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Marta Czarnecka-Gallas*
Justyna Sikora*

INFLUENCE OF CAPITALISTIC MODEL ON INDUSTRIAL POLICY
CONDUCTED BY STATE - THE CASE OF GERMANY
WPŁYW MODELU KAPITALIZMU NA POLITYKĘ PRZEMYSŁOWĄ
PROWADZONĄ PRZEZ PAŃSTWO - PRZYKŁAD NIEMIEC
Streszczenie
Do wybuchu kryzysu gospodarczego w 2008 roku w debacie ekonomicznej na temat zasad prowadzenia
polityki przemysłowej dominowało podejście neoliberalne- państwo nie powinno ingerować w rynek i
zrezygnować z polityki przemysłowej. Jednakże kryzys gospodarczy doprowadził do zmiany paradygmatu.
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu i w jaki sposób model kapitalizmu wpływa na
kształt polityki przemysłowej prowadzonej przez państwo. W artykule analizie zostały poddane Niemcy- główne
założenia i cele prowadzonej przez nie polityki przemysłowej. Wykorzystanymi metodami badawczymi są
przegląd literatury oraz analiza opisowa niemieckiego modelu kapitalistycznego w świetle teorii Hall i Soskice
oraz klasyfikacji Amable’a.
Artykuł wskazuje, że polityka przemysłowa prowadzona przez Niemcy jest dostosowana do niemieckiego
modelu kapitalizmu, a głównym czynnikiem, który ją kształtuje, jest koncepcja społecznej gospodarki rynkowej.

Key words: industrial policy, coordinated market economy, social market economy
JEL Classification: L52, O25
Introduction
In the light of the recently prevailing new-liberal economics the best industrial policy is
no industrial policy at all. This statement, having its roots in the belief that the government
should not interfere with the market as it regulates itself in the most efficient way, has led to a
withdrawal from industrial policy programs by many governments around the world,
including those of transitional economies. However, as a result of a current economic crisis
and a different pace of growth and development of countries the debate on the need of
comprehensive industrial policy has come back. Depending on the ideological background
governments implement different reforms and elaborate programs in order to support national
industries, enhance competitiveness and increase level of innovations. The ideas of an
effective industrial policy differs a lot, from ones advocating only horizontal one to those
strongly supporting the vertical activities like picking the winners and developing the infant
industries.
The aim of this paper is to answer the question in which extent differences in capitalistic
model and institutional framework influence the industrial policy conducted by the state and
which factors play the most important role. Is the industrial policy independent from
institutional surrounding in which it is implemented or may we observe its correlation with a
certain type of a capitalistic model? Can the model of capitalism prevailing in a particular
*
*
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country determine its way of conducting an industrial policy? In order to begin the discussion
on this topic the authors present the case of Germany and try to answer the question whether
the model of a coordinated market economy is the one in which in the same time the coherent
and comprehensive industrial policy is conducted.
The paper has an objective to signalize the problem of correlation between an industrial
policy model with a certain type of a capitalistic model. The authors hope that the problem
raised will lead to a broader research within the field with the usage of a longitudinal study
and data coming from various countries in which various models of capitalism are presented.
In identifying the framework for the analysis of an industrial policy the authors will use the
distinction used by Lall and Tuebal (1998) as far as types of industrial policy are concerned:


“functional” policies which improve market operations; for example policies
designed to enhance competitive pressures (competitions policy; lowering tariffs);



“horizontal” policies which cross sectors, such as generalized incentives to
promote greater R&D and training;



“selective” policies designed to promote advance of particular sectors (for example
preferential access to capital; sector-specific subsidies) or particular firms (for
example promotion of “national champions”).

Moreover, in order to analyze the German model and formulate the conclusion on its
correlation with the type of an industrial policy the authors refer both to Hall and Soskice's
and Amable’s classifications of capitalism.
The structure of the paper is organized as follows. In chapter 2 the nature of industrial
policy in the light of academic disputes on its classifications, purposefulness and application
is presented. In chapter 3 the German industrial policy from the perspective of the state's
capitalistic model and its institutional framework is analyzed. The concluding remarks are
presented in chapter 4.
The main research method used in the analysis is literature review of the industrial
policy and ways of its conduct as well as descriptive analysis of the German capitalistic model
in the light of the Hall and Soskice’s and Amable’s classifications of capitalism. The German
industrial policy, its main assumptions and objectives are presented and analyzed.
Nature of industrial policy
The industrial policy and particularly its influence on national competitiveness and
economic development is a very controversial topic (both on theoretical and empirical
grounds) and until very recently strongly neglected by the mainstream economists. The
problem is incredibly complex. It steams from the fact that knowledge on the role of
5

economic policy in economic growth is still highly unsatisfactorily1. It seems even more
controversial as far as selective policy is concerned. Few of mainstream economists support
the idea that the government is to decide which production branches should be developed or
created. However, the recent economic changes fueled by i. a. global economic crisis have
given an impulse to rethink many economic concepts, one of which is industrial policy.
The problem of industrial policy is at the center of the contemporary discussion on the
importance of national competitiveness and factors contributing to its growth. The relevance
is of high importance not only for the highly developed states, but maybe even more for
developing ones as their are the most active in policies design aimed at enhancing
competitiveness and transition economies, which at the beginning usually resigned from state
intervention and industrial policy as tools easing the process of systemic transformation2. In
the 90s the need for a deeper analysis of methods of national competitiveness gaining arouse
in transition states and some focus was given to industrial policy as the consequence of
international trade liberalization plan launched by their policy-makers3.
There are many trials of dividing industrial policy. In Japanese practice, which was for
several years one of the patterns to follow, especially for transition economies, the following
differentiation could be made4:


industrial policies related with resource allocation to industries,
- industrial policies related with infrastructures for industries as a general,
- industrial policies related with resource allocation between industries,



(ii) industrial policies related with organization,
- industrial policies related with organization of each industry (industrial
restructuring, intensification, curtailment of operations, adjustment of production and
investment),
- small and medium enterprise policies as cross-sectoral industrial organization
Policies.
However, every state can apply its own categorization as far as description of the term is

concerned. The particularism in this issue is observed in the relevant literature and

1

Barro R.,Sala-i-Martin X. (1992), Convergence, Journal of Political Economy, 100: 223-51.
Rapacki R, Maszczyk P. (2011), Economics of Systemic Transformation, Warsaw.
3
Lubiński, Michalski, Misala, (1995), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Pojęcie i sposoby
mierzenia, [w:] Studia nad konkurencyjnością, Warszawa.
4
Komiya (1984), Three stages of Japan's industrial policy after the World War II, Research Institute of
International Trade and Industry, Ministry of International Trade and Industry, 1992 – 33, pp.3-4.
2
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governmental documents on economic and industrial policy5. In Polish practice the industrial
policy is associated mainly with:


issue oriented (horizontal) industrial policies

 export promotion policy
 technology policy


sector oriented industrial policies

 transformation of the ownership structure
 bringing up small and medium enterprises
 restructuring of energy and defense sectors
 development of high opportunity sectors
 improvement of infrastructures


regional policies,

which is supposed to enable the main function of industrial policy that is to increase the
international competitiveness and to maintain economic growth in the open economy6. Such
an aim is generally stated as the prime one by the majority of both academic and policypractice-related publications, and enhanced by the World Bank which sees industrial policy
as: “a policy process to foster restructuring and technological dynamism which offers
solutions that go beyond traditional focus on background conditions and improvement of
investment climate” and justifies its relevance on the basis of the certain empirical evidence
like surprising frequency of spontaneous growth episodes in “poorly” endowed economies;
sharp disparities in regional developments within national economies subject to the same
general rules; and the periodic successes of economies that change their institutional
endowments by growing (China) rather than growing by first fixing endowments (World
Bank) that seem to contradict the conventional economics' belief that economies with
appropriate endowments (investment climate, institutions, property and trade laws, etc) grow,
and those without-not. From such a perspective, the World Bank proposes to view the policymaking as a process dealing with vested interests mandates focus on entry points, priorities,
sequencing and alliances. Such an approach considers institutional agenda of invested climate
analysis as a vast ‘wish list’ of required changes rather than a realistic policy proposal: “ (…)
From a broader analytical perspective, one needs to view capabilities of governments, private

5

Lipowski (1997), Polityka przemysłowa a wzrost konkurencyjności, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Yoshii M. (2002), Industrial Policies in Romania: How to Increase Competitiveness, Kobe University,
Economic Review, v. 48, p. 77-94.
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sector firms and other agents as endogenous variables. To be useful for a policy-maker, a
theory of industrial policy should view policy making and policy implementation as a focus of
analysis in itself, as an endogenous process of experimentation and learning, rather than
conventionally brief afterthought of positive analysis” (World Bank).
The debate on whether industrial policy may contribute to economic growth and
national competitiveness is constantly present in the literature (Graham 1994; Rodrick 2004,
2009; Pack and Saggi 2006; DCED 2011). Many counter arguments are rooted in a broader
philosophical attitude, to which an opposition towards the governmental involvement in
economy belongs. First of all, the skepticism related to effectiveness of the government and
administrative machinery in their actions aiming at enhancing national growth and
competitiveness are concerned7. The adversaries of industrial policy point out the
government’s inability to gather detailed information about a sector/branch which is available
to entrepreneurs and firms working in this area of economy. The lack of sufficient information
may badly influence the policy formulation and negatively affect the industry8. Secondly, one
of the crucial factor is of personal nature- detailed industrial policies in particular sector
specific ones pursued by many governments require excellent administrators. Jenkins who
compared industrial performance in Asian and Latin American countries arrived to conclusion
that effectiveness of state interventions was a key variable in explaining successes and
failures9. Thirdly, the concerns about fiscal constraints of industrial policy are expressed and
in many cases (especially in developing economies) the point is made about policies
involving substantial additional government spending, which do not operate within current
fiscal situation in a given state. Moreover, the need for recognition of political pressures on
the government using active industrial policy is presented and attention paid to unequal
position of industrial groups on the one side and consumers and tax-payers on the other side10.
Finally, the problem of commitment which is in principle the result of reversible policies
(subsidies, protection) is underlined as a factor deteriorating firm's incentive to invest in the
targeted sectors and generally- to upgrade and compete11.
Another significant group of academics focus on changes of industrial policy in a
particular country trying to draw conclusions concerning outcomes of reforms or researching
7

Krueger A. O. (1990), Government failures in development. Journal of Economic Perspectives, p. 9-23.
Hay D. A., Vickers J. S., (1998), The economics of market dominance, Blackwell, Oxford, UK.
9
Jenkins R. (1991), The political economy of industrialization: a comparison of Latin America and East Asian
Newly Industrializing Countries, Development and Change, v. 22, p.197-231.
10
Hay D. A., Vickers J. S.,op.cit.
11
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Review, v. 36, p. 887-905.
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specific forms of industrial policy in longitude studies. Several important documentations of
the industrial policy shift have been created. One of them is Schmidt's analysis of the shift of
French industrial policy from static in 1970s to market oriented during the Mitterand’s
presidency (80s, 90s), which is currently sought by many developing states12.
Influence of German capitalistic model on its industrial policy
Capitalistic model in Germany
The capitalistic model in Germany is described in the varieties of capitalism framework
introduced by Peter A. Hall and David Soskice13 as the coordinated market economy (CME),
in which companies depend more heavily on non market relationships to coordinate their
endeavors with other market participants. These non-market relations comprise of more
extensive relational contracting, network monitoring, support for effective informationsharing and reliance on collaborative relationships. In contrast to the liberal market economies
in which equilibrium is usually the result of demand and supply conditions in competitive
markets, in the CMEs the equilibria result from strategic interaction among firms and other
actors. The aim of institutions is to reduce the uncertainty about behavior of other actors and
make credible commitments including exchange of information, monitoring and sanctioning.
Firms usually engage in strategic interactions with institutions, including powerful business or
employer associations, strong trade unions, networks of cross-shareholding, suppliers of
finance, and legal and regulatory systems aim at facilitating information-sharing and
collaboration 14. According to the classification drew up by Amable Germany represents the
continental European model, characterized by high degree of employment protection and less
developed welfare state than in social-democratic model. The financial system is centralized
and encourages long-term corporate strategies. There exists coordinated wage bargaining and
solidarity wage setting.
Since the German unification the literature has been mainly focused on the erosion of
the German model of capitalism and emphasized its institutional decline and rise of neoliberalism. However, the outbreak of the financial and economic crisis in 2008 questioned the
virtue of the neo-liberal approach and opened a debate about the appropriate economic policy.

12

Schmidt T. V. A. (1996), From state to market? The transformation of French business and government,
Cambridge University Press.
13
Hall P., Soskice D. (2001), Varieties of Capitalism. The Institutional Foundations of Comparative Advantage,
Oxford University Press, Oxford.
14

Hall P., Soskice D. (2001), Varieties of Capitalism. The Institutional Foundations of Comparative Advantage,
Oxford University Press, Oxford, p. 1-19.
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Germany is an economy with the industry-based coordination, which depends on trade
unions and industrial associations organized along specific industrial sectors. It results in
cultivation of industry-specific skills, wage setting by sectors and industry-specific corporate
collaboration. It combines external competitiveness and normalized high-wage employment.
Institutions that embed economy and shape its performance are politically negotiated and
legally constitutionalized. Markets are politically instituted and socially regulated, and in
most industrial sectors concentration is low. Wide areas of social life, e.g. health care,
education, social insurance, are not governed by market principles. Competitive markets
coexist with an extensive social welfare state and social regulation often interferes with the
distributive outcome of markets. Apart from this, small firms are in various forms protected
from competition of large industry or are assisted publicly in competition with them.
Moreover, German political economy is characterized by cooperation among competitors and
bargaining among associations. Membership in associations performing quasi-public
functions is usually obligatory; it helps in overcoming free-rider problems of collective goods
provision. Business associations regulate markets by turning price into quality competition,
promoting product specialization, setting and enforcing high quality standards, whereas
employer associations prevent low-wage competition. Competition is more sought in product
specialization rather than in mass production.
Besides German firms are not just networks of private contracts or property of
shareholders, they are social institutions, whose internal order is a matter of public interest
and is subject to social regulation. Capital and labor markets are highly organized and directly
participate in the everyday operation of a firm; consequently, managers of large German firms
are forced to continuously negotiate decisions with them. As a result, decision taking process
is longer, but decisions already taken are easier to implement. Moreover, many companies are
continuously privately held, only small part of the productive capital is traded at the stock
exchange. Shareholding is concentrated and companies do not often change owners15.
Additionally, German enterprises are marked by socially based, corporatist culture, which is
founded on strong trade unions and labor participation in management. The financial system
and market for corporate governance is a “relationship-based” system, in which large
shareholders are more common and powerful, and companies enjoy close relationships with
banks. It creates significant barriers for hostile takeovers. The system provides companies

15

Streek W. (1995), German Capitalism: Does it exist? Can it survive?, MPIFG Discussion Paper 95/5, MaxPlanck-Institut für Gesellschaftsforschung, November, Köln, p.7-13.
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with access to finance which is not entirely dependent on financial data publicly available or
current returns, what enables companies to invest in projects generating returns in long term.
The main source of capital acquisition is long-term bank credit, rather than equity. Banks
usually have proxy vote on shares hold in deposit. It allows them to effectively monitor
company’s performance, grant companies long-term loans and create incentives not to
speculate with stock. Thanks to the so called “patient capital” there is not so much pressure on
short term profits and dependence on balance-sheet criteria. Shareholders are able to monitor
company’s performance thanks to numerous networks linking companies with their
counterparts, e.g. membership in a business association that gathers information about
companies. Furthermore, in Germany companies generally cultivate close relationships with
their main suppliers and clients and are often engaged with other companies in joint research
or product development. Apart from this, long-term employment contracts prevail and
managerial premia or remuneration do not depend on profitability and stock-option schemes.
Consequently, managers focus more on their reputation and their incentives are more aligned
with those of a company.
What is more, in Germany wages are set during the industry-level bargains between
trade unions and employer associations. Thanks to it they are equal at an appropriate skill
level across an industry. It prevents workers’ poaching and limits inflationary effects of wage
settlement. At the company level the system is complemented by works councils comprising
of employees representatives and where applicable supervisory board representation. Works
councils have some power over layoffs and changes in working conditions making it difficult
for employers to dismiss workers. Such a solution transforms workforce into a more fixed
production factor than in a market driven economies and encourages higher employer’s
investment in employee’s skills. Furthermore, in Germany there is a well developed, publicly
subsidized vocational training system supervised by trade unions and employer associations.
They cooperate with public officials and private firms in order to design the most effective
programs fitting companies’ needs.
Additionally, typical for Germany is the fact that significant amount of research and
investment in research and development (R&D) are financed jointly by companies in
collaboration with quasi public research institutes. There is also a developed system of
contract law which encourages relational contracting among companies. German institutions
support such forms of relational contracting and technology transfer which are difficult to
achieve in liberal coordinated economies e.g. strategies focusing on product differentiation or
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on market niches16. Finally, German economic culture is traditionalist. Savings rates are high
and consumer credit is not so widespread. There is also a socially established preference for
quality, what mitigates price competition. Also market’s security is valued, as opposed to
speculation. Main cultural values are collectivism and discipline, autonomy from
organizational control and market pressure. There is also a strong social support for short
working hours and a qualification-based organization of work17.
Industrial policy in Germany-overview
Germany is the world’s leading exporter. In years 2003-2008 it was the leader in export
of goods, and in 2011 its share of worldwide export in goods accounted of 7,6% % after USA
(10,3%) and China (10,3%). Goods exported by Germany were worth 1 289,2 bln euro and its
surplus over import amounted 131,4 bln euro. German most important export goods in 2011
were vehicles and vehicle parts (17,4%), machines (15,2%), chemical products (9,5%)
computer/electrical and optical equipment (6,2%). Export of goods and services counts for
50,1% of the German GDP, while 28% of the GDP is created by industry18. Due to ongoing
integration process in Europe, increasing globalization and opening of new markets the level
of integration of the German industry with international markets is constantly growing.
Globalization is a great opportunity for German industry, however, it is also a great challenge
for Germany to maintain and increase its leading position in major export sectors in times of
increased competition and rapid technological developments. Consequently, conduct of an
appropriate industrial policy fostering consolidation of German international competitive and
innovative edge, creation of jobs and asserting Germany as an attractive location for foreign
investment is crucial.
The main priority of the German government’s industrial policy is to improve the
general conditions for doing business. The guiding vision is that of the Social Market
Economy conceived by Ludwig Erhard according to which the state should largely limit its
industrial policy to the establishment of a general policy environment conducive to dynamic
economic development. Central priority should be ensuring domestic companies and their
employees conditions of fair competition on international markets. Direct government
16

Hall P., Soskice D. (2001), Varieties of Capitalism. The Institutional Foundations of Comparative Advantage,
Oxford University Press, Oxford, p.21-27.
17
Allen Ch., Meigs J. (2009), Ideas, institutions and organized capitalism: Germany, Europe and 21 st century
path dependent economic policy models, paper presented at “The 21st annual meeting of SASE-Capitalism in
crisis: What’s next? Economic regulation and social solidarity after the fall of finance capitalism, Sciences PO,
Paris France, 16-18 July 2009, p.2-13.
18
Data from Federal Statistical Office, Facts about German foreign trade in 2011, Federal Ministry of
Economics and Technology, [online, access 31.05.2012], http://www.bmwi.de/English/Redaktion/Pdf/factsabout-german-foreign-trade-in-2011,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=en,rwb=true.pdf.
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interventions should be restricted to rare exceptional cases and attaining and enhancing
competitiveness should lie in companies’ competences. Industrial policy must prioritize
establishment of right conditions for innovation and production in economic sectors and
provide appropriate infrastructure. These would foster growth and employment. The aim of
the state is to provide public infrastructure, not only roads, but also infrastructure for
information and communication technology, enforce compliance with rules and legislative
framework, guarantying fair competition and reduce market power of single firms without
direct intervention into the economic structures. It must pursue market-based principles and
safeguard competitiveness. The state is expected to act as a responsive and expert contact
point for businesses.
German industrial policy is multi-level and interdisciplinary. Its task is to ensure that
justified interests and concerns of industrial companies and their employees are taken into
consideration in the political decision-making process so that domestic industries and
industrial sites can engage in fair competition on world markets. Industrial policy is
horizontally oriented, the most crucial policies concern:


research and innovation;



education, training and skills development;



taxes, social insurance contributions and bureaucracy;



energy and raw materials;



environment;



foreign trade and investment;



infrastructure;

In the last years the German industrial policy shifted to environmentally compatible
economic activities. State provides companies with reliable policy conditions not only in
industrial, but also in environmental and climate policy. It must remain technology neutral-not
encouraging developing and using specific technologies. The main areas of German industrial
policy are policies to cope with market failures in the context of R&D caused by limits to
privately exclusive access to scientific and business knowledge; policies to overcome specific
restrictions to market access and strategies for SMEs; policies to promote economic and social
cohesion between regions; policies concentrated on innovation and development of high tech
technologies and markets with growth potential as well as polices aimed at securing energy
supply Moreover, state supports development of large-scale technologies e.g. aerospace and
aircraft as well as SMEs in overcoming difficulties in access to financial capital. The central
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aspects of the industrial policy are:


assuring enough skilled workers in the future by harnessing the full potential of the
domestic workforce, attracting German talent working abroad to come back to
Germany and by encouraging foreign specialists to work in Germany;



establishing a pro-innovation climate, facilitating technical progress and new ideas,
enhancing innovation by making financing conditions for innovation and R&D more
favorable, shortening the approval procedure for innovation projects, promoting direct
research and improving research-related infrastructure e.g. data networks;



ensuring cost-effective management of environmental and climate protection and
granting priority to market-based instruments rather than to regulations, improving
energy and material efficiency, intensifying research and use of technology e.g. in area
of alternative driving concepts, more efficient energy storage, safety and costeffectiveness;



securing supply of energy and raw materials in the long term by greater involvement
abroad, improved recycling, raw material substitution, material efficiency and greater
use of secondary raw materials;



guaranteeing open and efficient markets creating fair framework conditions by
reviewing regulation, eliminating unnecessary bureaucracy and cost burdens for
industry, promoting expansion of renewable energies;



enabling compatible production processes and products with high value added by
encouraging production stages of high value to remain in Germany, ensuring positive
business conditions19.
One of the main pillars of the German industrial policy is the policy aimed at the SMEs,

which are the key engine of growth and employment of the German economy. They represent
99,7% of all business, account for nearly 49% of total net value added by companies and
provide roughly 60% of all jobs requiring social insurance contributions. They are of great
significance while tapping new growth markets, developing new technologies and creating
joint business ventures with foreign partners. One the other hand, they face difficulties
resulting from intense international competition. As a consequence, the main aim of the SME
policy is to shape and fine-tune such a policy framework that would enable SMEs to tap their
full potential for growth and innovation. In 2011 Germany launched a new initiative–
19

In focus: Germany as a competitive industrial nation (2010), Federal Ministry of Economics and Technology,
October 2010, [online, access 31.05.2012], http://www.bmwi.de/English/Redaktion/ Pdf/germany-industrynation,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=en,rwb=true.pdf, p.16-32.
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“Building on SMEs: greater responsibility, greater freedom”, which aims at improving
conditions for entrepreneurship, creating greater freedom and flexibility for SMEs and
providing additional stimuli for growth and jobs in Germany. It targets 7 priority areas crucial
for the success of SMEs i.e. innovation, skilled workers, business start-ups and business
succession, market opportunities abroad, financing, raw material, energy and materials
efficiency, reducing bureaucracy.
Another key feature of the German industrial policy aimed at maintaining and enhancing
competitiveness of domestic companies is promotion of innovation and R&D. In 2006 the
“High-Tech strategy for Germany” bundling all government activities and support measures
in the fields of innovation and technology was launched. It is geared towards research,
technology and human creativity in the following areas:


climate, energy;



health, nutrition;



mobility, transport;



security;



communication and information.
It points out the way forward for key technologies like materials and microsystems

technologies, nanotechnology, information and communication technologies, aerospace and
biotechnology. It also supports innovative small businesses and high-tech start-ups. Besides
significant importance is laid on creation of innovative policy environment i. a. through tax
incentives for venture capital, an innovation-oriented approach to public procurement and
promotion of standards that would boost implementation and dissemination of German hitech products. Another project (combining private and public funding) is “Technology
Campaign”. Its target is to enhance technological prowess of German companies, mainly by
improving policy framework for research and innovation, promoting research and innovation
among SMEs and developing key technologies. Apart from this, there exists also the Central
Innovation Programme for SMEs providing grants and low-interest loans to assist SMEs in
financing research and innovation projects. It supports collaboration between business and
research centers to facilitate transfer of scientific findings on the market20
In order to ensure that German companies meet its demand for qualified workers the
government provides training and vocational policy. It states clear and transparent training
20

Forschung und Innovation für Deutschland. Bilanz und Perspektive (2009), Bundesministerium für Bildung
und Forschung, Berlin 2009, [online, access 31.05.2012],
http://www.bmbf.de/pub/forschung_und_innovation_fuer_deutschland.pdf, p. 11-16.
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regulations and lays out minimum standards which must be easy for companies to follow and
fulfill. Germany has a “dual system” of vocational education combining traineeship with
education in vocational schools. The system takes into account differences in young’s people
potential and divergent employer’s demands. In some specific vocational fields e.g. in
electrical industry more permeability is allowed.
Energy policy is the next important part of the German industrial policy. Its main
priorities are economic efficiency, security of supply and environmental compatibility.
Germany as a country poor in natural resources is dependent on energy imports. To maximize
the energy security, the diverse mix of energy sources and energy suppliers must be ensured.
It is especially crucial in the light of the government’s decision to phase out the nuclear
power. Nowadays, one of the greatest challenges in the field of energy policy is effective
climate protection and usage of renewable energy sources. German government promotes
rational use of energy and increased share of renewable energies in total supply. Since 2002
the German government is involved in supporting global dissemination and transfer of
technologies for renewable energies. Showcasing Germany’s technical expertise and
organizing business trips to and from German facilitate business contacts between companies
in the renewable energy sector. In 2007 the government launched the “Integrated Energy and
Climate Programme” promoting greater efficiency in energy usage and use of low-carbon
energy. The priority is to achieve positive environmental outcomes without exerting negative
impact on consumers and competitiveness of German enterprises.
Germany’s external economic policy concentrates on strengthening competitive position
of domestic enterprises, especially SMEs, on international markets. German government
supports firms in opening up foreign markets for their products and services, promotes foreign
investment, international cooperation and cross-border fusions. It also cooperates with
business associations to help SMEs to participate in larger contracts. It also acts on forwardlooking trends and supports German companies on markets having the biggest economic
potential like health care industry, security technology sector, renewable energy sector,
electric

mobility

and

knowledge-intensive

sectors

(biotechnology,

pharmaceutical,

environmental and medical technology). Apart from this, it provides political support for the
German defense industry in compliance with security rules as well as for aerospace industry
concentrating mainly on marketing of earth remote sensing data and services as well as
Galileo satellite navigation system. Promoting business partnerships with foreign companies
is also an integral part of the government’s activities, not to mention the expansion of the
network of bilateral chambers of industry and commerce in markets of increasing interest to
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Germany.
Conclusion
German capitalism combines low wage inequality, regulated labor market, high wages
and international competitiveness. The German postwar state can be described as enabling
state, in which there are robust constitutional limitations on discretionary government policies
and vertical fragmentation of power between federal government and “Länder”. Federal
system limits competencies of central government, making political change slow and policies
not immediately responsive to electoral majorities. Moreover, existence of independent
institutions such as Bundesbank or Federal Cartel Office, or strong constitutional protections,
like e.g. the right of trade unions and employers associations to regulate wages and working
conditions without the government participation limit sovereignty of federal government and
depoliticize the system. Consequently, such a system encourages stable and predictable
government policies, reduces rapid political innovations and policy changes, what enables
economic agents to have stable expectations, long-term objectives and build lasting relations
with one another.
German industrial policy is adapted to the German variety of capitalism, trying to take
advantage of its strengths and improve weaknesses. It is also shaped by social changes and
global challenges such as climate change, demographic shifts and dwindling fossil fuel
supplies. It is oriented towards ensuring high competitiveness of German manufacturing
sector as well as enhancing research and innovation capacity, especially of small and mediumsized companies. Moreover, German government intensifies activities in key export sectors,
promotes foreign trade and investment, mainly in areas with highest economic potential, and
tries to secure supply of raw materials and skilled work force as well as assure energy
security. The main factors shaping conduct of industrial policy are the concept of the social
market economy and the fact that Germany is the CME. The state strives to protect freedom
of all market participants on supply and demand side, and in the same time it ensures social
equity. It rejects interventionism, guarantees effective competition within open markets and
prevents exercise of market power. It fosters willingness and ability of individuals to take
personal initiative and act independently, i.a. by implementing policies supporting SMEs.
Simultaneously, in accordance with the principle of social equity, the state provides an
effective level of social security.
The main characteristics of the conduct of the German industrial policy resulting from
its variety of capitalism are as follows. The business, employer’s and employee’s associations
play a key role in shaping and making changes in the legislative framework, exerting
17

influential, consultative role. Intensive dialogue between government and industry enabling
detection and remedy of weaknesses and malfunctions within the economic environment is
well established. Moreover, the state puts great emphasis on securing supply of qualified
workforce (attracting specialists from abroad, recognition of diplomas obtained abroad,
system of vocational training). Typical is also continuous state support of certain sectors like
aircraft, military defense, energy with direct R&D contractual aid as well as networking
between private companies and research institutes. The private expertise and public-private
partnerships including intermediary functions of employers associations, development banks,
committees and foundations are very important. Apart from this, the state offers wide range of
infrastructural support and engages in research and development. Finally, Länder have strong
position and possess institutional capacities in stimulating industrial development, so
cooperation between federal and local government in conceptualizing and implementing
programs are of great importance (Karl, Moeller, Wink, 2003, p. 28-32, 40-43).
The German industrial policy is foremost criticized for high investment in one side
technologies like e.g. in nuclear energy and the resignation of it or subsidizing deconstruction
of coal industry. It is also often said that German economy lacks flexibility in response to
technological changes and internationalization of capital markets. High degree of employment
protection interacts with other labor rigidities and with demand shocks creating an “insideroutsider” problem. Moreover, extensive cross-shareholding, long-term bank finance and codetermination, while encouraging long-term approach to investment and innovation, prevents
reallocation of capital and resources to new technologies with the scale seen e.g. in liberal
market economies. Nevertheless, Germany managed to develop specialization areas which
suit its institutional structures. Its system with successful vocational training and long-term
cooperation approach is suited to engineering industries which rely on incremental
innovation, long-term investment and production of customer-specific products (Bronk,
2000), and that is why Germany specializes in these areas.
Country such as Germany -oriented on export of innovative, manufacturing goods and
with developed industry needs an active industrial policy which would initiate research
networks, provide infrastructure, promote innovation and stimulate development of future
growth markets. It must also foster creation of human capital, because in an innovative
economy demand for skilled labor is high. Rapid development of new technologies also used
in industry requires that business, policy makers and social partners respond rapidly and
flexibly to new developments that is why Germany cannot rest on its laurels. It must continue
to invest in innovative technologies and search for innovation. It cannot adhere to current
18

production models and resisting global megatrends.
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BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE NAPŁYWAJĄCE A STAN
ŚRODOWISKA W CHIŃSKIEJ REPUBLICE LUDOWEJ
FOREIGN DIRECT INVESTEMNT INFLOW AND THE ENVIRONMENT IN THE
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
Abstract
The presented article outlines the inflow of the Foreign Direct Investment and the state of the
environment in the People’s Republic of China. The results show the existing coherence between the FDI inflow
and the environment.
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Wstęp
Stan środowiska naturalnego w Chińskiej Republice Ludowej jest obecnie jednym z
ważniejszych problemów kraju. Rząd Chin intensyfikuje działania zmierzające w kierunku
zmniejszenia zanieczyszczenia stanu środowiska.
Tematem niniejszego artykułu jest problem zanieczyszczenia środowiska naturalnego w
Chińskiej Republice Ludowej, a dokładnie próba odpowiedzi na pytanie, czy bezpośrednie
inwestycje zagraniczne napływające do Chińskiej Republiki Ludowej lokowane są w
regionach, gdzie wskaźniki zanieczyszczenia środowiska naturalnego są najwyższe. Metodą,
która posłuży przeprowadzeniu badania jest zaprezentowanie mapy odzwierciedlającej stan
środowiska naturalnego badanego na podstawie wskaźnika PM 2.5 w Chińskiej Republice
Ludowej, z wyszczególnieniem podziału na poszczególne prowincje. Przedstawione zostaną
także dane makroekonomiczne dotyczące napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych
do Chińskiej Republiki Ludowej, w tym samym układzie regionalnym oraz z podziałem na
sektory gospodarki.
W roku 2001, Chińska Republika Ludowa przystąpiła do struktur WTO. Analiza w
artykule została przeprowadzona na podstawie wyników badań z 2007 roku. Celem badania
jest zatem próba przeanalizowania sytuacji po 5 latach funkcjonowania gospodarki Chińskiej
Republiki Ludowej w ramach struktur WTO.
Materiały i metody badań
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Metodą pomiaru stanu środowiska naturalnego

wykorzystaną w

niniejszym

opracowaniu jest metoda pomiaru koncentracji cząsteczek PM 2.5 w powietrzu. PM 2.5 jest
całkowitą masą cząsteczek o średnicy 2.5 mikrona lub mniejszych, przypadających na metr
sześcienny powietrza. Cząsteczki te są tak małe, iż mogą być wdychane wraz z powietrzem
do płuc, a gdy się tam znajdą - niszczyć komórki1.
PM (ang. particular matter) jest określeniem używanym w odniesieniu do cząsteczek
znajdujących się w powietrzu, w tym kurzu, brudu, sadzy, dymu i kropli cieczy. Cząstki te
mogą być zawieszone w powietrzu przez dłuższy okres. Różnią się od siebie wielkością;
niektóre z nich są dużych rozmiarów i zarazem przybierają ciemny odcień, dlatego też mogą
być postrzegane jako sadza lub dym. Inne są na tyle małe, że nie są wykrywalne gołym
okiem.
Im cząsteczki PM

są mniejsze, tym stanowią większe zagrożenie dla zdrowia

człowieka, gdyż cząsteczki małe mogą osadzać się i zalegać głęboko w płucach. Cząsteczki
większe niż 10 mikrometrów są określane jako niestanowiące większego zagrożenia dla
zdrowia.
Źródłem występowania przeważającej ilości cząsteczek PM są ich emisje przede
wszystkim ze źródeł naturalnych, mogą być także tworzone przez człowieka, bądź też są
emitowane przez substancje zanieczyszczające, które wchodząc w atmosferze w reakcje,
tworzą cząsteczki PM.
Cząsteczki PM powstają podczas wszystkich rodzajów działalności związanych ze
spalaniem podczas procesów przemysłowych, obejmują elektrownie, spalarnie drewna itp.,
spalania paliw w pojazdach i elektrowniach. Cząsteczki o średnicy od 2.5 do 10 określane są
mianem „ grubych”. Źródłem cząsteczek gruboziarnistych są m.in. kruszenia, szlifowanie,
kurz z dróg. Inne cząsteczki mogą być tworzone w powietrzu w efekcie zmian gazów
chemicznych. Są one pośrednio tworzone podczas procesu spalania paliw, które wchodzą w
reakcję ze słońcem i parą wodną2.
Z powyższych rozważań można wysunąć wniosek, iż do gałęzi gospodarki, które
wpływają na zwiększenie częstotliwości występowania cząsteczek PM mogą należeć: branża
chemiczna, leśnictwo, branża logistyczna, produkcja i branża górnicza.
Wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują, iż poziom PM 2.5
powyżej pomiaru 10 jest poziomem niebezpiecznym dla zdrowia.
1

The Economist, Daily Chart, Choked, The most polluted cities of the world's largest economies,
http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2013/01/daily-chart-11, 15.03.2013 .
2
EPA, United States Environmental Protection Agency, Fine Particle
(PM 2.5) Designations,
http://www.epa.gov/pmdesignations/faq.htm#0, 15.03.2013.
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Przedstawiona poniżej Mapa nr 1 zanieczyszczenia powietrza mierzonego za pomocą
cząsteczek PM znajdujących się w powietrzu pokazuje, iż prawie każda prowincja w
Chińskiej Republice Ludowej posiada poziom koncentracji cząsteczek PM wyższy od
wytycznych przedstawionych przez WHO, czyli poziom powyżej 10. Prowincje Henan i
Shandong przodują w statystykach, częstotliwość występowania cząsteczek PM 2.5, w tych
rejonach przewyższyła poziom 50. Statystyki przedstawione na Mapie nr 1 poniżej ukazują
średnią

ilość

koncentracji

cząsteczek

PM

w

poszczególnych

prowincjach,

bez

wyszczególnienia pomiaru cząsteczek w poszczególnych miastach. Pod uwagę należy
również wziąć stolicę Chińskiej Republiki Ludowej – Pekin, w którym udział cząsteczek PM
2.5 nie przekroczył poziomu 353.
Rysunek 1: Stan środowiska naturalnego w Chińskiej Republice Ludowej na podstawie wskaźnika PM 2.5
według podziału na prowincje

Źródło: Pollution in China, Man-Made and visible from space, The Economist, 1.02.2012

Do regionów najbardziej zanieczyszczonych w Chińskiej Republice Ludowej zaliczamy
prowincje położone nad deltą rzeki Jangcy. Mapa pokazuje, iż największy odsetek cząsteczek
PM 2.5, powyżej 50 w powietrzu, znajduje się w prowincji Shandong i Henan. Nieznacznie
3

The
Economist,
Pollution
in
China,
Mad
made
and
http://www.economist.com/blogs/analects/2012/02/pollution-china, 15.03.2013.

visible

from

space,
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mniej cząteczek PM 2.5 występuje w prowincji Hebei, Jiangsu, Tianjinie i Pekinie. Prowincje
te zaliczamy do grupy prowincji o największym zanieczyszczeniu środowiska naturalnego,
zawartość cząsteczek PM 2.5 wynosi tutaj 40 i powyżej. Do grugiej grupy pod względem
zanieczyszczenia środowiska zaliczane są prowincje: Shanxi, Shaanxi, Hubei, Hunan,
Guizhou, Yunan, Syczuan, Chongqing, Guangdong, Hunan, Gungxi, Jiangsi, Fujian, Jiangsu,
Zhejiang, Anhui. Zawartość cząsteczek PM 2,5 w tych regionach waha się od 20 do 40. Do
prowincji, w których odnotowano najmniejszy odsetek PM 2.5 w powietrzu zaliczamy
następujące prowincje: Lioning, Jilin, Heilongjiang, Mongolię Wewnętrzną, Gansu, Ningxia,
Qinghai, Tybet. Zawartość cząsteczek PM 2.5 w powietrzu wynosiła od 0 do 10.
Aby zauważyć skalę zjawiska, warto porównać poziom zanieczyszczenia powietrza w
kilku miastach w Chinach, które znajdują się na czołowych pozycjach w rankingach
mierzących poziom PM 104, z poziomem zanieczyszczenia powietrza w światowych
metropoliach typu Rio de Janeiro, Moskwie, Londynie, Los Angeles i Sydney5.
Wykres 1: Stan środowiska naturalnego na podstawie wskaźników PM 10 dla Lanzhou, Beijing, Shanghai, Rio
de Janeiro, Moscow, London, Los Angeles, Syndey, 2009 rok

Źródło: Chinese air pollution, Clearing the air?, The Economist, 14.01.2012

Z

badania stanu środowiska przeprowadzonego na podstawie wskaźnika PM 10

wynika, iż w 2009 roku na tle największych miast świata, Lanzhou, Szanghaj i Pekin
uplasowały się na pierwszych trzech pozycjach. Lanzhou, miasto położone w prowincji
4
5

Pomiary PM 2.5 nie są jeszcze publikowane przez rząd ChRL, dostępne są pomiary PM 10
The Economist, Clearing the air?, http://www.economist.com/node/21542826, 15.03.2013.
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Gansu, znajduje się w Chinach centralnych, jest bardziej zanieczyszczone, niż Pekin,
Szanghaj, Rio de Janeiro, Moskwa, Londyn, Los Angeles i Sydney. Na drugiej pozycji
znalazł się Pekin, na trzeciej Szanghaj.
Charakterystyka bezpośrednich inwestycji zagranicznych napływających do Chińskiej
Republiki Ludowej
W latach 1978/79 gospodarka chińska przechodziła przez okres transformacji. Od tego
momentu pozycja Chin zaczęła ulegać zmianom. Chiny powoli zaczęły otwierać się na świat,
przyjmować kapitał zagraniczny w formie BIZ.
Wykres 2: Wielkość rocznych strumieni BIZ napływających do ChRL w latach 1979-2010 (100 milionów USD)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Chińskich Roczników Statystycznych” FDI Stock”1979-2002,”
Realized FDI as a Percentage Of Total Investment In Fixed Assets 1992-2010”.

Wielkość BIZ napływających do ChRL wykazuje tendencje wzrostowe. Dynamika
wzrostu wielkości strumieni BIZ z roku na rok jest coraz większa. W Chinach z roku na rok
lokowanych jest coraz więcej nowych inwestycji w formie BIZ. Od roku 1979 do roku 1992
wzrost wielkości BIZ napływających był niewielki. Dopiero po roku 1992 dynamika wzrostu
nabrała tempa. Rok 1992 uważany jest za początek trzeciego okresu „Zmiana polityki
przemysłowej Chin.” W roku 1999 nastało chwilowe załamanie się dynamiki wzrostu,
wielkość inwestycji spadła. Od roku 2001 do roku 2008 Chiny mogły cieszyć się ponownym
zwiększeniem dynamiki wzrostu strumieni BIZ napływających. Momentem przełomowym
sprzyjającym wzrostowi BIZ było przystąpienie Chin do WTO (listopad2001). Chiny
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wdrożyły szereg rozwiązań liberalizujących napływ kapitału zagranicznego. Rok 2009
kolejny raz przyniósł gwałtowny spadek wielkości BIZ, co było związane z globalnym
kryzysem finansowym, jednak już w następnym roku wielkość BIZ napływających
przewyższyła poziom z roku 2008. W tym okresie Chiny zwiększyły nakłady na budowę
infrastruktury pod Letnie Igrzyska Olimpijskie w 2008 roku i Expo w 2010. Aspekt ten miał
wpływ na zwiększenie się inwestycji.
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne napływające do Chińskiej Republiki Ludowej w
ujęciu sektorowym
Przedstawione poniżej dane makroekonomiczne dotyczą

napływu bezpośrednich

inwestycji zagranicznych do gospodarki Chin w ujęciu sektorowym. Sektory zaprezentowane
w tabeli należą do sektorów, które w 2007 roku przyjęły największą wartość zrealizowanych
inwestycji typu bezpośredniego. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż prezentowane kategorie
makroekonomiczne są typowe dla chińskich statystyk, które w kategorii przemysł nie
uwzględniają produkcji materiałów chemicznych, produkcji urządzeń transportowych,
specjalistycznych i ogólnych, produkcji urządzeń elektronicznych oraz produkcji i dostawy
wody, energii i gazu.
Tabela 1 BIZ napływające do ChRL w ujęciu sektorowym, 2007 rok, USD10.000
Kategoria
A
B
C
D
E
F
G
H
I

2007

Handel hurtowy i detaliczny
660418
Wynajem towarów i usług komercyjnych
560734
Transport i logistyka
406548
Górnictwo
406277
Przemysł
212650
Sektor finansowy
166780
Nieruchomości
90852
Badania naukowe
30390
Wymiana informacji, usługi informatyczne,
30384
przemysł oprogramowania
J
Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo
27171
K
Produkcja i dostarczenie energii elektrycznej,
15138
gazu, wody
L
Usługi dla obywateli i inne usługi
7621
M
Usługi turystyczne
955
N
Edukacja
892
O
Rozrywka i kultura
510
P
Ochrona środowiska, wody i zarządzanie
271
obiektami przemysłowymi
R
Zdrowie, zabezpieczenie społeczne, pomoc
75
społeczna
S
Administracja publiczna i organizacje
-społeczne
Ogółem
2650609
Źródło: Ministry of Commerce (MOFCOM), China, www.fdi.gov.cn,
http://fdi.gov.cn/pub/FDI/wztj/jwtztj/t20090225_102477.htm, 15.03.2013

%- udział procentowy w
całkowitym BIZ
napływającym do ChRL
24,916
21,154
15,338
15,338
8,023
6,292
3,427
1,147
1,146
1,025
0,571
0,287
0,036
0,033
0,0192
0,01
0,03
-~ 100
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W 2007 roku w Chińskiej Republice Ludowej w postaci bezpośrednich inwestycji
zagranicznych zostało ulokowanych 26,5 miliardów dolarów. Największy udział w ujęciu
sektorowym przypadł na inwestycje w handel hurtowy i detaliczny, tj. aż 24,9 % . Absolutna
wartość inwestycji w tym sektorze osiągnęła poziom 6,6 miliarda dolarów. Drugim sektorem
pod względem wartości zrealizowanych inwestycji bezpośrednich był wynajem towarów i
usług komercyjnych, który uzyskał 21% całości inwestycji typu bezpośredniego
napływających do Chin w 2007 roku. Na trzecim i czwartym miejscu uplasowały się transport
i logistyka, jak również górnictwo, które uzyskały nieznacznie mniejsze poziomy równe
15,3 % całkowitych inwestycji typu bezpośredniego. Inwestycje w przemysł stanowiły 8 %
inwestycji bezpośrednich ogółem. Na następnej pozycji uplasował się sektor finansowy –
6,3 %. Znacznie mniejszy udział przypadł na nieruchomości, zaledwie 3,4 %. Do następnych
trzech pozycji zaliczamy badania naukowe,

wymianę informacji, usługi informatyczne,

przemysł oprogramowania oraz rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo, których całkowity udział
w inwestycjach niewiele przekroczył 1% w całości inwestycji. Do sektorów gospodarki, które
w 2007 roku przyjęły poniżej jednego 1% całkowitych bezpośrednich inwestycji
zagranicznych napływających do Chin zaliczamy: produkcję i dostarczenie energii
elektrycznej, gazu, wody; usługi dla obywateli i inne usługi; usługi turystyczne; edukacja;
rozrywka i kultura; ochrona środowiska, wody i zarządzanie obiektami przemysłowymi,
zabezpieczenie społeczne, pomoc społeczna; administracja publiczna i organizacje społeczne.
Przedstawiona powyżej analiza struktury sektorowej bezpośrednich inwestycji
zagranicznych napływających do Chińskiej Republiki Ludowej w 2007 roku pokazuje, iż
przeważająca ilość inwestycji lokowana jest w sektory związane z handlem, wynajmem
towarów i usług komercyjnych, logistyką, górnictwem i przemysłem. Na wysokiej pozycji
znalazły się również

logistyka, górnictwo i przemysł. Są to branże, które wraz ze

zwiększeniem swojej działalności, pogarszają stan środowiska naturalnego poprzez emisję
cząsteczek PM.

Kategorie związane z przeprowadzaniem badań naukowych, wymianą

informacji, usługami informatycznymi przemysłem oprogramowania znalazły się na wysokiej
pozycji. Jest to uwarunkowane faktem, iż Chińska Republika Ludowa jest gospodarką, w
której podczas szeregu lat nastąpił znaczny wzrost inwestycji w produkcję, jednak brak jest
know-how. Z tego powodu rząd Chińskiej Republiki Ludowej od 2007 roku nastawia się na
przyjmowanie inwestycji zwiększających zasób wiedzy technologicznej. Bez wiedzy
technologicznej

gospodarka

Chin

nie

będzie

dalej

konkurencyjna

na

rynku

międzynarodowym. Podwyżki płac nie pozwolą na kontynuowanie przez rząd Chińskiej
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Republiki Ludowej polityki związanej z konkurowaniem na rynku światowym poprzez tanią
produkcję przemysłową, jak to odbywało się do tej pory.
Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Chińskiej Republiki Ludowej z
uzwzględnieniem podziału teorytorialnego pod względem prowincji
Przedstawiona poniżej tabela nr 4 zawiera dane makroekonomiczne dotyczące napływu
bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Chińskiej Republiki Ludowej z uwzględnieniem
podziału na poszczególne prowincje Chin.
Tabela 2Bezpośrednie inwestycje zagraniczne napływajce do Chińskiej Republiki Ludowej/ podział terytorialny
w 2007 roku
Pozycja
Prowincja
%
1
Guangdong
33,39
2
Jiangsu
22,37
3
Shanghai
14,06
4
Zhejiang
6,79
5
Shandong
5,79
6
Tianjin
4,17
7
Fujian
4,16
8
Beijing
3,12
9
Lioning
2,54
10
Hebei
0,94
11
Anhui
0,39
12
Hubei
0,37
13
Henan
0,31
14
Sichuan
0,26
15
Jilin
0,21
16
Hunan
0,16
17
Jiangxi
0,15
18
Guangxi
0,14
19
Shanxi
0,13
20
Heilongjiang
0,13
21
Mongolia Wewnętrzna
0,1
22
Hainan
0,1
23
Chongqing
0,07
24
Shaanxi
0,06
25
Yunan
0,06
26
Gansu
0,03
27
Guizhou
0,03
28
Xinjiang
0,02
29
Ningxia
0,02
30
Qinghai
0,002
31
Tybet
~100
Ogółem
Źródło: Źródło: Statistics of FIEs by Province and Municipality in 2007, Invest in China, 2006.09.06

Łączna wartość inwestycji w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych w
Chińskiej Republice Ludowej w 2007 roku osiągnęła poziom 26, 5 miliardów dolarów.
Na najwyższej pozycji znalazły się prowincje Gungdong (33,4%), Jiangsu (22,4%) i
Szanghaj (14,1%), które należą do grupy prowincji najbardziej uprzemysłowionych w całej
gospodarce Chińskiej Republiki Ludowej. Na te trzy prowincje przypadło 69,9 % ogółu BIZ
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napływających do ChRL. Następne prowincje o największych bezpośrednich inwestycjach
zagranicznych to Zhejiang (6,8%), Shandong (5,8%) i Tianjin (4,2%), które znajdują się w
niedalekiej odległości od prowincji Jiangsu i Szanghaj. Delta rzeki Jangcy jest miejscem
najlepiej rozwiniętym i najbardziej uprzemysłowionym w całej gospodarce Chińskiej
Republiku Ludowej. To tam znajduje się kolebka rozwoju gospodarczego. Prowincje Jiangsu,
Szanghaj, Zhejiang, Shandong i Tianjin znajdują się w obrębie delty rzeki Jangcy. Niewiele
mniejszą wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych odnotowała prowincja Fujian
(4,2%). Następne pozycje zajmowane są przez Beijing (3,1%), Liaoning (2,5%), Hebei
(0,9%), Anhui(0,4%). Są to miejsca znajdujące się w drugim okręgu pod względu bliskości
do Delty Rzeki Jangcy. Pomimo bliskiej odległości do Delty Rzeki Jangcy, prowincja Anhui,
w porównaniu do blisko położonych prowincji Zhejiang, Jiangsu, w 2007 roku odnotowała
stosunkowo niewielką wartość napływu bezpośrednich inwetsycji zagranicznych. Do grupy
prowincji nie neleżących do pierwszego i drugiego okręgu pod względem terytorialnej
bliskości do Delty Rzeki Jangcy znajdują się oddalone prowincje: Hubei (0,37%),
Henan(0,31%), Sichuan (0,26%), Jilin (0,21%), Hunan (0,16%), Jiangxi (0,15%). Do
następnej grupy prowincji należą pozostałe prowincje Chińskiej Republiki Ludowej, do
których zaliczamy: Guangxi (0,14%), Shanxi (0,13%), Heilongjiang (0,13%), Inner Mongolia
(0,1%), Hainan (0,1%), Chongqing (0,07%), Shaanxi(0,06%), Yunan(0,06%), Gansu(0,03%),
Guizhou (0,03%), Xinjiang (0,02%), Ningxia (0,02%), Qinghai ( 0,002) i Tybet. Śledząc
mapę Chińskiej Republiki Ludowej i dane dotyczące wartości zrealizowanych bezpośrednich
inwestycji zagranicznych w 2007 roku można zauważyć tendencje wskazujace, iż im dalej na
północ, południe i wschód od Delty Rzeki Jangcy tym mniejszy napływ zrealizowanych
bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Taki stan rzeczy uwarunkowany jest wieloma
zaletami terytorialnymi i historycznymi Delty Rzeki Jangcy związanymi przede wszytskim z
bliską odległością do portu wodnego, żyznością gleb. Z tego też powodu w przeszłości
pierwszy osadnicy z zagranicy zajmowali tereny znajdujące się nad rzeką Jangcy. Tereny te
zostały zagospodarowane i przygotowane dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które
w obecnych czasach lokowane są w Chińskiej Republice Ludowej.
Wyniki badań - analiza porównawcza regionalnego podziału zanieczyszczeń i
bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Chinach
Przedstawione w niniejszym artykule dane statystyczne dotyczące stanu środowiska
naturalnego i bezpośrednich inwestycji zagranicznych pozwalają sporządzić analizę
porównawczą dotyczącą rozmieszczenia inwestycji typu bezpośredniego i stanu środowiska
naturalnego w uwzględnieniem podziału na poszczególne prowincje. Analiza porównawcza
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udzieli odpowiedzi na pytanie, czy bezpośrednie inwestycje zagraniczne napływające do
Chińskiej Republiki Ludowej lokowane są w regionach, gdzie wskaźniki zanieczyszczenia
środowiska naturalnego są najwyższe.
Metodą, która posłuży zbadaniu zjawiska jest metoda przedstawienia dwóch map:
a) BIZ napływające do Chin z uwzględnieniem podziału na prowincje;
Rysunek 2: BIZ napływające do Chin z uwzględnieniem podziału na prowincje

Źródło: Opracowanie własne

b) koncentracja cząsteczek PM 2.5 w powietrzu z uwzględnieniem podziału na prowincje
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Rysunek 3: Koncentracja cząsteczek PM 2.5 w powietrzu z uwzględnieniem podziału na prowincje

Źródło: Opracowanie własne.

Powyższe mapy przedstawiają sytuację, która pozwala odpowiedzieć na pytanie
postawione we wstępie. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne napływające do Chińskiej
Republiki Ludowej lokowane są w regionach o największym stężeniu występowania
cząsteczek PM 2.5. Można również zauważyć tendencję do wyodrębnienia się 3 okręgów
mających swój środek w delcie rzeki Jangcy. Im dalej od delty rzeki Jangcy, tym mniejszy
odsetek inwestycji i mniejsze nagromadzenie cząsteczek PM 2.5 w powietrzu. Dane
makroekonomiczne pozwoliły na wyodrębnienie trzech regionów:
1) pierwszy okrąg – prowincje leżące w delcie rzeki Jangcy, odsetek BIZ bardzo duży,
wartość cząsteczek PM 2.5 jest równa i większa 50;
2) drugi okrąg – prowincje leżące w dalszej odległości od delty rzeki Jangcy, odsetek
BIZ mniejszy, stężenie występowania cząsteczek PM 2.5 znajduje się w przedziale 2050;
3) trzeci okrąg – prowincje znajdujące się w najdalszej odległości od delty rzeki Jangcy,
odsetek BIZ najmniejszy, stężenie występowania cząsteczek PM 2.5 znajduje się w
przedziale 0 – 20.
Podsumowanie i wnioski
Problem zanieczyszczenia środowiska naturalnego w Chińskiej Republice Ludowej
istnieje od bardzo dawna, intensywność stężenia zanieczyszczeń powietrza wzrasta wraz ze
wzmożoną aktywnością przemysłową, co przekłada się na stan wskaźników w Delcie Rzeki
Jangcy. Delta Rzeki Jangcy i położone wokół niej prowincje, to regiony w których zjawisko
zanieczyszczenia środowiska jest bardzo wzmożone. Jak wynika z analizy napływu
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bezpośrednich inwestycji zagranicznych, to również regiony, gdzie napływ zrealizowanych w
2007 roku inwestycji zagranicznych typu bezpośredniego był największy. W związku z tym
wysunięto wniosek, iż bezpośrednie inwestycje zagraniczne napływające do Chin lokowane
są w regionach o największym stężeniu zanieczyszczeń środowiska. Tym samym
odpowiedziano pozytywnie na postawione we wstępie pytanie, czy bezpośrednie inwestycje
zagraniczne napływające do Chińskiej Republiki Ludowej lokowane są w miejsca, gdzie
wskaźniki zanieczyszczenia środowiska naturalnego w Chińskiej Republice Ludowej są
najwyższe.
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Tomasz Legiędź*

EWOLUCJA EKONOMII ROZWOJU
AN EVOLUTION OF DEVELOPMENT ECONOMICS
Abstract
The central problem of the economics is to understand the mechanism of economic development. However,
there is still no comprehensive theory that would explain the cause of poverty and wealth of nations. The purpose
of this article is to analyze an evolution of the economic development paradigm, from the birth of development
economics until now, and thus to identify main problems of this branch of economics, and to indicate potential
paths for future research.

Słowa kluczowe: rozwój gospodarczy, ekonomia rozwoju
Numer klasyfikacji JEL: O10
Wstęp
Problemy rozwoju gospodarczego są obecne w ekonomii od początku jej powstania
jako odrębnej dyscypliny naukowej. Już w osiemnastym wieku w „Bogactwie narodów”
Adam Smith spróbował odpowiedzieć na pytanie, dlaczego jedne państwa są bogatsze od
innych. Pomimo tego, że od wydania opus magnum Adama Smitha minęło już ponad 200 lat,
nadal pytanie to pozostaje bez jednoznacznej odpowiedzi. Ekonomiści potrafią wymienić
szereg czynników, które powodują rozwój ekonomiczny i szereg czynników, które go hamują.
Jednak wciąż nie istnieje kompleksowa teoria, która wyjaśniałaby przyczynę biedy i
bogactwa narodów. Ekonomia rozwoju (development economics) to osobna dyscyplina
ekonomii zajmująca się problemami rozwoju gospodarczego krajów średnio i słabo
rozwiniętych. Ponieważ ortodoksyjna teoria ekonomii koncentrowała się głównie na analizie
wzrostu gospodarczego, a nie rozwoju, ewolucja myśli rozwojowej w dużej mierze zawiera
się w historii myśli ekonomii rozwoju. Początki tej dziedziny ekonomii można datować na
lata czterdzieste XX wieku, kiedy zaobserwowano szereg zjawisk, których owocne
wytłumaczenie w ramach głównego nurtu ekonomii, sprawiało problem ówczesnym
badaczom. Najtrudniejsze dla ekonomistów było wytłumaczenie przyczyn rosnących różnic w
dochodach pomiędzy światem biednym i bogatym. Dość szybko zaobserwowano także, że
powstające w wyniku nabierającego tempa procesu rozpadu systemu kolonialnego nowe
gospodarki, charakteryzują cechy, które utrudniają używanie tych narzędzi ekonomicznych,
których dotychczas używano do rozwiązywania problemów krajów najbogatszych 1.
*dr, Katedra Ekonomii Rozwoju, Instytut Ekonomii, Uniwersytet Łódzki.
1
R. Piasecki, Rozwój gospodarczy a globalizacja, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2003, s. 19.
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Celem artykułu jest analiza ewolucji paradygmatu rozwoju gospodarczego, począwszy
od narodzin ekonomii rozwoju, aż to chwili obecnej, a tym samym wskazanie największych
problemów tej dyscypliny ekonomii oraz wskazanie kierunku przyszłych badań.
Początki ekonomii rozwoju
G. M. Meier przedstawiając przeszło półwieczną ewolucję poglądów na rozwój
gospodarczy, wyraźnie rozróżnia dwa pokolenia ekonomistów rozwoju2. Pierwsza generacja
badaczy obejmuje lata 1950-1975, druga okres od 1975 do przełomu XX i XXI wieku.
Naukowcy pierwszego pokolenia ekonomistów rozwoju byli znacznie bardziej pewni siebie
niż współcześni badacze. Tworzyli oni okazałe modele, które zakładały transformację
strukturalną oraz głębokie zaangażowanie rządu w planowanie i programowanie rozwoju.
Wielki kryzys gospodarczy 1929 – 1933 zachwiał wiarą w rynek większości ówczesnych
ekonomistów i sprawił, że ekonomia J. M. Keynesa zdominowała ówczesną debatę
gospodarczą. Ze względu na rosnącą siłę bloku państw komunistycznych, duże znaczenie
miała także ekonomia marksistowska. Rodząca się w latach czterdziestych nowa dyscyplina,
zgodnie z ówczesnym trendem, była silnie interwencjonistyczna. Aż do lat siedemdziesiątych
XX wieku decydująca rola państwa w kreowaniu procesów rozwojowych w zasadzie nie była
podważana, niezależnie od tego, czy ekonomiści starali się rozwiązywać problemy
gospodarcze

krajów

słabo

rozwiniętych

na

gruncie

ekonomii

neoklasycznej

i

keynesistowskiej, czy ekonomii nie związanej z głównym nurtem (m. in. teorie
marksistowskie, teorie strukturalnego braku równowagi). Znamienne jest, że podstawę
opracowywania strategii rozwoju, które miały być wprowadzane przez rządy krajów słabo
rozwiniętych, upatrywano w problemie wyboru techniki produkcji3.
Ponieważ w tym czasie rozwój utożsamiano ze wzrostem gospodarczym4, głównym
celem działań państwa miała być taka strukturalna przemiana gospodarek krajów
2

G. M. Meier, The Old Generation of Development Economists and the New, [w:] red. G. M. Meier, J. E.
Stiglitz, Frontiers of Development Economics: The Future in Perspective, Oxford University Press, Washington
D.C., Oxford, New York 2001, s. 13.
3
Szczegółową historię znaczenia wyboru techniki wytwarzania w ewolucji teorii rozwoju przedstawia R.
Piasecki (zob. R. Piasecki, Rozwój..., op. cit).
4
Początkowo, nawet ekonomiści zajmujący się problemami krajów słabo rozwiniętych, utożsamiali rozwój
gospodarczy ze wzrostem. I. Adelman zdefiniowała rozwój gospodarczy jako: „proces, w którego wyniku
gospodarka zostaje przekształcona ze stanu, kiedy stopy wzrostu dochodu per capita są niskie lub ujemne do
stanu, kiedy nastąpi znaczący wzrost tych stóp, trwale w dłuższym okresie”. (Zob. I. Adelman, Theories of
Economic Growth and Development, Stanford University Press, Stanford 1961, s. 1).
Według H. W. Arndta takie postrzeganie rozwoju gospodarczego dominowało po zakończeniu II Wojny
Światowej przez około dwie dekady, przy czym pojęciem rozwoju posługiwali się przede wszystkim ekonomiści
badający problemy krajów słabiej rozwiniętych. Badacze gospodarek krajów rozwiniętych wciąż częściej pisali
o wzroście gospodarczym. Jednakże w wyniku niepowodzeń państw słabo rozwiniętych coraz więcej
ekonomistów zaczęło uważać, iż wzrost jest istotnym, ale nie jedynym symptomem rozwoju gospodarczego.
(Zob. H. W. Arndt, Economic Development, University of Chicago Press, Chicago 1989 s. 51).
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rozwiniętych, która doprowadziłaby do zwiększenia się poziomu PKB per capita. Uważano,
że zwiększenie dochodu na głowę mieszkańca może nastąpić głównie w wyniku akumulacji
kapitału, stąd koncentrowanie się dominujących koncepcji ekonomicznych głównie na tym
problemie5. W tym celu używano modelu Harroda-Domara, łączącego klasyczną i
Keynesowską teorię wzrostu, zgodnie z którym wzrost dochodu narodowego jest wprost
proporcjonalny do stopy oszczędności i odwrotnie proporcjonalny do kapitałochłonności
produkcji6. Model ten był w dużym stopniu niedoskonały, a jego użycie do analizy
gospodarek krajów rozwijających przysparzało wiele trudności, głównie z powodu problemu
z zebraniem odpowiednich danych statystycznych oraz uproszczeń, jakie zakładał (brak ujęcia
handlu międzynarodowego, pominięcie znaczenia pracy, założenie o stałości przeciętnej
skłonności do inwestycji)7. Część tych niedoskonałości eliminowała dekompozycja wzrostu
Solowa, czyli egzogeniczny (neoklasyczny) model wzrostu, gdzie najważniejszymi zmianami
w stosunku do koncepcji Harroda-Domara, było dodanie pracy jako czynnika produkcji,
odzwierciedlenie prawa malejących przychodów i efektu skali oraz wprowadzenie zmiennej
określającej zmianę poziomu techniki produkcji w czasie8.
Zarówno model wzrostu Harroda-Dommara, jak i Solowa zostały pierwotnie stworzone
w odniesieniu do gospodarek krajów rozwiniętych. Pierwsi ekonomiści rozwoju doceniając
dziedzictwo teorii wzrostu ekonomii ortodoksyjnej, kładli nacisk na znaczenie akumulacji
kapitału oraz technologii. Kwestionowali jednak skuteczność działania mechanizmu
cenowego zarówno w ujęciu ekonomii neoklasycznej, jak i Keynesowskiej. W krajach słabo
rozwiniętych rynek istniał w postaci cząstkowej9. Wśród wczesnych modeli rozwoju
stworzonych bezpośrednio do analizy gospodarczej krajów słabo i średnio rozwiniętych
można wymienić: „teorię startu” W.W. Rostowa, „wzrost zrównoważony” R. Nurkse'a,
„wielkie pchnięcie” Rosensteina-Rodana, model rozwoju dwusektorowego A. W. Lewisa,
5
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współczynnik kapitałochłonności produkcji, to g = k (Zob.A. Bąkiewicz, U. Żuławska, Od teorii wzrostu do
ekonomii rozwoju, [w:] red. A. Bąkiewicz, U. Żuławska , Rozwój w dobie globalizacji, PWE, Warszawa 2010, s.
70). Model w oryginalnym ujęciu Domara wyglądał nieco inaczej (Zob. M. Blaug, Teoria ekonomii: ujęcie
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czas (Zob. D. Romer, Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2000, s. 26).
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hipotezę o terms of trade Prebischa-Myrdala-Singera, oraz modele luki H. Chenery'ego.
Na uwagę zasługuje szczególnie teoria startu W. W. Rostowa oraz model rozwoju
dwusektorowego W. Arthura Lewisa, które były najpopularniejszymi koncepcjami ekonomii
rozwoju w owym czasie. Rostow, bazując na doświadczeniach historycznych państw
najbogatszych, wyodrębnił etapy rozwoju, przez jakie społeczeństwo musi przejść, żeby
utworzyć rozwinięty system gospodarczy10. Stadia, które miały wytyczyć drogę rozwoju
krajom rozwijającym się to: - społeczeństwo tradycyjne, etap przejściowy, start to trwałego
wzrostu, pęd do dojrzałości, i okres wysokiej masowej konsumpcji11. Rostow twierdził, że
każde społeczeństwo musi przejść przez powyższe stadia12. Zgodnie z jego teorią, udział
państwa był niezbędny, aby udało się przekroczyć etap od sytuacji niedorozwoju do stanu,
kiedy gospodarka zacznie działać samoistnie. Konieczny bodziec polegać miał tu na
zwiększeniu udziału inwestycji w dochodzie narodowym, rozwoju przemysłu i migracji
ludności ze wsi do miast13.
Pierwszy model rozwoju dwusektorowego Lewis14 przedstawił w połowie lat
pięćdziesiątych, jego ujęcie procesów rozwojowych zyskało duże zainteresowanie i w
konsekwencji został on później nagrodzony nagrodą Nobla. W większości państw będących w
początkowym stadium rozwoju w rzeczywistości funkcjonują dwie gospodarki, a nie jedna:
wysoce produktywna gospodarka z wysokimi płacami (przemysł, duże plantacje, transport) i
gospodarka o niskiej produktywności i niskich płacach (rodzinne gospodarstwa rolne, małe
zakłady rzemieślnicze, drobny handel). Przeważający sektor o niskiej produktywności
charakteryzuje się znaczącą nadwyżką siły roboczej. Efektem owego dualizmu jest istnienie
(kapitalistycznych) wysp dobrobytu wśród oceanu ubóstwa, co prowadzi do współistnienia
dwóch różnych „światów” w życiu gospodarczym i społecznym. Koncepcja Lewisa miała
raczej optymistyczny wydźwięk, gdyż zakładała, że w wyniku akumulacji kapitału w sektorze
produktywnym, nadwyżka siły roboczej zostanie wchłonięta i w konsekwencji, różnice będą
się zacierać a dochody całego społeczeństwa rosnąć. W myśl tego modelu to planowanie
gospodarcze oraz interwencjonistyczna polityka rozwojowa miały zapewnić akumulacje

10

P. Deszczyński, Kraje rozwijające się w koncepcjach ekonomicznych SPD: doktryna i praktyka, Akademia
Ekonomiczna, Poznań 2001, s. 31–32.
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Cambridge 1990, s. 4.
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A. Bąkiewicz, U. Żuławska, Od teorii..., op. cit, s. 79.
13
K. Nawrot, Determinanty rozwoju gospodarczego państw ASEAN, Wydawnictwo Naukowe Scholar,
Warszawa 2008. s. 31.
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kapitału15.
Wnioski dla polityki gospodarczej płynące z analizowanych modeli rozwoju zakładały
silną interwencję państwa. Źle działające systemy cen, niską produkcyjność i niedostateczną
podaż w państwach rozwijających wiązano jednoznacznie z immanentnymi wadami
mechanizmu rynkowego. Państwo miało dokonać strukturalnych zmian poprzez działania na
rzecz akumulacji kapitału i uprzemysłowienia poprzez planowanie i „programowanie”
systemu gospodarczego16. Ówcześni ekonomiści wyrażali przekonanie, że centralnie
koordynowana alokacja zasobów, państwowa industrializacja i subsydiowanie importu to
działanie niezbędne z powodu niedoskonałości rynków.
Poglądy gospodarcze ekonomistów rozwoju pierwszego pokolenia miały w dużej
mierze charakter normatywny, szczególnie w odniesieniu do postrzegania roli państwa w
stymulacji procesów gospodarczych. Taka sytuacja była między innymi efektem niemalże
całkowitego braku danych do analizy sytuacji krajów rozwijających się. Wraz z rosnącym
zainteresowaniem problemami krajów biednych, zakres danych mogących służyć do analizy
zaczął się poszerzać. Możliwa stała się także empiryczna obserwacja efektów dotychczas
prowadzonej polityki, zgodnej już z wytycznymi tworzonymi przez ekonomistów rozwoju.
Dość szybko większość badaczy przestała utożsamiać rozwój jedynie ze wzrostem
gospodarczym. Duże znaczenie miała sytuacja społeczno-gospodarcza w krajach Bliskiego
Wschodu, gdzie szybko rosnący poziom PKB nie wiązał się z poprawą sytuacji większości
mieszkańców. W konsekwencji już w latach sześćdziesiątych XX wieku pojawiły się
wątpliwości, czy zapewnienie akumulacji kapitału fizycznego w krajach rozwijających będzie
wystarczającym impulsem dla zaistnienia samoczynnych procesów gospodarczych. Pracy nie
postrzegano już zatem jedynie jako kolejnego czynnika produkcji, będącego składnikiem
modelu wzrostu gospodarczego (np. Solowa), ale zaczęto interesować się czynnikami
wpływającymi na produktywność pracy. Coraz większe znaczenie przypisywano kapitałowi
ludzkiemu i wpływowi, jaki wykształcenie, czy stan zdrowia społeczeństwa ma na rozwój
gospodarczy17. Celem rozwoju przestało być zwiększanie poziomu PKB per capita, lecz
generalna poprawa warunków życia człowieka, np. obrazowana przez współczynnik HDI.
Kontrewolucja neoklasyczna
Dalsze przekształcenia paradygmatu, wynikające z badań empirycznych, dotyczyły
15

T. J. Byres, Agriculture and Development Towards a Critique of the «New Neoclassical Development
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Hayami, Y. Godo, Development Economics, Oxford University Press, Oxford 2001, s. 181.
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zmiany w postrzeganiu roli państwa. W latach pięćdziesiątych XX wieku praktycznie żaden
ekonomista zajmujący się problemami rozwoju nie negował potrzeby silnej ingerencji rządów
krajów rozwijających. Jednak już pod koniec lat sześćdziesiątych i na początku
siedemdziesiątych zaczęto coraz częściej mówić o kryzysie planowania. Było to skutkiem
jaskrawych różnic pomiędzy tym, czego oczekiwano od planowania i programowania, a tym,
jak wyglądała rzeczywistość. Krytycy interwencji zwrócili uwagę, na „wady państwa”.
Między innymi uważano, że aktywna rola rządu prowadzi do zniekształcenia informacji i
nieefektywnej alokacji zasobów. Dostrzegano, że państwowa administracja w krajach
rozwijających się była skorumpowana, nieefektywna i za słaba, żeby podołać zadaniom, które
ekonomiści rozwoju pierwszej generacji przypisali państwu18. Lata siedemdziesiąte XX w. to
okres, kiedy w ekonomii głównego nurtu znowu zaczynają dominować koncepcje liberalne.
Pojawiające się coraz częściej problemy gospodarcze krajów rozwiniętych, w tym przede
wszystkim przedłużające się kryzysy gospodarcze oraz stagflacja, było coraz trudniej
wyjaśnić na gruncie ekonomii keynesistowskiej, czy też syntezy keynesizmu i ekonomii
neoklasycznej. Główny nurt uzupełniły takie szkoły ekonomiczne, jak monetaryzm (M.
Friedman), nowa ekonomia klasyczna (R. Lucas), ekonomia podaży (R. Mundell, A. Laffer),
które często określa się ogólnie mianem neoliberalizmu. Także w krajach słabo rozwiniętych
znacząca poprawa sytuacji społeczno-gospodarczej dotyczyła niewielkiej grupy państw
(głównie azjatyckich), także w ekonomii rozwoju wiara w działanie rynku zastąpiła wiarę w
to, że państwo poprzez aktywną ingerencję w procesy gospodarcze jest w stanie zapewnić
dobrobyt mieszkańcom państw biedniejszych. Świat bogaty cały czas rozwijał się szybciej niż
biedny, dysproporcje w globalnym podziale dochodów wciąż się powiększały. Rozszerzały
się obszary ubóstwa, szczególnie w Afryce. Przyrost miejsc pracy był niewystarczający, aby
zapewnić pracę wciąż rosnącej populacji. Silna etatyzacja gospodarek krajów rozwijających
powodowała, że pojawiające się nadwyżki kapitału, zamiast prowadzić do rozwoju lokalnych
przedsiębiorstw, trafiały do biurokratów19.
Pewnych siebie, przedstawiających globalne teorie rozwoju, ekonomistów pierwszego
pokolenia, zaczęli wypierać badacze drugiej generacji, których modele ekonomiczne miały
skromniejszy mikroekonomiczny charakter i były silnie osadzone w ekonomii neoklasycznej.
Punktem centralnym badań coraz częściej nie był sam proces rozwoju gospodarczego, lecz
szukanie
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powszechniejsze użycie metod ilościowych, których używano przede wszystkim do badania
zjawisk o charakterze mikroekonomicznym. Studia objęły konkretne gałęzie gospodarki w
krajach rozwiniętych, poświęcono więcej czasu na badanie zachowania się gospodarstw
domowych. Źródła biedy krajów rozwijających widziano nie w fakcie, że zawsze były one
biedne (poor because poor), lecz obarczano winą dotychczasową złą politykę (poor because
poor policies). Badania dowiodły także, że to, jak kapitał jest alokowany, jest ważniejsze od
tego, ile go zgromadzono20.
Dalsze zmiany zaszły również w teorii wzrostu gospodarczego. Model Solowa oraz inne
wcześniejsze modele egzogeniczne posiadały istotne ograniczenia. „Nowa teoria wzrostu”
(new growth theory) rozwija modele wzrostu endogenicznego, które wprost modelują
produkcję wiedzy21. W przypadku krajów rozwijających się wnioski płynące z nowej teorii
wzrostu wskazują na jeszcze większe znaczenie kapitału społecznego (w tym procesu uczenia
się), a także korzyści, jakie płyną z wymiany zagranicznej. Różnice w dochodach pomiędzy
krajami bogatymi i biednymi zaczęto tłumaczyć jako efekt „przepaści technologicznej”, jaka
dzieli te państwa. Uważano, iż jeśli kapitał będzie mógł swobodnie krążyć, na świecie nastąpi
szybka konwergencja22.
Już w latach osiemdziesiątych zaczęto modyfikować model neoklasyczny, głównie w
wyniku obserwacji „nowych wad rynku” (new market failures). J. Stiglitz23 zwrócił uwagę
przede wszystkim na problem asymetri informacji, która wpływa na znaczne pogorszenie
konkurencji gospodarek krajów słabo rozwiniętych w porównaniu z państwami bogatych.
Jednakże, jak twierdził, nawet nowo identyfikowane wady rynku nie usprawiedliwiają tak
szerokiej
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pisał: „Musimy (potrzebujemy) rozpoznać ograniczenia i zalety

rynku, ale również państwowej interwencji, które celem jest naprawa wad rynku”. Podobne
postulaty formułował M. Datta-Chaudhuri25: „Ważnym dla społeczności zajmującej się
rozwojem jest pytanie jak stworzyć wzajemnie się wspierający system instytucji rynkowych i
nierynkowych, które będą promować rozwój gospodarczy”.
Mimo to lata dziewięćdziesiąte zdecydowanie zdominowało podejście koncentrujące się
20
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na wadach państwa. Podkreślano negatywne skutki interwencji rządu na systemu cen,
zwracano uwagę na zjawisko poszukiwania renty (rent-seeking), jednoznacznie źle oceniano
działanie przedsiębiorstw państwowych. Istotne znaczenie dla dalszej ewolucji ekonomii
rozwoju miała sytuacja gospodarcza krajów socjalistycznych. Wraz z upadkiem bloku
socjalistycznego tymczasowo zabrakło realnej alternatywy dla ideologii neoliberalnej i można
mówić o wyraźnym kryzysie ekonomii rozwoju26. Nowy paradygmat rozwoju opierał się na
liberalizacji, prywatyzacji i deregulacji. W doktrynie wolnego rynku nie było miejsca na
planowanie rozwoju. Głównie poprzez działanie takich instytucji, jak Międzynarodowy
Fundusz Walutowy oraz Bank Światowy, krajom rozwijającym się próbowano narzucić
politykę odstąpienia państwa od bezpośredniej kontroli nad gospodarką. Wytyczne
neoliberalnej polityki rozwoju najlepiej są znane pod postacią tzw. konsensusu
waszyngtońskiego. W 1989 roku podczas konferencji dotyczącej rozwoju państw Ameryki
Łacińskiej, John Williamson z Instytutu Ekonomi Międzynarodowej wygłosił referat, w
którym zawarł w punktach proponowane przez waszyngtońskich ekspertów wytyczne polityki
oparte w dużej mierze na zasadach ekonomii neoliberalnej (patrz tabela 1)27.
Tabela 3: Dziesięć punktów oryginalnego konsensusu waszyngtońskiego
1. Dyscyplina fiskalna;
2. Zogniskowanie wydatków publicznych na edukację, system opieki społecznej oraz system ochrony zdrowia;
3. Unowocześnienie sytemu podatkowego, obniżenie podatków;
4. Liberalizacja stóp procentowych, liberalizacja rynku finansowego;
5. Konkurencyjne kursy wymiany;
6. Liberalizacja handlu;
7. Otwarcie gospodarki na inwestycje zagraniczne;
8. Prywatyzacja;
9. Deregulacja rynków;
10. Stworzenie lub umocnienie systemu ochrony praw własności.
Źródło: J. Williamson, What Washington...., op. cit.

Chociaż konsensus waszyngtoński odcisnął silne piętno na postrzeganiu rozwoju
gospodarczego i w konsekwencji ekonomiści rozwoju nie mieli tak silnego wpływu na
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politykę prowadzoną w krajach rozwijających, jak miało to miejsce wcześniej, to teoria
rozwoju nadal ewoluowała. Ekonomiści koncentrujący się na badaniu krajów rozwijających
wciąż bronili stanowiska, iż specyfika uwarunkowań społeczno-gospodarczych tych krajów
nie pozwala na efektywne wykorzystanie narzędzi ekonomicznych stosowanych w krajach
bogatych. Najczęściej, powołując się na przykład takich krajów azjatyckich, jak Japonia,
Tajwan, Korea Południowa, czy Singapur, dowodzono, że ingerencja państwa w procesy
rozwojowe jest niezbędna, przynajmniej w początkowych fazach rozwoju. We wszystkich
tych krajach zakres gospodarczych działań państwa był szeroki, a wcześniejsze działania o
charakterze protekcjonistycznym pozwoliły na rozwój gałęzi gospodarczych, które stały się
później konkurencyjne na rynkach międzynarodowych. Jednakże ogromne znaczenie w
powodzeniu wyżej wymienionych państw miał także rynek, bez którego niemożliwe byłoby
efektywne alokowanie zasobów i wzrost gospodarczy. Kolejne doświadczenia i obserwacje
pozwoliły wyodrębnić szereg czynników wpływających na rozwój gospodarczy zarówno
państw słabo, jak i wysoko rozwiniętych. Czynniki te mają zarówno charakter czysto
ekonomiczny - jakość i zasoby kapitału, czy pracy, geograficzny, techniczny - ale także coraz
częściej społeczny oraz instytucjonalny.
Konsensus postwaszyngtoński
Liczne niedoskonałości dominującego w latach dziewięćdziesiątych podejścia do
rozwoju stały się widoczne, kiedy pojawiły się problemy krajów postsocjalistycznych.
Transformacja, czyli przejście od gospodarki centralnie planowanej do rynkowej, stała się
przedmiotem

zainteresowania

ekonomistów

rozwoju.

Sytuacja

byłych

krajów

socjalistycznych w większości, w momencie rozpoczęcia transformacji na przełomie lat
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, przypominała sytuację krajów słabo rozwiniętych.
Tak zwany „Drugi Świat” w pierwszym etapie przemian dołączył raczej do „Trzeciego”, a nie
„Pierwszego Świata”. Analiza doświadczeń tych państw pozwoliła na dodanie wielu nowych
aspektów do teorii rozwoju, tym bardziej, że rodzaj i efekty podjętych reform były niezwykle
zróżnicowane.
Zarówno problemy krajów transformacji, jak i azjatycki kryzys finansowy, a później
także sytuacja w Ameryce Południowej (w szczególności w Argentynie) spowodowało, że
większą uwagę zwrócono na liczne głosy krytykujące politykę konsensu waszyngtońskiego 28.
Wielu ekonomistów zaczęło wtedy wskazywać na znaczenie instytucji w kreowaniu rozwoju.
Krytyka paradygmatu rozwoju lat dziewięćdziesiątych skupia się przede wszystkim na
28

D. Rodrik, Has Globalization Gone Too Far?, Institute for International Economics, Washington D.C. 1997; J.
Stiglitz, Globalizacja, PWN, Warszawa 2004.
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krytyce konsensusu waszyngtońskiego. Pierwsze przewartościowanie konsensusu miało
miejsce, kiedy wiceprezesem Banku Światowego i głównym ekonomistą tej instytucji został
J. Stiglitz. Alternatywne rozwiązania jego autorstwa najczęściej określa się mianem
konsensusu postwaszyngtońskiego. Według Stiglitza, konsensus waszyngtoński zakładał, że
za pomocą stosunkowo niewielkiej liczby instrumentów ekonomicznych w każdym kraju
można zainicjować procesy prowadzące do trwałego wzrostu gospodarczego. Natomiast
zgodnie z konsensusem postwaszyngtońskim zarówno zestaw proponowanych działań, jak i
zakładany cel, powinny być bardziej złożone i uzależnione od kontekstu kulturowego i
politycznego. Rynek wciąż uznaje się za jest instytucję dominującą, ale jednocześnie zwraca
się uwagę na znaczenie wszystkich czynników, które warunkują jego sprawne działanie.
Doświadczenia krajów rozwijających się całego świata przekonują, że dotychczasowe
reformy zbyt często przeprowadzano bez odpowiedniego zaplecza i przygotowania
instytucjonalnego. Pochopna prywatyzacja stawała się czasem źródłem kilku fortun i
milionów bezrobotnych, deregulacja rynków finansowych, przyczyną kryzysów, na którym
zarabiały globalne instytucje bankowe, a tracili zwykli obywatele. Dlatego w konsensusie
postwaszyngtońskim głównie zwraca się uwagę na to, aby przygotowywać odpowiedni grunt
pod przyszłe reformy29.
D.

Rodrik30

dokonał

zestawienia

reform

konsensusu

waszyngtońskiego

z

proponowanymi uzupełnieniami. Według niego, lista przedstawiona w tabeli 2 jest rezultatem,
uświadomienia sobie przez ekonomistów trzech faktów. Po pierwsze, oparta jedynie na rynku
polityka ekonomiczna nie może być skuteczna bez głębszych przemian instytucjonalnych. Po
drugie, w wyniku coraz częstszych kryzysów finansowych, uznano, że pewne regulacje
rynków są niezbędne. Po trzecie, konsensus waszyngtoński pomijał sferę socjalną.
Uzupełniony konsensus waszyngtoński, jak zauważa Rodrik, ma silnie instytucjonalny
charakter, co jest zgodne z trendem w ekonomii głównego nurtu, a także ekonomii rozwoju,
gdzie zainteresowanie instytucjami na przełomie XX i XXI zacznie wzrosło. Także w
opracowaniu Banku Światowego, będącego podsumowaniem wniosków płynących z reform
rozwojowych lat dziewięćdziesiątych, podkreśla się znaczenie instytucji w procesie rozwoju
gospodarczego31.
29

J. Stiglitz, More instruments and broader goals: moving toward the post-Washington consensus, World
Institute for Development Economics Research, Helsinki 1998, http://www.wider.unu.edu/publications/annuallectures/en_GB/AL2/ (dostęp 11.03.2011).
30
D. Rodrik, Jedna ekonomia, wiele recept. Globalizacja, instytucje i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo
Krytyki Politycznej, Warszawa, 2011, s. 34.
31
R. Zagha, G. T. Nankani, World Bank, Economic Growth in the 1990s: Learning from a Decade of Reform,
World Bank, Washington D.C. 2005, s. 6.
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Tabela 4: Uzupełniony konsensus waszyngtoński
11. Nadzór właścicielski;
12. Walka z korupcją;
13. Elastyczne rynki pracy;
14. Porozumienia w ramach WTO;
15. Kodeksy i standardy finansowe;
16. Ostrożne otwarcie rynku kapitałowego;
17. Odejście od pośrednich reżimów kursowych;
18. Niezależność banku centralnego;
19. Systemy zabezpieczenia potrzeb społecznych;
20. Programy ograniczania ubóstwa.
Źródło: D. Rodrik, Jedna ekonomia..., op. cit, s. 34.

W przeciwieństwie do pierwszej generacji ekonomistów rozwoju, trudno jest dokładnie
wyodrębnić badaczy drugiej generacji. Chociaż w początkowym okresie badacze rozwoju
gospodarczego nie we wszystkim się ze sobą zgadzali, to jednak pewne kwestie, takie jak np.
udział państwa w kreowaniu rozwoju, praktycznie nie poddawane były dyskusji. Drugie
pokolenie badaczy ekonomii rozwoju dokonało zmian w nieporównywalnie większym
stopniu, niż miało to miejsce wcześniej. Sam temat został przeanalizowany znacznie bardziej
wnikliwie i o rozwoju wiemy dużo więcej. Jednakże nadal istnieje wiele pytań związanych z
obecną i przyszłą sytuacją krajów słabiej rozwiniętych, na które odpowiedzi szukają obecnie
ekonomiści rozwoju. Chociaż teraz trudno precyzyjnie wskazać badaczy, którzy stanowiliby
nowe pokolenie, to w rzeczywistości, zestawiając obecnie dominujące tezy w teorii rozwoju,
uzasadnione jest już pisanie o nowej generacji. Wiele nowych modeli rozwoju gospodarczego
podkreśla znaczenie komplementarności pomiędzy różnymi czynnikami rozwoju32. Na
przykład, to czy rozwój nastąpi zależy od skoordynowanego działania wielu osób (agentów).
Brak zdolności do koordynacji decyzji przez członków społeczeństwa prowadzi do wyniku
(równowagi), w której jest im gorzej niż w innej sytuacji, która także jest równowagą i w
konsekwencji dochodzi do błedów koordynacji (coordination failure). W ten sposób można
wytłumaczyć występowanie „pułapkek niedorozwoju” lub pułapek „średniego dochodu” 33.
Problem koplementarności i skoordynowania działań jest rozwijany w unowocześnionym
przez K. Murphy'iego, A. Shleifera oraz R. Vishny'iego modelu wielkiego pchnięcia 34, a także
teorii pierścienia uszczelniającego M. Kremera35. Na uwagę zasługuje także „diagnostyka

32

M. P. Todaro, S. C. Smith, Economic Development, Pearson Education, Essex 2009, s. 155.
Pułapka niedorozwoju - sytuacja, w której różne czynniki sprawiają, że danemu państwu lub regionowi bardzo
trudno wydostać się z kręgu ubóstwa. Pułapka „średniego dochodu” - sytuacja, w której kraj osiągnął średni
poziom dochodu, ale nie jest w stanie rozwijać się dalej, najczęściej z powodu braku zdolności do powstawania
innowacji.
34
K. M. Murphy, A. Shleifer, R. W. Vishny, Industrialization and the big push, „Journal of Political Economy”
1989, 97, s. 1003-1026.
35
M. Kremer, The O-Ring theory of economic development, „Quarterly Journal of Economics” 1993, 108, s. 551575.
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wzrostu” D. Rodrika, R. Hausmanna oraz A. Velasco36. Nie jest to kolejny model
ekonomiczny, lecz sposób na tworzenie polityki gospodarczej w krajach słabo rozwiniętych.
Autorzy „diagnostyki wzrostu” wskazują na to, że kraje rozwijające zasadniczo się od siebie
różnią, a zatem nie istnieje uniwersalna teoria rozwoju oraz polityka gospodarcza. Natomiast
za pomocą ich narzędzia, biorąc pod uwagę specyfikę danego kraju, można wykorzystać
odpowiednie istniejące teorie i przeprowadzić udane reformy gospodarcze.
Tabela 3: Ewolucja ekonomii rozwoju

Źródło: G. M. Meier, The Old Generation..., op. cit; opracowanie własne.

Tabela 3 ilustruje ewolucję teorii rozwoju w pięciu najważniejszych zagadnieniach.
Oczywiście w żadnym okresie nie można mówić o kompletnej jednomyślności, niemal
zawsze pojawiały się odrębne zdania w każdej z istotnych kwestii. Drugie, będące pod silnym
wpływem ekonomii neoklasycznej, pokolenie ekonomistów rozwoju przeszło długą drogę od
niemalże bezkrytycznej wiary w rynek i efektywne działanie instrumentów gospodarki
rynkowej, do dużej dozy sceptycyzmu i rozczarowania. Należy jednak podkreślić, iż o ile
neoliberalne podejście zdecydowanie dominowało w głównym nurcie ekonomii, to w
przypadku ekonomii rozwoju pozostawało znacznie więcej sceptyków prorynkowych reform
w krajach rozwijających się. Doprowadziło to do marginalizacji tej dziedziny ekonomii w
latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Doświadczenia pierwszej, jak i drugiej
generacji ekonomistów spowodowały, że obecnie dominujące stanowisko jest zdecydowanie
mniej radykalne. Rozważając rolę państwa i rynku, mówi się o potrzebie komplementarności
tych instytucji, a zamiast identyfikować wady rynku lub państwa, współcześni ekonomiści
szukają wadliwych instytucji, które mogą mieć charakter zarówno rynkowy, jak i państwowy.
36

D. Rodrika, R. Hausmanna, A. Velasco, Diagnostyka wzrostu, [w:] D. Rodrik, Jedna ekonomia, wiele recept.
Globalizacja, instytucje i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa, 2011.
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Podsumowanie i wnioski
Największym wyzwaniem dla ekonomii, w tym także ekonomii rozwoju, jest trudność
w empirycznej weryfikacji. Wśród państw rzeczywiście się rozwijających, bardzo trudno jest
znaleźć przykład kraju, którego sukces byłby głównie wynikiem stosowania się do zaleceń
naukowców. Zarówno Chiny, jak i Indie, czyli gospodarki, jakie najczęściej przywołuje się
obecnie jako ilustrację udanych reform, nie oparły swej polityki ekonomicznej na żadnej
konkretnej teorii ekonomicznej. Teoria rozwoju odbiega od rzeczywistości, gdyż modele
ekonomiczne, na których bazuje, nie ilustrują realnej gospodarki. Założenia modeli wzrostu
keynesistowskich oraz neoklasycznych ułatwiają (umożliwiają) badanie gospodarki, ale
rezultaty tych badań niekoniecznie nadają się do interpretacji sytuacji w świecie
rzeczywistym. Adelman wręcz zauważa, że neoklasyczni ekonomiści rozwoju ignorują fakt,
iż ekonomia Marshala, na której się opierają, nigdy w intencji jej autora nie miała być teorią
wzrostu – była statyczną teorią alokacji zasobów37.
Inspiracją dla poszukiwania nowych ujęć teoretycznych w ekonomii rozwoju może być
także chęć naprawy dotychczas najczęściej popełnianych przez tę dyscyplinę błędów. Można
wymienić trzy główne, jakie charakteryzują teorię rozwoju gospodarczego krajów
rozwijających się. Pierwszy błąd to twierdzenie, że istnieje jedna dominująca przyczyna
niedorozwoju gospodarki. Drugi, to opieranie się na jednym kryterium w ocenie poziomu
rozwoju. Trzeci, to postrzeganie rozwoju jako długoterminowego i liniowego procesu.
Szczególnie pierwszy wymieniony przez ekonomistkę błąd jest wyraźnie widoczny, jeśli
spojrzeć na ewolucję ekonomii rozwoju. Dotychczas zmiana paradygmatu wiązała się z
przedefiniowaniem przyczyn głównych problemów krajów rozwijających się. Koncentrując
się na rozwiązywaniu nowego problemu, zapominano o tych wcześniej analizowanych.
Efektem tego ekonomistom brakuje ogólnego obrazowego spojrzenia na przyczyny
niedorozwoju i niemożność w identyfikacji rzeczywistych problemów krajów rozwijających
się.
W pracach pierwszych ekonomistów rozwoju często mówiono o potrzebie podejścia
interdyscyplinarnego do badania problemów krajów rozwijających się, źródłem, którego
głównie była ekonomia marksistowska38. W późniejszym okresie ekonomia rozwoju stała się
znowu bardziej ekonomiczna - neoklasyczna. Dopiero szersze zainteresowanie instytucjami
37

I. Adelman, Fallacies in Development Theory, [w:] red. G. M. Meier, J. E. Stiglitz, Frontiers of Development
Economics: The Future in Perspective, Oxford University Press, Washington D.C., Oxford, New York 2001, s.
114.
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sprawia, iż dziedzina ta staje się ponownie interdyscyplinarna. Głębsze zrozumienie
problemów instytucjonalnych przedstawia Adelman39. Według niej, rozwój gospodarczy to
wysoce złożony, nieliniowy, uwarunkowany przez trajektorie rozwojowe (path dependence),
dynamiczny proces, który zawiera w sobie systematycznie zmieniające się schematy
interakcji pomiędzy różnymi aspektami rozwoju. Dlatego wymaga on zmian w sferze
polityczno-prawnej i kulturowej. Ekonomiści rozwoju nie są wstanie z powodzeniem
doradzać krajom rozwijającym, bazując na uproszczonych teoriach i prostych modelach
wzrostu, które nie wyjaśniają procesu rozwoju gospodarczego.
Podobne zdanie ma Douglass C. North. Pisze on40: „Neoklasyczna teoria ekonomiczna
pozwala zrozumieć działanie rynków w gospodarkach rozwiniętych, ale nigdy nie miała na
celu wyjaśnienia, w jaki sposób rynki i w ogóle gospodarki rozwijają się”. Według Northa,
ekonomiści powinni starać się zrozumieć proces formowania się, zmiany i rozwoju zarówno
rynków politycznych, jak i ekonomicznych, a także dociekać, w jaki sposób ten proces
zachodzi. Pojawia się zatem potrzeba stworzenia nowej teorii ekonomii lub przynajmniej
zmodyfikowania istniejącej w taki sposób, żeby zachować te elementy, które są wartościowe.
W tym celu należy dokonać trzech rzeczy: po pierwsze, więcej czerpać z dokonań nowej
ekonomii instytucjonalnej, ponieważ ewolucja instytucji jest fundamentalnym źródłem zmian,
a instytucje formalne, są podstawowym instrumentem, który pozwala wpływać na
gospodarki. Po drugie, należy głębiej zrozumieć interakcje procesów gospodarczych i
politycznych, ponieważ wciąż nie do końca jasny jest proces wprowadzania zasad gry
ekonomicznej. Po trzecie, trzeba lepiej zrozumieć normy społeczne i nieformalne zasady,
które kierują ludźmi i mają ogromne znaczenie dla sposobu działania gospodarki w krajach
rozwijających. Żeby tego dokonać, ekonomiści powinni czerpać więcej z doświadczeń
antropologów i socjologów. Znamy zarówno warunki ekonomiczne, jak i instytucjonalne,
potrzebne do tego, aby gospodarka dobrze działała. Nie znamy natomiast sposobu na to, aby
te warunki osiągnąć.
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METODY I EFEKTY OGRANICZANIA EMISJI CO2 – PORÓWNANIE
ROZWIĄZAŃ STOSOWANYCH W UNII EUROPEJSKIEJ I WYBRANYCH
PAŃSTWACH
METHODS AND EFFECTS OF CO2 EMISSION REDUCTION –
COMPARISON OF SOLUTIONS USED IN EUROPEAN UNION AND SELECTED
COUNTRIES
Abstract
The main goal of this article is to show methods of greenhouse gases reduction introduced in European
Union and four other countries: China, USA, Russia and India. All together they are the top five economies
responsible for over a 65% of carbon dioxide global emission. Each country or union has developed its own way
of coping with a problem of global warming. Does their governments really try to stop polluting the atmosphere,
or maybe they just want to achieve different goals? How efficient are their methods? The last part of the article
consist of data analysis showing how high the levels of CO 2 emissions have been since 1980 till 2011. It gives a
reader a picture of each country’s impact on global warming and theirs results in reducing it.

Słowa kluczowe: globalne ocieplenie, gazy cieplarniane, emisje dwutlenku węgla, handel
emisjami
Numer klasyfikacji JEL: Q 54
Wstęp
W związku z coraz częściej pojawiającymi się w badaniach naukowych informacjami i
dowodami wskazującymi na negatywny wpływ działalności człowieka na ocieplenie klimatu,
w dniach 12-23 lutego 1979 r. w Genewie odbyła się Pierwsza Światowa Konferencja
Klimatyczna zorganizowana przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Było to pierwsze na
tak dużą skalę spotkanie naukowców z różnych państw dotyczące problemów klimatu. W
efekcie ustaleń podjętych podczas tej oraz kolejnych Konferencji udało się sporządzić w dniu
9 maja 1992 r. Ramową Konwencję Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu 2.
Był to pierwszy zwarty zbiór definicji, zasad i metod walki z globalnym ociepleniem przyjęty
na szczeblu międzynarodowym.
Strony Konwencji uznały, że niepożądane zmiany klimatu związane z intensyfikacją
efektu cieplarnianego mogą wpływać negatywnie na środowisko naturalne i całą ludzkość.
Zjawisko to, będące rezultatem działalności człowieka, znacząco przyczynia się bowiem do
wzrostu średniej temperatury na Ziemi. W związku z powyższym, podstawowym celem
Konwencji stało się doprowadzenie do ustabilizowania koncentracji gazów cieplarnianych
1
2

Mgr, doktorant, Uniwersytet Łódzki.
J. Baran, A. Janik, A. Ryszko, Handel emisjami w teorii i praktyce, CeDeWu, Warszawa 2011, s. 40-43.
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w atmosferze na poziomie, który zapobiegałby niebezpiecznej, antropogenicznej ingerencji
w system klimatyczny poprzez sprowadzenie do końca 2000 r. emisji dwutlenku węgla i
innych gazów cieplarnianych do poziomu z roku 19903.
Szczegółowe zobowiązania Stron Konwencji oraz metody i instrumenty, które powinny
zostać wykorzystane w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych zostały natomiast
wskazane w sporządzonym w dniu 11 grudnia 1997 r. Protokole z Kioto, stanowiącym
uzupełnienie dotychczas obowiązującego dokumentu. Zmodyfikowany został podstawowy cel
Konwencji, którym stało się zredukowanie całkowitych emisji gazów cieplarnianych o
przynajmniej 5 procent poniżej poziomu z 1990 roku w okresie zobowiązań od 2008 do 2012
roku. Ustanowione zostały ponadto instrumenty, tak zwane mechanizmy elastyczne, które
powinny zostać wykorzystane do realizacji głównego celu Konwencji 4: handel emisjami –
polegający na przyznawaniu podmiotom uprawnień do emisji oraz umożliwiający obrót nimi,
mechanizm czystego rozwoju i projekty wspólnych wdrożeń – dotyczące realizowania
inwestycji związanych z ochroną klimatu.
Celem

niniejszego

artykułu

jest

przedstawienie

metod

ograniczania

ilości

wytwarzanego dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych stosowanych w grupie pięciu
gospodarek odpowiadających za największe emisje tych substancji na świecie. Jakie i na ile
skuteczne są rozwiązania przyjęte w każdym z tych państw? Czy podpisanie umowy
międzynarodowej rzeczywiście skłoniło ich władze do podjęcia aktywnej walki z problemem
globalnego ocieplenia? A może niektóre Strony Konwencji mimo przyjęcia na siebie
zobowiązań w zakresie redukcji emisji głównie korzystają z uczestnictwa w tym
porozumieniu nie podejmując żadnych działań?
Metody ograniczania emisji
W 2011 roku łączna emisja dwutlenku węgla wynikającego ze zużycia energii w skali
całego świata wyniosła 32 578 645 Gg. Do grupy pięciu gospodarek, które wyemitowały w
tym okresie największą ilość CO2 należą: Chiny, USA, Unia Europejska, Rosja i Indie5.
Na wykresie 1 przedstawione zostały dane dotyczące rozmiarów emisji dwutlenku
węgla w tych państwach oraz Unii Europejskiej w 2011 r. Ich analiza wskazuje, że
największymi emitentami gazów cieplarnianych są Chiny i USA, przedstawiciele dwóch
największych gospodarek świata, których udział w światowej emisji dwutlenku węgla w
3

Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu sporządzona w Nowym Jorku dnia
9 maja 1992 r., Dz. U. 1996 Nr 53, poz. 238.
4
Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzony
w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., Dz. U. 2005 Nr 203, poz. 1684.
5
U.S. Energy Information Administration, International energy statistics, http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproje
ct/IEDIndex3.cfm?tid=90&pid=44&aid=8, dostęp 29.05.2013.
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2011 r. wyniósł odpowiednio 26,75% i 16,85%. W tym samym czasie Unia Europejska
wytworzyła łącznie 3 838 549,76 Gg CO2 co stanowiło 11,78% światowej emisji i stawia ją
na trzecim miejscu w tym rankingu. Razem z Rosją i Indiami gospodarki te odpowiadają
wspólnie za ponad 65% całkowitej ilości dwutlenku węgla emitowanego co roku do
atmosfery. Dlatego też tak istotne jest ustalenie w jaki sposób kraje te i Wspólnoty starają się
przeciwdziałać zjawisku globalnego ocieplenia oraz jakie rezultaty udało się w tym zakresie
osiągnąć.
Wykres 1: Emisje CO2 w poszczególnych państwach w 2011 r. i ich procentowy udział w światowej emisji
Gg CO2

26,75%
33,83%

Chiny
USA
Unia Europejska
Rosja
Indie

16,85%

Reszta świata

5,30%
5,49%
11,78%

Źródło: opracowanie własne na podstawie: U.S. Energy Information Administration, International energy
statistics, http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm?tid=90&pid=44&aid=8, dostęp 29.05.2013.

Chiny
W ostatnich latach Chiny stały się drugą największą po Stanach Zjednoczonych
Ameryki gospodarką świata. W 2011 roku produkt krajowy brutto tego państwa wzrósł o
9,3% w porównaniu z rokiem poprzednim, a rok 2010 przyniósł wzrost PKB o 10,4% 6. Tak
dynamiczny rozwój gospodarczy wiązał się ze znacznym wzrostem zapotrzebowania na
energię, czego konsekwencją była intensyfikacja ilości gazów cieplarnianych wypuszczanych
do atmosfery. W efekcie Chiny stały się największym na świecie emitentem tych gazów i
obecnie odpowiadają za ponad jedną czwartą ich globalnej produkcji.
6

GDP growth (annual %), The World Bank, http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG,
dostęp 29.05.2013.
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Gospodarka Chin funkcjonuje w oparciu o tak zwane plany pięcioletnie, opracowywane
przez władze i wskazujące pożądane kierunki rozwoju kraju. W planie obejmującym lata
2006-2010 po raz pierwszy zawarto wytyczne w zakresie ograniczenia zużycia energii. Jej
redukcja pośrednio miała przełożyć się na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych
związanych z jej wytwarzaniem. Założono, że do 2010 roku energochłonność gospodarki
(zużycie energii na jednostkę PKB) zostanie ograniczona o 20% w porównaniu z rokiem
2005. Biorąc pod uwagę, że w latach 1980-2000 średni poziom redukcji energochłonności
gospodarki wynosił rocznie 4,1%, cel w postaci jej ograniczenia o 20% w ciągu pięciu lat
wydawał się realny i prawie został osiągnięty, przede wszystkim za sprawą regulacji
i narzędzi administracyjnych7.
Kolejny plan pięcioletni na lata 2011 – 2015 zakłada dalszy wzrost gospodarczy Chin
na średnim poziomie 7% rocznie. Na ten okres także zaplanowano redukcję energochłonności
gospodarki o kolejne 16% do roku 2015 w porównaniu z poziomem z roku 2010. Dodatkowo
władze Chin założyły jednak, że do końca 2015 roku również udział dwutlenku węgla
przypadający na jednostkę PKB zostanie zredukowany o 17% w porównaniu z poziomem z
roku 20108. O ile wcześniej Chiny kładły nacisk wyłącznie na ograniczenie zużycia energii,
co mogło, ale nie musiało przyczynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, tak
obecnie zmniejszenie ilości wytwarzanego dwutlenku węgla stało się jednym z zadań
stawianych przed gospodarką tego kraju. Co istotne, poza dotychczas wykorzystywanymi
rozwiązaniami o charakterze administracyjnym i instytucjonalnym, na kolejny pięcioletni
okres władze Chin ustanowiły również narzędzia działające w oparciu o mechanizmy
rynkowe.
W październiku 2011 r. Chińska Państwowa Komisja do Spraw Rozwoju i Reform
podjęła decyzję, aby pięć miast (Beijing, Tianjin, Shanghai, Chongqing, Shenzhen) oraz dwie
prowincje (Guangdong, Hubei), obejmujące razem 18% ludności Chin i odpowiadające za
20% PKB, wprowadziły tak zwane Pilotażowe Systemy Handlu Emisjami 9. Nie określono
dokładnych parametrów systemu, nie wskazano jakiego rzędu redukcje mają zostać
osiągnięte, ani nie podano żadnego terminu, do którego zadanie ma zostać zrealizowane.
Lokalne władze zostały jedynie zobowiązane do dobrowolnego określenia ogólnych celów,

7

Mid-term Evaluation of China's 11th Five Year Plan, World Bank, Poverty Reduction and Economic
Management Unit East Asia and Pacific Region, 2008, s. 36, http://siteresources.worldbank.org/CHINAEXTN
/Resources/3189491121421890573/China_11th_Five_Year_Plan_main_report_en.pdf, dostęp 27.05.2013.
8
State and trends of the carbon market 2012, World Bank, Washington 2012, s. 95.
9
Tamże, s. 99.
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zasad i metod zarządzania10. Jako pierwsze władze Pekinu w marcu 2012 r. opublikowały
założenia do wprowadzanego na swoim terytorium systemu. Zaplanowano, że do końca 2012
r. powstanie niezbędna infrastruktura i rozwiązania prawne, a w kwietniu 2014 roku system
rozpocznie funkcjonowanie. Założono, że zostaną nim objęte podmioty, które wyemitowały
ponad 10.000 ton ekwiwalentu CO2 rocznie w okresie 2009-2011. Pozwolenia na emisję będą
w większości przypadków darmowe. Pierwsze uprawnienia obejmować będą emisje z roku
201311.
USA
Stany Zjednoczone podpisały Protokół z Kioto w dniu 12 listopada 1998 roku, jednak
nigdy go nie ratyfikowały12. Jako jedno z państw emitujących najwięcej gazów
cieplarnianych do atmosfery Amerykanie uznali, że realizacja zobowiązań nakładanych przez
to porozumienie stanowiłaby zbyt duży koszt społeczny i gospodarczy. Wybrane stany mimo
wszystko podjęły niezależne przedsięwzięcia na rzecz redukcji gazów cieplarnianych.
Na obszarze USA i Kanady zainicjowano pięć międzystanowych projektów mających
na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu: North America 2050 – mówiący u konieczności
uwzględniania problematyki ochrony atmosfery przy podejmowaniu decyzji politycznych,
Transportation and Climate Initiative – dotyczący redukcji gazów cieplarnianych w sektorze
transportu, a także Regional Greenhouse Gas Initiative, Western Climate Initiative i Midwest
Greenhouse Gas Reduction Accord13. Ostatnie trzy z wymienionych oparte zostały na
rynkowym mechanizmie handlu pozwoleniami. Obejmują one w sumie 23 amerykańskie
stany, których emisje stanowią ponad 30% ogólnej emisji gazów cieplarnianych w USA,
a także 5 kanadyjskich prowincji odpowiadających za 50% ogólnej emisji będącej udziałem
Kanady14.
Stany Zjednoczone stawiają dopiero pierwsze kroki w walce z globalnym ociepleniem
klimatu. Przede wszystkim brak jest jednego wspólnego systemu obejmującego wszystkie
stany. Wybrane regiony podjęły samodzielne przedsięwzięcia na rzecz redukcji emisji gazów
cieplarnianych. Ze wszystkich porozumień wykorzystujących mechanizm handlu emisjami
jedynie Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI) podjęło rzeczywiste działania polegające
na przyznaniu limitów emisji poszczególnym uczestnikom tego systemu. Jednak, jak
10

Tamże, s. 96.
Tamże, s. 98.
12
Status of Ratification of the Kioto Protocol, United Nations Framework Convention on Climate Change,
http://unfccc.int/kyoto_protocol/status_of_ratification/items/2613.php, dostęp 29.05.2013.
13
Multi-State Climate Initiatives, Center for Climate and Energy Solutions, 2012, http://www.c2es.org/us-statesregions/regional-climate-initiatives, dostęp 29.05.2013.
14
J. Baran, A. Janik, A. Ryszko, dz. cyt., s. 150-151.
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wskazują dane za lata 2009 – 2011, okazały się one w rzeczywistości zbyt wysokie i nie
zmuszały objętych nimi podmiotów do redukcji emisji.
W pierwszym okresie rozliczeniowym funkcjonowania systemu RGGI, który zakończył
się 31 grudnia 2011 r., łączne emisje dwutlenku węgla z objętych nim instalacji zmniejszyły
się o około 2 450 Gg z wyjściowego poziomu 112 219 Gg. Niezagrożony pozostał ogólny
limit emisji wynoszący ponad 170 000 Gg CO2 rocznie, obowiązujący jeszcze przez kolejny
trzyletni etap funkcjonowania systemu. W efekcie na rynku powstała nadwyżka podaży
pozwoleń na emisję znacznie przewyższająca popyt na te uprawnienia. Większość podmiotów
nie wykorzystywała przyznanych im przydziałów, które były wystawiane do sprzedaży15.
Pozostałe systemy oparte na handlu emisjami: Western Climate Initiative oraz Midwest
Greenhouse Gas Reduction Accord, nie rozpoczęły funkcjonowania16. W przypadku MGGRA
wiele wskazuje na to, że poza planami, rzeczywiste działania nigdy nie zostaną podjęte17.
Unia Europejska
Unia Europejska, nie czekając na wejście w życie Protokołu z Kioto, sama zaczęła
podejmować działania na rzecz ograniczenia poziomu gazów cieplarnianych w atmosferze.
Uznano, że to handel pozwoleniami na emisję, jeden z mechanizmów zaproponowanych
w Protokole z Kioto, pozwoli na skuteczną realizację tych założeń. Podstawą funkcjonowania
tego mechanizmu stała się zasada „ogranicz i handluj” (ang. cap and trade). Podmioty objęte
systemem mogą swobodnie sprzedawać i kupować uprawnienia, których ogólna liczba
podlega określonym limitom18.
Uchwalona w 2003 r. Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie
zawierała konkretne przepisy pozwalające zdaniem jej twórców na podjęcie skutecznych
działań przeciwdziałających temu zjawisku. Stworzono szczelne ramy systemu handlu
emisjami na obszarze Wspólnoty, ze wskazaniem jakie rodzaje działalności i jakie gazy
cieplarniane są nim objęte. Każda kwalifikująca się do niego instalacja nie mogła począwszy
od 2005 r. podejmować działań polegających na emisji szkodliwych gazów, chyba że
dysponowała odpowiednim pozwoleniem.

15

State and trends …, World Bank, s. 80.
M. Roosevelt, 2012, California delays its carbon-trading program until 2013, Los Angeles Times,
http://articles.latimes.com/2011/jun/30/local/la-me-cap-trade-20110630, dostęp 16.11.2012.
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Multi-State Climate Initiatives, Center for Climate and Energy Solutions, 2012, http://www.c2es.org/us-statesregions/regional-climate-initiatives, dostęp 29.05.2013.
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W Dyrektywie wskazane zostały dwa podstawowe przedziały czasowe funkcjonowania
omawianego systemu. Pierwszy to okres od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2007, który można
nazwać okresem przygotowawczym. Drugi z kolei to lata 2008 – 2012, termin wyznaczony
przez Protokół z Kioto, w którym Unia Europejska powinna wywiązać się ze swojego
zobowiązania w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych19.
Unia Europejska z ogromnym zaangażowaniem włączyła się w ogólnoświatową walkę z
globalnym ociepleniem. Niezależnie od dalszych losów Protokołu z Kioto, którego okres
obowiązywania kończył się w 2012 r., władze Wspólnoty uznały, że konieczne jest
zaplanowanie działań na kolejne lata. W marcu 2007 r., nie czekając na ustalenia Organizacji
Narodów Zjednoczonych, Rada Unii Europejskiej podjęła w imieniu Wspólnoty niezależne
zobowiązanie do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do 2020 r. o co najmniej 20%
w porównaniu z rokiem 1990. Natomiast, jeżeli inne kraje rozwinięte zobowiązałyby się do
podobnego ograniczenia emisji, celem Unii Europejskiej będzie redukcja emisji tych gazów
aż o 30% do 2020 roku w stosunku do 199020.
W dniu 23 kwietnia 2009 r. uchwalona została nowa Dyrektywa 2009/29/WE opisująca
zasady funkcjonowania wspólnotowego systemu handlu przydziałami emisji po roku 2012.
Dokument ten zawiera regulacje, które zdaniem jego twórców mają umożliwić wywiązanie
się Państw Członkowskich z niezależnie przyjętych przez Unię Europejską zobowiązań w
zakresie redukcji gazów cieplarnianych. Konieczne stało się zatem ustanowienie dużo
bardziej rygorystycznych przepisów regulujących tę kwestię niż wcześniejsze, przyjęte na
potrzeby Protokołu.
W pierwotnej wersji dokumentu, dotyczącej lat 2005 – 2012, ustalono, że początkowo
95%, a później 90% niezbędnych przydziałów emisji będzie przyznawane podmiotom
bezpłatnie21. Według nowych zasad ogólna liczba uprawnień będzie stopniowo zmniejszana,
co powinno przełożyć się na analogiczną redukcję emisji gazów cieplarnianych. Począwszy
od 2013 roku liczba wydawanych pozwoleń w skali całej Unii Europejskiej będzie corocznie
malała o 1,74% średniej całkowitej rocznej liczby uprawnień wydawanych przez Państwa

19

Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca
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Członkowskie. Całkowita likwidacja bezpłatnych pozwoleń na emisję ma nastąpić do roku
202722.
Rosja
W 2011 r. przedsiębiorstwa z obszaru Rosji wyemitowały do atmosfery 1.788.136,46
Gg dwutlenku węgla, co stawia ten kraj na czwartym miejscu spośród omawianych w
niniejszym artykule. Rosja należy jednocześnie do grona państw przodujących w
ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych. Do 2011 roku, w porównaniu z wynikającym z
Protokołu z Kioto rokiem bazowym 1990, ilość CO2 emitowanego do atmosfery została w
Rosji zredukowana o 53,2%23. Rezultat ten nie jest jednak wynikiem działań podejmowanych
przez władze Rosji na rzecz ochrony klimatu. Tak duża redukcja emisji gazów cieplarnianych
jest przede wszystkim następstwem procesu transformacji energochłonnej gospodarki
socjalistycznej do systemu rynkowego, a także efektem kryzysu finansowego z roku 1998,
który

spowodował

szereg

bankructw

przedsiębiorstw

z sektora

przemysłowego

i

energetycznego24.
Dzięki tym przekształceniom, w całym okresie obowiązywania Protokołu z Kioto,
Rosja dysponowała wystarczającą nadwyżką pozwoleń na emisję, znacznie przewyższającą
ilość wymaganą do osiągnięcia redukcji na poziomie 5% do końca roku 2012 w porównaniu z
bazowym rokiem 199025. Ta dodatkowa ilość przydziałów, na mocy Protokołu, mogła być
zbywana innym stronom tego porozumienia i stanowiła dla Rosji jedno z dodatkowych źródeł
dochodów. W przypadku Rosji podejmowanie inwestycji związanych z ochroną klimatu, czy
też rozwijanie systemu handlu emisjami, było zatem ekonomicznie nieuzasadnione.
Indie
Indie są kolejną z dynamicznie rozwijających się gospodarek świata. W roku 2011
produkt krajowy brutto tego kraju wzrósł o 7,8% w porównaniu z rokiem poprzednim.
Rekordowy wzrost PKB Indie odnotowały w roku 2010 i wyniósł on 10,1%26. Władze tego
państwa planują utrzymanie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, na poziomie 9%
rocznie, przez kolejne 20 lat. Wyliczono, że zapewnienie tak wysokiej dynamiki rozwoju
22
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wiązać się będzie z cztero- lub nawet pięciokrotnym wzrostem zapotrzebowania na energię do
roku 2032 w porównaniu z latami 2003-2004. Pobór energii w Indiach będzie wzrastał z roku
na rok średnio o 5,8%, przy czym w sektorze przemysłowym dynamika ta wynosić będzie
około 6,8% rocznie27.
Zamiast ograniczać skutki samego procesu produkcyjnego, którego efektem jest emisja
szkodliwych substancji do atmosfery, Indie postanowiły skupić się na zmniejszeniu użycia
konwencjonalnych źródeł energii, których wykorzystanie przyczynia się do powstawania
efektu cieplarnianego, oraz na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię przez najbardziej
energochłonne sektory gospodarki.
W tym celu Indie przyjęły w 2008 roku National Action Plan on Climate Change
(NAPCC). Dokument ten przewiduje wykorzystanie między innymi dwóch rynkowych
mechanizmów: system handlu tak zwanymi Renewable Energy Certificates (REC) oraz
mechanizm Perform Achieve and Trade (PAT). Pierwszy z nich został wprowadzony w marcu
2011 r. jako instrument ułatwiający realizację przez przedsiębiorstwa celów w zakresie
wykorzystania energii z odnawialnych źródeł przewidzianych w NAPCC. Przyjęto, że w 2010
roku co najmniej 5% energii elektrycznej będzie czerpane ze źródeł odnawialnych, pułap ten
będzie zwiększany corocznie o 1 pp przez kolejne 10 lat. Objęte systemem podmioty, które
dysponują nadwyżką „zielonej” energii, mogą ją sprzedać w postaci certyfikatów REC
przedsiębiorstwom, które mają trudności z realizacją założonych celów. W efekcie
wprowadzonych rozwiązań, do końca 2011 roku zaakceptowanych zostało w Indiach 341
projektów związanych z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych. Odpowiadają one za
1.890 MW, lub w wartościach względnych za 9,4% dotychczas wytwarzanej w Indiach
„zielonej” energii. Od marca do grudnia 2011 r. wydanych zostało w Indiach 546.808
jednostek REC, z tego 438.249 zostało nabytych na rynku pierwotnym28.
Drugi z wprowadzonych w Indiach mechanizmów rynkowych – system Perform
Achieve and Trade (PAT) został wdrożony w kwietniu 2012 r. Obejmuje osiem sektorów
gospodarki odpowiadających za 45% komercyjnego zużycia energii w Indiach. PAT nakłada
na wskazanych konsumentów energii z tych obszarów gospodarki obowiązek realizacji
określonych celów w zakresie redukcji zużycia energii. Podmioty, które nie wywiążą się ze
swoich zobowiązań zmuszone są do nabywania tak zwanych Energy Efficiency Certificates
(ESCerts). PAT promuje podmioty, które inwestując w przedsięwzięcia mające na celu
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ograniczenie zużycia energii, dysponują nadwyżką certyfikatów ESCerts29. Władze Indii
przewidują, że w ciągu pierwszych trzech lat funkcjonowania systemu, czyli do 31 marca
2015 r., uda się zaoszczędzić 9,78 milionów ton ekwiwalentu ropy naftowej, oraz zmniejszyć
emisję gazów cieplarnianych o 26,21 milionów ton. PAT pozwoli również na ograniczenie
przyrostu zużycia energii w tym okresie o 5263 MW30.
Efekty działań na rzecz redukcji emisji
Na wykresie 2 widać jak kształtowały się emisje dwutlenku węgla w każdym
z omawianych krajów oraz w Unii Europejskiej w okresie 1980 – 2011. Jak można zauważyć,
emisje Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, gospodarek o solidnych podstawach i na
wysokim poziomie rozwoju, formowały się podobnie, chociaż przy różnych rozmiarach.
Przez długi okres były stosunkowo stabilne, dopiero w drugiej połowie ubiegłej dekady
zaczęły spadać. Stałe poziomy emisji w dłuższym okresie wskazują, że USA i UE nie
zwiększały w tym czasie znacząco swojego zapotrzebowania na energię, utrzymując je na
podobnym poziomie. Dopiero wzrost świadomości rządów i społeczeństw na temat zagrożeń
związanych ze zjawiskiem globalnego ocieplenia, czego konsekwencją było podpisanie w
2005 r. Protokołu z Kioto, spowodował obniżenie emisji gazów cieplarnianych w ostatnich
latach.
Inaczej wyglądają natomiast emisje dwutlenku węgla pochodzące z obszaru Chin
i Indii. W całym rozpatrywanym okresie można zaobserwować wzrost ilości szkodliwych
substancji wypuszczanych do atmosfery przez te kraje. Ma to oczywiście związek z
dynamicznym rozwojem gospodarek tych państw, który wymaga ciągłego zwiększania
zapotrzebowania

na

energię.

Ilość

szkodliwych

gazów

produkowanych

przez

przedsiębiorstwa z terenu Indii utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie, w porównaniu
z innymi analizowanymi krajami. Również dynamika wzrostu tych emisji nie jest zbyt
wysoka, mimo że po 2000 roku przewyższyły one emisje Rosji. Zatrważająco prezentuje się
natomiast wykres ilości produkowanych gazów cieplarnianych w Chinach. W ostatnich
dziesięciu latach tempo wzrostu emisji tych substancji uległo istotnemu przyśpieszeniu. W
efekcie, po roku 2005 Chiny stały się największym na świecie trucicielem atmosfery,
prześcigając w tym względzie Stany Zjednoczone Ameryki.
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Wykres 2: Emisje CO2 w wybranych krajach w latach 1980 – 2011
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: U.S. Energy Information Administration, International energy
statistics, http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm?tid=90&pid=44&aid=8, dostęp 29.05.2013.

Na koniec pozostaje do omówienia Rosja, która, jak widać na wykresie, po roku 1990
znacząco, bo aż o ponad 50%, obniżyła swoje emisje dwutlenku węgla. Na tle pozostałych
gospodarek jedynie ten kraj może poszczycić się tak dużą redukcją ilości wytwarzanego CO 2.
Nie jest to jednak zasługa intensywnych działań władz tego państwa na rzecz walki z
globalnym ociepleniem, a efekt kryzysu i transformacji tamtejszej gospodarki. W rezultacie
po 1990 roku Rosja spadła z trzeciego na czwarte miejsce pod względem rozmiarów
produkcji szkodliwych gazów. W ostatnich latach kraj ten dogoniły Indie, których emisje
kształtują się na prawie identycznym poziomie.
Podsumowanie i wnioski
Skoordynowane działania Unii Europejskiej na rzecz walki z globalnym ociepleniem,
mimo iż zakrojone na szeroką skalę i bardzo precyzyjnie opisane, na niewiele jednak się
zdadzą jeżeli nie przyłączą się do nich inne kraje, szczególnie te, które w największym
stopniu odpowiadają za zanieczyszczanie atmosfery. Większość z omówionych w niniejszym
artykule państw co prawda przedsięwzięła w ostatnim czasie pewne środki na rzecz
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Wydaje się jednak, że porównaniu z Unią
Europejską inicjatywy te podjęte zostały zbyt późno i na zbyt małą skalę, aby móc skutecznie
przyczynić się do efektywnej redukcji ilości szkodliwych substancji w atmosferze.
Zarówno Chiny, jak i Indie podjęły inicjatywy, które w przeciwieństwie do najbardziej
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rozpowszechnionego systemu handlu emisjami, skupiają się na ograniczaniu źródeł produkcji
gazów cieplarnianych. Jest to interesujące podejście do problemu walki z globalnym
ociepleniem. Jego główną wadą jest brak możliwości osiągnięcia precyzyjnie ustalonych
celów w zakresie redukcji emisji. Wydaje się, że głównym zadaniem takiego rozwiązania jest
przede wszystkim dywersyfikacja źródeł energii i uniezależnienie się od zewnętrznych
dostawców. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych jest natomiast korzystnym
dodatkowym efektem tych działań. Analiza danych dotyczących ilości wytwarzanego CO 2 w
tych krajach zdaje się potwierdzać, że ich głównym celem pozostaje dynamiczny rozwój
gospodarczy, który raczej nie pozwoli efektywnie przyłączyć się do międzynarodowych
działań na rzecz ochrony klimatu.
Z kolei władze Stanów Zjednoczonych i Rosji w ogóle nie przyjęły jednolitych,
narzuconych przez państwo, rozwiązań na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych. W
przypadku Rosji jest to po prostu ekonomicznie nieuzasadnione. Kraj ten, niejako przy okazji
zachodzących w nim przemian, zdołał zmniejszyć ilość wytwarzanego dwutlenku węgla o
ponad 50% i pozostaje w tym zakresie niedoścignionym liderem w omawianym rankingu.
Natomiast USA próbują za wszelką cenę utrzymać dodatnie tempo wzrostu gospodarczego
oraz swoją pozycję gospodarczą na świecie. Dlatego wprowadzenie rozwiązań związanych z
redukcją CO2, takich jak na przykład handel emisjami, mogłoby niekorzystnie wpłynąć na
sytuację tamtejszych przedsiębiorstw i zakłócić delikatną równowagę.
Bibliografia
Baran J., Janik A., Ryszko A., Handel emisjami w teorii i praktyce, CeDeWu, Warszawa 2011.
Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system
handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE,
Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2003.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę
2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji
gazów cieplarnianych, Dz. Urz. UE L 140 z 5.6.2009.
Działania UE przeciw zmianom klimatu, Europejski System Handlu Emisjami (ETS), Urząd Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg 2009, http://ec.europa.eu/clima/publications/docs/ets_pl.pdf,
dostęp 30.05.2013.
GDP growth (annual %), The World Bank, http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG, dostęp
29.05.2013.
International energy statistics, U.S. Energy Information Administration, http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject
/IEDIndex3.cfm?tid=90&pid=44&aid=8, dostęp 29.05.2013.
Konkluzje prezydencji, Rada Unii Europejskiej, Bruksela 2007, s. 10-14, http://www.consilium.europa.eu/ued
ocs/cms_data/docs/pressdata/PL/ec/93142.pdf, dostęp 30.05.2013.
Low Carbon Strategies for Inclusive Growth, Planning Commission Government of India, New Delhi 2011,
s. 10-11, http://planningcommission.nic.in/reports/genrep/Inter_Exp.pdf, dostęp 21.02.2013.
Mid-term Evaluation of China's 11th Five Year Plan, World Bank, Poverty Reduction and Economic
Management Unit East Asia and Pacific Region, 2008, s. 36, http://siteresources.worldbank.org/CHINAEXTN
/Resources/318949-1121421890573/China_11th_Five_Year_Plan_main_report_en.pdf, dostęp 27.05.2013.
Multi-State Climate Initiatives, Center for Climate and Energy Solutions, 2012, http://www.c2es.org/us-statesregions/regional-climate-initiatives, dostęp 29.05.2013.
Notatka o stosunkach gospodarczych Polski z Indiami, Ministerstwo Gospodarki, 2012, http://www.mg.gov.pl

59

/Wspolpraca+z+zagranica/Wspolpraca+gospodarcza+Polski+z+krajami+wschodnimi+i+pozaeuropejskimi/Indie.
htm, dostęp 22.05.2013.
Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzony
w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., Dz. U. 2005 Nr 203, poz. 1684.
Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu sporządzona w Nowym Jorku dnia
9 maja 1992 r., Dz. U. 1996 Nr 53, poz. 238.
Report of the individual review of the annual submission of the Russian Federation submitted in 2011, United
Nations, http://unfccc.int/resource/docs/2012/arr/rus.pdf, dostęp 30.05.2013.
Roosevelt M., 2012, California delays its carbon-trading program until 2013, Los Angeles Times,
http://articles.latimes.com/2011/jun/30/local/la-me-cap-trade-20110630, dostęp 16.11.2012.
Sengupta A., Kumar S., Roadmap for India in energy efficiency, 2011, http://transatlanticenergyefficiency.eu/si
tes/default/files/India_Sengupta.pdf, dostęp 21.02.2013.
State and trends of the carbon market 2012, World Bank, Washington 2012.
Status of Ratification of the Kioto Protocol, United Nations Framework Convention on Climate Change,
http://unfccc.int/kyoto_protocol/status_of_ratification/items/2613.php, dostęp 29.05.2013.
Trusewicz I., 2008, Rosja sprzedaje swoje gazy cieplarniane, http://www.ekonomia24.pl/artykul/106040.html,
dostęp: 02.11.2012.

60

Mariusz Nyk

WYNAGRODZENIE W KONTEKŚCIE PRZEPISÓW PODATKOWYCH. ANALIZA
PORÓWNAWCZA POLSKA – NIEMCY
REWARD in CONTEXT OF TAX REGULATION. COMPARATIVE ANALYSIS
POLAND – GERMAN
Abstract
Reward presents this economic largeness, which (who) wakes up huge argumentations obliged own in
context of feature that, determinant eats forming, significant, as well as correct definition.
It is not possible to ascertain directly, that countries are characterized about superior degree of
economic development more restrictive, as well as in range of taxation of reward liberal politics fiscal. Range is
determinant for formulating tax system about differentiated character having feature not only social stymulant
but also economic ( fiscal ).
Elaboration has appearance of difference on purpose and between system of taxation of reward in poland
similarities and in Germany. Thesis, which will be verified in the present elaboration, there is following in
development among -economic significant socially polish.

Słowa kluczowe: płace, stopa bezrobocia, wahania sezonowe na rynku pracy, rynek pracy,
wynagrodzenia
Numer klasyfikacji JEL: E24
Wstęp
Wynagrodzenie stanowi tę wielkość ekonomiczną, która budzi ogromne kontrowersje
w kontekście cech jakie powinno posiadać, determinant je kształtujących, jego znaczącej
dyferencjacji, jak również prawidłowego zdefiniowania.
Płaca jest również przedmiotem wielu analiz, ekspertyz przez pryzmat obciążeń
podatkowych i parapodatkowych. Kształtowanie się wynagrodzeń w obrębie stanowionego
prawa pozwala dostrzec znaczące różnice pomiędzy krajami, choćby ze względu na
suwerenność polityki fiskalnej. To zróżnicowanie jest podyktowane w głównej mierze
wyznaczonymi celami prowadzonej polityki gospodarczej poszczególnych gospodarek.
Nie można wprost stwierdzić, iż kraje o wyższym stopniu rozwoju gospodarczego
charakteryzują się bardziej restrykcyjną, czy też liberalną polityką fiskalną w zakresie
opodatkowania wynagrodzeń. Wyznacznikiem dla formułowania systemu podatkowego jest
szereg stymulant o zróżnicowanym charakterze, mających cechy nie tylko społeczne, ale
również ekonomiczne (fiskalne).
Opracowanie ma na celu ukazanie różnic i podobieństw między systemem
opodatkowania wynagrodzenia w Polsce i w Niemczech. Hipoteza, która zostanie
zweryfikowana w niniejszym opracowaniu, jest następująca: Znacząca dyferencjacja w
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rozwoju społeczno-gospodarczym pomiędzy Polską a Niemcami oznacza występowanie różnic
w rozwiązaniach systemowych opodatkowania wynagrodzeń. Taksacja tej tezy oparta zostanie
na studiach przypadku, pozwalających dokonać analizy porównawczej.
Zarys sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce i w Niemczech
Przedstawienie zmian zachodzących w gospodarce danego kraju może odbyć się
poprzez

analizę

szeregu

wskaźników

oraz

wielkości

o

charakterze

mikro-

i

makroekonomicznym. Dla realizacji celu opracowania uwaga zostanie skupiona na kilku,
zdaniem autora, najważniejszych kategoriach społeczno-ekonomicznych, oraz zmianach w
ich obrębie zachodzących. Sytuacja gospodarcza zostanie przedstawiona przez pryzmat zmian
na rynku pracy, polityki wynagrodzeń, kształtowania się poziomu cen, handlu zagranicznego,
dynamiki sektora przemysłowego oraz stanu budżetu państwa.
W 2011 r. polska gospodarka rozwijała się w dość wysokim - biorąc pod uwagę
niekorzystne uwarunkowania zewnętrzne - tempie 4,3 %, wyższym niż w 2010 r. (3,9 %). W
Unii Europejskiej nastąpiło w tym czasie spowolnienie tempa wzrostu z 2,0 % w 2010 r. do
1,5 % w 2011 r. Wzrost gospodarczy w Polsce był napędzany w 2011 r. przez konsumpcję i
inwestycje, a także w mniejszym stopniu przez popyt zewnętrzny. Na rynku pracy
odnotowano wzrost aktywności zawodowej ludności. Jednakże w warunkach niskiej
dynamiki zatrudnienia, nastąpiło powiększenie zasobu bezrobocia, zwłaszcza wśród młodych.
Widoczne było nasilenie zjawisk inflacyjnych, wywołane w dużej mierze wzrostem cen w
gospodarce światowej oraz osłabieniem złotego, z negatywnymi skutkami dla poziomu
dochodów realnych ludności. W konsekwencji szeregu działań ograniczających deficyt
sektora instytucji rządowych i samorządowych, nastąpił jego znaczący spadek w relacji do
PKB w porównaniu z poprzednim rokiem1
Rok 2010 był okresem ożywienia w gospodarce światowej po recesji w 2009 r. Skala
poprawy koniunktury gospodarczej na świecie była silnie zróżnicowana, ożywienie w
gospodarkach rozwiniętych było słabsze niż w gospodarkach rozwijających się. W Unii
Europejskiej w 2011r odnotowano wzrost PKB na poziomie 1,8 %. W strefie euro obniżyło
się i tak z niezbyt wysokiego tempa wzrostu do 1,6 % w 2011 r. Silny wzrost światowych cen
surowców, jaki miał miejsce w 2010 r., w tym ropy naftowej i żywności przyczynił się do
globalnego wzrostu inflacji, przy czym wzrostowe tendencje na rynku surowców były w
znacznym stopniu związane z czynnikami długookresowymi. Zagraniczne inwestycje
bezpośrednie w Polsce w 2010 r. wyniosły 7,3 mld euro tj. o 26% mniej niż w roku
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Sytuacja społeczno-gospodarcza Polski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, marzec 2012.
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poprzedzającym. Udział inwestycji bezpośrednich w PKB obniżył się z 3,2% w 2009 r. do
około 2,1% w 2010 r. Niewielkiemu wzrostowi pracujących w gospodarce towarzyszyło
zwiększenie liczby bezrobotnych w porównaniu z końcem 2009 r. Na skutek tego wzrosła
stopa bezrobocia, zarówno rejestrowanego (12,3%), jak i wynikająca z badań aktywności
ekonomicznej ludności (9,3 %). Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia realnego
w gospodarce narodowej w 2010 r. (1,5%) był niższy niż w 2009 r. Średnioroczny wzrost cen
towarów i usług konsumpcyjnych w 2010 r. był niższy od notowanego rok wcześniej (2,6 %
wobec 3,5% w 2009 r.) i był zbliżony do celu inflacyjnego NBP (2,5%). Wzrost cen wynikał
głównie z podwyższenia dynamiki cen żywności i paliw. Przyspieszył on ponownie w końcu
2010 r. i na początku 2011 r., zarówno w wyniku oddziaływania czynników krajowych, jak
również tendencji wzrostowej cen surowców na świecie. W rezultacie większego obniżenia
się udziału dochodów budżetu państwa w PKB (o 2,7 pkt. proc.) niż wydatków (o 1,3 pkt.
proc.), relacja deficytu budżetu państwa do PKB zwiększyła się z 1,8% w 2009 r. do 3,2% w
2010 r. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrósł z 7,3% PKB w 2009 r.
do 7,9% PKB w 2010 r2.
W 2009 r. globalny kryzys finansowy silnie oddziaływał na gospodarkę światową,
jednakże jego negatywny wpływ na sytuację makroekonomiczną w Polsce okazał się słabszy
niż w przypadku większości krajów Unii Europejskiej. Mimo osłabienia tempa rozwoju w
porównaniu z latami poprzednimi, Polska była jedynym krajem unijnym odnotowującym
wzrost gospodarczy (1,8% w skali roku, w Unii Europejskiej spadek o 4,2%). Od strony
popytowej czynnikami wzrostu gospodarczego w Polsce było spożycie, zwłaszcza
indywidualne oraz handel zagraniczny. Od strony podażowej, wzrost wartości dodanej brutto
o 1,9% w skali roku nastąpił w wyniku zwiększenia produkcji w usługach rynkowych o 2,5%
i budownictwa o 4,7%.
W końcu 2008 r. gospodarka Polski była w lepszej sytuacji niż gospodarki wielu
państw. Jednak, z uwagi na jej silne i raczej jednostronne uzależnienie od otoczenia
zewnętrznego poprzez wymianę międzynarodową oraz przepływy kapitału zagranicznego,
skala spowolnienia dalszego rozwoju gospodarczego Polski był silnie uwarunkowana
głębokością recesji w jej otoczeniu zewnętrznym. Wiele też zależało od możliwości
utrzymania

silnego

popytu

konsumpcyjnego

i

realizacji

planowanych

inwestycji

infrastrukturalnych. Na sytuację makroekonomiczną wpłynęło też znaczące osłabienie

2

Informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, GUS, Warszawa, luty 2012.

63

złotego, zwiększające wartość zadłużenia denominowanego w walutach obcych, oraz
wzmacniające odpływ kapitału.
Tabela 1: Podstawowe kategorie makroekonomiczne w latach 2004-2010 Polska – Niemcy

WYSZCZEGÓLNIENIE

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Wsp.akt.zawodowej (w %):
Polska

54,7

54,8

54

55,1

53,7

54,9

55,8

Niemcy

56,7

57,2

58,5

59,2

58,7

59,9

60,3

Stopa bezrobocia, ogółem (%):
Polska

19

17,7

13,8

9,6

7,1

8,2

11,7

Niemcy

11

11,1

10

8,6

7,3

7,7

8,1

osób młodych (15-24 lata) (%):
Polska

38,4

37,8

29,8

21,7

17,3

20,6

21,3

Niemcy

15,6

15,5

13,5

11,7

9,9

11,2

11,6

konsumpcyjnych:
Polska

103,5

102,1

101

102,5

104,2

103,5

102,6

Niemcy

101,6

102

101,7

102,2

102,6

100,4

101,1

ceny stałe, rok pop.=100:
Polska

112,6

103,7

111,6

110,7

103,6

95,5

109

Niemcy

104,3

103

105,3

105,8

100,6

83,6

111,2

1

0,9

1

1,2

1,4

1,4

1,3

8,2

10,1

10,1

8,1

7,9

7,8

7,5

rok poprz.=100:
Polska

105,3

103,6

106,2

106,8

105,1

101,6

103,9

Niemcy

101,2

100,7

103,7

103,3

101,1

94,9

103,7

Stopa bezrobocia wśród

Wsk.cen dóbr i usług

Dynamika produkcji przemysł.

Obroty w handlu zagranicznym,
udział w świecie w %:
Polska
Niemcy
Dynamika PKB, ceny stałe

Źródło: Rocznik Statystyczny, Przegląd międzynarodowy, GUS, Warszawa 2005-2011.

W 2007 r. utrzymała się wysoka dynamika rozwoju gospodarczego. We wszystkich
segmentach gospodarki odnotowano wzrost efektów produkcyjnych. W konsekwencji produkt
krajowy brutto (PKB) zwiększył się o 6,5% (wobec 6,2% 2006 r.), a jego wartość wyniosła
1162,9 mld zł. Wzrost gospodarczy był stymulowany wysoką dynamiką popytu krajowego,
który – podobnie jak w 2006 r. – zwiększył się o 7,3%.
Niemcy

stanowią rozwiniętą, społeczną gospodarkę rynkową. Jest ona jedną z

największych gospodarek w Europie - piąta na świecie (po USA, Chinach, Indiach i Japonii)3.
Jest największym rynkiem zbytu w Unii Europejskiej. Od czasów industrializacji Niemcy
odgrywają ważną rolę w światowej ekonomii, jako innowator i beneficjent. Niemcy były
3

Rank Order – GDP (purchasing power parity), The World Factbook.
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drugim największym światowym eksporterem (po Chinach) z 1,339 bln dolarów w 2011 roku
i miały nadwyżkę handlową 104 mld4. Eksport stanowił ponad jedną trzecią produkcji
krajowej. Wielkość produktu krajowego brutto (PKB) w 2011 roku wyniosła 2.498 mld EUR,
co w przeliczeniu na głowę mieszkańca stanowiło około 31,1 tys. EUR. Rozwój gospodarki
niemieckiej jest zależny przede wszystkim od produkcji eksportowej, nowoczesnego
przemysłu i inwestycji, w mniejszym stopniu od konsumpcji. PKB Niemiec to 27% całego
PKB strefy euro. Deficyt budżetowy w 2010 r. wzrósł m.in. z powodu wydatków na
kreowanie popytu w okresie recesji do -3,5%. Dług publiczny osiągnął w 2010 r. poziom
83% PKB. Niemcy do 2008 r. były największym na świecie eksporterem towarów, ale w
2009 r., po spadku eksportu o około 14% straciły swą przewagę na rzecz Chin. Ponad 60%
wartości wymiany handlowej ukierunkowane jest na kraje Unii Europejskiej. Po 1 maja 2004
r. nastąpił szybki wzrost wymiany handlowej z nowymi krajami członkowskimi, w tym z
Polską. Coraz większego znaczenia nabierają stosunki handlowe i gospodarcze z tzw.
wschodzącymi rynkami w Azji, jak Chiny i Indie. W 2011 wzrost PKB wynosił około 2,5%
oraz redukowano deficyt budżetowy do -2,3% PKB.
Traktat Akcesyjny ze Wspólnotą Europejską i jej krajami członkowskimi, który
wszedł w życie w dniu 1.05.2004 r., posiada podstawowe znaczenie dla całokształtu
współpracy gospodarczej i wymiany handlowej między Polską a krajami Unii Europejskiej, w
tym z Niemcami. Poza tym, szereg kwestii związanych ze współpracą gospodarczą regulują
bilateralne umowy międzyrządowe, uzupełniające postanowienia Traktatu Europejskiego. Są
to między innymi5:


umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania podatków od dochodu i od majątku
(Dz.U. 2005, nr 12, poz. 90);



umowa w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji (Dz.U. 199,1 nr 27, poz.
116);



traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 r., który
zawiera część gospodarczą odnoszącą się do współpracy Polski i RFN zarówno o
charakterze ściśle dwustronnym, jak też wielostronnym (Dz.U. 1992, nr. 14, poz. 54).

W dwudziestą rocznicę podpisania Traktatu, w czerwcu 2011 roku, rząd Polski przyjęły
jubileuszową Deklarację wraz z załącznikiem zawierającym listę projektów, w tym w
obszarze gospodarczym, które będą wspólnie realizowane w ciągu najbliższych lat.
4

The Wall Street Journal Polska, Niemcy w najgłębszej recesji od drugiej wojny światowej, Warszawa 2009.
J. Bil, K. Cisz (red.), Gospodarka Niemiec a kraje Europy Środkowej i Wschodniej, SGH, Warszawa 2006,
s.130.
5
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Od dwudziestu lat Niemcy pozostają pierwszym partnerem handlowym Polski. W 2010 r.
obroty osiągnęły rekordowy poziom 60,7 mld Euro (wzrost wobec roku poprzedniego o
22%), w tym 31,4 mld Euro polskiego eksportu i 29,3 mld importu. Udział Niemiec w
polskim eksporcie ogółem sięga 26% a w imporcie 22%. Polska jest dla Republiki
Niemieckiej dziesiątym partnerem handlowym, z 2,8% udziałem w imporcie Niemiec i 3,2%
udziałem w ich eksporcie ogółem. Obroty handlowe Niemiec z Polską są wyższe aniżeli
obroty handlowe Niemiec z Rosją, Japonią czy Hiszpanią. W pierwszym półroczu 2011 roku
wzrost wzajemnych obrotów (+15%) był nieco niższy aniżeli w roku poprzednim6.
System opodatkowania dochodu od osób fizycznych Polski i Niemiec jako przejaw
dyferencjacji w rozwoju społeczno-gospodarczym
Polski system podatkowy jest

bardzo skomplikowany i zawiły. Różnorodność

obowiązujących podatków, nieustanne zmiany przepisów powodują, że problemy z
interpretacją mają niekiedy doświadczeni księgowi.
Każdy obywatel Polski, który przekroczy w ciągu roku określony w odpowiednich
przepisach dochód (3091 zł), zobowiązany jest do uiszczenia podatku, a co za tym idzie - do
rozliczenia się z urzędem skarbowym. Jeżeli świadczy pracę w jednym zakładzie, czyli jedno
źródło dochodu, to jest w komfortowa sytuacja, bo całością rozliczeń może zająć się
macierzysty zakład pracy. Jeśli natomiast pojawia się dodatkowe źródło dochodu, albo też,
gdy chcemy skorzystać z ulg czy odliczeń, wówczas podatnik jest zobligowany do
samodzielnego rozliczenia rocznego. Identycznym restrykcja podatkowym podlegają osoby
prowadzące firmy (pomijając podmioty posiadające osobowość prawna oraz rozliczające się
w formie ryczałtu i wykorzystując podatek liniowy). Przed przyszłym przedsiębiorcą pojawia
się szereg problemów do rozwiązania. Już na samym początku staje on przed dylematem jaką
formę opodatkowania wybrać dla swojej działalności (nie każda bowiem firma może być
opodatkowana w formie ryczałtu czy karty podatkowej) i jaka będzie dla niego najbardziej
odpowiednia. Pojawiają się również problemy z interpretacją przepisów podatkowych.
Tabela 2: Skala podatkowa dla osób fizycznych w Polsce w latach 2008-2012

Ponad

Do
85 528 zł

85 528 zł

Ponad

Do

Skala podatkowa od 2009 r.
Podatek wynosi
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Skala podatkowa w roku 2008
Podatek wynosi

6

K. Gelles (red.), Republika Federalna Niemiec. Ustrój, społeczeństwo, gospodarka, Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, s.48.
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44 490 zł
19% podstawy minus 586 zł 85 gr
44 490 zł
85 528 zł
7 866 zł 25 gr + 30% nadwyżki ponad 44 490 zł
85 528 zł
20 177 zł 65 gr + 40% nadwyżki ponad 85 528 zł
Źródło: opracowanie własne na podstawie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 20082012, art.27. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176.)

Podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce uregulowany jest ustawą z dnia 26
lipca 1991 r. z późniejszymi zmianami. Ponadto prawa i obowiązki podatnika tego podatku
wynikają z szeregu postanowień Konstytucji RP, wielu ustaw i ratyfikowanych umów
międzynarodowych

oraz

rozporządzeń

wykonawczych.

Polska

ustawa

o

podatku

dochodowym od 2000 roku była nowelizowana 133 razy7.
Skala podatkowa określona w art. 27 ust. 1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych nie ma zastosowania do dochodów opodatkowanych w formach
uproszczonych, lecz jedynie w odniesieniu do dochodów opodatkowanych na zasadach
ogólnych. Stawki podatkowe określają wysokość podatku w stosunku do podstawy
opodatkowania i mają w tym podatku charakter stawek progresywnych (progresja łączna,
szczeblowa). Obecnie (od 1 stycznia 2009) wynoszą one odpowiednio: 18% i 32% – wyższą
stawkę podatku płaci około 1% podatników.
Podatek dochodowy od osób fizycznych (Einkommensteuer) w Niemczech odnosi się
tylko do osób fizycznych. Wyznacza się go odejmując od łącznej kwoty wszystkich
dochodów zwolnienia
Przedmiotem opodatkowania w Niemczech jest dochód rozumiany jako różnica pomiędzy
przychodami pomniejszonymi o koszty ich uzyskania. Osobisty obowiązek podatkowy osoby,
których miejsce zamieszkania lub pobyt stały znajduje się na terytorium Republiki Federalnej
Niemiec podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (w myśli § 1 ust.1 ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych). Nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu
(§ 1 ust.. 2) podlegają także osoby posiadające obywatelstwo niemieckie, które: nie posiadają
w Niemczech stałego miejsca zamieszkania lub pobytu, i posiadają nawiązany stosunek pracy
(służbowy) z krajową osobą prawną.
Tabela 5: Skala podatkowa dla osób fizycznych* w Niemczech w 2012 roku

Skala podatkowa 2012
Ponad
8005€
(32817 zł)
52882€
(216813 zł)
259731 €
7

Do
8004 €
(32816 zł)
52881 €
(216812 zł)
259730€
(1064893 zł)

Podatek
Dochód nie podlegający opodatkowaniu
14%
42%
45%

„Podatnicy się mylą, bo nie ma jednolitej ustawy”. Gazeta Prawna, 2010-01-11.
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(1064894 zł)
*według kursu, z dnia 12 kwietnia 2012r, 1€=4,10 zł
Źródło: www.finanzamt.de, 12.03.2013

Podatek dochodowy od osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej
(Lohnsteuer) nie stanowi w Niemczech odrębnego podatku, lecz zawarty jest w przepisach
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Einkommensteuergesetz).
Na początku każdego roku podatkowego pracownik otrzymuje od gminy, do której
przynależy tzw. kartę podatku od wynagrodzeń (Lohnsteuerkarte), w której określona jest
przynależność pracownika do grupy podatkowej, wysokość kwoty wolnej od podatku i okres
na jaki obowiązuje, liczba kwot odliczanych na każde dziecko poniżej 18 roku życia oraz
wysokość podatku kościelnego. W przypadku opieki nad osobą niepełnosprawną pozostającą
we wspólnym gospodarstwie domowym w karcie tej umieszczane są także przysługujące na
taką osobę ryczałty uzależnione od stopnia niepełnosprawności. W przypadku jakichkolwiek
zmian powstałych w trakcie roku podatkowego-kalendarzowego karta ta podlega zmianom i
uzupełnieniom na wniosek składany przez pracobiorcę.
Dla celów poboru podatku od wynagrodzeń sporządzana jest corocznie podatkowa tabela
rocznego wynagrodzenia (Lohnsteuertabelle), która odpowiada tabeli podatku dochodowego
(Einkommensteuertarif) i zawiera takie same stawki jak w przypadku podatku dochodowego
(Einkommensteuer) Podatek od wynagrodzeń pobierany jest według tabeli w zależności od
częstotliwości wypłat: miesięcznie, tygodniowo czy dziennie i dotyczy wszystkich grup
podatkowych.
W Niemczech obowiązuje progresywna skala podatkowa, przy czym stawka podatku
zależy od wysokości dochodu do opodatkowania. W roku 2012 kwota wolna od podatku
wynosiła 8004 €. Inaczej niż w Polsce, niemieckie przepisy podatkowe nie określają wprost
stawki podatku w procentach. Po dokonaniu stosownych obliczeń dla dochodu na poziomie
8005€ uzyskuje się stawkę podatku na poziomie 14%, która rośnie aż do stawki 42%. dla
dochodów równych i przekraczających kwotę 52.882 €. Dochód powyżej 250.731€
opodatkowany jest liniową stawką wynoszącą 45%.
W Niemczech, inaczej niż w Polsce, podatnik ustalając dochód do opodatkowania ma
prawo uwzględnić koszty, które faktycznie poniósł w celu uzyskania dochodu, jakim jest
wynagrodzenie ze stosunku pracy, jeżeli ich faktyczna udokumentowana kwota przekracza
kwotę kosztów ryczałtowych wynoszącą 1000€ w roku 2012.
Kosztami tymi mogą być również wydatki poniesione w związku z ubieganiem się o
posadę, jak koszty zdjęć do CV, kserokopie wymaganych dokumentów, koszty dojazdu na
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miejsce rozmowy kwalifikacyjnej, pod warunkiem, iż starania te zakończą się zawarciem
umowy o pracę. Niemieckie prawo podatkowe przewiduje również ryczałtowe koszty
związane z dojazdem pracownika do miejsca pracy samochodem, motorem, a nawet rowerem,
których wysokości zależna jest od ilości kilometrów, jakie dziennie pokonuje pracownik oraz
stawek za 1 km określonych w przepisach niemieckiego prawa podatkowego.
Problemy rachuby płac – analiza porównawcza
Kształtowanie się wynagrodzeń to intrygująca kwestia również z punktu widzenia
fiskalnego. W tym obszarze, podobnie jak w innych procesach społeczno-ekonomicznych, na
przestrzeni ostatnich dziesięcioleci można zaobserwować zmiany, które charakteryzują się
coraz większym stopniem komplikacji oraz restrykcji. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, iż
poza tym, że wynagrodzenie stanowi dochód pracownika, to z drugiej strony jest kosztem dla
przedsiębiorcy (pracodawcy). Decydując się na tworzenie miejsc pracy należy liczyć się z
kosztami płac i składników pochodnych – kosztów osobowych, utrzymania stanowisk pracy.
Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie i dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa bez
pracowników. Przedsiębiorca z reguły ocenia wysokość płac i kosztów osobowych na tle
osiąganych wyników, ale również przez pryzmat obciążeń fiskalnych. Niektóre z tych
nakładów są traktowane jak inwestycje, mogące przynieść efekty w przyszłości. Istotna jest
relacja pomiędzy płacą a efektami.
W Polsce płaca w postaci wynagrodzenia brutto pracownika stanowi jedynie część
kosztów osobowych przedsiębiorstwa. Jest to część przeważająca, ale mająca wpływ na
koszty pochodne. Pracodawcy są zainteresowani kształtowaniem się kosztów pochodnych
płac,
Ocenia się, że w Polsce koszt osobowy utrzymania jednego pracownika wynosi około
150% płacy brutto8. Każdy przedsiębiorca porównuje nakłady finansowe ze spodziewanymi
efektami zamierzeń i planów, wykorzystując przy tym odpowiednie metody obliczeń w
różnych wariantach. Przyjmując jako kryterium maksymalizację efektu przy określonych
nakładach – mamy do czynienia z wariantem efektywnościowym. Jeżeli jako kryterium
przyjmie się minimalizacje kosztów przy planowanym efekcie, wówczas będzie to wariant
oszczędnościowy. Jednak można przyjąć wariant optymalny, w którym dokonuje się
optymalizacji nakładów i efektów. Ideą optymalnego rozwiązania jest poszukiwanie punktu
równowagi, poza którym nie opłaca się zwiększać nakładów – gdy krańcowy koszt pracy
będzie tożsamy z krańcowym przychodem z pracy.

8

W. Sasin, Wszystko o płacach, Sigma, Skierniewice 2012, s. 38
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Akty prawne, regulujące kwestie opodatkowania dochodu, ustalają podmiot podatku
(strony państwo-pracownik), przedmiot podatku (płaca powodująca powstanie obowiązku
podatkowego), podstawę opodatkowania (ujęcie wartościowe), stawkę podatkową lub
parapodatkową (pozwala na określenie wysokości podatku)9.
W Niemczech, podobnie jak w Polsce, za pracownika najemnego podatek odprowadza
pracodawca. Podatki i składki na ubezpieczenie społeczne w Niemczech stanowią około 40%
płacy pracownika.
Niemieckie przepisy umożliwiają pracownikom szereg odliczeń. W pierwszej
kolejności można odpisać od podatku pełną kwotę wydatków na tzw. zabezpieczenie
społeczne, co w praktyce oznacza składki na kasę chorych, ubezpieczenie opiekuńcze,
ubezpieczenie na wypadek bezrobocia i wystąpienia niezdolności do pracy, np. w przypadku
nieszczęśliwego wypadku. Z odliczeń podatku mogą skorzystać także osoby samotne i
wymagające pomocy. Chodzi tu o wszelkie koszty związane z opieką. Dotyczy to również
wydatków na pomoc domową. Od podatku odpisać można również dobrowolne składki na
dodatkowe zabezpieczenie emerytalne, koszty wychowania dzieci oraz kwotę na zakup domu
lub mieszkania. Osoby ubezpieczone prywatnie, a więc poza ustawową kasą chorych, mają
prawo odliczyć od podatku składki nie tylko za siebie, ale również za współmałżonka oraz za
dzieci.
Tabela 6: Opodatkowanie wynagrodzenia pracownika w Niemczech – studium przypadku

Wyszczególnienie
Płaca brutto
Podatek dochodowy (14%), zawiera:
 podatek kościelny
 podatek solidarnościowy
Ubezpieczenie zdrowotne
Ubezpieczenie emerytalno-rentowe
Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia
Ubezpieczenie opiekuńcze
Płaca netto
*według kursu, z dnia 12 kwietnia 2012r, 1€=4,10 zł

Wartość*
2530 € (10373 zł)
350 € (1435 zł)
29 € (118,90 zł)
17,90 € (73,39 zł)
pracownik 199,87 € (819,47 zł)
pracodawca 177,10 € (726,11 zł)
pracownik 251,74 € (1032,13 zł)
pracodawca 251,74 € (1032,13 zł)
pracownik 35,42 € (145,22 zł)
pracodawca 35,42 € (145,22 zł)
pracownik 30,99 € (127,06 zł)
pracodawca 24,67 € (101,15 zł)
1639 € (6719,90 zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.finanzamt.de, 12.03.2013

Jak wynika z tabeli 4, płaca netto w płacy brutto stanowi 64,8%. Zatem 35,2% to
obciążenia podatkowe i parapodatkowe. Pewnym zaskoczeniem może być podatek
solidarnościowy oraz kościelny. Podatek solidarnościowy (Solidaritätszuschlag) to podatek
płacony przez pracowników zachodnich Landów na rzecz wschodnich Niemiec. Podatek
9

J. Gawryś, E. Muc, Jak zorganizować własną firmę i pomnożyć majątek, KaBe, Krosno 2011, s. 49.
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solidarnościowy służy zniwelowaniu różnic w infrastrukturze pomiędzy wschodem a
zachodem i został wprowadzony po zjednoczeniu Niemiec. Jego wysokość wynosi 5,5%
podatku dochodowego. Pomimo wielu sprzeciwów po stronie zachodniej Niemiec i krytyki
tej formy obciążenia podatkowego, podatek solidarnościowy będzie obowiązywał w
Niemczech przynajmniej do 2019 roku.
Kirchensteuer (podatek kościelny) płacą tylko te osoby, które oficjalnie zadeklarują w
Niemczech przynależność do religii. Wysokość podatku kościelnego waha się w zależności
od Landu pomiędzy 8% a 9% podstawy wymiaru. Każdy Land wyznacza swoją wysokość
podatku kościelnego, ale zawsze nalicza się go proporcjonalnie do podatku dochodowego. W
Landzie Bayern i Baden-Württemberg wynosi 8 %, a we wszystkich innych Landach 9%.
Tabela 5. Opodatkowanie wynagrodzenia pracownika w Polsce – studium przypadku
Wyszczególnienie
Wartość
Płaca brutto
10373 zł
Ubezpieczenie społeczne, w tym:
pracownik (9,76%) 1012,40 zł
pracodawca (9,76%) 1012,40 zł
 emerytalne
pracownik (1,5%) 155,60 zł
 rentowe
pracodawca (6,5%) 674,24 zł
 wypadkowe
pracodawca (1,67%) 173,22 zł
 chorobowe
pracownik (2,45%) 254,14 zł
Ubezpieczenie zdrowotne (10373-1012,40-155,60254,14)*9%
Koszty uzyskania przychodu (urzędowe – 111,25 lub
gdy pracownik dojeżdża z innej miejscowości 139,06
zł)
Podatek dochodowy bez ulgi z tytułu ubezp.
Zdrowotnego
(10373-1422,14-111,25)*18%zmniejszenie podatku (46,30)
Odliczenie od podatku ulgi z tytułu ubezp.
zdrowotnego (1422,14*7,75%)
Składka na Fundusz Pracy (10373*2,45%)
Składka na FGŚP (0,1%*10373)
Zaliczka na podatek dochodowy (1544,83-693,69)
Płaca netto (10373-1422,14-805,57-693,69)
Źródło: obliczenia własne

805,57 zł
111,25 zł
1544,83 zł
693,69 zł
pracodawca 254,14 zł
pracodawca 10,37 zł
851 zł (do pełnych złotych)
7451,60 zł

W polskich uwarunkowaniach fiskalnych, jak wynika z powyższej tabeli, płaca netto
stanowi 71,8% wynagrodzenia brutto, zatem relacja ta jest zbliżona do niemieckiej (64,8%).
Według P. Skwirowskiego w Polsce, na tle innych krajów Unii Europejskiej, podatki i składki
nakładane na płace nie są już takie wysokie10. Polska zajęła 11. miejsce na 27 krajów Unii. To
bardzo dobry wynik według P. Skwirowskiego. Unijna średnia to 70%. pensji brutto
pozostającej w kieszeni obywatela. W większość krajów Unii Europejskiej stosuje różne
rozwiązania prorodzinne. W wielu krajach, m.in. w Holandii, Portugalii, Francji i

10

P. Skwirowski, Polskie podatki nie są wysokie. Pensje brutto wyższe niż w UE, „Gazeta Wyborcza” z dnia
9.04.2010r
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Luksemburgu, wspólnie rozliczać mogą się też pary, które formalnie małżeństwem nie są,
lecz swój związek zarejestrowały w sądzie lub mieszkają ze sobą przez określony czas. We
Francji z prorodzinnych rozwiązań mogą korzystać także osoby tej samej płci.
Tabela 6. Wartość wybranych wskaźników dla Polski i Niemiec
Wskaźniki
Polska
Płaca netto/płaca brutto
0,718
Koszty pracodawcy/płaca brutto
0,205
Koszty pracownika/płaca brutto
0,148
Podatek dochodowy/płaca brutto
0,082
Źródło: obliczenia własne na podstawie tabeli 4 i 5.

Niemcy
0,648
0,193
0,205
0,14

Mimo znaczących różnic w strukturze wynagrodzenia dla Polski i Niemiec,
zaskakujący poziom przyjmują wskaźniki w tabeli 6. Okazuje się bowiem, że na kanwie
suwerenności w obrębie kształtowania polityki fiskalnej relacja podatku dochodowego wobec
płacy brutto dla Polski (8,2%) oraz dla Niemiec (14%) są różne. Pozostałe współczynniki
również przyjmują również odmienny poziom, co

potwierdza hipotezę postawioną na

początku opracowania o znaczących różnicach w polityce podatkowej wobec wynagrodzenia
pracownika w Polsce i Niemczech.
Podsumowanie i wnioski
Przedmiotem polityki fiskalnej jest m.in. kształtowanie systemu i metod podatkowych
w celu zapewnienia dochodów budżetowi państwa na realizację zadań. System podatkowy
staje się konkurencyjny (tzn. nie wzbudza strachu przed poddaniem się restrykcjom
podatkowym), jeśli jest względnie tani dla podatników, posiada reputację systemu otwartego
na przedsiębiorczość i stabilnego, tj. dającego gwarancje bezpieczeństwa dla długofalowej
działalności gospodarczej. Analiza dokonana w niniejszym opracowaniu dowiodła, iż w
fiskalizmie wynagrodzenia polskiego i niemieckiego nie ma praktycznie żadnych różnic,
przyjmując za kryterium poziom obciążeń.
Podatki dochodowe w Polsce osiągnęły stan wymagający poprawy systemowej
zarówno w sferze regulacji, jak i stosowania prawa przez administrację. W stosunku do
niemieckiego systemu podatkowego, polski jest archaiczny, bazuje na konstrukcjach
legalnych, głęboko ingerujących w treść zdarzeń gospodarczych, czego przykładem może być
definicja kosztów uzyskania przychodów. Prawo „dnia codziennego”, którego adresatem jest
prawie każdy dorosły obywatel, osiągnęło stopień zagmatwania niemal wyłączający jego
prawidłowe stosowanie bez pomocy eksperta.
Polityce fiskalnej powinna przyświecać szersza wizja, niż tylko konieczność
zaspokojenia bieżących potrzeb budżetowych czy eliminacja pojedynczych niedogodności w
miarę ich zgłaszania przez różne środowiska. Polityka ta jest narzędziem służącym do
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zdobywania przewagi konkurencyjnej w warunkach globalnej rywalizacji gospodarek.
Państwa, w tym Polska i Niemcy, często stosują rywalizację podatkową na granicy
zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych. Celem konkurencji podatkowej
między państwami jest przyciągnięcie jak największego strumienia globalnej aktywności
gospodarczej, których uczestnikami są podmioty rezydujące na danym terytorium
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PROBLEMY FINANSOWO-EKONOMICZNEJ ADAPTACJI SŁOWACKICH I
MALTAŃSKICH PRZEDSIĘBIORSTW DO FUNKCJONOWANIA W STREFIE
EURO – ANALIZA PORÓWNAWCZA
FINANCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF ADAPTATION SLOVAK AND
MALTESE ENTERPRISES TO OPERATE IN THE EURO AREA - COMPARATIVE
SUMMARY
Abstract
This paper addresses the problems in the functioning of Maltese and Slovak companies resulting from the
accession of the two Republics to the Eurozone and the intensification of the global financial crisis. The subject
of inquiry have become the factors that inhibit the possibility of achieving the objectives of the company, the
reasons for the realization of the difficult situation in which they found themselves, and ways to reduce the
company that situation. In discussing the issue, based on the results of surveys conducted among its companies
operating in Malta and Slovakia.

Słowa kluczowe: Malta, Słowacja, strefa euro, kryzys finansowy, adaptacja
Numer klasyfikacji JEL: A10, D00, F15, F36, F40, F42, F65, G01
Wstęp
Akcesja Malty do obszaru euro w dniu 1 stycznia 2008 r. i Słowacji w dniu 1 stycznia
2009 r. była następstwem procesów integracyjnych, które miały miejsce w Europie po 1989 r.
Obie Republiki, przy wejściu do strefy euro wykorzystały scenariusz „big-bang”, który
zakłada

jednoczesne

wprowadzenie

waluty

nowej

do

obiegu

gotówkowego

i

2

bezgotówkowego (tj. bez okresu przejściowego) . Jakościowa sytuacja obu państw uległa
zmianie po ich wejściu do Unii Europejskiej (UE) w 2004 r. Naturalnym następstwem tego
przedsięwzięcia było m.in. włączenie Malty i Słowacji3 w struktury Unii Ekonomicznej i
Monetarnej (UEM) z chwilą spełnienia przez oba kraje kryteriów konwergencji i w
najlepszych dla nich obiektywnych warunkach realnie występujących.
Zasadniczym wyzwaniem przed jakim stanęły maltańskie i słowackie przedsiębiorstwa
po ich wejściu w struktury UEM stała się adaptacja finansowo-ekonomiczna do
funkcjonowania we wspólnym obszarze walutowym euro. Problemy wynikające z tej
adaptacji w znaczący sposób wpływały i nadal wpływają na stan konkurencyjności obu
gospodarek. Nie bez znaczenia był i jest nadal również globalny kryzys finansowy, którego
eskalacja zbiegła się w czasie z akcesją obu państw do strefy euro. W związku z tym,
przedsiębiorstwa prowadzące działalność na Malcie i Słowacji zostały poddane wyzwaniom
1
2

Mgr, doktorantka, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
L. Oręziak, Euro. Nowy pieniądz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 52.
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F. Ružicka, Wejście Słowacji do strefy euro, [w:] Anna Sroka, Adam Wojtaszczyk (red.) Polska na drodze do
euro, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009, s. 41.
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wynikającym z bezprecedensowej burzliwości przemian. W takich warunkach, zagrożenia w
działalności przedsiębiorstw stają się zjawiskiem coraz powszechniejszym, przyczyniają się
do zakłócenia równowagi dynamicznej przedsiębiorstw z otoczeniem oraz ich egzystencji4,
jak również wpływają na jakość i efektywność ekonomiczno-finansowego przystosowania się
przedsiębiorstw do funkcjonowania w nowej rzeczywistości walutowej.
Niniejszy artykuł jest próbą syntezy wyników uzyskanych w następstwie badań
ankietowych przeprowadzonych w III i IV kwartale 2012 r. Badania te odnosiły się do
poszukiwania odpowiedzi na pytanie: jakich problemów natury finansowo-ekonomicznej
doświadczyły

maltańskie

i

słowackie

przedsiębiorstwa

w

wyniku

adaptacji

do

funkcjonowania w obszarze euro oraz w jaki sposób na poziom i jakość tej adaptacji wpłynął
globalny kryzys finansowy?
Program i przebieg badań ankietowych
Celem uzyskania właściwego materiału badawczego opracowano kwestionariusz
ankiety składający się z 5 bloków tematycznych. Blok 1 pozwolił na zdiagnozowanie
horyzontu czasowego, w którym badany podmiot znajdował się w najgorszej sytuacji
ekonomicznej. W związku z tym, że przedmiotem dociekań autorki stały się latach
2008-2012, odpowiedzi przedsiębiorstw, które wskazały na doświadczenie najtrudniejszej
sytuacji ekonomiczno-finansowej poza tym okresem nie uwzględniono w analizie. Blok 2
dotyczył podstawowych trudności w realizacji celów przedsiębiorstwa. Blok 3 odnosił się do
przyczyn szczególnie trudnej sytuacji przedsiębiorstwa, a więc najtrudniejszego etapu
transformacji (barier utrudniających adaptację do funkcjonowania w obszarze euro). Blok 4
dotyczył działań podjętych w celu ograniczenia trudnej sytuacji przedsiębiorstwa. Blok 5
(informacyjny),

umożliwił

sklasyfikowanie

badanych

podmiotów.

Odpowiedzi

ankietowanych, ze względu na charakter artykułu zanalizowano ze względu na wielkość
przedsiębiorstwa.
Planując dystrybucję ankiety, założono, że kwestionariusze zostaną rozprowadzone w
grupie losowo wybranych przedsiębiorstw maltańskich i słowackich. W tym celu
wykorzystano katalog Maltańskiego Urzędu Spraw Finansowych (MFSA – The Malta
Financial Services Authority), który zawiera ogólnodostępny Rejestr Przedsiębiorstw (wykaz
wszystkich instytucji bez względu na charakter prowadzonej działalności) oraz katalogi

4

B. Wieczerzyńska B., Kryzys w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 18.

75

internetowe (bazy) firm słowackich, m.in. http://www.colist.eu; http://www.zlatestranky.sk;
http://www.directory.kompass.com.
Łącznie rozesłano po 470 kwestionariuszy (po wcześniejszym potwierdzeniu mailowym
chęci udziału w badaniu). W rezultacie otrzymano 250 (Malta) i 319 (Słowacja)
wypełnionych ankiet, z tego właściwie uzupełnionych było 194 (Malta) i 276 (Słowacja).
Analizie poddano odpowiedzi 144 (Malta) i 217 (Słowacja) kwestionariuszy ankiet. 144
przedsiębiorstwa maltańskie i 217 firm słowackich wskazało lata 2008-2012 jako okres,
kiedy przedsiębiorstwo znajdowało się w trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej, z tego
72% firm maltańskich i 83% firm słowackich wskazało na lata 2008-2010.
Właściwie wypełnione kwestionariusze ankiet pochodziły przede wszystkim z firm,
gdzie wiodącym rodzajem działalności pozostawała produkcja – 45,83% (Malta), 45,62%
(Słowacja); a dalej handel– 29,16% (Malta), 35,02% (Słowacja) i usługi – 25,00% (Malta),
19,35% (Słowacja).
W strukturze badanych populacji największy udział miały przedsiębiorstwa duże
(zatrudniające 250 pracowników i powyżej) – 53,47% (Malta), 44,70% (Słowacja). Firmy
średnie (zatrudniające 50-249 osób) stanowiły 25,00% (Malta) 28,57% (Słowacja) badanej
populacji. Najmniejszy udział w próbkach miały podmioty małe (w tym mikro zatrudniające
2-49 osób) – 21,52% (w przypadku Malty) i 26,72% (w przypadku Słowacji).
Należy zaznaczyć, że wyników badań nie należy generalizować na całą populację
wszystkich przedsiębiorstw na Malcie i Słowacji, gdyż odnosiły się one jedynie do
nieznacznej części ogółu przedsiębiorstw. Ich celem było określenie pewnych tożsamych
tendencji będących konsekwencją wejścia Malty i Słowacji do strefy euro i eskalacji
globalnego kryzysu finansowego, a nie prawidłowości charakterystycznych dla wszystkich
maltańskich i słowackich przedsiębiorstw. Ponadto, przeprowadzone badania własne nie
lokują się w kategorii standardowych badań rynkowych, a uzyskane informacje mają tylko w
pewnej mierze charakter danych ilościowych. W związku z tym, próba badawcza nie była
reprezentatywna.
Namiastka zebranego materiału ilościowego pozwoliła na jakościową ocenę tendencji
pojawiających się wśród maltańskich i słowackich firm, ich ogólnych doświadczeń
finansowo-ekonomicznej adaptacji do prowadzenia działalności w obszarze strefy euro.
Pomimo to, materiał informacyjny jaki udało się pozyskać w następstwie przeprowadzonych
badań ankietowych pozwala na wyprowadzenie interesujących wniosków, a w rezultacie na
udzielenie odpowiedzi na wysunięty postulat badawczy.
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Analiza wyników badań polegała na ocenie niezależności stochastycznej cech
niemierzalnych (jakościowych) oraz badaniu związku między cechami, z których
przynajmniej jedna miała charakter jakościowy5.
W celu stwierdzenia, czy pomiędzy badanymi cechami istnieje związek, zastosowano
test niezależności chi-kwadrat

, który umożliwił uzyskanie kształtu rozkładu opinii

badanych firm ze względu na ich wielkość w populacji. Wykorzystano wzór6:
̂

∑∑

̂

gdzie:





̂

liczebności empiryczne,
liczebności teoretyczne,
liczba kolumn w tablicy kontyngencji,
liczba wierszy w tablicy kontyngencji.

W powyższym teście obszar krytyczny (prawostronny) określany jest równością:
, gdzie

– wartość krytyczna odczytana z tablicy rozkładu

poziomu istotności . W badaniu przyjęto poziom istotności

dla ustalonego z góry

= 0,05, który zakłada pewien

średni poziom zaufania dla otrzymanych wyników i jest zwykle przyjmowany dla zjawisk
społeczno-ekonomicznych. Hipotezę zerową o niezależności dwóch cech odrzucono, jeżeli
= 0,05, gdzie

– prawdopodobieństwo przekroczenia obliczonej statystyki

.

Ponadto, test niezależności chi-kwadrat wykorzystuje się, gdy dane pochodzą z dużej
n-elementowej próby wyznaczonej w sposób niezależny oraz, gdy uzyskane w przedziałach
wartości teoretyczne są większe od 5 (tj. n>5). Warunki te zostały spełnione.
W celu ocenienia siły związku między cechami pomiędzy którymi zachodzi zależność
stochastyczna wykorzystano współczynnik zbieżności V-Cramera, który nie wymaga, aby
którakolwiek z cech miała charakter ilościowy i pozwala na określenie siły związku między
zmiennymi niemierzalnymi, posłużono się wzorem:
√

,

gdzie:
 współczynnik zbieżności V–Cramera,
 chi–kwadrat.
= min (
1,

1),

gdzie:
5

M. Sobczyk, Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 232.
A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat, Metody statystyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002,
s. 402-403.
6
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 liczba wierszy,
 liczba kolumn w tablicy korelacyjnej.
Współczynnik zbieżności V-Cramera

(0,1). Do oceny siły związku między zmiennymi

wykorzystano następujące przedziały liczbowe :
7

0,0–0,2

 współzależność bardzo słaba,

0,2–0,4

 współzależność słaba,

0,4–0,6

 współzależność umiarkowana,

0,6–0,8

 współzależność silna,

0,8–0,10

 współzależność bardzo silna.

Wyniki badań
Główne trudności w realizacji celów przedsiębiorstwa
W pierwszym pytaniu ankietowym respondenci zostali poproszeni o wyrażenie opinii
na temat wpływu wejścia ich państwa do strefy euro/globalnego kryzysu finansowego na
realizację

celów

przedsiębiorstwa.

Zbiorcze

wyniki

obserwacji

w

tym

obszarze

zaprezentowano w tabeli 1.
Tabela 7. Podstawowe trudności w realizacji celów przedsiębiorstwa (M – Malta, S – Słowacja)
Zidentyfikowane
trudności

Ocena stopnia trudności:
1 – najniższy stopień trudności; 3 – najwyższy stopień trudności
1
2
3
M

S

M

S

M

S

1

2

Przedsiębiorstwa
duże
Przedsiębiorstwa
średnie
Przedsiębiorstwa
małe (w tym mikro)

11
(7,63%)
9
(6,25%)
5
(3,47%)
25
(17,36%)
M:

3
4
5
6
7
Dostosowanie oferty produktowej do wymagań rynku
62
39
21
27
14
(28,57%) (27,08%) (9,67%) (18,75%) (6,45%)
23
11
14
16
25
(10,59%) (7,63%)
(6,45%) (11,11%) (11,52%)
9
7
8
19
41
(4,14%)
(4,86%)
(3,68%) (13,19%) (18,89%)
94
57
43
62
80
(43,31%) (39,58%) (19,81%) (43,05%) (36,86%)
;
; S:

37
(25,69%)
5
(3,47%)
6
(4,16%)
48
(33,33%)

; S: *przypadek notacji naukowej ; = 54,900
Wdrożenie wymaganych w strefie euro standardów
42
16
29
24
26
(19,35%) (11,11%) (13,36%) (16,66%) (11,98%)
33
16
17
15
12
(15,20%) (11,11%) (7,83%) (10,41%) (5,52%)
13
7
12
18
33
(5,99%)
(4,86%)
(5,52%) (12,50%) (15,20%)
88
39
58
57
71
(40,55%) (27,08%) (26,72%) (39,58%) (33,17%)

Łącznie
Ocena zależności
cech
M: = 10,937
Przedsiębiorstwa
duże
Przedsiębiorstwa
średnie
Przedsiębiorstwa
małe (w tym mikro)
Łącznie
Ocena zależności
cech
7

M:

;

; S:

Łącznie
M (N=144;
100,00%)
8

S (N=217;
100,00%)
9

77
(53,47%)
36
(25,00%)
31
(21,52%)
144
(100,00%)

97
(44,70%)
62
(28,57%)
58
(26,72%)
217
(100,00%)

77
(53,47%)
36
(25,00%)
31
(21,52%)
144
(100,00%)

97
(44,70%)
62
(28,57%)
58
(26,72%)
217
(100,00%)

;

B. Pułaska-Turyna, Statystyka dla ekonomistów, Difin, Warszawa 2011, s. 317.
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M:
Przedsiębiorstwa
duże
Przedsiębiorstwa
średnie
Przedsiębiorstwa
małe (w tym mikro)
Łącznie
Ocena zależności
cech

Przedsiębiorstwa
duże
Przedsiębiorstwa
średnie
Przedsiębiorstwa
małe (w tym mikro)
1

= 18,446

16
(11,11%)
15
(10,41%)
18
(12,50%)
49
(34,02%)

; S: = 23,420
Nierzetelność kontrahentów
10
19
51
(6,94%)
(8,75%) (35,41%)
12
31
9
(8,33%) (14,28%) (6,25%)
7
10
6
(4,86%)
(4,60%)
(4,16%)
29
60
66
(20,13%) (27,64%) (45,83%)

19
59
(8,75%)
(27,18%)
20
11
(9,21%)
(5,06%)
38
10
(17,51%)
(4,60%)
77
80
(35,48%)
(36,86%)
M:
S:
M: *przypadek notacji naukowej ; = 26,769
S: *przypadek notacji naukowej ; = 63,428
Trudności z terminową regulacją zobowiązań własnych
45
62
19
21
13
14
(31,25%) (28,57%) (13,19%) (9,67%)
(9,02%)
(6,45%)
7
17
21
39
8
6
(4,86%)
(7,83%) (14,58%) (17,97%) (5,55%)
(2,76%)
5
11
6
22
20
25
(3,47%)
(5,06%)
(4,16%) (10,13%) (13,88%) (11,52%)
2
57
(39,58%)

77
(53,47%)
36
(25,00%)
31
(21,52%)
144
(100,00%)

97
(44,70%)
62
(28,57%)
58
(26,72%)
217
(100,00%)

77
(53,47%)
36
(25,00%)
31
(21,52%)

97
(44,70%)
62
(28,57%)
58
(26,72%)

3
4
5
6
7
8
90
46
82
41
45
144
Łącznie
(41,47%) (31,94%) (37,78%) (28,47%) (20,73%) (100,00%)
M:
Ocena zależności cech
S:
M: *przypadek notacji naukowej ; 45,507
S: *przypadek notacji naukowej ; = 59,958
Nieterminowa regulacja należności (zatory płatnicze)
14
14
24
19
39
64
77
Przedsiębiorstwa duże
(9,72%)
(6,45%) (16,66%) (8,75%) (27,08%) (29,49%) (53,47%)
Przedsiębiorstwa
7
11
17
39
12
12
36
średnie
(4,86%)
(5,06%) (11,80%) (17,97%) (8,33%)
(5,52%)
(25,00%)
Przedsiębiorstwa małe
6
41
10
11
15
6
31
(w tym mikro)
(4,16%) (18,89%) (6,94%)
(5,06%) (10,41%) (2,76%)
(21,52%)
27
66
51
69
66
82
144
Łącznie
(18,75%) (30,41%) (35,41%) (31,79%) (45,83%) (37,78%) (100,00%)
M:
;
Ocena zależności cech
S:
M: = 3,888
; *przypadek notacji naukowej ; S: = 102,533
Zmienność regulacji prawnych
10
11
7
19
60
67
77
Przedsiębiorstwa duże
(6,94%)
(5,06%)
(4,86%)
(8,75%) (41,66%) (30,87%) (53,47%)
Przedsiębiorstwa
7
19
8
18
21
25
36
średnie
(4,86%)
(8,75%)
(5,55%)
(8,29%) (14,58%) (11,52%) (25,00%)
Przedsiębiorstwa małe
5
22
5
9
21
27
31
(w tym mikro)
(3,47%) (10,13%) (3,47%)
(4,14%) (14,58%) (12,44%) (21,52%)
22
52
20
46
102
119
144
Łącznie
(15,27%) (23,96%) (13,88%) (21,19%) (70,83%) (54,83%) (100,00%)
Ocena zależności cech
M:
; S:
;
M: = 6,312
; S: = 21,623

9
217
(100,00%)

97
(44,70%)
62
(28,57%)
58
(26,72%)
217
(100,00%)

97
(44,70%)
62
(28,57%)
58
(26,72%)
217
(100,00%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań, 2013.

Dane zestawione w tabeli 1 sugerują, że w odniesieniu do przedsiębiorstw słowackich
pomiędzy wszystkimi analizowanymi cechami (zidentyfikowanym poziomem trudności w
realizacji celów przedsiębiorstwa w konkretnych obszarach) a wielkością podmiotu zachodzi
zależność statystyczna. W odniesieniu do firm maltańskich zaobserwowano zależność
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statystyczną pomiędzy wielkością przedsiębiorstwa i zidentyfikowanym poziomem trudności
w 4 na 6 analizowanych obszarów.
W sumie 43,05% badanych przedsiębiorstw maltańskich i 36,86% firm słowackich
uznało, że dostosowanie oferty produktowej do wymagań rynku generowało duże trudności,
które wpływały w bardzo istotny sposób na niemożność realizacji celów firmy, przy czym
wskazania dotyczące najwyższego i średniego stopnia trudności wdrożenia tego rodzaju
działania były najbardziej charakterystyczne dla dużych przedsiębiorstw maltańskich
(odpowiednio 18,75% dla najwyższego poziomu trudności i 27,08% dla średniego poziomu
trudności wdrożenia działania) oraz średnich (11,11% opowiedziało się za najwyższym
stopniem trudności działania, a 7,63% za średnim poziomem trudności dostosowania oferty
produktowej). W przypadku małych podmiotów maltańskich (w tym mikro) również
dominowały wskazania dotyczące najwyższego poziomu trudności dostosowania oferty
produktowej. Można uznać, że w przypadku tego sektora firm problemy z dostosowaniem
oferty produktowej do wymagań rynku generowały największe trudności w realizacji celów
firmy. Nieco inaczej rozkładały się odpowiedzi badanych podmiotów słowackich.
Na duży stopień trudności z dostosowaniem oferty produktowej do wymagań rynku po
wejściu Słowacji do UEM wskazywały przede wszystkim małe przedsiębiorstwa słowackie
(w tym mikro) – 18,89%. Za niskim poziomem trudności tego działania opowiedziały się w
głównej mierze podmioty duże (28,57%). W przypadku firm średnich, opinie były
podzielone. 11,52% badanych przyznało, że ma duże trudności z dopasowaniem asortymentu
do potrzeb rynku po akcesji Słowacji do obszaru euro. W opozycji pozostało 10,59%
podmiotów średnich, które wskazały na niski poziom trudności tego działania.
W przypadku zarówno firm maltańskich, jak i słowackich wraz ze wzrostem wielkości
przedsiębiorstwa, zmniejszały się trudności z wdrożeniem wymaganych w strefie euro
standardów, co w istotny sposób wpływało na realizację celów firmy (przede wszystkim w
odniesieniu do podmiotów małych). Za najmniejszymi trudności z tytułu implementacji
regulacji i standardów wymaganych w strefie euro opowiadały się przede wszystkim firmy
duże (25,69% przedsiębiorstw maltańskich; 19,35% firm słowackich). Średni i najwyższy
poziom trudności tego działania wskazywały nade wszystko średnie przedsiębiorstwa
prowadzące działalność na Malcie (słowackie firmy tej wielkości opowiedziały się w
większości 15,20% za najniższym poziomem trudności działania). Z kolei największe
trudności z implementacją wymaganych w UEM standardów miały mikro- i małe
przedsiębiorstwa obu państw.
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Z nierzetelnymi kontrahentami spotkały się w pierwszej kolejności przedsiębiorstwa
duże (Malta -35,41%, Słowacka - 27,18% wskazań dla wysokiego poziomu trudności w
realizacji celów przedsiębiorstwa). Nieco rzadziej z tego typu kontrahentami miały do
czynienia firmy średnie. Natomiast najrzadziej z nierzetelnymi kontrahentami spotykały się
przedsiębiorstwa małe i mikro (wskazania typowe dla badanych podmiotów obu państw).
Im mniejszy podmiot, tym częściej przyznawał się doświadczenia problemów z
terminową regulacją zobowiązań własnych i ich wpływem na realizację celów
przedsiębiorstwa. Zaobserwowano podobny rozkład odpowiedzi zarówno wśród badanych
firm działających na Malcie, jak i na Słowacji. Przedsiębiorstwa duże w: Malta - 31,25% i
Słowacja – 28,57% stwierdziły, że mają małe trudności z terminowym regulowaniem
zobowiązań własnych. 14,58% średnich firm maltańskich i 17,97% podmiotów słowackich
przyznało, że niemożność wywiązania się z terminowej spłaty zobowiązań w istotny
(aczkolwiek nie kluczowy) sposób wpływało na realizację celów firmy, natomiast do
największego problemu z tego rodzaju powinnościami finansowymi przyznały się przede
wszystkim podmioty małe (Malta - 13,88% i Słowacja -11,52%). Można uznać, że w
przypadku tych ostatnich, trudna sytuacja przedsiębiorstwa była podyktowana właśnie
niemożnością terminowego regulowania zobowiązań własnych (wskazuje na to przypisanie
temu działaniu najwyższego poziomu trudności).
W przypadku firm maltańskich, nie zaobserwowano zależności stochastycznej
pomiędzy wielkością firmy a zidentyfikowanym poziomem trudności zatorów płatniczych i
ich wpływem na realizacje celów przedsiębiorstwa. Zależność taką (o charakterze
umiarkowanym) zaobserwowano w odniesieniu do firm słowackich (

= 0,486).

W sumie 45,83% firmy maltańskich wskazało, ze zatory płatnicze powodują duże
trudności z realizacją celów przedsiębiorstwa (przewaga odpowiedzi firm dużych – 27,08% i
małych – 10,41%). Natomiast łącznie 35,41% badanych podmiotów przyznało, że
nieterminowa regulacja należności w istotny sposób wpłynęła na realizację celów
przedsiębiorstwa, tym samym ich trudną sytuację w jakiej się znaleźli (przewaga firm dużych
– 16,66% i średnich 11,80%). Nieco inaczej rozkładały się odpowiedzi badanych firm
słowackich.
Na wysoki poziom trudności w tym obszarze wskazywały przede wszystkim duże firmy
słowackie (29,49%). Firmy średnie uznały, że problem ten dotyczy ich w 17,97% (średni
poziom trudności z terminową ściągalnością należności). Na najmniejszy problem z zatorami
płatniczymi wskazywały podmioty małe i mikro (18,89%).
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Zaskakującym i nie poddającym się łatwej interpretacji jest fakt, że zarówno
przedsiębiorstwa maltańskie, jak i słowackie (w tym przede wszystkim duże) wskazują, iż
jedną z głównych trudności przy realizacji celów przedsiębiorstwa jest nieterminowa
regulacja zobowiązań, zarazem ta sama grupa podmiotów wskazała, ze dobrze radzi sobie
terminową regulacją zobowiązań własnych. Może to wynikać ze zbyt złagodzonej,
tolerancyjnej i nader pozytywnej oceny własnej rzetelności w regulowaniu zobowiązań i
zarazem bardzo ostrej oceny rzetelności płatniczej kontrahentów – tabela 1.
Nie zaobserwowano natomiast zależności stochastycznej pomiędzy wielkością firmy
prowadzącej działalność na Malcie a zidentyfikowanym poziomem trudności zmienności
regulacji prawnych i ich wpływu na realizację celów przedsiębiorstwa. Zależność ta została
zaobserwowana w odniesieniu do firm słowackich (

= 0,223). Zmienność regulacji

prawnych została oceniona przez ogół 70,83% ankietowanych firm maltańskich jako trudność
generująca duże problemy w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa i realizacji celów jakie sobie
stawia (mimo, że zależność statystyczna pomiędzy analizowanymi cechami nie zachodzi, to
dane zestawione w tabeli 1 sugerują, że na fakt ten wskazywały w głównej mierze podmioty
duże). Jeżeli chodzi o firmy słowackie, to połowa badanych podmiotów (54,83%) wskazała
na

bardzo

wysoki

wpływ

zmienności

regulacji

prawnych

na

realizację

celów

przedsiębiorstwa.
Na najwyższy poziom istotności zmienności regulacji prawnych wskazywały przede
wszystkim podmioty duże (30,87%) oraz część firm średnich (11,52%). Na problem ten jako
sprawiający duże trudności w realizacji celów firmy wskazało 12,44% przedsiębiorstw mikro
i małych, w opozycji pozostało jednak 10,13% podmiotów tego sektora.
Przyczyny szczególnie trudnej sytuacji przedsiębiorstw
Odpowiedzi na pytania kolejnego bloku kwestionariusza ankiety pozwoliły na
pozyskanie informacji na temat przyczyn trudnej sytuacji badanych przedsiębiorstw, które
implikowały z jednej strony problemy z adaptacją do funkcjonowania we wspólnym obszarze
walutowym euro, a z drugiej oddziaływały na obniżenie efektywności finansowoekonomicznej podmiotu. Pozyskane dane zestawione ze względu na wielkość podmiotu
pokazuje tabela 2.
Tabela 8. Przyczyny szczególnie trudnej sytuacji przedsiębiorstw (M – Malta, S – Słowacja)
Ocena stopnia trudności:
1 – najniższy stopień trudności; 3 – najwyższy stopień trudności
1
2
3

Zidentyfikowane
trudności

1

M

S

M

2

3

4

S
5
Spadek eksportu

Łącznie

M

S

6

7

M
(N=144;
100,00%)
8

S (N=217;
100,00%)
9

82

Przedsiębiorstwa
duże
Przedsiębiorstwa
średnie
Przedsiębiorstwa
małe (w tym
mikro)

51
(35,41%)
21
(14,58%)

12
(5,52%)
17
(7,83%)

12
(8,33%)
6
(4,16%)

29
(13,36%)
15
(6,91%)

14
(9,72%)
9
(6,25%)

56
(25,80%)
30
(13,82%)

77
(53,47%)
36
(25,00%)

97
(44,70%)
62
(28,57%)

18
(12,50%)

9
(4,14%)

6
(4,16%)

16
(7,37%)

7
(4,86%)

33
(15,20%)

31
(21,52%)

58
(26,72%)

Łącznie

90
(62,50%)

38
(17,51%)

24
(16,66%)

60
(27,64%)

30
(20,83%)

119
(54,83%)

144
(100,00%)

217
(100,00%)

77
(53,47%)
36
(25,00%)

97
(44,70%)
62
(28,57%)

Ocena
zależności cech

M:
M:

; S:

= 1,252

Przedsiębiorstwa
duże
Przedsiębiorstwa
średnie
Przedsiębiorstwa
małe (w tym
mikro)

21
(14,58%)
6
(4,16%)

; S: = 5,899
Zawirowania walutowe w Europie Środkowej
18
21
11
35
68
(8,29%)
(14,58%)
(5,06%)
(24,30%)
(31,33%)
12
19
15
11
35
(5,52%)
(13,19%)
(6,91%)
(7,63%)
(16,12%)

7
(4,86%)

19
(8,75%)

6
(4,16%)

27
(12,44%)

18
(12,50%)

12
(5,52%)

31
(21,52%)

58
(26,72%)

Łącznie

34
(23,61%)

49
(22,58%)

46
(31,94%)
M:

53
(24,42%)

64
(44,44%)
;

115
(52,99%)
;

144
(100,00%)

217
(100,00%)

77
(53,47%)
36
(25,00%)

97
(44,70%)
62
(28,57%)

Ocena
zależności cech
M: = 12,293

S:

Przedsiębiorstwa
duże
Przedsiębiorstwa
średnie
Przedsiębiorstwa
małe (w tym
mikro)

9
(6,25%)
5
(3,47%)

15
(6,91%)
7
(3,22%)

; S: *przypadek notacji naukowej ; = 40,328
Kryzys finansowy strefy euro
13
11
55
71
(9,02%)
(5,06%)
(38,19%)
(32,71%)
5
29
26
26
(3,47%)
(13,36%)
(18,05%)
(11,98%)

8
(5,55%)

24
(11,05%)

6
(4,16%)

16
(7,37%)

17
(11,80%)

18
(8,29%)

31
(21,52%)

58
(26,72%)

Łącznie

22
(15,27%)

46
(21,19%)

24
(16,66%)

56
(25,80%)

98
(68,05%)

115
(52,99%)

144
(100,00%)

217
(100,00%)

Ocena
zależności cech
M: = 3,892

M:

; S:
; S: *przypadek notacji naukowej ;

1

2

Przedsiębiorstwa
duże
Przedsiębiorstwa
średnie
Przedsiębiorstwa
małe (w tym
mikro)
Łącznie

3

= 49,733

7

8

9

15
(10,41%)
6
(4,16%)

4
5
6
Spadek konkurencyjności przedsiębiorstwa
10
11
12
51
(4,60%)
(7,63%)
(5,52%)
(35,41%)
8
8
6
22
(3,68%)
(5,55%)
(2,76%)
(15,27%)

75
(34,56%)
48
(22,11%)

77
(53,47%)
36
(25,00%)

97
(44,70%)
62
(28,57%)

5
(3,47%)

5
(2,30%)

7
(4,86%)

9
(4,14%)

19
(13,19%)

44
(20,27%)

31
(21,52%)

58
(26,72%)

26
(18,05%)

23
(10,59%)

26
(18,05%)

27
(12,44%)

92
(63,88%)

167
(76,95%)

144
(100,00%)

217
(100,00%)

=1,964
; S: = 1,424
Zwiększona konkurencja ze strony przedsiębiorstw strefy euro
6
23
29
19
42
55
(4,16%)
(10,59%)
(20,13%)
(8,75%)
(29,16%)
(25,34%)
6
13
12
17
18
32
(4,16%)
(5,99%)
(8,33%)
(7,83%)
(12,50%)
(14,74%)

77
(53,47%)
36
(25,00%)

97
(44,70%)
62
(28,57%)

14
(9,72%)

37
(17,05%)

12
(8,33%)

10
(4,60%)

5
(3,47%)

11
(5,06%)

31
(21,52%)

58
(26,72%)

26
(18,05%)

73
(33,64%)

53
(36,80%)

46
(21,19%)

65
(45,13%)

98
(45,16%)

144
(100,00%)

217
(100,00%)

Ocena
zależności cech

M:

; S:

M:

Przedsiębiorstwa
duże
Przedsiębiorstwa
średnie
Przedsiębiorstwa
małe (w tym
mikro)
Łącznie
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Ocena
M:
zależności cech
M: = 23,087

;

; S:

Przedsiębiorstwa
duże
Przedsiębiorstwa
średnie
Przedsiębiorstwa
małe (w tym
mikro)

7
(4,86%)
5
(3,47%)

; S: *przypadek notacji naukowej ; = 33,758
Spadek atrakcyjności inwestycyjnej kraju
8
12
7
58
82
(3,68%)
(8,33%)
(3,22%)
(40,27%)
(37,78%)
12
7
9
24
41
(5,52%)
(4,86%)
(4,14%)
(16,66%)
(18,89%)

5
(3,47%)

6
(2,76%)

5
(3,47%)

11
(5,06%)

21
(14,58%)

41
(18,89%)

31
(21,52%)

58
(26,72%)

Łącznie

17
(11,80%)

26
(11,98%)

24
(16,66%)

27
(12,44%)

103
(71,52%)

164
(75,57%)

144
(100,00%)

217
(100,00%)

Ocena
zależności cech

M:
M:

Przedsiębiorstwa
duże
Przedsiębiorstwa
średnie
Przedsiębiorstwa
małe (w tym
mikro)
Łącznie

; S:

97
(44,70%)
62
(28,57%)

;

=1,551

12
(8,33%)
5
(3,47%)

; S: = 11,622
Bariery popytu na produkowane wyroby
16
48
10
17
(7,37%)
(33,33%)
(4,60%)
(11,80%)
8
6
16
25
(3,68%)
(4,16%)
(7,37%)
(17,36%)

71
(32,71%)
38
(17,51%)

77
(53,47%)
36
(25,00%)

97
(44,70%)
62
(28,57%)

21
(14,58%)

7
(3,22%)

5
(3,47%)

15
(6,91%)

5
(3,47%)

36
(16,58%)

31
(21,52%)

58
(26,72%)

38
(26,38%)

31
(14,28%)
M:

59
(40,97%)

41
(18,89%)

47
(32,63%)

145
(66,82%)

144
(100,00%)
;

217
(100,00%)

77
(53,47%)
36
(25,00%)

97
(44,70%)
62
(28,57%)

31
(21,52%)

58
(26,72%)

144
(100,00%)

217
(100,00%)

7

8

9

72
(33,17%)
38
(17,51%)

77
(53,47%)
36
(25,00%)

97
(44,70%)
62
(28,57%)

Ocena
zależności cech
S:
M: *przypadek notacji naukowej ; = 63,462
; S: = 7,871
Niski poziom technologii („zapóźnienie technologiczne”)
Przedsiębiorstwa
40
57
21
19
16
21
duże
(27,77%)
(26,26%)
(14,58%)
(8,75%)
(11,11%)
(9,67%)
Przedsiębiorstwa
23
39
7
14
6
9
średnie
(15,97%)
(17,97%)
(4,86%)
(6,45%)
(4,16%)
(4,14%)
Przedsiębiorstwa
11
31
12
19
8
8
małe (w tym
(7,63%)
(14,28%)
(8,33%)
(8,75%)
(5,55%)
(3,68%)
mikro)
74
127
40
52
30
38
Łącznie
(51,38%)
(58,52%)
(27,77%)
(23,96%)
(20,83%)
(17,51%)
1
Ocena
zależności cech

77
(53,47%)
36
(25,00%)

2

3

4

5

6

M:
M:

=6,019

; S:

; S: = 4,769
Wzrost kosztów działalności firmy
6
16
64
(4,16%)
(7,37%)
(44,44%)
9
14
22
(6,25%)
(6,45%)
(15,27%)

Przedsiębiorstwa
duże
Przedsiębiorstwa
średnie
Przedsiębiorstwa
małe (w tym
mikro)

7
(4,86%)
5
(3,47%)

9
(4,14%)
10
(4,60%)

5
(3,47%)

8
(3,68%)

10
(6,94%)

19
(8,75%)

16
(11,11%)

31
(14,28%)

31
(21,52%)

58
(26,72%)

Łącznie

17
(11,80%)

27
(12,44%)

25
(17,36%)

49
(22,58%)

102
(70,83%)

141
(64,97%)

144
(100,00%)

217
(100,00%)

42
(19,35%)
10
(4,60%)
39
(17,97%)

77
(53,47%)
36
(25,00%)
31
(21,52%)

97
(44,70%)
62
(28,57%)
58
(26,72%)

Ocena
zależności cech

M:
M:

Przedsiębiorstwa
duże
Przedsiębiorstwa
średnie
Przedsiębiorstwa
małe (w tym

= 13,753

13
(9,02%)
5
(3,47%)
5
(3,47%)

22
(10,13%)
17
(7,83%)
8
(3,68%)

;

; S:

; S: = 8,473
Utrata płynności finansowej
20
33
44
(13,88%)
(15,20%)
(30,55%)
6
35
25
(4,16%)
(16,12%)
(17,36%)
5
11
21
(3,47%)
(5,06%)
(14,58%)
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mikro)
Łącznie

23
(15,97%)

Ocena
zależności cech
M: =2,238

47
(21,65%)

31
(21,52%)

91
(41,93%)

144
(100,00%)

217
(100,00%)

; S: *przypadek notacji naukowej ; = 33,584
Konflikty z kontrahentami
23
29
36
42
(15,97%)
(13,36%)
(25,00%)
(19,35%)
9
37
5
19
(6,25%)
(17,05%)
(3,47%)
(8,75%)

77
(53,47%)
36
(25,00%)

97
(44,70%)
62
(28,57%)

M:

79
(36,40%)

90
(62,50%)

; S:

Przedsiębiorstwa
duże
Przedsiębiorstwa
średnie
Przedsiębiorstwa
małe (w tym
mikro)

18
(12,50%)
22
(15,27%)

26
(11,98%)
6
(2,76%)

16
(11,11%)

28
(12,90%)

7
(4,86%)

19
(8,75%)

8
(5,55%)

11
(5,06%)

31
(21,52%)

58
(26,72%)

Łącznie

56
(38,88%)

60
(27,64%)

39
(27,08%)

85
(39,17%)

49
(34,02%)

72
(33,17%)

144
(100,00%)

217
(100,00%)

; S: *przypadek notacji naukowej ; = 32,708
Upadłość kontrahenta - odbiorcy
21
29
27
42
(14,58%)
(13,36%)
(18,75%)
(19,35%)
16
17
5
24
(11,11%)
(7,83%)
(3,47%)
(11,05%)

77
(53,47%)
36
(25,00%)

97
(44,70%)
62
(28,57%)

Ocena
M:
zależności cech
M: = 19,866

;

; S:

Przedsiębiorstwa
duże
Przedsiębiorstwa
średnie
Przedsiębiorstwa
małe (w tym
mikro)

29
(20,13%)
15
(10,41%)

26
(11,98%)
21
(9,67%)

20
(13,88%)

39
(17,97%)

6
(4,16%)

10
(4,60%)

5
(3,47%)

9
(4,14%)

31
(21,52%)

58
(26,72%)

Łącznie

64
(44,44%)

86
(39,63%)

43
(29,86%)

56
(25,80%)

37
(25,69%)

75
(34,56%)

144
(100,00%)

217
(100,00%)

; S: *przypadek notacji naukowej ; = 26,290
Upadłość kontrahenta - dostawcy
19
21
44
51
(13,19%)
(9,67%)
(30,55%)
(23,50%)
6
35
23
20
(4,16%)
(16,12%)
(15,97%)
(9,21%)

77
(53,47%)
36
(25,00%)

97
(44,70%)
62
(28,57%)

Ocena
M:
zależności cech
M: = 12,169
Przedsiębiorstwa
duże
Przedsiębiorstwa
średnie
Przedsiębiorstwa
małe (w tym
mikro)
1
Łącznie

;

; S:

14
(9,72%)
7
(4,86%)

25
(11,52%)
7
(3,22%)

7
(4,86%)

24
(11,05%)

7
(4,86%)

19
(8,75%)

17
(11,80%)

15
(6,91%)

31
(21,52%)

58
(26,72%)

2
28
(19,44%)

3
56
(25,80%)

4
32
(22,22%)

5
75
(34,56%)

6
84
(58,33%)

7
86
(39,63%)

8
144
(100,00%)

9
217
(100,00%)

Ocena
zależności cech
M: =1,237

M:

; S:
; S: *przypadek notacji naukowej ;

= 33,047

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań, 2013.

Zarówno w odniesieniu do badanych firm maltańskich, jak i słowackich, stwierdzono
zależność statystyczną pomiędzy wielkością podmiotu a następującymi przyczynami
szczególnie trudnej sytuacji firmy:
 zawirowania walutowe w Europie Środkowej (współzależność między cechami jest w
przypadku firm maltańskich bardzo słaba słowackich słaba -

= 0,168, a w odniesieniu do firm

= 0,304 );

 zwiększona konkurencja ze strony przedsiębiorstw strefy euro (zależność między
cechami ma charakter słaby -

= 0,230 – firmy maltańskie i

= 0,278 – firmy

słowackie);
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 konflikty z kontrahentami (współzależność ma charakter słaby maltańskie i

= 0,213 – firmy

= 0,274 – firmy słowackie);

 upadłość kontrahenta – odbiorcy (zależność między cechami jest bardzo słaba 0,167 – w odniesieniu do przedsiębiorstw maltańskich i słaba -

=

= 0,275 w

przypadku firm słowackich).
Opinie badanych firm obu państw na temat wpływu zawirowań walutowych w Europie
Środkowej na sytuację przedsiębiorstwa były podzielone biorąc pod uwagę stopień
problemów, jakie generuje ta trudność w funkcjonowaniu firmy. Małe firmy (w tym mikro)
prowadzące działalność na Malcie najczęściej wskazywały na najwyższy poziom trudności
jakie to wydarzenie generuje dla ich działalności. Natomiast małe podmioty słowackie, w
większości uznały, że wydarzenia te powodują niewielkie trudności i raczej nie wpływają
wpływały w sposób istotny na trudną sytuację w jakiej znalazła się firma. Firmy duże i
średnie (obu państw) opowiadały się raczej za wysokim i średnim poziomem trudności jakie
powodują zawirowania walutowe w Europie Środkowej na sytuację w jakiej znalazło się
przedsiębiorstwo. W związku z tym, to przede wszystkim firmy małe (przede wszystkim
maltańskie) i duże uznały, że sytuacja na rynku walutowym w Europie Środkowej miała w
największym stopniu wpływ na trudną sytuację w jakiej znalazło się przedsiębiorstwo.
Inną wspólną dla obu badanych grup przedsiębiorstw, ważną przyczyną trudnej sytuacji
finansowej firmy był napływ konkurencji. Małe firmy maltańskie i słowackie raczej
przypisywały tej przyczynie najmniejsze znaczenie (9,72% - Malta i 17,05% - Słowacja), tym
samym nie wiązały one zwiększonej konkurencji ze strony przedsiębiorstw strefy euro z
sytuacją kryzysową, jaka zaistniała w ich firmie. Najwyższy poziom istotności tej przyczynie
przypisywały badane podmioty duże (29,16% Malta i 25,34% - Słowacja), rzadziej firmy
średnie (12,50% - Malta i 14,74% - Słowacja).
W przypadku badanych firm maltańskich i słowackich, urzeczywistnienie się
konfliktów z kontrahentami zostało uznane za najmniej istotną przyczynę trudnej sytuacji
firmy w głównej mierze przez podmioty średnie (Malta: 15,27%) i małe (w tym mikro –
Malta: 11,11% i Słowacja: 12,90%). Firmy duże przyznały, że nieporozumienia tego rodzaju
generowały trudności w funkcjonowaniu podmiotu na poziomie średnim (Malta: 15,97%;
Słowacja: 13,36%) i wysokim (Malta: 25,00%; Słowacja: 19,35%).
Dane zestawione w tabeli 2 sugerują, że sytuacja upadłości kontrahenta-odbiorcy
wpłynęła na jakość funkcjonowania przede wszystkim firm dużych (na fakt ten wskazało –
najwyższy stopień generowanych trudności w funkcjonowaniu firmy – 18,75% badanych
podmiotów maltańskich i 19,35% biorących udział w badaniu firm słowackich). Choć należy
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podkreślić, że opinie na ten temat wśród tego sektora podmiotów były podzielone. Generalnie
można wysunąć wniosek, że im mniejszy podmiot, tym sytuacja upadłości kontrahenta odbiorcy mniej istotnie wpływała na powstawanie trudności w funkcjonowaniu firmy.
Wyżej wskazane przyczyny szczególnie trudnej sytuacji w jakiej znalazły się badane
podmioty w rozpatrywanym horyzoncie czasu zostały zidentyfikowane przez badane
podmiotu obu Republik z uwzględnieniem istotnych statystycznie różnic w odpowiedziach
badanych ze względu na wielkość podmiotu.
Poniżej zaprezentowano pozostałe przyczyny szczególnie trudnej sytuacji w jakiej
znalazły się badane przedsiębiorstwa, bez uwzględnienia wielkości podmiotu (brak
statystycznie istotnych różnic):
 spadek eksportu (przez ogół 62,50% firm maltańskich został uznany za rodzący
najniższy poziom trudności w funkcjonowaniu firmy; co jest równoznaczne z faktem,
ze w omawianym horyzoncie czasowym firmy nie odczuły spadku eksportu; w
opozycji pozostały wskazania większości badanych podmiotów słowackich, które
uznały w łącznie 54,83% spadek eksportu jako bardzo istotną przyczynę znalezienia
się przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji);
 kryzys finansowy strefy euro (przez 68,05% ogółu badanych podmiotów maltańskich i
52,99% przedsiębiorstw słowackich wydarzenie to

zostało zidentyfikowane jako

rodzące istotne trudności w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa);
 spadek konkurencyjności przedsiębiorstwa (w sumie 63,88% ankietowanych firm
maltańskich i 76,95% biorących udział w badaniu podmiotów słowackich wskazało tę
przyczynę jako stwarzającą bardzo istotne trudności dla prowadzenia działalności);
 spadek atrakcyjności inwestycyjnej kraju (sumarycznie 71,52% firm maltańskich i
75,57% przedsiębiorstw słowackich opowiedziało się za wysokim stopniem trudności
w funkcjonowaniu firmy powodowanych przez ten fakt);
 niski poziom technologii (przez 51,38% ogółu badanych firm maltańskich i 58,52%
podmiotów słowackich zostało uznane za mało ważną przyczynę warunkującą trudną
sytuację w jakiej znalazło się przedsiębiorstwo);
 utrata płynności finansowej (ta determinanta została uznana za bardzo ważną w
generowaniu trudności dla funkcjonowania firmy przez w sumie 62,50% firm
maltańskich i 41,93% firm słowackich);
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 upadłość kontrahenta-dostawcy (w opinii w sumie 58,33% badanych firm maltańskich
i 39,63% podmiotów słowackich wydarzenie tego rodzaju wpłynęło bardzo
niekorzystnie na sytuację w przedsiębiorstwie);
 wzrost kosztów działalności (ta przyczyna została uznana za bardzo istotną w
generowaniu trudności w funkcjonowaniu firmy przez 70,83% firm maltańskich i
64,97% firm słowackich).
Sposoby ograniczenia trudnej sytuacji przedsiębiorstwa
Kolejna seria pytań dotyczyła sposobu reagowania na trudności, jakie urzeczywistniły
się w funkcjonowaniu firmy. Zbiorcze odpowiedzi ankietowanych prezentujące sposoby ich
reagowania na sytuację kryzysową w przedsiębiorstwie ze względu na wielkość podmiotu i
częstotliwość podejmowania konkretnych działań ukazano w tabeli 3.
Tabela 9. Działania podjęte w celu ograniczenia trudnej sytuacji przedsiębiorstwa (M – Malta, S – Słowacja)
Ocena stopnia trudności:
1 – najniższy stopień trudności; 3 – najwyższy stopień trudności
1
2
3

Zidentyfikowane
trudności

Łącznie

7

12
(5,52%)
14
(6,45%)

5
6
Redukcja kosztów
19
9
46
(13,19%)
(4,14%)
(31,94%)
9
10
22
(6,25%)
(4,60%)
(15,27%)

M
(N=144;
100,00%)
8

76
(35,02%)
38
(17,51%)

77
(53,47%)
36
(25,00%)

97
(44,70%)
62
(28,57%)

5
(3,47%)

6
(2,76%)

6
(4,16%)

10
(4,60%)

20
(13,88%)

42
(19,35%)

31
(21,52%)

58
(26,72%)

22
(15,27%)

32
(14,74%)

34
(23,61%)

29
(13,36%)

88
(61,11%)

156
(71,88%)

144
(100,00%)

217
(100,00%)

12
(5,52%)
33
(15,20%)

77
(53,47%)
36
(25,00%)

97
(44,70%)
62
(28,57%)

M

S

M

1

2

3

4

Przedsiębiorstwa
duże
Przedsiębiorstwa
średnie
Przedsiębiorstwa
małe (w tym
mikro)

12
(8,33%)
5
(3,47%)

Łącznie
Ocena
zależności cech

S

M:
M:

= 0,273

M

S

S (N=217;
100,00%)
9

; S:

Przedsiębiorstwa
duże
Przedsiębiorstwa
średnie
Przedsiębiorstwa
małe (w tym
mikro)

19
(13,19%)
16
(11,11%)

53
(24,42%)
7
(3,22%)

; S: = 5,949
Wstrzymanie inwestycji
19
32
39
(13,19%)
(14,74%)
(27,08%)
11
22
9
(7,63%)
(10,13%)
(6,25%)

19
(13,19%)

10
(4,60%)

6
(4,16%)

13
(5,99%)

6
(4,16%)

35
(16,12%)

31
(21,52%)

58
(26,72%)

Łącznie

54
(37,50%)

70
(32,25%)

36
(25,00%)
M:

67
(30,87%)

54
(37,50%)
;

80
(36,86%)
;

144
(100,00%)

217
(100,00%)

7

8

9

51
(23,50%)
13
(5,99%)
8
(3,68%)

77
(53,47%)
36
(25,00%)
31
(21,52%)

97
(44,70%)
62
(28,57%)
58
(26,72%)

Ocena
zależności cech
M: = 16,674

S:
; S: *przypadek notacji naukowej ;

1

2

3

Przedsiębiorstwa
duże
Przedsiębiorstwa
średnie
Przedsiębiorstwa
małe (w tym

21
(14,58%)
6
(4,16%)
21
(14,58%)

19
(8,75%)
17
(7,83%)
32
(14,74%)

4
5
6
Redukcja rozmiarów działalności
14
27
42
(9,72%)
(12,44%)
(29,16%)
12
32
18
(8,33%)
(14,74%)
(12,50%)
5
18
5
(3,47%)
(8,29%)
(3,47%)

= 60,003
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mikro)
Łącznie
Ocena
zależności cech

Przedsiębiorstwa
duże
Przedsiębiorstwa
średnie
Przedsiębiorstwa
małe (w tym
mikro)
Łącznie

48
(33,33%)

68
31
77
65
(31,33%)
(21,52%)
(35,48%)
(45,13%)
M:
S:
M: *przypadek notacji naukowej ; = 26,319
S: *przypadek notacji naukowej ; = 42,857
Wycofanie się z niektórych rynków
26
21
12
29
39
(18,05%)
(9,67%)
(8,33%)
(13,36%)
(27,08%)
10
15
16
26
10
(6,94%)
(6,91%)
(11,11%)
(11,98%)
(6,94%)

72
(33,17%)

20
(13,88%)

22
(10,13%)

6
(4,16%)

19
(8,75%)

56
(38,88%)

58
(26,72%)

34
(23,61%)

74
(34,10%)

Ocena
zależności cech

M:
M:

;

= 22,819

144
(100,00%)

217
(100,00%)

47
(21,65%)
21
(9,67%)

77
(53,47%)
36
(25,00%)

97
(44,70%)
62
(28,57%)

5
(3,47%)

17
(7,83%)

31
(21,52%)

58
(26,72%)

54
(37,50%)

85
(39,17%)

144
(100,00%)

217
(100,00%)

;

; S:

;

Przedsiębiorstwa
duże
Przedsiębiorstwa
średnie
Przedsiębiorstwa
małe (w tym
mikro)

8
(5,55%)
11
(7,63%)

10
(4,60%)
13
(5,99%)

; S: = 10,261
Redukcja zatrudnienia
9
29
60
(6,25%)
(13,36%)
(41,66%)
6
21
19
(4,16%)
(9,67%)
(13,19%)

7
(4,86%)

19
(8,75%)

8
(5,55%)

12
(5,52%)

16
(11,11%)

27
(12,44%)

31
(21,52%)

58
(26,72%)

Łącznie

26
(18,05%)

42
(19,35%)

23
(15,97%)

62
(28,57%)

95
(65,97%)

113
(52,07%)

144
(100,00%)

217
(100,00%)

Ocena
zależności cech

M:
M:

;

= 12,885

58
(26,72%)
28
(12,90%)

77
(53,47%)
36
(25,00%)

97
(44,70%)
62
(28,57%)

; S:

;

Przedsiębiorstwa
duże
Przedsiębiorstwa
średnie
Przedsiębiorstwa
małe (w tym
mikro)

16
(11,11%)
9
(6,25%)

19
(8,75%)
15
(6,91%)

; S: = 14,044
Ograniczenie dostaw
25
49
36
(17,36%)
(22,58%)
(25,00%)
21
30
6
(14,58%)
(13,82%)
(4,16%)

20
(13,88%)

6
(2,76%)

6
(4,16%)

19
(8,75%)

5
(3,47%)

33
(15,20%)

31
(21,52%)

58
(26,72%)

Łącznie

45
(31,25%)

40
(18,43%)

52
(36,11%)

98
(45,16%)

47
(32,63%)

79
(36,40%)

144
(100,00%)

217
(100,00%)

29
(13,36%)
17
(7,83%)

77
(53,47%)
36
(25,00%)

97
(44,70%)
62
(28,57%)

Ocena
M:
; S:
zależności cech
M: *przypadek notacji naukowej ; = 30,888
; S: = 15,831
Tworzenie nieformalnych relacji by przetrwać
Przedsiębiorstwa
46
62
19
19
12
16
duże
(31,94%)
(28,57%)
(13,19%)
(8,75%)
(8,33%)
(7,37%)
Przedsiębiorstwa
8
32
14
19
14
11
średnie
(5,55%)
(14,74%)
(9,72%)
(8,75%)
(9,72%)
(5,06%)
Przedsiębiorstwa
5
13
5
29
21
16
małe (w tym
(3,47%)
(5,99%)
(3,47%)
(13,36%)
(14,58%)
(7,37%)
mikro)
59
107
38
67
47
43
Łącznie
(40,97%)
(49,30%)
(26,38%)
(30,87%)
(32,63%)
(19,81%)
1
2
3
4
5
6
7
Ocena
M:
zależności cech
S:
M: *przypadek notacji naukowej ;
37,274
S: *przypadek notacji naukowej ; = 24,796

;

77
(53,47%)
36
(25,00%)

97
(44,70%)
62
(28,57%)

31
(21,52%)

58
(26,72%)

144
(100,00%)
8

217
(100,00%)
9

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań, 2013.
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Dane zestawione w tabeli 3 sugerują, to że niemal w każdym z zainicjowanych działań,
którego celem było ograniczenie i poprawienie trudnej sytuacji firmy, uwarunkowane było
wielkością podmiotu. Wyjątek stanowiło działanie polegające na redukcji kosztów. Działanie
to zostało uznane za najczęściej podejmowane przez ogół 61,11% przedsiębiorstw
maltańskich i 71,88% firm słowackich (bez wyraźnych różnicach w odpowiedziach badanych
biorąc pod uwagę ich wielkość iczęstotliwość inicjowania działania).
Istnieje zależność statystyczna pomiędzy wielkością podmiotu a częstotliwością
wstrzymywania inwestycji jako sposobem na ograniczenie trudnej sytuacji firmy (Malta:
0,196: współzależność bardzo słaba; Słowacja:

=

= 0,371: współzależność słaba ). Na

praktykę tego rodzaju działań w sytuacji kryzysowej w firmie pozwalały sobie najczęściej
przede wszystkim podmioty duże (27,08%) - w przypadku badanych podmiotów maltańskich
(firmy słowackie w 24,42% uznały, że działanie to podejmowane było bardzo rzadko celem
ograniczenia niekorzystnej sytuacji przedsiębiorstwa). Nieco rzadziej to rozwiązanie
wybierały średnie podmioty funkcjonujące na Malcie, a 13,19% badanych podmiotów małych
(i mikro) uznało, że działanie to podejmowane było bardzo rzadko. Inną zależność
zaobserwowano w stosunku do omawianego działania wśród firm słowackich. Im mniejszy
podmiot, tym częściej wstrzymywał inwestycje.
Za redukcją rozmiarów działalności jako sposobem na zmniejszenie trudności, które
pojawiły się w firmie wskazywały, w pierwszej kolejności firmy duże (Malta: 29,16%;
23,50%: Słowacja), dalej podmioty średnie (Malta: 12,50%; SłowacjaL17,74%). Najrzadziej
z tego rodzaju rozwiązania korzystali mikro- i mali przedsiębiorcy (Malta:
Słowacja:

= 0,246;

= 0,314 - współzależność słaba).

Podobnie rozkładały się odpowiedzi dotyczące działania polegającego na wycofaniu się
z niektórych rynków. Rozwiązanie to było najczęściej praktykowane przez firmy duże (Malta:
27,08%; Słowacja: 21,65%). Podmioty średnie wskazywały na zróżnicowaną częstotliwość
podejmowania tego rodzaju aktywności, a podmioty małe (i mikro) – ponownie – na
najrzadsze korzystanie z tego rodzaju sposobu ograniczania trudnej sytuacji firmy (Malta:
13,88%; Słowacja: 10,13%). Odpowiedzi te wskazują na istnienie słabej współzależności
pomiędzy omawianym działaniem, a wielkością podmiotu (Malta:

= 0, 229; Słowacja:

=

0, 229).
Istnieje również słaba zależność (Malta:

= 0,172; Słowacja:

= 0,179) pomiędzy

wielkością firmy i częstotliwością implementacji w sytuacji kryzysowej firmy rozwiązania,
którego istotą pozostaje redukcja zatrudnienia. W pierwszej kolejności na tego rodzaju
posunięcia pozwalały sobie badane podmiotu duże (Malta: 41,60%; Słowacja:26,72%), a
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dalej małe (i mikro – Malta: 11,11%; Słowacja: 12,44%). Opinia firm średnich była
podzielona.
Częste i bardzo częste ograniczania dostaw jako rozwiązanie pomocne w
przezwyciężeniu trudności w funkcjonowaniu firmy deklarowały nade wszystko maltańskie
duże i średnie przedsiębiorstwa, a w przypadku badanych podmiotów słowackich również
firmy małe. Małe przedsiębiorstwa prowadzące działalność na Malcie, w większości
przyznały, że tego rodzaju działanie nie traktowały jako priorytetowego w celi poprawienia
sytuacji firmy na rynku (13,88%). Zależność między cechami (omawianym działaniem i
wielkością podmiotu) ma zatem charakter słaby (Malta:

= 0,266; Słowacja:

= 0,190) –

tabela 3.
Podobny charakter miała zależność pomiędzy wielkością przedsiębiorstwa i
budowaniem

nieformalnych

relacji

biznesowych

przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysowej (Malta:

jako

sposobu

= 0,293; Słowacja:

na

przetrwanie
= 0,239). Im

większy podmiot, tym rzadziej przyznawał się do tworzenia tego rodzaju zależności
biznesowych – tabela 3.
Podsumowanie i wnioski
W związku z tym, że 73% badanej populacji firm maltańskich i 83% badanej populacji
firm słowackich stanowiły firmy, które wskazały lata 2008-2010 jako te, w których
urzeczywistniła się trudna sytuacja firmy (tym samym problemy natury finansowoekonomicznej) można przypuszczać, że była ona uwarunkowana dwoma wydarzeniami:
wejściem Malty i Słowacji do UEM i globalnym kryzysem finansowym.
Analiza odpowiedzi udzielonych na pytania kwestionariusza ankiety pokazuje dość
duże zróżnicowanie w zidentyfikowanych trudnościach w realizacji celów przedsiębiorstwa,
przyczyn trudnej sytuacji firmy, czy też działań zainicjowanych w celu ograniczenia sytuacji
kryzysowej (biorąc pod uwagę wielkość podmiotu).
Jednakże mimo tej niejednoznaczności i niemożności potraktowania grupy badanych
przedsiębiorstw jako próby reprezentatywnej, zebrany materiał badawczy pozwala na
sformułowanie szeregu wniosków i spostrzeżeń na temat problemów, z jakimi spotkały się
przedsiębiorstwa.
Podstawowymi (tożsamymi dla obu grup badanych przedsiębiorstw) trudnościami,
które w najwyższym stopniu wpłynęły na niemożność realizacji celów przedsiębiorstw i tym
samym oddziaływały na trudną sytuację, w jakiej znalazło się przedsiębiorstwo pozostawały:
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 zmienność regulacji prawnych (w sumie 70,83% ogółu wskazań firm maltańskich i
ogółem 54,83% udzielonych odpowiedzi przez firmy słowackie; odpowiedzi
najbardziej typowe dla firm dużych);
 zatory płatnicze (łącznie 45,83% wskazań firm maltańskich i 37,78% wskazań firm
prowadzących działalność na Słowacji; najwyższym poziom istotności tej trudności
przypisywały przede wszystkim firmy duże);
 nierzetelność kontrahentów (ogółem po 45,83% wskazań firm maltańskich i 38,86%
firm słowackich; ponownie przewaga firm dużych).
Dwoma przyczynami trudnej sytuacji firmy najczęściej identyfikowaną i jednocześnie
pozostającą wspólnymi dla obu grup badanych firm pozostawały:
 spadek atrakcyjności inwestycyjnej kraju (łącznie 71,52% wskazań firm maltańskich i
75,57% odpowiedzi udzielonych przez firmy słowackie);
 spadek konkurencyjności przedsiębiorstwa (łącznie 63,88% wskazań firm maltańskich
i 75,57% wskazań firm słowackich).
Natomiast do najczęściej wdrażanych sposobów, których celem było ograniczenie
trudnej sytuacji firmy badane firmy słowackie i maltańskie zaliczyły:
 redukcję zatrudnienia (w sumie 65,97% wskazań – Malta i 52,07% - Słowacja);
 redukcję kosztów (ogółem 61,11% - Malta i 71,88% - Słowacja).
Wyżej wskazane sposoby pokazują, że sytuacja kryzysowa (trudna, zagrożenia),
powoduje, że badane podmioty zdecydowały się na wdrożenie przede wszystkim rozwiązań
doraźnych, nie zawsze pamiętając o rozwiązaniach gwarantujących długofalowy rozwój8.
Wyniki badania odzwierciedlają sytuację gospodarczą w jakiej znajdowała się
Republika Malty i Słowacji w pierwszych latach po akcesji do UEM r., jak również trudności
adaptacji do obszaru euro w pierwszym roku po jego wprowadzeniu. W przypadku Malty w
2009 r. odnotowano spadek aktywności gospodarczej w wyniku gwałtowanego spadku
atrakcyjności inwestycyjnej kraju (tym samym inwestycji) oraz spadku eksportu. Wzrostowi
atrakcyjności

inwestycyjnej

Malty

w

2010

r.

nie

towarzyszył

niestety

wzrost

konkurencyjności maltańskiej gospodarki. Można przypuszczać, że na trudną sytuację
słowackich przedsiębiorstw miał wpływ fakt, że w roku wejścia Słowacji do UEM, kraj ten
został dotknięty głęboką recesją (spadek PKB o 5%), ale sytuacja ta w kolejnych latach
znacznie się poprawiła. Na sytuację taką oddziaływała poprawa europejskiej koniunktury
8

J. Skalik, Zarządzanie zmianą w sytuacjach kryzysowych organizacji, [w:] Jan Skalik (red.) Zmiana warunkiem
sukcesu. Organizacja a kryzys, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, Wrocław 2004,
s. 124.
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(tym samym słowackiego eksportu). W 2010 r. wzrost wyniósł 4,2%. W konsekwencji, w
2012 r. realny PKB był o około 2% wyższy w stosunku do roku 2008. Generalnie wynik na
tle całej Unii Europejskiej nie jest zły9.
Nadrzędnymi kierunkami polityki gospodarczej rządu maltańskiego pozostają:
pobudzanie wzrostu gospodarczego, zmniejszenie

obciążeń podatkowych, zwiększenie

innowacyjności gospodarki. Globalny kryzys finansowy nieco jednak odsunął te ambitne
zamierzenia w czasie. W pierwszej kolejności Malta obecnie skupia się na walce
z negatywnymi następstwami załamania gospodarki światowej. Maltański rząd prognozuje
spadek deficytu budżetowego do 1,8% w 2013 r. Ustawa budżetowa ukierunkowana jest więc
na: zagwarantowanie stabilności makroekonomicznej i finansowej celem

zwiększenia

atrakcyjności inwestycyjnej kraju, tworzenie nowych miejsc pracy, pobudzenie wzrostu
gospodarczego, utrzymanie programu inwestycji w infrastrukturę, sektor energetyczny i
środowisko, inwestycje w edukację i szkolenia, pomoc rodzinom i najuboższym10.
Malta w świetle doświadczeń z lat 2008-2009, stoi wobec problemu podniesienia
poziomu konkurencyjności swojej gospodarki i uodpornienia jej na wstrząsy zewnętrzne w
przyszłości11. Wymaga to wdrożenia działań, których filarem pozostaje kapitał ludzki oraz
rozbudzenie potencjału przedsiębiorczości (w tym samll business’u). Ponadto działalność
gospodarcza powinna zostać przestawiona na sektor o wyższej wartości dodanej.
Również w przypadku Słowacji, wprowadzenie waluty euro przyczyniło się do spadku
konkurencyjności słowackiej gospodarki, w tym przede wszystkim przemysłu będącego przed
akcesją jej filarem. Światowy kryzys finansowy nie wpłynął na poprawę międzynarodowej
konkurencyjności słowackiego przetwórstwa wiążącej się z deprecjacją waluty. W
następstwie poziom realnego efektywnego kursu walutowego (REER), który odzwierciedla
konkurencyjność na tle partnerów handlowych (związaną ze zmianami nominalnymi kursów,
jak również wynagrodzeń) pozostał niezmienny. Jego poziom był wysoki, ponieważ w latach
poprzedzających akcesję Słowacji do UEM słowacka korona mocno aprecjonowała
(dodatkowo w szybkim tempie rosły wynagrodzenia). W konsekwencji, w 2012 r. poziom
wskaźnika REER był wyższy o około 30% od poziomu z 2005 r. To właśnie ta niemożność
dostosowania przez kurs istotnie zdeterminowała pozycję konkurencyjną słowackiej
gospodarki w ramach Unii Europejskiej. Spadek konkurencyjności słowackiej gospodarki
9

http://www.finweb.hnonline.sk [dostęp: 25.02.2013].
Notatka informacyjna o Malcie i współpracy gospodarczej z Polską, Ministerstwo Gospodarki: Departament
promocji i Współpracy Dwustronnej (grudzień 2012), s. 1.
11
Opinia Rady w sprawie zaktualizowanego programu stabilności na lata 2009-2012 przedstawionego przez
Maltę (Dz. Urz. UE C 144/1), s. 1-2.
10
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przełożył się na atrakcyjność inwestycyjną tego kraju. W latach 2005-2008 Słowacja
przyciągała średnioroczne inwestycje na poziomie 5,2% PKB. W 2009 r. były one ujemne
(spadek napływu kapitału i jednoczesny wzrost kapitału, który „odpłynął”)12.
Powyższe spostrzeżenia, skłaniają do wniosku, ze Słowacja i Malta przystąpiła do strefy
euro w złym momencie, ponieważ ich relatywna konkurencyjność kosztowa pogorszyła się.
W 2012 r. gospodarka słowacka odnotowała względnie wysokie tempo wzrostu, aczkolwiek
jest to przede wszystkim wynik inwestycji zapoczątkowanych przed wejściem Słowacji do
Euroobszaru. W związku z tym, należy uznać, że problemy finansowo-ekonomicznej
adaptacji do funkcjonowania w obszarze euro, które dotknęły badane podmioty
zdeterminowane były w pierwszej kolejności spadkiem konkurencyjności słowackiej i
maltańskiej gospodarki. Ponadto, nie bez znaczenia pozostawał również globalny kryzys
finansowy. Procesy związane z kryzysem, jakie zaczęły zachodzić w gospodarce obu państw,
wywołały szereg zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, tak w ich otoczeniu
konkurencyjnym, jak i w nich samych. Różnorodne okoliczności spowodowały powstanie
wielu utrudnień i barier wewnątrz przedsiębiorstwa (w relacji do zasobów, jakimi
przedsiębiorstwa dysponują) i w ich otoczeniu (biorąc pod uwagę uwarunkowania mikro,
branżowe i makroekonomiczne).
Podjęta problematyka stanowi temat otwarty, który może stać się bodźcem do
zainicjowania badań na szerszą skalę i skonfrontowanie ich wyników z badaniami już
przeprowadzonymi. Działanie takie umożliwi porównanie dynamiki zmian finansowoekonomicznej adaptacji maltańskich i słowackich przedsiębiorstw do funkcjonowania w
obszarze euro i wpływu globalnego kryzysu finansowego na działalność przedsiębiorstw. Ze
względu na charakter niniejszych rozważań, analizowano opinie przedsiębiorstw ze względu
na ich wielkość. Z jednej strony wynika to z ograniczeń objętościowych, jakie niesie niniejszy
artykuł, a z drugiej z trudnej sytuacji sektora małych i średnich przedsiębiorstw na Malcie. W
obu krajach, w sektorze tym pokłada się największe nadzieje w związku z wyjściem z
obecnego kryzysu (w szczególności w odniesieniu do Malty). W związku z tym, wielkość
firmy odgrywała kluczowe znaczenie przy analizie rozważanych problemów, gdyż problemy
ekonomiczno-finansowej adaptacji do funkcjonowania w obszarze euro w istotny sposób
mogą determinować ścieżkę wzrostu sektora małych i średnich firm obu państw. Jednak,
zasadnym wydaje się podjęcie badań pełnych, których wyniki pozwolą na skonfrontowanie

12

http://www.finweb.hnonline.sk [dostęp: 25.02.2013].
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odpowiedzi firm ze względu na profil działalności, wielkość obrotów ze sprzedaży, czy
strukturę organizacyjną.
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