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Krzysztof DRACHAL∗

ANALIZA KORELACJI LINIOWEJ ZYSKOWNOŚCI WYBRANYCH SPÓŁEK
GIEŁDOWYCH I CEN ICH AKCJI NA RYNKU POLSKIM

ANALYSIS OF LINEAR CORRELATION OF PROFITABILITY WITH
CHANGE IN SHARE PRICE FOR SELECTED EXCHANGE COMPANIES ON
POLISH MARKET

Abstract
The presented article describes the results obtained by stochastic analysis of linear
correlation of change in total assets, net profit, sales, ROS, ROE and ROA with
change in share price. No correlation was found for particular stocks listed on WIG
20 for the period 2001 – 2010. Quarterly data was used.

Słowa kluczowe: relewantność wyceny, WIG 20, decyzje inwestycyjne, wpływ wskaźników
finansowych na cenę akcji, hipoteza rynku efektywnego
Numer klasyfikacji JEL: G11, G12, G14

Wstęp
Analiza wskaźnikowa jest jednym z wielu narzędzi dostępnych dla potencjalnego inwestora. Co
prawda dane liczbowe zawarte w sprawozdaniach finansowych różnych spółek mogą być
nieporównywalne, jednakże istnieją pewne powszechnie akceptowane standardy oceny
przedsiębiorstwa. Warunkiem koniecznym (ale nie dostatecznym) przetrwania na rynku przez
przedsiębiorstwo, jest osiąganie wysokiej rentowności (Micherda, 2005). Racjonalnie postępujący
inwestorzy giełdowi zazwyczaj podejmują decyzje w oparciu o analizę techniczną bądź analizę
fundamentalną (Mayo, 1997).
Można więc oczekiwać, że owi inwestorzy, przekładają zmiany w rentowności spółki na swoje
decyzje inwestycyjne. Spółki osiągające wysoką rentowność powinny charakteryzować się większą
atrakcyjnością dla inwestorów. Odwrotnie: generowanie strat, zmniejszanie się wartości aktywów lub
pogarszająca się rentowność powinna być dla inwestora sygnałem ostrzegawczym. Inwestorzy – jeżeli
charakteryzują się awersją do ryzyka – redukowaliby w tym wypadku swój popyt na takie akcje.
Sugerowałoby to więc, że cena akcji powinna być dodatnio skorelowana z rentownością spółki w
okresie wcześniejszym. Brak takiej korelacji mógłby być efektem skłonności do ryzyka inwestorów,
niedoceniania roli analizy fundamentalnej przez inwestorów lub podejmowania decyzji w sposób
losowy albo też świadczyłby o kierowaniu się aktualnym trendem, czy chwilową popularnością danej
spółki (bańka spekulacyjna) przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, itp. Istnienie takiej korelacji
byłoby zaś istotnym argumentem przemawiającym przeciwko spekulacyjnemu charakterowi rynku
akcji i świadczącym o stosunku inwestorów do ryzyka.
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Z drugiej jednak strony należy zauważyć, że występowanie silnej korelacji między ceną akcji w
okresie późniejszym, a informacją zawartą w sprawozdaniu finansowym z okresu poprzedniego
dowodziłby braku spełnienia semi-mocnej hipotezy rynku efektywnego. Bowiem wartość oczekiwana
portfela inwestycyjnego złożonego ze spółek o rosnącej rentowności byłaby ponadprzeciętnie wysoka.
Jako przykład badań związanych z przedstawioną problematyką, dotyczących polskiego rynku,
można wymienić analizę sektora spożywczego na warszawskiej GPW w latach 1997 – 1998.
Pokazano, że tzw. taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji (TMAI) była w tym okresie metodą
nieefektywną (Jasiukiewicz, Wasilewska, 2000). Metoda ta bazuje na analizie fundamentalnej i
umożliwia porównywanie spółek na podstawie charakteryzujących je wskaźników finansowych.
Otrzymane rezultaty wytłumaczone zostały m.in. dużą ilością niedoświadczonych, indywidualnych
inwestorów, małą liczbą inwestorów instytucjonalnych i nieprzywiązywaniem uwagi przez
inwestorów do analizy fundamentalnej w owym okresie. Interesujące więc wydaje się zbadanie, czy
charakter polskiego rynku akcji uległ w tym względzie pewnemu przeobrażeniu się wraz z upływem
czasu i czy można zaobserwować wpływ pewnych informacji finansowych na kształtowanie się cen
akcji. Zauważmy na początku, że na polskim rynku kapitałowym bardzo duży udział obecnie mają
inwestorzy zagraniczni, systematycznie maleje natomiast udział inwestorów indywidualnych. Rynek
kapitałowy w przeciągu ostatnich lat uległ więc silnym przeobrażeniom.

Udział w obrotach na Głównym Rynku GPW w I kw. 2010 r.

20%
47%

33%

inwestorzy zagraniczni

inwestorzy instytucjonalni

krajowi inwestorzy indywidualni

Rysunek 1: Udział w obrotach na Głównym Rynku GPW w I kw. 2010 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GPW, 2010.

W niniejszej analizie rozważone zostaną spółki spełniające pewne zadane kryteria i zbadana
zostanie stochastyczna istotność wybranych współczynników korelacji liniowej między wskaźnikami
rentowności i ceną akcji.

1. Studium wybranej literatury ogólnoświatowej
W literaturze światowej badanie korelacji zmiany cen i wskaźników zyskowności następuje z
reguły w kontekście konstruowania modelu regresyjnego, gdzie zmiennymi objaśniającymi są
wybrane dane otrzymane ze sprawozdań finansowych spółki, zaś zmienną objaśnianą jest cena akcji.
Tak konstruowane modele służą znajdywaniu strategii inwestycyjnej pozwalającej osiągać na danym
rynku ponadprzeciętne zyski. Badania te więc siłą rzeczy testują semi-mocną hipotezę rynku
efektywnego (Fama, 1970).
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Na rynkach dojrzałych analiza relewantności wyceny ma długą tradycję. Naturalnie
najdokładniej przeanalizowano rynek amerykański (Baruch, Thiagarajan 1993). Warto jednak zwrócić
uwagę także na rynki rozwijające się.
Rozpatrując okres 1995 – 2001 i dane na podstawie sprawozdań rocznych wykazano istnienie
dodatniej korelacji liniowej między wskaźnikiem ROA a ceną akcji na giełdzie w Tunisie (Elleuch,
2009). Rozpatrując z kolei okres 1994 – 2004 i dane na podstawie sprawozdań rocznych wykazano
istnienie dodatniej korelacji liniowej między wskaźnikiem ROA i zyskiem netto a ceną akcji na
giełdzie w Sao Paulo (Galdi, Lopes, 2007). Wykazano także istotność korelacji dla cen akcji i
zyskowności odpowiednich spółek na giełdach indyjskich w latach 2000 – 2005 (Dhnakani, 2005).
Dane z giełdy indonezyjskiej z lat 2003 – 2006 wykazują, że istnieje znaczący wpływ rentowności
spółek na ceny ich akcji (Martani, Khairurizka, 2009).
Podobne korelacje, jak powyżej, zaobserwowane zostały na wspomnianym uprzednio rynku
amerykańskim (Warfield, Wild, 1992; Aarbanell, Bushee, 1998; Piotroski, 2002; Johnson, Soenen,
2003). Literatura związana z przedstawionymi zagadnieniami jest bardzo bogata. Tak więc tym
bardziej interesujące byłoby przeprowadzenie podobnej analizy dla Polski – przynajmniej wstępnie.
W tym kontekście warte podkreślenia są badania z lat 1993 – 1998 sugerujące brak spełnienia
semi-mocnej hipotezy rynku efektywnego w Polsce (Filer, Hanousek, 2000).

2. Metodologia badania
W omawianym badaniu przeanalizowano zachowanie się cen 8 wybranych spółek z GPW.
Przeanalizowane zostały raporty kwartalne od drugiego kwartału 2001 roku do trzeciego kwartału
2010 roku. Jako kryterium wyboru spółek do analizy kierowano się dostępem do danych z dłuższego
okresu oraz tym, by analizowane spółki znajdowały się na początku 2011 roku w indeksie WIG 20.
Kryterium WIG 20 służyło temu, by wybrane spółki były w miarę reprezentatywne dla wszystkich
notowanych spółek na GPW i by były to spółki o relatywnie dużej kapitalizacji, co redukowałoby
możliwość błędów wynikłych z podatności na spekulację. Ostatecznie kryteria te spełniły spółki:
ASSECOPOL, BRE, BZWBK, KGHM, PEKAO, PKNORLEN, POLIMEXMS i TPSA. Dane
pobrano z baz danych: http://www.bankier.pl/inwestowanie/profile/wynikifinansowe/ oraz
http://stooq.pl/.
Przyjęto następujące oznaczenia:
dA(i) – różnica aktywów całkowitych w okresie i+1 i aktywów całkowitych w okresie i,
dS(i) – różnica przychodów ze sprzedaży (odsetek i prowizji) w okresie i+1 i przychodów ze
sprzedaży (odsetek i prowizji) w okresie i,
dZ(i) – różnica zysku netto w okresie i+1 i zysku netto w okresie i,
dROS(i) – różnica wskaźnika ROS w okresie i+1 i wskaźnika ROS w okresie i,
dROE(i) – różnica wskaźnika ROE w okresie i+1 i wskaźnika ROE w okresie i,
dROA(i) – różnica wskaźnika ROA w okresie i+1 i wskaźnika ROA w okresie i,
dP(i) – różnica ceny akcji w okresie i+1 i ceny akcji w okresie i.
Zbadano korelację liniową, mierzoną współczynnikiem korelacji liniowej Pearsona, pomiędzy
parami
danych:
[dA(i);dP(i+1)],
[dS(i);dP(i+1)],
[dZ(i);dP(i+1)],
[dROS(i);dP(i+1)],
[dROE(i);dP(i+1)] oraz [dROA(i);dP(i+1)] oraz przeprowadzono test statystycznej istotności
obliczonych współczynników na poziomie istotności 5%.

3. Wyniki
Analiza statystyczna wykazała, że dla żadnej pary, dla żadnej spółki, nie zaszła stochastycznie
istotna liniowa zależność korelacyjna. Również graficzna analiza nie dała podstaw do formułowania
6

hipotezy o innej (np. krzywoliniowej) zależności. Wyniki analizy współczynnikiem Pearsona
przedstawia poniższa tabela.
Tabela 1
Współczynniki korelacji liniowej Persona dla wybranych czynników oraz wyniki testu
istotności tego współczynnika na poziomie istotności 5%

tKRYTYCZNE
dA
ρ -0.0470
ASSECOPOL
t 0.0080
ρ -0.2544
BRE
t 0.0445
ρ -0.4447
BZWBK
t 0.0839
ρ 0.2049
KGHM
t 0.0354
ρ -0.2211
PEKAO
t 0.0383
ρ 0.0741
PKNORLEN
t 0.0126
ρ 0.0732
POLIMEXMS
t 0.0124
ρ 0.1548
TPSA
t 0.0265

2.0301
dS
0.2592
0.0454
-0.0654
0.0111
-0.2691
0.0472
0.0964
0.0164
-0.0267
0.0045
0.2927
0.0517
0.0854
0.0145
0.3114
0.0554

dZ
-0.2408
0.0419
-0.0740
0.0125
0.1741
0.0299
0.1399
0.0239
-0.0779
0.0132
0.1418
0.0242
0.1361
0.0232
0.0462
0.0078

dROS
-0.3201
0.0571
-0.0613
0.0104
0.1746
0.0300
0.2399
0.0418
-0.0588
0.0100
0.1409
0.0241
0.0739
0.0125
0.0454
0.0077

α
dROE
-0.1366
0.0233
-0.0820
0.0139
0.1742
0.0299
0.1407
0.0240
-0.0512
0.0087
0.1427
0.0244
0.1099
0.0187
0.0452
0.0076

5%
dROA
-0.1914
0.0330
-0.0659
0.0112
0.1797
0.0309
0.1340
0.0229
-0.0537
0.0091
0.1417
0.0242
0.0957
0.0162
0.0480
0.0081

Źródło: opracowanie własne.

Otrzymane wyniki na poziomie istotności 5% sugerują, że dla wybranych spółek nie istnieje
istotna stochastycznie zależność (liniowa) między zmianą poziomu aktywów, zysku netto,
przychodów ze sprzedaży, rentowności sprzedaży, rentowności kapitałów własnych ani rentowności
aktywów. Dla wybranych spółek ich rentowność w i-tym okresie okazuje się nie mieć wpływu na
cenę akcji tych spółek w okresie i+1-szym.
Pomijając natomiast istotność wyznaczonego współczynnika korelacji liniowej i koncentrując
się tylko na obliczonej jego wartości widać, że istnieją spółki, dla których wszystkie zmienne
objaśniane są ujemnie skorelowane ze zmienną objaśnianą. Istnieją też spółki, dla których wszystkie
współczynniki korelacji są dodatnie. Trudne okazuje się znalezienie jakiejś prawidłowości w
zachowaniu się wspomnianych korelacji. Zdają się one zachowywać chaotycznie.

4. Wnioski
Brak zależności między ceną akcji a rentownością spółki, zwłaszcza dla dużych spółek,
istotnych dla obrazu rynku (indeksowane WIG 20), może świadczyć o spekulacyjnym charakterze
rynku. Za taką tezą przemawiałoby to, że dwie analizowane spółki mają ujemnie skorelowane ceny ze
wszystkimi analizowanymi miernikami. Jednakże tylko ok. 40% policzonych współczynników
korelacji jest ujemnych. Gdyby liczba ta była większa, wtedy można by twierdzić, że pogarszanie się
rentowności wręcz podwyższa popyt na akcje, co rzeczywiście sugerowałoby występowanie u
inwestorów dużej skłonności do ryzyka. Jednak po pierwsze, obliczone współczynniki okazały się
nieistotne stochastycznie, po drugie nie pojawia się przewaga ujemnych korelacji nad dodatnimi.
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Nieprzekładanie się informacji o rentowności spółki na cenę jej akcji w kolejnym okresie świadczy
więc raczej o nieprzywiązywaniu przez inwestorów uwagi do rentowności spółek lub jest po prostu
argumentem przemawiającym za spełnieniem semi-mocnej hipotezy rynku efektywnego. Oczywiście
w tym względzie konieczne są bardziej szczegółowe badania.
Otrzymane wyniki sugerują, że warto byłoby przeprowadzić dalsze badania w sposób
analogiczny do powyższego lecz z uwzględnieniem pozostałych informacji zawartych w
sprawozdaniach finansowych: płynności, zadłużenia, sprawności działania, wskaźników rynkowej
wartości. Oczywiście pożądane byłoby wykonanie takiego badania obejmującego wszystkie notowane
na GPW spółki.
Zasadniczym wnioskiem płynącym z niniejszego badania jest stwierdzenie, iż na polskim rynku
kapitałowym zmiany rentowności spółek indeksowanych WIG 20 w horyzoncie jednego kwartału nie
przekładają się na zmiany ceny akcji tejże spółki w następnym kwartale.
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Konrad DZIURDZIA∗

METAMORFOZA KULTURY I SEKTORA KREATYWNEGO W GOSPODARCE
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROPOZYCJI I ŚRODKÓW
FINANSOWYCH UE

THE METAMORPHOSIS OF CULTURE AND CREATIVE SECTOR IN
ECONOMY. EUROPEAN UNION FUNDING PROGRAMMES AND
CULTURAL AIMS
Abstract
This article outlines the changing role of culture in modern economy. According to
European examinations and researches (including the European Commission),
culture is one of the biggest and most dynamically developing employers of Europe,
supporting increasingly domestic economies, particularly at the regional level.
According to many economists, for instance David Throsby (Professor of Economics
at Macquarie University in Sydney ), countries, which are not investing in culture at
the age of innovative economies cannot function properly. Culture is no longer
perceived only in terms of some aesthetic values but is more often regarded as an
economical motor. Moreover, the definition of culture applies now to a very broad
range of activities, including creative sectors, which are using cultural resources.
Culture becomes a web of different sectors.
Culture has a direct and indirect impact on economy, especially in the social
sphere, it
may also strongly affect economic transformations of areas,
characterized by low level of general investments. Furthermore, it becomes an
object of scientific and economical analyses. Many European countries are
demonstrating an interest in the economics and culture, Great Britain or Germany
for example – adapting widely culture for economic and social purposes.
However this process needs a great deal of support, it is not possible without
coherent promotional and educational system, deeply hierarchical model, active
participation of non-government organizations, a huge amount of plans and
assistance programs dedicated to culture at the local, regional and domestic level,
as well as wide non-profit social contribution into the bloom of this increasingly
important branch. The idea of profitable culture should be attached to national
development strategies. We should create appropriate mechanisms, changing the
social attitude towards culture, harnessing informative and educational campaigns
raising public awareness of the notion of National Heritage (already at the level of
basic education). Long-term programs aiming cultural education are compulsory,
within different aspects of its activity.
Culture fulfills multiple purposes important for the economy, it stimulates : the
labour market, the entrepreneurship of private, public institutions and the society,
development of new technologies, tourism, development of professional
qualifications (in particular shaping the idea of lifelong learning), other industries.
The proportion of well-educated employees in the cultural & creative sector is
significant, what was proven in British examinations.
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UŁ „Zamówienia Publiczne” na wydziale ekonomiczno – socjologicznym.
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Finally, culture allows Poland to apply for a huge financial aid from the EU funds:
Culture Programme, European Capital of Culture, Media 2007 Programme, Digital
Libraries initiatives, Lifelong Learning Programme or Europe for Citizens project.
The role of culture shouldn’t be underestimated at the time of economic chaos in
Europe, when governments are deciding on budget cuts. To some extent the article
is answering a question, whether the culture should undergo additional funding
now, so when the national debts are growing, or it would be illogical.

Słowa kluczowe: edukacja kulturalna, digitalizacja, ekonomia kultury, sektor kreatywny, programy
dla kultury
Nr klasyfikacji JEL: E62

1.

Nowy format kultury

„Coraz częściej zarówno w krajach wysoko rozwiniętych, jak nadrabiających zaległości,
padają sugestie, że – w coraz większym stopniu – siłą sprawczą rozwoju staje się kultura, przemysły
kultury, sztuki piękne i humanistyka (…) kultura jest glebą, z której wyrasta sukces
społeczeństw: pomysłowość i przebojowość przedsiębiorców, kompetencje nauczycieli, ambicje
studentów, mądrość
prawodawców
i
polityków,
ciekawość
intelektualna,
chęć
eksperymentowania, przedsiębiorczość i zdolność do współpracy. Kultura to sieć znaczeń. Język,
sztuka, muzyka, taniec, słowo pisane, film, nagrania, programy komputerowe to narzędzia
stosowane przez człowieka do tworzenia, interpretacji, utrzymywania i przekształcania owych sieci
znaczeń. Kody kulturowe określają sposób, czy i w jaki sposób odczytuje się i interpretuje
jedne sytuacje, innych zaś nie dostrzega. Już Wilhelm Röpke podkreślał (1955), że ‘rynek,
konkurencja, gra podaży i popytu nie tworzą rezerw, ale je zużywają. Muszą je pozyskiwać z
obszarów pozarynkowych.’ ”1
W realiach wszechogarniającego Europę chaosu gospodarczego i rosnących długów
publicznych 2008/2011 Irlandia, Grecja, ale także niebezpieczna destabilizacja w Portugalii,
Hiszpanii czy Włoszech - rozpoczęto poszukiwania rozwiązań pro-ekonomicznych na poziomie
ogólnoeuropejskim. Niezbędnikiem stało się wykreowanie ujednoliconej polityki Europy , skutecznej
w rywalizacji na globalnym rynku z najbardziej ekspansywnymi gospodarkami krajów Azji i obu
Ameryk. ‘Kryzys’ gospodarczy wymaga i będzie wymagał oczywiście również prężnych, ale i
długofalowych reform w polityce wewnętrznej w zasadzie wszystkich krajów członkowskich: zmiany
w funkcjonowaniu administracji publicznej, zarządzaniu środkami publicznymi (pochodzącymi także
z dotacji Unijnych), zmiany w określaniu wieku emerytalnego, zmiany w szeroko pojętej polityce
proekologicznej w wymiarze skutków ekonomicznych (ograniczenia wydatków), polityce socjalnej i
podatkowej.
W świetle powyższych zmian, obligatoryjne są rozwiązania wielowymiarowe. Jak zauważa
Komisja Europejska nie można także zapomnieć o dynamicznie rozwijającym się segmencie kultury,
w kategoriach potencjału gospodarczego oraz wpływu na rozwój innowacyjnej gospodarki, jak
również o złożoności zagadnienia. Kultura to tożsamość narodowa, to tożsamość historyczna,
określenie światowej przynależności, to pewna symbolika towarzysząca każdej nacji i bezwzględnie
kreująca jej charakter. Kultura z założenia to sztuka, nurty humanistyczne, wskaźnik optymalizujący
poziom społeczeństwa. Jednakże … prawidłowe zarządzanie kulturą to również doskonałe narzędzie
praktyczne wspomagające rozwój ekonomiczny, szczególnie na poziomie regionalnym i lokalnym. To
1

„Humanistyka i sztuki piękne jako kapitał innowacyjny” – tezy na spotkanie Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego oraz Departamentu Strategii MNiSW, Opr. Jan Kozłowski, Departament Strategii MNiSW,
debata z 19 listopada 2009 r); dokument elektroniczny:
http://www.pte.pl/pliki/2/1/Humanistyka_i_sztuki_piekne_jako_kapital_innowacyjny-wprowadzenie.pdf
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instrument kreujący politykę społeczną oraz rynek pracy dla tendencji gospodarczych. Kultura i
sektor kreatywny to jeden z największych pracodawców Europy, generujący blisko 3.4 % światowego
PKB.2
Wyraz takiego ujęcia odnajdujemy w wielu dokumentach krajowych „Kultura w kryzysie czy
kryzys w kulturze”, raport przygotowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego (Kraków, kwiecień 2009), „Znaczenie gospodarcze sektora kultury”, raport końcowy
Instytutu Badań Strukturalnych Warszawa 2010, jak również wielu opiniach unijnych i światowych,
począwszy od wytycznych Strategii Lizbońskiej, przez „zieloną księgę”, raport UNESCO Funding
Culture, Managing the Risk (2010), po krótko scharakteryzowane w dalszej części, założenia
programowe dedykowane kulturze i systemy wsparcia strukturalnego.
Należy tu również podkreślić zmianę rozbudowującą określenie samej definicji kultury, co jest
również wyrazem kompleksowości całego zagadnienia. Na przestrzeni ostatnich lat zrodziło się wiele
prób analizy problemu i jak do tej pory nie wypracowano zunifikowanej terminologii, tzn. bardzo
precyzyjnego zakresu wliczania poszczególnych działalności w poczet sektora kultury. Raport IBS
podaje piramidę definicyjną w tym zakresie, uwzględniający podejścia różnych podmiotów i
instytucji, jak również operacjonalizację definicji przemysłów kultury/kreatywnych w tych
najważniejszych badaniach (załącznik nr 1) :
GUS
Eurostat
„Podejście francuskie”
Raport “The Economy of Culture”
Unesco
“Podejście nowozelandzkie”
European Cluster Economy
Ecorys
„Podejście fińskie”
Światowa Organizacja Własności Intelektualnej
Jak wynika z analizy struktura sektora kultury pod względem pojemności została dla Polski
zaimplementowana w oparciu o raport KEA European Affairs na zlecenie Komisji Europejskiej „The
Economy of Culture In Europe” (2004/2006). W uproszczeniu jest to definicja uwzględniająca
kulturę jako3:
− tradycyjne dziedziny sztuki i przemysły kultury, których wynik jest czysto artystyczny (sztuki
wizualne; performatywne; dziedzictwo kulturowe; edukacja oraz przemysł kulturalny)
− oraz tzw. sektor kreatywny; przemysły i działania, używające zasobów kulturalnych w
wytwarzaniu produktów poza-kulturalnych (Design – moda, grafika, projektowanie;
architektura; przemysły pokrewne )
Dokładne badania nad kulturą i sektorami kreatywnymi prowadzi m.in. Wielka Brytania, kraje
Skandynawskie czy Holandia, która opracowała w 2005 r. raport wyznaczający ramy prowadzenia
efektywnej polityki w tym zakresie Our creative potential. W Holandi również rozwija się sieć
klastrów przemysłów kreatywnych, takich jak Brainport Eindhoven (Philips i Design Academy). Z
kolei raport UNCTAD - Creative Economy. Report 2010 – „dowodzi, że w okresie od 2002 r. do 2008
r. wielość światowego eksportu wytworów przemysłów kreatywnych wzrosła z 205 mld $ do 407 mld
$.”4 W Wielkiej Brytanii do 2017 r. przewiduje się wzrost w sektorze zatrudnienia w obrębie kultury i
sektora kreatywnego na poziomie ok. 150 tyś osób. Jest to obecnie najlepiej prosperująca ‘gospodarka
kulturalna’ w Europie, zatrudniając zgodnie z raportem z grudnia 2010 r. ok. 795 tyś ludzi i
2

Funding Culture, Managing the Risk, UNESCO Paryż 2010
IBS, raport Znaczenie gospodarcze sektora kultury, Warszawa 2010
4
T. Kukułowicz, Dwa przepisy na przemysły kreatywne, dokument elektroniczny : http://kongreskultury.pl/debata/teksty/art-tomasz_kukolowicz_dwa_przepisy_na_przemysly_kreatywne.html
3
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dostarczająca ok. 28 miliardów funtów wpływów. Produkt krajowy brutto produkowany przez kulturę
i sektor kreatywny wzrósł o 11% w okresie 2004 -2010, wartość dodaną brutto szacuje się na ok. 25
mld funtów5.
Dzisiejsza Kultura, w zasadzie niezależnie do funkcjonujących definicji, to przede wszystkim
nowoczesne, innowacyjne zarządzanie. Stopniowo przechodzimy z modelu ekspertów na model
ekspertów-menedżerów. Do zarządzania nie wystarczy być już ‘fachowcem’ w swojej dziedzinie, lecz
wykazywać pewne wizjonerstwo oraz potencjał organizacyjny. Klasycznym przykładem jest obecnie
proces restrukturyzacji bibliotek, a także zarządzanie szkołami (np. artystycznymi), gdzie w sumie od
niedawna wprowadza się i edukuje kadrę zarządzającą właśnie w zakresie narzędzi, składników i
modeli efektywnego gospodarowania potencjałami instytucji, z dużym naciskiem na kapitał ludzki
oraz pozyskiwania dodatkowych źródeł dochodów. UE promuje pewną ideę, która sama w sobie może
być już punktem odniesienia dla wszystkich krajów członkowskich. Ideę budowania społeczeństwa
„informacyjnego”, dobrze wyedukowanego i wyspecjalizowanego, szczególnie w zakresie edukacji
wyższej, świadomego przeszłości, historii i przyszłości, kreatywnego, zaangażowanego,
przedsiębiorczego, szukającego nowoczesnych rozwiązań i technologii. Społeczeństwa
zintegrowanego w każdym wymiarze, docelowo europejskim, zintegrowanego przede wszystkim w
działaniu. Tylko takie społeczeństwo może realizować efektywnie założenia gospodarcze w wymiarze
ogólnokrajowym, tylko takie społeczeństwo będzie dostosowywać się do wymagań rynku pracy, tylko
takie społeczeństwo będzie ten rynek poszerzać. Aby to nastąpiło musi dojść do integracyjnej
hierarchizacji: dynamizacji jednostki, środowiska lokalnego, miast, regionów i dopiero w szerszym
aspekcie państwa. Skutkiem takiej oceny były i są różnego rodzaju programy, wytyczne, projekty i
propozycje unijne, które to same w sobie są już praktycznym wykorzystaniem owej idei. Każdy
bowiem z tych projektów już tworzy rynek, powstają organizacje, stowarzyszenia, fundacje, instytuty,
firmy szkoleniowe, systemy eksperckie i oceny, komisje, zlecane są zadania mierzenia poziomu i
przebiegu wdrażania programów. Rynek wydawniczy zalewany jest publikacjami powiązanymi z
działaniem funduszy, programów, transponowania prawa na grunt krajowy. Wymusza to zmiany w
nabywaniu nowych kwalifikacji przez kadrę pracującą w przedsiębiorstwach, zarówno prywatnych
jak i publicznych, np. w zakresie pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania. Sprzyja to
rozwijaniu szeroko pojmowanej przedsiębiorczości. Należy tu również nadmienić, że sektor kultury i
sektor kreatywny zatrudnia ludzi w dużej mierze z wykształceniem co najmniej wyższym, jak
obliczono w Wielkiej Brytanii np. w 2004 roku było to aż 46,8 % zatrudnionych, w zestawieniu z
całkowitym zatrudnieniem, w którym procent ten oscylował na poziomie 25,7.6

2.

Środki finansowe i programy dla Kultury

Pamiętajmy , że Unia dostrzega kapitał kultury, dostrzega jej powiązania z gospodarkami
poszczególnych krajów. Kultura może więc liczyć na duże dofinansowanie w zasadzie w każdym
aspekcie swej działalności, pieniądze mogą pozyskiwać instytucje publiczne ale również organizacje
społeczne i pozarządowe, może to skutkować nie tylko projektami dedykowanymi przebudowie
infrastrukturalnej, ale również kształtowaniu samej świadomości kapitału, promocji dziedzictwa
narodowego na forum światowym ale również systemowi projektów badawczych oraz formułowaniu
właściwego zaplecza instytucjonalnego, poprzez centra kultury, edukacji i innowacji. Szczególnie w
Polsce ważnym jest zmiana w postrzeganiu kultury, która na poziomach samorządowych jest bardzo
często rozumiana jako „zło konieczne”, pochłaniające ogromne środki bez żadnego poziomu zwrotu.
Kultura nie jest wyłącznie obciążeniem dla budżetów regionalnych. Rozbudowany system celów
wykazują nam projekty na lata 2007-2013, mierzalne, nie tylko w kategoriach czysto estetycznych.
Program Kultura 2007-2013, kierowany bezpośrednio do instytucji kultury w Europie,
pozwalający uzyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia na poziomie europejskim. Implementacją na
5
SSCs, Raport Creative & Cultural Skills: Sector Skills Agreement for the creative and cultural industries,
dokument elektroniczny: http://www.ccskills.org.uk/; data dostepu 16.10.11
6
Economy of Culture in Europe, Komisja Europejska, Bruksela 2006
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poziomie wspólnotowym zajmuje się Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Komisji
Europejskiej oraz Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego. Na
poziomie krajów członkowskich promocją i informacją zajmują się Punkty Kontaktowe ds. Kultury.
Budżet programu to ok. 400 mln. euro, a wysokość możliwego grantu to 2 000 euro jednorazowej
dotacji do 500 000 euro rocznie. Program oscyluje wokół kilku podstawowych założeń:
• Wspierania działań kulturalnych
• Wspierania podmiotów działających na rzecz kultury
• Wspierania badań oraz gromadzenia i rozpowszechniania informacji
• Uznania kultury jako ważnego czynnika ekonomicznego oraz czynnika integracji
społecznej i obywatelskiej7
Program Europejska Stolica Kultury, mający już 25 letnią tradycję. Tytuł Europejskiej Stolicy
Kultury przyznawany jest przez Komisję Europejską i przez Parlament Europejski dwóm miastom
europejskim, jednemu z grupy trzynastu państw europejskich, drugiemu z grupy 27 krajów Europy.
Miasta te w ciągu roku mają możliwość zaprezentowania swojej ewolucji, dziedzictwa, dorobku i
życia kulturalnego na szerokiej arenie Europejskiej i międzynarodowej. Ideą wydarzenia jest
oczywiście wzmocnienie współpracy, budowa więzi międzykulturowych oraz promocja bogactwa
kulturowego, inicjatywa oscyluje jednak również wokół realizacji wielu założeń mikro i makro
ekonomicznych :
• Pobudzenia ekonomicznego miasta i regionu
• Pobudzenia turystycznego
• Funkcji marketingowych
• Przeobrażeń infrastrukturalnych8
Program Media 2007 2007-2013, ma na celu rozwój i wzmacnianie formatu europejskiego
przemysłu audiowizualnego, tworzenie rynku i związanych z nim usług. Program podejmuje też
tematykę różnorodności językowej i kulturowej, oraz projekty dotyczące dziedzictwa twórczości
audiowizualnej. Budżet programu to ok. 755 mln euro. Główne priorytety to:
• Ochrona i popularyzowanie europejskiej różnorodności kulturowej i jej dziedzictwa
audiowizualnego i kinematograficznego, promocja dialogu międzykulturowego
• Zwiększenie dostępności europejskich dzieł audiowizualnych na terenie i poza granicami UE
• Wzmocnienie konkurencyjności sektora europejskiego9
UE od dawna, pierwsze ważne dokumenty zostały już opublikowane w 2003 r., promuje
program Digitalizacji zasobów dziedzictwa narodowego; dokumentów archiwalnych, bibliotecznych,
muzealnych oraz audiowizualnych. Ważnym pomysłem Komisji Europejskiej, realizowanym w
ramach inicjatywy „i2010: Biblioteki Cyfrowe”, stało się utworzenie Europejskiej Biblioteki
Cyfrowej (nazwanej w styczniu 2007 roku Europeaną). W pierwszym kwartale 2006 r. Komisja
Europejska wezwała państwa członkowskie do stworzenia dużych punktów digitalizacji, celem
sprawniejszej transmisji europejskiego dziedzictwa kulturowego do Internetu. Punktem docelowym
jest zbudowanie potężnej europejskiej wielojęzycznej biblioteki cyfrowej, będącej gigantycznym
elektronicznym źródłem zasobów kulturowych. Na terenie Europy wdrożonych zostało kilkadziesiąt
projektów, mających na celu digitalizację dóbr kultury i ich publiczne udostępnienie w portalu
Europeana. Polska współuczestniczyła w realizacji, m.in.:
• Europeana v.1.0,
7

Dane dostępne na : http://www.program-kultura.eu/; data dostępu: 16.10.11
Dane dostępne na : http://www.cordoba2016.es/pl/candidatura/ique-es-la-capital-europea-de-la-cultura; data
dostępu: 16.10.11
9
Dane dostępne na : http://platformakultury.pl/art,pl,europejskie,99971.html; data dostępu: 16.10.11
8
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• Europeana Local (stworzenie wydajnego i stabilnego modelu, który pozwoli lokalnym i
regionalnym instytucjom kultury udostępniać treści cyfrowe dla portalu Europeana zarówno w
czasie trwania projektu jak i po jego zakończeniu)
• Europeana Travel (docelowo udostępnienie ponad miliona cyfrowych obiektów
dokumentujących europejskie podróże i turystykę)
• TELplus (rozbudowanie i usprawnienie usług świadczonych przez Bibliotekę Europejską)
• APEnet (Europejski Portal Archiwalny, którego głównym zadaniem jest udostępnienie
informacji o zasobach archiwalnych przechowywanych w archiwach państw europejskich.
Stroną polską w projekcie APEnet jest Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych)
• CACAO (trzy tematyczne portale dające dostęp do wielojęzycznych dokumentów: Portal
Historii Europejskiej, Portal Matematyczny, Portal Geograficzny)
• CARARE (multimedialne treści związane z archeologią i architekturą (skany 3D, wizualizacje,
animacje, VR, GIS – Geographic Information System)
• Enrich (Cyfrowa reprezentacja zabytków piśmiennictwa europejskiego znajdującego się
w różnych instytucjach kultury oraz stworzenie wirtualnego środowiska sieciowego)10
Jak oszacowano w „Programie digitalizacji dóbr kultury oraz gromadzenia, przechowywania i
udostępniania obiektów cyfrowych w Polsce 2009-2020” możemy liczyć na dofinansowanie z Unii w
postaci 285 mln. zł. Tutaj również podkreślany jest efekt nie tylko kulturalno-naukowy ale również
gospodarczy – gdyż taka digitalizacja to wprost innowacyjne usługi w sektorach edukacji, badań
naukowych czy turystyki.
Program Europa dla Obywateli (Europe for citizens programme) powstały na mocy decyzji nr
1904/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 12 grudnia 2006, skierowany głównie do
organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, związków zawodowych, społeczności lokalnych oraz
instytutów zajmujących się badaniem europejskiej polityki publicznej. Program realizuje priorytety
działania:
• Aktywni obywatele dla Europy (co najmniej 45% budżetu):
- Miasta partnerskie (rozwijanie kontaktów między miastami partnerskimi, w oparciu o aktywne
uczestnictwo w spotkaniach i debatach, współpracy obywateli z różnego rodzaju stowarzyszeniami
oraz władzami lokalnymi, a także budowaniu sieci miast)
- Projekty obywatelskie i środki wsparcia (gromadzenie opinii obywateli, szukanie
innowacyjnych metod w promowaniu aktywności, tworzenie mechanizmów umożliwiających szerszy
wpływ obywateli na politykę kraju i instytucji unijnych)
• Aktywne społeczeństwo obywatelskie w Europie (ok. 31% budżetu):
- Strukturalne wsparcie dla organizacji badających europejską politykę publiczną
- Strukturalne wsparcie dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego na poziomie europejskim
- Wsparcie dla projektów inicjowanych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego
• Razem dla Europy (około 10%):
- Wydarzenia medialne
- Badania
- Narzędzia informacji i rozpowszechniania
• Aktywna pamięć europejska (około 4%):
- Ochrona głównych miejsc masowych przesiedleń i eksterminacji,
- Upamiętnianie ofiar nazizmu lub stalinizmu,
- Refleksja - angażowanie obywateli, szczególnie młodych ludzi, w szeroko zakrojoną refleksję
nad przyczynami i skutkami nazizmu i/lub stalinizmu

10

M. Werla, Polskie Biblioteki Cyfrowe, FBC i Europeana – etapy i bariery w przepływie informacji,
Biuletyn EBIB nr 1/2010
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- Tworzenie sieci - nawiązywanie i dzielenie się wiedzą z innymi organizacjami europejskimi,
w tym wymiana dobrych praktyk. Zapewnienie widoczności na poziomie europejskim.
Formy realizacji: m.in. konferencje, szkolenia, warsztaty, publikacje, sondaże, badania. Cały budżet programu na
lata 2007-2013 to ok. 215 mln euro.11

Program „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme) jest oczywiście
kontynuacją programów SOCRATES (w tym programu Grundtvig funkcjonującego dotychczas jako
część programu Socrates II, realizowanego w latach 2000 – 2006), Leonardo da Vinci, Jean Monnet,
e-Learning i European Language Label. Celem programu, zgodnie z artykułem 1 ust. 2 decyzji
1720/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiającego
program działań, jest dążenie do „rozwoju Unii Europejskiej jako społeczeństwa opartego na wiedzy,
charakteryzującym się trwałym rozwojem gospodarczym, liczniejszymi i lepszymi miejscami pracy
oraz większą spójnością społeczną przy jednoczesnym zapewnieniu należytej ochrony środowiska
naturalnego dla przyszłych pokoleń”. W szczególności , art. 1 ust 3 ww decyzji, podwyższenie
poziomu i jakości kształcenia, wspieranie różnorodności ofert kształcenia, innowacyjności
metodologii i praktyki uczenia, promocji nauki języków, kreatywności, przedsiębiorczości oraz
szerokiego udziału osób w różnym wieku i osób wykluczonych z rynku w systemie ustawicznego
kształcenia. Szacowany całkowity budżet programu to ok. 7 mld euro.
„Program ramowy” w zakresie badań i rozwoju technologicznego to najobszerniejszy
mechanizm finansowania badań naukowych na poziomie europejskim, o ogromnym budżecie w
wysokości 54 miliardów euro. 7PR wyznacza następujące cele:
• wspieranie współpracy ponadnarodowej we wszystkich obszarach badań i rozwoju
technologicznego,
• zwiększenie dynamizmu, kreatywności i doskonałości europejskich badań naukowych w
pionierskich dziedzinach nauki,
• wzmocnienie potencjału ludzkiego w zakresie badań i technologii poprzez zapewnienie lepszej
edukacji i szkoleń, łatwiejszego dostępu do potencjału i infrastruktury badawczej,
• zintensyfikowanie dialogu miedzy światem nauki i społeczeństwem w Europie
• wspieranie szerokiego stosowania rezultatów i rozpowszechniania wiedzy uzyskanej w wyniku
działalności badawczej, finansowanej ze środków publicznych.
7PR składa się z czterech programów szczegółowych , uzupełnionych o program szczegółowy
obejmujący badania nuklearne (EURATOM) i działania Wspólnotowego Centrum Badawczego
(JRC). Program ma na celu wspieranie ponadnarodowej współpracy naukowo-badawczej w
wybranych dziesięciu obszarach tematycznych, m.in. naukach społeczno-ekonomicznych i
humanistycznych oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej.12
Ta krótka wędrówka programowa wykazuje praktyczny obraz polityki dla kultury i w obrębie
kultury, z przekładem na korzyści społeczne i ekonomiczno-gospodarcze. Przedstawia jak szeroki jest
to areał powiązań i jak duże środki są wydatkowane. ‘Impuls kulturowy’ to aurea mediocritas dla
rozwoju gospodarczego: to rozbudowywanie infrastruktury, kształcenie profesjonalnej kadry
pracowników, rozwój technologiczny, społeczny, nowe miejsca pracy dla wszystkich grup
wiekowych, łącznie z osobami wykluczonymi z rynku pracy, to wzrost potencjału organizacyjnego,
nowe przedsiębiorstwa, kreatywność i innowacje. Jednakże przede wszystkim to szeroko rozumiana
aktywizacja społeczna, docelowo zawodowa. Jak wspomniałem na wstępie taka polityka to potężny
mechanizm, doskonale skalibrowany. ‘Pobudzenie’ następuje we właściwej kolejności, począwszy od
projektów dedykowanych jednostce (w każdym wieku: od dzieci na etapie edukacji wczesnoszkolnej,
przez młodzież, po osoby dorosłe – LLP), społecznościom obywatelskim, następnie fundacjom,
stowarzyszeniom, organizacjom, instytucjom publicznym, rządowym i pozarządowym, miastom,
regionom, kończąc na państwowych podmiotach sektorowych (7RP). Dotyka mnóstwa dziedzin i
11

Dane dostępne na : http://www.europadlaobywateli.pl/; data dostępu: 16.10.11
Dane dostępne na : http://ec.europa.eu/research/fp7/understanding/fp7inbrief/what-is_pl.html; data dostępu:
16.10.11
12
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kręgów tematycznych, niektórych wprost związanych z gospodarką, jak badania nad nowymi
technologiami i innowacyjnością czy przepływ informacji. Propaguje wizję budowania nowoczesnej
przyszłości, ale z uwzględnieniem dbałości o pamięć i historię.
Nie bez powodu KE stwierdza w swoim raporcie końcowym „Study on the Contribution of
Culture to Local and Regional Development - Evidence from the Structural Funds”, że po wydatkach
na wspólną politykę rolną, stricte Kultura to jeden z najważniejszych punktów dofinansowania z
całego unijnego budżetu środków strukturalnych. Podczas oszacowania całkowitego poziomu
wydatków na fundusze strukturalne na lata 2007-2013 w liczbie 347 mld euro, wspólna polityka
kulturalna ma zabrać aż 6 mld euro, co stanowi 1.7 % całości13. W tym:
• 3 mld euro na ochronę i zachowanie dziedzictwa kultury
• 2.2 mld euro na rozwój infrastruktury kultury
• 775 mln euro na wsparcie działań kulturalnych
Co więcej jak czytamy, koncepcja „Kultury” to następujące wyznaczniki:
− Ma strategiczną rolę w zwiększaniu atrakcyjności Europy i regionów dla celów inwestycyjnych
i społecznych.
− Działalność kulturalna i powiązana z nią infrastruktura wpływa na rozwój praktycznego
wizerunku miast i miasteczek, w szczególności historycznych obszarów przemysłowych i
poprzemysłowych.
− Kultura skupia wokół siebie kapitał ludzki o wysokich kwalifikacjach i umiejętnościach.
− Symbioza dziedzictwa kulturalnego i naturalnego pobudza obszary wiejskie (w szczególności
poprzez agroturystykę).
− Turystyka oprócz swojej pierwotnej roli ma stać się nowoczesnym elementem ,
wkomponowanym w inne dziedziny i aktywności.
− Kultura leży w centrum kreatywnej ekonomii, nie tylko ze względu na praktyczny wkład
poprzez generowanie przychodu i zatrudnienie, ale również poprzez wpływ na inne dziedziny
przemysłu, pełniąc rolę inspiracji oraz źródła intelektualnego.
Niezależnie przeprowadzone (na zlecenie Komisji Europejskiej) badanie z 2006 roku
oszacowało, że 5,8 milionów ludzi należących do sektora kulturalnego wypracowało obrót rzędu 654
miliardów euro; wypracowało 2,6% europejskiego PKB – dla porównania, w przemyśle
żywnościowym i tytoniowym to 1,9% PKB, a w przemyśle chemicznym 2,3% PKB14. Co więcej
sektor kultury wzrastał (badanie z 2006 r) 12% szybciej od ogólnej gospodarki. Niektóre obszary w
Europie wykazują nawet 10% udział kultury i sektora kreatywnego w gospodarce lokalnej . Na
przykład w Londynie do 2001 r 15% zatrudnionych pracowało właśnie w tym segmencie, co
przewyższało wartość zatrudnionych w sektorze finansowym. Podobny obraz odnajdujemy w
Amsterdamie (7,4% w 2009), Berlinie (10% w 2006), Barcelonie, Rzymie czy Milanie.

3.

„Dobre praktyki” w Europie oraz rekomendacje

Wybrane przykłady kompatybilności kulturalno-gospodarczej szczególnie podkreślane w
raporcie Komisji Europejskiej z 2010 r., oparte o idee unijne i fundusze strukturalne z przełożeniem
na osiągnięte cele, wpływ na atrakcyjność lokalizacyjną regionów dla rynku pracy i inwestorów :
Kulturalne odrodzenie Zagłębia Ruhry w Niemczech (od 2001 roku na liście zabytków
UNESCO), Europejska Stolica Kultury 2010. Interwencja ze środków strukturalnych i oczywiście
13

Raport Study on the contribution of culture to local and regional development – Evidence
from the Structural Funds. Komisja Europejska, Bruksela wrzesień 2010, dokument elektroniczny:
http://ec.europa.eu/culture/key-documents/doc/studies/final_report_SF_en.pdf
14
A Zając, I Morawicz, K Grzybowska, Kultura 2007-2013 : Zasady finansowania i rozliczania projektów
realizowanych w ramach programu, Warszawa : Instytut Adama Mickiewicza 2007
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również innych źródeł, ale przede wszystkim pewna mechanicznie wręcz, ustawiczna, realizowana
wizja ratowania tego regionu, doprowadziła do:
− powstania170 nowych przedsiębiorstw i stworzenia 1000 nowych miejsc pracy ( z czego 70%
firm działających w obrębie kompleksu przemysłowego kopalni i koksowni Zollverein w Essen,
kluczowej ‘perły’ projektu, to firmy sektora kreatywnego)
− ogólnie w całym regionie od 2006 roku nastąpił 14 procentowy wzrost liczby przedsiębiorstw,
co w zestawieniu z ogólnym wzrostem w pozostałych gałęziach przemysłu stanowi
dwukrotność tego wskaźnika
Musikpark, Mannheim – projekt pomagający początkującym małym i średnim
przedsiębiorstwom z sektora muzycznego w stawianiu pierwszych kroków. Musikpark, zajmujący
powierzchnię 4300 m kw., posiada salę choreograficzną
i pokazową, warsztat, kilka studiów
dźwiękowych, studio telewizyjne oraz stylową salę konferencyjną. W ramach Celu II w Musikpark
zostanie zainwestowanych nieco ponad 5 mln euro. Finansowanie jest udzielane od 2004 roku na
okres 15 lat. Jak stwierdza dyrektor Christian Sommer:
„W sytuacji, w której gospodarki chwieją się w wyniku kryzysu gospodarczego, Musikpark nie
tylko nie idzie na dno, lecz radzi sobie lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Po raz pierwszy w historii
park musiał stworzyć listę oczekujących MŚP, które są zainteresowane wynajmem powierzchni na
terenie parku. (…) Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni (…) Więcej osób poszukuje miejsca niż chce nas
opuścić – to bardzo budujące” 15
Raport podaje że roczny obrót przedsiębiorstw działających dzięki projektowi to ok. 20 mln
euro. W wyniku projektu utworzono 240 nowych miejsc pracy.
Hrabstwo Kornwalii. Działania oparte o inwestycję w kulturę i biznes (2000-2006):
- Inwestycja prawie 10 mln funtów środków UE (9.88) w biznes i rozwój umiejętności
przyniosła zwrot w postaci ok. 104 mln funtów dodatkowego zysku.
- W latach 2000-2004 powstało ok. 560 nowych miejsc pracy
- 19% wzrost w skali zatrudnienia, przy 3% wzroście w skali krajowej w tym sektorze
- wzrost obrotu sektora z 326m do 421m funtów – co oznaczało 29% skok
- Wzrost wartości dodanej brutto do 34%, przy 7% wzroście krajowym
Kartagena, projekt „Port Kultur”, wykorzystujący złożoność kulturową i dziedzictwo
historyczne,
- wzrost liczby odwiedzających z 35,000 w 2003 r do 280,000 w 2008 roku.
Łotwa, prace nad digitalizacją zbiorów (w której wzięło udział aż 871 bibliotek miejskich i
akademickich) doprowadziły do 30% wzrostu wśród odwiedzających w 2009 r.
Krajowe Centrum Tańca w Newcastle, wzrost obrotu z 500,000 do 2 mln funtów.
Raport podaje oczywiście o wiele więcej przykładów, takich jak Lille, Wiedeń czy
ekonomiczne korzyści dla Liverpoolu po realizacji Europejskiej Stolicy Kultury 2008. W ostatniej
części znajdujemy rekomendacje i zalecenia na lata 2007-2013 oraz dla strategii Europa 2020:
- Większa intensyfikacja działań na rzecz dialogu i promocji idei wpływu Kultury na
gospodarkę, rynek pracy, przedsiębiorczość, edukację i szeroko rozumianą innowacyjność.
- Większa proporcjonalność środków strukturalnych w stosunku do rozmiaru i potencjału
sektora kreatywnego.
- Intensyfikacja założeń i działań długoterminowych.
- Konieczność włączenia kultury w zintegrowane strategie rozwoju, w oparciu o współpracę
władz publicznych, organizacji kulturalnych, organizacji społecznych, instytucji i placówek
edukacyjnych oraz przedstawicieli biznesu.
15
Musikpark, Manheim, od wewnątrz, Komisja Europejska , Panorama Inforegio nr 29 (2009), dokument
elektroniczny: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag29/mag29_pl.pdf
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- Korzystanie z dorobku poprzednich lat w zakresie praktyki oraz systemu aplikacji.
W ramach rekomendacji oraz przedstawionej analizy Polska definitywnie powinna uwzględnić
wagę wszystkich zaleceń, szczególnie w obrębie długofalowości rozwiązań strategicznych z udziałem
kultury i edukacji o czym świadczy chociażby raport o „Analizie wykorzystania środków na projekty
inwestycyjne z udziałem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w okresie 2004 – 2008” :
„Cała baza danych zawierająca projekty „miękkie” i „twarde” liczyła 47 715 pozycji, z tego
[tylko] 23 025 projektów rozpatrzonych zostało pozytywnie. (…) Analiza dotychczasowego
wykorzystania środków
inwestycyjnych przez MKiDN oraz województwa wskazuje na
zróżnicowaną i rozproszoną , nieczytelną dla zespołu prowadzącego Analizę, politykę
wydatkowania środków budżetowych i funduszy UE na projekty dotyczące infrastruktury kultury.
Otrzymaliśmy obraz ‘spontanicznych’, nieukierunkowanych rezultatów. (…) Wyraźnie słabe jest
programowanie, wybór celów wynikających z strategii MKiDN, województw i miast czy też
programów sieciowych lub liniowych. W Programach Ministra 2005-2008 nowe projekty
inwestycyjne stanowiły tylko 12.1% wartości.”16

4.

Kultura a edukacja

Powinna rozpocząć się również debata na temat edukacji podstawowej, gimnazjalnej oraz
ponadgimnazjalnej wespół z debatą o procesie stopniowej likwidacji wielu placówek. Nie wymaga
wyjaśnień fakt powiązania kultury z edukacją, która jest jej naturalnym fundamentem. Ta edukacja to
przecież ab love principium, punkt wyjściowy procesu rozwoju. Każdy młody człowiek ulega
pierwszej fazie formowania się, kształtowania, budowania pierwszego wachlarza zainteresowań,
odkrywane są pierwsze talenty i uwarunkowania, wpajane są podstawowe zasady funkcjonowania w
społeczeństwie, pierwsze idee przedsiębiorczości, kreatywności, dialogu z kulturą, historią, narodową
i światową, właśnie na tych pierwszych poziomach edukacji. Właściwa edukacja buduje wprost
przecież liczbę potencjalnych konsumentów kultury, właściwie prowadzona winna budować system
wsparcia społecznego. W wielkiej Brytanii na rzecz kultury i dziedzictwa pracuje kilka milionów
społeczników, w Polsce niestety garstka. Na studia wyższe kieruje się już młodzież uformowana,
przynajmniej taka winna być. W Niemczech już po czwartej klasie wychowawca przeprowadza z
uczniem i jego rodzicami rozmowę, w której przedstawia swoją sugestię dotyczącą dalszego
kształcenia dziecka. Jest to jego „polecenie” (Empfehlung) do tzw. „dalszych szkół”, czyli:
Hauptschule, Realschule, Gesamtschule albo Gymnasium. W dziesiątym roku życia dziecka zapada
zatem decyzja dotycząca jego dalszego kształcenia, silnie wpływająca na jego dalsze życie. Od 10
roku życia każde dziecko ma zapewnione indywidualne wsparcie pedagogiczne w oparciu o diagnozę
jego uzdolnień i możliwości, co stanowi duży atut tego rozwiązania strukturalnego. W Luksemburgu
dzieci rozpoczynają już edukację w wieku 4 lat . Niż demograficzny powinien być raczej
potraktowany jako możliwość podniesienia jakości placówki i procesów indywidualizacji kształcenia,
przy mniejszej liczbie dzieci, a nie jako powód do likwidacji. Szkoły to nie obciążenie dla budżetu,
szkoły to inwestycje, strategiczne inwestycje. Tak jak po latach dostrzeżono w Polsce, wartość
bibliotek, tak należy zwrócić uwagę na rolę szkół. Efektywne zarządzanie tak, likwidacja to
bezsprzecznie zaprzepaszczenie ważnej inwestycji. Nie struktura i liczba szkół wymaga zmian a
sposób i forma zarządzania. Od lat niektóre szkoły zmieniają swój wizerunek, to obecnie instytucje
pozyskujące dodatkowe źródła dochodu, należy kopiować te wzorce, wiele placówek udostępnia swe
podwoje dla szkół językowych, firm szkoleniowych, zaplecze sportowe dla zaprzyjaźnionych klubów
i organizacji sportowych, zyskuje sponsorów wśród dużych przedsiębiorstw prywatnych i
państwowych. Godnym pochwały jest współpraca PGE z UŁ czy placówkami oświatowymi na terenie
całego kraju, jak również pomoc ze strony WFOŚ na terenie woj. Łódzkiego, przy termomodernizacji
wielu obiektów szkolnych i przedszkoli. To idee, które warto stymulować, wynikiem takiej
termomodernizacji jest przecież ewidentna oszczędność i obcięcie wydatków na eksploatacji,
16

Narodowe Centrum Kultury, raport Analiza wykorzystania środków na projekty inwestycyjne z udziałem
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w okresie 2004 – 2008, grudzień 2008
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dlaczego nie zaangażować większej ilości przedsiębiorstw. Szkoły już dawno to nie instytucje nonprofit. Szkoły to potężny kapitał ludzki, należy go tylko efektywnie wykorzystać. Każda placówka to
indywidualny potencjał intelektualny, niezwykle słabo zauważalny, według statystyk potężna grupa to
nauczyciele dyplomowani, niezwykle doświadczeni. Szkoły to fantastyczne centra współpracy,
krajowej i europejskiej, na coraz większe uznanie zasługuje nawiązywania kontaktów
międzynarodowych z innymi placówkami i organizacjami. Szkoły to przede wszystkim idealny
partner do realizacji wielu programów i projektów unijnych i to nie tylko w ramach programu
Comenius czy Europa dla obywateli, to Kapitał Ludzki, dotacje unijne na rozbudowę, modernizację
oraz informatyzację, rozbudowany system programów regionalnych. Należy stymulować i pobudzać
takie procesy. Jak czytamy np. w „Regionalnym Programie Rozwoju Województwa Łódzkiego 20072013”, gdzie nie ma słowa o ewentualnych likwidacjach placówek:
„Promocja potencjału akademickiego regionu oraz wysoka jakość kształcenia, stanowić
powinna niewątpliwie istotną oś priorytetową w polityce rozwoju. Działalność ta ma bowiem realną
szansę stać się „bazą ekonomiczną” województwa (szczególnie jego stolicy) i sprzyjać budowaniu
jego długookresowej konkurencyjności.”17
Nierealnym jest intensywny wzrost kultury i przekład na wynik ekonomiczny bez dbałości o
edukację, szczególnie podstawową i ponadgimnazjalną. Jest to długofalowy proces, w którym nie da
się wykluczyć poszczególnych elementów. Doskonałym przykładem jest tutaj Great art for everyone
2008–2011 (Wielka sztuka dla każdego) – Plan dla brytyjskiej Rady Sztuki na lata 2008-2011,
wychodzący naprzeciw wyzwaniom tego dynamicznie rozwijającego się rynku. Priorytet 3 strategii:
Zapewnienie wszystkim dzieciom i młodzieży w Anglii kontaktu ze sztuką – jako uczestników i
odbiorców). Główne inicjatywy to m.in.:
- Współpraca ze strategicznymi partnerami w dziedzinie sztuki i edukacji w taki sposób, aby
sztuka była w centrum zainteresowań dzieci i młodzieży oraz zapewnienie lepszego dostępu do sztuki
poprzez program Znajdź Swój Talent (Find Your Talent);
- Zachęcanie różnych organizacji (sztuki, edukacji i biznesu) do wymieniania się
wiedzą;
- Kontynuacja wsparcia Muzyki dla Młodzieży (Youth Music), inwestując 10 mln
funtów z Loterii Narodowej;
- Utrzymanie partnerstwa z Komisją Młodzieży ds. Sprawiedliwości (Youth Justice Board);
- Inwestowanie w nagrody Arts Award i Artsmark przez kolejne trzy lata;
- Przygotowanie planów na Biennale Sztuki Młodych (World Young People’s Arts
Biennale) w 2013r.18
Na realizację całej strategii Wielka Brytania przeznaczyła w założeniu 1.6 mld funtów.
Reasumując, wobec obecnych tendencji i centralizacji działań na rzecz kultury Polski nie stać
na lekceważenie jej ekonomicznego potencjału. Kultura wpływa na gospodarkę bezpośrednio oraz
pośrednio. Bezpośrednio, jako efektywne narzędzie kreujące rynek pracy ( w tym w obszarach
edukacyjnych oraz czynności zawodowej). Szczególnie w aspekcie aktywizacji osób bezrobotnych
oraz promowaniu przedsiębiorczości (wzrost zakładanych firm). Jako typowe źródło przychodów, jak
również źródło alokacji środków oraz doskonały „tunel” dla pozyskiwania funduszy unijnych. Może
kreować współpracę biznesu, nauki oraz władz publicznych, w tym dla celów inwestycyjnych.
Pośrednio, pobudza turystykę (w tym kulturalną), sprzyja innowacjom, buduje więzi społeczne,
buduje właściwy kapitał społeczny, sprzyja wszechstronnej edukacji. Jest propagatorem rozwoju
technologicznego, szczególnie w zakresie usług telekomunikacyjnych. Jest motorem wymuszającym
przeobrażenia infrastrukturalne. Kultura i ekonomia idą w parze. Państwa, które nie inwestują w
kulturę, nie są w stanie wykształcić innowacyjnej kadry specjalistów. Nie rozbudowują oferty
turystycznej. Zaprzepaszczają możliwość pozytywnego wpływu kultury na inne gałęzie przemysłu. W
17
K. Banaszkiewicz, J. Głębowski, Regionalny Program Rozwoju Województwa Łódzkiego 2007-2013,
dokument elektroniczny: http://kursy.bialystok.edu.pl
18
Ecorys Polska sp. z o.o., Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych, Warszawa 2009
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dobie innowacyjnej gospodarki kraj bez właściwej polityki kulturalnej jest krajem bez przyszłości.19
Polska posiada niekwestionowany olbrzymi potencjał kulturalny, samych tylko zabytków wpisanych
do narodowego rejestru mamy ponad 64 000, warto go docenić oraz wykorzystać. Musi jednak
zmienić się system celowości projektów, większa priorytetowość w poszczególnych obszarach,
formuła zarządzania, z naciskiem na samofinansowanie i przedsiębiorczość oraz właściwa promocja i
edukacja kulturalna na różnych szczeblach kształcenia. Ważna jest również współpraca uczelni
wyższych z innymi szczeblami edukacji oraz sektorem prywatnym, chociażby w zakresie partnerstwa
publiczno – prywatnego. W ramach projektów współfinansowanych przez UE należy zaprogramować
ich długofalowość, tak aby ich ewaluacja skutkowała wieloletnimi okresami, a nie zamykała się zaraz
po zakończeniu projektu. Kultura nie stanowi remedium dla kryzysu gospodarczego, jednakże jest
doskonałym komplementarnym uzupełnieniem polityki wspierającej.

Załącznik nr 1 (IBS, raport Znaczenie gospodarcze sektora kultury, Warszawa 2010):
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Tezy spotkania Ekonomika kultury – od teorii do praktyki, listopad 2010, dane dostępne na :
http://www.iam.pl/pl/wydarzenia.html?id=101; data dostępu : 15.10.11
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POLSKO-CHIŃSKA WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA PO PRZYSTĄPIENIU
POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

POLISH- CHINESE ECONOMIC RELATIONS AFTER POLISH ACCESSION
TO EUROPEAN UNION
Abstract
The aim of the article is to analize polish-chinese economic relations after polish
accession to the European Union structures.
Studies carried out in the first part of the article concern trade rates between the
two countries. Results show that polish import from China exceed export. The
negative trends persist for many years and are continually deepening. From the
geographical side, polish import from China flows mainly from the east coast part
of China including Peking and Ningxia province. Polish export to China flows
mainly to eastern and northern parts of the country.
Concerning the commodity structure of the Polish-Chinese exchange, after the
polish accession to the UE, polish products turned to be seen as high-quality as well
as cheaper than in other UE countries. In 2009, electromechanical products
accounted for more than 50% of the imported wares. Metallurgical,
electromechanical and chemical products summed up to more than 76% of the
polish export to China.
The next part of the article analizes chinese investments in Poland and polish
investments in China. In the end of 2007, chinese investments in Poland exceeded
120 mln USD. The biggest investments in Poland include building distribution
center of GD Poland, Min Hoong Development company and TTL Poland –
production center of TV LCD. In 2006, the polish investments in China reached 174
mln USD, investments included building Chinese-Polish Joint Stock Shipping
Corporation “Chipolbrok” as well as Shanghai-Gdynia International
Transportation Agency Co., Ltd.
The last part of the article moved on to the topic of economic cooperation and
barriers in access to Chinese market that include tariff and non- tariff barriers. To
non-tariff barriers belongs: bureaucracy, weak protection of intellectual property
rights as well as communication (language barrier).

Słowa kluczowe: wymiana handlowa, inwestycje bezpośrednie, współpraca gospodarcza
Numer klasyfikacji JEL : F41

Wstęp
Celem niniejszego artykułu jest analiza i ocena polsko-chińskiej współpracy gospodarczej w
okresie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
∗
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Przedmiotem badań w pierwszej części artykułu są obroty handlowe między dwoma krajami w
okresie od roku 2005 do roku 2009. Szczególny nacisk położony został na zmiany po stronie eksportu
i importu obu krajów. Ze względu na różnice, jakie występują w statystykach, źródłem badań w
niniejszym artykule są zarówno statystyki polskie, jak i chińskie.
Analiza struktury geograficznej wymiany handlowej jest przedmiotem badań drugiej części
artykułu i ma za zadanie wyodrębnienie regionów w Chinach charakteryzujących się największą
aktywnością w polsko - chińskiej wymianie handlowej.
Badania przeprowadzone w następnej część artykułu obejmują strukturę towarową handlu z
Chinami. Celem tej części jest próba wyodrębnienia kategorii towarowych stanowiących największy
odsetek wymiany handlowej między Polską a Chinami.
Przedmiot zainteresowania w dalszej części stanowią inwestycje. Przeprowadzone badania
pozwalają na zestawienie listy największych firm chińskich działających w Polsce, jak również
największych firm polskich inwestujących w Chinach.
Punktem kończącym badania jest opis współpracy gospodarczej między Polską a Chinami, ze
szczególnym uwzględnieniem analizy barier, jakie mogą występować w dostępie do rynku chińskiego.

1. Obroty handlowe między Polską a Chinami
Wymiana handlowa Polski z Chinami charakteryzuje się nadwyżką importu nad eksportem.
Ujemne tendencje po stronie polskiego eksportu do Chin od wielu lat nieustannie ulegają
pogłębianiu.
W 2009 roku udział eksportu do Chin w całości eksportu z Polski osiągnął 0,99%, co plasuje
Chiny na 21. pozycji pod względem wysokości polskiego eksportu. Udział importu z Chin w
całkowitym imporcie do Polski stanowił 9,41%. Chiny znajdują się na drugim miejscu pod względem
wielkości wolumenu importu do Polski1
Obroty handlowe z Polską w latach 2005-2009 w mln USD
•

Według statystyk chińskich.
Tabela 1

Obroty handlowe Chin z Polską w latach 2005-2009 (w mln USD), według statystyk chińskich
Lata
2005
2006
2007
2008
2009 (I-XI)

EKSPORT Z POLSKI
557,465
667,179
1 112,250
1 392,564
1 342,645

IMPORT DO POLSKI
2 595,485
4 004,431
6 552,93
9 036,746
6 771,071

Łączne obroty
3 152,95
4 671,61
7 665,18
10 429,310
8 113,715

Źródło: Obroty handlowe z Polską w latach 2005-2009 (w mln USD),Wydział Promocji handlu i Inwestycji,
Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Pekinie, Pekin

1
Wymiana handlowa między Polską i Chinami po I poł. 2009 r, Ambasada RP w Pekinie Wydział Promocji
Handlu i Inwestycji, Pekin 09.11.2009,
http://beijing.trade.gov.pl/pl/wspolpracadwustronna/article/detail,4076,Wymiana_handlowa_miedzy_Polska_
i_Chinami_po_I_pol_2010_r.html
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http://beijing.trade.gov.pl/pl/wspolpracadwustronna/article/detail,3318,Obroty_handlowe_z_Polska_w_latach_20
05_-_2009.html

Od roku 2005 do listopada 2009 wartość polskiego eksportu do Chin, jak wykazują dane
chińskie, wzrosła prawie 2,5 krotnie. Do osiągnięcia tak wysokiego wyniku w głównej mierze
przyczyniła się wartość wolumenu eksportu wygenerowana w roku 2007- 1 112,250 mln USD. W
stosunku do roku poprzedniego (2006) polski eksport do Chin wzrósł prawie o 1.7 razy. Spadek
wolumenu transakcji eksportowych przypadł na rok 2009. W stosunku do roku bazowego 2008, jego
wartość zmalała o 49 901 mln USD ( z 1 392,564 mln USD do 1 342,645 mln USD).
Chiński import do Polski, w okresie od roku 2005 do 2009, charakteryzował prawie2.6 krotny
wzrost. W roku 2006 i 2007 odnotowano zbliżony przyrost wolumenu importowego, który kształtował
się odpowiednio na poziomie : 4 004,431 mln USD i 6 552,93 mln USD. Spadek importu o 2 265 675
mln USD przypadł na rok 2009 ( w porównaniu do roku 2008).
Łączne obroty handlowe między Polską a Chinami w latach 2005-2009 uległy zwiększeniu o 3
152950 mln USD. Największy wzrost przypadł na rok 2007 i wyniósł 64%. W porównaniu do roku
2008 spadek obrotów handlowych o 2 315 595 mln USD odnotowany w roku 2009, spowodowany
został wystąpieniem kryzysu gospodarczego na świecie. Łączne obroty handlowe w 2009 roku
osiągnęły kwotę8 113,715 mln USD2.
•

Według statystyk polskich.
Tabela 2

Obroty handlowe Chin z Polską w latach 2005-2009 (w mln USD), według statystyk polskich
Lata

Eksport z Polski

Import do Polski

Łączne obroty

2005
2006
2007
2008
2009 (I-XI)

590,7
762,36
986,5
1 269,450
1 263,22

5 469,1
7 713,12
11 639,1
16 797,900
12 404,79

6 059,8
7 713,12
12 625,6
18 067,35
13 668,01

Źródło: Obroty handlowe z Polską w latach 2005-2009 (w mln USD),Wydział Promocji handlu i Inwestycji,
Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Pekinie, Pekin
http://beijing.trade.gov.pl/pl/wspolpracadwustronna/article/detail,3318,Obroty_handlowe_z_Polska_w_latach_20
05_-_2009.html

Według polskich statystyk polski eksport do Chin, w okresie od roku 2005 do roku 2009,
wzrósł o prawie 2,2 razy. W latach 2005 - 2008 przyrost wolumenu eksportu rokrocznie
charakteryzował się równomiernym tempem, które wyniosło 29%. Spadek przyrostu wolumenu o
0,5% przypadł na rok 2009.
Chiński import do Polski w okresie czterech lat wzrósł z 5 469,1 mln USD do 12 404,79 mln
USD, co stanowi 2,3 krotny wzrost. Główną jego przyczyną był przyrost importu w roku 2008 w
stosunku do roku 2007 – 5 158 800 mln USD. Rok 2009 charakteryzował się spadkiem wolumenu
importu o 4 393 110 mln USD.
Łączne obroty handlowe wzrosły z poziomu 6 059,8 mln USD w roku 2005 do poziomu 13
668,01 mln USD w roku 2009, co stanowi prawie 2,3 razy więcej. Rok 2008, w stosunku do roku
2007, charakteryzował się przyrostem obrotów o 5 441 750 mln USD. Natomiast w roku 2009
odnotowano spadek salda obrotów handlowych o 4 399 340 mln USD3.
2
3

Obliczenia własne na podstawie Tabeli nr 1.
Obliczenia własne na podstawie Tabeli nr 2
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W roku 2009 eksport z Polski, jak również import do Polski charakteryzował nieznaczny,
jednakże niespotykany od 2005 roku, spadek wolumenu.

2. Struktura geograficzna wymiany handlowej
Z danych sporządzonych przez chiński urząd celny (General Administration of Customs of the
People’s Republic of China) wynika, iż ponad 60% handlu polsko chińskiego prowadzone jest z
prowincjami najlepiej rozwiniętego pasa nadmorskiego Wschodnich Chin. Chiny Północne i region
Środkowo-Południowy znajduje się na dalszej pozycji. Dodatnie saldo, które charakteryzuje wymianę
handlową z regionami Chin Północnych i Północnego Zachodu, zostało osiągnięte dzięki nadwyżce
wymiany z Pekinem i prowincją Ningxia4 .

CHINY
Gmina
Region Autonomiczny
Specjalna Strefa
Administracyjne
Prowincja

Mapa 1. Podział administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej
Źródło: China Tourist Maps, http://www.chinatouristmaps.com/china-maps/administrative-divisions/chinapolitical-map.html
4

Struktura geograficzna wymiany handlowej, Ambasada RP w Pekinie, Wydział Promocji Handlu i
Inwestycji,
http://beijing.trade.gov.pl/pl/wspolpracadwustronna/article/detail,1093,Struktura_geograficzna_wymianyhandlow
ej.html
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Tabela 3
Struktura geograficzna wymiany handlowej, dane chińskie I-XII 2009r. (waluta USD)

Prowincja
Chiny ogółem.
Pekin
Tianjin
Hebei
Shanxi
Mongolia
Wewnętrzna
Liaoning
Jilin
Heilongjiang
Szanghaj
Jiangsu
Zhejiang
Anhui
Fujian
Jiangxi
Shandong
Henan
Hubei
Hunan
Guangdong
Guangxi
Hainan
Chongqing
Sichuan
Guizhou
Yunnan
Tybet
Shaanxi
Gansu
Qinghai
Ningxia
Xinjiang

Eksport z Polski
1 504 734 187
291 136 182
54 757 869
9 304 796
3 650 776
863 883

Import do Polski
7 561 767 520
147 441 180
115 199 807
94 429 768
9 015 818
7 998 854

Obroty
9 066 501 707
438 577 362
169 957 676
103 734 564
12 666 594
8 862 737

Saldo
-6 057 033 333
143 695 002
-60 441 938
-85 124 972
-5 365 042
-7 134 971

20 219 995
16 325 874
11 289 129
426 393 755
152 360 841
127 720 507
7 377 001
44 462 909
20 637 075
73 284 027
32 475 853
18 307 743
6 991 180
102 174 191
8 354 746
521
22 718 485
2 284 136
124 586
3 261 709
0,0
19 636 096
5 533 879
2 125
22 463 602
620 716

106 555 764
6 826 521
11 191 065
828 736 347
1 926 641 977
1 441 858 355
36 891 209
422 941 600
22 394 784
509 830 408
41 008 628
27 556 452
24 930 639
1 631 146 116
18 556 023
7 523 481
42 437 335
42 754 521
2 122 410
8 561 263
0,0
11 259 800
5 943 300
81 457
645 225
9 287 413

126 775 759
23 152 395
22 480 194
1 255 130 102
2 079 002 818
1 569 578 862
44 268 210
467 404 509
43 031 859
583 114 435
73 484 481
45 864 195
31 921 819
1 733 320 307
26 910 769
7 524 002
65 155 820
45 038 657
2 246 996
11 822 972
0
30 895 896
11 477 179
83 582
23 108 827
9 908 129

-86 335 769
9 499 353
98 064
-402 342 592
-1 774 281 136
-1 314 137 848
-29 514 208
-378 478 691
-1 757 709
-436 546 381
-8 532 775
-9 248 709
-17 939 459
-1 528 971 925
-10 201 277
-7 522 960
-19 718 850
-40 470 385
-1 997 824
-5 299 554
0
8 376 296
-409 421
-79 332
21 818 377
-8 666 697

Źródło:
General
Administration
of
Customs
of
the
People's
Republic
of
China,
http://www.beijing.trade.gov.pl/pl/wspolpracadwustronna/article/detail,3319,Struktura_towarowa_polskiego_h
andlu_z_Chinami_w_2009_r.html

Najwięcej , bo 4/5 polskiego eksportu do Chin realizowane jest do Chin Wschodnich i
Północnych. 13,8 % udziału polskiego eksportu do Chin, przypadło w 2009 roku na miasto Szanghaj.
Zaraz po nim, czołowe miejsce zajął również Pekin- 4,8% i prowincja Jiangsu- 5,6%. Prowincje
Sichuan i Hainan uplasowały się na ostatniej pozycji.
Biorąc pod uwagę chiński import do Polski, prawie 90% importu pochodzi z Chin Wschodnich
i Środkowo-Południowych. Największym wolumenem obrotów cieszyła się prowincja Jiangsu- 25%,
prowincja Guangdong- 22%, prowincja Zhejiang-19%. Najmniejszy wolumen wygenerowały
prowincja Ningxia -0,01%, prowincja Gansu – 0,08% i prowincja Qinghai – 0%5.

5

Obliczenia własne na podstawie Tabeli nr 3.
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3. Struktura towarowa handlu z Chinami
Po przystąpieniu Polski do struktur UE polskie produkty zaczęły być postrzegane w Chinach
jako produkty o wysokiej europejskiej jakości i jednocześnie tańsze niż w innych częściach Europy i
USA. Sytuacja ta pozwoliła na pogłębienie stosunków gospodarczych między dwoma krajami.6
Tabela 4
Struktura towarowa wymiany Polska-Chiny (I-VI 2009r, dane chińskie)

Nazwa sekcji

produkty

pochodzenia

6 M-CY 2009

Udział w

Import
Eksport
do Polski z Polski

imporcie
do Polski

w mln USD

w%

74,2

6,3

2,3%

0,8%

17,6

1,9

0,5%

0,3%

eksporcie z
Polski

1

Sekcja I

Zwierzęta żywe;
zwierzęcego

2

Sekcja II

Produkty pochodzenia roślinnego

3

Sekcja III

Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierz. lub
0,4
roślin. oraz prod. ich rozkładu;

0,0

0,0%

0,0%

4

Sekcja IV

Gotowe art. spożywcze; napoje bezalkoh.,
16,8
alkohol i ocet; tytoń

0,0

0,5%

0,0%

ARTYKUŁY ROLNO-SPOŻYWCZE

109,0

8,2

3,4%

1,1%

5

4,6

19,7

0,1%

2,7%

4,6

19,7

0,1%

2,7%

Sekcja V

Produkty mineralne

PRODUKTY MINERALNE
6

Sekcja VI

Produkty
przemysłu
chemicznego
przemysłów pokrewnych

79,2

73,3

2,5%

9,9%

7

Sekcja VII

Tworzywa sztuczne i wyroby z nich;
78,0
kauczuk i wyroby z kauczuku

36,2

2,4%

4,9%

109,5

4,9%

14,8%

Skóry i skórki surowe, skóry wypr., skóry
36,4
futer. i wyroby z nich;

0,1

1,1%

0,0%

36,4

0,1

1,1%

0,0%

WYROBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO
8

Sekcja VIII

SKÓRY

i

157,2

9

Sekcja IX

Drewno i wyroby z drewna; węgiel drzewny;
19,9
korek i wyroby z korka;

1,5

0,6%

0,2%

10

Sekcja X

Ścier drzewny lub z innego włóknistego
12,7
materiału celul.; papier

4,2

0,4%

0,6%

WYROBY PRZEMYSŁU DRZEWNO-PAPIERNICZEGO

32,6

5,7

1,0%

0,8%

11

345,4

6,0

10,8%

0,8%

Sekcja XI

Materiały i wyroby włókiennicze

6

Poradnik eksportera na rynek chiński, Konsulat Generalny RP w Szanghaju, Wydział Promocji Handlu i
Inwestycji,
Szanghaj
08.01.2010
http://shanghai.trade.gov.pl/pl/przewodnik/article/detail,368,Poradnik_eksportera_na_rynek_chinski.html
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12

Sekcja XII

Obuwie, nakrycia głowy, parasole, parasole
102,7
przeciwsłon., laski,

0,0

3,2%

0,0%

448,1

6,0

14,0%

0,8%

WYROBY PRZEMYSŁU LEKKIEGO
13

Sekcja XIII

Wyroby z kamieni, gipsu, cementu, azbestu,
80,1
miki i podob. mater.

23,3

2,5%

3,1%

14

Sekcja XIV

Perły naturalne lub hod.,
szlachetne lub półszlachetne

5,9

0,0

0,2%

0,0%

86,0

23,3

2,7%

3,1%

Metale nieszlachetne i wyroby z metali
202,0
nieszlachetnych

343,8

6,3%

46,4%

202,0

343,8

6,3%

46,4%

kamienie

WYROBY CERAMICZNE
15

Sekcja XV

WYROBY METALURGICZNE
16

Sekcja XVI

Maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt
1 522,9
elektrycz.; części do nich;

131,8

47,5%

17,8%

17

Sekcja XVII

Pojazdy, statki powietrzne, jedn. pływające
96,8
oraz współdz. urządz.

46,3

3,0%

6,2%

18

Sekcja XVIII

Przyrządy,
narzędzia
i
aparaty
293,2
optycz.,fotograf.,kinomatogr.pomiar.

22,1

9,2%

3,0%

WYROBY PRZEMYSŁU ELEKTROMASZYNOWEGO

1 912,9

200,2

59,7%

27,0%

19

Sekcja XIX

Broń i amunicja; części i akcesoria

2,0

0,0

0,1%

0,0%

20

Sekcja XX

Wyroby różne

212,0

25,1

6,6%

3,4%

21

Sekcja XXI

Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i
0,0
antyki

0,0

0,0%

0,0%

214,0

25,1

6,7%

3,4%

0,2

0,0

0,0%

0,0%

3 203,0

741,6

100%

100%

WYROBY RÓŻNE
22

Sekcja XXII

OGÓŁEM

Pozostałe

Źródło: Informacje nt stanu gospodarki ChRL po I półroczu 2009r, Ambasada RP w Pekinie, Wydział Promocji
Handlu i Inwestycji,
http://beijing.trade.gov.pl/pl/wspolpracadwustronna/article/detail,2984,Informacja_nt_stanu_gospodarki_ChRL_
po_I_pol_2009_r.html

W roku 2009 ponad połowę chińskiego importu do Polski stanowiły wyroby przemysłu
elektromaszynowego. Drugą bardzo ważną kategorią towarową były wyroby przemysłu lekkiego i
wyroby metalurgiczne, których wartość oszacowana została odpowiednio na poziomie 448,1 mln
USD i 202 mln USD. Najmniejszą część chińskiego importu do Polski stanowią produkty mineralne,
zaledwie 0,1% całości importu, wyrobu przemysłu drzewno-papierniczego – 1%, jak również skóry –
1,1%.
Największymi sekcjami towarowymi polskiego eksportu są wyroby metalurgiczne, wyroby
przemysłu elektromaszynowego i chemicznego, które stanowią ponad 73% polskiego eksportu7.

7

Struktura towarowa polskiego handlu z Chinami w 2009 r, Ambasada RP w Pekinie, Wydział Promocji
Handlu i Inwestycji., Pekin 09.02.2010,
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Najmniejszym wolumenem eksportu do Chin odznaczają się wyroby przemysłu lekkiego i drzewnopapierniczego – 0,8%.
Według Ministerstwa Gospodarki największe możliwości w zakresie eksportu do Chin mają
następujące branże8:
- górnictwo (maszyny i urządzenia górnicze oraz urządzenia bezpieczeństwa pracy w górnictwie;
Polsko-chińskie joint venture w prowincji Shandong produkujące obudowy ścianowe do kopalń),
- przemysł metalurgiczny (miedź, maszyny flotacyjne),
- przemysł lotniczy (lekkie samoloty rolnicze i transportowe oraz śmigłowce),
- przemysł chemiczny(chemia nieorganiczna i organiczna, surowce i komponenty chemiczne,
technologie),
- ochrona środowiska (w szczególności realizacja kompletnych projektów inwestycyjnych, jak
oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, stacje utylizacji odpadów stałych, filtry)
- energetyka (technologie wytwarzania, urządzenia dla elektrowni, kable energetyczne i odgromniki),
- przemysł rolno-spożywczy- sprzedaż towarów masowych (zboża, rzepak), półprodukty dla
przemysłu spożywczego (chmiel, słód jęczmienny, kazeina), gotową żywność (mięso i przetwory
mięsne i drób – po uzyskaniu stosownych zezwoleń, prawdopodobnie w I poł. 2010 r.; słodycze,
napoje typu instant, alkohole, mleko w proszku, przetwory mleczarskie i komponenty), kompletne
wyposażenie (urządzenia i technologia) browarów,
- urządzenia medyczne, wyposażenia szpitali,
- budownictwo (materiały budowlane, jak stolarka otworowa i do wykończenia wnętrz),
- różne artykuły rynkowe (w tym biżuteria srebrna oraz wyroby z bursztynu),
- inne branże (m.in. przemysł papierniczy, komponenty elektroniczne)

Polska, chcąc wykorzystać swoje szanse, lokuje coraz więcej inwestycji związanych z w/w
branżami w Chińskiej Republice Ludowej. Potwierdzenie stanowią niżej wymienione firmy działające
na rynku chińskim.
Najwięksi polscy inwestorzy do Chin to:
- KGHM Polska Miedź S.A. z Lublina,
- Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z Puław,
- „Ciech” S.A. z Warszawy,
- Zakłady azotowe w Tarnowie – Mościkach S.A. z Tarnowa,
- Swedwood Poland sp. z o.o. z Goleniowa,
- Grupa Lotos S.A. z Gdańska,
- H. Cegielski- Poznań S.A. z Poznania,
- Kopex S.A. z Katowic,
- SGL Karbon Polska S.A. z Raciborza,
- Vesuvius Skawina materiały ogniotrwałe sp. z o.o. ze Skawiny.

http://beijing.trade.gov.pl/pl/wspolpracadwustronna/article/detail,3319,Struktura_towarowa_polskiego_handlu_z
_Chinami_w_2009_r.html
8
Poradnik eksportera na rynek chiński, Konsulat Generalny RP w Szanghaju, Wydział Promocji Handlu i
Inwestycji, Szanghaj 08.01.2010
http://shanghai.trade.gov.pl/pl/przewodnik/article/detail,368,Poradnik_eksportera_na_rynek_chinski.html
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4. Chińskie inwestycje bezpośrednie w Polsce i polskie w Chinach
Do końca 2007 roku wartość bezpośrednich inwestycji chińskich w Polsce wyniosła 120 mln
USD. Do chińskich firm inwestujących w Polsce zaliczamy9:
- GD Poland (centrum dystrybucji towarów chińskich w Wólce Kosowskiej) - 25 mln USD,
- Min Hoong Development (nieruchomości w Warszawie i Sopocie) – 25 mln USD,
- TTL Polska (produkcja telewizorów LCD, fabryka w Żyrardowie) – 60 mln USD,
- Athletic Group (fabryka rowerów w Koszalinie) – 5 mln USD – od 2004 roku działa w Koszalińskiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej,
- Digital View ( produkcja telewizorów w Koszalinie), od 2004 roku działa w Koszalińskiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej,
- Huawei Technologies Co. Ltd. (produkcja urządzeń i rozwiązań telekomunikacyjnych i
informatycznych),
- ZTE (firma branży IT).
W 2006 roku wartość polskich inwestycji na rynku chińskim osiągnęła poziom 174 mln USD.
Do inwestycji polskich w Chinach zaliczmy10:
- Chinese-Polish Joint Stock Shipping Corporation “Chipolbrok” – transport morski,
- Shanghai-Gdynia International Transportation Agency Co., Ltd. (spółka Chipolbrok),
- Chinese-Polish International Freight & Forwarding Agency Co., Ltd. (spółka Chipolbrok- spedycja),
- Shanghai Chipol International Warehousing & Container Transportation Co., Ltd. (spółka
Chipolbrok),
-Huaibei Long Po Electrical Company (spółka KOPEX & ZWAR, maszyny i urządzenia dla
górnictwa,
- Zhangjiakou China Sanbei – Rafko Boiler Co., Ltd. (kotły energetyczne),
- AMG Just Valve Co., Ltd. (produkcja techniki sanitarnej i grzewczej),
- Lero China Ltd.,
- Qingdao Kamax Buffer Equipment Co., Ltd. (zderzaki elastomerowe dla kolejnictwa (obecna nazwa
Axtone) została przejęta przez skandynawski fundusz IK Investment Partners,
- VTS Clima,
- XR Ropczyce Co., Ltd. (produkcja materiałów ogniotrwałych),
- Guang Zhou G-Art Silver Production Co., Ltd,
- Shandong Liangda Fasing Round Link Chain Co. Ltd. – (produkcja łańcuchów do maszyn
górniczych),
- Spółka Shandong Tagao Mining Equipment Manufacturing Co. Ltd. (produkuje hydrauliczne
obudowy ścianowe przy wykorzystaniu najnowszych technologii),
- PMP Changzhou – (centrum serwisowe dla przemysłu papierniczego),
- Bioton – (fabryka insuliny),
- Grupa Kapitałowa Gwarant (produkcja zamków do łańcuchów dla górnictwa, przemysłu
cementowego i energetyki),
- Selena FM (fabryka artykułów chemii budowlanej w prowincji Jiangsu),
- PMP Group (fabrykę maszyn papierniczych),
9

Notatka nt. gospodarki Chin i polsko-chińskich stosunków gospodarczych, materiał wewnętrzny, Ambasada
RP w Pekinie str. 8-9
10
Notatki nt. gospodarki Chin i polsko-chińskich stosunków gospodarczych, materiał wewnętrzny. Ambasada
RP w Pekinie str. 9-10
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- Elektra – ( zbudowanie zakładu utylizacji odpadów w mieście Jinzbou).
W kwietniu 2006 Biuro ds. Przemysłu Węglowego Regionu Autonomicznego Mongolii
Wewnętrznej i Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. podpisały umowę o modernizacji chińskich
kopalni11.
Po przystąpieniu Polski do struktur UE, Chiny zaczęły interesować się możliwościami
pogłębienia współpracy gospodarczej między dwoma krajami, w tym przede wszystkim rozwojem
inwestycji. Polska będąc furtką ekspansji na rynki Wspólnoty, które stały się celem docelowym
chińskiej polityki zagranicznej, przyjmuje coraz więcej inwestycji płynących z Chin.
Na uwagę zasługuje również fakt, iż Polska jest największym partnerem gospodarczym Chin w
Europie Centralnej.12

5. Współpraca gospodarcza- bariery w dostępie do rynku chińskiego
Współpracę gospodarczą między Polską a Chinami charakteryzuje deficyt wymiany handlowej
po stronie polskiej. Do roku 2009 liczba eksporterów z Polski do Chin wyniosła
1 200 firm, z Chin do Polski – 18 tysięcy. Zmniejszenie deficytu w handlu między dwoma krajami
jest bardzo trudne. Chiny posiadają znacznie tańszą i szerszą ofertą eksportową niż Polska. Polskie
inwestycje należy przede wszystkim lokować w miejsca, gdzie występują nisze rynkowe. W
przypadku gospodarki chińskiej są to następujące branże:
górnicza, lotnictwo, samochodowa, ochrona środowiska, energetyka, przemysł drzewny i meblarski,
rolnictwo13.
Jednakże, należy pamiętać, iż w dostępnie do rynku chińskiego inwestorzy napotykają na wiele
przeszkód.
Bariery w dostępie do rynku chińskiego:
- bariery taryfowe, stosunkowo wysokie stawki celne, dodatkowo uciążliwa certyfikacja ograniczają
import,
- bariery poza-taryfowe,
• ograniczona transparentność systemu prawnego i często zmieniające się przepisy,
• rozbudowana biurokracja,
• słaba ochrona własności intelektualnej ( prawo kontraktów, prawo arbitrażowe o ochronie
znaku towarowego i własności intelektualnej – gorsza egzekucja tych praw), słaba możliwość
dochodzenia roszczeń, przyzwolenie społeczne,
• uciążliwe i czasochłonne wymogi, ograniczające import (licencje importowe, kontyngenty
celne, certyfikaty np. na artykuły spożywcze),
• czasochłonne procedury zakładania firm w ChRL,
• ograniczona informacja rynkowa,
• bariera językowa i kulturowa.
- ograniczenia i trudności leżące po stronie polskich eksporterów:
• polska marka mało rozpoznawalna,

11

Notatka nt. gospodarki Chin i polsko-chińskich stosunków gospodarczych, materiał wewnętrzny Ambasada
RP w Pekinie str. 11
12
Notatka nt gospodarki Chin i polsko-chińskich stosunków gospodarczych., materiał wewnętrzny,
Ambasada RP w Pekinie, Pekin str 5
13
A.Kobyłka, Polska-Chiny: szanse i perspektywy rozwoju wzajemnych stosunków-relacja,
http://www.psz.pl/tekst-3528/Aleksander-Kobylka-Polska-Chiny-szanse-i-perspektywy-rozwoju-wzajemnychstosunkow-relacja
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• tylko duże projekty są w Chinach traktowane poważnie, wielu polskich przedsiębiorców nie
jest w stanie ich podjąć,
• niewiele firm utrzymuje bezpośrednie kontakty z partnerami chińskimi, ok. 40% obrotów
realizowane jest poprzez pośredników ( w ChRL nazwa guanxi – oznaczająca kontakty,
powiązania ma bardzo duże znaczenie w biznesie, kontakt bezpośredni jest nadzwyczaj
ceniony),
• polska gospodarka rozpoznawalna przez pryzmat surowców, które stanowią główną część
towarów eksportowanych do Chin14.
Ważnym elementem polskiej polityki handlowej wobec Chin jest zbudowanie pozytywnego
wizerunku Polski wśród chińskich przedsiębiorców i konsumentów.

Podsumowanie
•
•
•

•

•

Długotrwałą wymianę handlową między Polską a Chinami charakteryzują następujące cechy:
Wzrost wzajemnych obrotów towarowych przy nadal relatywnie niskim ich poziomie, o czym
świadczy m.in. fakt, że według chińskich statystyk udział Polski w imporcie, eksporcie i
obrotach Chin z krajami UE wynosi odpowiednio 0,6%, 0,2% i 0,4%;
Znacząca dysproporcja pomiędzy eksportem a importem;
Duża koncentracja struktury towarowej polskiego eksportu i dominacja towarów niskoprzetworzonych. Jednocześnie w imporcie występuje przewaga towarów przemysłowych o
wyższym stopniu przetworzenia oraz branż pracochłonnych. Powoduje to, że wymianę
handlową z Chinami cechuje niekorzystne dla nas terms of trade, a nasz kraj w dużej mierze
wciąż pełni rolę dostawcy surowców przemysłowych i odbiorcy wyrobów przetworzonych;
Koncentracja handlu na najbardziej rozwiniętych prowincjach wschodnich Chin. Niezależnie
od faktu, że prowincje pasa nadmorskiego będą podstawowym odbiorcą polskich towarów, to
nie są w pełni wykorzystywane szanse eksportu maszyn i urządzeń do prowincji zachodnich i
północno – wschodnich;
Napływ dużej części chińskiego eksportu do Polski (w ujęciu wartościowym) poprzez kraje
trzecie (głównie reeksport z UE). Jest to również niekorzystna cecha handlu polsko –
chińskiego, powodująca podwyższanie cen zakupu towarów chińskich o marże pośredników, co
w przypadku importu komponentów i maszyn do produkcji wpływa na zmniejszenie
konkurencyjności polskich firm.

Aktywność polskich firm na rynku chińskim nieustannie się rozwija. Rośnie zainteresowanie ze
strony polskich eksporterów sprzedażą swoich produktów do Chin. Pod tym względem bardzo
aktywni są producenci wyrobów metalurgicznych, wyrobów przemysłu elektromaszynowego i
chemicznego, które stanowią ponad 73% polskiego eksportu do tego kraju.

Bibliografia:
A. Kobyłka, Polska-Chiny: szanse i perspektywy rozwoju wzajemnych stosunków-relacja,
http://www.psz.pl/tekst-3528/Aleksander-Kobylka-Polska-Chiny-szanse-i-perspektywy-rozwoju-wzajemnychstosunkow-relacja
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WPŁYW SPOSOBU FINANSOWANIA WYDATKÓW RZĄDOWYCH
NA ODDZIAŁYWANIE POLITYKI FISKALNEJ.
UJĘCIE MODELOWE 34

THE IMPLICATIONS OF THE METHOD OF FINANCING GOVERNMENT
SPENDING IN FISCAL POLICY ANALYSES

Abstract
The impact of a government spending financing is analysed in the article. The
analysis is based on Baxter and King real business cycle model. It occurred that the
choice of the financing method of a government spending is crucial for the impact
of the fiscal policy on the economy. The increase in a government spending financed
by budget deficit decreases consumption and leisure time and increases the level of
labour and production. On the contrary the increase in a government spending
financed by higher taxes depended on production has a significant negative impact
on GDP.

Słowa kluczowe: polityka fiskalna, wydatki rządowe
Nr klasyfikacji JEL: E62

Wprowadzenie
Zgodnie z podejściem keynesowskim zwiększanie wydatków rządowych, niezależnie czy
finansowane podatkami, czy deficytem budżetowym, wpływa na zwiększenie agregatowego popytu
oraz produkcji. Odziaływanie wydatków rządowych finansowanych deficytem na agregatowy popyt
określa mnożnik wydatków rządowych, natomiast wydatków finansowanych podatkami – mnożnik
zrównoważonego budżetu. Mniej jednoznaczne są natomiast podażowe skutki wyboru sposobu
finansowania wydatków rządowych. Z tego względu w pracy poddano analizie wpływ sposobu
finasowania wydatków rządowych na podażowe oddziaływanie polityki fiskalnej na gospodarkę.
Analizę przeprowadzono w oparciu o model Baxter i Kinga (1993), należący do grupy modeli
realnego cyklu koniunkturalnego. W modelach realnego cyklu koniunkturalnego zakłada się, że płace
i ceny są doskonale elastyczne i natychmiast dostosowują się do poziomu równoważącego rynek, a
wahania gospodarcze nie wynikają z odchyleń produkcji od poziomu potencjalnego, lecz z decyzji
optymalizacyjnych gospodarstw domowych. W rezultacie na sferę realną oddziałuje jedynie
podażowa strona gospodarki, co umożliwia wyodrębnienie podażowych efektów zmian w wydatkach
rządowych i podatkach.
Układ pracy jest następujący. W pierwszej kolejności przedstawiono założenia analizowanego
modelu realnego cyklu koniunkturalnego. Następnie kolejno ukazano podażowe skutki wzrostu
∗
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wydatków rządowych finansowanych deficytem budżetowym (lub zgodnie z ekwiwalencją
ricardiańską – podatkami zryczałtowanymi) oraz podatkami zależnymi od dochodu. Opracowanie
kończy się podsumowaniem i przedstawieniem wniosków z przeprowadzonej analizy.

1. Założenia modelu
Podażowe skutki wyboru sposobu finansowania wydatków rządowych zanalizowano w oparciu
o model realnego cyklu koniunkturalnego Baxter i Kinga (1993). Model ten stanowi rozwinięcie
ukazujących wpływ polityki fiskalnej na gospodarkę modeli zaprezentowanych przez Aschauera
(1988) oraz Barro (1989). W modelu przedstawionym przez Aschauera analiza teoretyczna
koncentruje się na wariancie, w którym możliwe są jedynie dostosowania w wielkości zatrudnienia. Z
kolei w modelu analizowanym przez Barro przyjmuje się, że nakład kapitału może ulegać zmianie,
jednak wielkość zatrudnienia jest ustalona na stałym poziomie. Natomiast w modelu Baxter i Kinga
zakłada się, że gospodarstwa domowe mogą zmieniać zarówno nakład kapitału, jak i nakład pracy.
Model Baxter i Kinga opiera się na następujących założeniach:
1. Gospodarstwa domowe maksymalizują sumę zdyskontowanych użyteczności (U) postaci:
(1)

[

]

 ∞ t −1

U = E  ∑ β ln(ct ) + A ln(ht ) + Γ( g tB , k tG )  ,
 t =1


gdzie:
ct - konsumpcja,

ht - czas wolny,
g tB - bieżące wydatki rządowe (nie wpływające na krańcową użyteczność z konsumpcji, ani na
krańcową produktywność prywatnych czynników produkcji),
k tG - zasób kapitału dostarczanego przez państwo ,

β >0 ,
A>0 ,

∂Γ
≥ 0,
∂g tB
∂Γ
≥ 0.
∂k tG
2. Wielkość produkcji ( yt ) jest uzależniona od nakładów kapitału prywatnego, kapitału publicznego i
pracy:
(2)

yt = f (k t , k tG , lt ) ,

gdzie:
k t - kapitał prywatny,
l t - praca.
Baxter i King przyjmują funkcję produkcji postaci:
(3)

( )

yt = k tθ k k tG

θg θ
l

lt ,

gdzie:
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θ k ,θ g ,θ l > 0
θ k + θl = 1 .

,

Zatem analizowaną funkcję cechują stałe efekty skali względem kapitału prywatnego i nakładu pracy.
3. Zasób kapitału prywatnego zmienia się zgodnie z typowym równaniem przyrostu kapitału:
(4)

k t +1 = (1 − δ )k t + it .

gdzie:
it - inwestycje,
δ - stopa deprecjacji kapitału.
4. Analogiczna sytuacja występuje w przypadku kapitału dostarczanego przez państwo, którego zasób
określa następujące równanie:
(5)

k tG+1 = (1 − δ )k tG + itG ,

gdzie:
itG - wydatki inwestycyjne państwa.
5. Łączne wydatki budżetowe państwa na zakup dóbr i usług (bieżących oraz inwestycyjnych) dane
są wzorem:
g t = g tB + itG .
6. W każdym z okresów gospodarstwo domowe stoi przed dwoma ograniczeniami:
- suma czasu wolnego i pracy nie może przekraczać całkowitego zasobu czasu (znormalizowanego w
modelu do jedności), czyli:
(6)

ht + lt ≤ 1

- suma wydatków konsumpcyjnych i inwestycyjnych gospodarstw domowych nie może przekraczać
dochodu do dyspozycji:
(7)

ct + it ≤ (1 − τ t ) yt + trt ,

gdzie:
τ t - stopa podatkowa (jednakowa dla kapitału i pracy),
trt - płatności transferowe dla gospodarstw domowych.
7. Łączny popyt w gospodarce nie może przekraczać wielkości produkcji, czyli:
(8)

ct + it + g tB + itG ≤ yt .

8. W każdym okresie budżet jest zrównoważony czyli:
(9)

RtG = EtG ,

gdzie:
RtG - dochody budżetowe,
EtG - wydatki budżetowe.
9. W modelu zakłada się, że występuje tylko jeden rodzaj podatków niezryczałtowanych, czyli:

38

(10)

RtG = τ t yt

10. Na wydatki budżetowe składają się wydatki rządowe na zakup dóbr i usług oraz zryczałtowane
transfery:
(11)

EtG = g t + tr

Zatem warunek określony równaniem (9) przyjmuje postać:
(12)

τ t yt = g t + trt .

2. Efekty wzrostu wydatków rządowych finansowanych deficytem
W modelu Baxter i Kinga explicite nie bierze się pod uwagę występowania deficytu
budżetowego i długu publicznego, jednak zgodnie z ekwiwalencją rikardiańską przedstawioną przez
Barro (1974) zmiany w płatnościach transferowych (lub zryczałtowanych podatkach, czyli podatkach
niezależnych od dochodu) są ekwiwalentne z finansowaniem wydatków budżetowych za pomocą
długu publicznego. Zatem przedstawione w modelu wnioski mają również zastosowanie w przypadku
występowania deficytu budżetowego i długu publicznego.
Przeprowadzona przez Baxter i Kinga analiza wpływu polityki fiskalnej na produkcję i
pozostałe zmienne makroekonomiczne opiera się na metodach numerycznych. Parametry w modelu są
skalibrowane w taki sposób, by charakterystyki zmiennych zastosowanych w modelu odpowiadały
charakterystykom w rzeczywistych gospodarkach.
Mechanizm podażowego oddziaływania polityki fiskalnej na gospodarkę jest odmienny w
przypadku zmian trwałych i przejściowych. Z tego względu w pierwszej kolejności przedstawione
zostały skutki trwałego podniesienia wydatków rządowych finansowanych deficytem, a następnie
podażowe efekty przejściowego ich wzrostu.
Zgodnie z modelem trwałe zwiększenie wydatków rządowych finansowanych deficytem (lub
zryczałtowanymi podatkami) powoduje negatywny efekt majątkowy. Następuje obniżenie konsumpcji
i czasu wolnego, a zatem zwiększenie podaży pracy. Zwiększenie podaży pracy przesuwa krzywą
krańcowego produktu kapitału w górę, rośnie więc pożądany zasób kapitału. W okresie
dostosowawczym następuje silne zwiększenie inwestycji prowadzące do szybkiej konwergencji
kapitału do poziomu docelowego. W długim okresie gospodarka zmierza do stanu ustalonego (steadystate) z wyższym poziomem kapitału i pracy. W nowym stanie ustalonym stosunek kapitału do pracy
powraca do wyjściowego poziomu.
Z symulacji przeprowadzonych przez Baxter i Kinga dla gospodarki amerykańskiej wynika, że
trwały wzrost wydatków rządowych o 1% PKB prowadzi w długim okresie do wzrostu PKB o ok.
1,2%. Konsumpcja spada o 0,2% PKB, natomiast inwestycje rosną o 0,3% PKB. Podaż pracy ulega
natomiast zwiększeniu o ok. 1,2%. W okresie dostosowawczym następuje akumulacja kapitału do
nowego, wyższego poziomu, a więc w krótkim okresie dochodzi do przejściowego znacznego wzrostu
nadkładów inwestycyjnych. W pierwszym roku następuje wzrost nakładów inwestycyjnych o ok.
0.4% PKB, produkcja wzrasta o ok. 0,8%, a konsumpcja obniża się o ok. 0,6% PKB.
W początkowym okresie, zanim nastąpi dostosowanie się ilości kapitału, wzrost PKB wynika
głównie ze wzrostu podaży pracy. Wzrost podaży pracy, przy nie zmienionym poziomie kapitału,
prowadzi do spadku krańcowego produktu pracy i obniżenia się stawki płac. Z drugiej strony wzrost
podaży pracy powoduje wzrost krańcowego produktu kapitału i wzrost stopy procentowej. W okresie
dostosowawczym, wraz ze zwiększaniem się ilości kapitału, rośnie krańcowy produkt pracy i maleje
krańcowy produkt kapitału. Obniżeniu ulega zatem stopa procentowa, a rośnie stawka płac. W długim
okresie stopa procentowa i stawka płac zbiegają do wyjściowego poziomu.
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Na podstawie modelu otrzymuje się, wynikający ze wzrostu nakładu pracy wzrost krańcowego
produktu kapitału wzmacnia wpływ wzrostu wydatków rządowych finansowanych deficytem
budżetowym na zwiększenie nakładu kapitału. W rezultacie trwałe podwyższenie o 1% PKB
wydatków rządowych finansowanych deficytem powoduje większy niż o 1% wzrost produkcji.
Oprócz trwałego wzrostu wydatków rządowych na podstawie omawianego modelu można
również analizować podażowe skutki przejściowego wzrostu wydatków rządowych, finansowanych
deficytem budżetowym. Baxter i King badają wpływ nieoczekiwanego, trwającego cztery okresy,
wzrostu wydatków rządowych o 1% PKB. Czteroletni okres zwiększonych wydatków rządowych
autorzy interpretują jako okres zwiększonych wydatków rządowych w okresie trwania wojny. Z
przeprowadzonych symulacji wynika, że w okresie utrzymywania się zwiększonych wydatków
rządowych następuje obniżenie korupcji, czasu wolnego i inwestycji. Obniżenie się wymienionych
wielkości jest efektem absorpcji zasobów z gospodarki przez państwo. Zmniejszenie się inwestycji w
przejściowym okresie zwiększonych wydatków rządowych ma na celu wygładzenie wahań
konsumpcji – następuje przesunięcie środków z inwestycji na konsumpcję, tak by nie dopuścić do
gwałtownego obniżenia się konsumpcji w przejściowym okresie drenażu zasobów z gospodarki. Po
okresie wojny następuje nieznaczny wzrost inwestycji, mający na celu odbudowanie ilości kapitału, a
konsumpcja i czas wolny przez okres dostosowawczy kształtują się poniżej poziomu sprzed szoku,
zbiegając do poziomu wyjściowego.
Główna różnica pomiędzy kształtowaniem się zmiennych makroekonomicznych w przypadku
przejściowego i trwałego wzrostu wydatków rządowych dotyczy inwestycji. Przy trwałym wzroście
wydatków rządowych inwestycje kształtują się na poziomie wyższym od poziomu wyjściowego.
Natomiast w przypadku szoku przejściowego w okresie wyższych wydatków rządowych nakłady
inwestycyjne są niższe. Inwestycje są „przejadane”, tak by wygładzić wahania konsumpcji.
Na skutek przejściowej zmiany wydatków rządowych w okresie szoku zmianie ulegają ceny
czynników produkcji. Stawka płac ulega obniżeniu, natomiast stopa procentowa wzrasta. W okresie
dostosowywania się gospodarki po szoku, stawka płac oraz stopa procentowa stopniowo powracają do
wyjściowego poziomu.
Z oszacowań Baxter i Kinga wynika, że w przypadku szoku przejściowego wzrost produkcji w
pierwszym roku po szoku jest mniejszy niż w przypadku szoku trwałego. W przypadku wzrostu
wydatków rządowych trwającego cztery lata produkcja w pierwszym roku rośnie o ok. 0,6%,
natomiast w przypadku szoku trwałego w pierwszym roku wzrost produkcji przekracza 0,8%.
W przypadku szoku przejściowego w kolejnych latach od wystąpienia szoku kształtowanie się
produkcji jest odmienne niż w przypadku szoku trwałego. Przejściowa zmiana wydatków powoduje
że w kolejnych latach trwania szoku produkcja ulega stopniowemu obniżeniu, osiągając wartość
poniżej poziomu wyjściowego tuż po zakończeniu szoku (czyli w piątym roku od rozpoczęcia się
szoku). Obniżenie produkcji poniżej poziomu wyjściowego wynika z obniżenia się nakładu kapitału.
Po zakończeniu się szoku kapitał zostaje stopniowo odbudowywany, powracając do wyjściowego
poziomu, a wraz z nim do poziomu sprzed wystąpienia szoku zbiega również produkcja. Natomiast w
przypadku trwałego wzrostu wydatków rządowych produkcja przez cały czas stopniowo rośnie,
asymptotycznie zbiegając do poziomu długookresowego (tj. wyższego o ok. 1,2% od poziomu
wyjściowego).
A zatem, z prezentowanego modelu wynika, że przejściowy wzrost wydatków rządowych
wywiera mniejszy wpływ na produkcję niż trwały wzrost wydatków rządowych. Zatem wydatki
rządowe oddziałują na produkcję głównie poprzez efekt majątkowy.

3. Wpływ wydatków finansowanych podatkami zależnymi od dochodu
Przedstawione powyżej oddziaływanie polityki fiskalnej na PKB dotyczy przypadku, w którym
zmiany wydatków rządowych są finansowane deficytem budżetowym, lub ekwiwalentnie zryczałtowanymi podatkami. Odmienne wnioski otrzymuje się, gdy wydatki rządowe są finansowane
niezryczałtowanymi podatkami, tj. podatkami uzależnionymi od wielkości dochodu.
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W przypadku niezryczałtowanych podatków stopa podatkowa jest co roku ustalana w taki sposób, by
zrównoważyć budżet. Zatem stopa podatkowa jest dana wzorem:
(13)

τt =

( g t + trt )
.
yt

Baxter i King analizują przypadek, w którym następuje trwała zmiana wydatków rządowych o 1%
PKB.
Aby zrównoważyć budżet musi nastąpić wzrost stopy podatkowej. Gdyby stopa podatkowa nie
wpływała na podaż pracy i inwestycje, zmiana stopy podatkowej wynosiłaby:
(14)

∆τ t =

∆g t
.
yt

Jednak ze względu na to, że wzrost stopy podatkowej negatywnie oddziałuje na skłonność
gospodarstw domowych do inwestowania i pracy, następuje zmniejszenie bazy podatkowej, a w
efekcie, w celu zrównoważenia budżetu, stopa podatkowa musi wzrosnąć o więcej niż wynika to z
równania (14). Następuje zatem działanie mnożnikowe – wzrost stopy podatkowej pomniejsza bazę
podatkową, co z kolei wymusza dalsze podwyższenie opodatkowania i obniżenie się bazy
podatkowej.
Przy założeniu, że podaż pracy jest stała, zmiana bazy podatkowej (wielkości produkcji) wynikająca z
podwyższenia opodatkowania o wielkość określoną równaniem (14) jest dana wzorem postaci:
(15)

∆yt = −

θk

θl −τ t

∆g t .

Przyrost produkcji określony powyższym równaniem jest ujemny (czyli podwyższenia stopy
podatkowej powoduje ograniczenie bazy podatkowej) dla:

θl −τ t > 0

.

Przy stopie podatkowej τ = 0,2 na podstawie modelu otrzymuje się, że w wyniku trwałego wzrostu
wydatków rządowych w długim okresie następuje obniżenie produkcji o 1,1%. Otrzymane wyniki są
zatem całkowicie odmienne niż w przypadku finansowania wydatków deficytem budżetowym, gdzie
wzrost wydatków rządowych przekładał się na znaczny wzrost produkcji.
Na podstawie równania (10) otrzymuje się, że uwzględniając zmianę bazy podatkowej konieczną
zmianę stopy podatkowej w celu zwiększenia wpływów podatkowych ( RtG ) o ∆g t wyznaczyć można
na podstawie następującego równania:
(16)

∆τ t

τt

+

∆yt ∆RtG
= G
yt
Rt

Aby sfinansować wzrost wydatków budżetowych spełniony musi być warunek:
(17)

∆RtG = ∆g t .

Zatem równanie (16), przy założeniu dotyczącym zrównoważenia budżetu, przyjmuje postać:
(18)

∆τ t

τt

+

∆yt ∆g t
=
.
y t τ t yt

Przekształcając powyższe równanie otrzymuje się, że niezbędna zmiana stopy podatkowej w celu
zrównoważenia budżetu jest określona wzorem:
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(19)

∆τ t =

∆g t
∆y
−τ t t .
yt
yt

Podstawiając do powyższego równania równanie określające zmianę bazy podatkowej (tj. równanie
(15)) otrzymuje się:

(20)

∆g
∆τ t = t − τ t
yt

−

θK

θL −τ t

∆g t

yt

.

Przekształcając powyższe równanie otrzymuje się:
(21)


θk
∆τ t = 1 + τ t
θl −τ t


 ∆g t

.
 yt

Uwzględniając, warunek wynikający z założenia o stałych efektach skali, tj. warunek postaci:
(22)

θ k = 1 − θl

otrzymuje się:
(23)


1 − θl
∆τ t = 1 − τ t
θl −τ t


 ∆g t

.
 yt

Po przekształceniach otrzymuje się:
(24)

∆τ t = (1 − τ t )

θl

∆g t
.
θ l − τ t yt

Przy wyjściowej stopie podatkowej równej τ = 0,2 otrzymuje się, że niezbędna zmiana stawki
podatkowej wynosi 1,22

∆g
. Oznacza to, że kurczenie się bazy podatkowej na skutek wzrostu stopy
y

podatkowej poprzez efekt mnożnikowy powoduje, że w celu sfinansowania wydatków wzrost stopy
podatkowej musi być o 22% wyższy niż w przypadku, gdyby stopa podatkowa nie wywierała wpływu
na wielkość bazy podatkowej.
W powyższej analizie nie był uwzględniany fakt, że zmiana opodatkowania może wpływać nie
tylko na pożądany zasób kapitału, ale również na podaż pracy. Zmiana opodatkowania oddziałuje na
podaż pracy dwojako: wywiera efekt substytucyjny oraz dochodowy. W przypadku funkcji
użyteczności opisanej wzorem (1) efekt substytucyjny jest równy efektowi dochodowemu, jeżeli
wartość początkowych transferów wynosi zero. W takim przypadku zmiana stopy podatkowej nie
wpływa na podaż pracy. Jeżeli jednak wartość początkowych transferów jest dodatnia, wówczas
zmiana opodatkowania oddziałuje na podaż pracy. Im wyższa wartość transferów, tym silniejszy jest
negatywny wpływ wzrostu wydatków rządowych finansowanych niezryczałtowanymi podatkami na
PKB.
W modelu Baxter i Kinga przyjęto założenie, że podatki nakładane są bezpośrednio na wielkość
produkcji. Podatki niezryczałtowane są uzależnione od produkcji również wtedy, gdy są nakładane na
czynniki produkcji. Jak wynika z modelu realnego cyklu koniunkturalnego McGrattan (1994) również
w przypadku wydatków rządowych finansowanych podatkami niezryczałtowanymi nakładanymi na
poszczególne czynniki produkcji otrzymuje się negatywne oddziaływanie wzrostu wydatków
rządowych na kształtowanie się produkcji. McGrattan przyjmuje, że
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(25)

Rt = τ kt ρ t k t − δτ kt k t + τ wt wt lt .
G

gdzie:
τ k ,t - stopa opodatkowania dochodów z kapitału,
τ w,t - stopa opodatkowania dochodów z pracy,
ρ t - dochody z kapitału,
wt - wynagrodzenie,
τ k ,t ,τ w,t ∈ (0,1) .
W modelu tym występują następujące zmienne stochastyczne:
- szoki dotyczące poziomu technologii,
- wydatki rządowe,
- stopa opodatkowania kapitału,
- stopa opodatkowania pracy.
Na podstawie modelu McGrattan otrzymuje się, że istotna część wariancji produkcji (16%) jest
spowodowana zmianami opodatkowania nakładanego na dochody z kapitału. Znacznie niższe
objaśnienie wariancji produkcji (ok. 1%) wynika ze zmian w opodatkowaniu dochodów z pracy. Z
modelu wynika, że niezryczałtowane podatki oddziałują również na pozostałe zmienne
makroekonomiczne (konsumpcję, podaży pracy, kapitał i inwestycje), przy czym w przypadku
wszystkich zmiennych poza podażą pracy wpływ podatku nakładanego na kapitał jest silniejszy niż
opodatkowania pracy.
Oddziaływanie podatków nakładanych na dochody z kapitału na kształtowanie się ilości
kapitału odbywa się przede wszystkim poprzez obniżenie krańcowego dochodu z kapitału.
Opodatkowanie dochodów z kapitału wiąże się z powstaniem tzw. klina podatkowego, czyli różnicy
pomiędzy kosztami kapitału ponoszonymi przez przedsiębiorstwa a dochodami, jakie kapitał przynosi
jego właścicielom. Przy wyższych niezryczałtowanych podatkach nakładanych na dochody z kapitału
wyższa musi być stopa zwrotu przed opodatkowaniem z dodatkowej inwestycji, by otrzymać
określoną wysokość stopy zwrotu po opodatkowaniu. Według raportu OECD (2000) zwiększenie
relacji dochodów podatkowych do PKB o 1 pkt proc. powoduje w długim okresie, poprzez negatywny
wpływ na inwestycje, zmniejszenie PKB na jednego mieszkańca o 0,3-0,4%.
Jak wynika z przedstawionego modelu, na kształtowanie się produkcji oprócz opodatkowania
kapitału oddziałują również podatki nakładane na dochody z pracy. Opodatkowanie pracy powoduje,
że płaca uzyskiwana przez pracownika jest niższa niż koszty pracy ponoszone przez pracodawcę. W
wyniku wzrostu niezryczałtowanych podatków nakładanych na płace zwiększeniu ulega różnica
między kosztem pracy dla pracodawcy a płacą otrzymywaną przez pracownika, rośnie zatem
wysokość klina podatkowego i w rezultacie maleje zatrudnienie. Wpływ klina podatkowego na
wysokość zatrudnienia uzależniony jest od elastyczności podaży pracy względem stawki płac i
elastyczności popytu na pracę względem stawki płac.
Im wyższa jest elastyczność popytu na pracę i podaży pracy względem stawki płac tym
silniejszy negatywny wpływ podatków na wysokość zatrudnienia. Elastyczność popytu na pracę
względem stawki płac wynika z możliwości substytucji pracy kapitałem oraz wpływu wyższych
kosztów pracy na opłacalność produkcji. Im silniejszy jest wpływ kosztów pracy na opłacalność
produkcji oraz im kapitał jest lepszym substytutem pracy, tym wyższa jest elastyczność popytu na
pracę względem stawki płac. Możliwość substytucji pracy kapitałem oddziałuje na popyt na pracę
szczególnie w długim okresie, ponieważ dostosowanie ilości kapitału wymaga czasu. Elastyczność
popytu na pracę względem stawki płac jest z reguły wyższa:
- w odniesieniu do pracowników niewykwalifikowanych, ponieważ w tym przypadku z reguły istnieje
większa możliwość substytucji kapitału i pracy,
- w gałęziach pracochłonnych, gdyż w gałęziach tych wpływ wzrostu kosztów pracy na opłacalność
produkcji jest silniejszy (por. Leibfritz, Thornton, Bibbee, 1997).
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W przypadku podaży pracy szczególnie istotnie jest rozróżnienie wpływu przejściowej oraz
trwałej zmiany stawki płac. Wrażliwość podaży pracy na przejściowe zmiany stawki płac wynika
m.in. z międzyokresowej substytucji pracy i czasu wolnego. Natomiast w przypadku trwałych zmian
stawki płac efekt ten nie występuje, co wpływa na niższą długookresową wrażliwość podaży pracy
względem stawki płac, a co za tym idzie słabsze oddziaływanie trwałych zmian w opodatkowaniu
pracy na wysokość zatrudniania. Długookresowa elastyczność podaży pracy względem stawki płac
jest szczególnie niska, gdy efekt dochodowy wzrostu płac jest relatywnie silny. W szczególnym
przypadku, gdy efekt dochodowy wzrostu płac jest równy efektowi substytucyjnemu (czyli krzywa
podaży pracy jest pionowa), podaż pracy jest nieelastyczna względem stawki płac, co oznacza, że
wysokość opodatkowania pracy nie wpływa na wysokość zatrudnienia.35
Elastyczność popytu na pracę względem stawki płac jest z reguły wyższa niż elastyczność
podaży pracy względem stawki płac. Dlatego elastyczność rynku pracy wpływa na siłę oddziaływania
klina podatkowego na wysokość zatrudnienia. W przypadku elastycznego rynku pracy na skutek
wzrostu opodatkowania obniżeniu ulega płaca netto. W rezultacie na skutek wzrostu podatków maleje
podaż pracy. W przypadku nieelastycznego rynku pracy płaca netto nie ulega obniżeniu, rosną
natomiast koszty pracy. W rezultacie na skutek wzrostu podatków maleje popyt na pracę. Zatem
większy negatywny wpływ wzrostu podatków na zatrudnienie występuje przy nieelastycznym rynku
pracy (por. Leibfritz, Thornton, Bibbee, 1997).
Większość wyników badań empirycznych potwierdza występowanie zależności między
poziomem niezryczałtowanych podatków a wysokością zatrudnienia. Na negatywną zależność
pomiędzy wysokością opodatkowania pracy a kształtowaniem się zatrudnienia wskazują m.in. Heitger
(2002), Nikel (1997), Nickell i Layard (1997) oraz Pissarides (1996). Występowanie negatywnego
oddziaływania wyższych podatków na rynek pracy potwierdzają również analizy przeprowadzone w
Polsce (por. Bukowski i in., 2005, Krajewski i Mackiewicz, 2006 oraz Góra i in., 2008).

Podsumowanie
W opracowaniu, w oparciu o model realnego cyklu koniunkturalnego Baxter i Kinga,
zanalizowany został wpływ sposobu finasowania wydatków rządowych na podażowe oddziaływanie
polityki fiskalnej na gospodarkę.
Z modelu wynika, że zarówno trwała, jak i przejściowa, zmiana wydatków rządowych
finansowanych deficytem budżetowym wywiera dodatni wpływ na produkcję. Trwały wzrost
wydatków rządowych finansowanych deficytem (lub podatkami niezależnymi od dochodu) poprzez
negatywny efekt majątkowy powoduje ograniczenie konsumpcji i czasu wolnego oraz wzrost podaży
pracy. Jednocześnie rośnie zatrudnienie i produkcja, a zmniejszeniu ulega konsumpcja i stawka płac.
Natomiast w przypadku przejściowego zwiększenia wydatków rządowych dochodzi do
międzyokresowej substytucji pracy. Rośnie stopa procentowa oraz zwiększeniu ulega zatrudnienie
oraz produkcja. Przejściowy wzrost wydatków rządowych ma jednak słabszy wpływ, niż wzrost
trwały, na kształtowanie się produkcji.
Z kolei do zupełnie odmiennych wniosków skłania analiza wpływu wydatków rządowych
finansowanych z podatków niezryczałtowanych, uzależnionych do wielkości produkcji. Finansowanie
bieżących wydatków rządowych takimi podatkami sprawia, że wzrost wydatków rządowych przekłada
się na znaczne ograniczenie produkcji.
Z analizy podażowych modeli realnego cyklu koniunkturalnego wynika zatem, że sposób
finansowania wydatków rządowych ma kluczowe znaczenie dla kierunku oddziaływania polityki
fiskalnej na gospodarkę.
35

Natomiast w przypadku zakrzywionej do tyłu (zawracającej) krzywej podaży pracy, czyli gdy efekt
dochodowy wzrostu płac jest silniejszy niż efekt substytucyjny, wzrost opodatkowania pracy powoduje wzrost
zatrudnienia. Wpływ podatków na wysokość zatrudnienia w przypadku zakrzywionej do tyłu krzywej podaży
pracy omówiony jest m.in. w pracy Stiglitza (1998).
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Analiza modelu Baxter i Kinga stanowi punkt wyjścia do oceny podażowych efektów różnych
sposobów finansowania wydatków rządowych w Polsce. Autor w ramach przyszłych prac
badawczych planuje implementację zaprezentowanego modelu do warunków gospodarki polskiej,
m.in. poprzez oszacowanie parametrów modelu na podstawie danych z lat 1995-2010. Dostosowanie
modelu do uwarunkowań gospodarki polskiej umożliwi dokonanie oceny efektów podażowych
różnych sposobów finansowania wzrostu wydatków rządowych w Polsce.
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Tomasz LECHOWICZ∗

KRYTERIUM PRZEDMIOTOWE NIERUCHOMOŚCI

THE CRITERION FOR THE PROPERTY IN QUESTION
Abstract
The concept of property is governed by law and shows the similarity of many
countries. On the basis of American law in the composition of the estate includes,
objects permanently connected with land or natural objects that are connected to
their roots, for instance, artificial trees and objects that were created by man, such as
buildings, structures. The property also includes land, minerals that are beneath the
surface, and the space above the ground
The definition of property in force in Poland, included in the Civil Code provides
that (...)properties are part of the earth surface, forming a separate object of
property (land) as well as buildings permanently connected with land or parts of
such buildings, where, under special provisions are separate from the land the
subject property .
Buildings and parts thereof, or premises shall be property only then, when this
provides a special rule. When there is no such regulation is part of building land.
Properties of the component parts - that everything that cannot be removed
without damage or significant change of disconnected - include:
• Buildings and other devices permanently associated with the land
• Land
• Water
• The trees standing, and other plants from the moment of sowing or planting
• Mineral deposits which are not properties of SP

Słowa kluczowe: nieruchomości, budynki, grunt, hipoteka,
Numer klasyfikacji JEL: P10 - General

Wstęp
Charakterystyczną cechą nieruchomości jest to, że jest to dobro którego nie można przenosić.
Nie ma mozliwości wyprodukowania jej w takim miejscu na świecie, gdzie występują tanie koszty
produkcji , a następnie przenieść ją na rynek, gdzie można uzyskać najlepszą cenę. Krótko mówiąc,
ze specyficznych cech nieruchomości, wynika specyfika całego rynku, który jednak w głównych
kwestiach takich jak na przykład podaż i popyt, zachowuje się jak każdy rynek.
Nieruchomość można definiować dwojako. Zgodnie z art. 46. § 1 Kodeksu cywilnego (k.c.),
„nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności
(grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy
∗
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przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności”. Wyodrębnienie
nieruchomości winno się odbyć pod względem prawnym (własnościowym) i fizycznym (w
odniesieniu do gruntów – geodezyjnym). Inna definicja nieruchomości, w myśl zapisów 24 ust. 1
ustawy o księgach wieczystych i hipotece, mówi że „nieruchomością jest część powierzchni
ziemskiej, dla której urządzono księgę wieczystą”. Fakt utworzenia dla nieruchomości odrębnej księgi
wieczystej jest wymogiem formalnym jej wyodrębnienia. „Księgi wieczyste prowadzi się w celu
ustalenia stanu prawnego nieruchomości”. Jednak, w ramach jednej księgi wieczystej mogą być
ujawnione działki, które niekoniecznie muszą spełniać warunki określone w przytoczonym powyżej
art. 46. § 1 k.c. Podstawą oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej są dane katastru
nieruchomości.1
Do części składowych nieruchomości - (czyli wszystko to co nie może być odłączone bez
uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego) -zalicza się:
• Budynki oraz inne urządzenia trwale z gruntem związane
• Grunty
• Wody stojące
• Drzewa oraz inne rośliny od momentu ich zasiania lub zasadzenia
• Złoża kopalin nie stanowiące własności SP

1. Kryterium przedmiotowe nieruchomości
Podstawowym rodzajem nieruchomości są nieruchomości gruntowe. Są to części powierzchni
ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty). Znajdujące się na nich i trwale z nimi
związane budynki, inne urządzenia i rośliny, jak również prawa związane z własnością nieruchomości
są częściami składowymi danej nieruchomości gruntowej. Wobec tego nie mogą być przedmiotem
odrębnej własności (łac. superficies solo cedit).
Od zasady tej istnieją wyjątki. Jako osobne od gruntu nieruchomości mogą zostać
wyodrębnione budynki (nieruchomość budynkowa) lub części takich budynków (lokale nieruchomość lokalowa) - w przypadkach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Wtedy
stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.2
Pojęcie nieruchomości gruntowej funkcjonuje w Polsce w dwóch, nie w pełni tożsamych
znaczeniach:
1. wieczystoksięgowym (formalnym) - wieczystoksięgowa (formalna) definicja nieruchomości –
zgodnie z tym podejściem nieruchomością jest część powierzchni ziemskiej, dla której
urządzono księgę wieczystą (arg. z art. 24 ust. 1 zd. 1 ustawy o kw. i hip.)
2. kodeksowym (materialnym) – materialno prawna definicja nieruchomości (art. 46 § 1) – ma
obecnie charakter zasadniczy. Nieruchomością jest część powierzchni ziemskiej stanowiąca
odrębny przedmiot własności. Jest to nieostre kryterium wyodrębnienia nieruchomości3.
Przez granice przestrzenne nieruchomości gruntowych należy rozumieć granice w ujęciu
horyzontalnym, jak i wertykalnym. Na konieczność istnienia granic nieruchomości gruntowych w
układzie poziomym wskazuje sama istota nieruchomości jako części powierzchni ziemskiej (art. 46 §
1 k.c.). Muszą więc istnieć granice zewnętrzne, które oddzielają od siebie poszczególne
nieruchomości gruntowe. Z reguły granice te wyznaczane są sztucznie. Nie muszą one być wyraźnie
zaznaczone na gruncie. Wystarczy, jeśli można je ustalić, a co za tym idzie odtworzyć. Zatem zatarcie
granicy na gruncie nie unicestwia bytu nieruchomości4.

1

Pojęcie nieruchomości w polskim systemie prawnym, Wikipedia, 27.04.2011
Rodzaje nieruchomości, www.msrm.pl, 04.04.2006
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Barłowski, Pojecie nieruchomości gruntowej, J. Sysiak, Nieruchomości, s. 30-33,
4
Rudnicki, Prawo obrotu nieruchomościami, s. 30,
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Zazwyczaj przebieg granic nieruchomości gruntowych odzwierciedlają mapy geodezyjne. Przy
ustalaniu granic istotne znaczenie ma także treść wpisów do księgi wieczystej lub ewidencji gruntów i
budynków5.
Podział nieruchomości jest pojęciem wieloznacznym. Pojęcie to może oznaczać:
a) tzw. podział geodezyjny;
b) tzw. podział cywilny; niekiedy wyróżnia się również
c) tzw. podział wieczystoksięgowy6.
Czynności prawne (np. w przypadku przeniesienia własności części nieruchomości czy
zniesienia współwłasności nieruchomości), bądź decyzje administracyjne (np. wywłaszczenie części
nieruchomości, decyzja komunalizacyjna) lub orzeczenia sądowe (np. jako efekt postępowań
„działowych”) określają granice dla nowo powstających nieruchomości.
Do obowiązków właścicieli gruntów sąsiednich należy współdziałanie przy rozgraniczeniu
gruntów oraz utrzymywania stałych znaków granicznych ( art. 152 k.c.).
Nieruchomości budynkowe są to budynki trwale z gruntem związane, które na podstawie
przepisów szczególnych nie stanowią części składowych nieruchomości gruntowej, lecz są odrębnym
od gruntu przedmiotem własności. Nieruchomość budynkowa, jako odrębna własność, może powstać,
w przeciwieństwie do nieruchomości lokalowej, tylko w drodze konkretnego przepisu prawnego
określającego także status prawny odrębnej własności budynku, a w szczególności relację tego prawa
do prawa do nieruchomości, na której budynek został wzniesiony.7
Do przepisów szczególnych, na podstawie których może dojść obecnie do powstania
odrębnych nieruchomości budynkowych, należą:
a) art. 235 k.c. - odrębna własność budynków położonych na gruncie będącym przedmiotem
użytkowania wieczystego; prawo własności budynków przysługuje użytkownikowi
wieczystemu;
b) art. 272 i 279 k.c. - odrębna własność budynków położonych na gruntach będących w
użytkowaniu rolniczych spółdzielni produkcyjnych; prawo własności budynków przysługuje
rolniczej spółdzielni produkcyjnej;
c) Ponadto w obrocie prawnym mogą występować odrębne nieruchomości budynkowe, które
powstały na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów .
Przedmiotem odrębnej własności są nie tylko budynki, lecz i inne urządzenia, np. silosy,
piwnice-lodownie, znajdujące się na użytkowanym wieczyście gruncie ( art. 235 § 1 k.c.). Status
prawny tych innych urządzeń - z uwagi na ich pominięcie w art. 46 § 1 k.c. - jest niejasny. Dominuje
wszakże pogląd, iż także owe inne urządzenia są nieruchomościami budynkowymi, a nie rzeczami
ruchomymi8.
Budynek wzniesiony przez jednego ze współużytkowników wieczystych stanowi
współwłasność wszystkich współużytkowników wieczystych9.
Odrębna własność budynków jest prawem związanym z użytkowaniem wieczystym (art. 235 §
2 k.c.). Nieruchomości budynkowe dzielą więc los prawny użytkowania wieczystego. Prawem
głównym jest prawo użytkowania wieczystego. Jako prawa związane użytkowanie wieczyste i
własność budynków nie mogą być przedmiotem samoistnych rozporządzeń; ich zbycie dopuszczalne
jest tylko łącznie10.
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Użytkowanie wieczyste determinuje byt nieruchomości budynkowych, lecz nie na odwrót. W
szczególności wygaśnięcie odrębnej własności budynków, np. wskutek ich zniszczenia, nie powoduje
wygaśnięcia użytkowania wieczystego11. Natomiast wygaśnięcie użytkowania wieczystego pociąga za
sobą ex lege skutek w postaci wygaśnięcia odrębnej własności budynków. Budynki stają się częścią
składową gruntu zgodnie z zasadą superficies solo cedit. Rozliczenia pomiędzy właścicielem gruntu a
byłym użytkownikiem wieczystym reguluje art. 242 k.c. Odrębna własność budynków stanowi zatem
swoistą formę własności czasowej12.
Wyznaczana przez konstrukcję nieruchomości budynkowej sfera przestrzenna pokrywa się z
bryłą. Poprzez pojęcie bryły należy rozumieć – z wyjątkiem części nadziemnej – również część
podziemną (piwnice, fundamenty). Pozostały obszar, znajdujący się nad i pod powierzchnią gruntu,
należy do właściciela gruntu. Art. 143 k.c. dotyczy jedynie gruntów, zatem samodzielna własność
budynku nie może rozciągać się na przestrzeń nad i pod jego konstrukcją.
Nieruchomościami rolnymi są natomiast nieruchomości, które są lub mogą być
wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie.13
Od 2009 roku właścicielom gruntów rolnych, położonych w granicach administracyjnych
miast, łatwiej jest prowadzić inwestycje budowlane. Wynika to z nowelizacji ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leśnych. Głównym założeniem nowelizowanej ustawy była ochrona tych gruntów
poprzez ograniczanie przekształceń gruntów na cele budowlane. Zmiany obowiązujące od 2009 roku
wyjmują spod ochrony grunty rolne położone w granicach administracyjnych miast oraz grunty rolne
klasy gorszej jakości (klasy IV-VI) na obszarach wiejskich. W wielu miastach Polski wciąż znaczną
powierzchnię miasta stanowią grunty rolne. Wiąże się to z możliwością płacenia podatku rolnego,
znacznie niższego od podatku od nieruchomości, którym obciążani są właściciele nieruchomości
innych niż rolne czy leśne. W takiej sytuacji możliwe jest również wzniesienie budynku o charakterze
zabudowy zagrodowej. Co więcej, właścicielom gruntów rolnych, faktycznie uprawiających ziemię w
granicach miast, przyznawane są dopłaty unijne. Z drugiej jednak strony spora część właścicieli
działek rolnych jest zainteresowana przekształceniem swoich gruntów na cele budowlane. Zmiana
statusu przeznaczenia działki może prowadzić do znacznego wzrostu wartości tych terenów, gdyż
lokalizacja sporej liczby tych gruntów stanowi często bardzo atrakcyjne miejsce do zamieszkania lub
prowadzenia działalności gospodarczej.14
Nieruchomość leśna - w polskim systemie prawnym została zdefiniowana w ustawie o lasach z
28 września 1991 roku. Jest to grunt:
• o zwartej powierzchni co najmniej 0,1 hektara, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) drzewami i krzewami oraz runem leśnym - lub przejściowo jej pozbawiony, który jest:
przeznaczony do produkcji leśnej,
rezerwatem przyrody lub częścią parku narodowego,
wpisany do rejestru zabytków,
• związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywanie dla potrzeb gospodarki leśnej:
budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi
leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także
wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne.15
Zdaniem MSWiA, o charakterze nieruchomości, w przypadku, gdy nie obowiązuje plan
zagospodarowania przestrzennego decyduje jej oznaczenie w ewidencji gruntów i budynków, a
11

E. Gniewek, Własność osobista domów,s. 92 ,
J. Winiarz, System II, s. 588,
13
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14
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zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29.3.2001 r. w sprawie
ewidencji gruntów i budynków – do lasów zalicza się grunty leśne określone jako „las” w LasU.
Kwalifikacja nieruchomości leśnej przyjęta przez MSWiA jest więc zasadna, jednakże po raz kolejny
podkreślić należy, że brak ku temu przewidzianej w NierCudzU expressis verbis podstawy prawnej.
Warto zwrócić uwagę, że termin nieruchomość leśna został także przewidziany w OchrRolU, która w
sposób bezpośredni nawiązuje do definicji lasu z ustawy o lasach. Zgodnie z art. 2 ust. 2 OchrRolU,
gruntami leśnymi w rozumieniu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych są grunty określone
jako lasy w przepisach o lasach, zrekultywowane dla potrzeb gospodarki leśnej oraz pod drogami
dojazdowymi do gruntów leśnych. Ochrona gruntów leśnych jest bardziej intensywna. Na
właścicielach gruntów leśnych ciąży szerszy zakres obowiązków pozytywnego działania. Ponadto,
ustawa o lasach ingeruje w sferę rozporządzania gruntami leśnymi. Daleko idącym ograniczeniom
podlega zwłaszcza prawo rozporządzania gruntami leśnymi stanowiącymi przedmiot własności
Skarbu Państwa (zob. art. 38–40 oraz art. 42 ust. 2 LasU), co stanowi konsekwencję zasady
koncentracji gruntów leśnych w rękach państwa”22. W związku z jeszcze bardziej wzmożoną ochroną
nieruchomości leśnych w porównaniu do nieruchomości rolnych, tym bardziej zasadna staje się
potrzeba wyeliminowania wszelkich wątpliwości dotyczących kwalifikacji tego rodzaju
nieruchomości w NierCudzU.16
Tryb podziału dla nieruchomości rolnych i leśnych – dotyczy nieruchomości rolnych lub
leśnych (przeznaczone w planie miejscowym na cele rolne i leśne lub wykorzystywane na te cele w
przypadku braku planu). Podział dokonywany bez wydawania decyzji administracyjnych- podstawą
podziału jest dokumentacja podziałowa wykonana przez geodetę zawierająca między innymi projekt
podziału nieruchomości rolnej. Należy pamiętać, że zgodnie z ustawą wydzielone działki gruntu mają
mieć powierzchnię nie mniejszą niż 0.30 ha w przypadku podziału działek rolnych (za wyjątkiem
działki przeznaczonej na powiększenie działki sąsiedniej lub regulacji granic między sąsiadującymi
nieruchomościami).
Wniosek o podział nieruchomości jest składany przez osobę właściciela lub użytkownika wieczystego
gruntu (bądź wspólny i zgodny wniosek wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników
wieczystych nieruchomości).17
Kolejnym rodzajem nieruchomości jest lokal mieszkalny. Samodzielnym lokalem mieszkalnym
jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały
pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb
mieszkaniowych. Do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby
nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej
poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka,
garaż, zwane „pomieszczeniami przynależnymi”.
W razie wyodrębnienia własności lokali
właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością
lokali (nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą
wyłącznie do użytku właścicieli lokali18
Nieruchomości lokalowe mogą powstać:
a) w drodze czynności prawnych: umowy (pomiędzy współwłaścicielami; pomiędzy właścicielem
nieruchomości a nabywcą, w tym w formie tzw. developing’u, tj. umowy o budowę domu w
celu ustanowienia w nim odrębnej własności lokali) - art. 8 ust. 3, art. 9 u.wł.lok.; zob. też art.
237 pr. spółdz.;
b) jednostronnej czynności prawnej - art. 10 u.wł.lok.;
c) w drodze orzeczenia sądowego o charakterze „działowym” - art. 7 ust. 1 in fine u.wł.lok.;
16

Brak definicji nieruchomości rolnej i leśnej w ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców –
wniosek de lege ferenda, Monitor Prawniczy, 12.2008
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Podział nieruchomości, BEŁTOWSKI Geodezja. Nieruchomości.pl
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Samodzielny lokal mieszkalny, skarbiec.biz.pl,
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d) ex lege - art. 231 pr. spółdz.
Wykluczone jest natomiast powstanie odrębnej własności lokali w drodze zasiedzenia; w ten
sposób można stać się właścicielem jedynie już wyodrębnionego lokalu19.
Nie można też nabyć w drodze zasiedzenia jednego z kilku pokoi wchodzących w skład
nieruchomości lokalowej, gdyż pokój taki nie jest rzeczą, lecz jedynie jej częścią składową.
Zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali, lokal stanowiący odrębną własność to
nieruchomość, która składa się z:
• Ułamkowego udziału we własności gruntu lub prawie uzytkowania wieczystego i wspólnych
części budynków lub budynku
• Indywidualnej własności samego lokalu – równiez z pomieszczeniami które przynależą do
lokalu na przykład komórka, strych piwnica
Na podstawie art. 22 ust. 4 u.wł.lok podział lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość jest
dopuszczalny, jeżeli w efekcie końcowym powstaną przynajmniej dwa samodzielne lokale. Jednak
sprzedaż wydzielonej fizycznie części lokalu, która nie może być samodzielną nieruchomością jest
niedopuszczalna. Natomiast dopuszczalne jest dokonywanie zmian w składzie powstałych lokali
poprzez odłączenie części jednego z nich i przyłączenie jej do drugiego lokalu, jeśli nie jest to robione
nie zgodnie z zasadą wyodrębniania własności lokali.
Granice przestrzenne nieruchomości lokalowych nakładają się z powierzchnią (bryłą) samego
lokalu. Jest to bowiem trójwymiarowy obiekt ograniczony ścianami stanowiącymi współwłasność
właścicieli sąsiednich nieruchomości lokalowych.
Owa wspólność ścian powoduje trudności w precyzyjnym rozgraniczeniu poszczególnych
nieruchomości; z tej przyczyny powinien być odpowiednio stosowany art. 154 § 1 k.c.20.
Nieruchomość wspólna są te części budynku (i istniejących w nim urządzeń), które nie służą
wyłącznie do użytku poszczególnych właścicieli lokali (art. 3 ust. 2 u.w.l.), a także grunt (ewentualnie
prawo użytkowania wieczystego), na którym wzniesiono budynek. Nieruchomością wspólną, co do
zasady, będą zatem z pewnością: ściany zewnętrzne, fundamenty, dach, strychy, korytarze, kominy,
pralnie, suszarnie, przechowalnie wózków dziecięcych, instalacje centralnego ogrzewania,
kanalizacyjne, czy elektryczne, a ponadto ściany nośne, windy. Nie jest jednak wykluczone, że na
mocy wzajemnych porozumień między współwłaścicielami, zwłaszcza mniejszych wspólnot
mieszkaniowych, dokonają oni innego podziału tychże części nieruchomości, które standardowo
wchodziłyby w skład części wspólnych.21.

Podsumowanie
Używanie definicji nieruchomości wiąże że sobą konieczność zdefiniowania takich pojęć jak:
części składowej rzeczy, części składowej gruntu przynależności i pożytków. Definicje te są
wyjaśnione w ustawie Kodeks cywilny:
„Art. 47. § 1.Część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw
rzeczowych.
§ 2. Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub
istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego.
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Czym jest nieruchomość wspólna, co się na nią składa i jak można nią dysponować?,
wspólnotamieszkaniowa.pl, 26.11.2009
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§ 3. Przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części
składowych.
Art. 48. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w
szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny
od chwili zasadzenia lub zasiania”.22
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BANCASSURANCE JAKO FORMA ALIANSÓW STRATEGICZNYCH
PODMIOTÓW NA RYNKU FINANSOWYM

BANCASSURANCE AS A FORM OF STRATEGIC ALLIANCES OF
COMPANIES ACTING ON THE FINANCIAL MARKET

Abstract
The aim of this article is an attempt to present the bancassurance, its causes, forms
and directions of development, both in Poland and Western Europe, with particular
emphasis on the objectives to be pursued through the implementation of a strategy
to provide integrated financial services. The analysis was performed by taking into
account the current global economic situation and trends in the banking and
insurance sector.
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Wstęp
W drugiej połowie ubiegłego wieku nasiliły się zjawiska w międzynarodowych stosunkach
ekonomicznych, które w określony sposób oddziałują na poszczególne gospodarki. Należą do nich:
• wzrost tendencji integracyjnych,
• wiązanie określonych regionów świata ze sobą poprzez inicjowanie stref wolnego handlu,
wspólnego gospodarowania (charakterystyczny w pierwszej połowie XX wieku izolacjonizm
gospodarek narodowych ustępuje miejsca rynkom regionalnym, które łącząc się tworzą jeden rynek
globalny – rozumiany jako jeden powszechny rynek światowy),
• podejmowanie bezpośrednich inwestycji kapitałowych w określonych krajach1
Postępujący proces intensyfikacji ekonomicznych, politycznych i kulturowych stosunków
transgranicznych stał się cywilizacyjnym megatrendem we współczesnej gospodarce światowej2.
Globalizacja, o której mowa, jest obecnie bardzo różnie postrzegana. Z jednej strony jako najbardziej
zaawansowana forma międzynarodowej działalności gospodarczej, z drugiej zaś jako forma
wzajemnego, najczęściej asymetrycznego oddziaływania we wszystkich sferach życia społecznego
(od rynków międzynarodowych po kulturę). Pojęciem tym określa się także aktualny stan gospodarki
światowej (w której nasilają się procesy umiędzynarodowienia, integracji), jak i pewien system
zarządzania, przenikania struktur, wzrastającej roli korporacji transnarodowych, organizacji
*mgr, asystent, Katedra Ekonomii Rozwoju, Instytut Ekonomii, UŁ
1
H. Wojciechowski, Przemiany na światowym rynku bezpośrednich inwestycji kapitałowych, „Prace
Naukowe AE we Wrocławiu” nr 555/1997, s. 152
2
J. Naisbitt, Megatrendy, Zyska i S-ka, Poznań, 1997 [w:] K.A. Kłosiński, A. Masłowski, Globalizacja
sektora usług w Polsce, PWE, Warszawa 2005, s.17
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międzynarodowych oraz sfer nauki, technologii i informacji3. Tak różnorodne ujęcie tego procesu
wskazuje na jego ogromną złożoność i wieloaspektowość. Na obecny stan globalizacji jako
immanentnej właściwości rozwoju ludzkości wpływ miały następujące, powiązane ze sobą zjawiska4:
• rozwój nowych technologii informacyjnych i ich szybkie rozpowszechnienie,
• wynikający z postępu technicznego istotny spadek kosztów transportu, telekomunikacji i
komputeryzacji,
• globalizacja rynków finansowych oraz dynamiczny rozwój bezpośrednich inwestycji
zagranicznych,
• zmiany w polityce gospodarczej większości krajów, zmierzające do otwarcia ich gospodarek,
• zmiany w rodzaju konkurencji między firmami oraz pojawienie się nowych strategii,
stosowanych przez korporacje transnarodowe, opartych na poszukiwaniu tzw. aktywów
strategicznych (strategic assets seeking), przesuwających tradycyjne granice między
konkurencją a współpracą5.
Procesy globalizacji i internacjonalizacji, zachodzące w gospodarce światowej, nie pozostają
bez wpływu na funkcjonowanie poszczególnych podmiotów gospodarczych. Globalizacja stwarza
bowiem przedsiębiorstwom nowe możliwości ekspansji i poprawy efektywności, otwiera im drogę do
większych rynków zbytu, a konsumentom zapewnia bardziej zróżnicowaną ofertę oraz niższe ceny
dóbr i usług6. Krytycy tego procesu podkreślają fakt, że globalizacja prowadzi m. in. do wzajemnego
uzależnienia zmiany kursów walutowych, stóp procentowych i cen akcji w różnych krajach, co w
dalszej perspektywie zwiększa ryzyko wystąpienia kryzysów ekonomicznych i społecznych.
Przedstawiciele tzw. pesymistycznego nurtu twierdzą także, że globalne megaprzedsiębiorstwa,
będące rezultatem fuzji i przejęć, stają się zbyt wielkie, by móc upaść, ponieważ będą w stanie
przerzucić na podatników w wielu krajach koszty swoich błędów i niepowodzeń7.
Nie można jednak zapominać, że globalizacja stanowi także istotne wyzwanie w postaci
międzynarodowej konkurencji. Tym samym wzrost umiędzynarodowienia firm, rosnące
zaangażowanie ich w międzynarodową działalność produkcyjną, handlową i usługową wymaga
zazwyczaj zmiany systemu zarządzania, rozwoju i poprawy kwalifikacji zarządu oraz wprowadzenia
nowych strategii8.
Te swego rodzaju „idee integracyjne” znajdują odbicie w tworzonych międzysektorowych
aliansach na rynku finansowym. Do nawiązania współpracy między partnerami z różnych sektorów
dochodzi najczęściej wówczas, gdy poszczególne strony starają się rozszerzyć dotychczasowe rodzaje
swojej działalności poprzez wejście na zupełnie nowe (pod względem technologicznym,
produktowym) obszary działania. Porozumienia tego typu stanowią alternatywę dla procesu
dywersyfikacji działalności przedsiębiorstwa9.
W literaturze przedmiotu wyróżnia się cztery podstawowe formy organizacyjne wprowadzania
idei międzysektorowych porozumień:
• porozumienia dystrybucyjne (distribution agreements) pomiędzy bankami i towarzystwami
ubezpieczeniowymi (dominujące w Niemczech),
• spółki joint ventures zakładane przez banki i towarzystwa ubezpieczeń (popularne szczególnie
w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i we Włoszech),
3

E. Okoń-Horodyńska, Wyzwania procesu globalizacji wobec człowieka, AE w Katowicach 1999 [w:] K.A.
Kłosiński, A. Masłowski, op. cit., s.17
4
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posocjalistycznych, WSPiZ, Warszawa 2001, s. 3-7
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9
R. Pajewska, Nowy sposób podnoszenia konkurencyjności, „Finansista” 05/2002, s. 44
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• fuzje oraz nabywanie akcji towarzystwa ubezpieczeniowego przez banki (występujące
najczęściej w Holandii),
• zakładanie własnych towarzystw ubezpieczeniowych przez banki (spotykane głównie we
Francji).
Zamieszczony poniżej schemat prezentuje stopień integracji poszczególnych form
organizacyjnych porozumień międzysektorowych.
ZAŁOŻENIE WŁASNEGO TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWEGO
PRZEZ BANK

FUZJE BANKOWO-UBEZPIECZENIOWE LUB NABYCIE PRZEZ BANK
UDZIAŁÓW W TOWARZYSTWIE UBEZPIECZENIOWYM

Stopień
integracji

SPÓŁKA TYPU JOINT VENTURE Z TOWARZYSTWEM
UBEZPIECZENIOWYM
W CELU POWOŁANIA NOWEGO PODMIOTU ZAJMUJĄCEGO SIĘ
UBEZPIECZENIAMI

ALIANS DYSTRYBUCYJNY, CZYLI POROZUMIENIE O WZAJEMNEJ
DYSTRYBUCJI PRODUKTÓW PRZEZ BANK I TOWARZYSTWO
UBEZPIECZENIOWE

Schemat 1. Alternatywne formy organizacyjne wdrażania strategii bancassurance
Źródło: T.C. Hoschka, Bancassurance in Europe, London, MacMillan, 1994, s.59; [w:] J. Lisowski, W.
Jaworski, J. Ryć, Formy i zakres współpracy banków i towarzystw ubezpieczeniowych, „Prace Naukowe AE we
Wrocławiu”, nr 869/2000, s. 182

Każda ze wspomnianych form organizacyjnych wdrażania współpracy bankowoubezpieczeniowej ma swoje wady i zalety. Najbardziej krytykowane są jednak te formy, które
charakteryzuje najniższy stopień integracji. Wśród najczęściej wymienianych słabych stron tego
rodzaju powiązań wymienia się:
• pewną niestabilność powiązań,
• możliwość powstania rozbieżności w interesie poszczególnych stron10.
Część z tworzonych międzysektorowych porozumień może opierać się na współpracy dwóch
równorzędnych sobie partnerów z sektora ubezpieczeń i bankowości. Z drugiej strony należy mieć na
uwadze fakt, że zaangażowanie kapitałowe jednej firmy prowadzić może do podporządkowania sobie
biorcy kapitału, ograniczenia jego swobody w prowadzeniu bieżącej działalności. Zagraniczny
inwestor może wykorzystać wręcz krajowego partnera do łatwiejszego wejścia na dany rynek
finansowy11. Po pewnym czasie dochodzi do rozwiązania aliansu lub stopniowego przejęcia całej

10

J. Lisowski, W. Jaworski, J. Ryć, Formy i zakres współpracy banków i towarzystw ubezpieczeniowych,
„Prace Naukowe AE we Wrocławiu”, nr 869/2000, s. 182-183
11
I. Jędrzejczyk, Ponadnarodowe podmioty gospodarcze na rynku ubezpieczeniowym w Europie, „Prace
Naukowe AE we Wrocławiu”, nr 869/2000, s. 168
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partnerskiej firmy12. Jednak w wielu przypadkach rozpoczęcie miedzysektorowej współpracy nie
prowadzi do upadku lub przejęcia jednego z partnerów. Działające w Polsce instytucje rynku
finansowego powoli dostrzegają jej zalety. Kierują się przy tym, jak się wydaje, bardziej
koniecznością stawienia czoła konkurencji – także zagranicznej – niż walką o oszczędności klienta,
jak ma to miejsce na zachodzie Europy. Dodatkowo rynek ustrzega się w ten sposób wyniszczającej
walki konkurencyjnej między różnymi jego sektorami.
Należy zaznaczyć, że zmiany strukturalne, jakie dokonały się na rynku finansowym oraz rozwój
konkurencyjnych form finansowania przedsięwzięć gospodarczych, spowodowały, że zmalało
znaczenie banków jako pośredników finansowych. Ich zyski z tradycyjnych operacji finansowych
zaczęły gwałtownie spadać. Rosnące z roku na rok zainteresowanie polisami na życie spowodowało
znaczący odpływ kapitałów długoterminowych z banków. Dodatkowo, dzięki złagodzeniu ograniczeń
dotyczących polityki lokacyjnej funduszy ubezpieczeniowych, stopa zwrotu z ich inwestycji zaczęła
przewyższać oszczędności bankowe13.
Coraz bogatsze społeczeństwa zaczynają żądać zróżnicowanych, elastycznych usług
bankowych. Dodatkowo rośnie wiedza klientów, rozeznanie ekonomiczne, inwestycyjne, zaś w
formach zagospodarowania ich oszczędności przewagę zdobywają papiery wartościowe i produkty
ubezpieczeniowe. Takie sytuacje, jak starzenie się społeczeństw czy niewydolność obecnych
systemów emerytalnych, istotnie zwiększają popyt na ubezpieczenia.
Ostra walka o oszczędności społeczeństwa rozgrywa się między tradycyjnymi bankami, a
instystucjami near banks (towarzystwa ubezpieczeniowe, budowlane kasy oszczędnościowe, domy
maklerskie) i instytucjami non banks (korporacje produkcyjne, domy towarowe, domy sprzedaży
wysyłkowej, firmy finansujące zakup samochodów). W efekcie instytucje te przystępują do łącznego,
jednoczesnego świadczenia w jednym miejscu różnych dodatkowych usług. Banki, czy instytucje
ubezpieczeniowe zatem, przyjmując tę strategię, dywersyfikują swoją ofertę, w celu zatrzymania przy
sobie dotychczasowego kręgu klientów i utrzymania osiągniętego poziomu dochodowości.
Towarzysząca temu coraz większa swoboda przepływu kapitału między poszczególnymi sektorami
rynku finansowego, przyczyniła się do tworzenia rosnącej liczby porozumień kooperacyjnych, wśród
których dominującą pozycję zajmują alianse strategiczne14.

2. Istota pojęcia bancassurance
Międzysektorowe alianse tworzone są szczególnie wtedy, gdy przekształcenia dwóch
różniących się dziedzin działalności tworzą zjawisko synergii technologicznej lub handlowej.
Zintegrowana forma oferowania usług finansowych jest pomysłem europejskim. Do niedawna
nie mogła się ona swobodnie rozwijać w USA, gdyż w kraju tym na przeszkodzie stały surowe
regulacje prawne (Glass-Steagall Act15). Dziś na całym świecie rośnie udział produktów
ubezpieczeniowych sprzedawanych w powiązaniu z szeroko rozumianymi produktami bankowymi.
Pierwszym nowożytnym przykładem bancassurance było rozpoczęcie sprzedaży ubezpieczeń
przez niemiecką kasę oszczędnościową Sparkasse w roku 1778 r. W XIX wieku próby łączenia usług
bankowych z ubezpieczeniowymi miały miejsce w Belgii (CGER- Caisse générale d'épargne et de
12

Przykładem tego typu praktyk jest sposób, w jaki niemiecka firma Allianz AG wyparła z rynku
ubezpieczeniowego Bank Gospodarki Żywnościowej, czy jedna z trzech największych austriackich firm
ubezpieczeniowych Wiener Stadtische, która swoją ekspansję rozpoczęła od zakupu w 1998 r. 21 % akcji
Bankowego Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Heros S.A., by rok później posiadać udział rzędu 70 %
kapitału akcyjnego firmy.
13
R. Pajewska, op. cit., s. 44-45
14
Ibidem, s. 45-46
15
ustawa wprowadzona przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 1933 roku, której głównym postanowieniem
był zakaz łączenia działalności komercyjnej banków z bankowością inwestycyjną. Na mocy ustawy powstało
Federalne Biuro do spraw Ubezpieczania Depozytów (Federal Deposit Insurance Corporation), którego
odpowiednikiem w Polsce jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
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retraite), w Hiszpanii (Caixa of Barcelona) oraz we Francji (CNP-Caisse Nationale de Prévoyance
Assurances). Prawdziwy rozwój „współczesnego” bancassurance przypada dopiero na drugą połowę
XX wieku16.
W Europie pierwsze przykłady tego rodzaju współpracy pojawiły się już pod koniec lat 60tych. W Niemczech pod hasłem „wszystko z jednej ręki” (niem. Alles aus einer Hand), powstał w
latach 80-tych termin allfinanz17, we Francji – w tym samym czasie – termin bancassurance,
natomiast w krajach anglosaskich – financial services, który to termin określał tworzące się
konglomeraty finansowe, obejmujące zarówno banki, jak i ubezpieczycieli. Równolegle
funkcjonowało w tym samym czasie pojęcie assurfinance18, określające sytuację, gdy firma
ubezpieczeniowa świadczy swoim dotychczasowym klientom dodatkowe usługi finansowe, poza
ubezpieczeniowymi19.
Wszystkie wymienione terminy oznaczają integrację produkcji, dystrybucji, popytu w ramach
świadczenia wielu zróżnicowanych usług finansowych, oferowanych z początku osobom prywatnym,
a z czasem również firmom. Należy zaznaczyć, że nie są to zmiany rewolucyjne, banki bowiem od
dawna starały się dostarczać klientom różne rodzaje usług. Jednakże z pewnością nowością był fakt,
że instytucje te zaczęły aktywnie pośredniczyć w sprzedaży usług ubezpieczeniowych.

3. Cele bancassurance
Bancassurance stanowi odpowiedź na trendy panujące w sektorze europejskich instytucji
finansowych. Wśród nich na uwagę zasługują:
• dostosowanie struktury instytucji finansowych do oferowanych klientom usług i produktów,
• wchodzenie na rynek usług finansowych instytucji pozabankowych,
• dążenie do świadczenia wszystkich usług przez jedną instytucję,
• rozwój bezpośrednich kanałów dystrybucji usług finansowych.

16

J. Lisowski, W. Jaworski, J. Ryć, op. cit., s.181
Allfinanz to forma więzi funkcjonalnej dwóch lub więcej podmiotów należących do różnych segmentów
rynku finansowego. W efekcie podmioty te wychodzą z ofertą produktu finansowego spełniającego funkcje
charakterystyczne dla różnych segmentów rynku finansowego. W wyniku allfinanz podmiot posiadający
zezwolenie na określoną typową dla swego segmentu usługę oferuje czynność finansową zgodnie z posiadanym
zezwoleniem oraz pośredniczy w sprzedaży innej usługi finansowej, realizując sprzedaż wiązaną. Nazwa ta
stosowana jest na rynkach niemieckojęzycznych. Najbardziej obrazowym wyjaśnieniem istoty allfinanz jest
porównanie do supermarketu, w którym klient nabywa jednocześnie najszerszą gamę produktów finansowych.
Dla zapewnienia zintegrowanej obsługi klientów grupy kapitałowe funkcjonujące na rynku finansowym coraz
częściej uruchamiają firmy wyspecjalizowane w dystrybucji produktów finansowych podmiotów tworzących
grupę. Zajmują się one sprzedażą produktów ubezpieczeniowych, bankowych, oraz innych instrumentów
finansowych takich jak fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, leasing, faktoring itp.. Firmy takie nazywa
się "finansowymi supermarketami". Stanowią one zintegrowany kanał dystrybucji instrumentów finansowych
grup kapitałowych lub rzadziej - firm współpracujących na zasadzie wspólnego przedsięwzięcia.
18
Assurfinance to forma więzi funkcjonalnej ubezpieczyciela i podmiotu należącego do innego segmentu
rynku finansowego. W efekcie zakład ubezpieczeń oferuje produkt ubezpieczeniowy uzupełniony o inną usługę
finansową. Dla tej formy nie jest istotna więź kapitałowa łącząca (lub nie) różne podmioty rynku finansowego.
Istotna jest sprzedaż ubezpieczenia uzupełnionego o usługę finansową typową dla innego segmentu rynku
finansowego. W wyniku assurfinance ubezpieczyciel oferuje ubezpieczenie zgodne z posiadanym zezwoleniem
oraz pośredniczy w sprzedaży nietypowej dla ubezpieczeń usługi finansowej. Przykładami mogą być udzielane
przez zakłady ubezpieczeń na życie pożyczki do poziomu wartości pieniężnej ubezpieczenia lub sprzedaż
ubezpieczeń na życie z funduszem inwestycyjnym.
19
T.P. Lenart, S. Nowak, Dystrybucja ubezpieczeń tradycyjna czy na rynku elektronicznym? [w:] Problemy i
kierunki unormowań rozwoju rynku ubezpieczeniowego w Polsce– konferencja zorganizowana przez Wyższą
Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, 22.3.2002.
17
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Powyższe tendencje prowadzą do zaostrzenia się konkurencji na rynku usług finansowych,
obniżenia się marż i poszukiwania alternatywnych metod uzyskania wymaganego przez akcjonariuszy
zwrotu na kapitale. Poprzez łączenie działalności bankowej z ubezpieczeniową można zrealizować
następujące cele:
• zdywersyfikować źródła przychodów,
• zdobyć nowe kanały dystrybucji,
• lepiej wykorzystać specjalistów (możliwe przenoszenie ich wraz z zapotrzebowaniem na
określone usługi w ramach grupy bankowo-ubezpieczeniowej),
• oferować pakiet usług oraz skrócić czas na opracowywanie nowych produktów,
• podnieść wskaźniki rentowności kapitału,
• pozyskać nowych klientów i wzmocnić pozycję konkurencyjną.
Szczególnie istotnym aspektem bancassurance są osiągane efekty synergii20, w którym można
wyróżnić następujące poziomy21 i rodzaje22.
Tabela 1
Główne obszary korzyści realizowane w ramach powiązań bankowo-ubezpieczeniowych typu
bancassurance
POZIOMY SYNERGII

RODZAJE SYNERGII

poziom operacyjny

synergia funkcjonalna

•

• opracowywanie produktu (wykorzystanie wiedzy i
technologii partnera, wspólne finansowanie,
wspólne wydatki na badania i rozwój),

większa sprzedaż przy stałych kosztach
operacyjnych i kosztach dystrybucji (tzw.
koncepcja allfinanz – wszystkie usługi po
jednym dachem);

• dystrybucja (większa efektywność wykorzystania
personelu, infrastruktury technicznej, wartości
niematerialnych i prawnych),
• sprzedaż i obsługa posprzedażowa (zwiększenie
wolumenu sprzedaży, wspólne finansowanie
wdrażania nowych technologii informatycznych,
tworzenie wspólnych aplikacji, programów
informatycznych);

poziom taktyczny synergii

synergia marketingowa

•

•

badania prowadzone nad produktem (wspólne
wydatki na badania i rozwój i opracowywanie
nowego produktu, wspólnie dokonywane
analizy rynkowe),

•

pozyskiwanie klientów oraz podnoszenie
poziomu lojalności (poprawa wizerunku firm,
wspólne wydatki na reklamę i promocję,
korzyści dla klientów)

wspólna kampania reklamowa,

•

ułatwione dotarcie do klienta,

•

zintegrowany monitoring sytuacji finansowej
klienta,

•

optymalizacja korzyści współpracy z klientem,

poziom strategiczny synergii
•

współpraca

w

zakresie

synergia finansowa
skoordynowanej

20

W przypadku związków bankowo-ubezpieczeniowych o występowaniu efektów synergii w zakresie
prowadzonej współpracy można mówić wówczas, gdy korzyści z integracji są większe niż suma korzyści obu
firm osiągana w przypadku ich odrębnego funkcjonowania.
21
J. Gwizdała, D. Kowalczyk, M. Sadowski, Holdingi finansowe banków i towarzystw ubezpieczeniowych
podstawą nowego ładu finansowo-bankowego w Polsce [w:] Finanse i bankowość – dźwignie wzrostu
gospodarczego, część I: Finanse publiczne. Bankowość i ubezpieczenia, Uniwersytet Szczeciński, 1998, str. 242.
22
M. Swacha-Lech, Bancassurance. Sprzedaż produktów bankowo-ubezpieczeniowych, Wydawnictwa
Fachowe CeDeWu.pl, Warszawa, 2008, s. 15-23
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•

gospodarki kapitałowo-pieniężnej,

•

poprawa płynności finansowej,

współpraca rynkowa (łączenie potencjałów
banku i towarzystwa ubezpieczeniowego oraz
podmiotów zależnych; zintegrowana polityka
wobec klienta).

•

poprawa rentowności (spadek poziomu
ponoszonych
kosztów
jednostkowych,
racjonalizacja prowadzonej polityki kosztowej,
poprawa efektywności generowania zysków
oraz ich stabilności, dywersyfikacja źródeł
dochodów);

Źródło: Opracowanie własne na podstawie studiów literaturowych

Dla banków bancassurance jest szansą na dywersyfikację oferty i dodatkowe dochody. Dla
towarzystw ubezpieczeniowych jest to narzędzie do zwiększenia stopnia penetracji rynku i
zwiększenia wielkości składek. Dla klienta może to oznaczać redukcję opłat, podwyższoną jakość
usług finansowych i dostęp do wielu produktów rynku finansowego i kapitałowego w jednym miejscu
i czasie. Wyróżnić można pewne wspólne korzyści wynikające ze strategii bancassurance23:
• wyższa jakość obsługi klienta (zaufanie, prostota i jakość dla klienta w jednym miejscu),
• lepsze wykorzystanie aktywów (np. duże, dotychczas bezużyteczne bazy danych o klientach),
• zwiększenie przychodów (przy dużym nacisku na utrzymywanie długoterminowych relacji z
klientami jako prawdziwym wyznaczniku sukcesu),
• jakość kultury sprzedaży,
• mniejsza rotacja personelu, w związku z intensywnymi szkoleniami i motywacyjnymi
schematami wynagradzania,
• lepsze możliwości wdrażania programu CRM (Customer Relationship Management) i tzw.
krzyżowej sprzedaży produktów i usług (cross-selling24)25.

4. Zalety bancassurance
Bancassurance dostarcza więcej bezpieczeństwa (mniej ryzyka) za niższą cenę, przy
jednoczesnym zwiększeniu wygody korzystania z usług finansowych. Inteligentne powiązanie usług
ubezpieczeniowych i finansowych przynosi korzyści klientom, bankom i zakładom ubezpieczeń. Po
stronie dostawców usług finansowych czynnikami motywującymi rozwój bancassurance było dążenie
do koncentracji kapitału i utrzymania zdolności konkurencyjnej w obliczu nasilających się procesów
fuzji, przejęć o charakterze globalnym oraz optymalizacja wykorzystania sieci dystrybucyjnych, które
w przypadku tradycyjnej bankowości i rynku ubezpieczeń rozwijały się w sposób odmienny. Ich
wykorzystanie dla zaoferowania kompleksowych usług finansowych pozwala osiągnąć efekt skali

23

J. Grygutis, Bancassurance – Europejski trend na polskim rynku finansowym, VIII Konferencja Naukowa
Młodych Ekonomistów: Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, 22-24 IX 2003, Dymaczewo
2003; http://www.konferencja.edu.pl/ref8/pdf/pl/GRYGUTIS-Torun.pdf
24
Na rozwiniętych rynkach finansowych sprzedaż produktów typowych dla danego segmentu rynku
połączona jest coraz częściej ze sprzedażą usług komplementarnych typowych dla innych segmentów tego rynku.
Integracja funkcjonalna podmiotów reprezentujących różne segmenty umożliwia dystrybucję produktu
finansowego wygenerowanego w innym podmiocie. Usługa komplementarna wygenerowana przez jeden podmiot
rynku finansowego jest dołączana do bazowej usługi finansowej generowanej zgodnie z zezwoleniem przez inny
podmiot. W rezultacie takich zabiegów inwestorzy mogą osiągać korzyści z różnych segmentów rynku
finansowego. Usługobiorcy z kolei mogą w jednym miejscu nabyć zintegrowaną usługę. Typowymi przykładami
mogą być: ubezpieczone kredyty hipoteczne, oraz ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym, w
ramach, którego zakład ubezpieczeń "przejmuje" ryzyko życiowe a towarzystwo funduszy inwestycyjnych
zapewnia usługę wspólnego inwestowania gromadzonych kapitałów.
25
J. Grygutis, op. cit.
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przy ograniczonych nakładach inwestycyjnych26. Specyfika kontaktów z klientami powoduje, że banki
dysponują dobrymi informacjami o sytuacji finansowej swoich klientów, z kolei towarzystwa
ubezpieczeniowe są często lepiej poinformowane o innych aspektach współpracy z klientami, a więc
dysponują danymi istotnymi dla oceny ryzyka współpracy27. Poprzez sprzedaż usług bancassurance
banki uzyskują korzyści związane ze zwiększeniem swoich obrotów, pozyskiwaniem nowych
klientów oraz dalszą dywersyfikację źródeł dochodów. Ponadto bank oferujący usługi tego typu
umacnia swój wizerunek nowoczesnego i kompetentnego doradcy finansowego, co przyczynia się do
zwiększenia lojalności klientów wobec banku. We współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi
banki wykorzystują bowiem koncepcję tzw. bankowości relacyjnej, według której bezpośrednie i
długotrwałe kontakty z klientem znacznie ułatwiają bankom sprzedaż innowacji produktowych. Poza
tym w niektórych przypadkach, dobrze dobrany pakiet usług ubezpieczeniowo – bankowych może
pozwolić na istotne zmniejszenie ryzyka ponoszonego przez bank, związanego z kredytowaniem
danego podmiotu28. Z kolei towarzystwa ubezpieczeniowe zyskują dodatkowy kanał dystrybucji
swoich usług (jak pokazują badania – często skuteczniejszy od tradycyjnego, jakim jest agent
ubezpieczeniowy), co w efekcie przynosi wzrost liczby klientów i dochodów. Dodatkowo sprzedaż
poprzez sieć placówek bankowych obniża znacząco koszty dystrybucji ubezpieczeniowych usług, co
przyczynia się do poprawy efektywności prowadzonej działalności.
Należy jednak podkreślić, że największe korzyści osiąga klient, który otrzymuje kompleksową
ofertę finansową i oszczędza czas, mając możliwość załatwienia wszystkich swoich spraw w jednym
miejscu. Klienci zainteresowani taką ofertą, coraz częściej oczekują dostępu do produktów
ubezpieczeniowych w placówkach bankowych. Część usług ubezpieczeniowych otrzymują nawet
bezpłatnie, w ramach programów lojalnościowych.
Kompleksowa oferta bancassurance jest korzystniejsza od odrębnego zakupu poszczególnych
usług bankowych i ubezpieczeniowych, szczególnie w przypadku, gdy jest powiązana z dokładną
analizą indywidualnych potrzeb klienta korporacyjnego. Właściwie dobrany pakiet bancassurance nie
tylko lepiej zaspokoi jego potrzeby finansowe, ale również zabezpieczy go przed różnymi rodzajami
ryzyka związanego z prowadzoną działalnością. Rozbudowane pakiety bancassurance pozwalają
klientom maksymalizować zyski z posiadanych wolnych środków i sprawnie nimi zarządzać,
finansować działalność w okresach niedoborów finansowych oraz zabezpieczać się przed
ewentualnymi stratami wynikającymi ze zdarzeń losowych29.
Podkreślenia wymaga fakt, że oferowanie klientowi zintegrowanego pakietu usług finansowych
wymaga uniwersalnej wiedzy i przygotowania opiekuna klienta. Kwestią nierozerwalnie związaną z
bankowością ubezpieczeniową jest konieczność poznania przez bank specyfiki działalności
ubezpieczeniowej, zwłaszcza wszelkich zagadnień prawnych30.
Inną kwestią, która bank musi wziąć pod uwagę, jest praktyczna strona strategii bankowości
ubezpieczeniowej. Wiąże się ona z kluczowymi zagadnieniami, tj. w/w cross-sellingiem oraz
standaryzacją usług. Standaryzacja jest związana z samą ideą allfinanz i bankowości
ubezpieczeniowej, czyli z dążeniem, aby poszerzona o ubezpieczenia oferta usług banku była w
dalszym ciągu zrozumiała i prosta, a jednocześnie nie wymagała zbyt częstych konsultacji ze
specjalistami. Niekiedy jednak standaryzacja usług może być postrzegana niekorzystnie, ponieważ
może powodować obniżenie jakości usług. Proponuje się zatem, aby równocześnie ze standaryzacją
bank rozważył możliwość wprowadzenia obniżki opłat i prowizji. Dzięki zjawisku sprzedaży
dodatkowej i standaryzacji usług klient zyskuje nieograniczone możliwości wyboru wielu usług
finansowych w jednym miejscu, elastycznego skorzystania z pojawiających się innowacji, z coraz
bogatszej palety instrumentów finansowych.
26
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Odniesienie sukcesu w bankowości ubezpieczeniowej gwarantują:
• redukcja kosztów,
• dywersyfikacja oferty produktowej,
• zwiększona siła bazy kapitałowej.
Poza tym wykształciło się wiele czynników, od których zależy powodzenie sojuszu
ubezpieczeniowo – bankowego. Do najważniejszych z nich należą:
• osiągnięcie takiego poziomu sprzedaży dodatkowej, aby obserwowany spadek wielkości
depozytów bankowych w pełni został pokryty przez efekty działania popytu łącznego,
• doprowadzenie standaryzacji oferty usług ubezpieczeniowo – bankowych do takiego poziomu,
przy którym koszty działalności będą minimalne i możliwe będzie nawiązanie walki
konkurencyjnej na rynku drogą zmian w wysokości stosowanej marży,
• racjonalnie uzasadniona i całkowita integracja obu organizacji, od szczebla menedżerskiego,
poprzez technologię aż do kadry, łącznie z przyjęciem wspólnej nazwy zintegrowanych
produktów,
• wysoka renoma banku / towarzystwa ubezpieczeniowego,
• dobre przygotowanie merytoryczne kadry banku / towarzystwa ubezpieczeniowego oraz
wysokie umiejętności sprzedaży,
• dostosowanie oferty do nowych warunków zbytu.

5. Ryzyko wynikające ze stosowania bancassurance
Wymieniając zalety typowe dla sojuszy ubezpieczeniowo – bankowych nie można nie dostrzec
związanego z nimi ryzyka. Jest to między innymi:
• wiązanie jakości produktu towarzystwa ubezpieczeniowego / banku z marką współpartnera w
przypadku ich złej jakości,
• problem konfliktu tradycyjnych pośredników ubezpieczeniowych z towarzystwem
ubezpieczeniowym w świetle współpracy z bankiem,
• problem motywowania i wynagradzania pracowników banku w związku z prowadzoną przez
nich sprzedażą produktów ubezpieczeniowych31.
Na uwagę zasługują także ograniczenia prawne dotyczące stopnia łączenia działalności
bankowej i ubezpieczeniowej w jednej organizacji. W procesie tworzenia bancassurance występuje
też szereg ryzyk związanych np. z odmiennym charakterem sprzedaży usług bankowych i
ubezpieczeniowych, rozbudowaniem struktur organizacyjnych. Połączone struktury banku i
ubezpieczyciela mogą być nadmiernie wrażliwe na wahania koniunktury. Teoria ryzyka systemowego
wskazuje, że problemy z płynnością jednej instytucji finansowej mogą spowodować podobne
problemy u pozostałych uczestników systemu finansowego, wywołując w konsekwencji kryzys
finansowy i gospodarczy32. Najczęstszym błędem popełnianym w wycenie łączenia działalności
przedsiębiorstw jest przeszacowanie efektu synergii. Relacja wycen efektu synergii przeszacowanych
do wycen niedoszacowanych wynosi około 4:133. Dlatego też sugeruje się, by powstanie każdego
aliansu bankowo-ubezpieczeniowego było poprzedzone wnikliwymi badaniami rynku, a wdrożenie
oferty zintegrowanych usług finansowych odbyło się stopniowo. Do mierzenia efektywności
bancassurance stosuje się następujące mierniki SVA (ang. Shareholder Value Added), EVA
(Economic Value Added) czy CFROI (Cash Flow Return On Investment).
Problemy tej współpracy znajdują także swe odbicie w zarzutach stawianych przez klientów:
31
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•
•
•
•

zbyt daleko posunięta standaryzacja usług,
stosowanie praktyk monopolistycznych,
zbyt łatwy dostęp ubezpieczycieli do baz danych o klientach banku,
próby szantażu, polegające na tym, że odmawia się klientowi udzielenia kredytu bankowego,
jeśli ten nie zdecyduje się na zakup wskazanej mu polisy ubezpieczeniowej z zaprzyjaźnionego
towarzystwa.

6. Przykłady bancassurance
Banki szczególne zainteresowanie wykazują ubezpieczeniami na życie. Oto najważniejsze
przesłanki i motywy stosowania takiej właśnie strategii:
• ubezpieczenia na życie, zwane również długoterminowym oszczędzaniem, stanowią największe
zagrożenie dla konkurencyjności usług depozytowo – kapitałowych banku,
• duża atrakcyjność polis życiowych ze względu na preferencje podatkowe dla ich nabywców,
• względna prostota, w stosunku do ubezpieczeń majątkowych i osobowych, zasad
funkcjonowania i obsługi polis życiowych,
• posiadanie rozbudowanej bazy o klientach banku jest bezcenną podstawą zapoczątkowania
ekspansywnej akcji sprzedaży ubezpieczeń,
• zwiększenie wartości i dywersyfikacja źródeł przychodów banku,
• duża i uznana renoma nazwy, wizerunku banku na rynku może być szansą na zdobycie zaufania
nowych klientów zainteresowanych kupnem polisy,
• dystrybucja produktów ubezpieczeniowych w sieci bankowej okazuje się tańsza od tradycyjnej
formy stosowanej w towarzystwach ubezpieczeniowych (tj. poprzez oddziały, agentów),
• wysoka komplementarność produktów bankowych z produktami ubezpieczeniowymi (np.
ubezpieczenie samochodu przy kredycie na jego zakup, polisa życiowa wraz z kredytem
hipotecznym)34.
O ile w bankowości ubezpieczeniowej najczęściej inicjatorami porozumień są banki, o tyle w
strategii ubezpieczeń bankowych jest odwrotnie. Już obecnie w wielu rozwiniętych krajach o
liberalnej polityce ubezpieczyciele, wykorzystując własną sieć agentów i przedstawicielstw,
podejmują się takich czynności, jak udzielanie pożyczek i gwarancji. Operacje czekowe, terminowe
operacje finansowe, obrót wierzytelnościami, a także zlecenia dotyczące emisji papierów
wartościowych, ciągle jeszcze pozostają dla firm ubezpieczeniowych zastrzeżone. Zależnie od
uregulowań prawnych, działalność ubezpieczeniowo – bankową ubezpieczyciele mogą prowadzić w
formie odrębnej kapitałowo i organizacyjnie spółki lub na podstawie istniejących przepisów,
uzyskanego stosownego zezwolenia od lokalnych władz. Sektorem szczególnie atrakcyjnym dla firm
ubezpieczeniowych jest bankowość komercyjna, zarówno detaliczna, jak i inwestycyjna.
Jednym z najczęściej spotykanych wspólnych produktów bankowo – ubezpieczeniowych jest
ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (w tym utraty
zdolności do pracy), ubezpieczenie domu, mieszkania i jego zawartości przed kradzieżą, ogniem, czy
włamaniem połączone z kredytem hipotecznym i budowlanym zaciągniętym na okres nawet
kilkunastu lat. Dodatkowo istnieje możliwość uruchomienia bezpłatnych zielonych linii, tzw. 24godzinnego serwisu pomocowego (tzw. service helpline) oraz serwisu pomocy prawnej (tzw. legal
advice helpline), prowadzonych przez towarzystwa, które służą do zawierania nowych umów
ubezpieczenia oraz do odpowiedzi na pytania i realizacji roszczeń odszkodowawczych zgłaszanych
przez osoby ubezpieczone35.
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Innym przykładem wzajemnej współpracy może być ubezpieczenie regularności spłat rat
kredytu hipotecznego, samochodowego, ratalnego. Usługa ta sprowadza się do połączenia z
ubezpieczeniem kredytu i obejmuje ubezpieczenie spłaty zaległych wierzytelności banku do
określonej w umowie ubezpieczenia kwoty dla ustalonych kredytobiorców36.
Stosunkowo mało znane jest ubezpieczenie posiadaczy rachunków osobistych, lokacyjnych,
depozytów. Oferta ubezpieczeniowa obejmuje w tym przypadku ubezpieczenie na życie lub od
następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i jest często traktowana jako premia dla
najważniejszych segmentów klientów banku. Może to stanowić szansę na wieloletnie utrzymanie
rachunku w tym samym banku, nawet w wypadku, gdy oprocentowanie wkładów staje się coraz mniej
korzystne37. Ubezpieczenie salda debetowego rachunku klienta oferowane jest na wypadek śmierci
lub nieszczęśliwego wypadku, powodującego utratę zdolności do pracy. Ewentualne saldo debetowe
powstałe na rachunku jest pokrywane przez wypłatę z tytułu ubezpieczenia38.
Dość często spotykane jest na rynku ubezpieczenie turystyczne (od kradzieży pieniędzy,
poprzez koszty leczenia po wypadku za granicą) oraz ubezpieczenie od zgubienia karty płatniczej, itp.
Usługa ta może być oferowana wraz z kredytem wakacyjnym lub przy sprzedaży kart kredytowych,
płatniczych. Okres ubezpieczenia można wydłużyć do jednego roku i objąć ochroną także najbliższą
rodzinę klienta banku. Można również urozmaicić ofertę o ubezpieczenie bagażu w podróży, od
opóźnień w podróży39.
Szeroko stosowane są także ubezpieczenia komunikacyjne przy korzystaniu z usług
bankowych. Stanowią one uzupełnienie oferty kredytu na zakup samochodu i stwarzają także
dodatkową możliwość ubezpieczenia dla pozostałych klientów, często podróżujących własnym
samochodem w odległych trasach. Spotkać można również połączenie kredytu eksportowego i jego
ubezpieczenie.

7. Rozwój bancassurance w Europie Zachodniej i USA
Integracja działalności na rynku finansowym wywołała zjawisko synergii popytowej, w której
popyt na jeden typ usługi finansowej rodzi popyt na inne, często o komplementarnym charakterze (np.
zainteresowanie klientów kredytem bankowym na zakup samochodu czy mieszkania, którzy mogą
stać się potencjalnymi nabywcami polisy ubezpieczeniowej lub ubezpieczenia samochodu). Mimo
dużej konkurencji ze strony innych instytucji finansowych (alternatywą dla polisy na życie może być
z powodzeniem obligacja rządowa lub bankowy depozyt, zaś dla rachunku bankowego – operacje na
rynku pieniężnym) działalność bancassurance cieszy się coraz większą popularnością. W Europie
Zachodniej większość produktów tego typu związana jest z szeroko pojętymi ubezpieczeniami na
życie. We Francji udział banków w dystrybucji ubezpieczeń życiowych rósł dynamicznie od lat
osiemdziesiątych, a pod koniec lat dziewięćdziesiątych banki zaczęły również sprzedawać
ubezpieczenia majątkowe. Większość banków francuskich ma podpisane umowy marketingowe z
ubezpieczycielami na życie albo bezpośrednie udziały kapitałowe w tych podmiotach.
Najważniejszym czynnikiem sprzyjającym bancassurance we Francji były oszczędności, jakie można
było osiągnąć w kosztach dystrybucji w porównaniu z tradycyjnymi kanałami dotarcia do klienta.
Spotykany jest również pogląd, że powodzenie bancassurance związane było z wewnętrznymi
słabościami rynku ubezpieczeniowego, małą konkurencją oraz niskimi kwalifikacjami agentów
ubezpieczeniowych40.
W Holandii natomiast siedziby mają jedne z największych światowych konglomeratów
finansowych oferujące pełny zakres usług bankowych, inwestycyjnych i ubezpieczeniowych. Są to:
36
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ABN-Amro, ING, Rabobank i Fortis. Rabobank pełni funkcję banku centralnego dla banków
spółdzielczych w Holandii, oferujących produkty ubezpieczeniowe – zarówno życiowe jak i
majątkowe. Dodatkowo, Rabobank wszedł w alians z Robeco – jednym z największych niezależnych
europejskich podmiotów zarządzających funduszami inwestycyjnymi.
Fortis Group zaś powstała w wyniku integracji banku detalicznego, ubezpieczyciela oraz banku
inwestycyjnego. W ING Group, jednej z najbardziej rozbudowanych i najbardziej znanych grup
finansowych w Europie, postanowiono zintegrować poszczególne grupy usług finansowych i w tym
celu w 1994 r. utworzono jeden zarząd dla bankowości i ubezpieczeń. ING kontynuuje swój rozwój
poprzez przejęcia kolejnych podmiotów, jak zakup brytyjskiego banku Barrings oraz kilku firm
ubezpieczeniowych w USA, a także Banku Śląskiego w Polsce41. ABN Amro powstał w 1990r. z fuzji
dwóch największych holenderskich banków. Trzy lata po połączeniu bank utworzył swoje
towarzystwo ubezpieczeniowe.
Regulacje dotyczące rynku finansowego w Wielkiej Brytanii powstały w wyniku długoletniego
procesu zmian legislacyjnych oraz uważane są za jedne z najbardziej wyważonych tak, by pogodzić
stabilność systemu z dynamiką rozwoju. Brytyjski rynek finansowy uchodzi za bardzo konkurencyjny.
Sukcesy banków i ubezpieczycieli brytyjskich w skali międzynarodowej można po części przypisać
ustawodawstwu, które pozwalało na innowacje i przedsiębiorczość. Na uwagę zasługuje m.in.
Building Societes Act z 1986 r., który zrównał pozycję konkurencyjną towarzystw budowlanych i
banków komercyjnych. Ustawa ta dopuszczała dla tych podmiotów posiadanie własnej firmy
ubezpieczeniowej oraz możliwość przekształcenia towarzystwa w bank komercyjny. Wzmocniło to
konkurencję na rynku usług finansowych i doprowadziło do wykształcenia różnorodnych form
bancassurance42.
Wszystkie cztery największe banki komercyjne Wielkiej Brytanii (Barclays, National
Westminster, Midland i Lloyds TSB) są konglomeratami finansowymi. Oferują one większość usług z
zakresu bankowości inwestycyjnej, będąc jednocześnie zaangażowanymi w działalność
ubezpieczeniową. Bankowe towarzystwa ubezpieczeń na życie używają różnych kanałów dystrybucji
ubezpieczeń, choć najważniejszym celem pozostaje sprzedaż produktów ubezpieczeniowych dla
klientów banku. Barclays Life sprzedaje ubezpieczenia życiowe trzema kanałami: poprzez sprzedaż
bezpośrednią, brokerów ubezpieczeniowych i przedstawicieli oraz w oddziałach banku. Ostatni kanał
dystrybucyjny generuje ponad 90% sprzedaży i opiera się na dwóch filarach: przeszkolonych w
zakresie ubezpieczeń pracownikach banku i pracownikach Barclays Life pracujących w oddziałach
banku. Powyższy schemat jest powszechnie stosowany w Wielkiej Brytanii. Bardzo ważna w tym
rozwiązaniu jest ścisła współpraca pracowników banku i ubezpieczyciela. Jednym z prekursorów
bancassurance w Wielkiej Brytanii jest Lloyds TBS, który powstał w 1995 r. z połączenia banków
Lloyds oraz Trustee Savings (TBS). Podstawowym czynnikiem wpływającym na rozwój
bancassurance w Wielkiej Brytanii były wysokie koszty tradycyjnej dystrybucji ubezpieczeń. Na tym
bardzo dobrze rozwiniętym rynku ubezpieczeń powstały długoletnie relacje ubezpieczyciel-pośrednik.
Powiązania te wraz ze wzrostem konkurencyjności rynku zaczęły być relatywnie coraz droższe. W ten
sposób pojawiła się potrzeba stworzenia przy udziale banków nowych tańszych metod dystrybucji
polis. Innym czynnikiem wpływającym na powodzenie bancassurance jest tendencja Brytyjczyków do
lojalności wobec jednej instytucji finansowej, którą w odróżnieniu np. od Amerykanów, jest w ich
przypadku bank. Wzrastająca konkurencja na rynku usług finansowych powoli to zmienia, jednak w
dalszym ciągu lojalność i zaufanie do banków w Wielkiej Brytanii są duże43. W USA prawie
wszystkie duże banki oferują swoim klientom usługi w ramach bancassurance. W Europie już ponad
50 % wszystkich składek w sektorze ubezpieczeń na życie pozyskiwane jest za pośrednictwem tej
formy współpracy ubezpieczeniowo – bankowej. Należy podkreślić, że w poszczególnych krajach
europejskich udział sektora bancassurance w zbiorze składki z życiowych ubezpieczeń jest bardzo
zróżnicowany i waha się w granicach od 18 do 75 % w zależności od lokalnych uwarunkowań. W
Polsce natomiast udział w przychodach krajowych ubezpieczycieli jest dość skromny. Niskie wartości
41
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świadczą o tym, że ta forma produktów finansowych jest jeszcze w początkowej fazie rozwoju.
Należy jednak przypuszczać, że światowa tendencja do integracji usług ubezpieczeniowych i
bankowych zostanie wkrótce upowszechniona na szerszą skalę także na rynku polskim, ze względu na
jej istotne uzasadnienie ekonomiczne44.

8. Bancassurance w Polsce
Działające w Polsce instytucje rynku finansowego powoli dostrzegają zalety współpracy
pomiędzy zakładami ubezpieczeniowymi a bankami. Kierują się przy tym bardziej koniecznością
stawienia czoła zagranicznej konkurencji, a nie walką o oszczędności klienta, jak ma to miejsce w
krajach Europy Zachodniej.
Pierwsze próby stosowania tego typu strategii działania na rynku polskim zostały wprowadzone
przez zagraniczne instytucje, miedzy innymi światowego potentata o holenderskim rodowodzie ING
Group (holdingu, który powstał poprzez fuzję największego towarzystwa ubezpieczeniowego
Nationale – Nederlanden i trzeciego holenderskiego banku Postbank), który wszedł na polski rynek
poprzez wykupienie znacznego pakietu akcji w Banku Śląskim. W końcu 1998 roku blisko jedna
trzecia firm ubezpieczeniowych w Polsce miała już bankowego partnera. Zjawisko to rozwija się
szybko, o czym świadczą codzienne doniesienia o angażowaniu się kapitałowym i operacyjnym
banków i towarzystw ubezpieczeniowych we wzajemną działalność. Ożywienie na polskim rynku
bancassurance, które nastąpiło po roku 2000, miało kilka przyczyn. Jedną z nich była ostra
konkurencja na rynku bankowym, szczególnie w segmencie produktów kredytowych. Drastyczny
spadek marż zmusił banki do dywersyfikacji źródeł przychodów, a tym samym poszerzania oferty o
atrakcyjne pod tym względem produkty ubezpieczeniowe. Sytuacja ta zbiegła się w czasie z boomem
na rynku mieszkaniowym i ogromnym popytem na kredyty hipoteczne, zwykle powiązane
ubezpieczeniami. Dla szybkiego rozwoju bancassurance w Polsce nie bez znaczenia były również
uwarunkowania prawno-podatkowe, takie jak "podatek Belki" oraz regulacje antylichwiarskie45.
Ze względu na ciągle dokonujące się zmiany, nawiązywanie coraz to nowszych powiązań
kooperacyjnych, wycofywanie się dotychczasowych partnerów ze wspólnej działalności, trudno
przytoczyć konkretne dane dotyczące wielkości i struktury tych powiązań kapitałowych. Ciągłe
zawirowania wśród konkurencji i niestabilność to sytuacja typowa dla młodych, intensywnie
rozwijających się sektorów.
Według ocen zagranicznych specjalistów od rynku finansowego, holding finansowy jest
najbardziej efektywną dla polskich ubezpieczycieli i banków koncepcją strategicznego rozwoju na
najbliższe lata. Za atrakcyjnością tej współpracy przemawia wiele argumentów.
Po pierwsze, znaczącą rolę odgrywają motywy kosztowe. W przypadku dystrybucji polis w
sieci bankowej, jej koszt stanowi zaledwie 8 % zbieranej składki wobec 22 % wartości składki przy
wykorzystaniu tradycyjnej formy dystrybucji (agenci ubezpieczeniowi). Ze względu na rozbudowaną
sieć oddziałów, wiele banków przystępujących do sojuszy jest bardzo atrakcyjnym partnerem dla
zakładów ubezpieczeń. Z takiego założenia wyszedł Commercial Union (obecnie Grupa AVIVA),
który wchodząc na polski rynek związał się kapitałowo i agencyjnie z Wielkopolskim Bankiem
Kredytowym.
Po drugie, firmy nawiązując współpracę kierują się nie tyle walką o klienta, a raczej chęcią
ominięcia barier wejścia przy rozpoczynaniu działalności na polskim rynku. Dotyczy to w
szczególności tych firm ubezpieczeniowych, które na polski rynek weszły przed 1 stycznia 1999 roku,
gdy obowiązywały przepisy zabraniające otwierania przez zagranicznych ubezpieczycieli własnych
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filii. Wówczas jedyną możliwością wejścia na polski rynek było nawiązanie współpracy z polskim
partnerem. Obecnie dominują porozumienia zawierane między bankami a towarzystwami ubezpieczeń
osobowych i majątkowych. Wynika to przede wszystkim z faktu, że ubezpieczenia majątkowe
stanowią o wiele popularniejszą formę ubezpieczania się niż ubezpieczenia na życie. Najczęstszą
formą współpracy jest tzw. podejście kooperacyjne. Oznacza to, że obie strony sojuszu zawierają
zwykle umowy o korzystaniu z sieci dystrybucji, wymiany informacji o klientach. Jednocześnie
towarzyszy temu wymiana pakietów akcji, które rzadko kiedy mają znaczenie strategiczne. Pod
względem struktury i zakresu porozumień dochodzi do wielu zmian. Mogą one być wynikiem różnicy
poglądów co do dalszej strategii działania, sprzeczności interesów stron sojuszu, co w takich
przypadkach kończy się najczęściej zerwaniem współpracy (Allianz – BGŻ, Zurich – Handlowy).
Poza tym często poszczególne banki (Kredyt Bank PBI, BRE) stają się akcjonariuszami kilku
towarzystw jednocześnie, nie podejmując przy tym zdecydowanych działań w kierunku
zaawansowanej współpracy. Podobnie w przypadku zakładów ubezpieczeń zdarza się, że wiążą się
one umowami kooperacyjnymi z kilkoma bankami jednocześnie (Compensa).
Należy jednak podkreślić, że na drodze dalszego dynamicznego rozwoju aliansów
ubezpieczeniowo – bankowych stoi wiele barier. Najważniejsze z nich to:
• skomplikowane powiązania kapitałowe, które mogą doprowadzić do powstania sprzeczności
interesów,
• niska świadomość ubezpieczeniowa społeczeństwa, która sprawia, że sprzedaż polis życiowych
nie odbywa się na takim poziomie, jaki odpowiadałby oczekiwaniom ubezpieczycieli,
• wysoka wydajność tradycyjnego kanału dystrybucji ubezpieczeniowych produktów,
• nieprzychylne przepisy podatkowe, uniemożliwiające stosowanie ulg dla osób
ubezpieczających się na życie,
• perspektywa konieczności poniesienia nakładów na dostosowanie bankowych i
ubezpieczeniowych technologii46.
Dzisiejsze polskie prawodawstwo generalnie sprzyja rozwojowi bancassurance: na naszym
rynku nie ma regulacji ograniczających sprzedaż ubezpieczeń przez banki, zaś instytucje finansowe
mogą łączyć się w grupy kapitałowe. Ponadto bariery dla sprzedaży produktów ubezpieczeniowych
przez pracowników banków są w Polsce stosunkowo niskie. Powyższe czynniki pozytywnie rokują co
do rozwoju współpracy bankowo-ubezpieczeniowej w naszym kraju. Do optymizmu w tej kwestii
skłaniają również aspekty związane z zachowaniami polskich konsumentów na rynku finansowym.
Jak wynika z raportu „Diagnoza Społeczna 2007”, opracowanego przez Radę Monitoringu
Społecznego, banki cieszą się w Polsce największym zaufaniem spośród instytucji finansowych (53,9
proc.), znacznie dystansując pod tym względem towarzystwa ubezpieczeń na życie (25,7 proc.) oraz
majątkowe (14,6 proc.), fundusze inwestycyjne (12,9 proc.) i emerytalne (15,5 proc.) oraz giełdę (7,8
proc.). Ogólnopolskie badanie zachowań konsumentów na rynku bancassurance, przeprowadzone
przez instytut ARC Rynek i Opinia wykazało jednocześnie duży tradycjonalizm Polaków w
preferowaniu miejsc zakupu najpopularniejszych ubezpieczeń majątkowych oraz życiowych.
Najwięcej wskazań uzyskały placówki towarzystw ubezpieczeń (53 proc.) i banku (24 proc.) oraz
agenci ubezpieczeniowi (18 proc.), przy czym wskazania dotyczące nowoczesnych form dystrybucji
polis przez internet i telefon nie przekroczyły 3 proc. Takie wzorce konsumpcyjne, w połączeniu z
wiodącą rolą banków w zaspokajaniu potrzeb finansowych społeczeństwa, upodobniają Polskę do
krajów, w których bancassurance rozwijało się według modelu zintegrowanego47, takich jak np.
Włochy, Hiszpania i Portugalia48.
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Zdaniem analityków bancassurance najlepiej rozwija się na rynkach o umiarkowanej
świadomości finansowej i ubezpieczeniowej. Z jednej strony sprzyja ona bowiem zainteresowaniu
produktami bankowo-ubezpieczeniowymi, z drugiej - nie jest na tyle wysoka, by klienci samodzielnie
poszukiwali najkorzystniejszych rozwiązań finansowych zamiast korzystać z pomocy banków.
Rosnące zainteresowanie ubezpieczeniami oraz produktami inwestycyjno-oszczędnościowymi
alternatywnymi wobec lokat bankowych, połączone ze wspomnianą już wiodącą rolą i percepcją
banków na naszym rynku finansowym, zdają się potwierdzać, że świadomość polskich konsumentów
sprzyja rozwojowi bancassurance49.
Należy zaznaczyć w tym miejscu, że zdaniem ekspertów, wartość rynku bancassurance w
Polsce będzie w dalszym ciągu dynamicznie rosnąć. Obecnie udział banków w dystrybucji polis na
życie kształtuje się na poziomie 25–30% (wobec 21,4% w roku 2006), przy czym niektórzy praktycy
ubezpieczeniowi spodziewają się nawet, że już za ok. 5 lat rynek bancassurance w Polsce będzie
zbliżony do rynku francuskiego, gdzie w 2004 roku banki dystrybuowały 62% ubezpieczeń na życie.
Środowiska ubezpieczeniowe prognozują także, że coraz szybciej będzie rozwijać się w Polsce także
bancassurance majątkowy, którego tempo wzrostu przekroczy nawet tempo rozwoju bancassurance
życiowego. Duże znaczenie dla rozwoju bancassaurance w Polsce będą miały także spodziewane,
dalsze przemiany w strukturze oszczędności gospodarstw domowych w Polsce, w której udział
depozytów bankowych będzie się systematycznie zmniejszał50.
Powodzenie i rozwój dalszej współpracy ubezpieczeniowo – bankowej będą zależały także od
inicjatywy, chęci do dalszego współdziałania sojuszników, jak również od tempa stabilizacji całej
gospodarki. Bankowość ubezpieczeniowa może nie tylko uzupełniać dotychczasową ofertę usług, ale
także przynieść w niedalekiej przyszłości wymierne korzyści stronom zawieranych aliansów.

Podsumowanie
Bancassurance jest istotną zmianą strukturalną zachodzącą na rynkach finansowych. Tendencje
w krajach europejskich są szczególnie istotne z punktu widzenia Polski, gdyż mogą stanowić
przykładowe scenariusze rozwoju polskiego rynku bancassurance. Stosunkowo niewielkie natężenie
tego procesu wynika głównie z faktu, że rynek bankowy i ubezpieczeniowy nie są w Polsce jeszcze
dostatecznie rozwinięte, by wdrażać bancassurance na dużą skalę. Celem prowadzonych w tym
zakresie badań rynku jest próba wskazania najbardziej efektywnej formy zintegrowanych usług
finansowych do dystrybucji w warunkach polskich. Wszystko po to, by być przygotowanym na
ewentualne okazje, jakie stwarza zmieniająca się sytuacja rynkowa. Członkostwo Polski w Unii
Europejskiej, wzrost gospodarczy oraz sukcesywna poprawa sytuacji materialnej Polaków, a także
coraz lepsza wiedza społeczeństwa o produktach finansowych będzie skutkować wyższymi
wymaganiami klientów przy korzystaniu z usług finansowych. Bancassurance może być zatem z
jednej strony ofertą, stanowiącą właściwą odpowiedź na potrzeby rynku, a z drugiej - formą strategii
pozwalającą skutecznie rywalizować z konkurencyjnymi podmiotami działającymi na rynku
finansowym. Bez względu na to, w jakiej postaci będzie realizowana strategia bancassurance,
najważniejszym jej aspektem jest dążenie do zapewnienia korzyści zainteresowanym stronom i
klientom. Tylko w ten sposób strategia bancassurance może przyjąć się na stałe na polskim rynku
operacyjne. Dzięki takiej integracji możliwa jest redukcja kosztów administracyjnych oraz sprzedaży obu
podmiotów o nawet 60-70 proc.
Istotną cechą południowego modelu bancassurance jest także bliska współpraca banku i ubezpieczyciela przy
opracowywaniu konkretnych produktów. Dzięki temu polisy proponowane klientom banku zostają specjalnie
przystosowane do sprzedaży poprzez bankowe kanały dystrybucji oraz dopasowane do bankowej oferty.
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finansowym, zapewniając rozwój bankom, firmom ubezpieczeniowym, a przede wszystkim służąc
klientom, od których będzie zależał popyt na tego rodzaju usługi51.
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PRZYCZYNY KRYZYSU FINANSOWEGO Z LAT 2007-2008 NA RYNKU
AMERYKAŃSKIM

THE ORIGINS OF THE 2007-2008 FINANCIAL CRISIS

Abstract
The 2007-2008 financial crisis is seemed to be biggest economic crisis since the
Great Depression of 1929-1933. The root cause of the crisis was the collapse of
subprime mortgage market. The reasons of the prior credit boom, however, are not
fully understood. The main goal of the paper is to investigate the reasons of precrisis credit boom. Supply- and demand-side determinants of mortgage market are
analyzed.

Słowa kluczowe: kryzys finansowy, rynek kredytów substandardowych, polityka pieniężna,
międzynarodowe przepływy kapitału, regulacje rynku finansowego
Numer klasyfikacje JEL: G01

Wstęp
Kryzysy gospodarcze są zjawiskami złożonymi, stąd nie sposób obecnego kryzysu wyjaśnić za
pomocą odwołania się tylko i wyłącznie do jednego jego aspektu. W rzeczy samej obecny kryzys ma
wiele przyczyn i dlatego niezbędne jest dokonanie ich przeglądu oraz wskazanie najważniejszych
czynników sprawczych. W artykule przedstawiono najważniejsze przyczyny obecnego kryzysu
finansowego. Omówiono czynniki wpływające na podażową, a także popytową stronę rynku kredytów
hipotecznych. Wskazano przy tym m.in. przyczyny o charakterze wewnętrznym, jak i
międzynarodowym.
Struktura opracowania jest następująca. W pierwszej części omówiono najbardziej istotne
podażowe przyczyny boomu kredytów hipotecznych. Druga część dotyczy natomiast czynników
popytowych. Całość wieńczy podsumowanie.

1. Podażowe determinanty wzrostu akcji kredytowej
Czynniki o charakterze podażowym są najczęściej wymieniane w literaturze jako przyczyny
kryzysu. Jakkolwiek jest to pewne uproszczenie, gdyż przedkryzysowy boom na rynku kredytów
hipotecznych był spowodowany także przez determinanty popytowe, wydaje się, że pogląd ten dość
dobrze obrazuje powody ekspansji kredytowej z pierwszej dekady XXI w. Świadczyć o tym może
fakt, iż w latach poprzedzających kryzys doszło do wzrostu emisji kredytów hipotecznych przy
jednoczesnym spadku ich ceny (stopa procentowa), co zostało zilustrowane na wykresie 1.
∗

mgr, doktorant, Katedra Wymiany Międzynarodowej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu
Łódzkiego.
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Wykres 1. Poziom oprocentowania (w %) i wielkość kredytu hipotecznego (zadłużenie gosp.
domowych z tytułu kredytów hipotecznych/indywidualny dochód rozporządzalny) w USA w
latach 1975-2007
Źródło: Rosati D., Przyczyny i mechanizm kryzysu finansowego w USA, „Ekonomista”, Komitet Nauk
Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Wydawnictwo Key Text, Nr 3,
Warszawa 2009, s. 325.

W ujęciu teoretycznym podaż kredytów hipotecznych jest wielkością zależną od dostępności
środków finansowych oraz poziomu ryzyka kredytowego. Dostępność pieniądza to kategoria, która
jest z kolei uzależniona od polityki monetarnej danego kraju (chodzi zwłaszcza o zmiany oficjalnej
stopy procentowej)1, jak również napływu kapitału zagranicznego2. Ostatecznie można podaż
kredytów hipotecznych (S) uznać za funkcję trzech zmiennych: stopy procentowej banku centralnego
(i), napływu kapitału zagranicznego (C) oraz ryzyka kredytowego (v)3:
S = g(i, C, v), gdzie:

1.1

∂S
∂S
∂S
< 0,
> 0,
<0
∂i
∂C
∂v

(1)

Polityka pieniężna FED

Wśród przyczyn kryzysu często wymienia się luźną politykę monetarną prowadzoną w USA po
pęknięciu tzw. bańki internetowej (dot-com bubble). W dość krótkim czasie stopa procentowa od
funduszy federalnych została obniżona z poziomu 6,5% (koniec 2000 r.) do 1% (połowa 2003 r.), co
1

Podaż pieniądza krajowego wpływająca na dostępność środków finansowych zależy od podaży pieniądza
rezerwowego oraz mnożnika pieniężnego, który w okresie dobrej koniunktury jest raczej stabilny, stąd może być
pominięty w powyższej analizie (D. Rosati, Przyczyny i mechanizm kryzysu finansowego w USA, „Ekonomista”,
Komitet Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Wydawnictwo
Key Text, Nr 3, Warszawa 2009, s. 326-327).
2

D. Rosati, Przyczyny i mechanizm kryzysu finansowego w USA, op. cit., s. 327.
Owe rozważania są prawdziwe dla podaży nieprzekraczającej pewnego poziomu (S*) z uwagi na
wzrastające ryzyko kredytowe. Przy danym poziomie ceny kredytu banki są skłonne zwiększać emisję owych
kredytów tylko do pewnego stopnia, gdyż dalszy wzrost podaży mógłby skutkować przyznaniem kredytów mniej
wiarygodnym kredytobiorcom.
3
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było uzasadniane powolnym wychodzeniem gospodarki amerykańskiej z recesji z 2001 r. oraz
zagrożeniem deflacją4. Sam fakt prowadzenia ekspansywnej polityki monetarnej, zdaniem części
ekonomistów, nie powinien budzić większych zastrzeżeń w przypadku kraju o walucie rezerwowej
znajdującego się w sytuacji niepełnego zatrudnienia5. Kluczowym pytaniem jest to, czy polityka ta nie
była nadmiernie ekspansywna lub też czy okres jej rozluźnienia nie był zbyt długi. Niektórzy
ekonomiści powołują się na odejście FED-u od stosowania pewnych reguł polityki monetarnej –
zwłaszcza tzw. reguły Taylora6. Należy jednak pamiętać, że tego typu reguły mają raczej charakter
orientacyjny, a ich walory aplikacyjne są przedmiotem kontrowersji7. Jakkolwiek luźna polityka
monetarna skutkowała większą dostępnością środków, z czego korzystać mogły instytucje finansowe,
to wydaje się jednak, że znaczenie tego czynnika jest przeceniane. W szczególności stosunek agregatu
M2 do PKB w latach 1999-2007 zmienił się z 50,3% do 53,7%, co jest jednak wielkością o wiele
mniejszą od odnotowanej w latach 70-tych i 80-tych, kiedy wynosił on 58-64%8.

1.2

Napływ kapitału zagranicznego

Powyższe dane wskazują, że polityka monetarna w USA na początku XXI w. jedynie
częściowo odpowiada za nadmierną emisję kredytów hipotecznych. Przyczyn tego zjawiska należy
zatem upatrywać także w innych czynnikach. Jak wynika z wcześniejszych rozważań, dostępność
środków finansowych jest także uzależniona od napływu kapitału zagranicznego. W istocie w latach
przed kryzysem kapitał „wędrował” w skali światowej w kierunku niezgodnym z teorią neoklasyczną
– deficyt płatniczy w USA towarzyszył niemal symetrycznej nadwyżce krajów rozwijających się
takich jak Chiny i Rosja, a także Japonii (zob. wykres 2).

4

B. Bernanke, Monetary Policy and the Housing Bubble, Annual Meeting of the American Economic
Association, 2010, s. 3-4.
5
Greenwald i Stiglitz argumentują, że deficyt handlowy – wynikający chociażby z aprecjacji waluty
rezerwowej, na którą istnieje wszakże duży popyt – przyczynia się do wzrostu bezrobocia, wobec czego
odpowiedzią władz powinna być ekspansywna polityka monetarna i fiskalna. Zob B. Greenwald, J. Stiglitz, A
Modest Proposal for International Monetary Reform, International Economic Association Meeting, Stambuł
2008.
6
Zob. J. Taylor, Zrozumieć kryzys finansowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
7
Bernanke wykazuje ograniczenia reguły Taylora. Po pierwsze, ma ona postać równania, którego możliwości
praktycznej aplikacji zależą od sposobu pomiaru zmiennych i parametrów. Po drugie, reguła Taylora nie
uwzględnia przyszłej stopy inflacji, podczas gdy polityka monetarna musi działać z wyprzedzeniem z uwagi na
opóźnioną reakcję gospodarki. Po trzecie, reguła Taylora nie czyni rozróżnienia między nagłymi i
krótkookresowymi zmianami pewnych kategorii ekonomicznych (np. skokowy wzrost inflacji) a zmianami, które
wpływają na średniookresowe przewidywania. Należy także dodać, że gwałtowny wzrost cen nieruchomości miał
miejsce także w krajach o bardziej restrykcyjnej polityce monetarnej, w tym takich (np. Wielka Brytania), które
ustalały stopy procentowe powyżej poziomu wyznaczonego przez regułę Taylora (zob. B. Bernanke, Monetary
Policy and the Housing Bubble, op. cit.., J. Dokko et al., Monetary Policy and the Housing Bubble, „Federal
Reserve Board Finance and Economics Discussion Series”, 2009).
8
D. Rosati, Przyczyny i mechanizm kryzysu finansowego w USA,, op. cit., s. 334.

71

Wykres 2. Deficyt płatniczy USA i suma nadwyżki płatniczej Japonii, Chin i Rosji w latach
1995-2007 (w mld USD)
Źródło: Rosati D., Przyczyny i mechanizm kryzysu finansowego w USA, op. cit., s. 335

Za nadmiar płynności w USA odpowiada zatem w dużej mierze napływ kapitału zagranicznego,
który w latach 2002-2007 wynosił 600-800 mld USD rocznie9. Zjawisko globalnej nierównowagi,
które wyjaśnia uporczywy napływ kapitału do USA z krajów nadwyżkowych, ma wiele przyczyn,
których omówienie nie jest celem artykułu10. Niemniej jednak należy pokrótce wskazać, dlaczego
napływ kapitału zagranicznego do USA miał miejsce w latach poprzedzających obecny kryzys11. Po
pierwsze, w latach na początku XXI w. saldo budżetowe w USA uległo pogorszeniu – w 2000 r.
osiągnięto nadwyżkę budżetową rzędu 1,6% PKB, podczas gdy cztery lata później odnotowano
deficyt wielkości 4,3% PKB12. Ta hipoteza dotycząca globalnej nierównowagi nie jest jednak w pełni
przekonująca, gdyż jeśli problem tkwiłby w deficycie budżetowym USA, napływ kapitału
zagranicznego (wynikający z nabywania amerykańskich obligacji przez nierezydentów) windowałby
stopy procentowe na amerykańskim rynku skarbowym, podczas gdy przed kryzysem doszło do ich
spadku13. Co więcej, ta hipoteza może służyć rozpatrywaniu sytuacji głównie na rynku papierów
skarbowych, podczas gdy z punktu widzenia tego opracowania istotne są rynki związane głównie z
kredytami hipotecznymi. Po drugie, niektóre kraje Dalekiego Wschodu (zwłaszcza Chiny) stosują
strategię rozwoju gospodarczego określaną jako proeksportowa z wykorzystaniem zaniżonego kursu
9

D. Rosati, Przyczyny i mechanizm kryzysu finansowego w USA, op. cit., s. 335.
Na temat przyczyn globalnej nierównowagi zob.: K. Lutkowski, Problem międzynarodowej nierównowagi
płatniczej, „Ekonomista” „Ekonomista”, Komitet Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk i Polskie
Towarzystwo Ekonomiczne, Wydawnictwo Key Text, Nr 4,Warszawa 2006, M. Rubaszek, Nierównowaga
globalna: przyczyny oraz możliwe rozwiązania, „Bank i Kredyt” Nr 7, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2006,
K. Rybiński, Globalne nierównowagi, „Ekonomista”, Komitet Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk i
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Wydawnictwo Key Text, Nr 4, Warszawa 2006.
11
Duża liczba teorii wyjaśniających globalną nierównowagę wymusza zawężenie analizy do tych, które są
wykorzystywane najczęściej. Lista czynników wpływających na znaczny napływ kapitału zagranicznego do USA
przed obecnym kryzysem nie jest zatem pełna.
12
M. Rubaszek, Nierównowaga globalna: przyczyny oraz możliwe rozwiązania, op. cit., s. 18.
13
Rubaszek przedstawia m.in. badania wskazujące, że napływ kapitału zagranicznego spowodował spadek
rentowności 10-letnich obligacji skarbowych o ok. 1,5 pkt proc. Zob. M. Rubaszek, Nierównowaga globalna:
przyczyny oraz możliwe rozwiązania, op. cit., s. 19.
10
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waluty krajowej. Konieczność przeciwdziałania aprecjacji własnej waluty i utrzymywania poziomu
jej kursu na określonym poziomie wymusza lokowanie środków na rynku amerykańskim. Po trzecie,
fala kryzysów walutowych i gospodarczych, jaka przetoczyła się przez kraje rozwijające się pod
koniec XX w. oraz kuracja zastosowana w tych państwach pod naciskiem MFW przyczyniły się do
większej skłonności państw rozwijających się do akumulacji rezerw walutowych14. Istnieje też
pogląd, że rozdźwięk pomiędzy inwestycjami a oszczędnościami głównie w Azji był wynikiem
niekorzystnego klimatu inwestycyjnego w regionie15 (zob. Rybiński 2006, s. 495-496). Bez względu
na to, czy oszczędności tych krajów były za duże, czy też inwestycje zbyt małe, faktem jest
pojawienie się po kryzysie azjatyckim znacznej nadwyżki oszczędności ponad potrzeby inwestycyjne
w tym regionie, co jest odzwierciedlone na wykresie 3.

Wykres 3. Oszczędności i inwestycje w azjatyckich gospodarkach wschodzących
(Emerging Asia) w latach 1980-2007
Źródło: B. Bosworth, A. Flaaen, America’s Financial Crisis: the End of An Era, ADBI Working Paper Nr 142,
2009, s. 9

Po czwarte, rynek amerykański został de facto zalany kapitałem zgromadzonym przez kraje
surowcowe, które inwestowały środki zgromadzone z eksportu surowców (głównie ropy naftowej) za
pośrednictwem państwowych funduszy inwestycyjnych (sovereign wealth funds). Szacuje się, że w
2006 r. 200 mld petrodolarów16 zostało ulokowane na amerykańskim rynku akcji, 100 mld – na rynku
papierów dłużnych, a 40 mld – na rynku funduszy podwyższonego ryzyka17. Po piąte, w latach
przedkryzysowych dał o sobie znać problem nadpłynności gospodarki światowej. Niektórzy
ekonomiści winią za ten stan rzeczy FED18. Niemniej jednak również ta krytyka jest w mojej opinii
nieuzasadniona. Wyższe stopy procentowe w USA zmniejszyłyby finansowanie boomu na rynku
14

W szczególności taką skłonnością wykazywały się kraje azjatyckie. Szacuje się, że pod koniec 2008 r.
zgromadziły one ok. 60% wszystkich światowych rezerw walutowych. Głównym składnikiem tych rezerw były
papiery wartościowe denominowane w dolarze (Szyszka 2009, s. 11).
15
Rybiński K., Globalne nierównowagi, „op. cit., s. 495-496.
16
Petrodolary to termin używany do określenie dolarów amerykańskich znajdujących się do dyspozycji
eksporterów ropy naftowej.
17
Szyszka A., Behawioralne aspekty kryzysu finansowego, „Bank i kredyt”, Narodowy Bank Polski, Nr 4,
Warszawa 2009, s. 12.
18
Zob. K. Lutkowski, Problem międzynarodowej nierównowagi płatniczej, op. cit., s. 451-453).
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nieruchomości i kredytów hipotecznych w Rezerwie Federalnej, ale spowodowałyby jeszcze większy
napływ kapitału zagranicznego19.

1.3

Niedoszacowanie ryzyka

Kolejnym istotnym czynnikiem przyczyniającym się do wzrostu liczby kredytów hipotecznych
było błędne oszacowanie ryzyka. O ile w 2001 r. różnica w oprocentowaniu kredytów subprime i
prime wynosiła 300 punktów bazowych, to w 2004 r. było to 100 punktów, a w 2006 r. – 200 i to
pomimo faktu, że ekspansja kredytowa odbywała się w oparciu o mniej wiarygodnych
kredytodawców20. Istotną rolę odegrało szersze wykorzystanie sekurytyzacji, która zaczęto traktować
jako sposób na pozbycie się wątpliwej jakości kredytów. Rozerwanie powiązań między kredytodawcą
a kredytobiorcą w drodze sekurytyzacji zobowiązań tego drugiego skutkowało zmniejszeniem kontroli
ryzyka związanego z konkretnym kredytem. Skoro można było przyznać kredyt nie troszcząc się o
ryzyko banki rozszerzały akcję kredytową „inkorporując” stopniowo kolejne segmenty rynku – z
natury rzeczy te o gorszej jakości (ludność o niższych dochodach, o gorszej historii kredytowej itd.).
O ile w 2004 r. kredyty standardowe (prime) stanowiły 64% całości udzielonych kredytów
hipotecznych, to w 2006 r. odsetek ten wynosił jedynie 52%21, a w 2007 r. 90% kredytów
hipotecznych było sekurytyzowanych22.
Pierwsza operacja sekurytyzacji została przeprowadzona w 1970 r. i dotyczyła kredytów
hipotecznych23. Ponieważ historia sekurytyzacji ma niemal 40 lat, istotne jest pytanie o powody, dla
których tego typu operacje stały się niebywale popularne na początku XXI w., przyczyniając się do
boomu na rynku kredytów hipotecznych. Blundell-Wignall, Atkinson i Lee identyfikują kilka
przyczyn leżących po stronie podażowej24, m.in. zwiększenie kontroli bilansowej wobec Fannie Mae i
Freddie Mac, skutkujące „przerzuceniem” sekurytyzacji do spółek specjalnego przeznaczenia (Special
Purpose Vehicle, Structured Investment Vehicle)25, czy też wprowadzenie consolidated supervised
entity program (CSE) – programu, który zwiększył możliwość wykorzystywania dźwigni finansowej
przez banki inwestycyjne26.
Niedoszacowaniu ryzyka sprzyjały także konflikty interesów, w które zaangażowane były
podmioty mające to ryzyko oceniać. Źle ustanowione bodźce (np. w postaci znacznego
19

W latach poprzedzających kryzys finansowy w USA stopy procentowe w Japonii z uwagi na niski popyt na
pieniądz i wysoce ekspansywną politykę banku centralnego Japonii były niemal zerowe, z czego korzystali
inwestorzy wykorzystujący mechanizm carry trade, tj. pożyczali środki w Japonii (był to niemal
nieoprocentowany kredyt) i lokowali je na innych rynkach, w tym w USA. Zwyżka stóp procentowych w USA
jeszcze bardziej nakręciłaby ten mechanizm.
20
D. Rosati, Przyczyny i mechanizm kryzysu finansowego w USA, op. cit., s. 340.
21
M. Baily, R. Litan, M. Johnson, The Origins of the Crisis, „The Brookings Institute Fixing Finance Series”
Listopad 2008, s. 14.
22
B. Bosworth, A. Flaaen, America’s Financial Crisis: the End of An Era, ADBI Working Paper Nr 142,
2009, s. 3.
23
W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2007, s. 50.
24
Autorzy ci podają przyczyny podażowe i popytowe. W tym miejscu artykułu analizuję stronę podażową
rynku kredytów hipotecznych, stąd prezentuję tylko czynniki podażowe. Zob. A. Blundell-Wignall, A. Atkinson,
S.H. Lee, The Current Financial Crisis: Causes and Policy Issues, OECD Financial Market Trends, vol. 2, 2008,
s. 3-4.
25
Jak stwierdzają Blundell-Wignall, Atkinson i Lee, w odpowiedzi na zaostrzenie wymagań wobec Fannie
Mae i Freddie Mac było tworzenie przez instytucje finansowe „ich własnych Fannie Mae i Freddie Mac”. Zob.
A. Blundell-Wignall, A. Atkinson, S.H. Lee The Current Financial Crisis: Causes and Policy Issues, op. cit., s.
4.
26
CSE miał objąć kontrolą (której wcześniej brakowało) banki inwestycyjne. Miały one dobrowolnie
poddawać się nadzorowi Komisji Papierów Wartościowych (SEC), a zachętą była możliwość zwiększenia
stosunku zadłużenia do kapitałów netto z 15:1 nawet do 40:1. Problematyczne było jednak choćby to, że banki
inwestycyjne miały dobrowolnie zgłaszać się do uczestnictwa w programie, ale też zachowywały prawo do
wyjścia z niego. Kontrola banków inwestycyjnych była zatem znacznie ograniczona poprzez możliwość
opuszczenia przez nie programu nadzoru.
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wynagradzania menedżerów opcjami) skłaniały do przyjmowania postawy ukierunkowanej na
krótkookresowe cele i nadmiernie ryzykowne działania. Konflikt interesów pojawiał się na linii
zarząd instytucji finansowej-firmy audytorskie27. Mający dominującą pozycję w firmie CEO (Chief
Executive Officer) podejmował decyzję o zatrudnieniu konkretnej firmy audytorskiej, która
„odwdzięczała mu się” poprzez stosowanie metod zawyżających zyski, co windowało wynagrodzenie
z tytułu realizacji opcji menedżerskich. W konflikt interesów zaangażowane były także agencje
ratingowe, które wynagradzane były przez tych, których oceniały28. Wszystkie te konflikty prowadziły
do oczywistego zaniżania ryzyka, gdyż dobre oceny przyznawane nieodpowiednim instytucjom i
emitowanym przez nie papierom miały uzasadnienie w nadmiernie optymistycznych (w wyniku
stosowania kreatywnej księgowości) danych.
Na niedoszacowanie ryzyka przez agencje ratingowe można również patrzeć przyjmując optykę
behawioralną. Podmioty te popełniły szereg błędów, które są analogiczne do błędów popełnianych
przez jednostki ludzkie29. Po pierwsze, szacując ryzyko wykorzystywały dane bazujące na relatywnie
krótkiej (kilkumiesięcznej) próbie statystycznej z czasów przedkryzysowej prosperity – popełniły
zatem tzw. błąd krótkiej serii30. Po drugie, agencje te popełniły błąd wierząc, że dywersyfikacja
aktywów redukuje ryzyko. Jest to tylko częściowa prawda, gdyż dotyczy jedynie ryzyka
specyficznego, a nie uwzględnia ryzyka systemowego. Brak wiary w wystąpienie zdarzeń mało
prawdopodobnych (popadnięcie większej liczby kredytobiorców w problemy związane z zadłużeniem
hipotecznym) skutkował nieuwzględnianiem w kalkulacjach czynników systemowych. Po trzecie,
agencje ratingowe padły ofiarą błędu ekstrapolacji, ufając w pewność zabezpieczenia hipotecznego
(wierząc, że ceny nieruchomości nie mogą spadać, a odsetek kredytobiorców niewywiązujących się ze
zobowiązań hipotecznych pozostanie niewielki).

2. Popytowe determinanty wzrostu akcji kredytowej
O ile spadek oprocentowania kredytów hipotecznych przy wzrastającej ich liczbie świadczy o
przewadze czynników podażowych w przedkryzysowej ekspansji kredytowej, to analiza czynników
popytowych pozwala na uchwycenie kolejnych przyczyn boomu.
W ujęciu teoretycznym popyt na kredyty hipoteczne może być wyrażony jako funkcja trzech
zmiennych – dochodu (Y), stopy oprocentowania kredytu (p) oraz oczekiwanej stopy przychodu z
inwestycji mieszkaniowej (r)31:
D = f(Y, p, r), gdzie

∂D
∂D
∂D
> 0,
< 0,
>0
∂Y
∂p
∂r

(2)

2.1 Wzrost dochodów ludności
Paradoksalnie wzrost dochodów miał niewielkie znaczenie w zwiększeniu popytu na kredyty
hipoteczne. Pomimo dobrej koniunktury gospodarczej i wysokiego poziomu zatrudnienia w USA
dynamika dochodów nie odbiegała od tendencji długookresowej. W latach 2000-2007 dochody
rozporządzalne zwiększały się rocznie o 2,45%, podczas gdy w okresie pomiędzy 1978 a 2008 r.
odnotowano średnioroczny wzrost rzędu 2,35%32. Pomimo niezbyt imponującego wzrostu dochodów
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zdolność gospodarstw domowych do zakupu nieruchomości zwiększyła się, co ma uzasadnienie m.in.
we wzroście skłonności banków do udzielania kredytów hipotecznych33.

2.2 Spadek cen kredytów hipotecznych i poprawa warunków uzyskania kredytu
Ważnym czynnikiem napędzającym boom nieruchomościowy był spadek ceny kredytu
hipotecznego. Jak wskazano, opinie ekonomistów na temat przyczyn obniżki cen kapitału są
zróżnicowane. Z punktu widzenia analizy popytu można poprzestać na wykazaniu owego spadku, tym
bardziej że zarówno polityka monetarna w USA, jak i napływ kapitału zagranicznego do tego państwa
zostały scharakteryzowane w poprzedniej części opracowania. W 2000 r. stopa procentowa od
kredytów hipotecznych wynosiła 8%, podczas gdy w latach 2003-2005 oscylowała wokół poziomu
6%34. Oprócz ceny kredytu ważne były także inne warunki pożyczkowe. W literaturze często
wskazuje się na tzw. Adjustable Rate Mortgage (ARM), czyli kredyt hipoteczny ze zmienną stopą
procentową: początkowo niższą, a po pewnym czasie podwyższoną. Niska stopa procentowa w
okresie rozpoczęcia umowy kredytowej miała za zadanie zachęcić do wzięcia kredytu, zaś bank miał
zrekompensować sobie niższy zarobek w tym okresie zarobkiem wyższym z okresie późniejszym.
Wzrost oprocentowania miał być nieodczuwalny dla kredytodawcy z uwagi na zakładany dalszy
wzrost cen nieruchomości35. Załamanie boomu cenowego odczuwalne w niektórych stanach już w
2004 r., a w całym kraju – w 2006 r., siłą rzeczy musiało doprowadzić do trudności gospodarstw
domowych w związku z obsługą zaciągniętych kredytów, których stopa procentowa – zgodnie z
konstrukcją ARM – wzrastała.

2.3 Wzrost oczekiwanej stopy przychodu z inwestycji mieszkaniowej
Do wzrostu popytu na kredyty hipoteczne przyczyniła się także zmiana percepcji inwestycji w
nieruchomości – tego typu lokaty kapitału zaczęły być postrzegane jako wysoce rentowne. Panowało
nawet przekonanie, że na takich inwestycjach nie można stracić, gdyż ceny nieruchomości nie mogą
spadać (chociażby z uwag na ograniczone zasoby ziemi). W rezultacie wzrost cen nieruchomości
przewyższył znacznie dynamikę PKB, dochodów, jak również opłat czynszowych i kosztów budowy
domów. Co istotne, na przestrzeni lat 1900-2000 ceny nieruchomości w USA w ujęciu realnym
wzrosły raptem o 24%, czyli jedynie 0,2% rocznie36. Ten niewielki długookresowy wzrost w
kategoriach realnych nie był odnotowywany przez społeczeństwo z uwagi na iluzję pieniądza, która
dołożyła swoją nomen omen cegiełkę do powstania boomu37. Kluczowym pytaniem jest, dlaczego
percepcja zmieniła się w tak krótkim czasie w ostatnich latach. Po pierwsze, pęknięcie bańki
internetowej podważyło wiarę w inwestycje giełdowe – ludzie zapragnęli zatem inwestować w coś
mniej abstrakcyjnego jak akcje i inne papiery wartościowe, przede wszystkim w nieruchomości. Po
drugie, istotną rolę odegrało zachowanie stadne. Zwyżka cen nieruchomości przyciągnęła inwestorów,
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co jeszcze bardziej wywindowało ceny, zachęcając kolejnych inwestorów itd. Wydaje się, że do głosu
doszły czynniki behawioralne – popełnione zostały błędy ekstrapolacji, jak również krótkiej serii38.

2.4 Inne wybrane czynniki
Oprócz czynników wskazanych przez Rosatiego istotną rolę odegrał źle skonstruowany system
bodźców. Jak wskazują Baily, Litan i Johnson, przepisy prawne w USA były bardzo pobłażliwe
względem kredytobiorców39. W wielu stanach nie mogli oni być pociągnięci do odpowiedzialności,
gdy w wyniku sprzedaży przejętej nieruchomości bank nie uzyskuje wartości odpowiadającej kwocie
kredytu. Do listy bodźców zwiększających skłonność do zaciągania kredytów hipotecznych można
zaliczyć także m.in.40:
• wejście w życie w 2004 r. ustawy American Dream, wprowadzającej znaczne subsydiowanie
kosztów kredytu hipotecznego (np. zaliczka) w przypadku nabywania nieruchomości przez
gorzej sytuowanych,
• możliwość odliczania od podatku odsetek z tytułu kredytu hipotecznego,
• reformę podatkową z 1997 r. wyłączającą nieruchomości z podatku od zysków kapitałowych,
Wespół z bodźcami oddziałującymi na stronę podażową powyższe czynniki przyczyniły się do
kreacji wadliwej kultury finansowej – nastawionej na spekulację, zamiast zapobiegającej ryzyku
kreującej nowe nośniki ryzyka i odchodzącej od podstawowej funkcji systemu finansowego, jaką jest
wspomaganie gospodarki realnej poprzez pośredniczenie w przekształcaniu oszczędności w
inwestycje.

Podsumowanie
Obecny kryzys finansowy jest wynikiem współdziałania wielu czynników o rozmaitym
charakterze. Zawężanie odpowiedzi na pytanie o podłoże kryzysu do jednej przyczyny – na ogół
polityki monetarnej FED – jest zatem nieuzasadnione. Należy jednak zaznaczyć, że przedkryzysowe
trendy na rynku kredytów hipotecznych wskazują, że to czynniki podażowe dominowały nad
popytowymi, a nie odwrotnie. Wydaje się, że często podnoszony w literaturze fakt obniżenia stóp
procentowych przez FED na początku XXI w. jest jednak nadmiernie przywoływany. Z uwagi na
wysoką mobilność kapitału w skali międzynarodowej można zakładać, że wyższe stopy procentowe
od funduszy federalnych spowodowałyby pojawienie się na rynku amerykańskim większej ilości
kapitału zagranicznego. Ex post można zatem stwierdzić, że skoro ilość środków znajdujących się do
dyspozycji instytucji finansowych w USA musiała wzrastać bez względu na charakter polityki
monetarnej tego kraju, podstawowymi przyczynami kryzysu były rozmaite czynniki o charakterze
regulacyjnym. Dodać należy, że wadliwe regulacje wpływały zarówno na podaż kredytów
hipotecznych, jak i na popyt na nie, co zostało przedstawione w niniejszym opracowaniu.
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