli przejściowy wzrost stopy inflacji w pierwszym okresie po podwyż-
ce stopy procentowej28. 

Opierając się na informacjach zawartych na rysunku 4 można również odnoto-
wać, że w latach 1998–2007 reakcje wszystkich zmiennych makroekonomicz-
nych na impuls polityki pieniężnej wygasały bardzo powoli (po około 16 
kwartałach). Z kolei w wyniku wydłużenia się okresu próby badawczej o kolejne 20 
kwartałów (tj. model II) zmienił się kształt funkcji odpowiedzi na impuls. W latach 
1998–2012 funkcje IRF miały mniej łagodny przebieg, a zaburzenie modelu 
VAR przez szok monetarny nie powodowało przywrócenia systemu do stanu 
równowagi nawet w stosunkowo długim horyzoncie czasowym. Impuls mone-
tarny był dłużej podtrzymywany przez równanie stopy wzrostu gospodarczego  
i stopy inflacji niż w okresie 1998–2007. 

 
 
 

                                    
27 R.G. Lachota, Ekonometryczna analiza determinantów inflacji i stopy procentowej, Wyd. 

Biblioteka, Łódź, 2005, s. 147. 
28 R. Kokoszczyński, Współczesna polityka pieniężna…, s. 272. 
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1998:1 – 2007:3 1998:1 – 2012:3 
Odpowiedź na impuls z  

 
Odpowiedź na impuls z  

 
Odpowiedź na impuls z  

 
 

Rysunek 4. Funkcja reakcji poszczególnych zmiennych makroekonomicznych na impuls stopy 
procentowej w modelu I i modelu II 

 
3.3. Dekompozycja wariancji błędu prognozy zmiennych uwzględnionych  

w modelu VAR dla strefy euro 
 
W niniejszym pracy zastosowano również metodę pomocniczą w badaniu inte-

rakcji pomiędzy zmiennymi włączonymi do modelu VAR, tj. przeprowadzono 
dekompozycję wariancji ich błędów prognozy (ariance decomposition). E. Kusideł 
podkreśla, że dekompozycja wariancji wyjaśnia, jaki udział w objaśnianiu błędu 
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prognozy danej zmiennej mają inne zmienne uwzględnione w badaniu29. Ujęcie 
graficzne dekompozycji wariancji dla poszczególnych zmiennych wchodzących  
w skład modelu I i II zamieszczono poniżej. 

 
1998:1 – 2007:3 1998:1 – 2012:3 

Dekompozycja wariancji dla zmiennej  

 
Dekompozycja wariancji dla zmiennej  

 
Dekompozycja wariancji dla zmiennej  

 
 

Rysunek 5. Dekompozycja wariancji w modelu I i modelu II 

 
Z danych zawartych na rysunku 5 wynika, że w latach 1998–2007,  

w krótkim okresie czasu, w błędzie prognozy przyrostów stopy procentowej 

                                    
29 E. Kusideł, Modele wektorowo-autoagresyjne…, s. 42. 
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( ) blisko 100-procentowy udział miały zmiany tej właśnie zmiennej. Po 30 
kwartałach zmienna w około 11% zależała od wartości rocznego tempa 
wzrostu realnego PKB ( ), a tylko w około 3% od wartości rocznej stopy 
inflacji ( ). Podobną strukturą dekompozycji wariancji charakteryzowało się 
również roczne tempo wzrostu ogólnego poziomu cen. Roczna stopa wzrostu 
gospodarczego ( ) natomiast w dużym stopniu zależała od wartości zmiennej 

 (w około 44%) oraz zmiennej  (w około 42%). 
W modelu II, w którym uwzględniono dłuższy okres badanej próby, de-

kompozycja wariancji błędu prognozy przyrostów stopy procentowej była  
w około 65% zależna od własnych wartości, w około 25% od wartości 
zmiennej , a w około 10% od wartości zmiennej . Z kolei wariancja 
stopy wzrostu gospodarczego tylko w około 36% wyjaśniana była przez 
własne wartości, aż w około 50% przez wartości stopy inflacji, a w około 
14% przez zmianę stopy procentowej. 

Z powyższej analizy można wysnuć wniosek, że dekompozycja wariancji błędu 
prognozy poszczególnych zmiennych włączonych do modelu VAR uległa zmianie 
wraz z wydłużeniem okresu badania. Po pierwsze, w latach 1998–2007 tempo 
wzrostu realnego PKB w większym stopniu reagowało na zmiany stopy procento-
wej niż w latach 1998–2012. Po drugie, w latach 1998–2012 roczna stopa inflacji  
w większym stopniu była zależna od zmiany krótkoterminowej stopy procentowej 
niż w okresie poprzednim. Przypuszczać można zatem, że w czasie globalnego 
kryzysu finansowego mechanizm transmisji impulsów polityki pieniężnej EBC nie 
wywierał wpływu na realną sferę gospodarki. Ponadto, w czasie kryzysu jednolita 
polityka pieniężna w większym stopniu przyczyniała się do kształtowania 
oczekiwań inflacyjnych w strefie euro niż w ciągu pierwszych kilku lat funkcjo-
nowania Eurosystemu. 

 
 

Zakończenie  
 
Reasumując można stwierdzić, że przeprowadzone badanie empiryczne po-

twierdziło zróżnicowaną reakcję gospodarki strefy euro na impuls monetarny  
w latach 1998–2007 oraz w latach 1998–2012. W stabilnych warunkach 
gospodarczych polityka stóp procentowych EBC wpływała na sferę realną 
gospodarki. Restrykcyjna polityka monetarna powodowała obniżenie dynamiki 
stopy wzrostu gospodarczego i stopy inflacji, w okresie od 1 roku do 4 lat. 

Globalny kryzys finansowy zaburzył sprawne funkcjonowanie mechanizmu 
transmisji impulsów polityki pieniężnej EBC. W latach 1998–2012 reakcja głów-
nych zmiennych makroekonomicznych na szok stopy procentowej cechowała się 
większą zmiennością niż w okresie poprzednim. Na tej podstawie można sądzić, 
że, zwłaszcza poprzez kanał stopy procentowej, została osłabiona zdolność 
banku centralnego Eurosystemu do oddziaływania na procesy makroekonomicz-



Wpływ zmian stopy procentowej EBC na inflację… 

 

227 

ne. Opierając się na rezultatach dekompozycji wariancji warto zauważyć, że 
antykryzysowa polityka pieniężna EBC sprawiła znaczny wzrost znaczenia 
oczekiwań inflacyjnych w procesie transmisji impulsów monetarnych do sfery 
realnej gospodarki strefy euro.  
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Streszczenie 

W artykule zawarte zostało porównanie wpływu zmian oficjalnej stopy procentowej 
EBC na inflację i aktywność gospodarczą strefy euro w okresie przed globalnym kryzy-
sem finansowym oraz z uwzględnieniem okresu kryzysu. Wyniki badania wykazały 
zróżnicowaną reakcję głównych zmiennych makroekonomicznych na szok stopy pro-
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centowej w latach 1998–2007 oraz w latach 1998–2012.Wytłumaczeniem tego zjawi-
ska może być osłabienie znaczenia kanału stopy procentowej w mechanizmie transmisji 
impulsów polityki pieniężnej ECB w czasie kryzysu i wzrost znaczenia innych czynni-
ków w kształtowaniu procesów sfery realnej, np. oczekiwań inflacyjnych. 

 

Summary 

THE EFFECT OF ECB INTEREST RATES CHANGES ON INFLATION 
AND ECONOMIC ACTIVITY OF THE EURO AREA – VERIFICATION 

BY USING THE VECTOR AUTOREGRESSION MODEL (VAR) 
 

This article was provided a comparison the effects of changes in official ECB interest 
rates on inflation and economic activity of the euro area economy in the period before 
the global financial crisis and taking into account the period of crisis. Results from the 
studies showed different response of key macroeconomic variables to interest rate 
shocks in the years 1998–2007 and in the period 1998–2012. The explanation for this 
phenomenon may reflect the fact that the importance of the interest rate channel in the 
transmission mechanism of monetary policy the ECB was weakened during the crisis 
and increased the importance of other factors in the development of the real economy 
processes, such as inflation expectations. 
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Załącznik  

 

Poziomy zmiennych Sezonowe przyrosty zmiennych 

EURIBOR_3M st_EURIBOR_3M 

 
ln_real_GDP st_real_GDP 

 
ln_HICP st_HICP 

 

Rysunek 6. Wykresy poszczególnych zmiennych uwzględnionych w modelu VAR 
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WERYFIKACJA HIPOTEZY PREBISCHA–SINGERA 
W LATACH 2000–2011. ANALIZA WEWNĘTRZNYCH  

CZYNNIKÓW KSZTAŁTUJĄCYCH TERMS-OF-TRADE  
GOSPODAREK KRAJOWYCH 

Wstęp 

Dyskusja nad znaczeniem handlu międzynarodowego w procesie wzrostu  
i rozwoju gospodarczego należy do najbardziej dynamicznych w ramach nauk 
ekonomicznych. Choć klasycy ekonomii – A. Smith i D. Ricardo – wskazywali, 
że swobodna wymiana z zagranicą prowadzi do poprawy dobrobytu oraz sprzyja 
wzrostowi gospodarczemu, to kolejne pokolenia ekonomistów nie były w tej 
kwestii jednomyślne. Wśród argumentów przeciwników otwarcia gospodarki na 
handel wymienić można tezę, iż liberalizacja wymiany prowadzi do ukierunko-
wania życia ekonomicznego w państwie zgodnie ze statyczną przewagą kompa-
ratywną, podczas gdy kluczem do wzrostu i rozwoju jest rozwijanie przewagi 
dynamicznej. 

Pogląd taki znalazł odzwierciedlenie m.in. w hipotezie Prebischa–Singera 
(PS), wedle której kraje rozwijające się z uwagi na koncentrację na produkcji 
i eksporcie surowców (co niekiedy przybiera formę swoistej monokultury) 
powinny doświadczać pogorszenia warunków wymiany z zagranicą, tj. terms-of-
trade (TOT). Teza ta zyskała aprobatę w kręgach politycznych lecz niekoniecz-
nie wśród ekonomistów. Różne badania empiryczne dowiodły, że hipoteza PS – 
zwłaszcza na początku XXI w. – może być błędna. Wskazuje się bowiem, iż 
wpływ surowców na aktywność gospodarczą państw w ostatnich latach zmienił 
się diametralnie, czego przejawem może być m.in. poprawa TOT krajów 
surowcowych. 

Celem autorów niniejszego artykułu jest określenie zasadności hipotezy PS 
w początkowych latach XXI w. oraz wskazanie czynników determinujących 
TOT. Biorąc to pod uwagę, pracy został nadany następujący układ. W pierwszej 
części przybliżona została hipoteza PS. Kolejna część poświęcona została 
kształtowaniu się TOT w latach 2000–2011. Omówienie badania ekonometrycz-
nego – jego metody oraz wyników – stanowi natomiast ostatnią część artykułu. 

                                    
∗ Doktorant, Katedra Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej, Wydział Ekono-

miczno-Socjologiczny UŁ. 
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1. Omówienie hipotezy PS 
 
Sformułowana w latach 50. XX w. hipoteza PS służyła określeniu perspek-

tyw rozwojowych krajów rozwijających się oraz wskazaniu znaczenia handlu 
międzynarodowego w procesie rozwoju gospodarczego tych państw. Jednocze-
śnie stanowiła ona jeden z filarów teorii dependencji, tj. poglądu, iż gospodarka 
światowa składa się z dwóch dużych obszarów: centrum i eksploatowanych 
przez nie peryferii. Twórcy tej hipotezy, R. Prebisch i H. Singer wskazywali, iż 
kraje rozwijające się będą doświadczać z czasem pogarszania TOT z uwagi na 
strukturę swojego handlu. Państwa takie, jako w dużej mierze eksportujące 
dobra nieprzetworzone (głównie surowce i artykuły rolne) oraz importujące 
dobra przemysłowe, nie powinny prowadzić polityki wolnego handlu1. 

Kluczem do takiego rozumowania była różnica w zakresie elastyczności cen 
i popytu na dobra, będące przedmiotem eksportu i importu krajów rozwijających 
się. Po pierwsze, zgodnie z prawidłowościami zaobserwowanymi już przez 
Engla wraz ze wzrostem dochodu popyt na surowce i artykuły rolne powinien 
zwiększać się jedynie nieznacznie, podczas gdy popyt na dobra przemysłowe 
powinien wzrastać w szybszym tempie. Innymi słowy, elastyczność dochodowa 
popytu na tę pierwszą kategorię dóbr jest niższa niż na drugą. Przy rosnącym 
dochodzie światowym oznaczałoby to, iż popyt na dobra eksportowane przez 
kraje rozwijające się rośnie wolniej niż ich własny popyt na dobra importowane. 
Fakt, iż wzrost globalnego popytu na dobra przetworzone indukuje zwiększone 
zapotrzebowanie na surowce konieczne do ich produkcji poprawia sytuację  
w niewielkim stopniu. Wynika to z faktu, iż postęp techniczny w sektorze dóbr 
przetworzonych jest oszczędny ze względu na wykorzystanie surowców.  
W rezultacie, państwa słabo rozwinięte powinny doświadczać pogorszenia TOT. 
Jest to tzw. wyjaśnienie popytowe hipotezy PS, którego zwolennikiem był 
Singer2. 

Po drugie, ważne są elastyczności cen dóbr wytwarzanych w centrum 
i peryferiach, zwłaszcza w odniesieniu do cykli koniunkturalnych. W fazie 
wzrostowej rosną ceny wszystkich dóbr, przy czym płace w centrum rosną 

                                    
1 Wychodzi się tu z założenia, iż występuje zawsze dodatnia relacja między poprawą TOT  

a wzrostem PKB, jednak coraz częściej teoretyczne modele pokazują, iż poprawa TOT wywołana 
wzrostem cen surowców, zwłaszcza rolnych, jest niekorzystna dla rozwoju, ponieważ zwiększa 
uzależnienie państw od nieproduktywnych działań gospodarczych opartych na poszukiwaniu 
renty, co ogranicza z kolei przedsiębiorczość. W takim przypadku hipoteza PS rozważana nie jako 
element teorii handlu, ale w sensie teorii rozwoju byłaby z założenia błędna. Por. A.K. Fosu, 
Terms of Trade and Growth of Resource Economies. A Tale of Two Countries, United Nations 
University–World Institute for Development Economics Research (UNU–WIDER), Working 
Paper 2011, no. 28. 

2 J.T. Cuddington, R.Ludema, S.A. Jayasuriya, Prebisch-Singer Redux, United States Inter-
national Trade Commission, Office of Economics Working Paper 2002, no. 06-A.  
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szybciej niż na peryferiach. Dzieje się tak, ponieważ w krajach rozwiniętych 
pracownicy mają zwykle silniejszą pozycję na rynku pracy, chociażby dzięki 
rozwojowi związków zawodowych. Może dojść do sytuacji nawet takiej, że 
ceny surowców wzrosną bardziej niż ceny dóbr przetworzonych, ponieważ 
producenci z krajów rozwiniętych do pewnego momentu godzą się na podwyżki 
cen. Rekompensują je sobie bowiem poprzez podwyżki cen własnych dóbr 
eksportowych. Jednak w okresie spadkowym przedsiębiorcy z krajów rozwinię-
tych stają przed problemem sztywności płac. Rozwinięty rynek pracy 
i względnie silna pozycja pracowników nie pozwalają na swobodne cięcie 
kosztów poprzez ograniczanie płac. Presja na obniżenie kosztów zostaje 
przerzucona na peryferia, gdzie łatwiej przeprowadzić odpowiednie cięcia. Ceny 
w centrum nie spadają zatem poniżej poziomu wyjściowego, zaś w peryferiach 
może do tego dojść.  

Ponadto, nawet w oderwaniu od płac, peryferia muszą akceptować presję 
wywieraną przez centrum. Gdyby producenci surowców odmówili obniżki cen, 
zahamowaliby tym samym produkcję dóbr przetworzonych i wywołali dodat-
kowy szok popytowy na własnym rynku. Zatem ceny towarów nieprzetworzo-
nych spadają istotnie mocniej niż ceny dóbr przetworzonych. Ostatecznie,  
z każdą kolejną iteracją cyklu koniunkturalnego luka między cenami dóbr 
eksportowych obu obszarów ulega pogłębieniu. Jest to tzw. podażowe wyjaśnie-
nie hipotezy PS, którego zwolennikiem był Prebisch3. 

Hipoteza PS zdobyła popularność w kręgach politycznych i stanowiła jeden 
z argumentów na rzecz realizacji strategii rozwoju określanej mianem substytu-
cji importu. Niemniej jednak badania empiryczne nie wskazują jednoznacznie, 
czy kraje, których eksport opiera się na dobrach o niskim stopniu przetworzenia, 
powinny odnotowywać spadek TOT. Przykładowo, M. Lutz4 w swoim badaniu 
ekonometrycznym potwierdził ową hipotezę i wykazał jednocześnie spadek 
względnych cen surowców w długim okresie. Do podobnych wniosków doszli 
D. Harvey, N. Kellard, J. Madsen i M. Wohar5, przy czym ich badanie miało 
wyjątkowo długookresowy charakter (zakres czasowy rozciągał się od XVII do 
XXI w.). Z kolei H. Yamada i G. Yoon6 potwierdzili ową hipotezę jedynie 
częściowo, wskazując, że w pewnych okresach, zwłaszcza w XXI w., jej 
znaczenie osłabło.  

                                    
3 R. Prebisch, The Economic Development of Latin America and its principal problems, 

United Nations Department of Economic Affairs, Lake Success, New York 1950. 
4 M.G. Lutz, A General Test of the Prebisch–Singer Hypothesis, „Review of Development 

Economics” 1999, vol. 3, no. 1, s. 44–57. 
5 D.I. Harvey, N.M. Kellard, J.B. Madsen, M.E. Wohar, The Prebisch–Singer Hypothesis: 

Four Centuries of Evidence, „The Review of Economics and Statistics” 2010, vol. 92, no. 2,  
s. 367–377, . 

6 H. Yamada, G. Yoon, When Grilli and Yang meet Prebisch and Singer: Piecewise linear 
trends in primary commodity prices, IMF’s International Conference: Understanding International 
Commodity Price Fluctuations, Washington, D.C. 2013. 
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Debata nad zasadnością hipotezy PS wpisuje się w szerszą dyskusję doty-
czącą wpływu dóbr nieprzetworzonych (ich cen, udziału w zagregowanym 
produkcie itd.) na gospodarkę (TOT, dynamikę PKB itd.). W literaturze panuje 
raczej zgodność co do tego, iż wpływ ten zmienił się na przestrzeni ostatnich lat. 
Dla przykładu L. de Souza7 zauważa, że w przeciwieństwie do lat 70. XX w. 
(czas szoków naftowych) w ostatnich latach wpływ zmian cen surowców na 
dynamikę PKB był pozytywny. 

 
 

2. Kształtowanie się TOT w latach 2000–2011 
 
W latach 2000-2011 można było zaobserwować dość dużą zmienność TOT 

krajów rozwijających się (na tle światowego TOT). Po początkowo spadkowej 
tendencji, począwszy od 2004 r. odnotowywano w tych państwach poprawę 
warunków wymiany z zagranicą. Tendencja ta trwała do 2009 r., kiedy doszło 
do gwałtownej zniżki TOT. W kolejnych latach poziom omawianej zmiennej 
ponownie wzrastał. Kształtowanie się TOT krajów rozwijających się (względem 
TOT światowego) zostało zaprezentowane na wykresie 1.  

 

 
 

Wykres 1. Kształtowanie się TOT krajów rozwijających się względem TOT światowego w latach 
2000–2011 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UNCTAD STAT (dotyczy wykresów 1–5). 

 
TOT krajów transformacji gospodarczej zachowywało się podobnie jak wa-

runki wymiany państw rozwijających się. Występowała wyraźna tendencja 
wzrostowa, zakłócona jedynie korektą w 2009 r. Wykres 2 przedstawia TOT dla 
państw transformacji w analizowanym okresie. 
                                    

7 L.V. de Souza, Commodity prices and growth: A changing relationship?, Vox Column, 
2013, www. Voxeuorg/article. 
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Wykres 2. Kształtowanie się TOT krajów transformacji gospodarczej względem TOT światowego 
w latach 2000–2011 

 
TOT krajów rozwiniętych w omawianym okresie było lustrzanym odbiciem 

warunków wymiany odnotowywanych przez państwa rozwijające się (i znajdu-
jące się w transformacji gospodarczej). W latach 2003–2008 zauważalna była 
spadkowa tendencja w zakresie tej zmiennej. W trakcie światowego kryzysu 
gospodarczego TOT państw zaawansowanych gospodarczo poprawiło się, by w 
kolejnych latach kontynuować wcześniejszy trend zniżkowy. Takie zachowanie 
TOT zostało przedstawione na wykresie 3. 

 

 
 

Wykres 3. Kształtowanie się TOT krajów rozwiniętych względem TOT światowego w latach 
2000–2011 

 
Punktem wyjścia dla opisanego dalej badania empirycznego było kształto-

wanie się nie tylko TOT w różnych grupach państw, ale także cen surowców. Do 
2008 r. na rynkach międzynarodowych wzrastały ceny podstawowych surow-
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ców. Z kolei w następstwie kryzysu finansowo-gospodarczego w 2009 r. doszło 
do spadków owych cen. W kolejnych latach powróciły one na ścieżkę wzrosto-
wą. Innymi słowy, ceny surowców zachowywały się podobnie do TOT państw 
rozwijających się i transformujących swoje gospodarki, a przeciwnie do TOT 
krajów rozwiniętych. 

 
 

3. Badanie empiryczne  
 
Celem autorów niniejszego artykułu jest weryfikacja prawdziwości hipotezy 

PS we rzeczywistości gospodarczej u progu XXI w. W tym celu zaproponowano 
ekonometryczny model wpływu pewnych własnych cech gospodarki krajowej 
na jej TOT. Posłużono się danymi z bazy UNCTAD STAT, z której pobrano 
dane z lat 2000–2011. Dane te zagregowane były w podziale na trzy grupy 
państw: kraje rozwijające się, gospodarki w okresie transformacji oraz kraje 
rozwinięte. Dotyczyły one m.in. wartości TOT oraz wielkości eksportu i importu 
towarów w podziale na dobra nieprzetworzone z wyłączeniem paliw, paliwa 
oraz dobra przetworzone.  

Warto podkreślić, iż zebrano dane nie tylko w podziale na kraje rozwinięte  
i rozwijające się, ale wyodrębniono również gospodarki w fazie transformacji. 
Nie ograniczono się także do podziału dóbr na przetworzone i nieprzetworzone, 
lecz osobno rozważono szczególną klasę dóbr nieprzetworzonych, jaką są 
paliwa. Zdecydowano się na to, ponieważ na przełomie XX i XXI w. wiele 
państw o doświadczeniach związanych z gospodarką centralnie planowaną 
dynamicznie przystosowywało się do wymogów kapitalizmu i globalizacji, 
szybko awansując z grupy krajów rozwijających się do grona państw rozwinię-
tych. Ich sytuacja jest na tyle specyficzna, że wymaga osobnego rozważenia. 
Podobnie ukształtowała się sytuacja w przypadku struktury towarowej handlu 
międzynarodowego. Wśród surowców naturalnych wyraźnie odznaczają się 
paliwa, od których w dużym stopniu uzależniona jest współczesna technologia. 
Na przełomie wieków mają one inną rangę strategiczną niż pozostałe towary 
nieprzetworzone. 

W modelu założono, że choć TOT są kategorią generalnie regulowaną przez 
czynniki globalne i narzucaną każdej gospodarce lub grupie gospodarek (jak  
w przypadku prezentowanego badania) z zewnątrz, to jednak istnieją pewne 
cechy wewnętrzne, które mogą wpływać na tę wielkość. Po pierwsze, jest nią 
intensywność zaangażowania w handel. Zakłada się przy tym, iż państwa 
mocniej zaangażowane w większym stopniu mogą kreować ceny światowe, 
zatem również własne TOT.  

Po drugie, ważny jest udział poszczególnych typów dóbr w eksporcie. Jak 
wynika z hipotezy PS, należałoby się spodziewać, że wzrost udziału dóbr 
przetworzonych w eksporcie sprzyja lepszemu TOT. W tym jednak przypadku 
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nie czyniono założeń a priori co do znaków odpowiednich parametrów, pozo-
stawiając otwartą kwestię słuszności owej hipotezy we współczesnej gospodarce 
światowej.  

Po trzecie, ważne wydaje się z jakimi partnerami dana gospodarka podej-
muje wymianę międzynarodową. Jeśli są to rynki rozwinięte, to najczęściej mają 
one silną pozycję międzynarodową i wymagają dostosowania się eksportera do 
woli odbiorców, ale zwykle gwarantują też większą chłonność i wyższe poziomy 
cen akceptowalnych dla importerów. Jeśli są to rynki słabiej rozwinięte, to 
eksporter może w większym stopniu narzucać swoje warunki, ale konieczne 
może być ograniczenie cen z uwagi na niską chłonność i niewielką zasobność 
odbiorców. Spodziewano się zatem, że lepszym warunkom wymiany z zagranicą 
sprzyja raczej większy udział handlu z krajami rozwiniętymi w eksporcie  
w ogóle. 

Weryfikacji postawionych powyżej hipotez posłużyły estymacje równań 
liniowych przy użyciu klasycznej metody najmniejszych kwadratów z zastoso-
waniem programu Gretl. Każdy postulat wymagał stworzenia odpowiedniej 
zmiennej objaśniającej. W pierwszym przypadku były to dwie zmienne: udział 
dóbr nieprzetworzonych z wyjątkiem paliw w eksporcie grupy państw (oznacze-
nie: C) oraz udział paliw w eksporcie grupy państw (oznaczenie: F). W celu 
uniknięcia problemu zależności liniowej nie wprowadzono do równań udziału 
dóbr przetworzonych w eksporcie. W drugim przypadku poszukiwaną zmienną 
był indeks otwartości, rozumiany jako stosunek sumy eksportu i importu każdej 
z grup do wartości handlu światowego (oznaczenie: O).  

Trzeci postulat okazał się najtrudniejszy do weryfikacji z powodu braku od-
powiednich danych w bazie UNCTAD STAT. Uznano zaś, że poszukiwanie 
tych danych w innych źródłach zagrozi porównywalności danych w obrębie 
grup państw. Do równań wprowadzono zatem podawany przez UNCTAD 
indeks handlu wewnętrznego, rozumiany jako udział handlu wewnątrz każdej 
z grup w globalnym eksporcie państw tejże grupy (oznaczenie I). Dla rozróżnie-
nia grup państw wprowadzono także zmienne zerojedynkowe potwierdzające 
przynależność kraju do grupy państw rozwijających się (oznaczenie: D) lub 
gospodarek w okresie transformacji (oznaczenie: T). Z uwagi na liniową 
zależność, ponownie zrezygnowano z oznaczania gospodarek rozwiniętych. 

Osobnym problemem była kwestia zmiennej objaśnianej. Po pierwsze, natu-
ralnym wyborem do tej funkcji była po prostu wartość TOT (oznaczenie: Y1). 
Jednak celem badania było porównywanie wielkości TOT w skali światowej. 
Rozsądne wydawało się więc także zastosowanie indeksu TOT (oznaczenie: Y2), 
rozumianego jako stosunek TOT dla danej grupy państw do wielkości TOT dla 
całego świata, co miało stanowić odniesienie do wspólnego poziomu referencyj-
nego. Ostatecznie, podjęto decyzję o estymacji obu równań. Uzyskano następu-
jące wyniki (parametry w przybliżeniu do części tysięcznych): 
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(1) Y1 = – 169,678 C + 373,964 F + 186,565 O – 3,8973 I – 51,0497 D +  
– 101,74 T + 148,982 

(2) Y2 = – 2,241 C + 3,095 F + 1,828 O – 0,038 I – 0,429 D – 0,765 T + 1,583 
 
Oba równania charakteryzują się dobrym dopasowaniem. Współczynnik 

determinacji dla pierwszego równania wyniósł ponad 88%, zaś dla drugiego 
ponad 89%. Dopasowanie wartości teoretycznych do empirycznych zostało 
przedstawione na wykresie 4 dla pierwszego równania oraz na wykresie 5 dla 
równania drugiego 
 

 
 

Wykres 4. Wykres dopasowania wartości w równaniu (1) 
 

 
 

Wykres 5. Wykres dopasowania wartości w równaniu (2) 

 
Wynik testu Durbina–Watsona na autokorelację reszt dla pierwszego rów-

nania to nieco ponad 1,82, zaś dla drugiego ponad 1,80. Oznacza to, że przy 36 
obserwacjach na poziomie istotności 5% oba wyniki uplasowały się w obszarze 
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niekonkluzywności, niewiele poniżej górnej wartości krytycznej dU = 1,877. 
Jednak na poziomie istotności 1%, wartość ta zmniejsza się do dU = 1,666, co 
oznacza potwierdzenie hipotezy zerowej o braku autokorelacji reszt dla obu 
równań. Uogólniając, w obu przypadkach nie ma (jednoznacznych) podstaw do 
odrzucenia tejże hipotezy zerowej.  

Test White’a na wystąpienie heteroskedastyczności składnika losowego 
również dał podobne wyniki dla obu równań: 32,67 dla pierwszego i 32,52 dla 
drugiego. Oznacza to, że hipoteza zerowa o stałej wariancji reszt w obu estyma-
cjach może być przyjęta na poziome istotności nieco ponad 11%. Podsumowu-
jąc, ogólna diagnostyka obu równań jest zbliżona i można ją uznać za zadowa-
lającą. 

Przy interpretacji obu równań zwraca uwagę zgodność znaków odpowiada-
jących sobie parametrów, a także podobny rozkład ich istotności. Szczegółowe 
interpretacje otrzymanych oszacowań znajdują się w tabeli 1. 

Po pierwsze, zgodnie z hipotezą PS, parametry przy zmiennych C i F po-
winny być ujemne. Tymczasem duży udział paliw w eksporcie kraju poprawia 
jego TOT. Paliwa są kluczowymi surowcami dla współczesnych technologii. 
Zarówno produkcja dóbr przetworzonych, jak i wydobycie kopalin są najczę-
ściej relatywnie energochłonne. Kraje bogate w surowce energetyczne korzysta-
ją zatem z ich wysokich cen na rynku światowym. Jedynie znak przy zmiennej 
opisującej stopień specjalizacji w eksporcie innych niż paliwa dóbr nieprzetwo-
rzonych jest zgodny z hipotezą PS, ale w obu równaniach stojący przy niej 
parametr okazał się nieistotny statystycznie na akceptowalnych poziomach 
istotności. Tak zwana wartość p, czyli minimalny poziom istotności, przy 
którym parametr ten należałoby uznać za różny od zera, w przypadku równania 
drugiego wynosiła aż 0,32, zaś w przypadku równania pierwszego nawet 0,5. 
Nie można zatem przyjmować, że badanie potwierdza słuszność hipotezy PS, 
choćby w przypadku dóbr nieprzetworzonych innych niż paliwa. 

 
Tabela 1. Interpretacje parametrów równań (1) i (2) 

 
Zmienna 

objaśniająca 
Szczegółowa interpretacja parametru (ceteris paribus) Istotność 

statystyczna Równanie (1) Równanie (2) 
1 2 3 4 

C 

Jeśli udział innych niż paliwa 
dóbr nieprzetworzonych w 
eksporcie grupy krajów rośnie o 
1 p.p., to jej TOT pogarsza się o 
prawie 1,7 p.p. 

Jeśli udział innych niż paliwa 
dóbr nieprzetworzonych w 
eksporcie grupy krajów rośnie o 
1 p.p., to jej indeks TOT 
pogarsza się o ponad 0,02 p.p. 

Nieistotna 
w obu 
równaniach 

F 

Jeśli udział paliw w eksporcie 
grupy krajów rośnie o 1 p.p., to 
jej TOT polepsza się o nieco 
ponad 3,7 p.p. 

Jeśli udział paliw w eksporcie 
grupy krajów rośnie o 1 p.p., to 
jej indeks TOT polepsza się o 
około 0,03 p.p. 

Na poziomie 
0,01 w obu 
równaniach 
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1 2 3 4 

O 
Jeśli indeks otwartości grupy 
krajów wzrasta o 1 p.p., to jej 
TOT rośnie o blisko 1,9 p.p. 

Jeśli indeks otwartości grupy 
krajów wzrasta o 1 p.p., to jej 
indeks TOT rośnie o prawie 
0,02 p.p 

Na poziomie 
0,01 w obu 
równaniach 

I 

Jeśli indeks handlu wewnętrz-
nego grupy krajów rośnie o 1 
p.p., to jej TOT spada o prawie 
0,04 p.p. 

Jeśli indeks handlu wewnętrz-
nego grupy krajów rośnie o 1 
p.p., to jej indeks TOT spada o 
około 0,0004 p.p. 

Na poziomie 
0,01 w obu 
równaniach 

D 
TOT krajów rozwijających się 
jest przeciętnie o ponad 51 p.p. 
niższy niż krajów rozwiniętych. 

Indeks TOT krajów rozwijają-
cych się jest średnio niższy o 
ponad 0,4 p.p. niż krajów 
rozwiniętych. 

Na poziomie 
0,01 w obu 
równaniach 

T 

TOT krajów w okresie 
transformacji jest przeciętnie o 
ponad 101 p.p. niższy niż 
krajów rozwiniętych. 

Indeks TOT krajów w fazie 
transformacji jest przeciętnie o 
prawie 0,8 p.p. niższy niż 
krajów rozwiniętych. 

Na poziomie 
0,025 w (1) 
i 0,01 w (2) 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Po drugie, zarówno kraje rozwijające się, jak i gospodarki transformacji ma-

ją niższe TOT niż państwa rozwinięte, jednak w przypadku tych drugich 
sytuacja jest gorsza. Może to wynikać z faktu, że gospodarki w fazie transfor-
macji próbują w znacznym stopniu naśladować oparty na towarach przetworzo-
nych model państw rozwiniętych, który jednak nie jest ugruntowany na ich 
rynkach. Nie są zatem konkurencyjne w stosunku do towarów pochodzących  
z rynków rozwiniętych. Tymczasem gospodarki rozwijające się posiadają 
własne ścieżki rozwoju, często wykorzystujące surowce energetyczne i inne 
względnie cenne surowce naturalne. 

Po trzecie, zgodnie z przewidywaniami, większa otwartość, utożsamiana 
z wyższym zaangażowaniem w handel międzynarodowy, pozwala na silniejszy 
wpływ na ceny ważnych dla eksportu danej gospodarki towarów. Umożliwia 
zatem poprawę własnego wskaźnika TOT. Gospodarki otwarte mają także 
nierzadko możliwość oddziaływania na ceny towarów importowych, dodatkowo 
poprawiając na swoją korzyść bilans cen międzynarodowych. 

Na koniec warto zauważyć, iż indeks handlu wewnętrznego obniża TOT. 
Wynik ten nie jest w pełni zgodny z proponowanym wcześniej modelem 
teoretycznym. W przypadku krajów rozwijających się i państw w transformacji 
większy wskaźnik handlu wewnątrz własnej grupy oznacza z dużym prawdopo-
dobieństwem mniejszy udział państw rozwiniętych wśród odbiorców ich 
eksportu. Wnioski są zatem zgodne z proponowanym modelem. Jednak 
w przypadku krajów rozwiniętych, wyższy udział partnerów z tej samej grupy, 
a więc rozwiniętych, powoduje spadek TOT, co jest sprzeczne z proponowaną 
teorią.  
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Istnieją co najmniej dwa wytłumaczenia dla tego zjawiska. Według pierw-
szego z nich, kraje rozwinięte są dla państw rozwijających się i transformują-
cych chłonnymi rynkami zbytu i dostawcami ważnych towarów najbardziej 
zaawansowanych technologicznie, zwykle niedostępnych u słabiej rozwiniętych 
partnerów. Mają przez to większą możliwość narzucania cen w relacjach  
z państwami rozwijającymi się i w fazie transformacji, niż w przypadku kontak-
tów z równorzędnymi rozwiniętymi kontrahentami. Po wtóre, możliwe jest, iż 
negatywne działanie ograniczenia handlu z partnerami rozwiniętymi w przypad-
ku krajów słabiej rozwiniętych może być silniejsze niż zakładany pozytywny 
wpływ zwiększenia handlu wewnętrznego w grupie państw rozwiniętych. Po 
uśrednieniu efektu i uogólnieniu, którego dokonuje regresja liniowa, ostatecznie 
ujemny znak może być fenomenem statystycznym.  

 

 
Zakończenie 

 
Hipoteza PS stanowiła podstawę teoretyczną polityki protekcjonistycznej  

w wielu krajach w drugiej połowie XX w. Badania empiryczne jednoznacznie 
jej jednak nie potwierdzały, wyłączywszy te badania, których horyzont czasowy 
był tak długi, iż nie mogły one stanowić istotnego wsparcia dla polityki gospo-
darczej. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badania ekonometryczne-
go, które również poddaje w wątpliwość zasadność hipotezy PS. W sprzeczności 
z nią okazało się bowiem, iż w latach 2000–2011 większy udział paliw  
w eksporcie kraju skutkował poprawą TOT przy innych czynnikach niezmienio-
nych. Inne surowce okazały się statycznie nie wpływać na poziom TOT. 
Badanie dostarczyło także wskazówek co do determinant warunków wymiany  
z zagranicą. Okazało się, że niższa wartość TOT może wynikać z faktu, iż dany 
kraj należy do grona państw rozwijających się bądź transformujących swoje 
gospodarki. Z kolei krzyżowe relacje handlowe, tj. wymiana pomiędzy krajami 
znajdującymi się na różnym poziomie rozwoju, pozytywnie oddziałuje na TOT  
– natomiast relacje z podobnymi krajami pogarszają warunki wymiany. 

Otrzymane wyniki wskazują także na odmienny wpływ wysokiego udziału 
surowców w eksporcie na życie gospodarcze w XXI w. niż w przeszłości.  
W czasach formułowania hipotezy PS surowcowa koncentracja w eksporcie 
istotnie mogła stanowić zagrożenie dla długofalowego rozwoju gospodarczego, 
jednak dane z lat 2000–2011 pozwalają wnioskować, , że kraje surowcowe  
– zwłaszcza te, które eksportują paliwa – korzystają z lepszych warunków 
wymiany. 
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Streszczenie 

Artykuł dotyczy hipotezy Prebischa–Singera (PS). W pierwszej części przedstawiono 
hipotezę PS oraz jej teoretyczne wyjaśnienia i przegląd badań weryfikujących jej praw-
dziwość. W dalszej części opisano trendy zmian TOT w latach 2000–2011 w krajach 
rozwiniętych, rozwijających się oraz transformacji gospodarczej. Przedstawiono także 
wyniki badania ekonometrycznego, w którym podjęto próbę przetestowania prawdzi-
wości hipotezy PS oraz działania na TOT wybranych czynników wewnętrznych. 
Otrzymane wyniki nie potwierdziły prawdziwości hipotezy PS, za to podtrzymały 
przypuszczenia dotyczące pozostałych czynników. 

 
 

Summary 

VERIFICATION OF THE PREBISCH-SINGER HYPOTHESIS IN THE 
YEARS 2000–2011. ANALYSIS OF INTERNAL FACTORS AFFECTING 

COUNTRY’S TERMS-OF-TRADE 

The paper refers to the Prebisch–Singer (PS) hypothesis. The first section presents the 
hypothesis itself along with its theoretical explanations and a review of research on its 
legitimacy. The next section describes trends in TOT in years 2000–2011 for devel-
oped, developing and transition economies. At the end authors included results of econ-
ometrical research, testing for the PS hypothesis and other internal factors affecting 
TOT. The results did not confirm the PS hypothesis, but they supported assumptions 
referring to other factors. 



MICHAŁ GAMROT ⃰ 

DWIE WIZJE EUROPEJSKIEGO KRYZYSU ZADŁUŻENIA 
 – ANALIZA EMPIRYCZNA 

Wstęp 

Europejski kryzys zadłużenia jest jednym z największych wyzwań stojących 
przed współczesną ekonomią. Poprawne określenie przyczyn obecnych zawiro-
wań nie leży wyłącznie w kwestii ekonomii jako nauki. Jest ono kluczowe dla 
znalezienia efektywnych rozwiązań obecnych problemów, przedstawienia 
skutecznych rekomendacji dla polityki państwa i zapewnienia, aby podobne 
kryzysy nie przytrafiały się w przyszłości. 

W dyskusjach ekonomistów dotyczących przyczyn obecnego kryzysu 
ścierają się dwie, przeciwstawne teorie1 – neoklasyczna i popytowa. Według 
pierwszej z nich, przyczyną obecnych problemów jest nadmierny poziom 
zadłużenia publicznego sprzed kryzysu. Nieroztropność polityków zaciągają-
cych coraz to wyższe długi, sprawiła, że rynki finansowe straciły zaufanie do 
krajów z peryferii strefy euro. Zaufanie, jak głoszą zwolennicy tej teorii, 
można odbudować jedynie radykalnie ograniczając deficyt finansów publicz-
nych. Zaciskanie pasa, spowodowane koniecznością redukcji zadłużenia, choć 
bolesne w krótkim okresie, ma być receptą na poważniejszy, długookresowy 
problem. 

Zwolennicy teorii popytowej prezentują zgoła odmienny pogląd. Według 
nich, źródłem obecnego kryzysu zadłużenia nie jest wcale nadmierny poziom 
długu. Prawdziwą przyczyną problemów ze spłatą długów przez kraje z peryferii 
strefy euro jest spadek tempa wzrostu nominalnego dochodu. Rozwiązaniem 
problemu jest więc nie zaciskanie pasa (które dodatkowo obniża agregatowy 
dochód), a zastosowanie ekspansywnej polityki monetarnej i fiskalnej. 

Obydwie teorie mają solidne podstawy ekonomiczne. Pierwsza z nich opar-
ta jest w głównej mierze o analizy ekonomistów neoklasycznych. Druga 
wywodzi się z połączenia dwóch wydawałoby się wykluczających się teorii – 
keynesizmu i monetaryzmu rynkowego.  

Założeniem przyjętym w niniejszym artykule jest przybliżenie teoretycz-
nych podstaw obydwu teorii oraz próba ich empirycznej falsyfikacji. 

 

                                    
⃰ Doktorant, Katedra Makroekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ. 
1 P. Krugman, What Ails Europe?, „The New York Times”, 28 .02.2012, s. 1. 
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1. Koncepcja kryzysu zadłużenia 
 
Kryzys długu publicznego (sovereign debt crisis) definiowany jest jako 

niemożność lub brak woli do spłaty przez państwo całego zadłużenia publiczne-
go w chwili jego zapadalności2. Definicja ta dotyczy więc sytuacji, w których 
dług publiczny jest spłacany w całości z opóźnieniem lub spłacana w chwili 
zapadalności wartość zadłużenia jest mniejsza niż wcześniej uzgodniona. 
Specyficznym przypadkiem kryzysu zadłużenia jest sytuacja, w której zagrożone 
bankructwem rządy decydują się na zmianę waluty, w której denominowany jest 
dług. Najczęściej zmiana ta wiąże się z przejściem z waluty obcej na walutę 
krajową przy jednoczesnej jej dewaluacji3 

Jakie są przyczyny powstawania kryzysów fiskalnych? W literaturze ściera-
ją się dwa przeciwstawne podejścia – neoklasyczne i popytowe. Ich reprezentan-
ci doszukują się przyczyn kryzysów zadłużenia w różnych miejscach, obydwa 
dostarczają innych rekomendacji. 

 
 

2. Podejście neoklasyczne 
 
Przyczyną występowania kryzysów zadłużenia jest według neoklasyków 

osiągniecie przez dług publiczny nadmiernego poziomu4. Efektem takiego 
stanu rzeczy jest spadek zaufania do Skarbu Państwa co do możliwości dalszego 
rolowania zadłużenia lub możliwości wywiązania się z zaciągniętych zobowią-
zań. W chwili, w której przekonanie o niewypłacalności Skarbu Państwa staje 
się powszechne, następuje spadek popytu na emitowane przez państwo obligacje 
i w konsekwencji wzrost ich rentowności. Rosnąca stopa procentowa zwiększa 
dodatkowo koszt obsługi długu, umacniając inwestorów w przekonaniu, że 
Skarb Państwa jest niewypłacalny. W momencie, w którym państwo nie może 
już wywiązywać się ze swoich zobowiązań, następuje ogłoszenie bankructwa 
Skarbu Państwa i zaprzestanie wypłacania należności. 

Zwolennicy teorii neoklasycznej korzystają w swoim rozumowaniu z kon-
cepcji nadmiernego poziomu zadłużenia. Zdefiniowanie, kiedy dany poziom 
zadłużenia staje się „nadmierny” jest problematyczne. Zazwyczaj przy jego 
ustalaniu korzysta się z koncepcji tzw. zrównoważonej polityki fiskalnej 
(sustainable fiscal policy). Politykę uznaje się za zrównoważoną „jeśli realizując 
ją rząd jest w stanie terminowo regulować swoje zobowiązania, bez konieczno-
ści dokonywania znacznych korekt w saldzie dochodów i wydatków”5. 

                                    
2 C.M. Reinhart, K.S. Rogoff, This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly, 

Princeton University Press, Princeton 2009, s.11. 
3 Ibidem, s. 14. 
4 M. Rapkiewicz, Demon zadłużenia publicznego. Czy zagraża Polsce?, Instytut Sobieskiego, 

Warszawa 2011, s. 1–4. 
5 B. Jajko, Dług publiczny a równowaga fiskalna, CeDeWu, Warszawa, 2008, s. 43. 
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Jak więc w praktyce wyznaczany jest bezpieczny poziom zadłużenia? We-
dług najprostszej odpowiedzi wszystko zależy od subiektywnych oczekiwań 
kredytobiorców co do możliwości wywiązywania się z zaciągniętych wcześniej 
zobowiązań6. Oczekiwania kredytobiorców (Skarbu Państwa) weryfikowane są 
następnie przez rynki finansowe (w tym m.in. agencje ratingowe), co przekłada 
się z kolei na koszt obsługi długu. Niektórzy ekonomiści za poziom długu, po 
przekroczeniu którego dochodzi do trwałego spowolnienia wzrostu (co może 
prowadzić do utraty zaufania przez rynki finansowe) uznawali 90% PKB7. 
Badania, na których oparta była ta hipoteza, ze względu na kontrowersyjną 
metodologię i błędy w obliczeniach8, stały się jednak przedmiotem licznej 
krytyki. W konsekwencji ekonomiści unikają ilościowego określania wysokości 
nadmiernego poziomu PKB, koncentrując się na subiektywnych oczekiwaniach 
uczestników rynku. 

 
2.1. Metody zapobiegania kryzysom fiskalnym w teorii neoklasycznej 

 
Ze względu na to, że według neoklasyków źródłem zwiększonego ryzyka 

niewypłacalności jest nadmierny poziom długu publicznego, preferowaną 
metodą rozwiązania kryzysów fiskalnych jest obniżenie zadłużenia. Konceptu-
alnie wyróżnić można dwie metody redukcji zadłużenia: obniżkę wydatków lub 
wzrost przychodów9. 

Za redukcją wydatków rządowych przemawia kilka czynników. Do najczę-
ściej wymienianych należą: zmniejszenie wielkości sektora publicznego w sto-
sunku do PKB, poprawa elastyczności gospodarki i szybkość, z jaką można tego 
dokonać (w porównaniu do np. podwyżki podatków). W porównaniu do 
alternatywnych metod, redukcja wydatków wydaje się być również rozwiąza-
niem najbardziej stabilnym. W przeciwieństwie do wzrostu opodatkowania 
(którego stopa nie może przekroczyć 100%), wydatki państwa mogą być 
redukowane prawie zawsze. Największą wadą takiego rozwiązania są trudności 
polityczne związane z koniecznością eliminacji różnego rodzaju wydatków 
socjalnych. W sytuacji, w której cięcia konieczne do zrównoważenia finansów 
publicznych są wyjątkowo wysokie, podjęcie tak niepopularnych politycznie 
decyzji może nie być możliwe. 

                                    
6 M. Rapkiewicz, Demon zadłużenia…, s. 4. 
7 C.M. Reinhart, K.S. Rogoff, Growth in the Time of Debt, NBER, Working Paper 2010,  

s. 22–24 
8 T. Herndon, M. Ash, R. Pollin, Does High Public Debt Consistently Stifle Economic 

Growth? A Critique of Reinhart and Rogoff, Political Economy Research Institute, Working Paper 
2013, no. 322, s. 1–25. 

9 Jako alternatywę dla tych rozwiązań podaje się czasem monetyzację i repudiację (odmowę 
spłaty) zadłużenia. Ze względu na ograniczone miejsce i relatywnie małą popularność, metody te 
nie zostały tutaj przedstawione. 
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Alternatywą dla ograniczenia wydatków, jest wzrost stawek podatkowych. 
Choć podobnie jak cięcia wydatków budżetowych, rozwiązanie to jest wyjąt-
kowo niepopularne społecznie, jest o wiele częściej wykorzystywane w prak-
tyce. W specyficznych przypadkach, wzrost opodatkowania może przynieść 
efekty odwrotne do zamierzonych. Sytuacja taka może mieć miejsce jeżeli,  
w celu zwiększenia wpływów budżetowych, rząd zdecyduje się na opodatko-
wanie zysków kapitałowych. Doprowadzić to może (ceteris paribus) do 
spadku popytu na obligacje, wzrostu ich rentowności i w konsekwencji 
wzrostu kosztów obsługi długu, co w skrajnym przypadku może powodować 
wzrost zadłużenia. 

Choć wzrost dochodów jest najczęściej utożsamiany z podwyżkami sta-
wek podatkowych, nie jest to regułą. Wzrost wpływów podatkowych, 
w świetle koncepcji tzw. krzywej Laffera, może nastąpić również w przypadku 
obniżenia stawek podatkowych10. Według tej koncepcji (wynikającej bezpo-
średnio z postulatów szkoły podażowej), istnieje taki poziom podatków, który 
maksymalizuje wpływy podatkowe. Zwiększenie podatków ponad ten poziom 
skutkuje odpływem ludzi do szarej strefy, spadkiem motywacji podaży pracy 
(związanym ze spadkiem rozporządzalnego dochodu) oraz spadkiem inwesty-
cji11. Choć krzywa Laffera jest powszechnie akceptowana przez ekonomistów, 
istnieją znaczące różnice w ocenie jej przydatności w redukcji deficytu. 
Kontrowersje dotyczą głownie poziomu opodatkowania maksymalizującego 
wpływy podatkowe. Jeśli stawka podatkowa znajduje się poniżej poziomu 
maksymalizującego wpływy, obniżka podatków może przynieść skutki od-
wrotne do zamierzonych12. 

Rozwiązań opartych na wzroście dochodów nie należy również utożsamiać 
wyłącznie ze zmianami w systemie podatkowym. Alternatywnym rozwiązaniem 
może być wzrost wpływów z prywatyzacji. Skuteczność tego rozwiązania zależy 
od wartości i rodzaju posiadanych przez państwo dóbr. Ma to znaczenie o tyle, 
o ile bowiem w relatywnie prosty sposób można znaleźć nabywców na pań-
stwowe przedsiębiorstwa, o tyle znalezienie chętnych na zakup mniej zbywal-
nych obiektów użyteczności publicznej może być problematyczne. Sprzedaż 
niektórych dóbr może nawet nie być możliwa. 

                                    
10 A. Krajewska, Budżet państwa. Polityka fiskalna, [w:] R. Milewski (red.), Podstawy eko-

nomii, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 2005, s. 318–319. 
11 P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia, t. II, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2007,  

s. 419. 
12 Naturalnego eksperymentu dostarczyła polityka gospodarcza USA prowadzona za prezy-

dentury R. Regana, kiedy to w oczekiwaniu wyższych wpływów podatkowych radykalnie 
obniżono stawki opodatkowania. Wbrew postulatom zwolenników ekonomii podażowej, wpływy 
budżetowe drastycznie spadły, prowadząc do wzrostu deficytu budżetowego;zob. P.A. Samuelson, 
W. D. Nordhaus, Ekonomia, s. 422. 
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3. Podejście popytowe 
 
W przeciwieństwie do zwolenników teorii nadmiernego zadłużenia, zwo-

lennicy podejścia popytowego, interpretują kryzysy zadłużenia jako rezultaty 
innego, szerszego problemu – spadku agregatowego popytu13. Według tego 
podejścia wysokie zadłużenie, choć bez wątpienia współwystępuje z objawami 
kryzysów zadłużenia (wzrost rentowności obligacji), nie jest jego bezpośrednią 
przyczyną. Przyczynowość biegnie od drugiej strony: spadek agregatowego 
popytu powoduje spadek nominalnego dochodu wszystkich uczestników gos-
podarki i pojawienie się problemów ze spłatą zaciągniętych wcześniej długów 
(zarówno prywatnych, jak i państwowych). 

Kluczem do zrozumienia tej teorii jest obserwacja, że długi są zwykle wyra-
żane w kategoriach nominalnych, tj. zaciągniecie zadłużenia skutkuje koniecz-
nością spłaty nominału o określonej wcześniej wielkości (powiększonego o od-
setki), bez względu na jego realną wartość w przyszłości14. Możliwość zwrotu 
zaciągniętych wcześniej pożyczek zależy więc w dużym stopniu od wielkości 
przyszłego nominalnego popytu, a więc wielkości nominalnych dochodów 
wszystkich osób w gospodarce15. Zważywszy na to, że zadłużenie państwa 
najczęściej podawane jest w relacji do PKB, spadający poziom nominalnego 
dochodu zwiększa wskaźnik długu do PKB, co może sugerować że skarb 
państwa powiększył swoje zadłużenie prowadząc nieodpowiedzialną politykę 
budżetową. W rzeczywistości, wzrost względnego zadłużenia nie ma podłoża  
w polityce rządu, a w słabnącej koniunkturze (spadającym dochodzie naro-
dowym). 

Warto zauważyć, że spadek nominalnego dochodu będzie miał negatywne 
skutki dla systemu kredytowego, nawet wówczas gdy ceny w gospodarce 
przystosują się automatycznie do nowego, niższego poziomu popytu16. Nawet 
jeśli ceny dóbr konsumpcyjnych oraz czynników produkcji spadną do poziomu 
zapewniającego niezmieniony poziom realnego dochodu, możliwość spłaty 
zadłużenia będzie zależała od ustalonej wcześniej nominalnej wielkości zadłu-
żenia. Jedynym sposobem uniknięcia kryzysu zadłużenia (zarówno prywatnego 
jak i publicznego) jest renegocjacja zaciągniętych długów, która w praktyce jest 
                                    

13 Zwolennicy teorii popytowych nie odrzucają kompletnie wytłumaczenie neoklasycznego. 
Według nich kryzysy zadłużenia, choć mogą wynikać z prowadzenia nieodpowiedzialnej polityki 
fiskalnej, w praktyce wynikają najczęściej ze spadku PKB – zob. D. Glasner, Europe is Having an 
NGDP Crisis not a Debt Crisis, Uneasy Money, Nowy York 2011, s. 1. 

14 Częściowym odstępstwem od tej normy są pożyczki, których oprocentowanie zależy od 
przyszłych zmian ogólnego poziomu cen (zarówno inflacji, jak i deflacji). 

15 S. Sumner, The Case for NGDP Targeting. Lessons from the Great Depression, Adam 
Smith Research Trust, London 2011, s. 1. 

16 W praktyce, ze względu na sztywność cen w dół, jest to bardzo wątpliwe – zob. E. Kwiat-
kowski, Determinanty dochodu narodowego. Analiza krótkookresowa., [w:] R. Milewski (red.), 
Podstawy ekonomii, s. 250. 
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jednak bardzo kosztowna. Tak długo, jak nominalna wartość zadłużenia nie 
zostanie zmniejszona (lub nominalny agregatowy dochód nie powróci do 
poziomu sprzed spadku), oddanie zaciągniętych długów będzie wyjątkowo 
problematyczne17. 

Opisana powyżej teoria po raz pierwszy została przedstawiona w tej formie 
przez Irvinga Fishera18 i funkcjonuje dziś pod nazwą teorii dłużno-deflacyjnej 
(ang. debt-deflationtheory). Choć Fisher uznawany jest powszechnie za jednego 
z ojców teorii neoklasycznej19, jego idee miały duży wpływ na rozwój keyne-
sowskiej, post keynesowskiej20 i monetarystycznej21 wizji kryzysów zadłużenia. 

 
3.1. Metody zwalczania kryzysów fiskalnych w teorii popytowej 

 
Ze względu na to, że przyczyną kryzysów fiskalnych według teorii popyto-

wej jest spadek nominalnego dochodu, recepta na kryzys jest prosta – wzrost 
agregatowego popytu. O ile jednak wszyscy zwolennicy popytowego wytłuma-
czenia zgadzają się co do kierunku zmian, sposób ich osiągnięcia jest przedmio-
tem licznych kontrowersji. Podstawowym problemem jest wybór optymalnej 
polityki – fiskalnej lub monetarnej. 

Zastosowanie polityki fiskalnej, będące rozwiązaniem proponowanym przez 
keynesistów i postkeynesistów, zakłada, że powrót do równowagi jest niemożli-
wy za pomocą samej tylko polityki monetarnej22. Najczęściej podawanym 
argumentem za zastosowaniem polityki fiskalnej jest istnienie tzw. pułapki 
płynności (liquidity trap) – tj. sytuacji, w której gospodarka znajduje się poniżej 
potencjału a popyt na pieniądz jest doskonale elastyczny względem stóp 
procentowych. W tej sytuacji, powołując się na teorię Keynesa, ekonomiści 
zalecają stymulowanie popytu za pomocą zwiększonych wydatków rządowych. 
Zwiększone wydatki rządowe spowodują mnożnikowy wzrost dochodu i powrót 
do równowagi. 

                                    
17 G. Jones, Debt: The Stickiest Price of All, http://econlog.econlib.org/archives/2012/09/ 

debt_the_sticki.html. 
18 I. Fisher, The Debt-Deflation Theory of Great Depressions, „Econometrica” 1933, vol. 1(4), 

s. 337–357. 
19 H. Landreth, D.C. Colander, Historia myśli ekonomicznej, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 

2005, s. 448–449. 
20 Opisany przez Fishera mechanizm powstawania kryzysów zadłużenia stał się podstawą 

tzw. hipotezy niestabilności finansowej H. Minsky’ego (Minsky’s financial instability hypothesis) 
– zob. H.P. Minsky, The Financial Instability Hypothesis, Jerome Levy Economics Institute of 
Bard College, Working Paper 1992, no. 74, , s. 1–8. 

21 Dzieła Fishera miały największy wpływ na powstanie tzw. monetaryzmu rynkowego  
– doktryny ekonomicznej powstałej w odpowiedzi na wydarzenia globalnego kryzysu ekonomicz-
nego – zob. L. Christensen, Market Monetarism – The Second Monetarist Counter Revolution, 
(npub), 2011, s. 1–36. 

22 E. Kwiatkowski, Model IS-LM. Podsumowanie polityki ekonomicznej, [w:] R. Milewski 
(red.), Podstawy ekonomii…, s. 488–490. 
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Z punktu widzenia keynesistów, próby zmniejszenia wydatków rządowych 
sugerowane przez neoklasyków, przyniosą skutek odwrotny do założonego. 
Jeżeli, mimo że faktycznym źródłem kryzysu jest spadek agregatowego popytu, 
politycy zdecydują się na ograniczenie deficytu, wydatki rządowe spadną, co 
dodatkowo obniży poziom dochodu w gospodarce. Niższe dochody konsumen-
tów i przedsiębiorców spowodują z kolei niższe wpływy budżetowe co sprawi, 
że poziom długu publicznego zamiast spadać, dodatkowo wzrośnie. Inną metodą 
zwiększenia agregatowego popytu może być dewaluacja waluty krajowej 
względem zagranicznej. Spowoduje to (ceteris paribus) spadek relatywnych cen 
produktów krajowych względem zagranicznych i w konsekwencji wzrost 
eksportu netto. Sytuacja taka jest jednak niemożliwa jeśli na taki krok zdecyduje 
się większość partnerów handlowych danego państwa23. 

Rozwiązanie zaproponowane przez zwolenników keynesizmu wydaje się 
być paradoksalne: receptą na kryzys zadłużenia jest zwiększenie zadłużenia. 
Pomijając problemy natury politycznej, rozwiązanie takie może być niemożliwe 
do zastosowania, w przypadku, w którym polityka budżetową ograniczona jest 
przez reguły konstytucyjne. Dodatkowo, jeśli nabywcy obligacji są przekonani, 
że źródłem kryzysu nie jest spadający popyt a nieodpowiedzialna polityka 
skarbu państwa, decyzje o zwiększeniu deficytu mogą skutkować wzrostem 
rentowności obligacji i w konsekwencji wzrostem kosztów obsługi zadłużenia. 
W krańcowym przypadku może to sprawić, że użycie polityki fiskalnej będzie 
niemożliwe, gdyż pomimo wyższej stopy procentowej skarb państwa nie będzie 
w stanie znaleźć wystarczającej ilości nabywców obligacji24. 

Podstawową różnicą pomiędzy zwolennikami polityki fiskalnej a zwolenni-
kami polityki monetarnej jest odrzucenie przez tych drugich koncepcji pułapki 
płynności25. Wynika to z różnego podejścia do polityki monetarnej prezentowa-
nego przez te dwie grupy. Przeciwnicy koncepcji pułapki płynności uważają, że 
nie powinno się utożsamiać niskich stop procentowych z ekspansywną polityką 
monetarną. Wręcz przeciwnie, uważają oni, że niskie stopy procentowe są 
zazwyczaj efektem wyjątkowo restrykcyjnej polityki banku centralnego26. 

                                    
23 Sytuacja taka nazywana jest często wojną walutową (currency war). W przeciwieństwie do 

keynesistów, monetaryści rynkowi zwracają uwagę, że wspólna dewaluacja może przynieść 
pożądane skutki – zob. L. Christensen, Bring on the „Currency war”, http://marketmonetarist. 
com/2012/03/05/bring-on-the-currency-war/. 

24 Jednym z założeń, na które powołują się zwolennicy ekspansywnej polityki fiskalnej jest 
stwierdzenie, że w sytuacji pułapki płynności, emitowane przez państwo obligacje stają się bliskim 
substytutem pieniądza, zaś. obligacje skarbu państwa są aktywem wolnym od ryzyka, co  
w opisanej sytuacji może nie mieć miejsca. 

25 L. Christensen, Market Monetarism..., s. 13–15.  
26 Według Friedmana przekonanie, że niskie stopy procentowe są oznaką ekspansywnej poli-

tyki monetarnej jest błędne. Nazywa on to mitem stóp procentowych (interest rate fallacy) – zob. 
M. Friedman, Reviving Japan, „Hoover Digest” 1998, no. 2, s. 1. 
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W konsekwencji, w przeciwieństwie do keynesistów, monetaryści uważają, 
że polityka pieniężna może być kontynuowana nawetwtedy, gdy stopy procen-
towe są bliskie zeru. Jest to możliwe dlatego, że według nich polityka banku 
centralnego, oprócz wpływu na cenę kredytu (stopę procentową), oddziałuje 
również bezpośrednio na siłę nabywczą pieniądza i w konsekwencji realną stopę 
procentową (która może i powinna spadać poniżej zera). Monetaryści argumen-
tują, że bank centralny zawsze może zwiększyć podaż pieniądza bazowego, 
angażując się w bezpośrednie zakupy aktywów na rynku27. 

W przeciwieństwie do keynesistów, zwolennicy teorii równowagi monetar-
nej nie są przeciwnikami redukcji wydatków rządowych w odpowiedzi na 
kryzys. Wręcz przeciwnie, większość z nich uważa, że skuteczny powrót do 
równowagi może być osiągnięty poprzez połączenie ekspansywnej polityki 
monetarnej i restrykcyjnej polityki fiskalnej. Zwolennicy wykorzystania polityki 
monetarnej wskazują na doświadczenia Wielkiej Brytanii z lat trzydziestych  
XX w.28 W 1931 roku, gdy rząd Wielkiej Brytanii, naciskany przez sytuację 
międzynarodową, odszedł od standardu złota, pomimo trwającej w tym kraju 
recesji, zdecydowano się na obniżenie wysokiego, jak na owe standardy, 
zadłużenia. Restrykcyjna polityka fiskalna w połączeniu z ekspansją banku 
centralnego doprowadziła jednak do pożądanych rezultatów i Wielkiej Brytanii 
udało się wyjść z grożącego jej kryzysu zadłużenia. Monetaryści zauważają też, 
że prowadzenie jednocześnie ekspansywnej polityki fiskalnej i monetarnej (co 
postulują keynesowscy) może nie być możliwe w sytuacji, w której bank 
centralny prowadzi politykę bezpośredniego celu inflacyjnego29. W chwili, gdy 
stymulowany ekspansją monetarną poziom popytu zostanie dodatkowo zwięk-
szony przez wzrost wydatków deficytowych, inflacja może wzrosnąć ponad cel 
inflacyjny, co spowoduje zacieśnienie polityki monetarnej i odwrócenie pozy-
tywnej roli zwiększonych wydatków deficytowych. 

 
 

4. Analiza empiryczna 
 
Odpowiedź na pytanie, która z przedstawionych teorii lepiej tłumaczy przy-

czyny kryzysu wymaga konstrukcji modelu ekonometrycznego. W przeprowa-
dzonej analizie użyto sześciu zmiennych: 

                                    
27 Wyjątek stanowić mogą sytuacje, w których bank centralny nie ma bezpośredniego wpływu 

na wielkość bazy monetarnej (standard kruszcowy, unia walutowa) lub ze względu na ograniczenia 
konstytucjonalne nie może angażować się w bezpośredni zakup obligacji skarbowych. 

28 N. Crafts, Delivering growth while reducing deficits: lessons from the 1930s, Centre Fo-
rum, London 2011, s. 4–41. 

29 L. Christensen, Brad DeLong on the Sumner Critique and why the fiscal multiplier is zero, 
http://marketmonetarist.com/2013/02/18/brad-delong-on-the-sumner-critique-and-why-the-fiscal-
multiplier-is-zero/. 
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1. Odchylenie nominalnego PKB w latach 2009–2011 od trendu (NGDP). 
2. Średni stosunek długu publicznego do PKB w latach 2000–2008 (debt). 
3. Średnia wielkość deficytu/nadwyżki budżetowej w stosunku do PKB 

w latach 2000–2008 (deficit). 
4. Indeks wolności gospodarczej Heritage Foundation (freedom). 
5. Zmienna zero-jedynkowa „strefa euro” (euro). 
6. Zmienna zero-jedynkowa „kraj postsocjalistyczny” (postsocialism). 
Wyjaśnienia wymaga jedynie pierwsza zmienna objaśniająca, NGDP. Zo-

stała ona uzyskana jako procentowa różnica pomiędzy średnim tempem wzrostu 
nominalnego PKB w latach 2009–2011 a analogicznym tempem z lat 2000–
2008. Średnie tempo wzrostu nominalnego PKB zostało obliczone na podstawie 
danych kwartalnych w ujęciu rok do roku. Ujemne wartości zmiennej NGDP 
świadczą o spowolnieniu tempa wzrostu w latach 2009–2011. Wartości dodatnie 
sugerują przyspieszenie tempa wzrostu agregatowego popytu. 

Zważywszy na fakt, że większość zmiennych ekonomicznych jest ze sobą 
skorelowana30, w celu określenia ryzyka wystąpienia współliniowości danych, 
policzone zostały wartości współczynnika korelacji pomiędzy poszczególnymi 
zmiennymi. Zostały one przedstawione w tabeli 1. 

 
Tabela 1. Wartości współczynnika korelacji dla zmiennych objaśniających 

 

NGDP Debt Deficit Freedom Euro Postsocial. 

NGDP 1 
 

Debt 0,1605 1 
 

Deficit 0,1111 –0,2843 1 
 

Freedom 0,0194 –0,3572 0,4266 1 
 

Euro –0,2334 0,3559 –0,0992 0,0519 1 
 

Postsocial. –0,2179 –0,5239 –0,3054 –0,3531 –0,433 1 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Europejskiego Banku Centralnego. 

 
Jak wskazują oszacowania wartości współczynnika korelacji, zależności 

pomiędzy poszczególnymi zmiennymi są słabe. Najwyższą wartość współczyn-
nik korelacji przyjmuje dla pary zmiennych deficit i freedom. Wynika to 
najprawdopodobniej z konstrukcji wskaźnika Heritage Foundation, według 

                                    
30 A. Welfe, Ekonometria. Metody i zastosowania, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2009, s. 150. 
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którego analizuje się stan finansów publicznych. Wartość współczynnika 
korelacji jest jednak relatywnie niska i wynosi jedynie 0,426. Nie ma więc 
przeciwwskazań do użycia powyższych zmiennych w jednym modelu. 

 
 

5. Modele oprocentowania obligacji skarbowych 
 
Jednym z objawów kryzysu zadłużenia jest wzrost oprocentowania obligacji 

danego państwa. Zazwyczaj ów wzrost interpretuje się nie w kategoriach 
bezwzględnych, a w odniesieniu do obligacji uznawanych za wolne od ryzyka. 
W prezentowanym modelu za aktywa wolne od ryzyka uznano obligacje 
Niemiec. 

W celu wyjaśnienia różnic w oprocentowaniu obligacji skonstruowano sze-
reg modeli ekonometrycznych. Estymacji dokonano klasyczną metodą najmniej-
szych kwadratów (KMNK) w programie Gretl. Ze względu na dużą liczbę 
zmiennych objaśniających oraz małą liczbę danych, w celu zachowania odpo-
wiedniej liczby stopni swobody, zdecydowano się na zbudowanie sześciu 
modeli. Każdy z prezentowanych modeli zawiera stała i cztery zmienne obja-
śniające. Ze względu na chęć przetestowania hipotezy o wpływie agregatowego 
popytu i poziomu zadłużenia na wysokość oprocentowania obligacji, wszystkie 
modele zawierają zmienne NGDP oraz debt. Wyniki oszacowań (wraz  
z oznaczeniem istotności statystycznej) przedstawia tabela 2. 

 
Tabela 2. Wyniki estymacji parametrów modelu spreadu rentowności obligacji 

 

Model Stała NGDP Debt Deficit Free-dom Euro Post social. R2 

1 9,591 –0,025 *** 0,007 - –0,143 - 1,101 0,502 

2 –0,707 –0,033 *** 0,035 ** - - –2,336 ** 0,082 0,54 

3 9,824 *** –0,033 *** 0,017 - –0,136 *** –2,215 ** – 0,62 

4 11,098 * –0,024 ** –0,009 -0,189 –0,15 * – – 0,508 

5 0,078 –0,032 *** 0,02 -0,207 – –2,338 ** – 0,57 

6 –0,946 –0,022 ** 0,013 -0,021 – – 1,554 0,47 

 
Objaśnienie: zgodnie z notacją Gretla, wyniki istotne statystycznie na poziomie 0,1 oznaczono *, 

wyniki istotne na poziomie 0,05 oznaczono ** a wyniki istotne na poziomie 0,01 oznaczono ***. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Europejskiego Banku Centralnego. 
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Otrzymane wyniki estymacji potwierdzają tezę o silnej zależności pomiędzy 
poziomem nominalnego agregatowego popytu a możliwością spłaty zadłużenia. 
We wszystkich sześciu modelach oszacowana wartość parametru stojącego przy 
zmiennej NGDP jest ujemna, co oznacza, że w badanej próbie spadek nominal-
nego PKB (ujemna wartość zmiennej NGDP) współwystępował z rosnącym 
oprocentowaniem obligacji danego państwa. Oszacowanie parametru stojącego 
przy zmiennej NGDP jest względnie stałe i wynosi od –0,033 do –0,022 co 
oznacza, że spadek tempa wzrostu nominalnego PKB o 1% poniżej trendu 
spowoduje (ceteris paribus) wzrost oprocentowania obligacji od 0,022% do 
0,033%. W przypadku Irlandii, której tempo wzrostu nominalnego PKB spadło  
z 8,01% w latach 2000–2008 do –4,43% (czyli o aż 155,29%), skutkuje to 
wzrostem spreadu o od 3,41% do 5,12%. 

Jednocześnie, oszacowanie parametru stojącego przed zmienną debt jest 
istotne statystycznie jedynie w jednym z sześciu modeli. Oznacza to, że oszaco-
wanie tego parametru jest niestabilne i zależy w dużej mierze od wyboru 
zmiennych objaśniających. Należy to interpretować jako brak dowodów na 
istnienie zależności pomiędzy wysokim długiem publicznym sprzed kryzysu 
a wysokością spreadu w jego trakcie. 

 
 

6. Modele ratingu obligacji 
 
Problemy ze spłatą zadłużenia objawiają się również poprzez spadek ratin-

gu obligacji kraju, który je emituje. W zaprezentowanych dalej modelach za 
zmienną objaśnianą przyjęto liczbę obniżek ratingu w latach 2009–2011. 
Zmienna rating została wyznaczona jako różnica pomiędzy ratingiem 10-letnich 
obligacji danego kraju pod koniec 2008 i 2011 r. 

W celu wyjaśnienia liczby zmian ratingów obligacji skonstruowano szereg 
modeli ekonometrycznych. Ze względu na charakter zmiennej objaśnianej 
zastosowano model licznikowy (count data model). Estymacji dokonano 
w programie Gretl. Podobnie jak w przypadku modeli objaśniających różnice 
w oprocentowaniu, zdecydowano się na zbudowanie sześciu modeli. Każdy 
z prezentowanych modeli zawiera stałą i cztery zmienne objaśniające. Wszystkie 
modele zawierają zmienne NGDP oraz debt. Wyniki przedstawiono w tabeli 3. 

Analiza oszacowań parametrów modeli obniżek ratingu prowadzi do po-
dobnych wniosków co analiza modeli spreadu. We wszystkich sześciu modelach 
oszacowanie parametru stojącego przy zmiennej NGDP jest ujemne i istotne 
statystycznie. Sugeruje to, że im większy jest spadek nominalnego PKB tym 
więcej (ceteris paribus) obniżek ratingu, na które narażone są obligacje danego 
państwa. Wartość oszacowania parametru stojącego przy zmiennej NGDP waha 
się w przedziale od –0,034 do –0,039, co w przypadku Irlandii oznacza (ceteris 
paribus) spadek ratingu o od 5 do 6 punktów. 
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Tabela 3. Wyniki estymacji parametrów modelu ratingu obligacji 

 

Model Stała NGDP Debt Deficit Free-dom Euro Post social.
McFad-
den R2 

1 –4,55 –0,036 *** 0,016 ** – –0,011 1,376 – 0,54 

2 2,688 –0,039 *** –0,002 – –0,081 – –2,286 *** 0,57 

3 –4,329 *** –0,034 *** 0,016 *** – – 0,693 –1,005 0,56 

4 –7,702 ** –0,036 *** 0,023 *** –0,109 0,042 – – 0,52 

5 –5,31 *** –0,035 *** 0,01 –0,121 – 1,599 ** – 0,55 

6 –2,433 *** –0,032 *** –0,009 –0,308 ** – – –2,563 *** 0,6 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Europejskiego Banku Centralnego, Fitch. 

 
W przeciwieństwie do modelu objaśniającego wzrost spreadów, oszacowa-

nia parametrów stojące przy zmiennej debt są istotne statystycznie w trzech na 
sześć modeli. We wszystkich modelach, w których parametr stojący przy 
zmiennej debt jest istotny statystycznie, jego wartość jest większa od zera. 
Oznacza to, że w połowie zaprezentowanych modeli, wysoki poziom długu 
sprzed kryzysu współwystępuje z obniżką ratingu w przyszłości. Związek ten 
jest jednak relatywnie słaby – oszacowanie parametru przy zmiennej debt waha 
się w przedziale od 0,016 do 0,023. Podobnie jak w modelach dotyczących 
spreadu, wielkość deficytu sprzed kryzysu nie ma większego znaczenia dla 
ratingu obligacji w przyszłości. Jedynie w jednym na trzy modele wartość 
parametru stojącego przy zmiennej deficit jest istotna statystycznie. 

 
 

7. Modele wyceny kontraktów CDS 
 
W ostatniej grupie modeli zmienną objaśnianą była wycena kontraktów 

CDS 10-letnich obligacji skarbowych. Im wyższa jest cena kontraktu CDS (ang. 
Credit default swap), tym większe jest postrzegane ryzyko danej obligacji. 
W celu wyjaśnienia różnic w wycenie kontraktów CDS skonstruowano szereg 
modeli ekonometrycznych (KMNK). Podobnie jak w przypadku modeli pozosta-
łych zmiennych objaśnianych, zdecydowano się na zbudowanie kilku modeli. 
Wyniki oszacowań parametrów przedstawione zostały w tabeli 4. 

Analiza wyników estymacji modeli zmiennej CDS dostarcza podobnych 
wniosków jak w przypadku pozostałych dwóch zmiennych. We wszystkich 
modelach istotny statystycznie jest jedynie parametr stojący przy zmiennej 
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NGDP. Oszacowanie parametru stojącego przy zmiennej debt jest istotne 
statystycznie tylko w jednym na sześć modeli, w których występuje. Sugeruje to, 
że poziom długu sprzed kryzysu nie ma wpływu na wycenę kontraktów CDS. 
Parametry przy pozostałych zmiennych są nieistotne statystycznie. 

 
Tabela 4. Wyniki estymacji parametrów modelu wycen kontraktów CDS 

 

Model Stała NGDP Debt Deficit Free-dom Euro Post social. R2 

1 737,43 –3,050 *** 2,585 – –11,85 –102,3 – 0,48 

2 886,43 –2,627 *** 1,849 – –14,07 – 38,320 0,45 

3 –211,8 –3,141 *** 4,767 ** – – –136,2 85,978 0,44 

4 881,86 –2,473 ** 1,074 –10,82 –13,22 – – 0,48 

5 –108,8 –3,040 *** 3,480 –14,75 – –159,4 – 0,49 

6 –164,2 –2,421 ** 3,075 –11,4 – – 90,624 0,41 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Europejskiego Banku Centralnego oraz 

Reuters EconWin. 

 
 

Zakończenie 
 
Celem przeprowadzonej analizy była odpowiedź na pytanie o prawdziwe 

źródła obecnego kryzysu zadłużenia. Spośród dwóch przedstawionych teorii, 
bardziej wiarygodna jest ta, upatrująca przyczyn kryzysu w niewystarczającym 
poziomie nominalnego dochodu. Skonstruowane modele ekonometryczne sugerują, 
że to spadek nominalnego popytu, a nie nadmierny poziom długu jest przyczyną 
obecnych problemów. W świetle tych obserwacji, większość realizowanych dziś  
w Unii Europejskiej środków zaradczych, koncentrując się na obniżce wydatków, 
wybiera złą drogę. Działania te zamiast pozytywnych, przyniosą skutki odwrotne do 
zamierzonych. Zamiast zwiększać nadszarpnięte zaufanie inwestorów, projekty te 
będą obniżały agregatowy poziom nominalnego dochodu, zmniejszając wpływy 
podatkowe i utrudniając tym samym spłatę zadłużenia. 

Jaka jest więc poprawna metoda przeciwdziałania obecnemu kryzysowi? 
Z powyższej analizy wynika, że optymalnym rozwiązania europejskiego kryzysu 
zadłużenia jest zastosowanie ekspansywnej polityki monetarnej i/lub fiskalnej 
w celu zwiększenia nominalnego PKB do poziomu zapewniającego zrównanie 
się z trendem sprzed kryzysu. Aby osiągnąć zamierzony cel, EBC musi odejść 
od polityki bezpośredniego celu inflacyjnego i skoncentrować się na utrzymy-
waniu stabilnego tempa wzrostu nominalnego PKB (nominal GDP targeting).  
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Przedstawiona analiza, z natury rzeczy jest niekompletna. W skonstruowanych 
badaniach, ze względu na niepełne dane, niemożliwe było uwzględnienie kilku 
interesujących zmiennych (np. procent zadłużenia zagranicznego, procent zadłuże-
nia w walucie obcej). Powyższą analizę można by rozbudować, konstruując bardziej 
skomplikowany model ekonometryczny, np. model na danych przekrojowo-
czasowych. Konstrukcja takiego modelu umożliwiłaby jednoczesne zbadanie 
wpływu zarówno indywidualnych charakterystyk poszczególnych państw, jak  
i sytuacji makroekonomicznej, w której znajduje się cała Unia Europejska. 
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Streszczenie 

Celem artykułu jest wyjaśnienie przyczyn europejskiego kryzysu zadłużenia. Artykuł 
skupia się na przedstawieniu dwóch konkurencyjnych hipotez: neoklasycznej i popyto-
wej. Autor przedstawia założenia obydwu hipotez, prezentuje konkurencyjne sposoby 
wyjścia z kryzysu oraz dokonuje próby ich falsyfikacji. Skonstruowane modele ekono-
metryczne prowadzą do odrzucenia hipotezy neoklasycznej. Autor przedstawia reko-
mendacje dla polityki monetarnej i fiskalnej, sugerując konieczność prowadzenia eks-
pansywnej polityki makroekonomicznej. 
 

Summary 

TWO VISIONS OF THE EUROPEAN SOVEREIGN DEBT CRISIS  
– AN EMPIRICAL ANALYSIS 

The goal of the article is to explain the causes of the European sovereign debt crisis. 
The article focuses on presenting two competitive theories: neoclassical and demand 
side. Author presents the assumptions of both theories, competing solutions to the prob-
lem of fiscal crisis and tries to falsify them constructing econometric model. The analy-
sis rejects the neoclassical theory. In this context, author gives recommendation for 
monetary and fiscal policy, suggesting the need for more expansive macroeconomic 
policy. 



DOMINIK MAJEWSKI∗  

ANALIZA EKONOMETRYCZNA CZYNNIKÓW 
WPŁYWAJĄCYCH NA LICZBĘ „ZIELONYCH 

PRACOWNIKÓW” W PAŃSTWACH EUROPEJSKICH 

Wstęp  

Gospodarka i społeczeństwo są systemami zależnymi od środowiska 
naturalnego. W ostatnim wieku światowa produkcja dóbr i usług znacznie wzrosła 
w porównaniu z poprzednimi stuleciami. Zwiększeniu uległa liczba ludzi na 
świecie1. W związku z powyższymi faktami, bardzo ważna stała się rekultywacja 
środowiska naturalnego. Pracownicy zajmujący się m.in. gospodarką odpadami czy 
recyklingiem nazywani są „zielonymi pracownikami2”. W artykule podjęto próbę 
określenia podstawowych czynników kształtujących liczbę „zielonych 
pracowników” w państwach europejskich. Autor postawił hipotezę, że wpływ na 
liczbę ekopracowników przemysłowych, zajmujących się unieszkodliwianiem 
odpadów, odzyskiem surowców i rekultywacją przyrody mają: poziom wrażliwości 
ekologicznej, mierzonej pośrednio jako zmiana indeksu emisji gazów 
cieplarnianych, poziom bogactwa państwa, mierzony za pomocą PKB oraz stopień 
wykształcenia, mierzony za pomocą udziału ludzi z wyższym wykształceniem w 
stosunku do ludzi w wieku 18–64. Narzędziem służącym do weryfikacji hipotez o 
wpływie oraz jego kierunku na liczebność „zielonych pracowników” w gospodarce 
jest model ekonometryczny, oparty na metodzie najmniejszych kwadratów. 
Niniejsze opracowanie, dzięki wykorzystaniu modelowania ekonometrycznego, 
może stać się przyczynkiem do dalszych badań w tym zakresie. 

 
 

1. Pojęcie zielonych miejsc pracy w gospodarce 
 
Dokument Komisji Europejskiej EUROPA 2020. Strategia na rzecz 

inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu 
zakłada 5 celów do spełnienia do 2020 r. dla Unii Europejskiej. Cele te dotyczą 

                                    
∗ Doktorant, Katedra Pracy i Polityki Społecznej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ. 
Autor jest uczestnikiem Projektu „Doktoranci – Regionalna Inwestycja w Młodych Naukow-

ców Społeczno-Humanistycznych – D-RIM SH, współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

1 D. Majewski, Problem międzynarodowego gapowicza w redukcji efektów zewnętrznych. 
Przypadek Polski, [w:] P. Urbanek (red.), Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce. Procesy 
integracji gospodarczej, Wyd. UŁ, Łódź 2012, s. 148–152. 

2 W artykule używane będzie również określenie ekopracownicy. 
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zatrudnienia, inwestycji w badania i rozwój, zmian klimatycznych i rynku 
energii, edukacji oraz ubóstwa i wykluczenia społecznego3. Jednym z motorów 
rozwoju ma być zatem zwiększenie zatrudnienia przyczyniającego się do 
ochrony środowiska naturalnego. Często spotykanym w literaturze zachodniej 
określeniem na miejsca pracy związane z przyczynianiem się do poprawy, 
zachowania lub przywrócenia jakości środowiska naturalnego jest green jobs, 
które najczęściej tłumaczone jest w języku polskim jako zielone miejsca pracy. 
W szczególności są to miejsca pracy, które pomagają chronić i przywracać 
ekosystemy oraz różnorodność biologiczną, a także zmniejszać zużycie energii, 
materiałów oraz wody. Zielone miejsca pracy czynią gospodarkę niskowęglową 
oraz pozwalają zminimalizować lub całkowicie uniknąć generacji wszystkich 
form odpadów i zanieczyszczeń4. Zielone miejsca pracy zostały stworzone bądź 
przedefiniowane na nowo w procesie transformacji gospodarek narodowych  
w kierunku zielonej gospodarki5. W nieco szerszym pojęciu, zielone miejsca 
pracy można odnieść do każdego nowego stanowiska w sektorze gospodarki, 
który ma mniejszy niż średni w tym przemyśle wpływ na środowisko6. 

Pracownik zatrudniony na takim stanowisku to zielony pracownik lub 
ekopracownik.  

 
 

2. Ekopracownicy w Unii Europejskiej. Metodologia badawcza 
 
Liczba ekopracowników w Unii Europejskiej charakteryzuje się tendencją 

wzrostową. W 2000 r. w UE–27 zatrudnienie to wynosiło 2 mln osób, w roku 
2003 już 2,5 mln, a dwa lata później przekroczyło 3 mln7 (wykres 1).  

 
                                    

3 Komunikat Komisji Europejskiej, EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego 
i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela 2010; 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:PL:PDF, (do-
stęp 12.06.2013). 

4 UNEP/ILO/IOE/ITUC, Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon 
World, Nairobi 2008; 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_ent/documents/publication/wcm
s_158727.pdf , s. 25 (dostęp 25.06.2012). 

5 European Commission, SWD(2012) 92 final, Towards a job-rich recovery, Strasbourg 
2012; http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0173:FIN:EN:PDF, s. 4 
(dostęp 20.06.2013). 

6 ILO, Global Challenges for Sustainable Development: Strategies for Green Jobs, ILO 
Background Note G8 Labour and Employment Ministers Conference, Niigata 2008; 
http://www.ilo.org/public/english/bureau/dgo/speeches/somavia/2008/g8paper.pdf, , s. 8 (dostęp 
01.07.2012). 

7 Ecorys, Study on the Competitiveness of the EU eco-industry, Final Report – Part 1, Brus-
sels, 22 October 2009; http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm? 
doc_id=5416, s. 41 (dostęp 12.06.2013). 
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Wykres 1. Liczba ekopracowników w UE–27 w latach 2000–2008  
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Study on the Competitiveness of the EU eco-

industry, Ecorys, Final Report, part 1, Brussels, 22 October 2009, s. 41; http://ec.europa.eu/ 
enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=5416, (dostęp 12.06.2013). 

 
Według raportu Ecorysu, „zieloni pracownicy” to pracownicy związani 

m.in. z: gospodarką odpadami, wodociągami, zarządzaniem ściekami, odzys-
kiem z recyklingu, pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych, zapew-
nianiem bioróżnorodności itp.8 

W modelu przedstawionym w dalszej części artykułu, który autor nazywać 
będzie „modelem E”, liczba ekopracowników, będąca zmienną zależną, została 
zoperacjonalizowana jako liczba pracowników przemysłowych zajmujących 
się: zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzyskiem 
surowców oraz działalnością związaną z rekultywacją i pozostałymi usługa- 
mi związanymi z gospodarką odpadami. Zmienna zależna wykorzystana  
w badaniu stanowi tym samym ok. 88% wszystkich ekopracowników (dla roku 
2008) według statystyk przedstawionych w raporcie Ecorysu9. Zmienna 
zależna w modelu E nie uwzględnia jedynie części liczebności „zielonych 
pracowników”, zatrudnionych m.in. przy pozyskiwaniu energii ze źródeł 
odnawialnych. 

                                    
8 Ibidem, s. 41. 
9 W 2008 r. liczba ekopracowników w UE wynosiła ok. 3,4 mln, natomiast zatrudnienie  

w branży związanej z gospodarowaniem odpadami wynosiło ok. 1,5 mln, w zasobach wodnych  
0,7 mln, w gospodarce ściekami 0,3 mln, a w recyklingu materiałów 0,5 mln, co stanowi ok. 88% 
całości liczby „zielonych pracowników”. 
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W badaniu przekrojowym, ze względu na brak wszystkich danych, 
wykorzystano dane dla 24 państw europejskich10 z 2010 r.11 

Autor przyjął, że na liczebność „zielonych pracowników” w poszczególnych 
państwach wpływają takie czynniki jak: wykształcenie społeczeństwa, 
wrażliwość ekologiczna, bogactwo danego państwa. 

Wykształcenie społeczeństwa zostało zoperacjonalizowane w modelu jako 
udział osób z wyższym wykształceniem (ukończenie I i II stopnia studiów) 
w stosunku do osób w wieku 18–64.  

Wrażliwość ekologiczna to czynnik, który został zoperacjonalizowany 
pośrednio, ponieważ autor nie ma dysponuje żadnymi danymi bezpośrednimi, 
np. wynikami badań ankietowych odnośnie wrażliwości ekologicznej 
społeczeństw, przeprowadzonych we wszystkich 24 krajach wykorzystanych do 
budowy modelu E. Zaproponowano więc dwie zmienne dotyczące wrażliwości 
ekologicznej, o charakterze pośrednim, tj.: 

1) Wytwarzanie odpadów komunalnych na jednego mieszkańca, liczone  
w tonach na osobę. Zmienna ta ostatecznie nie zostanie wykorzystana w final-
nym modelu, ze względu na nieistotność parametru strukturalnego zmiennej. 

2) Wzrost emisji gazów cieplarnianych w ekwiwalencie CO2, liczony jako 
zmiana indeksu tonowej emisji CO2 w roku 2008 w stosunku do roku bazowego 
1990, kiedy wynosiła 100%12.  

Zgodnie z założeniami autora, państwa z wysoką wrażliwością ekologiczną 
społeczeństwa cechują się niskim wytwarzaniem odpadów komunalnych per 
capita oraz ujemnym wskaźnikiem wzrostu emisji CO2, oznaczającym de facto 
redukcję emisji gazów cieplarnianych w okresie 18 lat (1990–2008). 

Bogactwo państwa zoperacjonalizowano jako poziom PKB w cenach 
rynkowych – rok odniesienia 2005. 

Zdaniem autora, wzrost udziału osób z wyższym wykształceniem wpłynie 
negatywnie na liczbę ekopracowników związanych z gospodarką odpadami. 
W państwach z wysokim poziomem kapitału intelektualnego, rozumianego jako 
sumy kapitału ludzkiego oraz strukturalnego, dzięki postępowi technicznemu 
występować będzie wysoka mechanizacja, komputeryzacja oraz automatyzacja 
w gospodarce odpadami i w recyklingu. To z kolei zmniejszy pracochłonność 
w tych sektorach. 

                                    
10 Państwa biorące udział w badaniu to: Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Niemcy, Irlandia, 

Hiszpania, Francja, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Węgry, Holandia, Austria, Polska, Portugalia, 
Rumunia, Słowacja, Finlandia, Szwecja, Wielka Brytania, Chorwacja i Norwegia (ostatni kraj nie 
jest członkiem UE, jednakże jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu – 
EFTA oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego – EEA).  

11 Dla Francji z 2009 r., a Chorwacji z 2008 – spowodowane to jest brakiem nowszych 
danych dla tych krajów. Dla tych dwóch państw uwzględniono wszystkie dane z analogicznego 
okresu. 

12 Wzrost wartości indeksu w roku 2008 (np. do poziomu 150%) oznacza, że dane państwo 
emituje więcej gazów cieplarnianych niż w 1990. 
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Wzrost wrażliwości ekologicznej oraz bogactwa danego kraju wpłynie 
pozytywnie na liczbę zielonych pracowników. Państwa bogate stać na racjo-
nalną gospodarkę odpadami, odzyskiwanie surowców i ekologiczną produkcję.  

Autor stawia następujące hipotezy badawcze: 
H1: Im większa wrażliwość ekologiczna społeczeństwa, tym większa liczba 

„zielonych pracowników”. 
H2: Im bogatsza gospodarka, tym większa liczba „zielonych pracowników”. 
H3: Im większy udział osób z wyższym wykształceniem, tym mniej 

„zielonych pracowników” związanych z gospodarką odpadami i recyklingiem. 
Hipotezy badawcze zostaną zweryfikowane z wykorzystaniem modelu 

ekonometrycznego. 
 
 

3. Charakterystyka danych statystycznych wykorzystanych w modelu E 
 
Dane wyjściowe wykorzystane następnie do przetworzenia i wykorzystania 

w modelu ekonometrycznym E przedstawiono w tabeli 1. Mają one charakter 
bezwzględny i relatywny. Dane bezwzględne to: liczba „zielonych pracow-
ników” (pracownicy przemysłowi zajmujący się: zbieraniem, przetwarzaniem  
i unieszkodliwianiem odpadów; odzyskiwaniem surowców oraz działalnością 
związaną z rekultywacją i pozostałymi usługami związanymi z gospodarką 
odpadami w stosunku do całej populacji), liczba mieszkańców danego państwa, 
wielkość PKB w cenach bieżących w roku 2005. Natomiast dane relatywne to: 
wskaźnik pokazujący stopień redukcji gazów cieplarnianych, ilość ton odpadów 
komunalnych w przeliczeniu na osobę oraz udział ludzi w wieku 18–64  
z wyższym wykształceniem w danym państwie. 

 
Tabela 1. Wyjściowe dane statystyczne wykorzystane do budowy modelu ekonometrycznego E 
 

Państwo 

Liczba 
„zielonych 

pracow-
ników” 

Liczba 
mieszk. 

Wzrost/ 
spadek emisji 
gazów ciepl. 

w ekwiw. CO2

w 2008 
w stosunku do 

1990  
(1990 = 100)

PKB (w mln 
euro 

w cenach 
rynkowych)

Wykształcenie 
(% osób 
w wieku  
18–64 lat 

z wyższym 
wyksz.) 

Wytw. 
odpadów 
kom.per 
capita 

(w kg na 
osobę) 

1 2 3 4 5 6 7 

Belgia   13 681 10 839 905 94  322 297,3 34,7 446,0 

Bułgaria   14 653 7 563 710 62   26 570,0 20,4 529,1 

Czechy   30 573 10 506 813 72  119 468,8 15,1 266,0 

Dania   11 564 5 534 738 94  207 064,5 29,3 636,1 

Niemcy 101 091 81 802 257 79 2 379 440,7 22,7 636,2 
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Tabela 1 (cd.) 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Irlandia   4 657  4 467 854 124   166 420,9 35,1 604,9 
Hiszpania  57 533 45 989 016 143   947 980,4 30,8 579,1 
Francja  93 603 64 350 226   96 1 742 583,7 27,2 540,6 
Włochy 124 537 60 340 328 104 1 419 604,4 14,1 487,2 
Cypr        465     819 140 193      15 326,7 30,2 598,7 
Łotwa   5 007  2 248 374   45      12 414,7 24,0 317,4 
Litwa   6 173  3 329 039   48      22 082,3 29,4 394,2 
Węgry  18 472 10 014 324   75     87 988,1 18,0 459,8 
Holandia  28 889 16 574 989   97   549 814,0 32,2 593,4 
Austria  12 345  8 375 290 111   262 613,3 18,4 553,1 
Polska  46 432 38 167 329   87   307 696,2 19,6 290,6 
Portugalia  13 375 10 637 713 131   157 696,1 13,8 455,7 
Rumunia  42 910 21 462 186   61     90 275,7 12,5 351,6 
Słowacja   8 950  5 424 925   65     48 351,8 19,6 237,0 
Finlandia   5 312  5 351 427 100   164 102,7 33,5 450,8 
Szwecja  12 455  9 340 682   88   323 347,5 33,0 421,0 
Wielka Brytania  88 014 62 026 962   80 1 900 764,4 35,7 563,2 
Norwegia   7 726  4 858 199 108   254 739,2 35,1 590,0 
Chorwacja 10 691  4 436 401      99,1     40 549,3 13,6 387,4 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.  

 
 

4. Sformułowanie modelu ekonometrycznego E 
 
W badaniu wpływu czynników takich jak: wrażliwość ekologiczna, 

wykształcenie obywateli i bogactwo danego państwa na liczbę zielonych 
pracowników gospodarce zastosowano multiplikatywną postać modelu: 

 
, 

 
która po zlogarytmowaniu wygląda następująco: 

 
. 

 
Zdaniem autora funkcja multiplikatywna zapewnia lepsze parametry 

statystyczne ostatecznego modelu niż funkcja addytywna. Interpretacja wartości 
parametrów strukturalnych przy logarytmach zmiennych w zastosowanym 
modelu jest bardziej uzasadniona ekonomicznie niż w przypadku modelu 
w postaci addytywnej, gdyż we wnioskach dotyczących interpretacji modelu, 
bardziej istotne są procentowe zmiany, niż bezwzględne. Autora nie interesuje 
o ile dokładnie wzrośnie bądź spadnie liczba ekopracowników pod wpływem 
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danego czynnika – dla interpretacji modelu większe znaczenie ma, czy dany 
czynnik wywoła kilku czy kilkunastoprocentową zmianę zmiennej y. 

Do estymacji modelu wykorzystano klasyczną metodę najmniejszych 
kwadratów. 

Przedstawiony niżej model jest modelem ostatecznym, powstałym w wy-
niku kolejnych estymacji i odrzucaniu zmiennych nieistotnych statystycznie, do 
których należał m.in. logarytm zmiennej dotyczącej wytwarzania odpadów 
komunalnych per capita. 

Zmienne wykorzystane w modelu E: 
l_zieloni_pr – logarytm zmiennej określającej liczba „zielonych pracow-

ników”, 
l_wzrostco2 – logarytm zmiennej określającej wzrost (w przypadku ujem-

nego współczynnika spadek) indeksu zmiany gazów cieplarnianych w roku 2008 
w porównaniu do roku 1990.  

l_pkb – logarytm zmiennej określającej poziom PKB. 
l_wyksztalcenie – logarytm zmiennej określającej udział wykształcenia 

wyższego wśród osób w wieku 18–64. 

 
Model E. Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 1–24 
Zmienna zależna (Y): l_zieloni_pr 

 
  Współczynnik Błąd stand. t-Studenta wartość p  

const 11,1591 1,19362 9,3489 <0,00001 *** 

l_wzrostco2 -1,56036 0,24887 -6,2698 <0,00001 *** 

l_pkb 0,804763 0,0544219 14,7875 <0,00001 *** 

l_wyksztalcenie -1,32415 0,226894 -5,8360 0,00001 *** 

 
Średn.aryt.zm.zależnej  9,727050 Odch.stand.zm.zależnej  1,267730 

Suma kwadratów reszt  2,812930 Błąd standardowy reszt  0,375029 

Wsp. determ. R-kwadrat  0,923901 Skorygowany R-kwadrat  0,912486 

F(3, 20)  80,93874 Wartość p dla testu F  2,33e-11 

Logarytm wiarygodności -8,328597 Kryt. inform. Akaike'a  24,65719 

Kryt. bayes. Schwarza  29,36941 Kryt. Hannana-Quinna  25,90735 

 
Test White’a na heteroskedastyczność reszt (zmienność wariancji resz-

towej)  
Hipoteza zerowa: heteroskedastyczność reszt nie występuje 
Statystyka testu: LM = 15,2289 
z wartością p = P(Chi-kwadrat(9) > 15,2289) = 0,0848369 
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Test Breuscha-Pagana na heteroskedastyczność 
Hipoteza zerowa: heteroskedastyczność reszt nie występuje 
Statystyka testu: LM = 3,17568 
z wartością p = P(Chi-kwadrat(3) > 3,17568) = 0,365324 
 
Test na normalność rozkładu reszt 
Hipoteza zerowa kwadrat: składnik losowy ma rozkład normalny 
Statystyka testu: Chi- (2) = 5,31115 
z wartością p = 0,0702584 
 
Źródło: obliczenia własne z wykorzystaniem programu Gretl. 
Parametry zmiennych oznaczających poziom wykształcenia, poziom 

bogactwa, wzrostu gazów cieplarnianych (wrażliwość ekologiczna), a także 
wyrazu wolnego są istotne na poziomie istotności poniżej α = 1%. 
Przedstawiony model opisuje zmienność zmiennej zależnej y w 92,4%, co jest 
bardzo dobrym wynikiem.  

 

 
 

Wykres 2. Empiryczne i wyrównane wartości zmiennej w modelu E 
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem programu Gretl (dotyczy wykresów 2–3). 

 
Na poziomie istotności powyżej α = 5% odrzucamy hipotezę zerową 

dotyczącą rozkładu normalnego składnika losowego oraz heteroskedastyczności 
reszt w teście White’a. Natomiast na poziomie istotności α = 35%, odrzucamy 
hipotezę zerową o heteroskedastyczności reszt w teście Breuscha–Pagana. 
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Dwa poniższe wykresy przedstawiają porównanie empirycznych i mode-
lowych wartości zmiennej y.  

 

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

obserwacje posortowane według zm. l_zieloni_pr

l_zieloni_pr
prognoza

99 procentowy przedział

 
Wykres 3. Zmienna zależna – empiryczne i prognozowane wartości (wraz z przedziałem ufności) 

 
Model E w postaci funkcyjnej: 
 

 
 
Interpretacja ekonomiczna modelu: 
• αˆ1 = –1,56 – wzrost indeksu redukcji emisji gazów cieplarnianych 

w ekwiwalencie CO2 w roku 2008 w porównaniu do roku bazowego 1990, 
ceteris paribus, o 1% (np. z 100% w roku 1990 do 101% w roku 2008, co 
oznacza, że dane państwo zwiększyło de facto swoją emisję) powoduje 
zmniejszenie liczby ekopracowników o 1,56%. Zmienna ta oznacza wrażliwość 
ekologiczną i należy ją interpretować odwrotnie (pozytywnym zjawiskiem jest 
bowiem zmniejszenie się indeksu emisji CO2 w roku 2008 w porównaniu do 
roku bazowego). Ujemny znak przy parametrze strukturalnym oznacza więc, że 
wysoka wrażliwość ekologiczna jest czynnikiem pozytywnie wpływającym na 
liczbę zielonych pracowników w danej gospodarce. Im bardziej wrażliwe 
ekologicznie społeczeństwo, tym nastąpił wyższy spadek indeksu emisji CO2 
w danym państwie w danym okresie (ujemna wartość parametru), a także 
większa jest liczba zielonych pracowników. Hipoteza H1 o wrażliwości 
ekologicznej jest prawdziwa. 
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• αˆ2 = 0,8 – jeśli PKB w danym państwie wzrośnie, ceteris paribus, o 1%, 
to liczba ekopracowników wzrośnie o 0,8%. Parametr weryfikuje pozytywnie 
hipotezę H2, mówiącą o tym, iż poziom zamożności danego państwa wpływa 
dodatnio na liczbę zielonych pracowników. 

• αˆ3 = –1,32 – jeśli udział ludzi z wykształceniem (w szczególności 
wyższym) w społeczeństwie wrośnie, ceteris paribus, o 1%, to liczba 
pracowników przemysłowych zajmujących się: zbieraniem, przetwarzaniem 
i unieszkodliwianiem odpadów; odzyskiem surowców oraz działalnością 
związaną z rekultywacją i pozostałymi usługami związanymi z gospodarką 
odpadami zmaleje o 1,32%. Hipoteza H3 jest prawdziwa. 

• Interpretacja wyrazu wolnego nie ma żadnego sensu ekonomicznego. 
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że nieistotna okazała się 

druga zmienna, która mogłaby świadczyć o wrażliwości ekologicznej, tj. 
wytwarzanie odpadów komunalnych w przeliczeniu na mieszkańca. 

 
 

Zakończenie 
 
Czynniki, które wpływają na kształtowanie się liczby pracowników 

zatrudnionych na zielonych miejscach pracy to: wysoka wrażliwość ekologiczna 
w danym państwie, poziom zamożności i wykształcenie obywateli. Hipotezy 
postawione w artykule zostały zweryfikowana pozytywnie. Dwa pierwsze 
czynniki wpływają dodatnio – jeśli w danym państwie jest wysoki poziom PKB 
na osobę lub wysoka wrażliwość ekologiczna, to spodziewać się można, że 
będzie w nim zatrudnionych więcej „zielonych pracowników”. Wykształcenie 
obywateli wpływa in minus na liczbę ekopracowników w danym państwie. 
Autor uznaje, że może to być spowodowane kilkoma przyczynami, np. 
wzrostem postępu technicznego w państwach z dużym kapitałem inte-
lektualnym. Przyczyną może być też jednak operacjonalizacja zmiennej 
zależnej, która ze względu na brak szczegółowych danych dotyczących 
wszystkich ekopracowników, została przedstawiona jako liczba pracowników 
związanych głównie z odzyskiwaniem i zbieraniem odpadów oraz gospodarką 
ściekami. Pracownicy ci stanowią ok. 88% wszystkich ekopracowników, 
jednakże brakuje w tej grupie ludzi zajmujących się np. alternatywnymi 
źródłami pozyskiwania energii. Wynik modelu ekonometrycznego opartego na 
klasycznej metodzie najmniejszych kwadratów, przedstawionego w artykule, 
może stać się jednak asumptem do dalszych badań. Badanie ma także aspekt 
praktyczny, gdyż pozwala zweryfikować pewne czynniki, które należałoby 
poprawić w danym państwie, jeśli dana gospodarka ma wejść na drogę 
zmierzającą do „zielonej gospodarki” (wysoka liczba „zielonych pracowników” 
w danym państwie ułatwia wejście na drogę zrównoważonego rozwoju 
i osiągnięcie poziomu „zielonej gospodarki”). Czynnikiem tym może być 
choćby opisywana w artykule wrażliwość ekologiczna. 
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Streszczenie 

Liczba ekopracowników w Unii Europejskiej od kilku lat charakteryzuje się tendencją 
wzrostową. Autor zadaje pytanie dotyczące czynników wpływających na liczbę eko-
pracowników. W artykule zaprezentowano model ekonometryczny oparty na klasycz-
nej metodzie najmniejszych kwadratów, weryfikujący hipotezy o wpływie: wrażliwości 
ekologicznej mieszkańców, poziomu zamożności kraju oraz wykształcenia obywateli 
na liczebność „zielonych pracowników” w gospodarce.  

 
Summary 

THE ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE FACTORS AFFECTING THE 
NUMBERS OF GREEN WORKERS IN EUROPEAN COUNTRIES 

For several years, number of eco-employees in the European Union tends to go up. The 
author asks the question about the factors affecting the number of eco-employees. This 
article presents an econometric model based on the classical method of least squares, 
verifying hypotheses about the impact: environmental sensitivity inhabitants, national 
wealth and the education of citizens the numbers of workers in the green economy. 
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ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY SZARĄ STREFĄ A PODATKAMI 
ANALIZA PRZEKROJOWA DLA KRAJÓW OECD 

Wstęp 

Szara strefa stanowi znaczną część PKB wielu krajów na świecie. Wywiera 
zatem spory wpływ na funkcjonowanie całych gospodarek i kształtowanie się 
różnych wskaźników makroekonomicznych. Pomimo licznych badań prowadzo-
nych nad zjawiskiem szarej strefy, jej nieuchwytność i trudność pomiaru 
sprawia, że ciągle niełatwo jest wskazać jednoznacznie główne siły napędowe 
gospodarki nieformalnej. Celem pracy jest zbadanie zależności pomiędzy 
łącznym obciążeniem podatkowym oraz poszczególnymi rodzajami opodatko-
wania a rozmiarami szarej strefy. 

Układ niniejszej pracy jest następujący. W części pierwszej zostanie przed-
stawione zjawisko szarej strefy gospodarki i jego szacunki dla wybranych 
krajów OECD. W części następnej omówimy i skomentujemy dotychczasowe 
artykuły, w których przedstawiono badania dotyczące zależności pomiędzy szarą 
strefą a wielkością obciążeń podatkowych. W części trzeciej omówimy ideę 
badania oraz opiszemy źródła używanych danych i ich przygotowanie do 
obliczeń. Część czwarta zawierać będzie próbę analizy statystycznej zależności 
pomiędzy różnymi rodzajami opodatkowania (w szczególności rozróżnienia 
dokonamy na podatki pośrednie i bezpośrednie) a rozmiarami szarej strefy 
gospodarki w krajach OECD. Całość zamknie podsumowanie i wyciągnięcie 
wniosków z przeprowadzonej analizy. 

 
 

1. Szara strefa gospodarki 
 
Pod pojęciem szarej strefy gospodarki (szarej gospodarki, gospodarki nie-

formalnej1) rozumiemy wszelką aktywność gospodarczą, która przyczynia się do 
wytworzenia PKB, a która pozostała niezarejestrowana2. A zatem do szarej 

                                    
⃰ Doktorantka, Katedra Ekonometrii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ. 
1 W literaturze znaleźć można wiele innych określeń szarej strefy, przykładowe synonimy 

wymieniane są m.in. w pracach T. Smuga i in., Metodologia badań szarej strefy na rynku usług 
turystycznych, Instytut Koniunktury i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa, 2005, oraz K. Patera 
i in., Projekt Przyczyny pracy nierejestrowanej, jej skala, charakter i skutki społeczne, Warszawa, 
CBOS, IPiSS, 2007. 

2 Por. T. Smuga i in., Metodologia badań szarej strefy… 
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gospodarki zaliczyć należy zarówno działalność legalną ukrytą (zatajanie części 
produkcji i usług, które nie są zabronione przez prawo), jak i aktywność gospo-
darczą nielegalną (produkcja dóbr i świadczenie usług, które są zakazane, np. 
sprzedaż narkotyków, prostytucja). Podobną definicję szarej strefy przyjmuje 
GUS, jednak ze względu na trudność pomiaru aktywności nielegalnej,  
w statystykach uwzględniana jest jedynie legalna działalność nierejestrowana, 
zgodnie z praktyką innych krajów UE. Według zaleceń systemu rachunków 
narodowych SNA 93 do szarej strefy powinna być wliczana działalność niele-
galna, w ramach której dochodzi do wymiany dóbr lub świadczenia usług za 
zgodą obu stron transakcji. Wiąże się to jednak z trudnością dokonania pomiaru 
tej działalności. Oprócz tego prowadzi to do kolejnego problemu, bowiem ze 
względu na zróżnicowanie przepisów prawnych i ich zmienność w czasie 
kłopotliwe staje się porównywanie szacunków tak obliczonych rozmiarów szarej 
strefy pomiędzy różnymi krajami oraz badanie ich zmienności na przestrzeni 
różnych lat. W związku z tym w analizie zjawiska szarej strefy w krajach OECD 
posługiwać się będziemy statystykami zawierającymi jedynie część legalną 
nierejestrowaną3 szarej gospodarki. 

Według najświeższych szacunków F. Schneidera wykonanych metodą MI-
MIC rozmiary szarej strefy gospodarki (mierzone jako % PKB) w latach 2003–
2012 w 36 krajach OECD (z wyłączeniem Chile, Islandii, Izraela, Korei Płd., 
Meksyku, z włączeniem dodatkowo Bułgarii, Cypru, Łotwy, Litwy, Malty, 
Rumunii, Chorwacji) kształtowały się na poziomie od 8% do 33% PKB danego 
kraju. Największe rozmiary szarej strefy odnotowano w Europie Środkowo-
Wschodniej (głównie: Bułgaria, Estonia, Litwa, Rumunia, Chorwacja, Turcja), 
zdecydowanie niższe w Europie Zachodniej i pozostałych wysoko rozwiniętych 
krajach OECD (m.in. Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Luksemburg, Austria, 
Holandia, Japonia, Nowa Zelandia). Niektórzy autorzy zwracają uwagę na fakt4, 
że wysoki poziom szarej gospodarki w krajach postkomunistycznych może być 
związany z relatywnie wysokim przyzwoleniem społecznym na działalność 
nierejestrowaną, odziedziczonym po gospodarce centralnie planowanej. 

Na przestrzeni lat 2003–2012 zaobserwować można wyraźną dynamikę 
spadkową rozmiarów szarej strefy we wszystkich analizowanych krajach. 
Wyjątek stanowi jedynie rok 2009, w którym poziom gospodarki nieformalnej 
nieznacznie wzrósł. Przypuszcza się, że jest to związane z kryzysem gospodar-
czym, który ze względu na wzrost bezrobocia i niekorzystną koniunkturę 
gospodarczą wymusił zwiększoną działalność nierejestrowaną. Obliczone 
średnie rozmiary szarej strefy w latach 2003–2012 występujące we wskazanych 
krajach OECD przedstawiono w tabeli 1.  

                                    
3 Definicja pochodzi z pracy F. Schneider, The shadow economy and shadow economy labor 

force: What do we (not) know?, „Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit” 2011, no. 5769, s. 6. 
4 T. Smuga i in., Metodologia badań szarej strefy…, s. 13. 
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Tabela 1. Przeciętne rozmiary szarej strefy w latach 2003–2012 w krajach OECD (z wyłączeniem 
Chile, Islandii, Izraela, Korei Płd., Meksyku) 

 

Kraj 
Szara strefa 

% PKB 
Kraj 

Szara strefa 
% PKB 

Kraj 
Szara strefa 

% PKB 
Austria 9,1 Irlandia 13,5 Słowacja 16,9 
Belgia 18,6 Włochy 22,9 Szwecja 16,0 
Bułgaria 33,4 Łotwa 28,0 Wielka Brytania 11,1 
Cypr 27,0 Litwa 30,1 Chorwacja 30,6 
Czechy 17,5 Luksemburg 9,1 Norwegia 16,0 
Dania 15,1 Malta 26,3 Szwajcaria 8,4 
Estonia 29,6 Holandia 10,7 Turcja 29,4 
Finlandia 15,0 Polska 26,1 Australia 11,4 
Francja 12,3 Portugalia 20,1 Kanada 13,1 
Niemcy 14,8 Rumunia 30,7 Japonia 9,6 
Grecja 25,8 Słowenia 25,0 Nowa Zelandia 10,3 
Węgry 23,7 Hiszpania 20,1 Stany Zjednoczone 7,6 

 
Źródło: F. Schneider, The shadow economy and shadow economy labor force: What do we 

(not) know?, „Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit” 2011, Nr. 5769. 

 
 

2. Obciążenia podatkowe i szara strefa 
 
Jedną z najczęściej wymienianych determinant szarej strefy gospodarki są 

obciążenia podatkowe. W literaturze ekonomicznej znaleźć można liczne 
przykłady artykułów, w których zawarto analizę powyższej zależności.  
W niektórych przedstawiono badania ankietowe reprezentatywnej próby 
społeczeństwa. M. Kozyra-Cybulska i współpracownicy5, opisują wyniki wy-
wiadów z członkami gospodarstw domowych odnośnie do motywów aktywności 
w szarej strefie, które zostały przeprowadzone w województwie podkarpackim 
w 2009 r. Na pytanie „Jakie są Pana(i) zdaniem główne przyczyny prowadzenia 
działalności nierejestrowanej?” najczęstszą odpowiedzią, którą wskazało 26% 
badanych respondentów, były zbyt wysokie podatki i składki społeczne. 
Podobne badania przeprowadzone zostały dla wszystkich krajów UE w ramach 
cyklicznego programu badań opinii publicznej – Eurobarometru w 2007 r.6 
Najczęstszymi odpowiedziami udzielanymi przez przeciętnego Europejczyka na 
pytanie What are the reasons for doing undeclared work? były zbyt niskie 
wynagrodzenia w sferze rejestrowanej (41% wskazań) oraz duże obciążenia 
podatkowe i składki na ubezpieczenia społeczne (32% wskazań). Co ciekawe, 

                                    
5 M. Kozyra-Cybulska i in., Badanie warunków i jakości życia oraz zachowań ekonomicz-

nych w gospodarstwach domowych, działalność nierejestrowana, PTS, Rzeszów, 2010. 
6 Special Eurobarometer, Undeclared Work in the European Union, European Commission, 

Brussels 2007, s. 99. 
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jeżeli przyjrzymy się odrębnym statystykom poszczególnych krajów UE, to na 
obciążenia podatkowe najbardziej narzekają Belgowie, Duńczycy, Litwini 
Węgrzy, Maltańczycy i Szwedzi (ponad 50% respondentów), zaś najmniej 
Bułgarzy i Słoweńcy (poniżej 20% wskazań). Podsumowanie różnych badań 
ilościowych dotyczących sił napędowych szarej strefy gospodarki znaleźć 
można w pracy F. Schneidera7. Analiza wyników 28 badań pozwala stwierdzić, 
iż istnieje kilka czynników, które w 76–94% wpływają na zmiany rozmiarów 
szarej gospodarki. Kluczowy z nich jest wzrost obciążeń podatkowych i składek 
na ubezpieczenia społeczne, który w 35–38% oddziałuje na zmienność gospo-
darki nieformalnej. 

Pomimo często wskazywanej zależności pomiędzy szarą strefą a obciąże-
niami podatkowymi, relacja ta wzbudza obecnie wiele wątpliwości. We wspo-
minanej już pracy Schneider zaznacza, że pomimo tego, że obciążenia podatko-
we traktowane są jako jeden z głównych czynników determinujących rozmiary 
szarej strefy, to sama gruntowna reforma podatkowa polegająca na obniżeniu 
głównych stawek podatkowych nie doprowadzi do znacznego spadku rozmiarów 
gospodarki nieformalnej. Może, co najwyżej, ustabilizować je na określonym 
poziomie i zapobiec ich dalszemu powiększaniu się. Korzyści płynące z działal-
ności nierejestrowanej i wytworzone sieci zależności są bowiem zbyt silne i zbyt 
złożone, aby samo obniżenie obciążeń podatkowych mogło zniwelować działal-
ność w szarej strefie. Jako przykład kraju, w którym gruntowne reformy 
podatkowe nie przyczyniły się do znacznego obniżenia rozmiarów szarej 
gospodarki podawana jest Austria. Tym niemniej, Schneider podaje też przykła-
dy badań, które wskazują na wyraźną, istotną statystycznie dodatnią zależność 
pomiędzy szarą strefą a podatkami (np. w krajach skandynawskich). 

M. Kabaj8 opisuje prostą analizę statystyczną 10 krajów Europy Centralnej  
i Wschodniej, z której wynika, że istnieją kraje o relatywnie niskich stawkach 
podatków bezpośrednich (PIT i CIT), np. Słowenia, w których szara strefa 
ukształtowała się na relatywnie wysokim poziomie. Dodatkowo wskazuje też na 
Bułgarię i Rumunię – kraje o najwyższych rozmiarach gospodarki nieformalnej, 
w których obciążenia podatkowe zbliżone są do stawek podatkowych w innych 
gospodarkach. M. Kabaj opisuje też zależność pomiędzy szarą strefą a pośred-
nimi kosztami pracy w 23 krajach UE w 2004 r. Wszystkie państwa podzielono 
na dwie grupy – na kraje o wysokim poziomie szarej gospodarki i kraje o niskiej 
szarej strefie. Na podstawie analizy danych stwierdzono, że przeciętne koszty 
pracy w obu grupach są niemal identyczne – wynoszą 37,1% w pierwszej grupie 
i 37,9% w grupie drugiej. Oznaczać to może, iż istnieje wiele innych czynników 
pozapodatkowych (i parapodatkowych) wpływających na rozmiary szarej strefy. 

                                    
7 F. Schneider, Shadow economies and corruption all over the World: What do we really 

know?, Kiel Institute for the World Economy, Economics Discussion Papers 2007, no. 9. 
8 M. Kabaj, Praca nierejestrowana we współczesnej literaturze ekonomicznej, „Polityka Spo-

łeczna” 2009, nr 10, s. 7. 
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Pomiaru korelacji pomiędzy obciążeniami podatkowymi a szarą strefą na 
dużo większej próbie 118 krajów w okresie 1996–2004 dokonał w swojej pracy 
S.B. Aruoba9. Jako zmienne reprezentujące obciążenia podatkowe przyjął 
przeciętną stawkę podatkową (wyrażoną w %) oraz przychody podatkowe 
(wyrażone jako % PKB), zaś szara strefa podana została jako % PKB. Szacunki 
korelacji prowadzą do zaskakujących wniosków – w obu przypadkach otrzyma-
no korelację ujemną (–0,5 dla stawki podatku oraz –0,34 dla przychodów 
podatkowych). A zatem wysokim obciążeniom podatkowym towarzyszą niskie 
rozmiary szarej strefy i na odwrót. Uzyskaną współzależność S.B. Aruoba 
tłumaczy oddziaływaniem innych czynników na rozmiary szarej strefy. Sugeru-
je, że obecnie to nie obciążenia podatkowe, ale jakość instytucji jest główną siłą 
napędową szarej gospodarki. W związku z tym dokonuje pomiaru korelacji 
pomiędzy instytucjami (mierzonej praworządnością) a gospodarką nieformalną, 
otrzymując wyraźną zależność ujemną na poziomie –0,72. A zatem, zdaniem 
Aruoby, zamiast skupiać się na podatkach, rządzący powinni zadbać przede 
wszystkim o jakość instytucji w celu ograniczenia szarej strefy gospodarki. 

Na bardzo ciekawą zależność zwraca uwagę w swojej pracy G. Gołębiow-
ski10. Powołując się na badania przeprowadzone w Nowej Zelandii obejmujące 
lata 1969–1994 wysnuwa wniosek o zróżnicowanym wpływie różnych rodzajów 
podatków na szarą strefę. Przesunięcie części opodatkowania na rzecz podatków 
pośrednich (bez obniżenia łącznego obciążenia podatkowego) prowadzi do 
widocznego spadku rozmiarów szarej strefy. Jednak ów spadek nie jest tak duży, 
jaki można by było uzyskać wyraźnie obniżając łączne opodatkowanie bez 
zmiany wielkości udziałów poszczególnych podatków. Co więcej, obniżenie 
przychodów podatkowych prowadzi do ograniczenia rozmiarów szarej strefy, 
jednak nie jest to zależność liniowa i od pewnego poziomu opodatkowania 
spadki wielkości gospodarki nieformalnej stają się coraz mniejsze. 

Analizę zależności pomiędzy podatkami a szarą strefą dla Polski za lata 
1995–2006 przeprowadził S. Cichocki11. W pracy dokonano rozróżnienia 
pomiędzy różnymi rodzajami podatków. Okazało się, iż podniesienie przeciętnej 
stawki podatków pośrednich prowadzi do wzrostu rozmiarów szarej gospodarki. 
Podniesienie natomiast stawki PIT doprowadziło do obniżenia rozmiarów szarej 
strefy. Co ciekawe, gdy w stawce PIT uwzględniono dodatkowo składki na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, otrzymano już dodatni wpływ na rozmiary 
gospodarki nieformalnej. Autor podsumowując uzyskane wyniki zauważa, że 

                                    
9 S.B. Aruoba, Informal Sector, Government Policy and Institutions, Society for Economic 

Dynamics,Working Paper, 2010, vol. 324.  
10 G. Gołębiowski, Zjawisko szarej strefy z uwzględnieniem gospodarki polskiej, „Współcze-

sna Ekonomia” 2007, nr 1, s. 17–28. 
11 S. Cichocki, Rozmiary ,,szarej strefy” w Polsce oraz ich zależność od polityki podatkowej  

i sytuacji budżetu państwa w latach 1995–2006, http://www.pseap.org/wordpress/seminaria/i-
edycja, 2008. 
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szara strefa w Polsce charakteryzowała się dynamiką wzrostową po podniesieniu 
obciążeń podatkowych. 

Przeprowadzony powyżej przegląd literatury prowadzi do wniosku, iż 
wpływ obciążeń podatkowych na rozmiary szarej strefy pozostaje niejedno-
znaczny. Konieczne wydają się zatem dalsze badania. Wyniki niektórych prac 
sugerują również konieczność rozbicia obciążeń podatkowych na elementy 
składowe – w szczególności na podatki pośrednie i bezpośrednie. Różne mogą 
być bowiem kanały wpływu poszczególnych rodzajów podatków na szarą 
gospodarkę. A. Buehn, R. Dell’Anno, i F. Schneider12 zwracają jeszcze uwagę 
na fakt występowania w niektórych krajach znacznej iluzji fiskalnej, która 
zniekształca rzeczywisty obraz obciążeń podatkowych. 

 
 

3. Badanie 
 
W niniejszym badaniu przeprowadzimy próbę weryfikacji hipotezy o zależ-

ności pomiędzy szarą strefą gospodarki a obciążeniami podatkowymi. Analizę 
przeprowadzimy dla łącznej stawki opodatkowania, jak i poszczególnych jej 
komponentów – podatków pośrednich (VAT, akcyza i innych podatków 
konsumpcyjnych) oraz podatków bezpośrednich (PIT, CIT). Sprawdzimy, czy 
różne są kanały zależności pomiędzy poszczególnymi formami opodatkowania  
a wielkością szarej strefy. Dodatkowo zbadamy relację pomiędzy łącznymi 
przychodami podatkowymi a gospodarką nieformalną. W tym celu zastosujemy 
prostą analizę statystyczną (głównie pomiar korelacji) pomiędzy omówionymi 
zmiennymi. W badaniu skupimy się na krajach OECD, dlatego koniecznym staje 
się uwzględnienie wyników dotychczasowych badań nad szarą gospodarką  
w krajach rozwiniętych i uwzględnienie specyfiki tych krajów.  

Staraliśmy się, aby dane wykorzystane w badaniu były jak najświeższe.  
W związku z tym szacunki szarej strefy zaczerpnięte zostały z pracy Schneidera. 
Przedstawiono w niej statystyki dla krajów OECD (jednak bez Chile, Islandii, 
Izraela, Korei Płd. i Meksyku) oraz dodatkowo dla Bułgarii, Cypru, Łotwy, 
Litwy, Malty, Rumunii i Chorwacji za lata 2003–2012. W pracy dokonamy 
analizy przekrojowej, w związku z tym uśredniliśmy powyższe wartości 
otrzymując przeciętne rozmiary szarej strefy w powyższych 36 krajach, co 
przedstawiono w tabeli 1. Szacunki te wyrażone są w % PKB.  

Jako miernik opodatkowania wykorzystano World Tax Index (WTI)13. Jest 
to wskaźnik, który obejmuje ponad 95% łącznych obciążeń podatkowych 
danego państwa, których porównanie jest możliwe pomiędzy różnymi krajami. 

                                    
12 A. Buehn, R. Dell'Anno, i F. Schneider, Fiscal illusion and the shadow economy: Two 

sides of the same coin?, MPRA Paper 2012, no. 42531.  
13 http://www.worldtaxindex.com/. 
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Przeprowadzone szacunki WTI dotyczą 34 państw OECD w latach 2000–2011. 
Dodatkowo, autorzy dokonują rozbicia na poszczególne rodzaje podatków: PIT, 
CIT, VAT, PRO (Individual Property Taxes – podatki od własności) oraz OTC 
(Other Taxes on Consumption – pozostałe podatki konsumpcyjne, w tym m.in. 
akcyza). Zebrane dane, podobnie jak w przypadku szarej strefy, uśredniono za 
lata 2003–2011, otrzymując przeciętne wskaźniki podatkowe w 34 krajach. 
Zestawiając te dane z szacunkami szarej strefy, otrzymano bazę danych dla 29 
krajów OECD. 

Dodatkowo, jako miernik obciążenia podatkowego wykorzystano wielkość 
przychodów podatkowych w danym kraju wyrażonych jako % PKB. Dane 
zaczerpnięte zostały z bazy danych Banku Światowego14, gdzie gromadzone są 
szacunki przychodów podatkowych (z wyłączeniem składek na ubezpieczenia 
społeczne) dla ponad 200 krajów za lata 1990–2011. Z powyższej bazy danych 
wybrano szacunki dla 36 krajów, dla których zebrano dane dotyczące szarej 
strefy gospodarki. Następnie wyznaczono przeciętną wysokość przychodów 
podatkowych w poszczególnych państwach, jako średnią arytmetyczną przycho-
dów w latach 2003–2011. W ten sposób otrzymano szacunki przychodów 
podatkowych i rozmiarów szarej strefy dla 36 krajów. 

 
 

4. Wyniki analizy danych 
 
W celu sprawdzenia istnienia zależności pomiędzy szarą strefą a obciąże-

niami podatkowymi stworzyliśmy wykresy rozrzutu zmiennych. Analizę 
rozpoczęliśmy od mierników reprezentujących łączną wielkość opodatkowania 
w danym kraju, czyli WTI oraz łącznych przychodów podatkowych. W przy-
padku przychodów budżetowych nie widać było żadnej wyraźnej zależności  
z rozmiarami szarej strefy, co ilustruje rysunek 1. 
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Rysunek 1. Zależność pomiędzy szarą strefą a przychodami podatkowymi 

Źródło: opracowanie własne (dotyczy rysunków 1–7). 

                                    
14 http://data.worldbank.org/indicator/GC.TAX.TOTL.GD.ZS/countries. 
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Zdecydowanie wyraźniejszą, ale również słabą zależność dodatnią można 
zauważyć w przypadku relacji pomiędzy szarą strefą a World Tax Index.  

 

5

10

15

20

25

30

35

sz
ar

a 
st

re
fa

 [
%

 P
K

B
]

 
 

Rysunek 2. Zależność pomiędzy szarą strefą a WTI 

 
W celu potwierdzenia wynikających z wykresów zależności dokonano po-

miaru korelacji. W pierwszym przypadku otrzymano współczynnik na poziomie 
0,032, co potwierdza brak istotnej zależności. Natomiast dla WTI współczynnik 
korelacji wyniósł 0,226, co jest zgodne z literaturą ekonomiczną – wysokim 
rozmiarom obciążeń podatkowych towarzyszą wysokie poziomy szarej gospo-
darki. Zastanawiający jest jedynie stosunkowo niski poziom współczynnika 
korelacji, który sugeruje relatywnie słabą zależność. W związku z tym koniecz-
nym wydaje się zbadanie kierunku zależności pomiędzy szarą strefą a poszcze-
gólnymi podatkami ze względu na możliwe znoszenie się ich wpływu, co 
sugerował m.in. G. Gołębiowski15 oraz S. Cichocki16. 

Wykresy rozrzutu dla CIT, PIT, VAT, PRO oraz OCT przedstawiono od-
powiednio na rysunkach 3, 4, 5, 6 7. 
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Rysunek 3. Zależność pomiędzy szarą strefą a CIT 

                                    
15 G. Gołębiowski, Zjawisko szarej strefy... 
16 S. Cichocki, Rozmiary ,,szarej strefy” w Polsce.... 
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Rysunek 4. Zależność pomiędzy szarą strefą a PIT 
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Rysunek 5. Zależność pomiędzy szarą strefą a VAT 
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Rysunek 6. Zależność pomiędzy szarą strefą a PRO 
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Rysunek 7. Zależność pomiędzy szarą strefą a OTC 

 
W przypadku niektórych rodzajów opodatkowania możemy zauważyć wy-

raźną zależność dodatnią, a w innych ujemną. Najbardziej widoczną relację 
odnotowano dla stawek podatku VAT i PRO. Obliczone wartości współczynni-
ków korelacji z poziomem szarej strefy dla każdego rodzaju podatku przedsta-
wiono w tabeli 2, zaś pomiędzy poszczególnymi podatkami w tabeli 3. 

 
Tabela 2. Współczynniki korelacji pomiędzy przeciętnym poziomem szarej strefy a przeciętnymi 

obciążeniami podatkowymi mierzonymi różnymi rodzajami opodatkowania dla (1) 29 krajów 

OECD, (2) 36 krajów OECD 

 
Współczynnik 

korelacji 
WTI CIT PIT VAT PRO OTC 

Dochody 
podatkowe 

Szara strefa 
(1) 

0,226 
(1) 

0,017 
(1) 

–0,276 
(1) 

0,471 
(1) 

–0,392 
(1) 

0,313 
(2) 

0,032 

 

Źródło: obliczenia własne (dotyczy tabel 2–5). 

 
Analizując powyższe współczynniki możemy zauważyć, iż zależność po-

między PIT i PRO a rozmiarami szarej strefy jest ujemna, natomiast pomiędzy 
VAT i OTC a gospodarką nieformalną wyraźnie dodatnia.W przypadku CIT 
stwierdzono zaś brak istotnego związku. A zatem poszczególne typy podatków 
można podzielić na dwie grupy – podatki bezpośrednie i podatki pośrednie.  
W przypadku pierwszej z nich wysokim rozmiarom opodatkowania towarzyszą 
niskie poziomy szarej strefy, natomiast wysokim rozmiarom podatków pośred-
nich towarzyszą znaczne rozmiary gospodarki nieformalnej. Jak widać rodzaje 
związku opodatkowania z szarą strefą są różne i zależą od charakteru opodatko-
wania. 
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Tabela 3. Współczynniki korelacji pomiędzy różnymi miernikami obciążenia podatkowego  
dla 29 krajów OECD 

 

Współczynik 
korelacji 

WTI CIT PIT VAT PRO OTC 
Dochody 

podatkowe 

WTI    1 –0,286  0,546 0,570 –0,280 0,191 0,591 

CIT –0,286      1 –0,264 –0,363 –0,031 –0,352 –0,249 

PIT 0,546 –0,264    1 –0,077 –0,083 –0,283 0,428 

VAT 0,570 –0,363 –0,077    1 –0,366 0,021 0,412 

PRO –0,280 –0,031 –0,083 –0,366    1 –0,102 –0,094 

OTC 0,191 –0,352 –0,283 0,021 –0,102    1 –0,009 
Dochody 
podatkowe 0,591 –0,249 0,428 0,412 –0,094 –0,009          1 

 
W związku z otrzymanymi wynikami powstaje pytanie o przyczynę różno-

rodnego wpływu odmiennego opodatkowania na rozmiary szarej strefy. Zgodnie 
z intuicją spodziewać się mogliśmy raczej zależności odwrotnej – to wysokim 
rozmiarom podatków bezpośrednich powinny towarzyszyć wysokie rozmiary 
szarej strefy, zaś wysokim poziomom podatków pośrednich niskie rozmiary 
szarej strefy. Zgodnie bowiem z teorią ekonomiczną, podatki bezpośrednie są 
dużo bardziej zauważalne przez podmioty gospodarcze. Podatki pośrednie 
często stanowią bowiem opodatkowanie ukryte, którego część społeczeństwa nie 
jest świadoma. Natomiast nasze wyniki sugerują zależność odwrotną. Można to 
próbować wyjaśnić specyficzną próbą, którą poddaliśmy analizie. Badaliśmy 
bowiem jedynie kraje OECD, a więc kraje postrzegane jako rozwinięte. Zgodnie 
ze spostrzeżeniami F. Schneidera17 szara strefa ma odmienny charakter  
w krajach wysoko rozwiniętych i w rozwijających się. W krajach rozwiniętych 
(a więc w OECD) rozwinął się też wysoki poziom praworządności, efektywność 
wymiaru sprawiedliwości, jakość instytucji publicznych. W związku z tym 
działalność w szarej strefie polega głównie na dodatkowej aktywności gospodar-
czej (np. ukrywanie części produkcji w zarejestrowanym przedsiębiorstwie). 
Każde większe przejawy działalności nierejestrowanej zostałyby bowiem 
wykryte przed relatywnie efektywnie funkcjonujące organy kontroli. Natomiast 
w krajach rozwijających się wymiar sprawiedliwości, szeroko rozumiana 
praworządność nie zostały jeszcze wykształcone na takim poziomie jak  
w krajach rozwiniętych. W związku z tym często dochodzi do korupcji i różnego 
rodzaju nadużyć władzy. W takich krajach aktywność w szarej strefie ma często 
charakter podstawowy i stanowi główne źródło utrzymania podmiotów gospo-
darczych w niej działających. 

                                    
17 F. Schneider, Shadow Economies and Corruption…  
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Wytłumaczenie otrzymanych wyników znaleźć można również w pracy  
A. Buehna, R. Dell'Anno, i F. Schneidera18. Zgodnie z koncepcją iluzji fiskalnej, 
rządzący mogą stosować pewne narzędzia polityki gospodarczej, które pozwala-
ją im zataić rzeczywisty poziom obciążeń podatkowych. Jednym z nich jest 
zmiana struktury opodatkowania – zmniejszenie udziału podatków bezpośred-
nich przy zachowaniu obciążeń podatkowych na dotychczasowym poziomie 
kosztem zwiększenia udziału podatków pośrednich, które są mniej zauważalne 
przez społeczeństwo. Autorzy zwracają jednak uwagę na fakt, iż w krajach  
o wysokim wykształceniu przeciętnym społeczeństwa (a więc i w krajach 
OECD), iluzja fiskalna jest zdecydowanie mniej skuteczna i może nie zadziałać. 
Może to tłumaczyć silną reakcję szarej strefy na zmianę podatków VAT i OTC. 

Niezgodne z teorią wyniki skłaniają do sformułowania hipotezy o nielinio-
wym wpływie wysokości obciążeń podatkowych na szarą strefę gospodarki.  
W tym celu analizowane kraje podzielono na dwie grupy – kraje o relatywnie 
wysokim19 i niskim20 przeciętnym opodatkowaniu.  

Wśród krajów o niskim przeciętnym poziomie opodatkowania (15 krajów  
o najniższym wskaźniku WTI) zauważono następującą korelację pomiędzy 
poziomem szarej strefy a poszczególnymi rodzajami podatków: 

 
Tabela 4. Współczynniki korelacji pomiędzy przeciętną szarą strefą a przeciętnymi obciążeniami 
podatkowymi mierzonymi różnymi rodzajami opodatkowania dla 15 krajów OECD o relatywnie 

niskim wskaźniku WTI 
 
Współczynnik 

korelacji 
WTI CIT PIT VAT PRO OTC 

Dochody 
podatkowe 

Szara strefa 0,290 0,335 –0,292 0,534 –0,410 –0,167 0,140 

 
Natomiast dla pozostałych 14 krajów o relatywnie wysokim wskaźniku 

WTI otrzymano następujące oszacowania współczynników korelacji: 
 

Tabela 5. Współczynniki korelacji pomiędzy przeciętną szarą strefą a przeciętnymi obciążeniami 
podatkowymi mierzonymi różnymi rodzajami opodatkowania dla 15 krajów OECD o relatywnie 

niskim wskaźniku WTI 
 

Współczynnik 
korelacji WTI CIT PIT VAT PRO OTC 

Dochody 
podatkowe 

Szara strefa 0,049 –0,470 –0,566 0,360 –0,294 0,559 –0,413 

 
                                    

18 A. Buehn, R. Dell'Anno, i F. Schneider, Fiscal illusion… 
19 Te kraje to Polska, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania, Austria, Słowenia, Australia, 

Holandia, Finlandia, Węgry, Norwegia, Belgia, Turcja, Dania (WTI powyżej 0,53). 
20 Te kraje to Szwajcaria, Irlandia, Włochy, Japonia, Słowacja, Stany Zjednoczone, Kanada, 

Czechy, Portugalia, Niemcy, Luksemburg, Nowa Zelandia, Estonia, Grecja, Francja (WTI poniżej 
0,52). 



Paulina Malaczewska 

 

280 

W przypadku krajów należących do grupy o relatywnie wysokim wskaźniku 
WTI zauważyć możemy istotną zmianę, która zaszła w przypadku podatków 
bezpośrednich. Podatek CIT, który do tej pozostawał bez związku z szarą strefą, 
wykazuje wyraźną ujemną zależność na poziomie –0,56. Znacznemu podniesie-
niu uległ też współczynnik korelacji dla podatku PIT do –0,566. Ujemną wartość 
utrzymał też współczynnik korelacji w przypadku trzeciego rodzaju podatku 
bezpośredniego – PRO, choć uległ nieznacznemu obniżeniu. A zatem w przy-
padku tej grupy krajów zauważyć możemy wyraźną zależność ujemną pomiędzy 
rozmiarami szarej strefy a poziomem podatków bezpośrednich. Natomiast 
współczynniki korelacji dla podatków pośrednich zachowały swoje znaki, 
nastąpił jedynie nieznaczny spadek wartości współczynnika dla podatku VAT  
i znaczny wzrost dla podatku OTC (do 0,559). Ostatecznie wyniki otrzymane dla 
krajów o relatywnie wysokim poziomie opodatkowania potwierdzają dotychcza-
sowe rezultaty o ujemnej zależności pomiędzy szarą strefą a podatkami bezpo-
średnimi i dodatnią z podatkami pośrednimi. Warto tu jeszcze zwrócić uwagę na 
fakt, iż pojawił się silny ujemny związek szarej strefy z dochodami podatkowy-
mi, prawdopodobnie ze względu na silny wpływ podatków bezpośrednich. 

Natomiast dla krajów o niższym przeciętnym opodatkowaniu otrzymano 
zupełnie inne wyniki. Niektóre z podatków bezpośrednich zachowały swoje 
dotychczasowe kierunki zależności (współczynnik korelacji dla PIT i PRO 
pozostał ujemny na prawie niezmienionym poziomie), jednak pojawiła się 
dodatnia zależność pomiędzy podatkiem CIT a szarą strefą na poziomie 0,335.  
A zatem wpływ podatków bezpośrednich pozostaje nieokreślony. Podobnie  
w przypadku podatków pośrednich współczynnik korelacji dla podatku VAT 
pozostał dodatni na relatywnie wysokim poziomie 0,534, jednak znacznie zmalał 
wskaźnik dla OTC do poziomu, w którym związek z szarą strefą przestał 
występować. Podsumowując powyższe rozważania, w przypadku krajów  
o relatywnie niskim poziomie opodatkowania, trudno jednoznacznie określić 
wpływ podatków pośrednich i bezpośrednich na szarą strefę gospodarki. 

Otrzymane wyniki potwierdzają przypuszczenie o istnieniu nieliniowej zależ-
ności pomiędzy podatkami pośrednimi i bezpośrednimi a szarą strefą. Postać tej 
nieliniowej zależności będzie przedmiotem dalszych badań autorki niniejszej pracy. 
Szczególnie istotne wydaje rozszerzenie próby o kraje spoza OECD, co podniesie 
wiarygodność dotychczasowych analiz i pozwoli na przeprowadzenie dalszych 
badań z uwzględnieniem m.in. podziału próby na kraje rozwinięte i rozwijające się. 

 
 

Zakończenie 
 
W pracy przeprowadzona została analiza statystycznej zależności pomiędzy 

szarą strefą a obciążeniami podatkowymi. Dokonaliśmy przy tym rozróżnienia 
na różne rodzaje podatków – podatki bezpośrednie: PIT, CIT i PRO oraz podatki 
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pośrednie – VAT i OTC. Uzyskane wartości współczynników korelacji sugerują, 
że z wysokimi rozmiarami podatków pośrednich wiążą się wysokie rozmiary 
szarej strefy, zaś wysokim poziomom podatków bezpośrednich towarzyszą 
niskie rozmiary szarej strefy. Uzyskane zależności, choć zaskakujące i niezgod-
ne z intuicją ekonomiczną, mogą znaleźć uzasadnienie w specyfice szarej strefy 
występujące w krajach OECD. Można też próbować wyjaśnić je za pomocą 
zjawiska iluzji fiskalnej, która nie występuje w krajach wysoko rozwiniętych. 

Jednak najlepszym chyba wytłumaczeniem jest występowanie nieliniowej 
zależności pomiędzy podatkami pośrednimi i bezpośrednimi a szarą strefą. 
Przypuszczenie to zdają się potwierdzać analizy polegające na podziale próby na 
dwie grupy – na kraje o wysokim i niskim przeciętnym opodatkowaniu. Współ-
czynniki korelacji wyznaczone dla poszczególnych grup dają bowiem odmienne 
rezultaty. 

Konieczne wydają się dalsze badania, a zwłaszcza analiza charakteru szarej 
strefy w krajach rozwiniętych i rozwijających. Ciekawe może być też podziele-
nie próby na kraje o wysokiej i niskiej iluzji fiskalnej i zbadanie wpływu zmian 
podatków w poszczególnych krajach na zmiany rozmiarów szarej strefy. W obu 
przypadkach niezbędne jest jednak rozszerzenie próby o kolejne kraje spoza 
OECD. Autorka niniejszej pracy ma jednak nadzieję, że przeprowadzona przez 
nią analiza dostarczyła ważnych informacji dotyczących zjawiska szarej strefy 
gospodarki i stanowi istotny zalążek dalszych badań. 
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Streszczenie 

W pracy dokonana została analiza statystycznej zależności pomiędzy różnymi rodzaja-
mi opodatkowania a wielkością szarej strefy gospodarki w krajach OECD. Okazuje się, 
że relacja pomiędzy przeciętnym łącznym obciążeniem podatkowym a gospodarką 
nieformalną jest dodatnia lub nie występuje w ogóle. Wysokim poziomom podatków 
pośrednich towarzyszą wysokie rozmiary szarej strefy, zaś z wysokimi podatkami bez-
pośrednim są związane niskie rozmiary gospodarki nieformalnej. Przypuszczać zatem 
należy, iż mamy tu do czynienia z nieliniową zależnością. 

 
 

Summary 

RELATIONSHIP BETWEEN SIZE OF INFORMAL SECTOR AND  
TAXES. CROSS-SECTION ANALYSIS FOR OECD COUNTRIES 

Paper contains statistical analysis of relationship between different types of taxation 
and average size of informal sector in OECD countries. Analysis shows that correlation 
between average tax burden and size of informal sector in slightly positive or does not 
exist. Use of different types of taxes leads to significant correlations – with higher lev-
els of indirect taxes higher levels of informal sector are related, higher levels of direct 
taxes are correlated with lower levels of informal sector. It implies conclusion of non-
linear relationship between variables. 



AGATA SZYMAŃSKA∗ 

MECHANIZM KOREKTY NADMIERNEGO DEFICYTU 
W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ  

– ANALIZA NA PRZYKŁADZIE POLSKI 

Wstęp 

Celem autorki artykułu jest wykazanie roli jaką pełni procedura nadmiernego 
deficytu w kształtowaniu dyscypliny budżetowej w krajach Unii Europejskiej.  
W szczególności opisany zostanie schemat kolejnych kroków oraz ich uzasadnie-
nie na przykładzie polskiej gospodarki. Przeprowadzona analiza zmierza do próby 
udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy wprowadzone w Unii Europejskiej jednoli-
te mechanizmy są w stanie zapewnić trwałość dyscypliny finansów publicznych  
w krajach ją tworzących. Układ pracy jest następujący. W rozdziale pierwszym 
uwzględniono akty prawne, które mają znaczenie dla realizacji dyscypliny 
budżetowej w krajach Unii Europejskiej oraz dokonano zarysu kolejnych kroków 
podejmowanych w ramach procedury nadmiernego deficytu budżetowego.  
W rozdziale drugim uszczegółowiono działania z zakresu procedur nakładanych 
na Polskę. Rozdział trzeci zawiera ocenę salda budżetowego w Polsce w okresie 
lat 2004–2012. Całość zamykają wnioski podsumowujące. 

 
 

1. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Pakt Stabilności  
i Wzrostu w kształtowaniu dyscypliny budżetowej państw Unii Europejskiej  

 
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) jest obecnie głównym 

aktem prawa pierwotnego Unii Europejskiej. Do 2009 r. rolę tą pełnił Traktat 
ustanawiający Wspólnotę Europejską (TWE). W TFUE kwestie dyscypliny 
budżetowej uwzględnione zostały w art. 126, który dokładnie precyzuje kolejne 
kroki zmierzające do korekty nadmiernych deficytów w krajach członkowskich. 
Podkreśla to art. 126(1) stwierdzający, że państwa członkowskie UE zobowiąza-
ne są do unikania nadmiernego deficytu budżetowego. Z kolei art. 126(2) 
określa warunki zachowania dyscypliny budżetowej w poszczególnych krajach. 
Są one weryfikowane przez Komisję w oparciu o dwa kryteria: ocenę realizacji 
rzeczywistego lub planowanego salda budżetowego oraz ocenę długu publiczne-
go (w % PKB) w odniesieniu do wartości referencyjnych. Wspomniane wartości 

                                    
∗ Doktorantka, Katedra Funkcjonowania Gospodarki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ. 
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referencyjne uwzględniono w art. 1 protokołu nr 12 w sprawie procedury 
dotyczącej nadmiernego deficytu i wynoszą one odpowiednio: 3% PKB dla 
deficytu oraz 60% PKB dla zadłużenia publicznego.  

Drugi dokument mający istotne znaczenie dla dyscyplinowania finansów 
publicznych krajów Unii Europejskiej to pakt stabilności i wzrostu (PSW). Pakt 
uchwalono w 1997 r., jednak moc prawną uzyskał z dniem 01.01.1999 r., tj. 
z dniem oficjalnego funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej. W wersji 
pierwotnej pakt składa się z trzech elementów: uchwały Rady w sprawie paktu 
stabilności i wzrostu1 oraz dwóch rozporządzeń: rozporządzenia Rady (WE)  
nr 1466/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji 
budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych2 (stanowiącego 
tzw. prewencyjną część PSW) oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 1467/97 
z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nad-
miernego deficytu3 (zwanego korekcyjną częścią PSW). Uchwała Rady 
w sprawie PSW potwierdza zobowiązania krajów do unikania nadmiernego 
deficytu budżetowego w myśl postanowień traktatu z Maastricht. Podkreśla ona 
również dbałość o stan zdrowych finansów publicznych. Do tej pory pakt uległ 
dwukrotnym reformom: pierwsza reforma miała miejsce w 2005 r., druga 
w roku 2011. Rozporządzenia reformujące po raz drugi PSW weszły w skład 
tzw. „sześciopaku”, czyli zestawu sześciu aktów prawnych, mających na celu 
zwiększenie dyscypliny budżetowej, wprowadzonych w obliczu kryzysu 
finansowo-gospodarczego. Obecnie, w zakresie dyscyplinowania finansów 
publicznych krajów UE, zwłaszcza odnośnie do działań na rzecz redukcji 
nadmiernego deficytu, pakt stabilności i wzrostu stanowi rozszerzenie postano-
wień art. 126 TFUE.  

Dyscyplina budżetowa krajów strefy euro wzmocniona jest dodatkowymi 
przepisami. Jednym z nich jest obowiązujący od 01.01.2013 r. tzw. pakt fiskal-
ny, będący elementem składowym Traktatu o stabilności, koordynacji 
i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej oraz tak zwany „dwupak”, 
obowiązujący od 30.05.2013 r. Pakt fiskalny zwiększa automatyzm kolejnych 
kroków w ramach procedury nadmiernego deficytu (PND), zwłaszcza poprzez 
wprowadzenie odwróconej większości kwalifikowanej w ramach głosowania 
nad nałożeniem sankcji. Ponadto wprowadza on obowiązek zapisu w prawie 
krajowym zasady zrównoważonego budżetu, uwzględniającej przyjęcie dolnej 
granicy dla deficytu strukturalnego na poziomie 0,5% PKB.Z kolei „dwupak” 

                                    
1 Resolution of the European Council on the Stability and Growth Pact (Amsterdam, 17 June 

1997),„Official Journal” 1997, C 236. 
2 Council Regulation (EC) No 1466/97 of 7 July 1997 on the Strengthening of the Surveillance 

of Budgetary Positions and the Surveillance and Coordination of Economic Policies, „Official Journal of 
the European Communities” 1997, L 209, vol. 40.  

3 Council Regulation (EC) No 1467/97 of 7 July 1997 on Speeding up and Clarifying the Imple-
mentation of the Excessive Deficit Procedure, ibidem. 
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skupia się na dodatkowych działaniach na rzecz monitorowania oraz nadzoru 
sytuacji budżetowej państw członkowskich strefy euro. W szczególności, 
wymaga od krajów znajdujących się pod PND opracowania programów służą-
cych reformom strukturalnym na rzecz skutecznej i trwałej korekty nadmiernego 
deficytu. 

 
1.1. Mechanizm procedury nadmiernego deficytu budżetowego 

 
Rozważenie istnienia nadmiernego deficytu budżetowego oraz procedura 

podejmowana na rzecz jego redukcji to wynik zharmonizowanego działania 
TWE/TFUE oraz PSW. W niniejszej części zostanie przedstawiony zarys 
mechanizmu procedury nadmiernego deficytu, opartego o bieżące akty prawne, 
obejmujące m.in. TFUE oraz zreformowany po raz drugi PSW (jego część 
korekcyjną).  

W pierwszym etapie oceny sytuacji budżetowej w kraju UE, Komisja po-
równuje wartości kryterium fiskalnego z faktycznie zrealizowanym lub plano-
wanym saldem budżetu oraz długu publicznego. W przypadku przekroczenia 
wartości odniesienia obowiązkowo sporządza ona raport, w którym uwzględnia 
wszelkie okoliczności, które mogły wywrzeć wpływ na wspomniane przekro-
czenie. Jeżeli natomiast istnieje ryzyko przekroczenia wartości odniesienia, 
raport może być sporządzony fakultatywnie. W praktyce (zwłaszcza w okresie 
poprzedzającym II reformę paktu) raport sporządzany był na okoliczność 
przekroczenie kryterium deficytu budżetowego. Opinię o raporcie wydaje Rada 
Ecofin. Jeżeli w opinii znajdzie się potwierdzenie o przekroczeniu lub wysoce 
prawdopodobnym ryzyku przekroczenia, wówczas sporządza się rekomendacje 
służące zaradzeniu niekorzystnej sytuacji. Następnie Rada, z uwzględnieniem 
zaleceń Komisji, decyduje w drodze głosowania o tym, czy nadmierny deficyt 
istnieje czy też nie. Jeżeli deficyt budżetowy spełnia podwójny warunek: tzn. 
jest bliski wartości odniesienia oraz ma wyjątkowy charakter (tzn. gdy pozycja 
fiskalna kraju została pogorszona na skutek wyjątkowych zdarzeń, leżących 
poza kontrolą władz, takich jak klęski żywiołowe lub znaczne pogorszenie 
koniunktury gospodarczej) przy ocenie istnienia nadmiernego deficytu można 
zastosować klauzulę wyłączającą wdrożenie PND, opartą na istnieniu tzw. 
„istotnych czynników”. W przypadku takich okoliczności Rada, po zapoznaniu  
z sytuacją budżetową oraz ogólnymi uwarunkowaniami makroekonomicznymi, 
może uznać, że nadmierny deficyt nie występuje (procedura nie jest wdrażana) 
lub, że taki deficyt istnieje, co z kolei wymaga sprecyzowania kroków zarad-
czych oraz terminu, z upływem którego należy deficyt skorygować. Z reguły 
określając termin działań wspomina się o możliwie najszybszym terminie 
korekty. Najczęściej zostają wyznaczone dwa terminy: pierwszy, dotyczący 
podjęcia skutecznych działań na rzecz redukcji deficytu, drugi – dotyczący 
rzeczywistej korekty, przy czym jej efekt powinien być widoczny w następnym 
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roku po roku, w którym nadmierny deficyt stwierdzono. W związku z powyż-
szym, po upływie okresu, dla którego Rada Ecofin wydała zalecenia, sprawdza 
się czy skuteczne działania rzeczywiście zostały podjęte. Możliwe są wówczas 
dwie drogi: (1) na okoliczność podjęcia skutecznych działań procedura może 
ulec zawieszeniu, lecz kraj podlega ścisłemu nadzorowi Komisji. W przypadku 
uchybień podejmowane są kolejne zalecenia a w ostateczności (przy braku ich 
stosowania) nakładana jest dyscyplinująca sankcja; (2) w przypadku, gdy 
stwierdzony zostanie brak wypełnienia zaleceń, a kraj uporczywie ich nie 
realizuje, wówczas Rada zażądać może realizacji ściśle określonej wartości 
deficytu (w relacji do PKB) w ściśle określonym terminie. Gdy działania te 
zawodzą, Rada może podjęć decyzję o zastosowaniu wobec kraju sankcji, 
zwłaszcza w postaci obowiązku złożenia depozytu. Na okoliczność uporczywe-
go niedostosowania się do zaleceń Rady, grzywna przepada na rzecz budżetu 
Wspólnoty4. 

Warto dodać, że korekcyjna część paktu wyraźnie rozdziela kroki, które sto-
sowane są wobec krajów strefy euro oraz pozostałych krajów UE. Szczegółowe 
wytyczne formułuje rozporządzenie Rady w sprawie przyspieszenia i wyjaśnie-
nia procedury nadmiernego deficytu. Zgodnie z zapisami, głosowanie nad 
nałożeniem sankcji dotyczy jedynie krajów strefy euro. Dla państwa ze strefy 
euro sankcja w postaci nieoprocentowanego depozytu nakładana jest w wysoko-
ści 0,2% PKB (stały komponent grzywny) oraz składnika zmiennego5. Żadna  
z grzywien nie może przekroczyć wartości 0,5% PKB danego kraju6. Od wejścia 
w życie „sześciopaku” w 2011 r., w odniesieniu do krajów strefy euro wprowa-
dzono zasadę głosowania przez odwróconą większość kwalifikowaną, mającą 
zastosowanie m.in. w zakresie kolejnych kroków dotyczących sankcji finanso-
wych7. Kraje strefy euro są bardziej dyscyplinowane w ramach procedury, 
podczas gdy pozostałe kraje UE w dużo mniejszym zakresie. W przypadku tych 
drugich, sankcje dotyczą krajów korzystających z pomocy w ramach Funduszu 
Spójności, dla których możliwe jest tymczasowe zawieszenie finansowania  
z tego źródła. Obecnie kwestie kolejnych kroków w ramach procedury zrefor-
mowane zostały rozporządzeniem Rady (UE) nr 1177/2011 z dnia 8.11. 2011 r. 
zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1467/97 w sprawie przyspieszenia  

                                    
4 Opracowanie na podstawie tabeli zamieszczonej w: P. Bofinger, S. Ried, A New framework for 

fiscal policy consolidation in Europe, German Council of Economic Experts, Working Paper 2010,  
vol. 3, s. 14. 

5 Zgodnie z art. 12(1) Council Regulation (EU) no 1177/2011 of 8 November 2011 Amending 
Regulation (EC) no 1467/97 on Speeding up and Clarifying the Implementation of the Excessive Deficit 
Procedure, „Official Journal of the European Union” 2011, L 306/33, vol. 54. 

6 Ibidem, art. 12(3). 
7 A fiscal compact for a stronger Economic and Monetary Union, „ECB Monthly Bulletin” 2012, 

May, s. 91. 
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i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu8. Uzupełniają je postanowienia 
tzw. paktu fiskalnego oraz przepisy wchodzące w skład „dwupaku”.  

Jak wynika z powyższych schematów, zastosowanie postanowień Traktatu 
oraz korekcyjnej części PSW w ramach całej procedury ma postać czterech 
zasadniczych etapów: oceny stanu finansów publicznych względem wartości 
referencyjnych, uruchomienia procedury, oceny skuteczności działań a następnie 
na ich podstawie wydania zaleceń na rzecz zaostrzenia procedury lub jej 
uchylenia. 

 
 

2. Uszczegółowienie korekcyjnej części PSW – procedura nadmiernego 
deficytu w Polsce 
 
W niniejszym podrozdziale przedstawiony zostanie zarys kolejnych kro-

ków, które podejmowane były przez Radę oraz Komisję w ramach procedury 
nadmiernego deficytu budżetowego w Polsce. W przypadku Polski obie proce-
dury zostały wdrożone na podstawie art. 104 TWE, wspierającego mechanizm 
określony w korekcyjnej części PSW. Warto dodać, że pierwsza procedura 
zatwierdzona została na bazie pierwotnego PSW, zaś druga po jego pierwszej 
reformie z 2005 r. 

 
2.1. Pierwsza procedura nadmiernego deficytu w Polsce: lata 2004–2008 

 
Komisja Europejska, opierając się na art. 104(3) TWE sporządziła 12. 05. 

2004 r. raport9, w którym sugerowała istnienie w Polce nadmiernego deficytu 
budżetowego. Raport Komisji ujmował ocenę stanu finansów publicznych 
za 2003 r. Ocena wskazywała na brak wypełnienia kryterium dla deficytu 
budżetowego, przy jednoczesnym utrzymaniu stanu długu publicznego poniżej 
wartości referencyjnej. Według danych, zweryfikowanych przez Eurostat, 
deficyt budżetowy wyniósł w 2003 r. 4,1% PKB, co miało miejsce w okresie 
ożywienia gospodarczego. Analizując sytuację makroekonomiczną kraju 
uznano, że deficyt nie wynikał w sensie PSW oraz TWE ze szczególnych 
okoliczności będących poza kontrolą rządu, zwłaszcza nie mógł być traktowany 
jako efekt recesji gospodarczej. Brak okoliczności uzasadniających występowa-
nie nadmiernego deficytu stanowił przesłankę do wydania wstępnych zaleceń. 
W przygotowanych rekomendacjach10 z dnia 24.06.2004 r., sporządzonych na 

                                    
8 Council Regulation (EU) no 1177/2011 of 8 November 2011 Amending Regulation (EC) 

no 1467/97 on Speeding up and Clarifying the Implementation of the Excessive Deficit Procedure. 
9 Report from the Commission, Poland. Report Prepared in Accordance with Article 104(3) of the 

Treaty, Commission of the European Communities, Brussels, 12.05.2004, SEC(2004) 576 final. 
10 Recommendation for a Council Recommendation to Poland with a View to Bringing an end 

to the Situation of an Excessive Government Deficit, Commission of the European Communities, 
Brussels, 24.06.2004, SEC(2004) 828 final. 
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bazie art. 104(7) TWE, podkreślono konieczność podjęcia środków służących 
redukcji stwierdzonego deficytu. Komisja uwzględniła w zaleceniach program 
konwergencji, który został przedłożony przez Polskę w maju 2004 r., zakładają-
cy korektę salda budżetu do końca 2007 r. Jednocześnie uznano rok 2007 za 
ostateczny i najkrótszy z możliwych termin zakończenia procedury. Zgodnie  
z programem konwergencji, ścieżka redukcji deficytu miała przebiegać według 
następującego schematu: 5,7% PKB w 2004 r., 4,2% PKB w 2005 r., 3,3% PKB 
w 2006 r. oraz 1,5% PKB w 2007 r. Równocześnie wskazano na konieczność 
opracowania przez polski rząd skutecznych działań na rzecz osiągnięcia plano-
wanego na 2005 r. deficytu, co miało nastąpić najpóźniej do dnia 5.11.2004 r.  

Opierając się na opracowanych rekomendacjach i zaleceniach, Rada decyzją 
nr 2005/183/EC z dnia 05.07.2004 r.11 zadecydowała o wdrożeniu w Polsce 
procedury nadmiernego deficytu budżetowego. Rada uwzględniła istnienie 
okoliczności12, które mogłyby mieć wpływ na proces redukcji deficytu w Polsce. 
Wynikały one z faktu, że deficyt był powyżej wartości referencyjnej już  
w okresie przed akcesją do UE i w dużej mierze związany był ze strukturalnym 
procesem transformacji w kierunku gospodarki opartej na funkcjonowaniu 
trzeciego sektora (usług), która to towarzyszy procesom realnej konwergencji. 
W swojej decyzji Rada podkreśliła, iż należy ostrożnie analizować wartość salda 
budżetowego, zwłaszcza z uwagi na możliwość skorygowania go w górę, co 
mogłoby nastąpić na okoliczność reformy systemu emerytalnego i wyłączenia 
OFE z sektora budżetowego. Taki sposób liczenia salda budżetu wynikał  
z decyzji Eurostatu z dnia 2.03.2004 r. w sprawie klasyfikacji kapitałowych 
systemów rent i emerytur. Na okoliczność wspomnianego dostosowania wpro-
wadzono okres przejściowy, kończący się wraz z pierwszą notyfikacją fiskalną 
w 2007 r. Polska skorzystała ze wspomnianego okresu przejściowego, co powo-
dowało prawdopodobieństwo zaistnienia przeszacowania rzeczywistego deficytu 
w górę z upływem ustalonego okresu karencji. Jednocześnie Rada, kierując się 
rekomendacjami Komisji, na podstawie art. 104(7) TWE wystosowała wobec 
Polski zalecenie korekty nadmiernego deficytu najpóźniej do roku 2007. 

W aneksie do komunikatu Komisji z dnia 22.12.2004 r.13, przedstawiono 
informacje z podjętych przez polski rząd działań. W dokumencie uznano 
skuteczność wysiłków na rzecz osiągnięcia zakładanego celu budżetowego na 

                                    
11Council Decision of 5 July 2004 on the Existence of an Excessive Deficit in Poland 

(2005/183/EC), „Official Journal of the European Union” .2005, L 62/18. 
12 Por. Council Recommendation with a View to Bringing an End to the Situation of an Excessive 

Government Deficit in Poland i Council Recommendation to Poland with a View to Bringing an End to 
the Situation of an Excessive Government Deficit. 

13 Communication from the Commission to the Council. The Action Taken by the Czech Repub-
lic, Cyprus, Malta, Poland and Slovakia in Response to the Council Recommendations Under the 
Excessive Deficit Procedure, Commission of the European Communities, Brussels, 22.12.2004, 
SEC(2004) 1630 final. 
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2005 r., zgodnie z wezwaniem Rady skierowanym na podstawie art. 104(7). 
Ponadto wskazano, że w związku z aktualnym charakterem posunięć nie było 
potrzeby podejmowania dalszych kroków w odniesieniu do bieżącej procedury. 
W dniu 28.11.2006 r.14 Rada na bazie art. 104(8) TWE (kierując się rekomenda-
cjami Komisji) uznała, że działania polskiego rządu są jednak niezadowalające 
w perspektywie zamknięcia procedury w 2007 r. Decyzja wynikała z kilku 
kwestii, w tym rewizji celu budżetowego na rok 2007 (w aktualizacji programu 
konwergencji założono wzrost deficytu w 2007 r. do 2,2% PKB, dla przypo-
mnienia docelowa wartość określona w programie konwergencji z 2004 r. 
wynosiła 1,5% PKB). Istniało również wysokie ryzyko zawyżenia wartości 
deficytu w związku z kosztami przeprowadzonej reformy emerytalnej (które  
w Polsce szacunkowo wynosiły około 1,5% PKB rocznie), w związku z czym 
deficyt, po uwzględnieniu korekty o koszty reformy, mógłby wzrosnąć do 
poziomu 3,7% PKB. Ponadto Rada odwołała się do zaktualizowanego programu 
konwergencji, który, jej zdaniem, wprawdzie przewidywał ograniczanie deficy-
tu, jednak nie gwarantował jego redukcji do wymaganego poziomu z końcem 
2007 r. Podkreślono, że przewidziana i uaktualniona docelowa wartość deficytu 
na rok 2007 na poziomie 1,7% PKB (bez uwzględnienia kosztów reformy 
emerytalnej) przekraczała pierwotną wartość określoną w ścieżce konwergencji  
z 2004 r. W szczególności zastrzeżono, że przeszkodą w realizacji celu mogłyby 
być z jednej strony niższe od początkowo zakładanych dochody z tytułu 
podatków bezpośrednich, zaś z drugiej strony mógłby wystąpić istotny wzrost 
świadczeń w postaci wydatków na cele socjalne oraz wydatków na publiczne 
inwestycyjne. W takich okolicznościach deficyt na 2007 r. mógłby być dużo 
wyższy niż zakładany, co było niezgodne z podtrzymanymi zaleceniami 
wydanymi w ramach procedury. 

W dniu 27.02.2007 r. Rada wydała nowe zalecenia, zgodnie z art. 104(7), 
wykorzystując rekomendacje Komisji. Dotyczyły one podtrzymania terminu 
na redukcję deficytu poniżej 3% PKB do końca 2007 r. Zalecenie zostało 
podane do publicznej wiadomości. Uwzględniało ono konieczność przeprowa-
dzenia redukcji deficytu w sposób wiarygodny oraz trwały, tak aby zapewnić 
poprawę salda strukturalnego o około 0,5 p. p. w relacji do PKB w latach 
2006–2007. Rada ustaliła ostateczny termin na podjęcie skutecznych działań 
do dnia 27.08.2007 r., zaleciła także działania konsolidacyjne zmierzające do 
utrzymania realizacji średniookresowego celu budżetowego w okresie po 
zniesieniu procedury. 

                                    
14 Council Decision of 28 November 2006 Establishing, in Accordance with Article 104(8), that 

the Action Taken by Poland in Response to the Recommendation of the Council in Accordance with 
Article 104(7) of the Treaty Establishing the European Community is Proving to be Inadequate 
(2006/1014/EC), „Official Journal of the European Union” 2006, L 414/81.  
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W dniu 20.11.2007r., tzn. po upływie ostatecznego terminu dla realizacji 
zaleceń, oceniono procesy konsolidacyjne w Polsce za zgodne z oczekiwaniami. 
Komisja wyraziła troskę o trwałość korekty deficytu w 2008 i 2009 r., jednak nie 
przewidziano konkretnych kroków w ramach PND w tym zakresie. W efekcie 
4.12.2007, zalecono polskim władzom jak najwcześniejsze przedłożenie 
uaktualnionego programu konwergencji, uwzględniającego działania na rzecz 
trwałej korekty nadmiernego deficytu i skutecznej realizacji średniookresowego 
celu. Program ten polskie władze złożyły pod koniec marca 2008 r. Ocena 
zaktualizowanego programu oraz dotychczasowe działania pozwoliły Radzie  
na zniesienie z dniem 08.07.200815 r. procedury nadmiernego deficytu. Rada 
uznała, na podstawie danych Eurostatu, że deficyt uległ redukcji z 3,8% PKB 
w 2006 r. do 2,0% PKB w 2007 r., tj. był zdecydowanie poniżej wartości 
odniesienia (dla porównania, w programie konwergencji zaktualizowanym 
w listopadzie 2006 r. wartość docelową deficytu na 2007 rok określono na 
poziomie 3,4% PKB). Znaczna redukcja deficytu możliwa była do osiągnięcia 
głównie dzięki wzrostowi realnego PKB, który był dużo wyższy niż zakładano 
w programie konwergencji z listopada 2006 r., jak również dzięki redukcji 
wydatków, które okazały się niższe o 1,5 p. p. niż prognozowano. Oszacowano 
również poprawę salda strukturalnego na około 1,5 p. p. PKB w 2007 r. Zastrze-
żono, że istnieje ryzyko niezrealizowania średniookresowego celu budżetowego. 
Wiosenna prognoza Komisji wskazywała na deficyt w granicach 2,5% PKB  
w 2008 r. Prognozy na kolejne lata również wskazywały na jego rozmiary 
poniżej wartości referencyjnej, co z kolei, przy zachowaniu dotychczasowego 
sposobu realizacji polityki makroekonomicznej, oznaczać mogłoby trwałą  
i wiarygodną redukcję deficytu, zgodnie z zaleceniami wydanymi na podstawie 
TWE oraz PSW.  

 
2.2. Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy i otwarcie drugiej procedury 

nadmiernego deficytu w Polsce  
 
W odniesieniu do art. 104(3) TWE, Komisja w dniu 13.05.2009 r. przygo-

towała raport dotyczący dyscypliny budżetowej w Polsce. Powołała się w nim 
na dane zweryfikowane przez Eurostat, zgodnie z którymi deficyt w Polsce  
w roku 2008 wyniósł 3,9% PKB, co przekraczało wartość odniesienia określoną 
w TWE oraz wartość ustaloną w programie konwergencji. Przekroczenie nie 
mogło być traktowane jako efekt wyjątkowych okoliczności, zwłaszcza, iż nie 
wynikało w sensie TWE oraz PSW z nadzwyczajnych zdarzeń, jak również nie 
było wynikiem poważnego osłabienia koniunktury. Opierając się na wiosennych 
prognozach Komisji wartość deficytu nie można było uznać za przejściową, 

                                    
15 Council Decision of 8 July 2008 Abrogating Decision 2005/183/EC on the Existence of an Ex-

cessive Deficit in Poland (2008/622/EC), „Official Journal of the European Union” 2008, L 200/22. 
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zwłaszcza że prognozy na rok 2009 wskazywały na 6,6% PKB, zaś na rok 2010 
aż na 7,3% PKB. Kryterium deficytu nie zostało więc w Polsce wypełnione. W 
raporcie Komisja powołała się również na wartość długu publicznego, który w 
Polsce znajdował się poniżej wartości referencyjnej, jednak niebezpiecznie do 
niej się zbliżał. 

W odniesieniu do artykułu 104(7) zarekomendowano ustalenie dla Polski 
okresu sześciu miesięcy na podjęcie skutecznych działań, które powinny 
przynieść efekt w roku następującym po roku, w którym nadmierny deficyt 
został stwierdzony. Wskazano, że zgodnie z zapisami PSW, zakładana minimal-
na roczna redukcja deficytu powinna wynieść co najmniej 0,5% PKB na 
poziomie salda strukturalnego, tak aby zapewnić korektę nadmiernego deficytu 
w rekomendowanym terminie. Ustalono, że w przypadku Polski można 
uwzględnić pewne specjalne okoliczności (special circumstances), w szczegól-
ności wynikające z faktu, iż prognozowany deficyt na 2009 r. (6,6% PKB) 
będzie wynikiem niekorzystnych tendencji w gospodarce światowej, zwłaszcza 
globalnego spowolnienia, spadku eksportu, czy zaostrzenia warunków kredyto-
wych. Ponadto wskazano, że w Polsce występuje przedłużająca się transforma-
cja strukturalna, która powinna zostać przyspieszona, m.in. z powodu spowol-
nienia gospodarczego, które niekorzystnie przenieść się może na szybki wzrost 
stopy bezrobocia. Zdaniem Komisji, znaczne przekroczenie wartości referencyj-
nej wynikało z niewykorzystania szansy na przeprowadzenie skutecznej konso-
lidacji finansów publicznych i reform związanych z wydatkami publicznymi 
(zwłaszcza w zakresie KRUS, czy reform emerytalnych), które dawał dotych-
czasowy okres wzrostu gospodarczego16. 

W dniu 07.07.2009 r. Rada zadecydowała o istnieniu nadmiernego deficytu 
w Polsce (decyzja nr 2009/589/EC). Potwierdziła, że deficyt w Polsce (3,9% 
PKB) nie był bliski wartości odniesienia, a przekroczenie nie miało charakteru 
wyjątkowego w rozumieniu TWE oraz PSW. W związku z powyższym  
w trakcie głosowania nie można było zastosować klauzuli „istotnych czynni-
ków”, zgodnie z art. 104 ust. 6 TWE, gdyż niespełniony był wspomniany 
podwójny warunek. W tym samym dniu powstał dokument zawierający reko-
mendacje17 Rady dla redukcji nadmiernego deficytu (na podstawie art. 104(7) 
TWE). Wskazano w nim, że nadmierny deficyt powinien zostać zredukowany  
w wiarygodny i trwały sposób najpóźniej z końcem 2012 r. Zaznaczono, że 
ustalono dzień 07.01.2010 r. jako ostateczny termin dla podjęcia skutecznych 
działań na rzecz redukcji deficytu w kolejnych latach. Związane miało to być 

                                    
16 Recommendation for a Council Recommendation to Poland with a View to Bringing an End 

to the Situation of an Excessive Government Deficit, Commission of the European Communities, 
Brussels, 24.6.2004, SEC(2004) 828 final. 

17 Council Recommendation to Poland with a View to Bringing an End to the Situation of an Ex-
cessive Government Deficit, Legislative Acts and other Instruments, Council of the European Union, 
no. 11400/09, ECOFIN 476 UEM 187. 
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m.in. z aktualizacją programów konwergencji na lata 2009–2011.Wspomniano  
o konieczności dbania o realizację średniookresowego celu budżetowego. Rada 
zaznaczyła, że polskie władze powinny podjąć wysiłek, aby po wyjściu  
z procedury wspomniany cel budżetowy został utrzymany. 

W dniu 03.02.2010 r.18 Komisja opublikowała raport o skuteczności podję-
tych działań. Wyraziła w nim ogólne zadowolenie z realizacji dotychczasowych 
zaleceń, wskazała jednak na pewne zagrożenia, które mogą się pojawić, mimo 
lepszego od oczekiwanego poziomu wzrostu gospodarczego w 2009 r. Na 
podstawie oceny działań Komisja uznała, że nie ma podstaw do wydawania 
nowych zaleceń, wskazała jedynie na konieczność dalszego monitorowania 
stanu finansów publicznych, tak aby procedura mogła być zamknięta zgodnie  
z planem (najpóźniej 2012 r). Jednak na podstawie jesiennych prognoz Komisja 
stwierdziła, że Polska nie jest na dobrej drodze do przeprowadzenia korekty  
w ustalonym czasie i zwróciła się o podjęcie dodatkowych działań.  

Zweryfikowane wiosną 2013 r. dane wskazywały, że w 2012 r. nastąpiło  
w Polsce gwałtowne spowolnienie, zaś wzrost realnego PKB wyniósł zaledwie 
1,9%. Według danych przekazanych przez Eurostat w kwietniu 2013 r., deficyt 
w 2012 r. wyniósł w Polsce 3,9% PKB (władze polskie zapowiedziały we 
wrześniu 2012 r. poziom 3,5% PKB). W ocenie Komisji niezrealizowanie 
wynikało z niższych od zakładanych wpływów z podatków pośrednich (głównie 
VAT-u) oraz wyższych wydatków na transfery socjalne. Tegoroczna wiosenna 
prognoza Komisji sugeruje, że przy niezmienionej polityce deficyt w 2013 r. 
wyniesie 3,9% PKB, zaś w roku następnym 4,1% PKB. Według oceny deficyt 
strukturalny spadł z poziomu 8,3% PKB w 2010 r. do 5,4 % w 2011 r. i 3,8% 
w 2012 r. Analiza działań konsolidacyjnych, prowadzonych na przestrzeni 
ostatnich lat wskazuje, iż dotyczyły one w szczególności podatków pośrednich, 
składek na ubezpieczenie rentowe, składek odprowadzanych do OFE. Jednocze-
śnie Komisja uznała, że redukcja deficytu poniżej poziomu 3% PKB do 2013 r. 
wymagałaby poniesienia wysiłku strukturalnego w wysokości co najmniej 1,4% 
PKB. Tak oszacowane roczne tempo konsolidacji przekraczałoby wysiłek 
wskazany w zaleceniu Rady z dnia 7.07.2009 r. (1,25% PKB). Komisja, 
uwzględniając m.in. fakt, że dług publiczny w Polsce utrzymuje się poniżej 
progu wynoszącego 60% PKB, umożliwiła przeprowadzenie bardziej stopnio-
wego tempa konsolidacji, wydłużając aktualny termin korekty o dwa lata – tj. do 
końca 2014 r. (wstępne docelowe wartości deficytu to 3,6% PKB w 2013 r.  
i 3,0% PKB w 2014 r., co odpowiada poprawie salda strukturalnego, odpowied-
nio co najmniej o 0,8% PKB i 1,3% PKB). Analizując działania podejmowane 
przez Polskę uznano, że spełnia ona warunki przedłużenia terminu dla korekty 

                                    
18 Communication from the Commission to the Council Assessment of the Action Taken by Po-

land in Response to the Council Recommendation to Poland with a View to Bringing an End to the 
Situation of Excessive Government Deficit, European Commission, Brussels, COM (2010) 24. 
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nadmiernego deficytu, określone w art. 3 ust. 5 rozporządzenia (WE)  
nr 1467/97. Jednocześnie zalecono ustalenie daty 01.10.2013 r. jako terminu na 
podjęcie skutecznych działań w celu korekty nadmiernego deficytu i opracowa-
nia strategii konsolidacji budżetowej, której celem będzie wzmocnienie działań 
na rzecz osiągnięcia wyznaczonych celów19. 

Jeszcze w pierwszym kwartale 2013 r.20 pobrzmiewały przekonania 
o zamknięciu procedury w Polsce, zgodnie z pierwotnie wystosowanym termi-
nem korekty. Jako argument powoływano się na możliwość zastosowania przez 
Komisję kalkulacji deficytu na podstawie specjalnej reguły, w której uwzględnia 
się koszty reformy emerytalnej. Jednak w dniu 29.05.2013 r.21 wydano zalece-
nia, w związku z którymi nadmierny deficyt wciąż istnieje i ma być zredukowa-
ny najpóźniej do końca 2014 r. Obecnie procedura jest więc w trakcie. Spekula-
cje, że Rada zamknie w Polsce procedurę zgodnie z pierwotnym terminem 
korekty okazały się nieuzasadnione.  

W poniższej tabeli przedstawiono porównanie wybranych charakterystyk 
obu procedur w Polsce.  

 
Tabela 1. Zestawienie wybranych charakterystyk procedur nadmiernego deficytu budżetowego  

w Polsce 
 

 Procedura pierwsza Procedura druga 
Podstawa raportu 
Komisji 

art. 104 (3) TWE art. 104 (3) TWE 

Data wydania 
raportu Komisji 

12.05.2004 r. 13.05.2009 r. 

Uzasadnienie 
niewypełnienia 
kryterium deficytu 

w 2003 r. deficyt budżetowy  
w Polsce wyniósł 4,1% PKB, co 
miało miejsce w okresie ożywie-
nia gospodarczego. Zgodnie  
z przepisami TWE oraz PSW, 
deficyt ten nie mógł być trakto-
wany jako przejściowy oraz 
wynikający z nadzwyczajnych 
okoliczności, leżących poza 
kontrolą władz ani nie był 
efektem recesji gospodarczej 

deficyt za 2008 r. wyniósł 3,9% PKB. 
Wartość ta w sensie TWE oraz PSW 
nie była bliska wartości odniesieni  
i nie miała charakteru tymczasowego 
(prognozy na kolejne lata), co 
wykluczało zastosowanie tak 
zwanych istotnych czynników przy 
ocenie istnienia nadmiernego 
deficytu. Deficyt nie miał charakteru 
wyjątkowego, w rozumieniu TWE 
oraz PSW 

Uzasadnienie 
niewypełnienia 
kryterium długu pub. 

kryterium spełnione kryterium spełnione 

                                    
19 Zalecenie Rady mające na celu likwidację nadmiernego deficytu budżetowego w Polsce, Bruk-

sela, dnia 29.5.2013 COM(2013) 393 final. 
20 http://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/analizy/nielatwo-uwolnic-sie-od-procedury-

nadmiernego-deficytu/ (dostęp: 30.05.2013), Polska wychodzi z procedury nadmiernego deficytu, 
http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/983449.html (dostęp 30.05.2013). 

21 Zalecenie Rady mające na celu…  
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Tabela 1 (cd.) 
 

1 2 3 
Decyzja o istnieniu 
nadmiernego 
deficytu 

decyzja Rady nr 2005/183/EC z 
dnia 05.07.2004 r. 

decyzja Rady nr 2009/589/EC z dnia 
07.07.2009 r. 

Decyzja uchylająca 
istnienie nadmierne-
go deficytu 

08.07.2008 r. decyzja Rady nr 
2008/622/EC 

procedura w trakcie, początkowy 
termin korekty 2012 r. Z dniem 
29.05.2013 r. Komisja w swych 
rekomendacjach zaleciła przedłużenie 
terminu korekty do 2014 r. 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 

3. Ocena salda budżetowego w Polsce 
 
Dalej przedstawiono najważniejsze dane statystyczne, które mają znaczenie 

dla oceny stopnia realizacji zaleceń Rady i Komisji w zakresie redukcji nad-
miernego deficytu budżetowego w Polsce. Zaprezentowane dane dotyczące 
strukturalnego i cyklicznego deficytu budżetowego pochodzą z opracowań 
Komisji, oszacowanych na podstawie funkcji produkcji.  

  

 
 

Wykres 1. Składniki salda budżetowego w Polsce w latach 2000–2014  
(dla lat 2013–2014 prognoza) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Cyclical Adjustment of Budget Balances, European 
Commission, Economic and Financial Affairs, Spring 2013, tab. 25, s. 38 (dotyczy wykresów 1–3) 

 
Od momentu wstąpienia Polski do UE, jedynie w roku 2007 r. osiągnięto 

wartość deficytu znajdującą się poniżej wartości referencyjnej. W pozostałych 
okresach, łącznie z okresem przedakcesyjnym, deficyt kształtował się na 
poziomie wyższym od dopuszczalnego progu. Dotychczas, najwyższa wartość 
deficytu zanotowana została w roku 2010 (7,9% PKB) oraz w roku 2009 (7,4% 
PKB). Wprowadzona w roku 2004 procedura sprzyjała redukcji deficytu, co 
pokazane zostało na wykresie 1. Procesom konsolidacji fiskalnej towarzyszyła 
poprawa salda strukturalnego oraz salda cyklicznego. Niestety, podjęte działania 
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nie zaowocowały pożądaną trwałą i zrównoważoną dyscypliną budżetową.  
W roku 2008 deficyt osiągnął poziom 3,7% PKB (był to jednocześnie rok,  
w którym Rada uchyliła pierwszą PND w Polsce) a w roku 2009 już 7,4% PKB. 
W tym samym roku Rada wystosowała wobec Polski drugą procedurę, pierwot-
nie przewidzianą do zamknięcia z końcem 2012 r., a obecnie z rekomendowa-
nym terminem na koniec 2014 r. Na wykresie 2  ukazane zostały różnice między 
faktycznie zrealizowanym deficytem a wartością referencyjną (odchylenie 
przedstawiono w punktach procentowych). Wartości dodatnie wskazują na 
przekroczenie kryterium zaś ujemne na deficyt poniżej wartości referencyjnej. 
Na przestrzeni lat 2004–2012 deficyt budżetowy tylko raz – w 2007 r. – spełniał 
kryterium wartości referencyjnej. W pozostałych przypadkach nie był nawet 
bliski wartości odniesienia (zgodnie z wykładnią Komisji, deficyt bliski wartości 
odniesienia nie jest wyższy niż 3,5% PKB). Ponadto, zgodnie z wiosennymi 
prognozami Komisji, w latach 2013– 2014 deficyt również będzie przekraczał 
wartość referencyjną i przy dotychczasowym charakterze polityki gospodarczej 
wyniesie on odpowiednio 3,9% w roku 2013 oraz 4,1% PKB w roku 2014. 

 

 
 
Wykres 2. Realizacja kryterium wartości referencyjnej w Polsce w latach 2004–2012 

 
Na wykresie 3. przedstawiono kształtowanie się wartości strukturalnych 

dochodów i wydatków budżetowych. Z analiz wynika, iż strukturalne wartości 
dochodów były corocznie niższe od wydatków budżetowych. Największe 
dysproporcje miały miejsce na przestrzeni lat 2009-2010.W tym okresie znaczą-
co spadły dochody przy równoległym wzroście wydatków. W efekcie ujemne 
saldo strukturalne wyniosło w tych latach odpowiednio: w roku 2009 –7,9% 
PKB (rzeczywiste –7,4% PKB) oraz –8,3% PKB (rzeczywiste –7,9% PKB)  
w roku 2010. Zgodnie z programami konwergencji, określonymi w prewencyj-
nej części PSW, kraje aspirujące do strefy euro powinny dążyć do realizacji 
średniookresowego celu budżetowego, ocenianego na bazie salda budżetowego 
skorygowanego o wahania cykliczne oraz działania jednorazowe i tymczasowe. 
W tabeli 2 przedstawiono wartości salda strukturalnego w Polsce. 
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.  

Wykres 3. Wartości strukturalnych komponentów dochodów budżetowych, wydatków budżetowych 
oraz salda budżetowego w % PKB (dla lat 2013–2014 prognoza) 

 
Saldo strukturalne pozwala na wyjaśnienie charakteru realizacji polityki fi-

skalnej, zwłaszcza z tego względu, że traktowane może być jako miernik jej 
uznaniowego prowadzenia. Od pierwszej reformy PSW z 2005 r., saldo budżetu 
skorygowane o efekty cykliczne (i tymczasowe) stało się kluczowym wskaźni-
kiem zarówno oceny ustalanych średniookresowych celów budżetowych (MTO) 
w ramach prewencyjnej części PSW, jak i oceny skuteczności działań podejmo-
wanych przez kraje w ramach korekcyjnej części paktu. Część korekcyjna zaleca 
minimalną roczną oczekiwaną poprawę strukturalnego salda budżetowego o co 
najmniej 0,5% PKB22. 

 
Tabela 2. Saldo strukturalne w Polsce w % PKB 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 

–4.7 –3.6 –4.0 –3.0 –5.0 –7.9 –8.3 –5.4 –3.7 –3.0 –2.9 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Cyclical Adjustment of Budget Balances, Europe-

an Commission, Economic and Financial Affairs, Spring 2013, tab. 25, s. 38 (dla lat 2013–2014 
prognoza). 

 
Tabela 2 wskazuje na wartości salda strukturalnego w Polsce, oszacowane 

przez Komisję. Wynika z niej, iż Polska nie wykazuje dyscypliny w zakresie 
skutecznego i trwałego obniżania salda strukturalnego. Co więcej, także  
w okresach objętych procedurą charakteryzowało się ono fluktuacjami. Zwięk-
szone rozmiary deficytu strukturalnego w latach 2009 oraz 2010 wnikać mogą  
z działań antykryzysowych. Nie mniej, począwszy od 2010 r. następuje spadek 
deficytu skorygowanego o wahania cykliczne, co znajduje również wyraz  
w prognozach Komisji. 
                                    

22 G. Mourre, G. Isbasoiu, D. Paternoster, M. Salto, The cyclically-adjusted budget balance used 
in the EU fiscal framework: an update, European Commission, Directorate-General for Economic and 
Financial Affairs, Economic Papers 2013, vol. 478, s. 7. 
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Zakończenie 
 
W artykule przedstawiono mechanizm implementacji procedury nadmier-

nego deficytu budżetowego oraz jej kolejne kroki. Znaczenie przepisów 
TFUE/TWE oraz PSW przedstawiono na przykładzie polskiej gospodarki, 
która od momentu wejścia do UE dwukrotnie podlegała procedurze. Obecnie  
(w ramach drugiej procedury) Komisja wydała zalecenie podjęcia skutecznych 
działań na rzecz redukcji nadmiernego deficytu w przedłużonym terminie do 
końca 2014 r., co jeszcze musi zostać zatwierdzone na szczeblu Rady Ecofin. 
Polski przykład wskazuje na ograniczoną dyscyplinującą rolę mechanizmu.  
Z dość szczegółowego opisu kolejnych kroków procedury wyłania się brak 
podejmowania skutecznych działań na rzecz trwałej redukcji deficytu.  
W przypadku Polski Rada i Komisja kilkukrotnie wskazywały na niewykorzy-
stane możliwości skutecznej konsolidacji bazującej na reformach struktural-
nych, których przeprowadzeniu sprzyjał wysoki wyrost gospodarczy. Podobne 
problemy dotykały pozostałe kraje UE. Nieskuteczność mechanizmu może 
odzwierciedlać fakt poddawania krajów kolejnym procedurom, które to  
w zasadzie następują po sobie. Takim przykładem jest Polska, dla której 
optymistyczne prognozy rozwoju sytuacji budżetowej pozwoliły w 2008 r. 
zdjąć pierwszą procedurę, podczas gdy w roku 2009 otwarto kolejną, na 
podstawie zrealizowanego salda za 2008 r. Wspomnieć jednak należy, że 2009 r. 
był rokiem, w którym nastąpiło znaczne załamanie gospodarcze, a oprócz 
Polski procedura została w tym roku otwarta wobec 18 krajów UE. Wydaje 
się, że w obecnym zreformowanym kształcie procedura ma szanse spełniać 
pierwotne założenia, jakimi jest skuteczne dyscyplinowanie finansów publicz-
nych w strefie euro. Dotychczasowy brak mechanicznego i rygorystycznego 
egzekwowania przypadków łamania PSW, w tym unikanie nakładania sankcji  
i uznaniowość na szczeblu Rady Ecofin (powód pierwszej reformy PSW) 
spowodowały działania na rzecz wypracowania bardziej dyscyplinujących 
rozwiązań. Obecnie efektem tych procesów jest przyjęty pakt fiskalny oraz 
postanowienia zawarte w ramach „dwupaku” oraz „sześciopaku”. Unia Euro-
pejska jako zróżnicowany ekonomicznie i społecznie obszar 27 niezależnych 
państw, realizujących własną politykę fiskalną, podejmuje działania na rzecz 
unifikacji polityki budżetowej. W obliczu napięć koniunkturalnych, przy 
wyeliminowaniu krajowej polityki pieniężnej (co ma miejsce w strefie euro), 
wydaje się, że trudno będzie osiągnąć ścisłą dyscyplinę w finansach publicz-
nych w myśl dość twardych przepisów. Wymagać będzie to bardziej perspek-
tywistycznej polityki, wspieranej wysiłkami na rzecz skutecznej konsolidacji 
finansów publicznych. 
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Streszczenie 

W artykule zaprezentowano zarys procedury nadmiernego deficytu budżetowego. 
Zgodnie z celem, wskazano również na źródła prawa, które regulują kwestie dyscypliny 
budżetowej w Unii Europejskiej. Mechanizm kolejnych kroków w ramach procedury 
nadmiernego deficytu zobrazowano na przykładzie Polski. Jak wynika z analizy, proce-
dura okazała się dość niedoskonałym narzędziem dyscyplinowania finansów publicz-
nych. Przykład Polski dodatkowo wskazuje na niewykorzystane możliwości przepro-
wadzenia reform strukturalnych i tym samym poprawy salda budżetowego.  

 
 

Summary 

MECHANISM OF EXCESSIVE DEFICIT PROCEDUREIN  
THE EUROPEAN UNION MEMBER STATES – THE CASE  

OF POLAND 

This article presents the outline of the Excessive Deficit Procedure. It also focuses on 
two sources of law that govern fiscal discipline in the European Union. The mechanism 
of steps in the Excessive Deficit Procedure is illustrated by the case of Polish economy. 
As discussed, the procedure is not a sufficient tool to discipline public finances. The 
Polish example shows missed opportunities for structural reforms and improving the 
budget balance. 



ANNA WANDA TOMASZEWSKA∗ 

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE – POJĘCIE, POMIAR  
I STOPIEŃ ROZWOJU W POLSCE 

Wstęp 

Druga połowa XX w., a zwłaszcza początek obecnego stulecia, to okres 
znaczących przemian na świecie związanych z rozwojem technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych i kształtowaniem się społeczeństwa informacyjnego. 
Powstawanie tego społeczeństwa jest jednak procesem złożonym, obejmującym 
różne dziedziny życia społeczno-gospodarczego. Konieczne staje się więc 
tworzenie warunków sprzyjających kształtowaniu się społeczeństwa informa-
cyjnego w poszczególnych krajach, jak również systematyczna ocena poziomu 
rozwoju tego społeczeństwa, umożliwiająca jednocześnie identyfikację barier 
występujących w tym zakresie. 

W artykule dokonano identyfikacji pojęcia „społeczeństwo informacyjne”  
i jego cech charakterystycznych oraz wskazano niezwykle istotny i wciąż 
aktualny problem pomiaru tego społeczeństwa oraz wybrane, stosowane w tym 
celu mierniki. Następnie dokonano oceny pozycji Polski pod względem rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego w skali Europy i świata oraz zmian, jakie 
nastąpiły w tym zakresie w ostatnich latach. 

 
 

1. Społeczeństwo informacyjne – definicja pojęcia i cechy  
charakterystyczne 

 
Termin „społeczeństwo informacyjne” (information society) powstał w dru-

giej połowie XX w. Mimo to nawet dziś trudno precyzyjnie określić czym 
naprawdę jest społeczeństwo informacyjne i jakimi cechami, zwłaszcza mierzal-
nymi, się ono odznacza. Choć do tej pory powstało wiele prac poświęconych 
problematyce „nowego” społeczeństwa, nawet pobieżna analiza literatury 
przedmiotu pozwala stwierdzić wielość oraz znaczną różnorodność definicji 
społeczeństwa informacyjnego1. Wśród nich można bowiem wymienić definicje 

                                    
∗ Doktorantka, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska, Wydział Ekonomiczno- 

-Socjologiczny UŁ. 
1 Zob. np.: J.S. Nowak, Społeczeństwo informacyjne – geneza i definicje, [w:] P. Sien-

kiewicz, J.S. Nowak (red.), Społeczeństwo informacyjne. Krok naprzód, dwa kroki wstecz, Polskie 
Towarzystwo Informatyczne – Oddział Górnośląski, Katowice, 2008, s. 25–36. 
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bardzo ogólne (jako przykład można wskazać definicję proponowaną przez  
J. Mączyńskiego, zgodnie z którą społeczeństwo informacyjne to takie, które 
informacje wytwarza, przechowuje, przekazuje, pobiera i wykorzystuje2), jak  
i bardziej szczegółowe (na przykład T. Goban-Klas i P. Sienkiewicz definiują 
społeczeństwo informacyjne jako „społeczeństwo, które nie tylko posiada 
rozwinięte środki przetwarzania informacji i komunikowania, lecz przetwarzanie 
informacji jest podstawą tworzenia dochodu narodowego i dostarcza źródła 
utrzymania większości społeczeństwa”3), a także definicje prezentujące szerokie 
rozumienie społeczeństwa informacyjnego. Do ostatniej grupy można zaliczyć na 
przykład definicję pochodzącą ze Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego 
w Polsce do roku 2013. W dokumencie tym wskazano, że jest to „społeczeństwo, 
w którym przetwarzanie informacji z wykorzystaniem technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych stanowi znaczącą wartość ekonomiczną, społeczną i kulturo-
wą”4. Definicja ta odwołuje się zatem do różnych sfer życia, zwracając tym 
samym uwagę na różne aspekty społeczeństwa informacyjnego. 

Powyższe definicje oczywiście nie wyczerpują całego zbioru definicji spo-
łeczeństwa informacyjnego i stanowią jedynie niewielki jego wycinek. Mimo to, 
już na ich przykładzie wyraźnie widać, że społeczeństwo informacyjne jest 
różnie rozumiane. Co więcej, poszczególne definicje nie precyzują dokładnie, 
czym jest społeczeństwo informacyjne, a bardziej przedstawiają jego charaktery-
stykę. Stanowią one bowiem często zbiór cech, którymi się ono odznacza. 

Oczywiście w zależności od przyjętej definicji można wskazać różne cechy 
społeczeństwa informacyjnego. Mimo to, przynajmniej w pewnym stopniu, 
możliwa jest identyfikacja zbioru cech najbardziej dla niego charakterystycz-
nych. Wśród elementarnych cech społeczeństwa informacyjnego można wymie-
nić na przykład: wytwarzanie, przechowywanie, przekazywanie oraz pobieranie 
i wykorzystywanie informacji5. Bardziej szczegółowe spojrzenie na tę kwestię, 
zwłaszcza z punktu widzenia różnych dziedzin życia, proponuje N. Moore. 
Wyróżnił on bowiem trzy główne cechy społeczeństw informacyjnych,  
a mianowicie6: 

                                    
2 J. Mączyński, Globalne społeczeństwo informacyjne. Wybrane kwestie adaptacyjne, [w:] 

L.W. Zacher (red.), Rewolucja informacyjna i społeczeństwo. Niektóre trendy, zjawiska i kontro-
wersje, Fundacja Edukacyjna „Transformacje”, Warszawa, 1997, za: Społeczeństwo informacyjne 
w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2004–2008, GUS, Warszawa 2010, s. 7. 

3 T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwa-
nia, Wyd. Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków, 1999, s. 43. 

4 Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 2008, s. 2. 

5 M. Konopka, Istota i rozwój społeczeństwa informacyjnego, [w:] M. Witkowska, K. Cho-
lawo-Sosnowska (red.), Społeczeństwo inform@cyjne. Istota, rozwój, wyzwania, Wyd. Akademic-
kie i Profesjonalne, Warszawa, 2006, s. 19–21. 

6 N. Moore, The information society, World Information Report 1997/1998, UNESCO, Paris 
1997, s. 271–272. 
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• dla społeczeństwa informacyjnego charakterystyczne jest wykorzystanie 
informacji jako zasobu ekonomicznego, 

• w społeczeństwach informacyjnych można dostrzec większe wykorzy-
stanie informacji wśród ogółu społeczeństwa, 

• społeczeństwa te charakteryzują się rozwojem w gospodarce tzw. sekto-
ra informacyjnego. 

Ograniczone ramy niniejszego opracowania umożliwiają przedstawienie 
jedynie wybranych definicji społeczeństwa informacyjnego i jego cech charakte-
rystycznych. Jednakże są to zagadnienia kluczowe, zwłaszcza w zakresie 
pomiaru społeczeństwa informacyjnego, który wciąż stanowi istotne wyzwanie 
badawcze. 

 
 

2. Pomiar stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obecnie 
stosowane mierniki 

 
Społeczeństwo informacyjne nie jest terminem funkcjonującym jedynie  

w teorii, ale również w polityce państw i instytucji międzynarodowych. Koniec 
ubiegłego stulecia to na przykład początki idei tworzenia społeczeństwa infor-
macyjnego w Unii Europejskiej, a w kolejnych latach także i w Polsce.  
W konsekwencji rodzi się coraz większa potrzeba pomiaru stopnia rozwoju tego 
społeczeństwa. Pomiar ten napotyka jednak szereg problemów i różne czynniki 
utrudniają badania w tym zakresie. 

W przypadku pomiaru poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego 
kluczowe znaczenie mają oczywiście kwestie definicyjne. Wielość i różnorod-
ność definicji tego terminu z pewnością nie ułatwiają tego zadania. Co więcej, 
jak słusznie podkreśla J.S. Nowak, większość definicji społeczeństwa informa-
cyjnego jest mało konkretna7. Niekiedy odznaczają się one bowiem nawet 
znacznym poziomem ogólności, a poza tym z reguły nie określają jak wymiernie 
identyfikować dane społeczeństwo jako informacyjne (jak np. przytoczone 
wcześniej definicje), co dodatkowo utrudnia prowadzenie badań w tym zakresie. 
Nie są to jednak jedyne czynniki, które ograniczają pomiar poziomu rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego na danym obszarze. Istotne są również dwie inne 
kwestie, a mianowicie: dostępność danych statystycznych możliwych do 
wykorzystania, a nawet wiarygodność branych pod uwagę wskaźników. Jak 
wskazuje bowiem R. Kupczyk, dynamiczne współcześnie tempo przemian 
technologicznych rodzi konieczność aktualizacji i monitorowania wskaźników,  
a nawet konstruowania ich w sposób doraźny, dla pomiaru konkretnych celów8.  

                                    
7 J.S. Nowak, Społeczeństwo informacyjne – geneza…, s. 34. 
8 R. Kupczyk, Gospodarczo-polityczne uwarunkowania rozwoju społeczeństwa informacyj-

nego, Wyd. Akademii Polonijnej „Educator”, Częstochowa, 2006, s. 34. 
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Wraz z rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych i nowych 
możliwości ich zastosowania z biegiem czasu zmienia się zatem rola wykorzy-
stywanych wskaźników. Z punktu widzenia oceny zaawansowania przekształceń 
w kierunku społeczeństwa informacyjnego coraz większego znaczenia zaczyna 
bowiem nabierać na przykład rodzaj i jakość posiadanego łącza z Internetem, 
czy odsetek jego użytkowników niż dostęp do komputerów i Internetu, który 
staje się po prostu coraz bardziej powszechny. 

Wskazane trudności, jakie napotyka się podczas pomiaru stopnia rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego, nie są oczywiście jedyne. Mimo to, z pewnością 
można je zaliczyć do jednych z najważniejszych9. 

Jak można zatem mierzyć poziom rozwoju społeczeństwa informacyjnego? 
W zasobach statystyki publicznej funkcjonują różne przydatne dane mające 
charakter „prostych” wskaźników. Wieloaspektowość społeczeństwa informa-
cyjnego rodzi jednak potrzebę bardziej ogólnego i syntetycznego spojrzenia na 
związane z nim zjawiska i procesy, wskutek czego pomiar stopnia rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego coraz częściej dokonywany jest przy pomocy 
różnych miar zagregowanych. Stosowanie takich metod pomiaru staje się wręcz 
nieuniknione. Wskaźniki proste odnoszą się bowiem tylko do pojedynczego, 
łatwo definiowalnego aspektu tego społeczeństwa (np. technologicznego), 
natomiast dopiero mierniki zagregowane pozwalają uwzględnić większą ich 
liczbę10. 

Do oceny stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego, czy technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w skali międzynarodowej tworzono różne 
miary zagregowane11, jednak tylko niektóre z nich wciąż są przedmiotem badań 
i analiz w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego na świecie. Co 
więcej, nie zawsze funkcjonują one w niezmienionej formie. Wśród aktualnie 
stosowanych mierników warto wymienić dwa indeksy syntetyczne: ICT Deve-
lopment Index oraz Networked Readiness Index. 

                                    
9 Problem pomiaru społeczeństwa informacyjnego szeroko omawia w swojej pracy  

M. Goliński, wskazując przy tym różne czynniki utrudniające statystyczne monitorowanie 
problematyki tego społeczeństwa. Szerzej: M. Goliński, Społeczeństwo informacyjne – geneza 
koncepcji i problematyka pomiaru, Wyd. SGH, Warszawa, 2011, s. 141–163. 

10 Wskaźnikom prostym w zakresie pomiaru stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego 
poświęcona jest praca M. Luterka. Szerzej: M. Luterek, Mierzalność społeczeństwa 
informacyjnego za pomocą wskaźników prostych; http://www.bbc.uw.edu.pl/Content/20/10.pdf 
(dostęp 17.06.2013. 

11 Omówienie kilkunastu indeksów złożonych społeczeństwa informacyjnego zawiera praca 
M. Golińskiego. Niektóre z indeksów syntetycznych przedstawiono również w innych 
opracowaniach. Zob. m.in.: M. Goliński, Społeczeństwo informacyjne – geneza koncepcji…,  
s. 165–215; M. Luterek, E-government. Systemy informacji publicznej, Wyd. Akademickie  
i Profesjonalne, Warszawa, 2010, s. 17–27 oraz Projekt ESPON 1.2.3 Identyfikacja istotnych 
przestrzennie aspektów społeczeństwa informacyjnego, Raport końcowy 2007. 
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ICT Development Index został skonstruowany przez międzynarodową orga-
nizację International Telecommunication Union (ITU) w roku 2008 i opubliko-
wany rok później. W najnowszym raporcie ITU (Measuring the Information 
Society 2012) wartości ICT Development Index obliczono dla 155 krajów  
z całego świata. Indeks ten wciąż bazuje na jedenastu prostych wskaźnikach 
zebranych w trzy mierniki cząstkowe o zróżnicowanych wagach: „dostęp do 
ICT” (waga 0,4), „wykorzystanie ICT” (0,4) oraz „umiejętności (0,2).12 Biorąc 
pod uwagę jego strukturę, uwzględnia on zarówno kwestie technologiczne 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego (infrastruktura ICT i dostęp do niej), jak  
i wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Co więcej, odrębną 
część miernika stanowią wskaźniki dotyczące umiejętności. ICT Development 
Index uwzględnia więc także aspekt społeczeństwa informacyjnego związany  
z edukacją i wykształceniem ludności.  

Kolejnym wskaźnikiem wciąż stosowanym w analizach międzynarodowych 
w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego i technologii ICT jest indeks 
gotowości sieciowej (Networked Readiness Index – NRI), publikowany co roku 
w raporcie The Global Information Technology Report przez World Economic 
Forum. Warto dokładniej przedstawić obecną strukturę tego indeksu (w istnieją-
cej literaturze pojawia się bowiem w większości jej forma dotychczasowa), gdyż 
od momentu jego powstania uległa ona zmianie. W tym momencie (zgodnie  
z najnowszym dwunastym raportem The Global Information Technology Report 
2013) indeks NRI stanowi średnią arytmetyczną czterech głównych mierników 
cząstkowych (otoczenie, gotowość, wykorzystanie i oddziaływanie), które 
składają się z 10 filarów reprezentujących mierniki cząstkowe niższego poziomu 
(tabela 1). W najnowszym badaniu NRI był wyliczany według 54 zmiennych dla 
144 krajów świata13. 

 
Tabela 1. Struktura Networked Readiness Index (mierniki cząstkowe) 

 
Networked Readiness Index 

Otoczenie Gotowość Wykorzystanie Oddziaływanie 
Otoczenie polityczne  
i prawne 
Otoczenie dla biznesu  
i innowacji 

Infrastruktura  
i treści cyfrowe 
Koszty 
Umiejętności 

Wykorzystanie na poziomie 
indywidualnym 
Wykorzystanie przez przed-
siębiorstwa 
Wykorzystanie na poziomie 
administracji publicznej 

Skutki ekono-
miczne 
Skutki społeczne 

Źródło: opracowanie na podstawie The Global Information Technology Report 2013 Growth 
and Jobs in a Hyperconnected World, World Economic Forum and INSEAD, Geneva 2013, s. 6–7. 

                                    
12 Zob.: International Telecommunication Union, http://www.itu.int oraz Measuring the 

Information Society 2012, International Telecommunication Union, Geneva 2012, s. 15–19. 
13 The Global Information Technology Report 2013. Growth and Jobs in a Hyperconnected 

World, World Economic Forum and INSEAD, Geneva, 2013, s. V, XI, 3–7; http://www.weforum.org/.  
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W przypadku indeksu gotowości sieciowej kwestie takie, jak dostęp do 
technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz „umiejętności” umieszczone 
zostały wspólnie (w ramach miernika cząstkowego „gotowość”), podczas gdy  
w ICT Development Index zostały one rozdzielone. Wskaźnik NRI uwzględnia 
poza tym kwestie związane z szeroko rozumianym „otoczeniem” oraz po 
ostatnich zmianach zawiera w swojej strukturze nowy element - uwzględniono 
w nim skutki ekonomiczne i społeczne związane z rozwojem ICT jako czwarty 
miernik cząstkowy. 

 
Tabela 2. Struktura Indeksu Społeczeństwa Informacyjnego ESPON 

 

Indeks SI 
ESPON 

Gotowość do SI 
(zasoby i umiejętno-
ści dla korzystania z 
ICT) 

Bogactwo 
Dochód rozporządzalny gospo-
darstw domowych 

Umiejętności/ 
wykształcenie 

Zasoby ludzkie w nauce i techno-
logii 

Przyswajanie 
podstawowych 
technologii 

Gospodarstwa domowe ze 
stacjonarną linią telefoniczną 

Wzrost SI (dostęp-
ność i wykorzystanie 
ICT) 

Gospodarstwa 
domowe 

Gospodarstwa domowe z kompute-
rem osobistym, 
Gospodarstwa domowe z przy-
najmniej jednym telefonem 
komórkowym, 
Gospodarstwa domowe z dostępem 
do Internetu, 
Gospodarstwa domowe z szeroko-
pasmowym dostępem do Internetu 

Firmy 

Dostęp do sieci światłowodowej, 
Firmy z dostępem do Internetu, 
Firmy mające własną stronę 
internetową 

Oddziaływanie SI 
(konsekwencje 
gospodarcze SI) 

Oddziaływanie 
na rynek pracy 

Zatrudnienie w sektorze high-tech 

Działalność 
innowacyjna 

Patenty w zakresie ICT 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Projekt ESPON 1.2.3. Identyfikacja istotnych 

przestrzennie aspektów społeczeństwa informacyjnego, Raport końcowy 2007, s. 106–107. 

 
W literaturze można odnaleźć także mierniki tworzone w celu pomiaru 

stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w skali innej niż międzynaro-
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dowa. Szczególnie warto tutaj przedstawić indeks społeczeństwa informacyjne-
go skonstruowany w ramach Projektu ESPON 1.2.3. Identyfikacja istotnych 
przestrzennie aspektów społeczeństwa informacyjnego w celu pomiaru poziomu 
rozwoju tego społeczeństwa na poziomie regionalnym (regiony NUTS-2) wśród 
29 krajów europejskich. Ten terytorialny indeks społeczeństwa informacyjnego 
składa się z trzech głównych mierników cząstkowych („gotowość do SI14”, 
„wzrost SI” oraz „oddziaływanie SI”). Struktura tego indeksu nawiązuje bowiem 
do koncepcji cyklu życia społeczeństwa informacyjnego, a jego główne mierniki 
cząstkowe odpowiadają poszczególnym jego fazom (gotowości, intensywności  
i oddziaływania). Każdy z tych mierników ma przy tym jednakowy udział  
w ogólnym indeksie społeczeństwa informacyjnego (1/3) i dzieli się na mniejsze 
grupy wskaźników15. Strukturę indeksu ESPON przedstawia tabela 2. 

Indeks społeczeństwa informacyjnego stworzony w ramach projektu 
ESPON uwzględnia zatem różne aspekty tego społeczeństwa charakteryzowane 
za pomocą dwunastu prostych wskaźników. Jak w przypadku większości tego 
rodzaju mierników uwzględniono tutaj dostęp i wykorzystanie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych. Podobnie jak w przypadku ICT Development 
Index, czy Networked Readiness Index w Indeksie ESPON pojawiają się również 
kwestie związane z umiejętnościami i wykształceniem. Co więcej, nie pomija on 
kwestii ekonomicznych, uwzględniając nawet konsekwencje gospodarcze 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 

W kontekście pomiaru stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego war-
to wspomnieć również o stworzonym przez Stowarzyszenie „Miasta w Interne-
cie” wskaźniku tzw. potencjału e-rozwoju. Wskaźnik ten powstał w celu analiz 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego na poziomie jednostek samorządu 
lokalnego (powiatów) i obejmuje trzy wskaźniki cząstkowe o zróżnicowanych 
wagach: gospodarczy, innowacyjny i edukacyjny. Szczegółową strukturę 
wskaźnika można odnaleźć m.in. w Strategii e-rozwoju województwa mazowiec-
kiego na lata 2007–2013. Na potrzeby dokumentu zbadano potencjał e-rozwoju 
w województwie mazowieckim, a w ramach wskaźnika wzięto pod uwagę 
następujące zmienne:16 

1. Wskaźnik innowacyjności (waga 0,4): 
• odsetek bankomatów na 10 tys. mieszkańców, 
• odsetek jednostek samorządu terytorialnego posiadających stronę www, 
• liczba firm sektora ICT na 10 tys. mieszkańców; 
 
 

                                    
14 SI = społeczeństwo informacyjne.  
15 Projekt ESPON 1.2.3. Identyfikacja istotnych …, s. 37–39, 95–107. 
16 Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego na lata 2007–2013, Tarnów–Warszawa 

2005/2006, s. 48–50. 
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2. Wskaźnik gospodarczy (0,4): 
• dochody własne powiatów w przeliczeniu na 1 mieszkańca, 
• liczba podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON na 1000 

mieszkańców, 
• stopa bezrobocia; 
3. Wskaźnik edukacyjny (0,2): 
• liczba mieszkańców przypadających na jedną szkołę średnią. 
Wskaźnik potencjału e-rozwoju w niewielkim stopniu przypomina miary 

społeczeństwa informacyjnego tworzone na potrzeby analiz międzynarodowych, 
w tym przedstawione w pracy trzy indeksy. Jest to jednak nieuniknione z uwagi 
na znacznie ograniczoną dostępność danych statystycznych w obszarze społe-
czeństwa informacyjnego w tak małej skali, jak poziom lokalny. 

Analiza literatury przedmiotu pozwala dostrzec wiele różnych metod po-
miaru stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Co więcej, jak trafnie 
zauważa M. Luterek, w zależności od tego, jak postrzegane jest społeczeństwo 
informacyjne (jako zjawisko/proces o charakterze bardziej ekonomicznym, 
społecznym, czy technologicznym), przy pomiarze stopnia jego rozwoju stosuje 
się te wskaźniki, które w większym stopniu charakteryzują aspekt uznawany 
przez danego badacza za bardziej istotny17. Mimo to, badania prowadzone  
w tym zakresie powinny w miarę możliwości uwzględniać jak najszersze 
spojrzenie na problematykę społeczeństwa informacyjnego. 

 
 

3. Społeczeństwo informacyjne w Polsce na tle Europy i świata 
 
3.1. Dostęp do Internetu 

 
Kluczowym elementem procesu powstawania społeczeństwa informacyjne-

go jest oczywiście dostęp do technologii informacyjno-komunikacyjnych,  
a przede wszystkim do Internetu. I choć w chwili obecnej wydaje się on już 
prawie powszechny, jeszcze kilka lat temu sytuacja w Polsce, jak i w innych 
krajach, wyglądała zupełnie inaczej. Rysunek 1 przedstawia poziom dostępu do 
Internetu wśród mieszkańców w Polsce i Unii Europejskiej w latach 2006–2011.  

W Polsce w 2006 r. zaledwie 26% osób miało dostęp do Internetu w domu. 
W przypadku krajów Unii Europejskiej było to średnio 41%. Od tamtej pory 
widoczny jest stały wzrost poziomu dostępu do Internetu, który w przypadku 
Polski był ponad dwukrotny. W roku 2011 w Polsce dostęp do Internetu w domu 
miało 60% osób, jednak wciąż była to wartość niższa od średniej unijnej (67%). 
W 2011 r. najlepiej wyglądała sytuacja w tym zakresie w Szwecji i w Holandii, 
gdzie odsetek ten wyniósł aż 90%. Najsłabiej wypadają pod tym względem dwa 

                                    
17 M. Luterek, E-government…., s. 17. 
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kraje, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2007 r., a mianowicie: Rumunia 
(36%) i Bułgaria (44%). Co więcej, słabszą od Polski pozycję miały oprócz nich 
jeszcze Portugalia i Cypr (po 50%) oraz Grecja (45%) i Włochy (48%)18, jak 
widać Polska zajęła jedną z końcowych lokat w rankingu. Dostęp do Internetu  
w Polsce na poziomie ok. 60% okazuje się więc niewielki, a dystans dzielący 
Polskę od czołówki krajów UE jest naprawdę znaczny. W 2011 r. zróżnicowanie 
pomiędzy wszystkimi krajami Unii Europejskiej w zakresie dostępu do Internetu 
w domu było bowiem niemałe (współczynnik zmienności Vs wyniósł ok. 23%). 

 

 
 

Rysunek 1. Osoby mające dostęp do Internetu w domu (w %) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu (dotyczy rysunków 1–5). 

 
Wskaźnikiem coraz bardziej nabierającym na znaczeniu w obszarze dostępu 

do technologii informacyjno-komunikacyjnych jest rodzaj posiadanego łącza  
z Internetem. Rysunek 2 przedstawia zatem sytuację gospodarstw domowych  
w Polsce i w Unii Europejskiej pod względem dostępu szerokopasmowego.  

Biorąc pod uwagę rodzaj posiadanego łącza, w Polsce w 2007 roku 30% 
gospodarstw domowych miało szerokopasmowe łącze z Internetem, podczas gdy 
w Unii Europejskiej było to 42%. W roku 2012 odsetek ten był już znacznie 
wyższy (67%), choć wciąż poniżej średniej unijnej (73%). W porównaniu  
z poszczególnymi krajami Unii Polska wypada raczej słabo. Aż sześć państw 
osiągnęło wartość wskaźnika powyżej 80% (wśród nich znalazły się Szwecja, 
Wielka Brytania, Finlandia, Holandia oraz Dania i Niemcy). Niższy niż  
w Polsce odsetek gospodarstw domowych z szerokopasmowym dostępem do 
Internetu miało dziewięć krajów, w tym najniższy był on w Rumunii (50%) oraz 

                                    
18 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/information_society/data/database. 



Społeczeństwo informacyjne – pojęcie, umiar i stopień rozwoju w Polsce 

 

309 

w Grecji i Bułgarii (po 51%). Poszczególne kraje Unii Europejskiej różnią się 
więc wyraźnie w zakresie szerokopasmowego dostępu gospodarstw domowych 
do Internetu (w 2012 roku Vs=16%)19, a Polska osiąga wartości wskaźnika 
niższe nie tylko od średniej unijnej, ale i od większości krajów członkowskich. 

 

 
 

Rysunek 2. Gospodarstwa domowe mające szerokopasmowe łącze z Internetem w 2007 i 2012 r.  

 
3.2. Korzystanie z ICT oraz umiejętności 

 
Elementem większości mierników wykorzystywanych do pomiaru stopnia 

rozwoju społeczeństwa informacyjnego jest także korzystanie z ICT, zwłaszcza 
z Internetu. Jednym z podstawowych „prostych” wskaźników wykorzystywa-
nych do pomiaru poziomu tego wykorzystania jest odsetek użytkowników 
Internetu, w tym odsetek osób, które korzystają z niego codziennie. 

 
Tabela 3. Odsetek osób codziennie korzystających z Internetu  

w Polsce i w Unii Europejskiej w latach 2006–2012 
 

 
Lata 

2006 2009 2012 
UE-27 31% 48% 59% 
Polska 22% 39% 46% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/information_society/ 
data/database  

                                    
19 Ibidem. 
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W Polsce w 2006 r. 22% osób korzystało codziennie z Internetu, podczas 
gdy w Unii Europejskiej już co trzecia. Od tamtej pory sytuacja uległa znacznej 
poprawie – zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej odsetek ten 
zwiększył się ponad dwukrotnie. Należy jednak pamiętać, że wartości tego 
wskaźnika są uzależnione w znacznym stopniu od dostępu do Internetu, który to 
nie zawsze jest czynnikiem wystarczającym do korzystania z „sieci”. 

Istotnym elementem budowy społeczeństwa informacyjnego, związanym  
z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych, jest w coraz 
większym stopniu także rozwój e-administracji i e-usług publicznych. Ważnym 
wskaźnikiem w zakresie korzystania z ICT staje się więc tutaj korzystanie  
z Internetu w kontaktach z administracją publiczną. 

 

 
 

Rysunek 3. Odsetek osób korzystających z Internetu w kontaktach z administracją publiczną  
(w ciągu ostatnich 12 miesięcy) w 2012 roku 

 
W Polsce w 2012 r. ponad 30% mieszkańców wykorzystywało Internet  

w kontaktach z administracją publiczną. Średnia dla 27 krajów członkowskich 
Unii Europejskiej jest jednak wyższa i wyniosła dla tego roku 44%. Najsłabiej 
pod tym względem wypadają Włochy (zaledwie 19%), a najlepiej Szwecja 
(78%) i Dania (83%). Dla porównania w roku 2008 w Polsce było to 22% osób, 
podczas gdy średnia unijna wyniosła wtedy 36%. W przypadku najnowszych 
danych Polska wypada zatem bardzo słabo pod względem wykorzystania 
Internetu w kontaktach z administracją publiczną. 

Rozpatrując wykorzystanie ICT, zwłaszcza Internetu, warto także zwrócić 
uwagę na osoby, które nigdy wcześniej nie miały z nim do czynienia. Takie dane 
obrazują bowiem skalę wykluczenia cyfrowego w zakresie korzystania z ICT, 
jaka występuje w społeczeństwie. 
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Rysunek 4. Odsetek osób, które nigdy nie korzystały z Internetu  

 
W Polsce w 2006 r. ponad 50% ogółu stanowiły osoby, które nigdy nie 

korzystały z Internetu, podczas gdy w 2012 r. już tylko co trzecia. Jednak jest to 
wciąż spory odsetek, który świadczy o wykluczeniu cyfrowym znacznej części 
społeczeństwa. W Unii Europejskiej w 2012 r. odsetek ten wyniósł średnio nieco 
ponad 20%, choć w takich krajach, jak Szwecja, Finlandia, Holandia, 
Luksemburg i Dania było to zaledwie kilka procent (odpowiednio 5%, 7% i po 
6% w trzech ostatnich). Znacznie gorzej wyglądała natomiast sytuacja  
w Bułgarii (42%) i Grecji (42%), a zwłaszcza w Rumunii (48%), gdzie odsetek 
takich osób był naprawdę znaczny20. 

Elementem istotnym z punktu widzenia rozwoju społeczeństwa infor-
macyjnego, warunkującym korzystanie z technologii informacyjno-komu-
nikacyjnych, jest oczywiście posiadanie odpowiednich umiejętności. Jednym ze 
wskaźników dostępnych w bazie Eurostatu w tym zakresie jest odsetek 
gospodarstw domowych nieposiadających dostępu do Internetu w domu z uwagi 
na brak umiejętności. 

Jak wynika z powyższego wykresu, w Polsce w 2012 roku 11% gospo-
darstw domowych nie miało dostępu do Internetu w domu ze względu na brak 
odpowiednich w tym zakresie umiejętności. Średnia dla 26 krajów Unii Europej-
skiej była w tym przypadku nieco niższa i wyniosła 8%. Warto jednak zauwa-
żyć, że w całej Unii znajdują się również kraje, w których wskaźnik ten był 
znacznie wyższy. Szczególnie wysokie jego wartości (na poziomie 25%) 
dotyczyły bowiem w tym roku Portugalii oraz Grecji. 

 
 

                                    
20Ibidem. 
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Rysunek 5. Odsetek gospodarstw domowych w 2012 r. bez dostępu do Internetu w domu z uwagi 
na brak odpowiednich umiejętności 

 
3.3. Społeczeństwo informacyjne w Polsce w ujęciu syntetycznym 

 
Jednym z mierników funkcjonujących obecnie w zakresie rozwoju społe-

czeństwa informacyjnego i technologii informacyjno-komunikacyjnych na 
świecie jest wskazany wcześniej ICT Development Index. 

Najnowszy ranking wybranych krajów świata według tego indeksu przed-
stawia raport ITU – Measuring the Information Society 2012. W tej, już czwar-
tej, edycji badania uwzględniono 155 państw. Zestawienie podstawowych 
charakterystyk ICT Development Index i jego trzech mierników cząstkowych 
przedstawiono poniżej21. 

 
Tabela 4. Podstawowe parametry statystyczne ICT Development Index i mierników cząstkowych 

dla grupy 155 państw 
 

Miernik 
Średnia 

arytmetyczna 
Odchylenie 
standardowe 

Wartość 
minimalna 

Wartość 
maksymalna 

ICT Development Index 4,15 2,13 0,88 8,56 
miernik cząstkowy „dostęp” 4,66 2,29 0,85 9,21 
miernik cząstkowy „wykorzy-
stanie” 

2,47 2,21 0,04 8,17 

miernik cząstkowy „umiejętno-
ści” 

6,51 2,13 1,45 9,86 

Źródło: opracowanie na podstawie Measuring the Information Society 2012, International 
Telecommunication Union, Geneva 2012, s. 19–21. 

                                    
21 Wszystkie mierniki (główny i cząstkowy) przyjmują wartości z przedziału od 0 do 10. 

Ogólną strukturę ICT Development Index (mierniki cząstkowe, ich wagi oraz łączną liczbę 
zmiennych wchodzących w jego skład) wskazano we wcześniejszym podrozdziale. 
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Jak wynika z najnowszego raportu ITU, średnia wartość miernika ICT 
Development Index dla 155 państw z całego świata wyniosła w tej edycji 4,15,  
a średnie wartości mierników cząstkowych różniły się między sobą znacznie. 
Współczynnik zmienności Vs dla ICT Development Index (liczony dla średniej  
i odchylenia standardowego z tabeli 4) kształtował się na poziomie 51,33%. 
Badane w tym roku kraje były więc bardzo zróżnicowane pod względem 
wartości głównego indeksu. Co więcej, znaczne zróżnicowania międzynarodowe 
miały miejsce także w przypadku poszczególnych mierników cząstkowych.  
Vs wyniósł dla nich odpowiednio: 49,1% (miernik cząstkowy „dostęp”), 89,5% 
(„wykorzystanie”) oraz 32,7% ( „umiejętności”). 

W rankingu 155 państw znalazła się również Polska. W najnowszym zesta-
wieniu osiągnęła ona wartość ICT Development Index na poziomie 6,19 (Tabela 
5), zajmując tym samym 31 lokatę w grupie 155 państw. Nie jest to słaby wynik, 
gdyż Polska wyprzedziła w rankingu aż 124 kraje. Poza tym wartość ICT 
Development Index była w jej przypadku wyraźnie wyższa od średniej dla 
wszystkich badanych państw. 

 
Tabela 5. Wartości miernika ICT Development Index i mierników cząstkowych 

 

Miernik 
Polska Świat (155 państw) 

wartość 
miernika 

lokata  
w rankingu 

wartość 
średnia 

ICT Development Index 6,19 31 4,15 
Miernik cząstkowy „dostęp” 6,46 43 4,66 
Miernik cząstkowy „wykorzystanie” 4,57 32 2,47 
Miernik cząstkowy „umiejętności” 8,89 17 6,51 

Źródło: jak do tabeli 4, s. 19–21, 38–46. 

 
Biorąc pod uwagę poszczególne mierniki cząstkowe wchodzące w skład 

ICT Development Index, pozycja Polski również nie jest najgorsza, ale  
z pewnością daleko jej do czołówki. Każdy z mierników cząstkowych osiągnął 
wartość wyższą od średniej dla 155 państw, a szczególnie wysoka była ona  
w przypadku miernika „umiejętności”, dając Polsce 17 lokatę w rankingu. 

Wśród pierwszych trzydziestu państw o najwyższej wartości ICT Deve-
lopment Index oprócz krajów azjatyckich, Australii, czy Stanów Zjednoczonych, 
znalazło się również liczne grono krajów europejskich. Polskę wyprzedziło  
w tym rankingu aż dziewiętnaście, z czego szesnaście należących do Unii 
Europejskiej. Szczególnie wysoko w rankingu (tuż za Koreą) znalazły się 
zwłaszcza Szwecja (2. lokata), Dania (3.), Finlandia (5.), Holandia (6.) oraz 
Luksemburg (7.). W porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej Polska nie 
wypada więc pod tym względem dobrze, a niższe wartości ICT Development 
Index otrzymały jedynie Portugalia i Grecja oraz większość państw, które od 
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2004 roku przystąpiły do Unii Europejskiej (wyjątek stanowią Malta, Słowenia  
i Estonia, które znalazły się w pierwszej „trzydziestce” zestawienia). 

 

 
 

Rysunek 6. Państwa o najwyższej wartości miernika ICT Development Index 
 Źródło: opracowanie własne na podstawie: Measuring the Information Society 2012, Inter-

national Telecommunication Union, Geneva, s. 21. 
 

 
Zakończenie 

 
Dynamiczny rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych i pojawia-

jące się nieustannie ich nowe zastosowania nieuchronnie prowadzą w kierunku 
„społeczeństwa informacyjnego”. Przekształcenia te następują jednak w po-
szczególnych krajach w różnym tempie, w konsekwencji czego mogą się one 
różnić stopniem rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Pomiar stopnia 
rozwoju tego społeczeństwa nie jest jednak zadaniem prostym. Mimo to, 
zachodzące współcześnie procesy i zjawiska wymuszają jego wymierną identy-
fikację. Polska, jak wskazują wybrane wskaźniki, z pewnością nie należy do 
czołówki państw w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Wśród 
krajów Unii Europejskiej z reguły zajmuje ona odległe pozycje, choć nieco 
lepiej wygląda jej ogólna sytuacja w skali świata w zakresie rozwoju ICT. 
Polska w najnowszym raporcie International Telecommunication Union znalazła 
się bowiem na 31. miejscu w rankingu 155 państw pod względem wartości 
indeksu ICT Development Index, wyprzedzając tym samym dziesięć państw 
spośród wszystkich 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej. 
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Streszczenie 

Druga połowa XX. i początek XXI stulecia to okres znaczących przemian związanych  
z rozwojem technologii ICT i powstawaniem społeczeństwa informacyjnego. W artyku-
le przedstawiono pojęcie społeczeństwa informacyjnego i jego cechy charakterystycz-
ne, jak również problem pomiaru stopnia rozwoju tego społeczeństwa i wybrane jego 
mierniki. Następnie dokonano oceny pozycji Polski pod względem rozwoju społeczeń-
stwa informacyjnego w skali Europy i świata oraz zmian, jakie nastąpiły w tym zakre-
sie w ostatnich latach. 
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Summary 

INFORMATION SOCIETY – THE NOTION, MEASUREMENT AND THE 
LEVEL OF DEVELOPMENT IN POLAND 

The second half of the 20th century and the beginning of the 21st century it is a period of 
significant changes related to the ICT development and the emergence of the infor-
mation society. This paper presents the notion of the information society and its charac-
teristics, as well as the problem of measuring the level of information society’ devel-
opment and its selected indexes. The next part of the paper covers the analysis of the 
Polish position in Europe and in the world in terms of the information society’ devel-
opment and changes that have occurred in this area in recent years. 



JUSTYNA WIELOCH∗ 

WSPÓŁCZESNY KRYZYS FINANSOWY A GOSPODARKA 
MEKSYKU 

Wstęp 

Kryzys gospodarczy, choć jest jedną z naturalnie występujących faz cyklu 
gospodarki wolnorynkowej i stanowi jej integralny element, zwykle pojawia się 
nagle, trwale zmieniając warunki życia gospodarczego, społecznego i politycz-
nego. Kryzys gospodarczy, który rozpoczął się w 2008 r., pomimo swej specyfi-
ki w odniesieniu do przyczyn, podobnie jak każdy poprzedni, ujawnił, występu-
jące zarówno w gospodarkach narodowych, jak i ugrupowaniach integracyjnych, 
istniejące niedopasowanie regulacji do praktyki gospodarczej.  

Gospodarka meksykańska na przestrzeni ostatniego półwiecza zmagała się  
z trzema znaczącymi kryzysami. Dwa z nich miały charakter wewnętrzny, 
natomiast ostatni, w ujęciu chronologicznym, jest konsekwencją załamania 
międzynarodowych rynków finansowych w 2008 r. 

Celem niniejszego artykułu jest analiza konsekwencji kryzysu finansowego 
początku XXI w. dla gospodarki Meksyku. Powstanie Północnoamerykańskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (NAFTA) spowodowało znaczną intensyfika-
cję wymiany handlowej ze Stanami Zjednoczonymi, a w konsekwencji dopro-
wadziło do uzależnienia gospodarki meksykańskiej od koniunktury na rynku 
amerykańskim. Analiza wskaźników makroekonomicznych gospodarki Meksy-
ku pozwoli wskazać w jakim stopniu współpraca ekonomiczna w ramach 
Północnoamerykańskiego Porozumienia o Wolnym Handlu wpłynęła na trans-
misję negatywnych impulsów z gospodarki amerykańskiej. Diagnoza sytuacji 
ekonomicznej Meksyku oraz skali jej powiązań z rynkami międzynarodowymi 
stanowić będzie podstawę oceny opłacalności intensyfikacji współpracy z USA 
wynikającej z uczestnictwa w NAFTA. 

Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej z nich przedstawiono prze-
gląd literatury naukowej poświęconej analizie przyczyn oraz implikacji kryzysu 
gospodarczego w Meksyku. W kolejnej części zaprezentowano przyczyny  
i zmiany makroekonomiczne gospodarki meksykańskiej w czasie globalnego 
kryzysu finansowego. 

 
                                    

∗ Doktorantka, Katedra Wymiany Międzynarodowej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ. 
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1. Przegląd literatury 
 
M. Sánchez, wiceprezes Banco de Mexico analizuje sytuację gospodarczą 

Meksyku z uwzględnieniem kondycji gospodarki amerykańskiej i strefy euro1. 
W kontekście rozważań dotyczących gospodarki amerykańskiej, autor zauważa, 
że w 2012 r. dynamika wzrostu gospodarczego Meksyku hamowana była przez 
ogólnoświatowe spowolnienie gospodarcze i pesymistyczne nastroje na rynkach 
światowych. W Stanach Zjednoczonych odnotowano relatywnie niski wzrost 
gospodarczy, a wartości produkcji w tym kraju przez kolejne pięć lat, tj. od 2008 r. 
pozostawała na poziomie niższym od wyznaczonego przez długookresowy 
trend. M. Sánchez wskazuje, że choć nastąpiło ożywienie na rynku nieruchomo-
ści, a liczba udzielanych kredytów zaczęła rosnąć, stopa bezrobocia i skala 
inwestycji prywatnych pozostawała na niskim poziomie. Obawy budziła również 
niska wartość produkcji przemysłowej w USA, która wywierała szczególnie 
istotny wpływ na meksykańską produkcję i handel. Należy tutaj zaznaczyć, że  
w celu ożywienia produkcji w USA uruchomiono pakiety fiskalne oraz ekspan-
sywną politykę monetarną, które nie przyniosły jednak oczekiwanych skutków.  

Obok Stanów Zjednoczonych autor analizuje również sytuację gospodarczą 
strefy euro, wskazując na stale utrzymujący się wysoki poziom bezrobocia  
w regionie. Ekonomista zauważa, że istniejące problemy strefy euro wynikają 
głównie z ograniczeń instytucjonalnych unii monetarnej, które utrudniają 
skuteczną interwencję w poszczególnych krajach członkowskich. Zdaniem  
M. Sáncheza wprowadzenie odpowiednich zmian w architekturze unii gospodar-
czo-walutowej, programy pomocy finansowej krajom pogrążonym w kryzysie 
oraz działania podejmowane przez Europejski Bank Centralny (EBC) istotnie 
ograniczyły ryzyko pogłębiania się kryzysu oraz rosnącego zadłużenia. Diagno-
za ta dotyczy szczególnie krajów peryferyjnych unii. Oprócz analizy sytuacji 
gospodarczej w USA i strefie euro, autor przedstawia syntetyczną analizę 
głównych wskaźników makroekonomicznych Meksyku.  

Ten sam autor w materiałach z posiedzenia Komisji ds. Handlu pomiędzy 
USA i Meksykiem2 wskazuje na trzy zasadnicze cechy stopniowego odbicia się 
gospodarki Meksyku. Pierwszym z nich jest dynamika PKB, która w 2012 r. 
była dwa razy wyższa niż średnia dynamika PKB w pierwszej dekadzie XXI 
wieku3. Kolejną cechą ożywienia jest fakt, że przywrócona równowaga gospo-
darcza dotyczy wszystkich kluczowych komponentów zagregowanego popytu, 

                                    
1 M. Sánchez, Mexico’s economic outlook and challenges, [w:] Regulatory reform, the global 

economic outlook, and the implications for Mexico’s financial sector, Institute of International Finance 
and Banorte, Mexico City2013 (npubl.). 

2 M. Sánchez, Forces and threats to Mexico’s economic recovery, United States–Mexico Chamber 
of Commerce, New York 2012. 

3 Średnia dynamika PKB w latach 2001–2007 wynosiła 2,3%, natomiast od 2010 r. do pierwszej 
połowy 2012 r. wynosiła 4,6%.  
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w szczególności stałych inwestycji krajowych i konsumpcji4. Ostatnią właściwo-
ścią, która częściowo wyjaśnia obserwowane ożywienie jest wsparcie udzielane 
przez kraje rozwinięte pomimo problemów, z jakimi same muszą się zmierzyć. 
Należy jednak zaznaczyć, że w warunkach silnych powiązań produkcyjnych 
z gospodarką amerykańską, niepewność panująca na tamtym rynku powoduje 
trudności z prawidłowym oszacowaniem wielkości produkcji w przyszłych 
okresach.  

J.C. Moreno-Brid5, koordynator badań w Komisji Gospodarczej Krajów 
Ameryki Łacińskiej i Karaibów identyfikuje ogólnoświatowe konsekwencje 
kryzysu oraz ich wpływ na gospodarkę Meksyku oraz szerzej – krajów Ameryki 
Łacińskiej czy rynków wschodzących. Autor wskazuje, że zmniejszone prze-
pływy kredytowe i słabnąca aktywność ekonomiczna USA i krajów OECD 
wyraźnie wpłynęły na wszystkie rynki wschodzące (nie tylko w regionie), przy 
czym to właśnie do Ameryki Łacińskiej nastąpiła najsilniejsza transmisja 
światowych tendencji dekoniunkturalnych. J.C. Moreno-Brid zauważa, że  
w 2008 r. realny PKB Meksyku wzrósł jedynie o 1,5% wobec 3,3% w roku po-
przednim. Ponadto, w 2009 r. w regionie Ameryki Łacińskiej odnotowano 
największy spadek realnego PKB na poziomie –6,5%. Jednakże, w czwartym 
kwartale 2009 r. wzrosła aktywność gospodarcza Meksyku, co, zdaniem autora, 
wynika z optymistycznych nastrojów panujących w USA przejawiających się 
m.in. odbudową zapasów.  

M.A. Villarreal6, specjalista w zakresie handlu i finansów międzynarodo-
wych analizuje sytuację gospodarczą Meksyku w kontekście kryzysu gospodar-
czego przedstawiając bieżącą sytuację ekonomiczną, intensywność powiązań 
handlowych z USA oraz wpływ światowego kryzysu finansowego na wybrane 
aspekty gospodarki meksykańskiej. Autor zauważa, że kryzys spowodował 
największe od dwudziestu lat skurczenie gospodarki meksykańskiej. Oprócz 
recesji, kryzys przyniósł znaczny spadek eksportu towarów do USA oraz 
deprecjację peso. Straty korporacji na otwartych pozycjach walutowych spowo-
dowały problemy z płynnością finansową oraz spadek zaufania inwestorów. 
Przyjęte reformy gospodarcze pomogły jednak w ożywieniu gospodarki  
i ustabilizowaniu kursu walutowego. Ponownemu wzrostowi gospodarczemu 
sprzyjają również tendencje na rynkach światowych, przede wszystkim rosnący 
popyt zagraniczny, który pozytywnie oddziałuje na eksport towarów, w szcze-
gólności samochodów. Sektory gospodarki uzależnione od popytu wewnętrzne-
go nadal zmagają się z kryzysem, jednak oczekuje się, że z czasem w sektorze 
użyteczności publicznej (m.in. branża energetyczna, gazownicza, ciepłownicza  
                                    

4 W latach 2010–2012 wydatki na konsumpcję rosły średnio 4% rocznie. 
5 J.C. Moreno-Brid, The Mexican Economy and the International Financial Crisis, Draft, Septem-

ber 2010.  
6 M.A. Villarreal, The Mexican economy after the global financial crisis, Congressional Research 

Service, CRS Report for Congress, Mexico 2010. 
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i wodno-kanalizacyjna), budownictwie i handlu detalicznym również nastąpi 
ożywienie.  

M.A. Villarreal zauważa, że po utworzeniu NAFTA siła powiązań gospo-
darki meksykańskiej z amerykańską znacznie wzrosła, a członkostwo w poro-
zumieniu pogłębiło istniejącą zależność. Udział USA w eksporcie Meksyku na 
poziomie 80% powoduje, że gospodarka tego kraju jest wrażliwa na wszelkie 
wahania u północnego sąsiada. USA jest najważniejszym, pod względem 
eksportu i inwestycji, partnerem Meksyku, natomiast w odwrotnej zależności 
Meksyk jest trzecim, po Chinach i Kanadzie, partnerem handlowym. W ostatniej 
części raportu autor prezentuje analizę skutków kryzysu finansowego na wy-
brane wskaźniki makroekonomiczne takie jak dynamika PKB, eksport, zatrud-
nienie, produkcja, sektor energetyczny (rynek ropy naftowej), bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne oraz przepływy finansowe. 

 
 

2. Analiza makroekonomiczna 
 
Analiza wskaźników makroekonomicznych gospodarki meksykańskiej po-

zwoli określić rozmiary kryzysu tamtejszego rynku, natomiast uwzględnienie 
USA pozwoli określić siłę oddziaływania dekoniunktury w USA na stan 
gospodarki meksykańskiej. 

 

 
 

Wykres 1. Kurs walutowy peso meksykańskiego do dolara amerykańskiego (MXN/USD) 
pomiędzy styczniem 2003 a kwietniem 2013 

Źródło: http://stooq.pl/q/?s=mxnusd&c=10y&t=l&a=ln&b=0.  

 
Wykres 1 przedstawia kształtowanie się kursu walutowego MXN/USD. 

Przez około pół roku, od sierpnia 2008 r. nastąpiła gwałtowna deprecjacja 
meksykańskiego peso wobec dolara amerykańskiego. Osłabienie waluty o ponad 
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jedną trzecią wynika z trzech podstawowych powodów7. Po pierwsze, silne 
uzależnienie gospodarki meksykańskiej od eksportu ropy naftowej spowodowa-
ło, że w 2008 r., z powodu spadku cen tego surowca na rynkach światowych 
(wykres 2) do budżetu wpłynęło o 54% mniej petrodolarów w porównaniu  
z rokiem ubiegłym. Zmiana w polityce USA polegająca na intensyfikacji 
eksploracji krajowych złóż gazu łupkowego zmniejszyła popyt na ropę naftową 
(wykres 3). Zwiększona podaż gazu łupkowego spowodowała drastyczny spadek 
jego ceny (wykres 4), co wpłynęło na substytucję ropy naftowej na dużą skalę. 
Ponadto, dekoniunktura w USA spowodowała, że tamtejszy rynek zgłaszał 
mniejsze zapotrzebowanie na ropę naftową, co dodatkowo ograniczyło przepływ 
dolara do meksykańskiej gospodarki. Kryzys w USA spowodował również 
ubytek inwestycji lokowanych w Meksyku. W ujęciu rocznym ilość dolara na 
rynku meksykańskim spadła z tego tytułu w 2008 r. o 15%. Ostatnią przyczyną 
nagłego załamania kursu MXN/USD jest sytuacja meksykańskich emigrantów 
na amerykańskim rynku pracy. Pracownicy ci zatrudnieni są zwykle w sektorach 
takich jak przemysł czy budownictwo, które najciężej dotykają wahania ko-
niunkturalne. Spadek produkcji w tych obszarach oznacza redukcję zatrudnienia, 
a w konsekwencji brak otrzymywanego wynagrodzenia. Ponieważ emigranci  
z Meksyku część swoich dochodów transferowali do pozostających w kraju 
rodzin, pogorszenie ich sytuacji odbiło się na ograniczonej podaży dolara na 
rynku meksykańskim.  

 

 
 

Wykres 2. Cena baryłki ropy naftowej (crude light oil future) w USD w latach 2003–2013 
(kwiecień) 

Źródło: http://stooq.pl/q/?s=cl.f. 

 

                                    
7 R. Jaszczak, Meksyk – gospodarka w cieniu USA, „Biuletyn Informacyjny Bankier & Hossa 

News” 2009, maj, s. 4 
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Wykres 3. Eksport ropy naftowej z Meksyku w latach 1990−2010 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3. 

cfm?tid=5&pid=57&aid=4&cid=regions&syid=1990&eyid=2010&unit=TBPD. 

 
 
 

 
 
Wykres 4. Cena gazu łupkowego (natural gas future) w latach 2003–2013 (kwiecień) w 

USD/mmBtu 
Źródło: http://stooq.pl/q/?s=ng.f. 
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Wykres 5. Dynamika realnego PKB Meksyku w latach 1971–2011  

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://unctadstat.unctad.org. 

 
Meksyk i Stany Zjednoczone charakteryzują silne więzi ekonomiczne, 

szczególnie po powstaniu NAFTA. Znaczna część eksportu Meksyku trafia do 
USA, a zatem zmiany w amerykańskim popycie zgłaszanym na towary pocho-
dzące od południowego sąsiada znajdują odzwierciedlenie w meksykańskim 
przemyśle (wykres 5). Kryzys gospodarczy spowodował ograniczenie amery-
kańskiego popytu, również na dobra importowane, co w początkowym okresie 
doprowadziło do osłabienia dynamiki PKB, a następnie wywołało recesję. 

Wykres 4 przedstawia kształtowanie się dynamiki PKB Meksyku  
i Stanów Zjednoczonych. Widać na nim wyraźnie, że po 1994 r., a więc po 
powołaniu NAFTA, wzrost gospodarczy Meksyku stanowił odzwierciedlenie 
wzrostu PKB Stanów Zjednoczonych. W 1995 r. gospodarka meksykańska 
skurczyła się o niemal 6%, co było skutkiem kryzysu tequila. Kolejne osłabienie 
dynamiki PKB odnotowano w 2001 r., co stanowiło konsekwencje sytuacji 
gospodarczej USA po pęknięciu bańki spekulacyjnej na akcjach firm branży IT, 
tzw. dot-com bubble oraz po atakach terrorystycznych na World Trade Center  
z 11.09. 2001 r. Kolejne lata (2001−2008) to okres rosnącej bańki spekulacyjnej 
na rynku amerykańskich nieruchomości, której towarzyszył rozkwit gospodar-
czy i który zakończył się w drugiej połowie 2008 r. Recesja w Stanach Zjedno-
czonych ograniczyła import z Meksyku, napływ inwestycji do południowego 
sąsiada, a także popyt na ropę naftową, co negatywnie wpłynęło na kondycję 
meksykańskiej gospodarki.  
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Wykres 6. Eksport Meksyku do USA i ogółem w latach 1993−2011 (w mld USD) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.economia.gob.mx/trade-and-
investment/foreign-trade/tariff-and-statistical-information. 

 

 
Wykres 7. Import Meksyku z USA i ogółem w latach 1993−2011 (w mld USD) 

Źródło: jak do wykresu 6. 

 
Wykresy 5 i 6 przedstawiają kształtowanie się handlu Meksyku ze światem 

oraz, ze względu na szczególnie istotne znaczenie, ze Stanami Zjednoczonymi. 
W 2009 r., wymiana handlowa ogółem zmniejszyła się o 24,2% dla importu oraz 
21,5% dla eksportu. Analogiczne statystyki w odniesieniu do USA wyniosły 
26,3% oraz 21,2%. Kryzys gospodarczy na świecie spowodował osłabienie 
popytu na dobra importowane z Meksyku. W szczególności dotyczy to ropy 
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naftowej, w przypadku której zmniejszonemu popytowi towarzyszył znaczący 
spadek cen (eksport analizowany jest w ujęciu wartościowym, a zatem spadek 
cen, nawet przy niezmiennej ilości eksportu, wpływa na obniżenie wartości). 
Pogorszenie ogólnoświatowej koniunktury znalazło odzwierciedlenie w kondy-
cji meksykańskiej gospodarki, co przełożyło się na zmniejszoną konsumpcję 
krajową, a więc również popyt dóbr importowanych.  

 

 
Wykres 8. Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do sektora przemysłowego i 

usługowego w Meksyku w latach 1994−2011 (w mld USD) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.economia.gob.mx/trade-and-

investment/direct-foreign-investment/official-statistics-on-dfi-flows-into-mexico. 

 

 
Wykres 9. Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych z USA oraz z pozostałych krajów do 

Meksyku w latach 1994–2011 (w mld USD) 
Źródło: jak do wykresu 8. 
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Największym inwestorem w Meksyku są Stany Zjednoczone, które od po-
wstania NAFTA do 2011 r. ulokowały tu inwestycje na łączną kwotę ponad  
174 mld USD. Ponadto, istotną rolę odgrywają inwestycje napływające  
z Hiszpanii i Holandii. Od 2009 roku nastąpił znaczy spadek napływu BIZ do 
Meksyku, przy czym w 2009 r., w odniesieniu do USA dynamika ta była 
mniejsza (40,6% spadek dla świata wobec 35,4% dla USA), natomiast w 2010 
inwestycje pochodzące z USA zmalały o ponad 23% w stosunku do roku 
ubiegłego, przy jednoczesnym 28% wzroście inwestycji globalnych lokowanych 
w Meksyku. 

Struktura napływających BIZ fluktuuje, tzn. na przestrzeni analizowanego 
okresu, udział przemysłu i usług zmiennie dominował. W przemyśle największą 
rolę odgrywają inwestycje w Maquiladora industries. Termin ten odnosi się do 
fabryk (głównie amerykańskich) lokowanych początkowo, tj. po powstaniu 
NAFTA, przy granicy amerykańsko-meksykańskiej, natomiast w późniejszym 
okresie, ze względu na postępujący drenaż przygranicznych rynków pracy czy 
środowiska, również w głębi kraju, na półwyspie Jukatan. Specyficzny charakter 
inwestycji polega na imporcie surowców i półfabrykatów, następnie montażu  
w Meksyku oraz eksporcie gotowych produktów do kolejnych krajów. Przed-
miotem handlu są często amerykańskie komponenty eksportowane do Meksyku, 
które po przetworzeniu są z powrotem reeksportowane do kraju inwestora.  

W sektorze usług, dominującą pozycję zajmują usługi finansowe, handlowe, 
wynajem nieruchomości oraz działalność związana ze środkami masowego 
przekazu. W 2007 r., przed wybuchem światowego kryzysu, inwestycje w usługi 
finansowe stanowiły niemal połowę wszystkich inwestycji lokowanych w ten 
sektor gospodarki, natomiast w 2011 r. jedynie 30%. W analizowanym okresie 
inwestycje w sektor finansowy zmalały o 60% i był to największy spadek 
spośród wszystkich analizowanych obszarów inwestycyjnych.  

 
 

Zakończenie 
 
Analiza wskaźników makroekonomicznych gospodarki Meksyku potwier-

dza znaczne uzależnienie kraju od Stanów Zjednoczonych. Na intensyfikację 
tego zjawiska wpływ miało utworzenie strefy wolnego handlu NAFTA. Stany 
Zjednoczone, jako największa gospodarka świata, w sposób naturalny dominuje 
w regionie. Bliskość geograficzna, zniesione bariery handlowe oraz komplemen-
tarny charakter struktur gospodarczych wpływają na intensywną współpracę 
handlową i inwestycyjną.  

Kryzys finansowy początku XXI w. ujawnił nieznane dotąd, niekorzystne 
konsekwencje tak silnej współpracy gospodarczej z USA. Obserwowane 
zacieśnianie współpracy w ramach NAFTA w czasach kryzysu okazało się 
wyjątkowym obciążeniem. Czerpanie korzyści ze sprzyjającej koniunktury  
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w USA, przyniosło w czasach jej pogorszenia transmisję negatywnych impul-
sów z gospodarki amerykańskiej. Wprawdzie Meksyk utrzymuje relacje 
handlowe z wieloma krajami, jednak gospodarka oparta jest na eksporcie ropy 
naftowej na rynki światowe oraz innych produktów do USA. Zbieg niekorzyst-
nych warunków takich jak kryzys panujący w większości krajów rozwiniętych, 
mniejszy popyt na ropę naftową oraz niższa cena surowca spowodowały, że 
nastąpiło osłabienie filarów gospodarki meksykańskiej.  
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Streszczenie 

Kryzys gospodarczy początku XXI w. niekorzystnie wpłynął na większość państw o 
ustroju wolnorynkowym. Meksyk, jako członek Północnoamerykańskiego Porozumie-
nia o Wolnym Handlu o silnych powiązaniach handlowych ze Stanami Zjednoczonymi 
był szczególnie narażony na transmisję negatywnych impulsów z gospodarki północne-
go sąsiada. W artykule przedstawiono przegląd literatury oraz własną analizę konse-
kwencji kryzysu dla gospodarki meksykańskiej. 

 
Summary 

MEXICAN ECONOMY IN THE CONTEXT OF CONTEMPORARY  
FINANCIAL CRISIS 

Economic crisis at the beginning of 21st century had an unfavorable impact on all of the 
free market economies. Mexico, as a member on North American Free Trade Agree-
ment with strong trade ties with United States was particularly exposed to transmission 
of negative impulses from the economy of its north neighbor. The article presents re-
view of the literature and author’s own analysis of the consequences of the crisis for 
Mexican economy.  
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