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Krzysztof Drachal*

THE COSTS AND BENEFITS OF EURO ADOPTION IN SLOVAKIA

KORZYŚCI I KOSZTY Z PRZYJĘCIA EURO NA SŁOWACJI

Abstrakt
W niniejszym opracowaniu przedstawiono historię wejścia Słowacji do strefy Euro. Przeanalizowano pierwsze efekty z przyjęcia nowej waluty na podstawie najnowszych danych z gospodarki. Celem
badania było przedsyskutowanie spodziewanych korzyści, jak np. elimiacja ryzyka kursowego, spadek kosztów transakcyjnych, stabilność cen, wzrost wymiany handlowej i poprawa wiarygodności
kredytowej. Te efekty oczekiwane dzięki przyjęciu euro zostały skonforntowane z bieżacymi danymi
z rynku. Ostatecznie postawiona została hipoteza, mówiąca, że pozytywne efekty z przyjęcia nowej
waluty są głównie skutkiem tego, że Słowacja jest małym krajem. Metodologia użyta w niniejszym
opracowaniu oparta jest przede wszystkim na krytycznym przeglądzie literaturowym najnowszych
publikacji.
Słowa kluczowe: euro, Słowacja
Numer klasyfikacji JEL: E00, N14

Introduction
Maastricht criteria, also known as the convergence criteria have been introduced by the Treaty on European Union. They define conditions which must be
fulfilled by a country in order to become a member of the Economic and Monetary
Union. It is of course possible to unilaterally adopt euro as the domestic currency,
but it is not recommended by European Central Bank (ECB). Moreover it leads
to the loss of power in monetary policy at all. By the usual procedure of entering
the Eurozone a country puts its own representatives in EBC. However unilateral
euro adoption was done by some small countries, e.g. Andorra, Kosovo, Monaco,
Montenegro, San Marino and Vatican.
*
M.D., Faculty of Mathematics and Information Science at the Warsaw University of
Technology
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1. Euro convergence criteria
These criteria relate to monetary policy, fiscal policy, exchange rate and interest rates. More precisely, inflation in the previous year may not exceed by more
than 1.5 percentage points the average of the inflation of the three EU countries
with the most stable prices. Inflation is measured by the HICP index.
The deficit may not exceed 3% of GDP, and debt may not exceed 60% of
GDP. Aspiring to the Eurozone a country must also participate in the European
Exchange Rate Mechanism for at least 2 years and has to be welcomed by ECB.
Moreover it is required that the domestic average nominal long-term interest rate
does not exceed by more than 2 percentage points the rate determined on the basis
of these three countries considered in case of inflation level. The average nominal
rate of long-term is understand as treasury bill yield.

2. How Slovakia met the criteria
Having satisfied these criteria, Slovakia joined the Eurozone on 1st January
2009. In order to meet the fiscal criteria one of the most serious problem was
the pension system reform. Some problems were also generated by high costs of
building highways in 2005 and 2006. Although the deficit in 2005 was 2.8%, it has
risen up to 3.2% in the next year. Happily between 2007 and 2008 it was reduced
to 1.8% and 2.1% respectively. The next problem was to reduce government debt,
which in 2005 was 34.1% of GDP. In subsequent years it was 30.5%, 29.6%,
27.9% respectively [EUROSTAT, 2012].
Slovakia has joined European Exchange Rate Mechanism on 28th November 2005. But it has taken quite a long time to fulfil the conditions related to the
level of inflation. In 2005 and 2006 it was 2.8% and 4.3% respectively, which
was surely far from the required conditions. Only in 2007 the inflation dropped
to 1.9%, but then it has risen up to 3.9% in the next year. Long-term interest rate
were 3.5% in 2005, 4.4% in 2006, 4.7% in 2007 and 4.5% in 2008 [Klucka, Lelakova, Streclova, 2009; EUROSTAT, 2012].
In June 2008 the exchange rate of euro and koruna was set. It was also made
compulsory to display prices both in euro and koruna till the end of 2009.
On its way towards the Eurozone low unit labour costs were increasing the
competitiveness of the Slovak economy. Labour force in Slovakia is skilled and
relatively cheap (although mobility is still, after the Eurozone accession, perceived as small). Structural reforms were done. Especially the taxation systems
were changed and social spendings were reformed. The share in GDP of state-own
sector was heavily declined in order to increase the attractiveness of labour market
to foreign investors. It was also important to stabilize the inflation and interest
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rates, because they were very volatile. Wages were increasing slower than the
dynamics of the economic growth, thus affecting the persistence of low inflation
[Trichet, 2008; Rosenberg 2008].

3. First effects of euro adoption
The fulfilling convergence criteria had a positive impact on Slovakia GDP,
which grew strongly. It was growing on average by c.a. 8.5% per year between
2005 and 2007. Employment has been increasing by about 3% annually in this
period. Moreover the dynamics of the economic growth in Slovakia was c.a. 5.6%
higher than in the Eurozone countries.
It is often argued [Torój, 2012] that the drop in GDP in 2009 would not occur
if Slovakia would remain with its own currency. An example of Poland is given,
which by depreciation of zloty against euro was able to keep economic growth.
Based on New Keynesian DSGE model it is argued that similar situation would
have happened in Slovakia.
After entering the Eurozone inflation remained at low levels. However it should
be noted that most of the government’s efforts focused on the price control. Indeed, it
was suspected that simultaneously with the change of currency traders will raise prices. Such a situation did happen in some other countries. To avoid such a thing a very
stringent law was voted, which permitted even the imprisonment for overcharging.
But the prices should have even significantly decline due to the access to Eurozone. It is because before setting fixed exchange rate in mid 2008, koruna has
strengthened over the past two years by more than 20% against the euro. This situation, together with the strengthening of the euro itself, in the period after the entering of Eurozone by Slovakia, and together with global crisis impacts, resulted
in perception that the Slovak goods were becoming less competitive.
For example the number of tourists declined much. Slovakia noted the biggest drop in foreign tourists in 2009 from European countries. The number of visitors from neighbouring countries (especially Poland and Hungary) drooped even
by 47%. Moreover the revenues from accommodation and food establishment
reached the level from 2005 despite the fact that till 2008 these revenues were rapidly growing. This fact has forced hoteliers to reduce the prices. Moreover some
major companies selling goods in Slovakia decided to cut their prices. It was done
because Slovaks started to do the shopping in neighbouring countries [Lalinsky,
2010]. Such a behaviour may have had a global impact on country’s economy,
because Slovakia is a small country. In a bigger country only a local effect could
have been observed, especially in border regions.
On the other hand due to low interest rates of ECB Slovak companies reached
access to cheap credits. Even though credit policies were strengthening, the overall effect was that the number of new credits increased. This was not observed in
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other Visegrad Group countries. The drop of competitiveness is perceived then
only as a temporal [Kupich, 2011]. However in 2009, prices in Western Europe
were declining, while inflation in Slovakia was decreasing even more slowly. As
the result the inflation in Slovakia was higher than in the three most stable Eurozone countries [Cukiernik, Karpis, 2010].
In the face of global crisis the Slovak government decided to set up a broad
rescue package. The tax-free amount was increased, the process of VAT refund for
companies was accelerated, rules for self-employed were simplified, the system
of subsidies for the purchase of new cars was introduced, a law allowing the state
to take over bankrupt companies was passed, if such companies are considered
strategic ones. As the result in 2009 the deficit exceeded 8% of GDP, while the
forecasts had been around 2.1%.
As the result the European Commission launched Excessive Deficit Procedure against Slovakia. It will require a further reduction in public expenditures. As far as now it is assumed that the convergence criteria, with respect
to the deficit, will be met again in 2013. At the same time it is recommended
to continue consolidation of government spending, reduce the risk of growing
inflation, rationalize the government expenditures, increase the effectiveness
of structural policy, improve the business environment, reduce the unemployment, increase the efficiency of fiscal policy and liberalize the energy market
[Kupich, 2011].
The entry to the Eurozone resulted in increase of investor confidence. For
example the interest on Slovak government bonds was 2 percentage points lower
comparing with the Polish ones. Moreover ratings of Slovakia by S&P’s, Moody’s
and Fitch have systematically been increasing since the beginning of negotiations
on accession to the Eurozone. From BBB+ rating in the beginning of the century
Slovakia reached A+ rating [SARIO, 2011].
Table 1: Main macroeconomic indicators for Slovakia

deficit (in %)
debt (as % of GDP)
inflation (in %)
real GDP growth (in %)
unemployment (in %)
change in export of
goods and services
change in import of
goods and services

2006
3.2
30.5
4.3
8.3
13.4

2007
1.8
29.6
1.9
10.5
11.1

2008
2.1
27.9
3.9
5.8
9.5

2009
8.0
35.6
0.9
-4.9
12.0

2010
7.7
41.1
0.7
4.2
14.4

2011
4.8
43.3
4.1
3.3
13.5

28%

26%

13%

-17%

20%

15%

26%

22%

15%

-19%

21%

10%

Source: Own elaboration based on EUROSTAT, 2012
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4. Size effects
Researches [Ohr, Ozalbayrak, 2012] show that small countries in European
Union does not create a homogeneous group. However almost all of them have
very open economies and are therefore easily affected by external shocks. The
question of high financial credibility is usually more important for them than autonomy of monetary policy.
However this policy may be especially useful in case of shocks, so costs and
benefits are hard to compute in short term [Zeman, 2012]. Nevertheless increases
in trade are often agreed to be more beneficial than costs from losing a power in
monetary policy. It is important to stress that in case of Slovakia trade turnover is
around 160% of GDP and 80% of all trade is done with EU countries. These are
one of the highest ratios in European Union. Many researches state that a trade of
a small country should heavily increase after monetary union [Badinger, Breuss,
2009; Nardis, Santis, Vicarelli, 2008], but some argue that such expectations are
exaggerated [Havranek, 2010]. It is also important to notice that the banking sector in almost all foreign owned now [Akal, Inancli, 2012].
In case of monetary union a common currency erases the risk of exchange rate
fluctuations, which is a crucial case in the presented situation. Moreover a country
gains access to a large market with no exchange rate risk. However some argue
that small countries, usually with greater specialization in production, are more
exposed to asymmetric shocks than big countries and therefore monetary union is
less suitable for them [Jones, Frieden, Torres, 1998].

Conclusions
Note that since the beginning of this century, despite changes of governments,
Slovakia systematically kept its way to fulfil the convergence criteria. The entry of
the Eurozone was a priority for various governments and politicians. Slovaks are
generally satisfied with euro and the voices of discontent are very rare. But they
are increasing in the face of the current financial crisis. Some argue that agreeing
on the common currency was a mistake and will result in Slovakia paying for
problems of other countries. The trade growth, increase in FDI and faster increase
in living standard are the most disputed and questioned long-term benefits of euro
adoption. It is also important that Slovaks are the biggest euro enthusiasts in Europe and are very confident in EU institutions. It may be that the current success of
euro adoption lays rather in psychology than in the core facts and figures. Nevertheless it seems that more definite opinion about Slovakia’s euro adoption should
be made in a few more years after more through studies.
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Radosław DZIUBA*

SYSTEM CERTYFIKACJI „CZYSTA TURYSTYKA”
PODSTAWOWE PRZESŁANKI DECYZJI WDROŻENIOWEJ

CERTIFICATION SYSTEM „CLEAN TOURISM”
BASIC REASONS FOR IMPLEMENTATION

Abstrakt
Poland, after a short recession resulting from the global crisis, again recorded growth in foreign
tourist arrivals. This allows the conclusion that tourism will become in the coming years, one of the
main directions of development Polish. In the wake of the development of tourism in Poland should
take into account the need to increase the accommodation in hotels. This is necessary in order to
fully exploit the potential of the country in this field. The hotels industry is so pro-development trend
of tourism in Poland has a chance to growth. Beyond the basic offer, hotels need for additional
distinguishing features compared to its nearest competitors such distinction through the use of certified sustainable solutions “Clean Tourism”. The aim of this paper is to analyze the basic premises
deployment decisions assumptions at the example of ecology certification “Clean Tourism” and an
incentive to certify the hotel facilities.
Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, innowacje, turystyka, certyfikacja ekologiczna, koszty
i korzyści ekocertyfikacji;
Numer klasyfikacji JEL: Q01, Q57, 053

Wstęp
Sytuacja, w jakiej znajduje się światowa turystyka wskazuje, że jest to dziedzina gospodarki mająca ogromne szanse na dalszy rozwój. Większość opinii ekspertów wskazuje, że trend ten będzie się utrzymywał co najmniej do lat 20-tych
XXI w.

*
mgr, Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, Uniwersytet Łódzki, opracowanie zrealizowane w ramach projektu Turyzm dla Regionu – Zintegrowany Program Rozwoju
Doktorantów współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
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W ślad za rozwojem turystyki należy brać pod uwagę konieczność zwiększania bazy noclegowej. Jest to konieczne do pełnego wykorzystania potencjału
danego regionu w tej dziedzinie.
Przy wszelkich decyzjach związanych z nowymi inwestycjami czy też ulepszaniem i dostosowaniem istniejących obiektów hotelarskich należy zwrócić uwagę na zrównoważony i trwały rozwój społeczno – gospodarczy, wynikający z ogólnoeuropejskiej polityki. Dlatego też ważne jest, by w ramach powiększania bazy
noclegowej brać pod uwagę innowacje technologiczne oraz wynikające z nich ekologiczne rozwiązania obniżające emisję dwutlenku węgla. Pozwala to na osiągnięcie dodatkowych korzyści i podniesienie konkurencyjności branży hotelarskiej.
Branża hotelarska, dzięki prorozwojowym tendencjom turystyki w Polsce,
ma szansę na szybki rozwój. Poza podstawową ofertą, hotel potrzebuje dodatkowych wyróżników w stosunku do swej najbliższej konkurencji – np. poprzez
wskazanie ekocertyfikatu „Czysta Turystyka”.
Przystosowanie do założeń ekocertyfikatu oznacza poniesienie dodatkowych
kosztów wynikających z wymogów certyfikacji jednak warto mieć taki certyfikat,
gdyż jest on według wielu ekspertów dobrym jakościowo potwierdzeniem spełniania najwyższych obecnie dostępnych standardów w dziedzinie ekohoteli oraz
pozwala na obniżenie kosztów utrzymania obiektu w dłuższym okresie.
Celem artykułu jest analiza podstawowych przesłanek decyzji wdrożeniowych
certyfikatu ekologicznego „Czysta Turystyka”. Poza tym ma na celu zachętę do certyfikacji ekologicznej, co jest obecnie światowym trendem w branży hotelarskiej.

1. Sytuacja branży hotelarskiej w Polsce
Pomimo ogólnoświatowej recesji, branża turystyczna jest jedną z dziedzin
globalnej gospodarki, która ma największe szanse na rozwój. Podczas gdy wiele
sektorów gospodarki światowej nie radzi sobie ze skutkami kryzysu finansowego,
to branża turystyczna wciąż rośnie.
Pomimo chwilowego spadku liczby międzynarodowych podróży turystycznych w 2009 r. (z 919 mln w 2008 r. do 880 mln osób w 2009 r.)1, przepływ ludności w międzynarodowych podróżach w 2010 r. wzrósł o 60 mln osób i wynosił
ogółem 940 mln osób. Należy podkreślić również wzrost podróży w pierwszych
miesiącach 2011 r. (w stosunku do odpowiednich miesięcy 2010 r.) co stanowi
dobry prognostyk na kolejne miesiące i lata2.
1
Instytut Turystyki, Trendy w turystyce światowej. Przyjazdy turystów zagranicznych na świecie według regionów UNWTO, http://www.intur.com.pl/trendy.htm, data publikacji: 3/10/2010, dostęp: 19/07/2011
2
Światowa Organizacja Turystyczna UNWTO. International Tourism: First results of 2011
confirm consolidation of growth, http://unwto.org/?q=facts/wtb.html, data publikacji: 11/05/2011,
dostęp: 19/07/2011
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Pomimo, że rozwój turystyki w ostatnich kilku latach przebiega nieregularnie, UNWTO uważa, że w dłuższej perspektywie, podstawowe wskaźniki opisujące ten rynek, do 2020 r. będą wykazywać stały trend wzrostowy.
Prognozy UNWTO, dotyczące przepływu podróżnych, zakładają osiągnięcie 1,6 mld osób w 2020 r. W znacznej części przewiduje się, że będą to podróże wewnątrzregionalne (1,2 mld) oraz długodystansowe (około 380 mln). Prognoza całkowitej liczby przejazdów turystycznych według regionów pokazuje,
że do 2020 r., największym regionem według tego kryterium pozostanie Europa
(717 mln turystów), Azja Wschodnia i Pacyfik (397 mln) oraz obie Ameryki (282
mln), a następnie Afryka, Bliski Wschód i Południowa Azja3.
Polska na tle świata, pod względem przyjazdu zagranicznych turystów, znajduje się na 20 miejscu w sąsiedztwie takich państw jak Egipt oraz Arabia Saudyjska, wyprzedzając jednocześnie Chorwację, Węgry, czy Tunezję4.
Pomimo wyraźnego spadku przyjazdu zagranicznych turystów – z 15,7 mln
osób w 2006 r. do 11,9 mln. osób w 2009 r., od 2010 r. można zauważyć znaczną
poprawę sytuacji w tej dziedzinie. Według prognoz Instytutu Turystyki, przyjazdy turystów zagranicznych do Polski od 2011 r. do 2015 r. będą utrzymywać się
w stałym trendzie wzrostowym, wynoszącym z roku na rok około 6%, gdzie liczba przyjazdów zagranicznych wzrośnie z niecałych 13 mln w 2011 r. do 14,6 mln
w 2015 r.5 (Rysunek 1).
Rysunek 1. Przyjazdy turystów zagranicznych do Polski w latach 2001 – 2015 (w mln. osób)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Instytut Turystyki, Trendy i prognozy. Przyjazdy turystów zagranicznych. http://www.intur.com.pl/prognozy.htm, data publikacji: 03/2011, dostęp: 14/07/2011
3
Światowa Organizacja Turystyczna UNWTO, Przyszłość Turystyki 2020, http://www.unwto.org/facts/eng/vision.htm, data publikacji: 2004 r., dostęp: 14/07/2011
4
Opracowanie własne na podstawie: Instytut Turystyki, Trendy w turystyce światowej. Kraje świata przyjmujące najwięcej turystów zagranicznych, http://www.intur.com.pl/trendy.htm, data
publikacji: 08/2010, dostęp: 19/07/2011
5
Opracowanie własne na podstawie: Instytut Turystyki, Trendy i prognozy. Przyjazdy turystów
zagranicznych. http://www.intur.com.pl/prognozy.htm, data publikacji: 03/2011, dostęp: 14/07/2011
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Pomimo tak równomiernego wzrostu odwiedzin turystów z zagranicy w Polsce, baza noclegowa nie jest jeszcze dostatecznie rozwinięta. Wśród dużych
państw europejskich to właśnie Polska ma największe zaległości.
Jednym z głównych wskaźników porównawczych stopnia rozwoju bazy
hotelowej jest liczba miejsc przypadających na 10 000 mieszkańców. Biorąc
pod uwagę powyższy wskaźnik, Polska znajduje się na jednym z ostatnich miejsc
w Europie. Na 10 000 mieszkańców dysponujemy zaledwie 50 miejscami hotelowymi, podczas gdy na Słowacji liczba ta przekracza 100, a w Czechach – 200.
Najbardziej rozwiniętą bazę ma Austria oraz Grecja, gdzie na 10 000 mieszkańców przypada ponad 600 miejsc noclegowych6.
Dlatego też, mimo chwilowej recesji w gospodarce światowej, która dotknęła
również Polskę, budowa hoteli w naszym kraju wciąż rośnie. W latach 1991 –
2010 liczba hoteli w Polsce wzrosła ponad 3-krotnie – z 515 hoteli w 1991 r.
do 1796 w 2010 r.7 (Rysunek 2).
Rysunek 2. Liczba hoteli w Polsce w latach 1991 – 2010
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Źródło: Instytut Turystyki. Baza noclegowa. http://www.intur.com.pl/baza.htm; data publikacji: 31/03/2011 dostęp: 14/07/2011

Pomimo trendu wzrostowego w budowie hoteli, nie wszędzie ich obłożenie jest
równomiernie – w Polsce, w 2009 r., średnio wyniosło ono około 45%. Mamy przy
tym do czynienia z dużym zróżnicowaniem w jego poziomie – w niektórych hotelach utrzymuje się na poziomie powyżej 80%, w innych znacznie poniżej średniej8.
W sytuacji stałego wzrostu liczby hoteli w Polsce oraz wysokiego zróżnicowania wskaźnika obłożenia, istotnym zagadnieniem, z punktu widzenia indy6
C. H. Beck, Nieruchomości. Raport o rynku hotelarskim w Polsce, 2007, http://www.nieruchomosci.beck.pl/index.php?mod=m_aktualnosci&cid=33&id=424, data publikacji: 6/2/2007,
dostęp: 14/07/2011
7
Instytut Turystyki, Baza noclegowa, http://www.intur.com.pl/baza.htm, data publikacji:
31/03/2011, dostęp: 14/07/2011
8
Rocznik Statystyczny 2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010.
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wiualnych hoteli, staje się dla nich wyróżnienie ich oferty usług na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. W dobie zrównoważonego rozwoju, innowacyjnym
czynnikiem wpływającym na wyróżnienie i wybór przez finalnego klienta obiektu
noclegowego może być proekologiczne podejście właścicieli hoteli, potwierdzone ekocertyfikatem „Czysta Turystyka”.

2. Przyczyny zainteresowania ekologią w branży hotelarskiej
Jednym z sektorów społecznych i gospodarczych, które na przełomie wieków notują szczególnie dynamiczny rozwój, jest kompleks zagadnień związanych
z rozwojem technologii ekologicznych. Tendencja ta należy do jednej z najważniejszych na świecie w pierwszej połowie XXI wieku. Szeroko akceptowanym
poglądem jest, że ochrona środowiska staje się z jednej strony koniecznością cywilizacyjną, z drugiej – również i szansą na rozwój gospodarczy poprzez wytwarzanie i wdrażanie nowych rozwiązań związanych z technologią ekologiczną.
Specjaliści są zgodni, że jednym z głównych sektorów, który czeka na innowacje techniczne związane z ochroną środowiska, jest przemysł związany z turystyką i innymi usługami czasu wolnego; w wyniku ogólnoświatowej tendencji
proekologicznej coraz bardziej turyści i podróżni przyjeżdżający z różnych zakątków świata oczekują dostępu do ekologicznych usług i produktów9.
Należy jednak podkreślić, że zainteresowanie klientów ochroną środowiska jest
tym wyższe, im bardziej rozwinięte jest społeczeństwo pod względem indywidualnego bogactwa, zabezpieczenia społecznego czy też nasycenia konsumpcyjnego.
Dlatego też większą świadomość ekologiczną zrównoważonej turystyki zauważa się
wśród klientów pochodzących z takich krajów jak Ameryka Północna, kraje skandynawskie, Austria, Niemcy, Holandia, Wielka Brytania, Japonia oraz Australia.
Polska nadal postrzegana jest jako będący na etapie rozwoju, kraj naśladownictwa konsumpcji. Społeczeństwo polskie wciąż przy wyborze wakacji oraz
hotelu kieruje się bardziej ceną lub zaufaniem do biura podróży niż produktami
zrównoważonego rozwoju. Należy jednak oczekiwać, że w niedługim czasie sytuacja ta ulegnie zmianie. Wynika to z faktu połączenia kilku oczekiwanych tendencji – od strony konsumpcji, naśladownictwa krajów tzw. Zachodu oraz edukacji
ekologicznej, natomiast po stronie producentów lub usługodawców – konieczności dostarczenia nowego, atrakcyjnego produktu dla klientów pytających o ofertę
w zakresie produktów zrównoważonego rozwoju turystyki10.
Dodatkowym, niezwykle silnym elementem, wspierającym adopcję rozwiązań ekologicznych w hotelarstwie, jest ekonomiczny aspekt ich implementacji.
9
Instytut Turystyki w Krakowie, Ekologia w turystyce jako tendencja rozwoju gospodarki
XXI wieku, http://www.ekologia.itk.krakow.pl/ITWKEKO.pdf, str. 6; dostęp: 10/07/2011
10
Tamże, str. 119
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Coraz częściej wiąże się ono nie tylko z kosztami, ale stanowi źródło istotnych
oszczędności w kosztach prowadzonej działalności. Hotele coraz częściej wprowadzają rozwiązania ekologicznie nie z przyczyn misyjnych lub ze względu
na wymagania zgłaszane przez konsumentów, ale z przyczyn czysto ekonomicznych – prowadzenie ekologicznego hotelu może być tańsze niż tradycyjnego.
Obniżenie kosztów funkcjonowania hoteli w wyniku rozwiązań ekologicznych można osiągnąć za pomocą działań w trzech obszarach:
• wprowadzanie ekologicznych rozwiązań budowlanych i konstrukcyjnych
np. na etapie budowy i inwestycji oraz modernizację istniejących budynków – np.
poprzez użycie odpowiednich materiałów, docieplanie itp.,
• zamontowanie w istniejącym hotelu urządzeń innowacji ekologicznych pozwalających obniżyć emisję CO2 – np. solary słoneczne, mieszacze wody, pralki
ekologiczne itp.,
• wprowadzenie innowacji organizacyjnych w zarządzaniu hotelem oraz podejście proekologiczne do finalnych klientów – np. poprzez szkolenia ekologiczne dla pracowników, zachęcanie finalnych klientów do segregacji odpadów itp.
Podstawowym celem powyższych działań jest redukcja zużycia wody, energii, emisji dwutlenku węgla, a co za tym idzie – zmniejszenie kosztów użytkowania budynku i generowanie jak największych oszczędności. Początkowo koszty inwestycji mogą wydawać się wysokie, jednak dzięki uzyskanym dotacjom
można w znaczny sposób obniżyć wydatki związane z tego typu inwestycjami.
Kładąc nacisk na „eko”, właściciele hoteli nie tylko obniżą koszty funkcjonowania budynków, ale również mogą przyciągnąć nowych klientów np. niższymi
cenami za nocleg. Poza tym należy pamiętać, że po 2018 r. budynki użyteczności publicznej będą musiały charakteryzować się niemal zerowym zapotrzebowaniem na energię11. Dlatego planując przyszłe inwestycje w hotelach, warto
brać pod uwagę powyższe rozwiązania. Najbardziej efektywnym działaniem byłoby zaimplementowanie wszystkich 3 sposobów, jednak tam, gdzie nie jest to
możliwe (np. ze względu na zbyt wysokie koszty docieplania budynku) można
wprowadzić rozwiązanie pośrednie np. program „zielony pokój”, który pozwala
na częściowe czy też pilotażowe wprowadzenie rozwiązań proekologicznych.
Dodatkowym czynnikiem, wpływającym na wybór ekologicznego podejścia
do zarządzania obiektem hotelarskim, jest polityka Unii Europejskiej zachęcająca i wspierająca wszelkie rozwiązania w tej dziedzinie. Obowiązujące w Unii
Europejskiej normy w zakresie ochrony środowiska należą do najwyższych
na świecie. Są one efektem wieloletnich prac i obejmują szereg kwestii np. walkę
ze zmianami klimatu, ochronę różnorodności biologicznej oraz zwiększenie świaTurek B., Analityk rynku nieruchomości Home Broker. Nieruchomości: ekologiczne
rozwiązania deweloperów, a ceny nowych domów i mieszkań. http://dom.wieszjak.pl/wiadomosci/
raporty-i-analizy/281310,Nieruchomosci-ekologiczne-rozwiazania-deweloperow-a-ceny-nowychdomow-i-mieszkan.html
11

17
domości wykorzystania zasobów naturalnych. Głównym celem takich działań jest
ochrona środowiska, jednak rozwiązanie tych problemów przyczyni się również
do wzrostu gospodarczego poprzez wspieranie innowacji i przedsiębiorczości co
jest zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju UE12.
Zrównoważony rozwój od dawna stanowi jeden z głównych celów polityki unijnej. Jego misją jest dążenie do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju
lub regionu, w którym występują zintegrowane działania polityczne, gospodarcze
i społeczne w celu zachowania równych szans dostępu do środowiska społeczeństwa lub poszczególnych obywateli, zarówno obecnych, jak i przyszłych pokoleń.
Rozwój ten przebiega przy zachowaniu tzw. równowagi przyrodniczej oraz bez
zakłócania podstawowych procesów przyrodniczych13.
Od momentu wejścia w życie strategii zrównoważonego rozwoju w 2001 r.
podjęto znaczne wysiłki w zakresie tej polityki. Komisja Europejska zaproponowała w 2009 r. wprowadzenie pakietu środków promujących i finansujących produkty przyjazne dla środowiska14. Środki te przyznawane są przedsiębiorstwom
oraz instytucjom w postaci grantów. Granty Europejskie pozwalają na prowadzenie wszelkiego typu działań zmierzających do realizacji polityki zrównoważonego
rozwoju UE. Dzięki wsparciu, jakie można uzyskać na działania proekologiczne,
w łatwiejszy sposób dostosowuje się przedsiębiorstwa do spełnienia norm wynikających z różnego typu certyfikatów poświadczających ekologiczność danego
obiektu.
Jednym z głównych programów certyfikacji ekologicznej Komisji Europejskiej, jest system certyfikacji Ecolabel. Jest to dobrowolny program, założony w 1992, zachęcający przedsiębiorstwa na rynku produktów i usług, które są
przyjazne dla środowiska do certyfikacji własnych produktów. Produkty i usługi,
posiadające oznakowanie ekologiczne pozwalają konsumentom w łatwy sposób
zlokalizować produkty przyjazne dla środowiska. Oznakowanie ekologiczne UE
obejmuje obecnie szeroki zakres produktów i usług, do którego stale dodawane są
kolejne grupy. Jedną z grup objętych certyfikacją jest branża hotelarska15.
W Polsce oznakowanie to jest przyznawane hotelom za pośrednictwem Fundacji Partnerstwa dla Środowiska, która jako pierwsza wprowadziła certyfikat
„Czysta Turystyka”.

Portal Unii Europejskiej, Obszary działalności – Środowisko, http://www.europa.eu/pol/
env/index_pl.htm, dostęp: 11/07/2011
13
Wysokińska Z., Witkowska J., Integracja Europejska. Zrównoważony rozwój w Unii
Europejskiej, PWN, Warszawa 2010, str. 95
14
Komisja Europejska, Climate action – grants and funding, http://ec.europa.eu/climateaction/
grants_funding/index_en.htm, dostęp: 11/07/2011.
15
Komisja Europejska, What is ecolabelling, http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/about_ecolabel/what_is_ecolabel_en.htm, dostęp: 14/07/2011
12
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3. System certyfikacji „Czysta Turystyka”
Certyfikat „Czysta Turystyka”, to pierwszy w Polsce certyfikat ekologiczny
dedykowany dla branży turystycznej. Przyznawany jest on hotelom, hostelom,
pensjonatom i domom gościnnym, które przez wdrożenie oszczędnych i przyjaznych środowisku rozwiązań, chcą obniżyć koszty eksploatacji, podnieść jakość
oferowanych usług i zwiększyć swoją konkurencyjność.
System certyfikacji „Czysta Turystyka” został wypracowany w oparciu
o doświadczenia europejskie, a zwłaszcza norweskie, przez niezależną organizacje pozarządową – Fundację Partnerstwo dla Środowiska16. Certyfikat obejmuje najważniejsze dla prowadzonej działalności i mające największe znaczenie
dla wpływu obiektu turystycznego na środowisko zagadnienia. Celem kryteriów
jest określenie limitów głównych czynników oddziaływania na środowisko trzech
etapów cyklu życia usługi zakwaterowania turystycznego (nabycia, świadczenia
usługi, odpadów). W szczególności kryteria te mają na celu17:
• ograniczenie zużycia energii,
• ograniczenie zużycia wody,
• ograniczenie produkcji odpadów,
• sprzyjanie wykorzystywaniu zasobów odnawialnych oraz substancji mniej
niebezpiecznych dla środowiska,
• promowanie informacji i edukacji w zakresie ochrony środowiska.
Kryteria certyfikatu można podzielić na grupy – bloki tematyczne. W pierwszej kolejności konieczne jest spełnienie wymogów formalnych związanych z następującymi kwestiami:
• polityka środowiskowa, która nada kierunek proekologicznej działalności
przedsiębiorstwa,
• monitorowanie emisji CO2, które pozwoli obserwować efekty podjętych
działań oraz spełnieniem wymogów stawianych przez polskie i unijne prawo, co
stanowi absolutną podstawę dla firmy, która chce w swej działalności być zarówno przejrzysta, jak i przyjazna środowisku.
W drugiej kolejności jest sfera bardziej praktyczna, obejmująca rozwiązania techniczne oraz aspekt społeczny i edukacyjny działalności. Niejednokrotnie
podejmowane działania wydają się bardzo proste, choć niekoniecznie są oczywi-

16
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Wspólnotowe oznakowanie ekologiczne – ecolabelling,
http://msport.gov.pl/wspolnotowe-oznakowanie-ekologiczne-_-ecolabelling/2336-Certyfikat-ekol
ogiczny-Czysta-turystyka-?retpag=/wspolnotowe-oznakowanie-ekologiczne-_-ecolabelling/, data
publikacji: 10/6/2011, dostęp: 11/07/2011
17
Komisja Europejska, Decyzja 2009/578/WE, z dnia 9 lipca 2009 r. ustalająca ekologiczne
kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego usługom zakwaterowania turystycznego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5619)
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ste18. Tabela 1 przedstawia poszczególne normy, które musi spełnić dany obiekt
noclegowy, by uzyskać certyfikat ekologiczny „Czysta Turystyka”.
Tabela 1. Kryteria przyznania certyfikatu ekologicznego „Czysta Turystyka”
Kryterium
Wdrożona polityka
środowiskowa

Wymagania
• posiadanie dokumentu Polityki Środowiskowej.

• uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych oraz umów
na dostarczanie energii,
• wykorzystanie źródła ciepła: elektrycznego, gazowego, biomasy
lub innego opału
Zarządzanie energią
• uregulowane sprawozdawczości opłaty za korzystanie ze środowiska,
elektryczną i cieplną
• instalacja CO wyposażona w regulację np. termoregulatory, regulator
pogodowy,
• zastosowanie minimum 50% urządzeń ograniczających zużycie
energii elektrycznej
• stałe korzystanie z narzędzia internetowego – Kalkulatora CO2
Obowiązek
w celu
monitorowania emisji
monitorowania zużycia energii cieplnej, energii elektrycznej, wody
CO2
i wytwarzanych ścieków oraz ilości wytwarzanych odpadów
• umowa na dostawy wody, własne ujęcie wody (dokumenty),
• zastosowanie w minimum 50% punktów poboru wody urządzeń
ograniczających jej zużycie (perlatory itp.),
• stosowanie biodegradowalnych środków czystości,
• zawarcia umowy na odbiór ścieków,
Zarządzanie wodą
• uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na wprowadzanie ścieków
oraz wód deszczowych i opadowych z terenów utwardzonych
do środowiska
• w obiektach, posiadających basen: utrzymanie jakości wody
w basenie w stanie sanitarnym zgodnym z wymaganiami higienicznymi
i zdrowotnymi
• uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych w zakresie
wytwarzania odpadów, w tym niebezpiecznych,
• zawarcie umów na odbiór odpadów,
• właściwy sposób magazynowania odpadów,
Zarządzanie
• właściwy sposób postępowania z odpadami niebezpiecznymi,
odpadami
• prowadzenie segregacji odpadów w zakresie: tworzywa sztuczne,
szkło, papier, metal oraz odpadów organicznych
• wyznaczenie miejsc na odpady posegregowane
• działania na rzecz ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów.
Posiadanie spraw• posiadanie dokumentów potwierdzających sprawność wentylacji,
nego systemu wenty- • posiadanie dokumentów potwierdzających sprawność klimatyzacji
lacyjnego, klimatyzacji (jeśli dotyczy),
i zabezpieczenia p.poż. • zabezpieczenia przeciwpożarowe.
18
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Kryterium

Wymagania
• udzielanie podstawowej informacji turystycznej o regionie i jego
walorach przyrodniczych i kulturowych,
Zachowanie
• korzystanie z lokalnych produktów żywnościowych, w tym
lokalnego dziedzictwa
ekologicznych produktów żywnościowych z atestem (jeśli to możliwe),
przyrodniczego
• propagowanie aktywnych form wypoczynku, np. turystyki pieszej
i kulturowego:
i rowerowej, udzielanie informacji na temat istniejących w okolicy
szlaków rowerowych, wypożyczalni sprzętu turystycznego, itp.
• przeszkolenie pracowników w zakresie działalności
Edukacja
proekologicznych podejmowanych przez firmę,
ekologiczna turystów • promocja stosowanych rozwiązań proekologicznych i edukacja
i pracowników
ekologiczna turystów (np. poprzez przygotowanie materiałów
informacyjnych, ulotek, biuletynów, informacji na stronach www
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Fundacja Partnerstwa dla Środowiska, Kryteria
certyfikatu „Czysta Turystyka”, http://www.fpds.pl/ekocertyfikaty/pl/ctkryteria, dostęp: 11/07/2011

Certyfikat „Czysta Turystyka” jest ważny przez dwa lata, po tym okresie trzeba będzie ubiegać się o niego ponownie. Firma z branży turystycznej, by nie miała
problemów z ponownym otrzymaniem certyfikatu, musi się stale doskonalić, ciągle podejmować nowe inicjatywy na rzecz ochrony środowiska i wzmacniać swój
proekologiczny wizerunek.
Aby otrzymać certyfikat „Czysta Turystyka”, należy przejść odpowiedni proces. Poniżej przedstawiono etapy wdrażania certyfikatu19:
• Wypełnienie formularza przystąpienia do certyfikacji,
• Rozpoczęcie prac z konsultantem środowiskowym,
• Przeprowadzenie wstępnego przeglądu środowiskowego,
• Stworzenie polityki środowiskowej,
• Monitorowanie zużycia zasobów,
• Włączenie w proekologiczne działania pracowników przedsiębiorstwa,
• Przeprowadzenie audytu certyfikującego, potwierdzającego spełnienie kryteriów certyfikatu, dzięki którym firma uzyskuje status firmy przyjaznej dla środowiska
Nadzór nad certyfikacją obiektów prowadzi Kapituła Certyfikatu, w której
skład wchodzą m.in. przedstawiciele Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa
Sportu i Turystyki.
Certyfikowanie ekologiczne to korzyści wynikające głównie z oszczędności
eksploatacyjnych hotelu oraz koszty związane przede wszystkim z dostosowaniem obiektu hotelarskiego do norm certyfikatu.

19
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Etapy wdrażania certyfikatu „Czysta Turystyka”,
http://www.fpds.pl/ekocertyfikaty/pl/czym-jest-certyfikat-zb#24; dostęp: 11/07/2011
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4. Korzyści i koszty wynikające z ekocertyfikacji hoteli
Certyfikat ekologiczny „Czysta Turystyka” to doskonała okazja na podniesienie konkurencyjności hotelu, dzięki wyróżnieniu oferty na regionalnym rynku.
Zmienia się w ten sposób wizerunek organizacji na przyjazną dla środowiska, co
pozwala dodatkowo wypromować dany hotel, np. poprzez strony promujące proekologiczne rozwiązania.
Certyfikat „Czysta Turystyka” dedykowany hotelom może w znaczny sposób
obniżyć koszty działalności danego przedsiębiorstwa. Dzięki bardziej racjonalnej
gospodarce surowcami, energią, wodą i odpadami zarządzający hotelem może
wprowadzić dodatkowe oszczędności co pozwala na obniżenie kosztu wynajmu
pokoju. Według ekspertów, oszczędności w zużyciu energii elektrycznej mogą
dochodzić nawet do 80% np. poprzez zamianę tradycyjnych żarówek na energooszczędne. Działania takie pozwalają na zwiększenie efektywności energetycznej
budynku, a koszty związane z tego typu rozwiązania mi mogą szybko się zwrócić – nawet w ciągu 3 lat20.
Większość obiektów noclegowych w Polsce może wprowadzić rozszerzony program proekologiczny. Właściciele hoteli, którzy są w fazie projektu mogą
planować swe inwestycje już na początku budowy danego obiektu. Można też
podjąć wiele czynności w celu sprawienia, by istniejące obiekty stały się bardziej
ekologiczne.
Ważną przesłanką decyzyjną dotyczącą ekocertyfikacji powinna być kalkulacja kosztów i korzyści wynikających z dodatkowych inwestycji ekologicznych. Przy korzyściach należy uwzględniać nie tylko obniżenie bezpośrednich
kosztów wynikających z użytkowania danego obiektu ale również dodatkowe
przychody z tytułu przysporzenia przez politykę proekologiczną danego hotelu
nowych klientów. Potwierdzeniem jak ważnym jest to atutem mogą być badania
przeprowadzone przez Sieć Starwood Hotels & Resorts na 500 gościach hotelowych, w styczniu 2010 r. na temat ekologii w obiektach hotelarskich. Badania te
potwierdzają, że dla ponad 90% ankietowanych gości kwestie ekologiczne mają
znaczenie przy wszelkiego typu wyborach, a 84% przyznało, że w życiu codziennym również postępuje zgodnie z duchem ochrony środowiska. Dodatkowym pozytywnym aspektem analizy jest fakt, że dla 52% ankietowanych wdrożone przez
hotel inicjatywy ekologiczne były czynnikiem decydującym o wyborze obiektu.
Stanowi to znaczącą przesłankę do wyboru ekologicznych innowacji w hotelach.
Innym czynnikiem, który należy brać pod uwagę przy korzyściach wynikających z tego typu rozwiązań to nowe kanały dystrybucji oraz możliwość uzyskania
dodatkowych dotacji na rozwiązania proekologiczne.
20
Fedrizzi R., and Rogers J., Energy Efficiency Opportunities: The Lodging Industry http://files.harc.edu/Sites/GulfCoastCHP/MarketAssessments/EnergyEfficiencyOpportunitiesLodging.pdf,
June 2002, dostęp: 25/07/2011
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Certyfikowanie ekologiczne to również koszty związane przede wszystkim z dostosowaniem obiektu hotelarskiego do norm certyfikatu. Wiąże się to
z dodatkowymi inwestycjami uzależnionymi od sytuacji technicznej w jakiej
znajduje się hotel. Poza tym należy uwzględnić opłaty dla organizacji certyfikującej zależne od wielkości i ilości certyfikowanych hoteli wahające się
od 1300 zł do 8400 zł netto. Opłata ta zawiera m.in. szkolenia dla pracowników, audyt środowiskowy obejmujący wizytę audytora oraz doradztwo konsultantów FPdS21.
Należy jednak pamiętać, że w większości przypadków, koszty dostosowawcze nie muszą być wysokie. Często hotele spełniają większość norm wynikających z ekocertyfikacji, a niewielkie nakłady poniesione celem uzyskania certyfikatu mogą być szybko zrekompensowane przez zwiększenie przychodów.
Decyzja o wdrożeniu innowacji ekologicznych w hotelach wiąże się nie tylko
z poniesieniem dodatkowych kosztów związanych z inwestycjami, ale również
ze zmianą generalnej filozofii zarządzania przedsiębiorstwem, poprzez krzewienie ekologicznej mentalności wśród pracowników oraz klientów.
Wdrożenie założeń wynikających z ekocertyfikacji należy dokładnie przeanalizować na konkretnym przypadku, by w pełni zoptymalizować i wykorzystać
potencjał płynący z tego typu rozwiązań.

5. Efektywność stosowania rozwiązań ekologicznych w wyniku
wdrożenia certyfikatu „Czysta Turystyka”
Fundacja po dwóch latach działalności w zakresie certyfikacji ekologicznej „Czysta Turystyka” dokonała audytu wszystkich 85 certyfikowanych
obiektów. W wyniku przeprowadzonych badań można zaobserwować zmniejszenie emisji CO2 organizacji z certyfikatem „Czysta Turystyka” o 22%.
Na wynik ten składa się zmniejszenie emisji CO2 z tytułu energii elektrycznej
o 17 %, energii cieplnej o 12%, zużycie wody o 13% oraz wytwarzanie odpadów o 80% .
Wprowadzenie działań ograniczających zużycie mediów i surowców w 85
organizacjach, które uzyskały certyfikat Czysta Turystyka pozwoliło zmniejszyć
emisje CO2 o ponad 317 Mg miesięcznie, co daje roczne zmniejszenie emisji
na poziomie 3814 MgCO2. Średnie ograniczenie emisji CO2w analizowanych obszarach wyniósło 22%.
Największe ograniczenie emisji CO2udało się uzyskać w obszarze „energia
elektryczna”. Jest ono związane z zastosowaniem w organizacjach energooszczędnego sprzętu, a także energooszczędnych źródeł światła. Działania te po21
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Korzyści z posiadania certyfikatu, http://www.fpds.
pl/ekocertyfikaty/pl/korzysci, dostęp: 11/07/2011
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zwoliły zmniejszyć zużycie energii elektrycznej we wszystkich organizacjach
o 178 MWh miesięcznie. Rocznie daje to ponad 2130 MWh energii elektrycznej
oszczędności22.
Tabela2. Miesięczne zmniejszenie emisji CO2 w wyniku wdrożenia certyfikatu
Czysta Turystyka w tonach
Emisja miesięcznie

Energia elektryczna
Energia cieplna
Zużycie wody
Wytwarzanie odpadów
Razem

Całkowita
emisja
bazowa
906,40
289,49
142,57
134,57
1473,03

Całkowite
ograniczenie
emisji
155,67
35,96
17,94
108,24
317,81

Całkowita
emisja
końcowa
750,73
253,75
124,63
26,32
1155,43

Zmniejszenie
w%
17
12
13
80
22

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych przekazanych przez Fundację ”Partnerstwo dla Środowiska” uzyskany przy współpracy w ramach „umowy stażowej” projektu „Turyzm
dla regionu – ZPRD”

Rysunek 3. Zmniejszenie emisji CO2 w wyniku wdrożenia certyfikatu „Czysta Turystyka”

Źródło: Materiał własny na podstawie danych przekazanych przez Fundację ”Partnerstwo
dla Środowiska” uzyskany przy współpracy w ramach „umowy stażowej” w ramach projektu „Turyzm dla regionu – ZPRD”
22
Informacje przekazane przez Fundację ”Partnerstwo dla Środowiska” uzyskane przy współpracy w ramach „umowy stażowej” projektu „Turyzm dla regionu – Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów”
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Dzięki inwestycjom w urządzenia ograniczające zużycie wody, takie jak perlatory, zwężki prysznicowe, reduktory przepływu, wodooszczędne baterie czy
nowoczesna armatura Organizacje oszczędzają miesięcznie około 2108 m3 wody.
Rocznie działania te pozwalają zaoszczędzić ponad 25300 m3 wody. Oszczędności
te wpływają nie tylko na mniejszy pobór wody ale także mniejsze ilości odprowadzanych ścieków oraz mniejsze ilości paliwa potrzebnych do podgrzania wody.
W certyfikowanych organizacjach prowadzona jest również segregacja odpadów komunalnych. Dzięki tym działaniom rocznie na składowiska trafia ponad
460 Mg odpadów mniej odpadów, które przekazywane są do ponownego wykorzystania lub recyklingu.
System certyfikacji ekologicznej „Czysta Turystyka” poza ograniczeniem
emisji CO2 obniża również koszty utrzymania hoteli. Z przeprowadzonych badań
wynika bowiem, że wprowadzenie certyfikatu, który zmniejsza koszty zużycia
wody i energii o około 20 % , a koszty wywozu śmieci o 80 %, znacząco wpływa
na obniżenie ogólnych kosztów prowadzenia hotelu w porównaniu do innych tego
typu obiektów.

Podsumowanie
Unia Europejska znajduje się przed ogromnym wyzwaniem zmniejszenia
emisji CO2 we wszystkich sektorach gospodarki, w tym również w turystyce. Działania te mają na celu ochronę klimatu oraz środowiska przed degradacją. Dlatego
też szereg działań zmierzających do osiągnięcia tego celu spotyka się z ogromną
aprobatą przez przywódców współczesnej Europy. Certyfikowanie ekologiczne to
wspieranie głównej filozofii Unii Europejskiej poprzez podniesienie świadomości
ekologicznej wśród pracowników czy też klientów danego obiektu.
Ekocertyfikat „Czysta Turystyka” uzyskała dotąd w Polsce niewielka liczba
hoteli. Właściciele obiektów hotelarskich zaczynają jednak dostrzegać w rozwiązaniach ekologicznych zwiększenie potencjału własnych obiektów.
Coraz częściej, w szczególności przy nowych inwestycjach, ochrona środowiska staje się głównym wyznacznikiem przy dokonywaniu wyboru dotyczącego
kierunku, w jakim ma się rozwijać dana inwestycja. Certyfikat „Czysta Turystyka”
może być niezależnym potwierdzeniem wprowadzonych innowacji ekologicznych co znacząco może wpłynąć na podniesienie atrakcyjności danego obiektu.
Ekologiczne podejście w zarządzaniu hotelem jest przyszłością, w którą warto inwestować, gdyż może pozwolić nie tylko na czysto ekonomiczne korzyści,
ale przede wszystkim na poprawę ochrony środowiska co przyczyni się do poprawy jakości życia wszystkich mieszkańców ziemi.
Należy jednak pamiętać przy tym, że najważniejsze jest dobro finalnego
klienta i elastyczne podejście do jego wszelkiego typu pragnień wynikających
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z chęci spędzenia nocy w najbardziej komfortowych warunkach, dlatego też hotele stosując ekologiczne rozwiązania funkcjonowania hotelu, pozostawiają możliwość wyboru zastosowania standardowego podejścia do klienta np. poprzez codzienną zmianę pościeli czy też codzienne pranie ręczników.
W większości przypadków jednak właściciele hoteli podkreślają, że jeśli jest
możliwość korzystania z ekologicznych programów w hotelu, klienci chętnie się
na nie godzą, mając świadomość jak ważny jest tak drobny czyn dla ochrony środowiska naturalnego.
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WYKORZYSTANIE ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH
W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

USE OF ELECTRONIC DATA INTERCHANGE (EDI)

Abstract
IT systems that use electronic data interchange standards significantly contribute to the development
of companies. This is due to the possibility for increasing the efficiency of data processing, which in
today’s economic relations is the key to the smooth functioning of the market. The examples of companies that use EDI systems testify to the fact that the progressive computerization is a prerequisite
for harmonious action, and more and more advanced solutions are highly convenient in terms of
corporate governance generally understood.
Słowa kluczowe: technologie informatyczne, elektroniczna wymiana danych
Numer klasyfikacji JEL: Z19

Wstęp
Obecne warunki operowania na światowych rynkach zmuszają do zastosowania odpowiedniego systemu technologii informatycznych. Systemy takie powinny maksymalnie usprawniać działalność operacyjną oraz wspomagać osoby
zarządzające firmą w procesie podejmowania decyzji. Z tego względu niezbędne
jest zapewnienie spójnych i zintegrowanych danych, które stanowić będą postawę
rozwiązań informatycznych. Rozwiązania te umożliwią przeprowadzenie rozmaitych przetwarzań analitycznych oraz prezentacji we właściwych formach danych
potrzebnych do ustalania strategii działania.
Współczesne technologie informatyczne pomagają osiągnąć sukces tylko
wówczas, gdy przetwarzanie danych nie będzie kończyło się na poziomie ewidencyjno-sprawozdawczym, lecz będzie oznaczać transformacje danych i informacji,
z których powstaje wiedza stanowiąca zasób równoważny z dobrami o charakte*
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rze materialnym. Kluczowym czynnikiem jest czas uzyskania potrzebnej informacji do podjęcia w danym momencie właściwych decyzji przez kadrę kierowniczą
na każdym poziomie zarządzania. Tego rodzaju strategia ma na celu wsparcie
procesów decyzyjnych, co wymaga zastosowania nowoczesnych narzędzi i technologii informatycznych. Jednym z takich narzędzi są systemy elektronicznej wymiany danych (ang. Electronic Data Interchange – EDI).

1. Rozwój rynku internetowego
Rynek internetowy to przestrzeń rynkowa, w której sprzedawcy oferują swoje
produkty i usługi w Internecie, zaś nabywcy poszukują informacji, określają swoje potrzeby i składają zamówienia, używając kart kredytowych lub innych form
płatności elektronicznej1. Rynek internetowy lokalizuje się w przestrzeni wirtualnej, w oderwaniu od fizycznego umiejscowienia podmiotów na nim działających.
Konsekwencją jest globalny charakter tego rynku i to zarówno w aspekcie podażowym, jak i popytowym. Jako że na rynku internetowym spotyka się popyt z podażą
na dany produkt i w wyniku tej konfrontacji kształtowane są ceny, istota rynku
internetowego jest tożsama z istotą rynku zdefiniowanego w tradycyjnej ekonomii.
Rynki internetowe dają jednak wiele korzyści w porównaniu z rynkiem tradycyjnym. Po pierwsze, rynek internetowy w sposób efektywny kojarzy popyt
z podażą, co w handlu tradycyjnym było ograniczone lokalizacją czy dostępem
do informacji o danym podmiocie rynkowym. Po drugie, rynek internetowy ma
charakter transparentny, co oznacza nieograniczona miejscem, czasem czy przestrzenią możliwość porównywania ofert i swobodę negocjowania warunków zawarcia transakcji. Po trzecie, rynek internetowy pozwala sprzedawcom na składanie o wiele bardziej konkurencyjnych ofert w porównaniu z rynkiem tradycyjnym.
Powodem tego są obniżone koszty dystrybucji za sprawą eliminacji pośredników
w kanale dystrybucji, niskie koszty magazynowania oraz relatywnie niższe koszty
obsługi klienta dzięki kierowaniu nabywców do witryny internetowej jako źródła
informacji o produktach, zamiast do fizycznych sprzedawców czy konsultantów.
Po czwarte, rynek internetowy jest najbardziej regulowany przez mechanizm rynkowy, a zatem działa na nim bardzo silnie prawo popytu i podaży, co jest związane z równowagami cząstkowymi czasu, przestrzeni i branży, oraz ze swobodnym
przepływem informacji rynkowej.
Rynek internetowy, szczególnie na przełomie XX i XXI wieku był traktowany jako pierwsza, praktyczna egzemplifikacja teoretycznego modelu rynku
doskonale konkurencyjnego. Twierdzenie to zdawało się mieć wytłumaczenie
w spełnianiu przez rynek internetowy w znacznym stopniu większości uwarunkowań tego modelu rynku.
1

Szyszko G. [red.], Elektroniczna gospodarka w Polsce, Biblioteka Logistyka, Poznań, 2003, s. 12.
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Na rynku internetowym występowanie asymetrii informacji jest znacznie
ograniczone. Zarówno klienci jak i producenci mają dostęp do tej samej informacji, a koszty jej pozyskania są bardzo niskie. Koszt pozyskania informacji drogą
elektroniczną jest około trzydzieści razy niższy w porównaniu z informacja pozyskiwana za pomocą telefonu, przez co producenci nie maja możliwości generowania zysku nadzwyczajnego, wynikającego przykładowo z niewiedzy klienta
o alternatywnych ofertach.
Koszty dostępu do sieci internetowej spadają w miarę wzrostu konkurencji
na rynku usług telekomunikacyjnych. Wdrażane mechanizmy konkurencyjne
oraz pojawianie się nowych możliwości dostępu do Internetu determinują wzrost
liczby internautów oraz stopniowe obniżanie cen dostępu do sieci.
Również podmioty występujące po stronie podażowej nie ponosząc znacznych kosztów mogą korzystać z funkcji transakcyjnej Internetu. Na rynku internetowym nie występują znaczące bariery, które ograniczałyby korzystanie z jego
cech i potencjału. Brak barier wejścia oraz brak fizycznych granic prowadzi
do tego, że obecnie praktycznie z każdego miejsca na świecie istnieje możliwość
sprzedawania produktów przez Internet. Taka sytuacja wpływa na znaczny wzrost
konkurencji i utrzymywanie poziomu cen na możliwie jak najniższym poziomie2.
Warunek jednorodności produktów oferowanych na rynku internetowym jest
spełniony wówczas, gdy jedynym elementem różnicującym te produkty jest ich
cena. Tego rodzaju sytuacja występuje wówczas, gdy po zdeterminowaniu pozacenowych zmiennych, które maja kluczowe znaczenie przy zakupie, wszystkie
uzyskane warianty je spełniają. Wówczas ostateczna zmienna, na bazie której podejmowana jest decyzja staje się właśnie cena. Ten sposób podejmowania decyzji
jest wspomagany przez wspomniane internetowe agregatory informacyjne, w których na podstawie zadanych kryteriów uzyskamy informacje na temat wszystkich
możliwych alternatyw. Warto podkreślić tutaj role pojawiających się w wirtualnej
przestrzeni agregatorów informacji, dzięki którym rynek internetowy wydaje się
spełniać uwarunkowania modelu rynku doskonale konkurencyjnego. Uznaje się,
że wspomniane aplikacje:
• znacznie redukują koszty pozyskania informacji o produktach,
• ograniczają wszelką asymetrię informacji, na bazie której w świecie rzeczywistym producenci generują zyski nadzwyczajne,
• gromadzą wielu potencjalnych nabywców i sprzedawców, co determinuje – przy homogenicznych produktach – obniżanie ceny i utrzymywanie jej na jak
najniższym możliwym poziomie.
Założenia modelu rynku doskonale konkurencyjnego, spełnione przez rynek
internetowy powinny doprowadzić do takiej sytuacji, w której żaden z podmiotów
na nim działających nie ma wpływu na cenę. Cena powinna być zatem wypad2
Mazurek G., Rynek internetowy a uwarunkowania rynku doskonale konkurencyjnego,
WSPiZ, im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2006, s. 3.
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kową oferty wszystkich producentów i zapotrzebowania wszystkich odbiorców
na dany produkt. Również ze względu na warunki doskonałej konkurencji i ustalanie punktu równowagi cena powinna kształtować się w długim okresie na poziomie minimalnym, a więc takim, który równa się minimum długookresowej
krzywej kosztów całkowitych przeciętnych3.
Istnieją różne definicje systemu informatycznego. Według jednej z nich system informatyczny to program komputerowy służący do integrowania danych
pochodzących z wielu źródeł rozróżnianych za pomocą identyfikatorów, w określony strumień informacji4.
Według innej definicji system informatyczny jest zbiorem procedur przetwarzania (programów), baz danych, oraz urządzeń do przetwarzania, tworzącym formalną,
w pełni zdefiniowaną całość służącą do przechowywania i przetwarzania informacji5.
System informatyczny w najprostszej postaci automatyzuje, a tym samym
upraszcza i przyspiesza określone działania kalkulacyjne wymagające przetwarzania dużej liczby danych. W postaci zaawansowanej jest narzędziem wspierającym procesy zarządzania przedsiębiorstwami i złożonymi sieciowymi strukturami organizacyjnymi w ich różnych aspektach funkcjonowania6.
W zależności od przeznaczenia wyróżnia się określone klasy systemów informatycznych, przykładowo7:
• BI (Business Intelligence) – system wspierający procesy zarządzania;
• DSS (Decison Suport System) – system wspomagania decyzji;
• EIS (Executive Information System) – system informowania kierownictwa;
• ERP (Enterprise Resorce Planning) – planowanie zasobów ludzkich;
• MRP (Manufacturing Resorce Planning) – planowanie zasobów wytwórczych;
• DRP (Distribution Requirements Planning)- planowanie zasobów dystrybucyjnych;
• WIS (Warehousing Information System) – system zarządzania procesami
magazynowania;
• e-business – system wspierający procesy operacyjne w elektronicznej gospodarce,
Powyższa klasyfikacja nie wyczerpuje obszarów zastosowań systemów informatycznych i ogranicza się wyłącznie do fragmentu działalności gospodarczej dotyczącej wymiany informacji i fizycznego przemieszczania dóbr, pomijając m.in.
tak rozległe obszary jak finanse i bankowość, administracja itp. Każde rozwiąza3
Bojarski R., Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. Politechniki
Śląskiej, Gliwice 2003, s. 128.
4
Majewski J., Informatyka dla logistyki, ILiM, Poznań 2006, s. 14.
5
Ibidem, s. 16.
6
Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J., Zarządzanie logistyczne, Warszawa 2002, s. 326.
7
Chwesiuk K., Zastosowanie systemów elektronicznej wymiany informacji w przedsiębiorstwach sektora TSL. „Logistyka”, nr 6/2010, s. 27.
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nie informatyczne ma swoje specyficzne cechy odpowiadające klasie rozwiązania,
przeznaczeniu i preferencjom użytkownika, dla którego system jest projektowany
lub dostosowywany. Poza nielicznymi wyjątkami, np. obszarem działalności finansowej prowadzonej w celach ewidencyjnych i rozliczeniowych, w których występuje daleko posunięta standaryzacja funkcjonalności systemów informatycznych,
inne obszary zastosowań cechują się dużym zróżnicowaniem funkcjonalnym wdrażanych narzędzi informatycznych. Wynika to z różnych przyczyn: rodzaju działalności, stopnia dojrzałości firmy do korzystania z narzędzi wspomagających procesy
zarządzania, indywidualnych preferencji organizacji itp. Zróżnicowanie cech i zakresów funkcjonalnych systemów informatycznych stanowi problem w komunikacji i wymianie danych pomiędzy przedsiębiorstwami współpracującymi w łańcuchu
dostaw8. Wobec niestosowania jednolitego, zunifikowanego oprogramowania integracja informacyjna i procesowa łańcucha dostaw wymaga dodatkowych działań
umożliwiających import i wymianę danych, monitorowania przebiegu procesów
i oceny ich jakości i efektów (poziom obsługi, koszty, realizacja planów itp.). Stosuje się m.in. konwertowanie danych umożliwiające elektroniczną wymianę danych
(EDI) czy używa dodatkowego oprogramowania usprawniającego komunikację pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorstw.

2. Charakterystyka elektronicznej wymiany danych
Systemy i technologia związana z elektroniczną wymianą danych gospodarczych stanowi podstawowy element współczesnej infrastruktury logistycznej.
Podstawą budowy logistycznych systemów elektronicznej wymiany danych są
następujące elementy9:
• technika i technologia komputerowa jako metody i środki transmisji danych
• automatyczna identyfikacja towarów i usług oraz systemy kodów kreskowych, jako medium gwarantujące sprawność EDI,
• wystandaryzowane światowe protokoły łączności i komunikacji, wynikające z intensywności procesów gospodarczych.
Zastosowanie technologii EDI pozwala systemom informatycznym różnych
przedsiębiorstw komunikować się między sobą i bezpiecznie wymieniać dane.
Dzięki EDI komputerowe wsparcie procesu zarządzania działalnością gospodarczą
jest realizowane w globalnej skali rynkowej, ponad strukturami przedsiębiorstw
i ponad podziałami branżowymi, a nawet narodowymi. Istotą i zasadniczym walorem elektronicznej wymiany danych EDI jest przyspieszenie i usprawnienie procesu obiegu i przetwarzania informacji gospodarczej oraz eliminacja papierowych
nośników informacji z obrotu gospodarczego, zwłaszcza z obrotu handlowego
8
9

Fertsch M., [red.], Słownik terminologii logistycznej, ILiM, Poznań 2006, s. 62.
Cole E., Krutz R.L., Conley C., Bezpieczeństwo sieci. Biblia, Helion, Gliwice 2005, s. 228.
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między poszczególnymi kontrahentami biorącymi udział w transakcjach gospodarczych10. Należy także podkreślić, iż owo przejście z etapu ewidencyjno-sprawozdawczego mającego często charakter analogowy na transmisje danych jest
czynnikiem stymulującym optymalizację procesów informacyjnych i kontrolnych.
Przesłankami do zastosowania EDI były: wzrastające zainteresowanie logistyką, szczególnie w kwestiach związanych ze skróceniem czasu realizacji zamówień, globalizacja transakcji handlowych, wymuszająca uzgodnienie ogólnoświatowego standardu dokumentów oraz rozwój technologii komputerowych
i obniżenie kosztów ich wykorzystania11.
Sednem funkcjonowania EDI jest technika wymiany standardowo sformatowanych danych (dokumentów, komunikatów) pomiędzy systemami informatycznymi partnerów gospodarczych, która odbywa się w sposób automatyczny, bez
ingerencji czynnika ludzkiego. Z reguły przesyłane dane formatowane są w struktury zwane dokumentami elektronicznymi, które fizycznie przesyłane są w postaci plików komputerowych. Dane będące przedmiotem elektronicznej wymiany są
odpowiednikami tradycyjnych dokumentów handlowych takich, jak np.: oferta,
zamówienie, zlecenie, faktura, list przewozowy itp12.
Według Departamentu Stanu USA „EDI stanowi centralną część rynku elektronicznego, ponieważ umożliwia elektroniczną wymianę informacji, szybszą, tańszą
i dokładniejszą niż w przypadku systemów opartych na dokumentach papierowych”13.
Przekazywanie danych za pomocą technologii EDI eliminuje do minimum
zakres pracy ludzkiej i znacząco przyspiesza obieg informacji w całym systemie
zarządzania przedsiębiorstwem. Równolegle z procesami masowego wdrażania
technologii EDI w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych odnotowuje się burzliwy postęp w stosunku do pozostałych grup przedsiębiorstw usługowych takich, jak: urzędy celne i terminale graniczne, stacje przeładunkowe, porty
lądowe, morskie i lotnicze, a przede wszystkim do firm spedycyjno-transportowych14. Do najważniejszych walorów elektronicznej wymiany danych EDI należy zaliczyć:
• skracanie terminów obsługi zamówień i czasów realizacji dostaw,
• eliminowanie pracochłonnych czynności administracyjno-biurowych,
• ograniczenie dodatkowych komunikacji z tytułu wszelkich uzgodnień,
• standaryzację form, treści i obiegu przekazywanej informacji,
• możliwość ustalenia miejsca pobytu przesyłki w czasie rzeczywistym,
• minimalizację kosztów użytkowania dokumentów,
• unowocześnienie organizacji i technologii zarządzania przedsiębiorstwem.
Rutkowski K., [red.], Logistyka dystrybucji, Difin, Warszawa 2001, s. 183.
Szymonik M., Technologie informatyczne w logistyce, Placet, Warszawa 2010, s. 142.
12
Krasnodębski G., Nowoczesne standardy wymiany informacji w logistyce, „Logistyka”,
nr 2/2008, s. 239.
13
Cole E., Krutz R.L., Conley C., Bezpieczeństwo sieci. Biblia, Helion, Gliwice 2005, s. 58.
14
Gołembska E., Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa 2010, s. 223.
10
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Wprowadzenie rozwiązań EDI na szeroką skalę do realizacji procesów gospodarczych powoduje, że możliwa jest integracja klientów, dostawców, banków i firm logistycznych15. Dzięki elektronicznej wymianie danych tworzą się
efektywniejsze relacje partnerskie, oparte na usprawnionych procedurach komunikacyjnych, ściślejszej wymianie informacji, podniesionej produktywności
i silniejszych powiązaniach handlowych. EDI zmniejsza czas zaangażowania pracowników wyższego szczebla w zakresie rozwiązywania problemów rutynowych
i pozwala im skupić się na planowaniu strategicznym16.

3. Przyklady wykorzystania systemów EDI
3.1. Systemy EDI stosowane w PKP CARGO (III0)
Elektroniczna wymiana danych zyskuje obecnie na znaczeniu jako narzędzie
optymalizacji procesu obiegu dokumentów pomiędzy poszczególnymi partnerami biznesowymi. Jest ono wykorzystywane m.in. w kolejnictwie. Przykładem jest
przedsiębiorstwo PKP CARGO S.A. prowadzące elektroniczną wymianę danych
z innymi KPP (Krajowymi Przedsiębiorstwami Przewozowymi), które działają
w krajach sąsiadujących z Polską. Zakres prowadzonej wymiany prezentuje tabela 1.
Tabela 1. EDI w PKP CARGO. Standardy i komunikaty
Kraj

KPP

Niemcy

DB Schenker

Białoruś

BC

Ukraina

UZ

Rosja
Czechy

RZD
CD

Standard

Komunikaty
IFTMIN D97B
EDIFACT
IFCSUM D97B
IFTMIN D97A
EDIFACT
IFCSUM D97A
IFTMIN D97A
EDIFACT
IFCSUM D97A
EDIFACT
IFTMIN D97A
Zadanie 30 (Application 30) A30

Źródło: U. Chorąży, K. Kielan, Elektroniczna wymiana danych w kolejowych przedsiębiorstwach
świadczących usługi przewozu towarów, [w:] Konferencja Naukowo-Techniczna „PKP w Unii – rzeczywistość i oczekiwania” – materiały konferencyjne, Jastrzębia Góra, 19-21 maja 2010, s.39.
15
Dziuba D.T., Ewolucja rynków w przestrzeni elektronicznej, Nowy Dziennik sp. z o.o.
i Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych, Warszawa 2001, s. 57.
16
Vahovych I., Volynchuk J. Technologie informatyczne jako narzędzie do zwiększenia
efektywności działalności przedsiębiorstwa w obszarze logistyki, „Studia i Materiały. Miscellanea
Oeconomicae” nr 2/2011, Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach, Kielce 2011, s. 96.
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Dodatkowo trwają prace nad uruchomieniem EDI z kolejami słowackimi
(ZSKK) z użyciem komunikatów A30.
Wymieniane komunikaty są używane do implementacji tzw. awiza elektronicznego. Służy ono do przekazywania informacji dotyczących przewozu. Dane
zawarte w wymienianych wiadomościach są wykorzystywane przez ich odbiorców m.in. do przygotowania obsługi przewozu. Za cel stawia się przekazanie niezbędnych informacji najwcześniej jak to jest możliwe i zapewnienie w ten sposób
odpowiedniego marginesu czasowego, który umożliwia odbiorcy podjęcie odpowiednich działań przygotowawczych. Przekazywane informacje dotyczą głównie:
• pociągów – komunikat IFCSUM;
• wagonów – komunikaty IFCSUM oraz IFTMIN;
• przesyłek – komunikaty IFTMIN17.
Należy przy tym zaznaczyć, iż proces wdrożenia kolejnego typu komunikatu wymaga dwustronnych ustaleń pomiędzy PKP CARGO, a sąsiednimi KPP.
W tym celu każdorazowo powołuje się wspólne zespoły robocze, których zadaniem jest uzgadnianie zakresu danych w komunikatach, zapewnienie możliwości
pozyskania tych danych z eksploatowanych aplikacji, uzgodnienie kwestii formalnych poprzez podpisanie stosownych dokumentów, przeprowadzenie testów
oraz wdrożenie produkcyjne EDI. Jest to proces wieloetapowy i skomplikowany,
jednakże możliwe do osiągnięcia efekty stanowią rekompensatę za trudności napotykane podczas prowadzonych prac.
PKP CARGO S.A. odniosło różnorakie korzyści wynikające z wdrożenia
elektronicznej wymiany danych. Dane wymieniane wzajemnie przez KPP są
wczytywane do aplikacji eksploatowanych przez koleje będące stronami wymiany. W związku z tym informacja pozyskana od kolei nadania przesyłki jest znana
innym przewoźnikom, uczestnikom wymiany, już w momencie rejestracji nadania. W związku z tym najistotniejszym efektem wdrożenia EDI w przewozach
kolejowych jest istotne skrócenie czasu związanego z przewozem towarów. Wynikają z tego też inne bardzo ważne efekty, np. podniesienie jakości usług obsługi
klienta poprzez wcześniejsze dostarczenie przesyłki, zwiększenie prestiżu przewoźnika oraz zwiększenie konkurencyjności na rynku przewozów kolejowych18.
Wczesne awizowanie przesyłek z dokładnym podaniem ich parametrów
umożliwia zawężenie ich koniecznej obsługi do stacji nadania, stacji przeznaczenia oraz niezbędnych stacji w drodze. Możliwe jest pominięcie kosztownej
i czasochłonnej obsługi na stacjach granicznych. Efektem są dużo mniejsze koszty związane z realizacją procesu przewozowego, jak na przykład ograniczenie
17
Zganiacz P., Chudzik M., Elektroniczna wymiana danych w przedsiębiorstwach kolejowych,
[w:] Konferencja Naukowo-Techniczna „PKP w Unii – potrzeby i możliwości” – materiały
konferencyjne, Kołobrzeg, 18-20 czerwca 2010, s. 117, 118.
18
Chorąży U., Kielan K., Elektroniczna wymiana danych w kolejowych przedsiębiorstwach
świadczących usługi przewozu towarów, [w:] Konferencja Naukowo-Techniczna „PKP w Unii –
rzeczywistość i oczekiwania” – materiały konferencyjne, Jastrzębia Góra, 19-21 maja 2010, s. 39.
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istotnych kosztów eksploatacji lokomotyw oraz utrzymania przejść granicznych.
Dotyczy to granic wewnętrznych Unii Europejskiej. Efekty ograniczenia kosztów
dla PKP CARGO S.A. możliwe do uzyskania jedynie na granicach wewnętrznych
UE są znaczne. Granica wschodnia jest jednocześnie granicą Unii Europejskiej,
wobec czego procedury obsługi pociągów w sposób obiektywny nie mogą być
uproszczone poniżej pewnego poziomu (np. konieczność zapewnienia obsługi
celnej, obsługi zmiany prawa przewozowego).
Zastosowanie EDI zapewnia także pozyskanie szybkiej i pewnej informacji
służącej do śledzenia pociągu i przesyłek na całej trasie przewozu. Umożliwia
to z jednej strony udzielanie informacji na temat przewozu klientom, z drugiej
strony wykorzystanie tej informacji w procedurach wewnętrznych PKP CARGO
S.A. Może to skutkować ograniczeniem obsługi dokumentów papierowych oraz
ogólnym zmniejszeniem pracochłonności. Procedury wewnętrzne PKP CARGO
S.A. mogą być na czas dopasowane do bieżących zmieniających się elementów
procesu przewozowego, takich jak obsługa towarów niebezpiecznych, konieczność zapewnienia odpowiednich wagonów do przeładunku i innych19.
W większości krajów stosowany jest standard EDIFACT. Standard ten definiuje ogólny metajęzyk transakcji handlowych łącznie z odpowiednią gramatyką
i zbiorem słów. Mogą go stosować praktycznie wszystkie podmioty gospodarcze
tj. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, a także jednostki finansowe takie, jak: banki, urzędy celne, firmy ubezpieczeniowe, giełdy itp. Standard
EDIFACT jest wynikiem kompromisu między potrzebami narodowymi, potrzebami branż i gałęzi gospodarczych a zwięzłością i komunikatywnością przesyłanej informacji. Duża wszechstronność standardu UN/EDIFACT powoduje,
że struktura redagowanych komunikatów i dokumentów jest bardzo złożona, co
stwarza niekiedy barierę w ich stosowaniu20.
Podstawowym wymogiem stosowania technologii EDI jest dostępność i niezawodność usług sieciowych komputerowych o zasięgu światowym. Globalizacja
usług sieciowych i masowy dostęp wielu użytkowników uwarunkowane są oparciem całej technologii EDI na światowych standardach transmisji danych i wprowadzeniu ściśle wystandaryzowanych protokołów transmisji.

Zganiacz P., Chudzik M., Elektroniczna wymiana danych w przedsiębiorstwach kolejowych,
[w:] Konferencja Naukowo-Techniczna „PKP w Unii – potrzeby i możliwości” – materiały
konferencyjne, Kołobrzeg, 18-20 czerwca 2010, s. 118.
20
Krasnodębski G., Nowoczesne standardy wymiany informacji w logistyce, „Logistyka”,
nr 2/2008, s. 230.
19
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3.2. Systemy EDI używane w gdyńskich terminalach kontenerowych
Systemy elektronicznej wymiany danych stosowane są także w gdyńskich
terminalach kontenerowych. Najistotniejsze z nich to21:
• system obsługi zgłoszeń celnych CELINA. Obecnie system ten został
wdrożony we wszystkich jednostkach administracji celnej. Jego głównym zadaniem jest ułatwienie i przyspieszenie obsługi zgłoszeń celnych. Dodatkowe funkcje zapewniają możliwość rejestrowania i przetwarzania danych pochodzących
z przekazywanych organom celnym deklaracji INTRASTAT. System CELINA
nie posiada możliwości współpracy z systemami UE,
• informatyczny system zintegrowanej taryfy celnej ISZTAR. System ISZTAR jest kompatybilny z systemem TARIC pełniącym rolę głównego instrumentu
wymiany informacji taryfowych w Unii Europejskiej. System zawiera bazę danych zewnętrznej taryfy celnej, otrzymywaną z systemu TARIC. System CELINA importuje z niego aktualne dane taryfowe,
• system obsługi Wspólnej Procedury Tranzytowej NCTS (New Computerised Transit System). Przeznaczony do obsługi wspólnej procedury tranzytowej
na obszarze państw UE i EFTA. Umożliwia wymianę informacji o operacjach
tranzytowych w czasie rzeczywistym za pomocą elektronicznych komunikatów,
• system INTRASTAT. System statystyki obrotów towarowych pomiędzy
państwami członkowskimi Unii Europejskiej, jest narzędziem do przekazywania
przez przedsiębiorców w kraju członkowskim UE informacji o dokonanych przywozach albo wywozach towarów do innych krajów należących do Wspólnoty,
• system ECS/AES. System Kontroli Eksportu/Automatyczny System Eksportu pozwala na przyjmowanie i przetwarzanie zgłoszeń celnych związanych
z wywozem towarów z obszaru celnego Wspólnoty, nawet jeśli zgłoszenie dokonywane jest w innym kraju niż kraj, w którym znajduje się towar,
• system BACHUS. System Przemieszczania Wyrobów Akcyzowych – krajowy odpowiednik systemu EMCS, eliminuje administracyjny dokument towarzyszący w wersji papierowej – sporządzany w związku z wysyłką wyrobów
akcyzowych zharmonizowanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy –
na rzecz administracyjnego dokumentu towarzyszącego w wersji elektronicznej,
• system statystyki handlu zagranicznego EXTRASTAT. Opiera się na informacjach zbieranych na podstawie dokumentu SAD (Single Administrative Document), obejmujący swym zakresem obrót towarowy realizowany przez państwa
członkowskie UE z tzw. krajami trzecimi, tj. nie będącymi państwami członkowskimi UE.

21
Krasnodębski G., Teska J. Systemy elektronicznej wymiany danych w procesie obsług
towarów w gdyńskich terminalach kontenerowych, „Logistyka”, nr 3/2011, s. 1360-1363.
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3.2.1. System CELINA

System CELINA jest przeznaczony do obsługi, rejestrowania i przetwarzania
zgłoszeń celnych. Dodatkowo, aby ułatwić użytkownikom dostęp do programu zostały stworzone aplikacje internetowe CELINA WEB-CEL (dla procedur standardowych) i CELINA OPUS (dla procedur uproszczonych). Istnieje również możliwość wprowadzania danych przy pomocy poczty elektronicznej lub z nośników
danych takich jak dyskietki lub płyty CD. W ostateczności jest także możliwość
zgłoszenia w formie dokumentu papierowego, z którego dane są wprowadzane
do systemu CELINA przez funkcjonariusza celnego. Korzystanie z możliwości
dokonywania zgłoszeń celnych w wersji elektronicznej przyczynia się do uproszczenia formalności związanych ze zgłaszaniem towarów do odprawy celnej oraz
przyspiesza procedury związane z ich przyjmowaniem. Dzięki temu odczuwalne
jest skrócenie czasu oczekiwania na przyjęcie zgłoszenia celnego.
3.2.2. System NCTS

System NCTS odzwierciedla operację tranzytową, która odbywa się zgodnie
z prawem mówiącym o wspólnym i wspólnotowym tranzycie i znacznie skraca
czas przekazywania danych w postaci tradycyjnych papierowych dokumentów.
Jego działanie jest oparte na wymianie informacji przy pomocy elektronicznych
komunikatów. Komunikaty wymieniane są pomiędzy urzędami celnymi w obszarze międzynarodowym i w obszarze krajowym, gdzie informacje o operacjach dostępne są z poziomu wszystkich urzędów celnych, a także pomiędzy
urzędami celnymi a podmiotami realizującymi operacje tranzytowe w systemie
NCTS. Do zalet tego systemu możemy zaliczyć to, że operacja od samego początku, czyli od zgłoszenia celnego jest w całości przetwarzana przez system, aż
do samego końca tj. do zamknięcia operacji tranzytowej. Daje to możliwość monitorowania transakcji w dowolnym momencie realizacji procedury, tj. w urzędzie wyjścia, tranzytowym, przeznaczenia oraz poszukiwań i poboru należności.
Informacje o danych wprowadzonych do NCTS można uzyskać na każdym etapie realizacji operacji, poprzez wyświetlenie zgłoszenia po wprowadzeniu numeru ewidencyjnego operacji tranzytowej (numeru MRN – Movement Reference
Number)22.
System NCTS został zbudowany z myślą o zautomatyzowaniu operacji tranzytowej na wszystkich etapach jej realizacji. Jego wdrożenie przyniosło wiele korzyści. Przyspieszono procesy wymiany informacji dzięki zastosowaniu elektronicznej komunikacji firm z administracją celną. Firmy mają możliwość składania
elektronicznego zgłoszenia do procedury tranzytu bez konieczności udawania się
22
Krasnodębski G., Teska J. Systemy elektronicznej wymiany danych w procesie obsług
towarów w gdyńskich terminalach kontenerowych, „Logistyka”, nr 3/2011, s. 1364.
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do urzędu. Nowe technologie ułatwiają przedsiębiorstwom stosowanie procedury
wspólnego i wspólnotowego tranzytu w obrocie towarowym, dając oszczędność
czasu, zmniejszając koszty operacji oraz umożliwiając sprawne zarządzanie posiadanym przez firmę zabezpieczeniem. NCTS zapewnia również ściślejszy nadzór nad przebiegiem operacji tranzytowej oraz wykrywanie nieprawidłowości.
3.2.3. System ISZTAR

Niezmiernie istotnym systemem informatycznym jest system Zintegrowanej
Taryfy Celnej ISZTAR, dostarczający aktualne dane taryfowe dla Systemu Obsługi Zgłoszeń Celnych CELINA. W systemie tym dostępne są następujące dane:
• nomenklatura towarowa;
• stawki celne;
• ograniczenia;
• kontyngenty taryfowe i plafony taryfowe;
• zawieszenia ceł;
• podatki VAT i akcyza.
Systemy EDI udostępnione w gdyńskich terminalach kontenerowych eliminują konieczność ciągłego monitorowania ich systemów, przyczyniając się tym
samym do zaoszczędzenia czasu oraz zmniejszenia liczby błędów. Klienci terminalu mogą, przy pomocy standardowych komunikatów EDIFACT, przesyłać
lub odbierać informacje dotyczące:
• czasu wjazdu lub wyjazdu kontenera z terminalu przez bramy lub koleją;
• daty i czasu załadowania lub wyładowania kontenera ze statku;
• daty oraz numeru zwolnienia lub zatrzymania kontenera przez Służby Celne lub inne podmioty do tego uprawnione;
• sztauplanu wyładunkowego/załadunkowego;
• rodzaju, typu, ilości, nadawców oraz odbiorców poszczególnych części
lub całych partii towarów znajdujących się w kontenerach;
• sformowania lub rozformowywania kontenera;
• kontenerów znajdujących się aktualnie na terminalu będących w gestii
określonego spedytora lub armatora;
• automatycznego zaawizowania złożenia lub podjęcia kontenera.
3.3. Systemy EDI w branży TSL (III0)
Systemy EDI stosowane są szeroko w firmach sektora TSL. Jedną z takich
firm jest DB Schenker. Firma ta wykorzystuje m.in. system SpedCust3000, który
pozwala na bezpieczne i tanie komunikowanie się z systemami DB Schenker Sp.
z o.o. oraz na23:
23

Majewski J., Informatyka dla logistyki, ILiM, Poznań 2006, s. 42.
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• minimalizację czynności administracyjnych;
• minimalizację ryzyka popełnienia błędu;
• pewność realizacji zlecenia;
• zawsze aktualne dane w bazie odbiorców;
• pełną informację o przesyłce.
System umożliwia ponadto składanie zamówień (zleceń), śledzenie drogi
przesyłki, a także poprawne przygotowywanie dokumentacji przewozowej. DB
Schenker Sp. z o.o. oferuje również szeroko pojętą usługę integracji, w skład której wchodzą:
• Pakiet programowania, do wyboru w zależności od istniejących warunków
technologicznych, procesowych czy organizacyjnych po stronie klienta, oprócz
klasycznych rozwiązań EDI, które zwykle wymagają odpowiedniego poziomu
zaawansowania technologii, ma możliwość rozwiązania e – connect opartego
na technologii internetowej;
• Standardowy proces integracji realizowany przy wykorzystaniu metodyki
projektowej (od przygotowania wymagań procesowych i bezpieczeństwa, poprzez
przygotowanie komunikatów, testy, akceptację i produkcyjne uruchomienie);
• Standardy wymiany informacji (XML, EDIFACT i inne);
• Standardy komunikacji (kanały szyfrowane: HTTPS, SFTP);
• Helpdesk24 dla użytkowników rozwiązań.
Innym międzynarodowym operatorem logistycznym zajmującym wysoką
pozycję na rynku, wykorzystującym najnowocześniejsze narzędzia i rozwiązania
IT jest Grupa Raben25.
W celu utrzymania ciągłości współpracy z klientem firma posiada: elektroniczne łącza typu EDI z największymi klientami. Dzięki nim możliwa jest elektroniczna
wymiana informacji z firmami korzystającymi z usług w czasie rzeczywistym.
Wykorzystanie przez firmę Raben narzędzi wspomagających wymianę danych, śledzenie przesyłki na każdym etapie jej przewozu, monitorowanie całego
łańcucha logistycznego i wiele innych sprawia, że przedsiębiorstwo staje się bardziej konkurencyjne i stawia coraz wyższe wymagania konkurującym z nią firm.
Kolejnym przedsiębiorstwem z sektora TSL wykorzystującym zintegrowany
system EDI w swojej działalności jest TNT Express Poland. Do celów EDI firma
wykorzystuje „system Incab – przetwarzający i przesyłający informacje o przesyłkach w sieci TNT.
Z kolei za pośrednictwem dzięki aplikacji internetowej klienci TNT Express
Poland mogą w prosty sposób dostać się do informacji o wysyłkach poprzez zaHelpdesk (z ang. – biuro pomocy) – część organizacji (dział, sekcja, zespół lub wyznaczona
grupa osób) odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń od użytkowników oraz kontrolę ich
rozwiązania.
25
Chwesiuk K., Zastosowanie systemów elektronicznej wymiany informacji w przedsiębiorstwach sektora TSL. „Logistyka”, nr 6/2010, s. 26 – 28.
24
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stosowanie przeglądarki internetowej, która pozwala między innymi na zamówienie kuriera, sprawdzenie ceny usługi, śledzenie przesyłki czy też powiadomienie
odbiorcy o przesyłce. Zastosowanie tego rodzaju systemów wymiany informacji przez TNT Express Poland umożliwia wielu klientom nieograniczony dostęp
do informacji o przesyłkach, a tym samym zaoszczędzenie czasu poprzez prosty
sposób zarządzania przesyłkami, ograniczający działania związane z formalnościami. Dzięki połączeniu systemu klienta z systemem TNT redukuje się potrzebę
ręcznego wprowadzania danych. Wykorzystanie EDI nie tylko wspiera współpracę z klientem, ale również z sieciami handlowymi, producentami i dostawcami.
Zastosowanie EDI w przedsiębiorstwach sektora TSL nie tylko wpływa
na wzrost sprawności działania całej organizacji, ale również pozwala na wzmocnienie istniejących powiązań między kooperantami w kraju i za granicą, zwiększenie oszczędności, przepływu olbrzymiej ilości informacji, a także do zmian
w prowadzeniu biznesu. Operatorzy logistyczni przedstawieni powyżej zajmują
wysoką pozycję wśród przedsiębiorstw wykorzystujących w swojej organizacji
nowoczesne systemy informacyjne. Należy jednak zwrócić uwagę, iż jest wiele
mniejszych firm w których wymiana dokumentów odbywa się na dużo niższym
poziomie. Przedsiębiorstwa te nie mają jeszcze wdrożonych żadnych systemów
do elektronicznej wymiany danych do celów komunikacji zewnętrznej, co wiąże się z ponoszeniem dużych kosztów zarówno przez nie, jak i współpracujące
z nimi przedsiębiorstwa. Co więcej duża liczba tych przedsiębiorstw nie przygotowuje się jeszcze do wprowadzenia jakichkolwiek systemów wspomagających
wymianę informacji z innymi partnerami.

5. Podsumowanie
Systemy informatyczne, wykorzystujące standardy elektronicznej wymiany
danych w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju firm. Wynika to m.in.
z możliwości podwyższenia efektywności przetwarzania danych, co we współczesnych stosunkach gospodarczych stanowi klucz do sprawnego funkcjonowania na rynku. Przytoczone przykłady przedsiębiorstw, które wykorzystują systemy
EDI świadczą o tym, iż postępująca informatyzacja jest warunkiem koniecznym
do harmonijnego działania, a coraz nowocześniejsze rozwiązania informatyczne
stanowią duże ułatwienie w kwestii ogólnie rozumianego zarządzania firmą.
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GOSPODARKA NA DOPINGU, CZYLI JAK WYWOŁAĆ
KRYZYS FINANSOWY GOSPODARKI

ECONOMY ON DOPING, HOW TO CAUSE THE FINANCIAL CRISIS

Abstract
The aim of this paper is empirical analysis of the Austrian theory which points that a monetary shock
disturbs relative prices, such as the term structure of interest rates and leads to economic breakdown. Empirical evidence on Austrian Business Cycle is based on some economic crisises from 19th,
20th and 21st century. The paper also points out other than central bank`s monetary policy factors
which affect the level of market interest rates.
Słowa kluczowe: kryzys finansowy, cykl koniunkturalny
Numer klasyfikacji JEL: E3

Wstęp
„Gospodarka amerykańska była jak zawodnik, który bierze doping”1. Za doping
w postaci niskich stóp procentowych i łatwy dostęp do pieniądza oskarżany jest System Rezerwy Federalnej (FED) i według wielu ekonomistów2 na tej instytucji publicznej spoczywa odpowiedzialność za kryzys finansowy 2007+. Niskie stopy procentowe na rynku amerykańskim po 2001 r. nie są jedynie wynikiem decyzji monetarnych
FEDu. Nie bez znaczenia pozostaje tu polityka utrzymywania kursu rodzimej waluty
na niedowartościowanym poziomie, prowadzona przez kraje Dalekiego Wschodu
(zwłaszcza Chiny). Interwencje walutowe, polegające na zakupie dolarów amerykańskich, również przyczyniły się do spadku amerykańskich stóp procentowych.
Adiunkt, Katedra Polityki Ekonomicznej i Bankowości, Politechnika Radomska
Leszek Balcerowicz w wywiadzie dla Dziennika, http://gospodarka.dziennik.pl, (kwiecień,
2012 r.)
2
Na politykę zbyt łatwego pieniądza, prowadzoną przez System Rezerwy Federalnej
po 2001 r. wskazywali m.in. eksperci Banku Rozliczeń Międzynarodowych
*
1
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Austriacka teoria cyklu koniunkturalnego (ATCK) podkreśla znaczenie elementów finansowych w kształtowaniu aktywności gospodarczej. W XXI wieku
dotyczy to jednak nie tylko emitentów nowych środków fiducjarnych, ale również przepływów kapitałowych, będących konsekwencją tzw. globalnych nierównowag. Ekspansja kredytowa w Stanach Zjednoczonych była finansowana przez
napływy kapitału z posiadających nadwyżki krajów wschodzących oraz eksporterów ropy naftowej. Boom na rynku nieruchomości w państwach europejskich
zasilany był oszczędnościami krajów tzw. centrum, które razem funkcjonują w ramach scentralizowanej polityki monetarnej Europejskiego Banku Centralnego.
Celem opracowania jest próba empirycznej weryfikacji tezy szkoły austriackiej, która mówi o tym, że załamania koniunktury i kryzysy gospodarcze są konsekwencją narastania i ujawniania błędów, których źródłem jest rynek kredytowy3. Pierwotny impuls monetarny jest wynikiem nieodpowiedzialnej polityki
banku centralnego. Nieodpowiedzialna – oznacza tu niezgodna z ilościową teoria
pieniądza, która opiera się na twierdzeniu, że zmiany ilości pieniądza nie wywołują realnych efektów w długim okresie, a wyznaczają jedynie poziom cen4.
Praca składa się z trzech części. Na początku przedstawiono założenia i interpretację teorii cyklu koniunkturalnego szkoły austriackiej. W drugiej części
podjęto próbę empirycznej weryfikacji założeń ATCK na podstawie wybranych
kryzysów gospodarczych. W ostatniej części dokonano podsumowania całości
rozważań.

1. Austriacka teoria cyklu koniunkturalnego
Szkoła austriacka swój dorobek teoretyczny opiera na klasyczno–liberalnym
podejściu do ekonomii politycznej oraz idei zbudowanej na regule własności prywatnej, wolności umów, podziału pracy, negując wszelkie przejawy interwencjonizmu. Taka optyka funkcjonowania gospodarki ściśle wiąże się z nazwiskami
francuskich badaczy: A. R. J. Turgot, R. Cantillion, J.B. Say, F. Bastiat, którzy
niewątpliwie mieli ogromny wpływ na kształt doktryny austriackiej.
Obecnie termin „ekonomia austriacka” pojawia się najczęściej w kontekście
zwycięstwa polemiki doktrynalnej nad keynesizmem i łączy się z nazwiskami
dwóch najwybitniejszych jej przedstawicieli: Ludwika von Misesa i Friedricha
Augusta von Hayeka. Zainteresowania naukowe Misesa obejmowały obszar teorii pieniądza, a największym osiągnięciem było stworzenie wspólnie z Hayekiem
R. Barczyk, M. Lubiński, K. Konopczak, K. Marczewski, Synchronizacja wahań
koniunkturalnych. Mechanizmy i konsekencje, Wydawnictwo Uniwersyttetu Ekonomicznego
w Poznaniu, Poznań 2010, s. 23.
4
B. Snowdon.,H. Vane, P. Wynarczyk, Współczesne nurty teorii makroekonomii, PWN, Warszawa 1998, s. 67.
3
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koncepcji cyklu koniunkturalnego, w której uznali oni, że źródło kryzysów tkwi
w działalności banku centralnego i wywoływanej przezeń ekspansji kredytowej.
Wstępna koncepcja teorii austriackiego cyklu koniunkturalnego została
przedstawiona w klasycznej syntezie Ludwika von Misesa The Theory of Money
and Credit5, opublikowanej w 1912 r. Formułując swe tezy, autor pozostawał
pod niewątpliwym wpływem intelektualnym doktryny naturalnej stopy procentowej Knuta Wicksella oraz pieniężnej teorii cyklu Davida Ricardo. Rozwinięciem i uzupełnieniem paradygmatu Misesa są dwie prace Friedricha Augusta von
Hayeka: Prices and Production6 z 1931 r. oraz Monetary Theory and the Trade
Cycle7 z 1933 r., w których ukazał, jak zastrzyki pieniężne, zaniżając stopę procentową poniżej ”wicksellowskiego” poziomu naturalnego, zaburzają strukturę
kapitałową w gospodarce.
Punktem wyjścia analizy cyklu gospodarczego Hayeka jest stan równowagi,
w którym planowane oszczędności są równe planowanym inwestycjom, naturalna i rynkowa stopa procentowa są tożsame i nie istnieją niewykorzystane moce
produkcyjne. Stabilizacja gospodarki zostaje zakłócona w momencie rozpoczęcia
przez banki wzmożonej ekspansji kredytowej, czego efektem pozostaje sztucznie zaniżona stopa procentowa. Na wolnym, niezakłóconym interwencjami rynku
oprocentowanie kredytu określa preferencja czasowa podmiotów, które uczestniczą w gospodarce. Owa preferencja czasowa jest nieodłączną kategorią ludzkiego
działania i objawia się w postaci dyskonta przyszłych dóbr względem dóbr teraźniejszych, wyznaczając wysokość procentu.
Następstwa rosnącej podaży pieniądza w rękach przedsiębiorców początkowo są tożsame z efektem podniesienia poziomu oszczędności i prowadzą do wzrostu stopy akumulacji. Podmioty gospodarcze pozostają w błędnym przekonaniu,
że preferencja czasowa konsumentów zmalała, dlatego inwestycje kierowane
są na kapitałochłonne i wczesne stadia produkcji. Z uwagi na fakt, że zarządy
przedsiębiorstw przekonane są o zmienności międzyokresowych preferencji społeczeństwa, kapitał lokują w przedsięwzięcia czasochłonne, licząc na wysokie zyski w przyszłości. Dodatkowo, niższa stopa procentowa skłania do dokonywania
niewłaściwych inwestycji, które nie miałyby miejsca w warunkach naturalnego
oprocentowania8.
Rozwój wymaga zwiększenia nakładów na pracę, które w postaci wyższych
płac trafiają do pracowników. W momencie, gdy robotnicy zaczną wydawać
nowe pieniądze, przedsiębiorstwa czeka przykra niespodzianka. Otóż okazuje się,
że preferencje czasowe społeczeństwa nie uległy zmianie, ludzie nie chcą oszczęL. Mises, The Theory of Money and Credit, Yale University Press 1953.
F. A. Hayek, Prices and Production, Routledge & Sons. Second revised edition, Routledge
& Kegan Paul, London 1935.
7
F. A. Hayek, Monetary Theory and the Trade Cycle, Jonathan Cape, London 1933.
8
J. Godłów-Legiędź, Doktryna społeczno-ekonomiczna Friedricha von Hayeka, PWN,
Warszawa 1992, s. 146-150.
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dzać więcej. Podmioty gospodarcze zostały zwiedzione przez zabiegi rządowe
i fałszywą obniżkę oprocentowania, a boom, wywołany wzrostem inwestycji,
okazał się sztuczny.
Gdyby stopy procentowe spadły na skutek zmiany czasowej preferencji konsumentów bardziej faworyzujących przyszłość ponad dzisiejszą konsumpcję,
wtedy dłuższa perspektywa produkcji byłaby właściwą reakcją przedsiębiorców.
Rysunek 1 przedstawia graficzną interpretację zjawiska zmiany wyborów
międzyokresowych oraz sztucznie zaniżonej stopy procentowej. Gospodarka znajduje się w stanie równowagi w punkcie E, gdy inwestycje (I) równe są
oszczędnościom (S) i wyznaczają poziom naturalnej stopy procentowej (rA).
Wzrost skłonności do oszczędzania wyraża się przesunięciem krzywej S w prawo
do S`. Nowa równowaga nastąpi w punkcie E`, przy niższej stopie procentowej rB
oraz wyższym poziomie inwestycji (odcinek 0B). Taka sytuacja jest wyrazem stabilnego przejścia do czasochłonnych metod produkcji, zharmonizowanym z czasowymi preferencjami konsumentów.
Rysunek 1. Zjawisko zmiany wyborów międzyokresowych społeczeństwa
oraz sztucznie zaniżonej stopy procentowej w gospodarce zamkniętej
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Źródło: Opracowanie na podstawie: K. Kostro, Hayek kontra socjalizm, Wydawnictwo DiG,
Warszawa 2001, s. 56.

Zupełnie inaczej sytuacja przedstawia się, gdy stopa procentowa zostaje
sztucznie zaniżona do poziomu rB. Wówczas planowane inwestycje wzrastają
(odcinek 0B), podczas, gdy planowane oszczędności maleją (odcinek 0C). Gospodarka, na skutek wzrostu podaży pieniądza (czego bezpośrednim efektem jest
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spadek oprocentowania), zostaje wytrącona ze stanu równowagi. Nowa wielkość
inwestycji (odcinek 0B) finansowana jest z dwóch źródeł: oszczędności dobrowolnych (odcinek 0C) oraz oszczędności przymusowych (odcinek CB)9.
Niższa stopa procentowa nie jest wynikiem zmiany preferencji czasowych,
dlatego pracownicy strumień swoich nowych dochodów kierują do gałęzi produkujących towary konsumpcyjne. Nie oszczędzają, ani nie inwestują wystarczająco dużo, aby kupić nowo wyprodukowane maszyny, wyposażenie, czy surowce przemysłowe. Ponieważ brak jest środków inwestycyjnych na zakup nowych
dóbr kapitałowych i dokończenie wszystkich projektów, następuje nagły, ostry
kryzys w przemyśle środków trwałych. Okazuje się, bowiem, że sztuczny boom,
indukowany ekspansją kredytową spowodował błędną alokację kapitału i związane z tym niewłaściwe postępowanie przedsiębiorstw. Załamanie koniunktury
i kryzys jest swoistym katharsis dla gospodarki, które polega na likwidacji złych
inwestycji oraz odnowieniu struktury produkcji tak, by była zgodna z preferencjami czasowymi ludności.
Podsumowując, wysokość stóp procentowych wpływa na sferę realną gospodarki przez decyzje inwestorów i konsumentów, stanowiąc swoisty barometr,
określający przyszłe warunki gospodarowania i międzyokresową strukturę dóbr
kapitałowych. Władze monetarne, regulując wysokość stopy procentowej, kontrolują ilość kredytów, a tym samym wpływają na dynamikę inwestycji i PKB.
W kontekście doktryny szkoły austriackiej stabilny poziom stóp procentowych
niweluje deformację ścieżki inwestycji, wynikającą z błędnych decyzji o ich kierunkach.

2. Empiryczna weryfikacja założeń austriackiej teorii cyklu
koniunkturalnego
ATCK wskazuje, że wybuch kryzysu gospodarczego poprzedza rozluźnienie
polityki pieniężnej banku centralnego i wzrost podaży pieniądza kredytowego.
Próbę weryfikacji powyższej tezy podjęto w oparciu o analizę paniki z 1825 r.,
Wielkiej Depresji XX w. i kryzysu finansowego 2007+. Wszystkie trzy epizody
łączy wiele cech wspólnych, m.in. to, że:
– załamanie dotknęło najpierw rynek cechujący się wysokim poziomem rozwoju, a następnie objęło swym zasięgiem inne, mniej rozwinięte rynki,
– kanałem transmisji zaburzeń do sfery realnej był rynek finansowy,
– załamanie koniunktury związane było ze zmianą wielkości podaży pieniądza.
W pierwszych latach XIX wieku gospodarkę brytyjską cechował okres szybkiego wzrostu, napędzanego przyrostem inwestycji oraz eksportu na otwierające się
rynki niepodległych krajów Ameryki Łacińskiej. Finansowanie tych przedsięwzięć
9

K. Kostro, Hayek kontra…, s. 56 i n.
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odbywało się z jednej strony przez wzrost wydatków rządowych i zaciąganie długu
publicznego, a z drugiej za pośrednictwem rynku kapitałowego – przez emisję papierów wartościowych. Czynnikiem sprzyjającym, a właściwie dającym podstawy
ekspansji była ekspansywna polityka monetarna Banku Anglii.
Rysunek 2. Pieniądz Banku Anglii w obiegu w latach 1822-1827

Miliony funtów

24
22
20
18
16

1822

1823

1824

1825

1826

1827

Miliony
Miliony
funtów
funtów

16Źródło: Gayer, Rostow, Shwartz (1953), tabela 135. Dane cytowane za: M. D. Bordo, Commentary to article L. Neal, The Financial Crisis of 1825 and the Restructuring of the British Finan12
24
cial System), „Federal Reserve Bank of St. Louis Review”, May/June 1998, s. 79.
228
204
180
16

1822

Rysunek 3. Zasoby złota Banku Anglii w latach 1822-1827
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Źródło: Gayer, Rostow, Shwartz (1953), tabela 135. Dane cytowane za: M. D. Bordo, Commentary to article L. Neal, The Financial Crisis of 1825 and the Restructuring of the British Financial System), „Federal Reserve Bank of St. Louis Review”, May/June 1998, s. 79.

Warto podkreślić, że w latach 1797-1821 Wielka Brytania zdecydowała się
porzucić system waluty złotej na rzecz niewymienialnego na złoto pieniądza papierowego. Z analizy danych rysunku 3 wynika, że po wojnach napoleońskich
(1815 r.) Bank Anglii rozpoczął politykę gromadzenia zasobów kruszcu w celu
powrotu do standardu złota. Konsekwencją wzrostu ilości pieniądza papierowego
i depozytów było powiększenie bazy monetarnej. Zwiększona akcja kredytowa
banków komercyjnych sprzyjała ekspansji gospodarczej.
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Zmiany, jakie zaszły w omawianym okresie, wiążące się z ekspansją bankowości i spółek akcyjnych przyczyniły się do zbyt optymistycznych wycen dokonywanych przez inwestorów, a w efekcie do powstania bańki spekulacyjnej.
Przeinwestowanie dotyczyło zarówno walorów realnie istniejących, jak i wyimaginowanych, czego przykładem są obligacje fikcyjnego miasteczka Poyais w Ameryce Środkowej. Szczyt hossy na londyńskiej giełdzie miał miejsce w kwietniu
1825 r. Po osiągnięciu maksymalnego poziomu akcje zaczęły gwałtownie spadać,
kończąc okres wzrostów.
Jesienią 1825 r. giełda załamała się i pojawiły się pierwsze doniesienia o problemach banków komercyjnych zaangażowanych w kredytowanie operacji giełdowych10. Kryzys brytyjski rozlał się na inne europejskie kraje, nie omijając granic Ameryki Łacińskiej.
Polityka łatwego pieniądza, prowadzona przez FED po I wojnie światowej to
czas określany w historii gospodarczej jako „ szalone lata dwudzieste” i jednocześnie preludium do największej depresji XX wieku.
Próba weryfikacja austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego przez odwołanie się do danych statystycznych okazuje się nie do końca jednoznaczna. Znakomita większość autorów opracowań na temat Wielkiego Kryzysu 1929 r. wykorzystuje statystyki historyczne, aby sprawdzić poprawność teorii ekonomicznych,
„podczas, gdy w przypadku nauk ekonomicznych ta metoda całkowicie zawodzi”11. Statystyki stanowią jedynie odzwierciedlenie skutków decyzji polityków
gospodarczych, nie można z nich wyczytać tego, jak kształtowałyby się parametry ekonomiczne, gdyby decyzje były inne lub, gdyby decyzje jednostek gospodarujących były wynikiem jedynie gry rynkowej12.
ATCK zakłada, że załamania koniunktury poprzedza ekspansywna polityka banku centralnego, której skutkiem jest wzrost podaży kredytu bankowego i inflacja podaży pieniądza. Analizując statystyki z tamtego okresu,
trudno wskazać dane świadczące o wzroście cen. Wynika to z tego, że inflacyjne skutki polityki pieniężnej były równoważone wzrostem produktywności, będącej konsekwencją nowoczesnych metod produkcji i obniżki kosztów
wytwarzania. Wzrost podaży dóbr konsumpcyjnych wywołał presję na spadek ich cen.
M. Rothbard, używając szerokiej miary, która zawiera walutę, popyt, lokatę
czasową i inne składniki, oszacował, że od połowy 1921 do połowy 1929 roku
FED wypełnił podaż pieniądza w ponad 60%13. Polityka inflacyjna Rezerwy Federalnej w latach 1920 wiązała się z pomocą krajom europejskim, zwłaszcza WielL. Neal, The Financial Crisis of 1825 and the Restructuring of the British Financial System),
„Federal Reserve Bank of St. Louis Review”, May/June 1998, s. 64.
11
M. Rothbard, America`s Great Depression, The Ludvig von Mises Institute 2000, s. 85.
12
Ibidem.
13
L. W. Reed, Wielkie mity wielkiego kryzysu, Prohibita, Warszawa 2009, s. 15.
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kiej Brytanii, pożyczkami zagranicznym dla firm oraz wejściem w życie w 1922 r.
protekcjonistycznej ustawy Fordney – Mc Cumber Tarrif14.
Rysunek 4. Wzrost podaży pieniądza w Stanach Zjednoczonych w latach 1921 – 1929
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Źródło: Opracowanie na podstawie: http://www.rateinflation.com/inflation-rate/usa-historical-inflation-rate.php?form=usair, (kwiecień 2012).
Ibidem, s. 139. Ustawa Fordney – Mc Cumber Tarrif zakładała wzrost stawek celnych
na towary importowane z Europy do USA. Bezpośrednim skutkiem tej ustawy była z jednej strony
monopolizacja wielu gałęzi przemysłu amerykańskiego, a z drugiej – nałożenie w odwecie przez
kraje europejskie obciążeń celnych na towary z USA.
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Inflacja bankowa, związana z niskim kosztem kredytu i łatwym dostępem
do pieniądza, determinuje błędne decyzje przedsiębiorców. Inwestorzy niewłaściwe oceniają rentowność swoich projektów, podejmując decyzje o zbyt ryzykownych przedsięwzięciach. Punktem wyjścia do analiz Austriaków nad cyklem gospodarczym jest monetarny szok podażowy, zainicjowany przez bank centralny,
którego konsekwencją wcale nie musi być wzrost wskaźnika inflacji.
Niskie stopy procentowe banków centralnych największych gospodarek
na przełomie XX i XXI wieku (takich jak USA i Unia Europejska) również nie
przekładają się na wysokie wskaźniki inflacji. Decydującym czynnikiem jest
tu integracja ze światowym systemem rynkowym gospodarek, które wcześniej
były centralnie planowane. To wywiera ujemną presję na wzrost cen. Za wzrostem podaży nie nadąża jednak popyt, co wynika z jednej strony z wysokiej stopy
oszczędności w Azji, a z drugiej – z załamania inwestycji w niektórych krajach
(np. Japonii).
Relatywnie niskie poziomy inflacji przy wzroście podaży pieniądza przekraczającym dynamikę PKB można tłumaczyć również zjawiskiem monetyzacji gospodarki. Polega ono na tym, że rynek potrzebuje pieniądza nie tylko na obsługę
obrotu towarowego i usługowego, ale także transakcji stricte finansowych. Warto
podkreślić również, że w warunkach globalizacji, która integruje rynki finansowe, skutki decyzji podejmowanych w zakresie polityki monetarnej są coraz bardziej ograniczone. Jak wspomniano wcześniej, niski poziom stóp procentowych
w Stanach Zjednoczonych na początku pierwszej dekady XXI wieku nie wynikał
jedynie z luzowania polityki pieniężnej FEDu, ale także z napływu oszczędności
z gospodarek azjatyckich i innych rynków wschodzących.
Rysunek 6. Podaż pieniądza* i stopa inflacji w USA w latach 1999-2008.
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Źródło: OECD, Statistics from A to Z, http://www.oecd.org, (kwiecień 2012).

Z analizy rysunku 6 wynika, że podaż pieniądz, mierzona agregatem M1
wzrosła o ok. 20% w 2005 r. w stosunku do 1999 r. W tym samym czasie stopa
inflacji kształtowało się średnio na poziomie 2,5%, a fluktuacje tego wskaźnika nie
były duże. Skutkiem ekspansywnej polityki pieniężnej Systemy Rezerwy Federalnej był spadek stopy procentowej poniżej jej wartości naturalnej (Keeler naturalną stopę procentową utożsamia z oprocentowaniem dziesięcioletnich obligacji
skarbowych15). To powoduje, że podmioty gospodarujące zmylone przez rozbieżne
sygnały, które dostały od władz monetarnych, podjęły się chybionych i nierentownych inwestycji oraz przyjęły na siebie długi, których nie powinny były zaciągać.
Niskie stopy procentowe w USA obniżają wartość waluty krajowej, sztucznie
zwiększając atrakcyjność amerykańskiego eksportu. Może wpływać to na decyzje bankierów centralnych, odpowiedzialnych za politykę monetarną na innych
rynkach, prowadząc niejako do konwergencji nominalnych stóp procentowych.
Można się zastanawiać, czy banki centralne realizują cel, jakim jest utrzymanie
wielkości podaży pieniądza na stabilnym poziomie, czy też – korzystając z antyinflacyjnych skutków rozszerzania współpracy gospodarczej w skali globalnej –
cel ten staje się drugorzędny. W polityce pieniężnej za podstawę do szacunków
nominalnej stopy procentowej można uznać regułę Taylora. Mówi ona, że kiedy
inflacja rośnie w górę o 1 punkt procentowy, trzeba podnieść stopy procentowe
przynajmniej o punkt. W sytuacji, gdy w Stanach Zjednoczonych w 2011 r. roczna stopa inflacji przekroczyła poziom 3%, stopa procentowa Rezerwy Federalnej
powinna przekroczyć tę wartość, a wyniosła 0,3%16.
15
J. Keeler, Empirical Evidence on the Austrian Business Cycle Theory, “The Review of Austrian Economics” 2001, Vol. 14. No. 4, s. 5.
16
http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=26668#, (kwiecień 2012r.)
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Zasadność utrzymywania niskich nominalnych stóp procentowych tłumaczy się koniecznością wspierania sfery realnej gospodarki po kryzysie finansowym 2007+. Warto podkreślić, że podobnie tłumaczono politykę Rezerwy Federalnej po „kryzysie dotcomów” i zamachach na World Trade Centre. Dziś banki
centralne boją się szybkich i wysokich podwyżek stóp procentowych w obawie
wyhamowania raczkującego ożywienia koniunktury. Jednak w obliczu rosnącego
zadłużenia publicznego w największych światowych gospodarkach, w nieodległej przyszłości należy się spodziewać wzrostu inflacji, a wtedy drastyczna i dziś
mało prawdopodobna skala podwyżek stóp procentowych będzie nieunikniona.
Wpływ polityki banku centralnego na kryzys finansowy i w konsekwencji
załamanie sfery realnej gospodarki obrazuje rysunek 8.
Rysunek 8. Polityka monetarna a kryzys finansowy
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Korekta polityki monetarnej po kryzysie finansowym 2007+ i działaniach
stabilizacyjnych, zastosowanych na niespotykaną dotąd skalę wydaje się nieunikniona. Trudno oczekiwać, że wzrost inflacji, będący skutkiem pakietów interwencyjnych i rosnącej nierównowagi w finansach publicznych na największych
światowych rynkach zostanie zrównoważony produkcją i oszczędnościami gospodarek azjatyckich.
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Pod adresem twórców polityki monetarnej można skierować zarzut, że jest
ona nieskuteczna i nieprzewidywalna. Racjonalna polityka banku centralnego
wiąże się z zakotwiczeniem oczekiwań inflacyjnych. Za oczekiwania zakotwiczone uważa się takie, które niezależnie od wahań bieżącej inflacji pozostają stabilne
i kształtują się na poziomie spójnym z celem polityki pieniężnej
Tabela 1. Decyzje z zakresu polityki pieniężnej Europejskiego banku Centralnego
i Rezerwy Federalnej w okresie od 1999-2006.
Zmiana
podstawowej
stopy
procentowej
Wzrost
Spadek
Razem

Zmiany małe (+/-)
25 pkt. bazowych

Zmiany duże (+/-)
50 pkt. bazowych

FED

EBC

FED

22
4
26

8
3
11

1
9
10

Razem

Razem

EBC

FED

EBC

2
5
7

23
13
36

10
8
18

Źródło: www.bankier.pl, (kwiecień2012)

Dane w tabeli 1 wskazują, że zarówno FED, jak i Europejski Bank Centralny
(EBC) częściej decydowały się na małe zmiany stóp procentowych niż na duże.
Duże zmiany stóp procentowych są bardziej czytelne oraz jednoznaczne dla rynków i wskazują, że polityka banku centralnego skierowana jest na realizację jego
naczelnego celu. Należy podkreślić, że rynek finansowy wycenia relatywnie wysokie podwyżki stóp procentowych. Brak odpowiedniego zacieśniania polityki
pieniężnej może być jednym z czynników powodujących wzrost oczekiwań inflacyjnych.
Tam, gdzie bank centralny jest bardziej wiarygodny, podmioty gospodarcze
w większym stopniu są skłonne zakładać, że cel inflacyjny zostanie zrealizowany,
w związku z czym oczekiwania inflacyjne szybciej zbiegają do poziomu celu. Im
bardziej wiarygodny bank centralny, tym bardziej stabilne i przewidywalne warunki dla jednostek gospodarujących w kontekście realnych stóp procentowych
i kursów walutowych.

Podsumowanie
W ujęciu szkoły austriackiej kluczowe znaczenie dla mechanizmu cyklu koniunkturalnego ma stopa procentowa, która jest zjawiskiem ogólnogospodarczym
i wpływa na wszystkie procesy produkcyjne17. Obniżenie stopy procentowej poni17

R. Barczyk, op.cit., s. 24.
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żej jej wartości naturalnej, będące skutkiem zwiększenia podaży pieniądza zaburza rzeczywistą strukturę rynku. Zachęca to do inwestycji i kreuje popyt na dobra
kapitałowe. Z uwagi na to, że agregatowa preferencja czasowa w społeczeństwie
nie uległa zmianie, kształtują się fałszywe oczekiwania co do względnej zyskowności podjętych inwestycji. Czas boomu sprzyja również nieracjonalnym decyzjom spekulacyjnym. Ponieważ tańszy pieniądz nie jest konsekwencją wzrostu
skłonności do oszczędzania, musi nadejść okres dostosowań gospodarczych
i oczyszczania rynku z błędnych i źle skalkulowanych decyzji inwestycyjnych.
Czy w globalnej gospodarce XXI wieku można wykorzystać ATCK do wskazania przyczyn załamania koniunktury? Odpowiedź jest twierdzącą, ale tylko
w sytuacji, gdy analizuje się zjawiska wpływające na dzisiejszą rzeczywistość
gospodarczą. Po pierwsze, wysokość stóp procentowych nie jest jedynie wynikiem decyzji z zakresu polityki monetarnej. Na zmiany stóp procentowych mają
również wpływ czynniki, będące konsekwencją przepływów kapitałowych wynikających z globalnych nierównowag. Po drugie, trudno dostrzec związek między przyrostem podaży pieniądza a zmianami cen. Stąd, celem polityki pieniężnej przestaje być kontrola podaży pieniądza, a środkiem do kontroli inflacji jest
kształtowanie oprocentowania na rynku międzybankowym.
Stopa procentowa, będąc ceną pieniądza, pełni kluczową rolę w gospodarce,
gdyż wpływa na decyzje uczestników rynku dotyczące ich planów inwestycyjnych i konsumpcyjnych. Między 2001 a 2004 r. FED obniżyła stopy procentowe
do poziomu najniższego od lat 1970., wysyłając błędny sygnał do inwestorów,
że popyt na ich produkty wzrośnie. Po kilkuletnim okresie fazy wzrostu, nastąpiło
ostre wyhamowanie, nazywane największym załamaniem od czasów Wielkiego
Kryzysu z lat 1930. W reakcji na odczuwalne skutki spowolnienia w sferze realnej, amerykański bank centralny prowadzi politykę quantitative easing, polegającą na dodruku pieniądza i po raz pierwszy w historii decyduje się na opublikowanie celu inflacyjnego18 oraz wyznaczenie horyzontu polityki pieniężnej19. Czyżby
lekarstwo na globalny kryzys finansowy 2007+ miało okazać się zarzewiem nowego załamania gospodarczego?

http://www.federalreserve.gov,(kwiecień, (2012 r.)
Ogólne stwierdzenie mówiące o tym, że stopy procentowe pozostaną na niskim poziomie
przez dłuższy czas, zastąpiono bardziej precyzyjną prognozą wskazującą na koniec 2014.
18
19
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DUALISTYCZNY MODEL POZNAWCZY I HEURYSTYKI
DANIELA KAHNEMANA I AMOSA TVERSKY’EGO

DUAL-PROCESS COGNITIVE MODEL AND THE HEURISTICS
IN DANIEL KAHNEMAN AND AMOS TVERSKY’S STUDIES

Abstract
The paper conducts the collective specification of fallacies in the perception of reality made by
market participants. It is based on the Daniel Kahneman and Amos Tversky’s esseys and it proves
that the paradigm of rationality in human behaviour is actually a purely idealistic assumption and
is often not reflected in the factual decisions made by consumers. The article pointed out numerous
examples of so-called heuristics and biases, which cause the wrong estimation of the probability
of certain events and thus are the reason of making non-optimal choices. The studies provide the
evidence that unconscious, irrational, emotional and psychological factors are crucial in decisionmaking situations and to make the forecasts and projections more realistic they should be taken
into account in the development of econometric models, business strategies or human resources
management policy.
Słowa kluczowe: heurystyka, ekonomia behawioralna, Daniel Kahneman, Amos Tversky, dualizm
poznawczy, prawdopodobieństwo, kotwiczenie, teoria perspektywy
Numer klasyfikacji JEL: D0

Wstęp
Przekonanie o racjonalności ludzkich zachowań jest jednym z fundamentalnych założeń w naukach ekonomicznych. Garry Becker twierdzi nawet wprost,
że owo założenie jest definicyjną cechą ekonomii1. Jednak zbliżenie ekonomii
i psychologii prowadzące do rozwoju ekonomii behawioralnej jest ważnym sygnałem zmiany podejścia współczesnych badaczy do racjonalności jako założenia
teorii ekonomicznych.
*
1

Studentka, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
G. S. Becker, Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, PWN, Warszawa 1990
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Założenie o racjonalności oznacza, że dokonujący wyboru podmiot kieruje się zawsze zasadą maksymalizacji zadowolenia z konsumpcji, a przy tym,
niejako „z konieczności swojej natury przedkłada większą ilość dóbr nad mniejszą”2 oraz przeprowadzając racjonalną, świadomą ocenę wybiera rozwiązanie
najlepsze z punku widzenia własnej użyteczności. Jednak, jak słusznie zauważył
Herbert Simon formułując swoją koncepcję racjonalności ograniczonej (bounded rationality), opisana pokrótce idea człowieka ekonomicznego w niewielkim
stopniu przekłada się na obserwowaną rzeczywistość. Zdaniem Simona założenie
racjonalności ludzkich działań niemal zawsze jest ograniczone przez brak pełnej
wiedzy i możliwości dokładnego przewidzenia konsekwencji wszystkich rozpatrywanych wyborów, niepewność przewidywań co do przyszłych decyzji, a także
niemożność dokonania wyboru spośród wszystkich możliwych alternatywnych
rozwiązań. Co więcej, jak dowodzi Simon, człowiek często nawet nie podejmuje
wysiłku przedsiębrania działań maksymalizujących użyteczność, poprzestając jedynie na rezultatach, które są dla niego satysfakcjonujące3.
Herbert Simon, odchodząc od klasycznej teorii racjonalnego wyboru, która kładła nacisk na cel optymalizacyjny pomijając zupełnie kwestię przebiegu procesu decyzyjnego, zwrócił zatem uwagę na bardzo ważne ograniczenia dotyczące zdolności
kognitywnych człowieka. Idea racjonalności ograniczonej koncentruje się właśnie
na pewnych poznawczych aspektach przetwarzania i kodowania informacji, w oparciu o które dana jednostka podejmuje satysfakcjonującą ją decyzję. W tym paradygmacie zakłada się istnienie prostych reguł (heurystyk), które pozwalają szybko
i niewielkim kosztem znaleźć optymalne lub prawie optymalne rozwiązanie4.
Zagadnienie rozróżnienia między przetwarzaniem analitycznym i heurystycznym stało się tematem licznych prac z zakresu ekonomii behawioralnej.
Duży wkład do rozważań w tej dziedzinie miały rozprawy Daniela Kahnemana
i Amosa Tversky’ego5, systematyzujące badania i analizy ulegania inklinacjom
poznawczym wskutek heurystycznego przetwarzania informacji.

1. Dwa systemy postrzegania rzeczywistości
Już w XVIII wieku Immanuel Kant w swojej teorii poznania wprowadził
kryterium podziału sądów w oparciu o to, czy opierają się one na doświadczeniu
J. S. Mill, System logiki dedukcyjnej i indukcyjnej, t. 2, Warszawa 1962, s. 634
H. A. Simon, Model of Man: Social and Rational, Wiley, N. York 1957, s.261-273
4
T. Tyszka (red.), Psychologia ekonomiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,
Gdańsk 2004, s.56
5
Autorka przeanalizuje szczegółowo jednen z artykułów: A. Tversky, D. Kahneman,
Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases, “Science”, New Series, Vol. 185, No. 4157.
(Sep. 27, 1974), s. 1124-1131
2
3
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(sądy a posteriori) czy też są od doświadczenia niezależne i mają swoje źródło
w umyśle, a ściślej – procesie myślowym wykonanym nad nimi przez człowieka
(sądy a prioiri). Podobny dualizm poznawczy był również przedmiotem badań
Daniela Kahnemana i został szczegółowo przez niego omówiony podczas wykładu wygłoszonego w 2002 roku na ceremonii wręczenia Nagrody Nobla6. Otóż
Kahneman przytaczając przykład zadania, które przedstawił Shane Frederick
amerykańskim studentom, udowadnia, że nawet inteligentni ludzie nie są skłonni do analitycznego myślenia i często poprzestają na odpowiedziach, które jako
pierwsze przychodzą im do głowy.
Frederick zadał studentom następującą, wydawałoby się banalną, zagadkę:
„Rakietka i piłka kosztują razem 1,10 dolara. Rakietka kosztuje o dolar więcej niż
piłka. Ile kosztuje piłka?” Okazało się, że większość odpowiedzi brzmiała: „10
centów”, co pozwala wyciągnąć wniosek, że studenci udzielili pierwszej przychodzącej im na myśl odpowiedzi (suma 1,10 dzieli się niejako „naturalnie” na 1
i 0,10), nie sprawdzając następnie jej poprawności.
To doświadczenie doskonale ilustruje koncepcję Kahnemana dotyczącą
dwóch systemów tworzenia sądów (rysunek 1).
Rysunek 1. Dwa systemy poznawcze zaproponowane przez Daniela Kahnemana
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Myślenie – System 2
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Źródło: A. Falkowski, T. Zaleśkiewicz, Psychologia poznawcza w praktyce. Ekonomia, biznes,
polityka, PWN, Warszawa 2012, s. 65

6
D. Kahneman, Maps of bounded rationality: a perspective on intuitive judgment and choice, Prize Lecture, December 8, 2002 (http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/2002/kahnemann-lecture.pdf , stan na dzień 13.05.2012)
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System 1 jest odpowiednikiem kantowskich sądów a posteriori, a zatem nie
odwołuje się do analitycznych procesów myślowych. Jest jedynie niezależnym
od naszej woli, intuicyjnym sposobem spostrzegania i odbioru aktualnych bodźców. To właśnie w oparciu o szybkie, automatyczne skojarzenia studenci Fredericka udzielali błędnej odpowiedzi na proste zgoła pytanie. Zupełnie inaczej działa System 2, zbliżony do sądów a prioiri u Kanta. Tu, jak wskazuje Kahneman,
operacje są wolniejsze, świadome i wymagają wysiłku, a ich treść stanowią sądy
bądź reprezentacje pojęciowe budowane w oparciu o analizy zdarzeń przeszłych,
bodźców bieżących i prognoz na przyszłość. Większość badanych przez Fredericka musiałaby zapewne odwołać się do Systemu 2, by móc poprawnie odpowiedzieć na pytanie o cenę piłki.
Kahneman podkreśla przy tym równoległe działanie obu systemów oraz to,
że w pewien sposób są one wobec siebie konkurencyjne. Proces decyzyjny czy
analityczny, zdaniem Kahnemana przebiega według następującego schematu: najpierw uaktywnia się System 1 i podpowiada rozwiązanie, po czym włącza się
lub nie, System 2, którego zadaniem jest monitorowanie jakości operacji mentalnych7. A zatem racjonalność decyzji jest uwarunkowana między innymi tym, czy
do wydania osądu jednostka użyje Sytemu 2.
Można zadać sobie pytanie, jak odróżnić, czy w podjęcie określonej decyzji został włączony analityczny system przetwarzania informacji. Oba systemy
bowiem uczestniczą w rozwiązywaniu tych samych problemów – nie ma kategorii spraw zarezerwowanych wyłącznie dla jednego czy drugiego z nich. Steven
Sloman suponuje, by różnicować procesy decyzyjne w oparciu o wkład świadomości, to znaczy rozróżniać, czy świadomość decydenta dotyczy tylko efektu,
nie procesu (System 1) czy też świadomy jest zarówno sam proces, jak i jego
efekt (System 2)8. Dla zilustrowania tej metody Sloman posługuje się przykładem
rozwiązywania anagramów – jeśli anagram jest bardzo łatwy – przestawiono tylko jedną literę, np. granek (garnek) – właściwe rozwiązanie „przychodzi od razu
do głowy”. Osoba rozwiązująca anagram jest świadoma rozwiązania, ale nie tego,
jak na nie wpadła. Natomiast jeśli anagram jest trudny, np. rołszek (krzesło) – to
do rozwiązania go stosuje się różne reguły, na przykład tworząc słowa zaczynające się od poszczególnych liter. Wówczas znajdując rozwiązanie, jest się świadomym nie tylko efektu, ale również sposobu jego otrzymania9.
Należy zastanowić się nad tym, jakie wnioski płyną z przyjętego przez Kahnemana dualizmu poznawczego człowieka. Warto w tym celu najpierw przyjrzeć się
wymienionym przez Roberta Barona trzem ważnym właściwościom naszych procesów poznawczych. Otóż, jak dowodzi Baron, po pierwsze – zdolności umysłu
A. Falkowski, T. Zaleśkiewicz, Psychologia ..., op. cit., s. 66
S. A. Sloman, The empirical case for two systems of reasoning, “Psychological Bulletin”, no.
119, 1996, s. 3-22
9
A. Falkowski, T. Zaleśkiewicz, Psychologia..., op. cit., s.58-59
7
8

61
w zakresie przetwarzania informacji są bardzo ograniczone, po drugie – wykonując zadania umysłowe człowiek stara się jak najbardziej zmniejszyć wysiłek
poznawczy i wreszcie po trzecie – decyzje często podejmowane są przy udziale
czynników takich jak silne emocje czy presja czasu10. A zatem można z dużym
prawdopodobieństwem przypuszczać, że to System 1 będzie zwykle najmocniej
zaangażowany w procesy decyzyjne. W świetle rozważań Barona, System 2 nie
tylko jest zwykle mniej chętnie uruchamiany przez człowieka, ale dodatkowo, nawet jeśli zostanie włączony do analizy problemu, to napotka znaczące ograniczenia w możliwościach zebrania i przetworzenia informacji niezbędnych do podjęcia racjonalnej decyzji.
Podsumowując charakterystykę wyłożonej przez Kahnemana koncepcji dwusystemowego postrzegania rzeczywistości, należy wspomnieć, że choć spopularyzowana w ostatnich latach, ma ona również swoich przeciwników. Współczesny
amerykański filozof, Peter Carruthers, dowodzi w swoich rozprawach, że procesy
poznawcze człowieka przebiegają w oparciu o jeden tylko system, o działaniu
zbliżonym do Systemu 2. Carruthers przyznaje jednak, że ów jeden system działać może w różnych „trybach” i w zależności od przekonań, doświadczeń czy
pragnień będzie w różny sposób kształtował decyzje jednostek11. A zatem krytyka
Carruthersa jest w istocie innym sformułowaniem koncepcji Kahnemana. Carruthers zakłada po prostu istnienie jednego mechanizmu, na który oddziałują pewne
zmienne, Kahneman nazwał zbiór tych zmiennych oddzielnym systemem. Warto
podkreślić, że i jedna i druga koncepcja przewiduje istnienie czynników, które
zniekształcają możliwości poznawcze człowieka.

2. Heurystyki i zniekształcenia
Jak dowiedziono powyżej, większość decyzji człowieka podejmowana jest
bez pełnej analizy wszystkich zmiennych decyzyjnych. Powołując się na dualistyczny model poznawczy Kahnemana, można stwierdzić, że wiele decyzji rozstrzyganych jest na poziomie Sytemu 1. Warto więc zastanowić się, jakie, zwykle
nieświadome, czynniki mogą wpłynąć na zniekształcenie obrazu sytuacji decyzyjnej i tym samym, w oparciu o jakie mechanizmy jednostki dokonują wyboru
w warunkach niepewności.
Paradygmat heurystyk i zniekształceń obejmuje szeroki zakres błędów ludzkiego wnioskowania. Niniejsze opracowanie koncentrować się będzie na heurystykach opisanych szczegółowo we wspomnianej rozprawie Kahnemana i Tversky’eR. A. Baron, Cognitive mechanisms in entrepreneurship: Why and when entrepreneurs think
differently than other persons, “Journal of Business Venturing”, no. 13, 1998, s.257-294
11
P. Carruthers, Architecture for Dual Reasoning, (http://philosophy.umd.edu/Faculty/pcarruthers/Architecture%20for%20Dual%20Reasoning.pdf stan na dzień 13.05.2012)
10
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go z 1974 roku, która w pewien sposób systematyzuje wiedzę na temat odchyleń
od rachunku prawdopodobieństwa w probalistycznych sądach człowieka12.
2.1. Reprezentatywność
Jako pierwszy mechanizm zniekształceń, autorzy wymieniają heurystykę reprezentatywności. Dowodzą przy tym, że w przekonaniu człowieka prawdopodobieństwo tego, że dany obiekt A należy do klasy B albo że proces B generuje zdarzenie A jest tym większe, im bardziej A jest reprezentatywne dla (podobne do) B.
Kahneman i Tversky przestrzegają, by nie utożsamiać podobieństwa i prawdopodobieństwa. To pierwsze jest oceniane przez System 1, ocena jest zatem prostsza
i łatwiej dostępna. Obliczenie prawdopodobieństwa natomiast wymaga od człowieka przeprowadzenia nierzadko dość skomplikowanej kalkulacji przy użyciu
Systemu 2, stąd często osądy ludzi opierają się wyłącznie na podobieństwie. Co
więcej, dokonując oceny prawdopodobieństwa, ludzie zwykle postrzegają owo
podobieństwo jako zmienną nadrzędną w stosunku do tzw. apriorycznych prawdopodobieństw wyników. Oznacza to, że zwykle całkowicie ignorują wartość,
która ma najsilniejszy wpływ na przewidywany rezultat. Mechanizm ten doskonale ilustruje eksperyment, w którym Kahneman i Tversky dali badanym osobom
krótkie opisy osobowości jednostek losowo wybranych spośród grupy 100 inżynierów i prawników. Respondent miał na ich podstawie ocenić prawdopodobieństwo, że dana osoba jest raczej inżynierem niż prawnikiem. Badanych podzielono
na dwa zespoły, z których jeden został poinformowany, że grupa, z której wylosowano jednostki, składa się z 70 inżynierów i 30 prawników, drugiemu zespołowi
przedstawiono dokładnie odwrotną proporcję. A zatem szansa, że dana osoba jest
raczej inżynierem niż prawnikiem była znacznie większa w przypadku pierwszego zespołu. Okazało się jednak, że respondenci całkowicie zignorowali aprioryczne prawdopodobieństwo i w obu zespołach dawali takie same odpowiedzi,
opierając się jedynie na krótkim opisie osobowości i ocenie podobieństwa typu
osobowości do pewnego stereotypu inżyniera lub prawnika. Co ciekawe – owo
bazowe, aprioryczne prawdopodobieństwo jest uwzględniane przez badanych dopiero przy braku innych informacji.
Warto uświadomić sobie, jak wartościowe jest rozpoznanie opisanego mechanizmu. Problem lekceważenia prawdopodobieństwa a priori odnosi się bowiem
do wielu aspektów ludzkiego działania – od weryfikacji hipotez naukowych, poprzez kwestię wiarygodności zeznań świadków, stawianie diagnoz medycznych,
po zachowania jednostek przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych. Dobrym
przykładem pomijania wyjściowych danych statystycznych przy predykcji przyszłych wyników jest analiza przesłanek, jakimi w przewidywaniu powodzenia
12
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w interesach kieruje się przeciętna osoba rozpoczynająca własną działalność gospodarczą. Oceniając prawdopodobieństwo sukcesu szacuje z pewnością wiele
zmiennych zarówno jakościowych jak i ilościowych. Wydaje się jednak często
ignorować podstawowe dane statystyczne, takie jak odsetek przedsiębiorstw bankrutujących czy też kończących działalność gospodarczą na przestrzeni ostatnich
lat, które to dane z pewnością wydatnie urealniłyby jej przewidywania. Cooper,
Woo i Dunkelberg przeprowadzili w 1988 roku badanie zatytułowane „Postrzegane przez przedsiębiorców szanse na sukces”13, w którym respondenci – grupa
2994 przedsiębiorców rozpoczynających działalność, ocenić mieli szanse sukcesu
własnej firmy oraz firm konkurencyjnych z tej samej branży. Wyniki były nad wyraz optymistyczne – 81% przedsiębiorców oceniło szanse powodzenia na więcej niż 70% (w tym 33% oszacowało prawdopodobieństwo sukcesu na 100%),
a w rozważaniach na temat perspektyw dla innych firm takich jak własne, postrzegane prawdopodobieństwa były znacznie niższe, ale nadal umiarkowanie
korzystne i wyższe od prawdopodobieństwa obliczonego na podstawie danych
historycznych. Jak podkreślają badacze, przewidywania przedsiębiorców dotyczące prawdopodobieństwa sukcesu były w dużym stopniu oderwane od statystyk
makroekonomicznych oraz od dostrzeganych perspektyw dla przedsiębiorstw
równorzędnych.
Polscy przedsiębiorcy nie odbiegają od amerykańskich w kwestii lekceważenia
danych bazowych. Analiza raportu Deloitte z końca 2011 r. bezsprzecznie dowodzi
istnienia mechanizmu opisanego powyżej. Otóż 62% prezesów spółek poddanych
badaniu przez Deloitte oceniło, że w perspektywie sześciomiesięcznej sytuacja gospodarcza w kraju się pogorszy, a jednocześnie – paradoksalnie – aż 79% respondentów wyraziło optymistyczną ocenę w kwestii perspektyw finansowych swoich
przedsiębiorstw, a pozostałe 21% określiło te perspektywy jako zrównoważone
lub niejednoznaczne14. A zatem, pomimo negatywnego osądu w kwestii sytuacji
makroekonomicznej, żaden z badanych przedstawicieli kadry kierowniczej, nie
uwzględnił jej wpływu na wyniki finansowe swojego przedsiębiorstwa.
Kahneman i Tversky opisują jeszcze inny przejaw mechanizmu reprezentatywności, jakim jest niewrażliwość na wielkość próby. Ludzie oceniają prawdopodobieństwo danego zdarzenia w próbie z populacji zupełnie ignorując wielkość
badanej próby. Twierdzą na przykład, że prawdopodobieństwo, że średni wzrost
mężczyzn będzie większy niż 180 cm jest identyczne dla próby 1000, 100 i 10
mężczyzn15. Dla lepszego zilustrowania tego efektu autorzy posłużyli się bada13
A. C. Cooper, C. Y. Woo, W. C. Dunkelberg, Entrepreneurs’ perceived chances for success,”
Journal of Business Venturing“, Volume 3, Issue 2, Spring 1988, s. 97–108
14
Czy nadchodzi kolejne tsunami w gospodarce? Deloitte, Warszawa 2011, https://www.deloitte.com/assets/Dcom-Poland/Local%20Assets/Documents/Raporty,%20badania,%20rankingi/
pl_BSI_6_PP.pdf stan na dzień 14.05.2012
15
D. Kahneman, A. Tversky. Subjective probability: A judgment of representativeness. „Cognitive Psychology”. No. 3 (3), 1972 s. 430–454,
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niem, w którym dali respondentom następujące zadanie: „W pewnym mieście
funkcjonują dwa szpitale. W większym każdego dnia rodzi się około 45 dzieci,
w mniejszym – około 15. Wiadomo, że około 50% stanowią chłopcy, choć dokładna proporcja jest różna każdego dnia. Czasem jest to więcej, czasem mniej niż
50%. Przez okres 1 roku każdy szpital odnotowywał dni, w których ponad 60%
narodzonych dzieci stanowili chłopcy. W którym szpitalu odnotowano więcej takich dni?
• w większym (21% odpowiedzi)
• w mniejszym (21% odpowiedzi)
• w każdym tyle samo (53% odpowiedzi)?”
Jak wskazują dane w nawiasach, większość badanych dała odpowiedź trzecią, co prawdopodobnie zostało podyktowane tym, że oba szpitale opisane tą
samą informacją statystyczną, są dla respondentów jednakowo reprezentatywne
dla ogólnej populacji. Ludzie wydają się nie uświadamiać sobie fundamentalnej
zasady statystki, na podstawie której należy się spodziewać, ze przy większej próbie prawdopodobieństwo odchylenia od 50% jest mniejsze.
Podobny rodzaj zniekształceń oceny prawdopodobieństwa jest zauważalny
w mechanizmie, który Kahneman i Tversky nazywają, trochę chyba żartobliwie, „prawem małych liczb”. Otóż okazuje się, że ludzie często spodziewają się,
że sekwencja kilku przypadkowych zdarzeń reprezentujących określony zbiór
zmiennych losowych będzie generowała wyniki reprezentatywne dla całego zbioru. Najprościej wyjaśnić tę heurystykę na przykładzie przewidywania wyników
rzutów monetą. Badani zwykle oceniają sekwencję O-R-O-R-R-O jako bardziej
prawdopodobną niż O-O-O-R-R-R (która wydaje im się nieprzypadkowa) czy też
O-O-O-O-R-O (która z kolei ich zdaniem kwestionuje „bezstronność” monety).
A więc ludzie spodziewają się, że zasadnicze właściwości statystyczne procesu
będą zauważalne nie tylko globalnie w całej sekwencji zdarzeń, ale również lokalnie w niewielkiej próbce.
Warto uświadomić sobie, że wspomniany mechanizm, podobnie jak zjawisko
ignorowania prawdopodobieństwa a priori, również można często zaobserwować
w praktyce. Jest on na przykład źródłem podstawowego błędu hazardzistów, nazywanego złudzeniem gracza. Owo złudzenie polega na tym, że po sekwencji
zdarzeń jednego rodzaju (np. wypadania koloru czerwonego w ruletce), gracz
oczekuje, że wzrasta prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego (wypadnie
kolor czarny). W rzeczywistości kolejne wyniki na kole ruletki to zdarzenia niezależne – czyli wyniki poprzednie nie mają wpływu na rozkład wyników aktualnych. Jednak sekwencja białe-czarne-czarne-czarne-czarne-czarne wygląda „niezbyt reprezentatywnie” i gracze oczekują, że powinna być w jakiś tajemniczy
sposób skorygowana w stronę wyniku bardziej „reprezentatywnego”16. Złudzenie
gracza może też posłużyć do wyjaśnienia efektu dyspozycji opisanego przez She16
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fin’a i Statman’a, który polega na zbyt długim przetrzymywaniu akcji, które tracą
na wartości i zbyt pochopnej sprzedaży walorów, które na wartości zyskują17.
Jednak z drugiej strony, autorzy analizowanej rozprawy opisują przeciwstawną tendencję podkreślając, że ludzie często nie zauważają prawa regresji
do średniej. Prawo to, opisane po raz pierwszy przez Sir Francis’a Galton’a, który badał zjawisko dziedziczności uzdolnień, polega na przecenianiu zachowań
rzadkich i nierespektowaniu mechanizmu powrotu zmiennych do wartości średniej (w długim okresie). Znamienne, że heurystyka ta została dostrzeżona przez
Kahnemana przez przypadek, kiedy szkoląc izraelskich instruktorów lotnictwa,
przekazał im powszechnie znaną psychologiczną wskazówkę, że nagroda uczy
skuteczniej niż kara. Jeden ze szkolonych oficerów odparł wówczas, ze z jego
doświadczenia wynika, ze jest dokładnie odwrotnie – kiedy pochwalił kadeta
za doskonały lot, zwykle następnym razem spisywał się on gorzej, natomiast jeśli
go zganił, kolejny lot był zwykle znacznie lepszy. Okazało się jednak, że sytuacja jest identyczna w przypadku braku jakiegokolwiek komentarza ze strony
oficera, gdyż zmienna jakość lotów szkoleniowca wynika właśnie z prawa regresji do średniej. Ludzie jednak zwykle nie uświadamiają sobie istnienia tego
mechanizmu, nie zauważają go w konkretnych sytuacjach, bądź, jak w opisanym
powyżej przypadku, znajdują inne, nieprawdziwe wyjaśnienia istniejących wahań określonych zmiennych.
W ekonomii przykłady nieprzewidywania dążenia zmiennych do wielkości średnich spotkać można nader często. Przyglądając się chociażby dynamice
wzrostu cen na rynkach nieruchomości przed wybuchem kryzysu w 2007 roku,
widać owe nieracjonalne przekonanie inwestorów i kredytobiorców w stale rosnące ceny domów i mieszkań. Ten niczym nieuzasadniony optymizm uczestników
rynku z pewnością byłby nieco bardziej umiarkowany, gdyby mieli świadomość
działania prawa regresji do średniej. Należy przy tym zauważyć, że prawo to tłumaczy się nieco inaczej w odniesieniu do funkcjonowania gospodarki, choćby
z racji nieistnienia w wielu przypadkach jedynie słusznej, obiektywnej wartości
średniej ceny czy średniego poziomu innych wskaźników ekonomicznych, a także innego charakteru zmiennych losowych. Można zatem zastanawiać się, czym
jest regresja do średniej na rynkach i jakie należy przyjąć odniesienie przy ustalaniu owej docelowej wartości. Najbardziej „zobiektywizowanym” podejściem
wydaje się być tutaj oparcie wartości średniej o pewne fundamentalne wielkości
rozpatrywane w długim okresie. Można się zatem spodziewać, że jeśli pewne
wskaźniki odbiegają znacznie od swoich długoterminowych średnich w przeszłości i nie zaistniały żadne obiektywne przesłanki, które trwale podnosiłyby ich
wartość (na przykład wyczerpanie się zasobów), to można spodziewać się powrotu tych wskaźników w okolice średnich w dłuższej perspektywie czasowej.
17
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Reasumując rozważania nad heurystyką reprezentatywności, należy przyznać, że Kahneman i Tversky niezbicie dowiedli, że ludzie bardzo często stawiają
prognozy lub wnioski opierając się jedynie na pewnych wyrywkowych obserwacjach, całkowicie ignorując prawa prawdopodobieństwa czy też bazowe dane
statystyczne.
2.2. Dostępność
Drugą grupą mechanizmów prowadzących często do błędnych wniosków
i prognoz są zjawiska nazwane przez badaczy heurystyką dostępności. Tym mianem Kahneman i Tversky określili sytuacje, w których ludzie oceniają częstotliwość czy prawdopodobieństwo zdarzenia przez pryzmat łatwości, z jaką przychodzi im przywołanie w pamięci lub wyobrażenie sobie określonych okoliczności
lub przykładów. Wnioskowanie o prawdopodobieństwie na podstawie tzw. dostępności psychicznej nie musi prowadzić do błędów – rzeczywiście łatwiejsze
do zapamiętania są przypadki, które powtarzają się częściej. Jednak łatwość przywoływania pewnych okoliczność z pamięci nie zawsze wiąże się tylko z obiektywną częstotliwością ich występowania, co prowadzi zwykle do różnego rodzaju
złudzeń.
Autorzy analizowanej rozprawy o heurystykach przeprowadzili eksperyment, w którym przeczytali dwóm grupom badanych listę sławnych nazwisk
mężczyzn i kobiet. W jednej grupie wyczytywani mężczyźni byli bardziej sławni,
w drugiej bardziej sławne były nazwiska kobiet. Następnie poproszono o ocenę
proporcji odczytanych nazwisk należących do kobiet i mężczyzn. Okazało się,
że odpowiedź zależała od tego, którą listę usłyszał badany – jeśli było na niej
więcej sławnych mężczyzn, oceniał, że to mężczyźni przeważali na liście, a jeśli
nazwiska kobiet były sławniejsze – podawał odpowiedź odwrotną (choć w obu
przypadkach ilość kobiet i mężczyzn była identyczna).
Podobny mechanizm można zauważyć w jeszcze innym eksperymencie,
w którym poproszono badanych o ocenę, czy więcej słów w języku angielskim
zaczyna się na literę r czy też więcej jest takich, w których r występuje na trzecim
miejscu. Respondenci szacując prawdopodobieństwo próbowali znaleźć przykłady słów należące do tych dwóch kategorii, a ponieważ znacznie łatwiej jest wyszukać słowa zaczynające się na daną literę, to właśnie tę grupę słów wskazali
jako większą (choć w rzeczywistości r występuje w angielskim częściej na pozycji trzeciej).
Czy opisane zjawiska można zaobserwować w zachowaniach rynkowych?
Z całą pewnością tak – heurystyka dostępności jest na przykład doskonale znana
specjalistom od marketingu, którzy mają świadomość, że w obecnych czasach
w większości przypadków konsument dokonując wyboru nie jest w stanie rozważać wszystkich dostępnych mu wariantów. Wiele z nich pozostaje poza polem
jego świadomości i w rezultacie konsument nie traktuje ich jako opcje mu do-
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stępne. To, które możliwości znajdą się w zbiorze rozważanych, zależy od dwóch
aspektów: od wydobycia ich z pamięci oraz wstępnej oceny konsumenta dotyczącej ich jakości. Obie kwestie, jak pokazują badania, rozpatrywane są zbyt pochopnie i zbyt radykalnie18. Obie również są ściśle związane z problemem dostępności
psychicznej opisywanej przez Kahnemana i Tversky’ego. A zatem można w wielu
przypadkach stwierdzić, że konsument nie będzie dokonywał racjonalnego wyboru spośród dostępnych mu dóbr. Jego wybór będzie bowiem ograniczony przez
zestaw opcji postrzeganych przez niego jako dostępne. Ten zaś zbiór z kolei będzie często zależny choćby od skuteczności kampanii marketingowych poszczególnych producentów czy usługodawców.
Trzeci rodzaj błędów popełnianych w związku z heurystyką dostępności wiąże się z możliwościami wyobrażania sobie pewnych sytuacji czy konfiguracji zdarzeń. Został dowiedziony w badaniu, w którym respondenci mieli odpowiedzieć,
na ile sposobów ze zbioru 10 osób można utworzyć dwuosobowe, a następnie
ośmioosobowe komitety. Podczas gdy prawidłowe rozwiązanie dla obu przypadków brzmi: na 45 sposobów, badani udzielili następujących odpowiedzi: średnio
na 70 sposobów można utworzyć komitety dwuosobowe, a na 20 sposobów komitety ośmioosobowe. Autorzy eksperymentu wyjaśnili to zjawisko tym, że znacznie łatwiej wyobrazić sobie konfiguracje dwu- niż ośmioosobowe, dlatego respondenci tak pomylili się w kalkulacjach. A zatem, im łatwiej coś sobie wyobrażamy,
tym większe prawdopodobieństwo temu przypisujemy i odwrotnie. To bardzo
ważne spostrzeżenie, jeśli uświadomimy sobie fakt, że na łatwość wyobrażania
sobie pewnych rzeczy wpływ ma nie tylko częstotliwość obserwacji ale również
czynniki takie jak emocje, stopień skupienia, bliskość czasowa i przestrzenna czy
też wyjątkowość lub gwałtowność doznanego wrażenia19.
Ostatnią kategorię błędów w ramach heurystyki dostępności stanowi tzw. zjawisko pozornej korelacji. Jako dowód istnienia tego mechanizmu przytacza się
zwykle badania Chapmana i Chapmana20, którzy dowiedli, że jeżeli badanym
przedstawi się krótkie charakterystyki pacjentów ze zdiagnozowanymi schorzeniami psychiatrycznymi i poprosi się o dopasowanie do nich rysunków postaci,
narysowanych teoretycznie przez tych pacjentów, to respondenci będą znajdować
często nieistniejące związki pomiędzy szczegółami rysunków a daną jednostką
chorobową. Autorzy badania dowiedli, że zjawisko pozornej korelacji jest przy
tym wyjątkowo odporne na dane zaprzeczające ocenie – badani dopatrują się
związku nawet pomiędzy symptomem, który przeczy diagnozie i nie próbują doszukiwać się innych, rzeczywiście istniejących powiązań.
A. Falkowski, T. Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Gdańsk 2001, s.112-113
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Pochopna interpretacja jednoczesnego lub sekwencyjnego wystąpienia dwóch
zdarzeń jako dowód istnienia rzeczywistej zależności między nimi może być bardzo znamienna w ocenie zjawisk ekonomicznych. Jeżeli przedsiębiorca, ekonomista czy też polityk dostrzeże iluzoryczną korelację między dwiema zmiennymi,
będzie wówczas próbował oddziaływać na jedną wielkość stymulując drugą. Jeśli
związek między nimi nie istnieje lub jest marginalny, prawdopodobnie zostaną
poniesione zbędne koszty i założony cel nie zostanie osiągnięty.
Heurystyka dostępności może być zatem zaobserwowana na wielu płaszczyznach ekonomii – od psychologii zachowań konsumenckich po decyzje w zakresie polityki gospodarczej. Bardzo ważne jest zatem uświadomienie sobie
skłonności do popełniania błędów wynikających z opisanych mechanizmów, by
podejmowane przez nas decyzje były bardziej świadome i obiektywne. Istnieją
wszak dziedziny rynku, które wręcz „żerują” na opisanym mechanizmie. Wspomniano już działania marketingowe, których celem jest wpływanie na to, by dany
produkt znalazł się w zbiorze rozważanych przez klienta alternatyw. Innym obszarem wykorzystywania heurystyki dostępności są oferty ubezpieczeń, w których, podsuwając klientom obrazy pewnych zapadających w pamięć, lecz mało
prawdopodobnych wydarzeń (atak terrorystyczny, trzęsienie ziemi na terenach
nieaktywnych sejsmicznie), przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe sprawiają, że są
oni skłonni płacić większe składki od ryzyk, na które są w bardzo niewielkim
stopniu narażeni.
2.3. Dopasowanie i kotwiczenie
Ostatnią wymienioną przez Kahnemana i Tversky’ego kategorią mechanizmów wnioskowania probalistycznego jest heurystyka dopasowania i kotwiczenia. Polega ona na przystosowaniu prognozowanej oceny do pewnej przypadkowo wybranej wartości początkowej. Autorzy podają tu przykład eksperymentu,
w którym poproszono dwie grupy badanych, by oszacowali odsetek afrykańskich
krajów należących do ONZ. W jednej grupie pytanie było sformułowane w ten
sposób, że respondenci mieli powiedzieć, czy państw jest więcej niż 10% i, jeśli tak, to o ile więcej. Średnia odpowiedź w tej grupie brzmiała: 25 %. Drugą
grupę zapytano, czy afrykańskich państw jest mniej niż 65 % i o ile mniej, jeśli
tak. Tu badani odpowiedzieli średnio, że 45%. Można zatem przypuszczać, że tak
jednoznaczne zróżnicowanie w odpowiedziach (znacznie wyższa ocena proporcji
w grupie drugiej) powstało z powodu przyjęcia podanej w pytaniu przypadkowej
wartości jako swoistego punktu odniesienia.
Odwoływanie się do opisanego zjawiska jest doskonale widoczne w teorii
użyteczności transakcji21, która głosi, że kupujący „przymierzają” cenę danego
21
R. H. Thaler, Mental Accounting Matters,” Journal of Behavioral Decision Making”, 12,
1999 s.183-206
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dobra nie tylko do potencjalnych korzyści związanych z kupowanym produktem,
ale także do tak zwanej ceny odniesienia. Korzystając z tego mechanizmu marketingowcy stosują różne zabiegi, począwszy od pozornych promocji i przecen,
gdzie w rzeczywistość cena promocyjna jest założoną ceną docelową, do dzielenia ceny na miesięczne lub codzienne mniejsze kwoty, które są następnie porównywane z innymi większymi wydatkami22.
Mechanizm kotwiczenia przejawia się również w zjawisku przeceniania
przez ludzi prawdopodobieństwa zdarzeń koniunkcyjnych i niedoceniania zdarzeń dysjunkcyjnych. Autorzy przytaczają tu rezultat eksperymentu M. Bar-Hillel23, w którym badani mieli wybrać między:
• grą, w której wygrywało się przy wylosowaniu czerwonej kuli z urny zawierającej po 50% kul czerwonych i białych;
• grą, w której wygrywało się przy wylosowaniu ze zwracaniem kolejno
siedmiu czerwonych kul z urny zawierającej 90% kul czerwonych i 10% białych
(zdarzenie koniunkcyjne);
• grą, w której wygrywało się przy wylosowaniu choć raz na siedem losowań
ze zwracaniem czerwonej kulki z urny zawierającej 10% kul czerwonych i 90%
białych (zdarzenie dysjunkcyjne).
Prawdopodobieństwa sukcesu w poszczególnych grach wynoszą odpowiednio: 0,5; 0,48 i 0,52. Okazało się, że znacząca większość badanych wolała grę
drugą od pierwszej i pierwszą od trzeciej, a zatem dokładnie odwrotnie, niż wynikałoby to z uszeregowania szansy wygranej.
Kahneman i Tversky podkreślają istotność tych wyników dla sposobów planowania różnych przedsięwzięć. Osiągnięcie powodzenia wymaga bowiem zwykle równoczesnego spełnienia wielu warunków i jeśli nawet szanse spełnienia
pojedynczego z nich są duże, to osiągnięcie wszystkich (zdarzenie koniunkcyjne) może okazać się mało prawdopodobne. Skłonność do przeceniania takiego
prawdopodobieństwa prowadzi zwykle do nadmiernie optymistycznych prognoz.
Natomiast przy ocenie ryzyka zdarzeń dysjunkcyjnych, takich jak możliwość
nieszczęśliwego wypadku, szanse są często przez ludzi niedoszacowane. Jak widać, znajomość tego mechanizmu wydaje się być bardzo użyteczna, szczególnie
na etapie planowania przedsięwzięć gospodarczych lub przewidywania powodzenia określonych programów polityki gospodarczej.
Heurystyka zakotwiczenia powoduje również, że na oceny formułowane
przez człowieka najsilniej wpływają te fakty, o których dowiedział się on najwcześniej. Busenitz i Barney24 dowiedli przy tym, że bardziej podatni na błędy
A. Falkowski, T. Tyszka, Psychologia..., op. cit., s.230
M. Bar-Hiller, On the subjective probability of compound events, “Organizational Behavior
and Human Performance”, no.9, 1973, s.396-406
24
L. W. Busenitz, J. B. Barney, Differences between Entrepreneurs and Managers in Large Organizations: Biases and Heuristics in Strategic Decision-Making, “Journal of Business Venturing”,
no.12, 1997, s.9-30
22
23
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w prognozowaniu wywołane opisanym mechanizmem są przedsiębiorcy niż menedżerowie w dużych firmach. Wynikać to może z faktu, iż duże korporacje dysponują zwykle rozbudowanymi bazami danych, co pozwala przedstawicielom kadry kierowniczej wyrabiać sobie wstępną ocenę w oparciu o bieżący monitoring
procesów. Mogą zatem bardziej obiektywnie oceniać ich wpływ na funkcjonowanie firmy. Mniejsi przedsiębiorcy natomiast poodejmują decyzję często na podstawie nieformalnych zasłyszanych informacji, bez gruntownych wstępnych analiz,
które przeprowadzone w drugiej kolejności, jak pokazują badania, nie mają już
znaczącego wpływu na początkową ocenę.
Podobnie do przedsiębiorców działają konsumenci – okazuje się, że, jak pokazują badania Wilke’go25, że przy kupowaniu sprzętu AGD (lodówki, zamrażarki, pralki), zdecydowana większość konsumentów odwiedza tylko jeden sklep
i poświęca na zakup (wliczając przejazd do sklepu) mniej niż dwie godziny. Co
więcej, typowy konsument sprawdza jedną lub dwie odmiany produktu, wyraźnie
„zakotwiczając” swoją decyzję przy pierwszych napotkanych opcjach wyboru.
2.4. Teoria perspektywy (III0)
Na zakończenie warto wspomnieć o jeszcze jednej ważnej prawidłowości
związanej z problemem podejmowania ryzykownych decyzji, o której autorzy nie
wspomnieli w cytowanej rozprawie. Opisali ją kilka lat później w artykule zatytułowanym „Teoria perspektywy: Analiza decyzji w warunkach ryzyka”26. Teoria
ta jest uważana za jedno z najciekawszych osiągnięć współczesnej psychologii
i ekonomii, między innymi dla tego, że jest to teoria deskryptywna, sformułowana na podstawie obserwacji zachowań ludzkich. Kahneman i Tversky poszukiwali wyjaśnienia, w jaki sposób i dlaczego jednostki często ignorują lub nawet
minimalizują wartość oczekiwaną, zaprzeczając tym samym założeniom modelu
subiektywnie oczekiwanej użyteczności. W odpowiedzi zaproponowali właśnie
przedmiotową teorię ryzykownego wyboru, którego graficzną prezentację stanowi Wykres 1.
Krzywa użyteczności, nazwana przez autorów krzywą wartości, przyjmuje
inny kształt dla zysków i inny dla strat. Dla strat jest ona bardziej stroma, co
oznacza, że ludzie bardziej dotkliwie odczuwają stratę niż cieszą się zyskiem.
Ponadto, kolejnym przyrostom zysków odpowiadają coraz mniejsze przyrosty
wartości, zaś kolejnym przyrostom strat, odpowiadają coraz mniejsze przyrosty
„żalu”. Taki kształt krzywej wartości przesądza zatem o stosunku ludzi do ryzyka
w sferze zysków i w sferze strat.
W. L. Wilke, Consumer Behavior, New York: Wiley, 1994
D. Kahneman, A. Tversky, Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk,
“Econometrica”, 47(2), March 1979, s. 263-291
25
26
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Wykres 1. Krzywa użyteczności zysków i strat według teorii perspektywy

Źródło: T. Zaleśkiewicz, Przyjemność czy konieczność. Psychologia spostrzegania i podejmowania ryzyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005, s. 46

Teoria Kahnemana i Tversky’ego wyjaśniła tym samym sytuację, którą opisał
niegdyś Paul Samuelson. Otóż zapytał on kolegę, czy zagrałby on w grę, w której można z prawdopodobieństwem 50% zarobić 200 dolarów i z takim samym
prawdopodobieństwem stracić 100 dolarów. Znajomy odpowiedział przecząco,
potwierdzając niejako późniejsze założenia teorii perspektywy.
Podejście to nie tylko obrazuje ludzką niechęć do podejmowania ryzyka,
ale wyjaśnia również sposób, w jaki ludzie szacują prawdopodobieństwa poszczególnych zdarzeń. Kahneman i Tversky wprowadzili w niej funkcję „wag
prawdopodobieństwa”, ukazującą subiektywne interpretowanie obiektywnego
prawdopodobieństwa. Jak pokazuje wykres 2, ludzie nie doszacowują średnich
i wysokich prawdopodobieństw, a przeszacowują niskie. Trafny zatem okazuje się komentarz Pascala, który krytykując nadmierny lęk ludzi przed uderzeniem
piorunem podczas burzy stwierdził: ”Lęk przed niebezpieczeństwem powinien
być proporcjonalny nie tylko do wagi niebezpieczeństwa, ale także do prawdopodobieństwa, z jakim to wydarzenie może nastąpić”27.
Najważniejszym wnioskiem wynikającym z teorii perspektywy jest stwierdzenie, że stosunek ludzi do ryzyka nie jest stały i zmienia się zależnie od kontekstu, w jakim dokonują wyboru. Jest to fundamentalny postulat, który musi być
uwzględniany zarówno w teorii finansów jak i zarządzania. Inwestorzy, menadżerowie czy wreszcie polityczni decydenci zwykle podejmują decyzje w warun27
Podaję za: P. L. Bernstein, Przeciw bogom: Niezwykłe dzieje ryzyka, WIG PRESS, Warszawa
1997, s.58
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kach niepewności, a niepewność ta jest tym większa, im większe są turbulencje
w otoczeniu gospodarczym. Nie dziwi zatem, że teoria perspektywy została uznana za swoisty przełom w badaniach nad dokonywaniem ryzykownych wyborów.
Jako teoria deskryptywna, staje się bowiem doskonałym narzędziem służącym nie
tylko wyjaśnianiu ludzkich działań, ale również dającym możliwość tworzenia
modeli i przewidywania decyzji w zależności od okoliczności, w których mają
one zostać podjęte.
Wykres 2: Przebieg funkcji wag decyzyjnych w teorii perspektywy

Źródło: T. Zaleśkiewicz, Przyjemność..., op. cit., s. 47

Podsumowanie
Prace Kahnemana i Tversky’ego dowodzą, że procesy przetwarzania informacji i podejmowania decyzji przez człowieka czasami dalece odbiegają
od racjonalności, co wydaje się być naturalne, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt,
że w pełni racjonalne wybory wymagają pełnej wiedzy o wszystkich wariantach
wyboru i kalkulacji szans w oparciu o rachunek prawdopodobieństwa. Stąd też
formułowanie sądów w oparciu o tak zwane heurystki wydaje się nieuniknione,
a przedstawione zasady prognozowania są tak naprawdę funkcjonalne w wielu
sytuacjach praktycznych. Na przykład zasada dostępności prowadzi w licznych
przypadkach do trafnych ocen prawdopodobieństwa, gdyż faktycznie – zgodnie
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z prawami uczenia się – zdarzenia, z którymi stykamy się częściej, są łatwiej dostępne w naszej pamięci. Dlatego też nasze oceny prawdopodobieństwa w wielu
przypadkach odzwierciedlają względną częstość zdarzeń28. Czasem jednak, jak
dowiedziono, są dalece rozbieżne od rzeczywistych prognoz.
Można zatem zastanawiać się – na ile psychologiczne analizy procesów decyzyjnych są przydatne w ekonomii? Jeśli oceny dokonywane przez jednostki
cechuje tak duża subiektywność, jeśli czasem są one trafne, a czasem błędne, to
czy można na ich podstawie wysnuć interesujące wnioski? Czy będą to wnioski przydatne dla ekonomisty, który zwykle zainteresowany jest wielkościami
agregatowymi, a nawet na poziomie mikro potrzebuje pewnych uogólnień, które
pozwolą na tworzenie syntetycznych modeli? Współcześni ekonomiści w większości twierdząco odpowiadają na powyższe pytania. Programy marketingowe,
kierowanie polityką publiczną, strategie inwestycyjne, zarządzanie kadrami czy
obszar public relations – na wszystkich tych płaszczyznach ekonomia czerpie
dzisiaj z psychologii i uzupełnia analizy ekonometryczne o dodatkowe czynniki
wyjaśniające.
Kahneman i Tversky mają duży wkład w badania nad psychologią decyzji.
Sformułowane i usystematyzowane przez nich rodzaje zniekształceń, jakie towarzyszą procesom poznawczym, pozwalają na wyjaśnianie odstępstwa ludzkich
wyborów od paradygmatu racjonalności. Ponadto, mając świadomość istnienia
pewnych procesów, ludzie mogą podejmować decyzje bardziej świadome i, co
za tym idzie, bardzie zoptymalizowane. Po trzecie, wiedza o heurystkach daje
ekonomistom możliwość tworzenia modeli objaśniających zjawiska gospodarcze
w oparciu o realne mechanizmy zachowań występujące wśród ludzi. Na koniec
wreszcie, informacja o tym, w jaki sposób jednostki podejmują decyzje, stanowi
zestaw kluczowych informacji dla podejmowania działań w zakresie promocji,
polityki czy zarządzania zasobami ludzkimi.
Ludwig von Mises w jednym ze swoich esejów napisał tak: „Mówiąc o współczesnych liderach przemysłu i wielkich przedsiębiorcach, (ludzie) nazywają ich
królami czekolady, królami bawełny lub królami samochodów (...). Ale w istocie
współczesny król czekolady wcale nie rządzi lecz służy. Nie sprawuje władzy
nad zdobytym terytorium, niezależny od rynku, niezależny od swoich klientów.
Król czekolady – król stali, król samochodów lub każdy inny król nowoczesnego
przemysłu – zależy od branży, którą zarządza, i od klienteli, której służy. Ten król
musi utrzymywać dobre stosunki ze swoimi poddanymi – konsumentami (...)”29.
A żeby utrzymywać dobre stosunki z konsumentami, król musi wiedzieć, jak postrzegają oni rzeczywistość, w jaki sposób dokonują wyborów, jak wreszcie odczuwają radość, a jak bolą ich straty. To wszystko musi wiedzieć współczesny
król. Inaczej może stracić swoje królestwo.
28
29

T. Tyszka, Analiza decyzyjna i psychologia decyzji, PWN, Warszawa 1986, s.169
L. Mises, Ekonomia i polityka, Fijor Publishing, Warszawa 2006, s.17
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KRYZYS ZADŁUŻENIA PAŃSTW STREFY EURO
ROZPATRYWANY JAKO ZAGADNIENIE
O CHARAKTERZE DYLEMATU WIĘŹNIA

DEBT CRISIS OF THE EURO AREA CONSIDERED
AS AN ISSUE OF PRISONER’S DILEMMA

Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badania dotyczącego kryzysu finansowego w strefie euro w oparciu o teorię gier. Autorzy artykułu przeprowadzając analizę skupiają się na sytuacji gospodarczej w Grecji i jej wpływie na dalsze funkcjonowanie strefy euro. Kryzys, z którym
borykają się Grecy, jest wynikiem szybkiego wzrostu zadłużenia w tym kraju, spowodowanego brakiem zrównoważonego budżetu. Polityka Unii Europejskiej ukierunkowana na walkę z nadmiernym
deficytem budżetowym stoi niejako w opozycji do dotychczasowych działań podejmowanych przez
władze Grecji. Celem działań UE jest konieczność wprowadzenia restrykcyjnej polityki fiskalnej
przez rząd Grecji, co może być w konflikcie z interesami greckich obywateli. Autorzy opracowania,
stosując teorię gier, próbują znaleźć optymalne rozwiązanie w kontekście pojawiającego się konfliktu interesów. Artykuł przedstawia tylko możliwe warianty przebiegu kryzysu strefy euro, ale nie
analizuje stopnia ich prawdopodobieństwa.
Słowa kluczowe: dylemat więźnia, Grecja, strefa euro
Numer klasyfikacji JEL: C70, E00, G01.

Wstęp
Unia Europejska jest najbardziej zaawansowanym pod względem współpracy gospodarczej ugrupowaniem integracyjnym na świecie. Przeszła ona przez
wszystkie formy integracji, tworząc ostatecznie unię monetarną. Wspólna waluta
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wprowadzona została przez kraje, które spełniły kryteria konwergencji nominalnej i wyraziły chęć przystąpienia do strefy euro. W momencie tworzenia unii monetarnej pojawił się szereg wątpliwości, czy spełnia ona wszystkie wymagania,
by stać się optymalnym obszarem walutowym. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi
na pytanie w jaki sposób kryzys gospodarczy w Grecji i rodzące się niepokoje
społeczne mają wpływ na funkcjonowanie strefy euro. Artykuł przedstawia tylko możliwe warianty przebiegu kryzysu strefy euro, ale nie analizuje stopnia ich
prawdopodobieństwa.

1. Geneza i przyczyny kryzysu gospodarczego w Grecji
Grecja przystąpiła do Wspólnot Europejskich w 1981 roku, natomiast do strefy euro w 2001 roku. Przyjęcie wspólnej europejskiej waluty bez jednoczesnego
przeprowadzania koniecznych reform doprowadziło do pojawienia się nierównowag w gospodarce. Pierwsze symptomy nadchodzącego kryzysu pojawiły się
pod koniec lat dziewięćdziesiątych, kiedy to konkurencyjność międzynarodowa
Grecji zaczęła spadać. Wiązało się to z preferencyjnym traktowaniem sektora
państwowego, brakiem elastyczności na rynku pracy, brakiem przejrzystości uregulowań instytucjonalno-prawnych1.
Dodatkowym czynnikiem pogłębiającym trudną sytuację społeczno- gospodarczą w Grecji był również brak odpowiedniego przygotowania ekonomicznego, politycznego i instytucjonalnego przed przystąpieniem do strefy euro. Jak się
okazało w badaniach przeprowadzanych ex post Grecja nie wypełniła kryteriów
konwergencji. Władze państwowe zamiast podejmować działania naprawcze
i redukować pogłębiający się dług publiczny prowadziły do dalszego pogłębiania się nierównowagi wewnętrznej i zewnętrznej. Istotnym jest, że nie zadziałał
mechanizm dyscyplinujący władze do wdrożenia pakietu działań prowadzących
do rozwoju gospodarki, co jest związane z tym pogłębiającemu się kryzysowi nie
towarzyszył wzrost stóp procentowych2.
Jeszcze w pierwszej połowie 2009 roku według oficjalnych informacji Grecja
posiadała dodatni wzrost gospodarczy. Sytuacja zmieniła się po wyborach i dojściu do władzy socjalistycznej partii PASOK. Nowy rząd podał nowe informacje.
W grudniu 2009 roku deficyt budżetowy wynosił 12,7% (zakładano 3,7%), a dług
publiczny wyniósł 120%. System finansowy Grecji zaczął poważnie odczuwać
dotychczasową politykę władz. Międzynarodowe agencje ratingowe obniżyły
Ministerstwo Finansów Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez
Rzeczpospolita Polską Kryzys grecki – geneza i konsekwencje, Dokument Uzupełniający do Ram
Strategicznych Narodowego Wprowadzenia Euro,, Warszawa, 26.10.2010 r., s. 3.
2
Ministerstwo Finansów Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez
Rzeczpospolita Polską Kryzys grecki – geneza i konsekwencje, ibidem, s. 3.
1
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wiarygodność Grecji do poziomu A-. Doprowadziło to do istotnego wzrostu inflacji która w 2009 roku osiągnęła poziom 10,3%. Począwszy od drugiej połowy
2009 roku grecka gospodarka odnotowała recesję.
Rząd Grecji został zmuszony do podejmowania działań naprawczych.
W maju 2010 roku w wyniku porozumienia z Unią Europejską i Międzynarodowym Funduszem Walutowym otrzymał on 110 miliardów euro pomocy rozłożonej na okres 3 lat. Warunkiem jej udzielenia było podjęcie szeregu reform
społeczno-gospodarczych. Podjęte działania miały na celu ograniczenie deficytu
finansów publicznych do poziomu 3%, tymczasem deficyt nadal rósł osiągając
13,6%.
W połowie 2011 roku coraz wyraźniej wskaźniki gospodarcze wskazywały
na słabość reform w Grecji. Dług publiczny na koniec 2011 roku wzrósł do poziomu 157,7%. Narastały niepokoje społeczne i niechęć ludności do wprowadzania
reform. Na szczycie państw strefy euro 2 lipcu 2011 rozważano nawet ogłoszenie
częściowego bankructwa Grecji. Chęć uchronienia strefy euro przed rozpadem
przyczyniła się do ogłoszenia kolejnego planu pomocowego (do końca 2014 Grecja ma otrzymać 109 mld euro). We wrześniu 2011 roku władze UE wstrzymały
decyzje o wypłacie kolejnej transzy pomocowej, ze względu na brak realizacji
najbardziej niezbędnych reform. W październiku 2011 roku rząd zobowiązał się
do wdrażania planu oszczędności budżetowych. Reformy przyczyniły się do spadku długu publicznego o 100 mld euro.
W pierwszej połowie 2012 roku Grecja korzystała z pierwszego pakietu pomocowego (Grecja do połowy 2012 roku otrzymała 73 mld euro). Dalsza realizacja postanowień zawartych w pakiecie wiąże się z realizacją reform do których
Grecja została zobligowana. W połowie 2012 roku w Grecji odbyły się nowe wybory. Pomimo wcześniejszych obaw obywateli o wygraną skrajnych socjalistów
władzę utrzymały PASOK i Nowa Demokracja, które zobligowały się do dalszego wdrażania reform i chęci pozostania w strefie euro3.
Grecja nie jest jedynym państwem, które nadal boryka się z szeregiem
problemów. Podobna sytuacja występuje w innych państwach określanych
mianem PIGS (Portugalia, Włochy, Grecja, Hiszpania), które również potrzebują pomocy i wyrazistych reform. Mają one duże deficyty na rachunku
obrotów bieżących i wysoki poziom bezrobocia w porównaniu do średniej
ze strefy euro4. Brak reform może doprowadzić do istotnego załamania funkcjonowania strefy euro i do pogłębienia dotychczasowego kryzysu społecznogospodarczego.

3
4

Zasoby witryny internetowej Moja Grecja, 10.08.2012.
Winfrey Michael, Greece says not seeking new way out of crisis.
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2. Grecja a Unia Europejska – dylemat więźnia
Dylemat więźnia będący jednym z problemów w teorii gier oparty jest
na dwuosobowej grze o niezerowej sumie, w której zyskuje ta ze stron, która potrafi oszukać swojego przeciwnika. Jeżeli natomiast oszukują obie strony to żadna
z nich nic nie zyskuje, co więcej obie z nich tracą. Strategia konfliktu jest bardziej
prawdopodobna w porównaniu ze strategią pokojową5. Twórcami dylematu więźnia byli Merrill Flood and Melvin Dresher (1950 r.).
W poniższej analizie uwzględniono dwóch graczy. Pierwszym z nich jest
Unia Europejska, drugim – Grecja. W niniejszym artykule założono, iż Unia
Europejska jest jedynym graczem na arenie międzynarodowej, które ma wpływ
na funkcjonowanie państw członkowskich (badanie nie uwzględnia wpływu takich instytucji jak Bank Światowy czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy).
Ponadto traktuje ono Unię Europejską jako pewien usystematyzowany i jednolity
twór, bez konieczności dodatkowego wyodrębniania jej wewnętrznych instytucji.
Grecja i Unia Europejska odgrywają główną rolę w dylemacie więźnia. „Przestępstwo”6 Grecji polega na nie przestrzeganiu nadrzędnych zasad określonych
przez Unię Europejską, w tym przede wszystkim niestosowanie się do kryteriów
z Maastricht. Unia Europejska z kolei nie wprowadza odpowiednich regulacji odnośnie stosowania przez poszczególne kraje kryteriów konwergencji. Unia Europejska i Grecja, tkwiąc w kryzysie gospodarczym, muszą jak najszybciej i najbezpieczniej z niego wyjść, odnosząc przy tym jak najwięcej indywidualnych
korzyści7.
Grecja ma możliwość wywiązania się ze swoich zobowiązań tylko wówczas,
gdy Unia Europejska zapewni jej pomoc, a Grecja będzie z nią współpracować.
Unia Europejska może umorzyć część długu lub też pożyczyć środki finansowe
Grecji, z kolei Grecja powinna zobowiązać się do obniżenia wydatków publicznych i podjęcia szeregu niepopularnych reform8. Kooperacja pomiędzy oboma
podmiotami wydaje się być najkorzystniejsza. Grecja wprowadza reformy i ma
szansę wyjść z kryzysu gospodarczego. Odpowiednia strategia pomocowa UE
przyczynia się z kolei do wzrostu gospodarczego całego ugrupowania i poprawy
jego pozycji na świecie. W tej sytuacji, zgodnie z teorią gier, oba podmioty otrzymują zatem po (10) pkt.
Całkowicie przeciwstawną sytuacją jest brak kooperacji. Żadna ze stron nie
jest zainteresowania we wspólnym rozwiązaniu problemu. Grecja nie chce przeprowadzać reform, a UE nie ma zamiaru pomagać. Obie strony uzyskują wówczas
po (0) pkt.
5
6
7
8

Varian H., Microeconomic Analysis, s. 261.
Określenie przestępstwo winno być rozumiane w kontekście dylematu więźnia.
Iman A., Greece Sovereign Debt Crisis And Coordination Failure, s. 1-4.
Hewitt G., Athens clashes amid general strike.
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Kolejnym możliwym scenariuszem gry jest sytuacja, w której tylko jedna
ze stron chce współpracować i rozwiązywać bieżące problemy. W przypadku, gdy
UE decyduje się na przekazanie pomocy Grecji, a ona z kolei nie chce wdrażać
programu naprawczego, to pomoc ze strony Unii Europejskiej może okazać się
niewystarczająca. Grecja nie wyjdzie z kryzysu, a pomoc UE może doprowadzić
ją samą do poważnego kryzysu zadłużenia i utraty prestiżu na rynku międzynarodowym. W porównaniu z Unią Europejską sytuacja Grecji wydaje się być lepsza. W tym konkretnym hipotetycznym przypadku jej rząd nie został zmuszony
do wprowadzania drastycznych reform. W takiej sytuacji zgodnie z teorią gier
Grecja otrzymuje (5) pkt. a UE (-5) pkt.
Natomiast jeżeli Grecja zdecyduje się na współpracę i realizację naprawy
finansów publicznych, a Unia Europejska nie wyrazi chęci współpracy, to ograniczanie wydatków i program oszczędnościowy dotknie jedynie społeczeństwo
greckie. Z drugiej strony UE nie zainteresuje się problemami w Grecji i nie będzie
ponosić istotnych kosztów z tego tytułu. W tym przypadku Grecja dostanie (-5)
pkt., a Unia Europejska (5) pkt.
Tabela 1. Macierz wypłat w sytuacji, w której problemy Grecji nie wpływają istotnie
na stabilność Unii Gospodarczej i Walutowej (gra jednoczesna).
Unia Europejska

Grecja

Współpracuje
Nie współpracuje

Oferuje pomoc
10,10
5, -5

Nie oferuje pomocy
-5,5
0,0

Źródło: opracowanie własne

Możliwe są następujące scenariusze wydarzeń. Jeżeli Unia Europejska oferuje pomoc, Grecja będzie współpracować (10 > 5). Natomiast jeżeli Unia Europejska nie zdecyduje się na pomoc, to Grecja nie będzie współpracować (-5 < 0).
Jeśli Grecja współpracuje to Unia Europejska pomoże (10 > 5). Jeśli Grecja nie
współpracuje to Unia Europejska nie pomoże (-5 < 0). Według teorii gier istnieją
dwie równowagi Nasha. Po pierwsze, gdy Grecja współpracuje i Unia Europejska
pomaga (10,10) oraz kiedy Grecja nie zamierza współpracować i Unia Europejska
nie decyduje się na pomoc (0,0). Drugie rozwiązanie jest mniej korzystne, więc
dylemat więźnia istnieje. Wartości: (-5),(0),(5),(10) odnoszą się do skali porządkowej, zatem (10) jest lepsza niż (5), przy czym wartość (10) nie oznacza, że jest
dwa razy większa (korzystniejsza) od (5) tak, jak w skali porządkowej9.
Dotychczasowa analiza opiera się na założeniu, że problemy Grecji nie wpłyną
na sytuację w całej strefie euro i nie przyczynią się do jej rozpadu. Z punktu widzenia
9

Katzner D. W., An introduction to the economic theory of market behavior, s. 47-50.
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Grecji nie ma to żadnego znaczenia, natomiast decyzje podejmowane przez Unię
Europejską ulegną zmianie. Tak jak w poprzednim przypadku Grecja może zostać
uratowana wówczas, gdy Unia Europejska pomaga a Grecja współpracuje. Jest to
jednocześnie najlepsza możliwa sytuacja, a obie strony uzyskują maksymalną ilość
punktów. Druga możliwa sytuacja jest wtedy, gdy Grecja nie współpracuje, a Unia
Europejska nie pomaga. Grecja nie może regulować swoich płatności natomiast jej
rząd nie chce wprowadzać niepopularnych i bolesnych reform. Grecja uzyskuje (0)
pkt. Jednocześnie sytuacja prowadzi do rozpadu strefy euro, dlatego UE otrzymuje
(-10) pkt. Nawet w sytuacji, gdy Grecja nie będzie chciała współpracować, a Unia
Europejska zdecyduje się na zapewnienie pomocy finansowej, to sytuacja UE będzie
jeszcze gorsza. UE oprócz (-10) pkt z powodu upadku strefy euro straci dodatkowe
(-5) pkt. Poniosła istotne koszty i przekazała pomoc, która nie przyniosła spodziewanego rezultatu. Jeżeli z kolei Grecja zdecyduje się na kooperację otrzyma -5pkt
jako rezultat trudnych reform a UE otrzyma (-10) pkt w wyniku upadku strefy euro.
Tabela 2. Macierz wypłat w sytuacji, w której problemy Grecji mogą istotnie wpłynąć
na stabilność Unii Gospodarczej i Walutowej (gra jednoczesna).

Grecja

Współpracuje
Nie współpracuje

Unia Europejska
Oferuje pomoc
Nie oferuje pomocy
10,10
-5,-10
5, -15
0,-10

Źródło: opracowanie własne

Możliwe są następujące scenariusze wydarzeń. Jeśli UE pomaga, to Grecja
decyduje się na współpracę. Zgodnie z powyższą macierzą współpracująca z UE
Grecja otrzyma większą wypłatę współpracując niż decydując się na rozwiązanie
przeciwne (10 > 5). Jeżeli UE nie pomaga, to Grecja nie współpracuje (-5 < 0).
Jeśli Grecja współpracuje, to UE powinna zdecydować się na udzielenie pomocy (10 > -10). Jeśli Grecja nie współpracuje, Unia Europejska odmawia udzielenia wsparcia (-15 < -10). Według teorii gier istnieją dwie równowagi Nasha, gdy
Grecja współpracuje i UE pomaga (10,10) lub kiedy Grecja nie współpracuje,
a UE nie pomaga (0, -10). Druga równowaga jest mniej korzystna, więc dylemat
więźnia istnieje. Jednak w świecie rzeczywistym wynik ten nie ma sensu. Unia
Europejska nie może pozwolić na upadek strefy euro.
W poprzednich przypadkach decyzje podejmowane przez oba podmioty były
równoczesne. Jest konieczność podejmowania szybkich decyzji i nie czekania
na ruchy drugiej strony. Teraz model będzie rozszerzony. Załóżmy, że Grecja podejmuje najpierw decyzje, czy zamierza współpracować, a następnie UE podejmuje decyzje odnośnie pomocy. Grę rozważono w dwóch przypadkach: strefa
euro przetrwa kryzys oraz scenariusz przeciwny, w którym strefa euro rozpada się.
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Wykres 1. Gra sekwencyjna, w której problemy Grecji nie wpływają istotnie
na stabilność Unii Gospodarczej i Walutowej.

brak współpracy

współpraca

Unia Europejska

Unia Europejska
pomaga (C)

pomaga (A)

nie pomaga (D)

nie pomaga (B)

10,10

-5,5

5,-5

0,0

Źródło: opracowanie własne

Rozważamy sytuację, kiedy konsekwencją braku współpracy będzie opuszczenie przez Grecje Unii Gospodarczej i Walutowej. Istnienie strefy euro nie
jest zagrożone. Jeśli Grecja decyduje się na współpracę, to Unia Europejska
również (A). Jeżeli Grecja nie współpracuje, to Unia Europejska nie udzieli
pomocy (D).
Tabela 3. Gra sekwencyjna, w której problemy Grecji nie wpływają istotnie
na stabilność Unii Gospodarczej i Walutowej. Forma tabelaryczna.

Grecja współpracuje
Grecja nie
współpracuje

A jeśli Grecja
współpracuje
C jeśli nie

A jeśli Grecja
współpracuje
D jeśli nie

B jeśli Grecja
współpracuje
C jeśli nie

B jeśli Grecja
współpracuje
D jeśli nie

10,10

10,10

-5,5

-5,5

5,-5

0,0

5,-5

0,0

Źródło: opracowanie własne

W tym przypadku nie istnieje niebezpieczeństwo rozpadu strefy euro.
Według teorii gier istnieją dwie równowagi Nasha. Po pierwsze, gdy Grecja
współpracuje i UE pomaga (10,10) i kiedy Grecja nie współpracuje a UE nie
pomaga (0,0). Rozkład macierzy jest taki sam jak w przypadku gry jednoczesnej.
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Wykres 2. Gra sekwencyjna, w której problemy Grecji mogą istotnie wpłynąć
na stabilność Unii Gospodarczej i Walutowej.
Grecja
brak współpracy

współpraca

Unia Europejska

Unia Europejska
pomaga (C)

pomaga (A)

nie pomaga (D)

nie pomaga (B)

10,10

-5,10

5,-15

0,-10

Źródło: opracowanie własne

W tym przypadku sytuacja jest inna niż w poprzednim. Jeżeli ważne zmiany
nie zostaną wprowadzone to istnienie strefy euro będzie zagrożone. Jeśli Grecja
zdecyduje się na współpracę, to Unia Europejska udzieli pomocy (a). Jeśli Grecja
nie współpracowałaby, to UE by nie wyraziła chęci pomocy (d).
Tabela 4. Gra sekwencyjna, w której mogą istotnie wpłynąć na stabilność
Unii Gospodarczej i Walutowej. Forma tabelaryczna.
A jeśli Grecja
współpracuje
C jeśli nie

A jeśli Grecja
współpracuje
D jeśli nie

B jeśli Grecja
współpracuje
C jeśli nie

B jeśli Grecja
współpracuje
D jeśli nie

Grecja współpracuje

10,10

10,10

-5,-10

-5,-10

Grecja nie
współpracuje

5,-15

0,-10

5,-15

0,-10

Źródło: opracowanie własne

Według teorii gier istnieje tylko jeden stan równowagi Nasha. Jeśli Grecja
zadecyduje się na współpracę, Unia Europejska pomoże (a). Rozkład macierzy
jest odmienny niż dla gry jednoczesnej. Sytuacja, kiedy Grecja nie współpracuje,
a UE nie pomaga nie jest równowagą.
Jeżeli problemy Grecji nie będą wpływały w znaczący sposób na funkcjonowanie Unii Gospodarczej i Walutowej, dylemat więźnia może być zastosowany.
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Istnieją dwie równowagi i druga z nich jest mniej korzystna. Obecną sytuacja
gospodarcza w Europie pokazuje, że możliwość rozpadu strefy euro jest wysoka,
jak nigdy wcześniej. Co sugeruje, że brak rozwiązania problemów Grecji może
spowodować rozpad strefy euro.
Współpraca jest jedyną akceptowalną strategią. Wynik gry sekwencyjnej,
w której jest tylko jeden stan równowagi, może zostać zaakceptowany. Jednakże
wynik dylematu więźnia jest kontrowersyjny, ponieważ sugeruje istnienie dwóch
punktów równowagi. W tym przypadku zachowanie graczy nie jest spójne z teorią
integracji, ponieważ Unia Europejska nie może pozwolić na upadek strefy euro.
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INTERWENCJE WALUTOWE JAKO ELEMENT POLITYKI
BANKÓW CENTRALNYCH

FOREIGN EXCHANGE MARKET INTERVENTION
AS A PART OF CENTRAL BANK POLICY

Abstract
This paper discusses the issue of central banks intervene in foreign exchange markets in order to achieve
a variety of overall economic targets. The main immediate objectives of this intervention are: to influence
the level of the exchange rate; to dampen exchange rate volatility or supply liquidity to foreign exchange
markets; and to influence the amount of foreign reserves. This paper focuses also on different channels
of influence. The main stress was put on the analyses of the effectiveness of some examples of foreign
exchange intervention conducted by some central banks, both form emerging and developed economies.
Słowa kluczowe: interwencje walutowe, polityka banków centralnych
Numer klasyfikacji JEL: E5

Wprowadzenie
Oficjalne interwencje władz monetarnych prowadzone na rynku walutowym
to kupno bądź sprzedaż walut obcych w celu wpływania na kształtowanie się kursu
waluty krajowej. Waluty obce, wykorzystywane do prowadzenia tych interwencji
najczęściej posiadają nieformalny status waluty międzynarodowej (dolara amerykański, euro, jen). Wybór waluty interwencyjnej jest natomiast pochodną wykorzystania jej jako waluty rezerwowej, waluty przejścia (vehicle currency) i waluty odniesienia. Jedną z podstawowych determinant wyboru jest płynność waluty
na rynku walutowym oraz powszechność jej akceptacji. W przypadku krajów,
które odnoszą swoją walutę do wybranej waluty międzynarodowej, podstawową
walutą, w jakiej prowadzone są interwencje, jest właśnie waluta odniesienia1.
dr, adiunkt, Katedra Polityki Ekonomicznej i Bankowości, Politechnika Radomska
B. Egert, Central bank interventions, communication and interest rate policy in emerging
European economies, CES IFO Working Paper No. 1869, December 2006, s.2-30.
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Interwencje walutowe są jednym z najbardziej kontrowersyjnych działań
banków centralnych. W literaturze przedmiotu nie ma powszechnej jednomyślności co do efektów tych działań, które w praktyce częściej prowadzone są w gospodarkach rozwijających się niż w rozwiniętych2. R. Baillie i P. Osterberg3 oraz
M. Frankel, C. Pierdzioch i G. Stadtmann4 uznają, że interwencje walutowe nie
przynoszą zamierzonych efektów, natomiast R. Fatum i M.M. Hutchisto5 oraz
A.P. Chaboud i O.F. Humpage6 twierdzą, że działania te mogą być efektywne.
Dodatkowo interwencja walutowa nie jest samodzielnym instrumentem polityki prowadzonej przez banki centralne, a jej efektywność jest pochodną polityki
ekonomicznej prowadzanej przez dany kraj. Oznacza to, że polityka interwencji
walutowych nie może być prowadzona w oderwaniu od całokształtu polityki pieniężnej.

1. Główne rodzaje i cele interwencji walutowych
W praktyce w ramach interwencji walutowych stosuje się głównie operacje
sterylizowane i niesterylizowane oraz jednostronne i skoordynowane.
Podczas interwencji sterylizowanych władze monetarne neutralizują ich
wpływ na poziom płynności w systemie bankowym. W przypadku zakupu (sprzedaży) walut bank centralny neutralizuje możliwy wzrost (spadek) poziomu płynności w systemie bankowym poprzez operacje kupna (sprzedaży) od banków komercyjnych papierów wartościowych w ramach operacji otwartego rynku. Jeżeli
władze monetarne zdecydują się na nie podejmowanie działań sterylizujących
mogą, spodziewać się zmiany wartości bazy monetarnej. Najczęściej banki centralne przeprowadzają działania sterylizujące interwencje walutowe, aby uniknąć
niespodziewanych zakłóceń.
Interwencje jednostronne dokonywane są przez poszczególne banki centralne, natomiast interwencje skoordynowane przez jednocześnie działająca grupę
banków centralnych7.
A. Sławiński (red.), Polityka pieniężna, C.H.Beck, Warszawa 2011, s.131.
Zob. R. Baillie, P. Osterberg, Why Do Central Banks Intervene?, Journal of International
Money and Finance, 16/1997, s. 909-919.
4
Zob. Frenkel, M., C Pierdzioch, and G. Stadtmann, The Effects of Japanese Foreign
Exchange Market Interventions on the Yen/U.S. Dollar Exchange Rate Volatility. Kiel Working
Paper No. 1165. Kiel Institute for World Economics, 2003.
5
Zob. R. Fatum, M. M. Hutchison, Effectiveness of official Daily Foreign Exchange Market
Intervention Operations in Japan NBER Working Paper No. 9648, 2003.
6
A. P. Chaboud, O. F. Humpage, An Assessment of the Impact of Japanese Foreign Exchange
Intervention: 1991-2004, International Finance Discussion Paper No.824. Washington, Board of
Governors of the Federal Reserve System, 2005.
7
Ibidem, s. 134-137.
2
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W zależności od typu prowadzonej przez bank centralny polityki informacyjnej można wskazać trzy kolejne kategorie interwencji:
• rzeczywista interwencja, której rynek jest świadomy (przeprowadzona oficjalnie, w dniu kiedy pojawia się o niej plotka),
• rzeczywista interwencja, której rynek jest nieświadomy (przeprowadzona
oficjalnie, bez pojawienia się plotki na rynku),
• domniemana interwencja, która nie została oficjalnie przeprowadzona
(chociaż pojawiła się o niej plotka)8.
Banki centralne prowadzą interwencje na rynku walutowym dla osiągnięcia
trzech podstawowych celów, których efektem jest osiągnięcie także celów makroekonomicznych.:
a) wpływanie na poziom kursu walutowego;
Wiele gospodarek wschodzących utrzymuje (de facto lub de jure) kurs centralny odniesiony (pegged) do jednej waluty bądź koszyka walutowego lub kurs
zmienny kierowany (managed). W przypadku takich systemów kursowych konieczne jest utrzymanie danego poziomu lub zakresu wahań kursu walutowego.
Jest to realizowane poprzez prowadzoną politykę pieniężną oraz interwencje banku centralnego na rynku walutowym.
Bank centralny wpływa na poziom kursu walutowego z trzech powodów:
• kontrola inflacji i wewnętrznej równowagi; niektóre kraje kontrolują poziom inflacji wykorzystując kurs walutowy jako nominalną kotwicę dla polityki
monetarnej oraz stabilizują m.in. wysokości długu publicznego denominowanego
w walutach obcych,
• utrzymanie zewnętrznej równowagi oraz efektywnej alokacji zasobów
dla zwiększenia konkurencyjności gospodarki krajowej oraz wsparcia wzrostu
gospodarczego; efekty te mają być osiągnięte poprzez stabilizację kursu waluty
krajowej zbliżonego do jej wartości fundamentalnej oraz ograniczanie wysokości
deficytu bilansu płatniczego,
• utrzymanie stabilności finansowej poprzez zapobieganie zakłóceniom
na rynkach oraz ewentualnym kryzysom; zbytnia deprecjacja waluty krajowej
może negatywnie wpłynąć na sytuację finansową firm i instytucji finansowych,
które zadłużyły się w walutach obcych (a zobowiązania nie są wspierane przez
aktywa denominowane w tej samej walucie) w konsekwencji doprowadzając
do znacznego osłabienia sektora finansowego lub nawet do kryzysy gospodarczego.
b) zmniejszanie zmienności płynnego kursu walutowego;
Gospodarki, które charakteryzują się płynnym kursem walutowym i prowadzą politykę pieniężną zorientowaną głównie na osiągnięcie celu inflacyjnego,
8
R. Fatum, Official Japanese intervention in the JPY/USD exchange rate market: is it effective
and through which channel does it work?, IMES Discussion Paper No. 2009-E-12, Bank of Japan,
March 2009, s. 2.
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mogą być narażone (szczególnie w okresach kryzysów) na znaczną zmienność
kursu walutowego. Najczęściej dotyczy to walut gospodarek rozwijających się.
Władze monetarne tych krajów zwracają przede wszystkim uwagę nie na to jak
bardzo kurs waluty krajowej się odchyla, tylko jak szybko to robi. Dlatego też,
w takim przypadku, interwencje mają na celu zmniejszyć tempo wahań kursu walutowego bez wpływania na zmiany trendu określane jako działania „opierania się
wiatrowi” (leaning against the wind). Tego typu interwencje najczęściej stosowane są w przypadku odchylania się kursu walutowego od równowagi, ale mogą
być także zastosowane w przypadku zbyt szybkiego powrotu do tej równowagi
(wartości fundamentalnej). Należy zaznaczyć, że działania zmierzające do redukcji niepewności panującej na rynku walutowym mogą także osłabić chęć sektora
prywatnego do zabezpieczania się przed ryzykiem walutowym9.
c) wpływ na wielkość rezerw walutowych;
Bank centralny operuje na rynku walutowym, wpływając na wielkość rezerw
walutowych poprzez akumulację walut niezbędnych dla interwencji lub redukcję,
celem ograniczenia kosztów ich utrzymywania. Często koszty te biorą się z konieczności sterylizacji wzrostu podaży płynnych rezerw w systemie bankowym10. Wpływanie na wysokość rezerw walutowych wspiera także stabilność finansową kraju11
Niekiedy podczas działań władz monetarnych zmierzających do osiągnięcia
pierwszego lub drugiego celu konieczne jest takie oddziaływanie na rynek walutowy, które doprowadzi do odwrócenia bieżącego trendu kursowego. Tego typu
interwencje także zaliczane są do grupy działań określanych jako „opieranie się
wiatrowi”12. Efektem tych interwencji może być odwrócenie trendu rynkowego
(jeżeli uda się „wciągnąć” do działań spekulantów operujących na rynku na podstawie wskazań analizy technicznej) lub spowolnienie negatywnej dynamiki kursu walutowego.
Według M.R. Kinga różne cele stawiane interwencjom walutowym wymagają zastosowania rożnych instrumentów13. Głównym instrumentem są operacje
na kasowym rynku walutowym (spot). Znacznie rzadziej bank centralny operuje
na rynku terminowym (forward) oraz na rynku swapów i opcji walutowych. Dodatkowo stosuje się także werbalne instrumenty takie jak: „operacje otwartych
ust” (open mouth operations), w ramach których władze monetarne informują
uczestników rynku o możliwości przeprowadzenia interwencji oraz moralną perR. Moreno, Motives for intervention, [w:], Foreign exchange market intervention in emerging
markets: motives, techniques and implications, BIS Papers No 24, May 2005, s. 5-12.
10
Zob. A. Sławiński (red.), Polityka pieniężna, op.cit., s. 232.
11
R. Moreno, Motives for intervention, [w:], Foreign exchange market intervention in
emerging markets: motives, techniques and implications, BIS Papers No 24, May 2005, s. 13.
12
T. Ito, Is Foreign Exchange Intervention Effective?: The Japanese Experiences in the 1990s,
National Bureau of Economic Research Working Paper, No 8914, April 2002, s. 20
13
M R. King, Effective foreign exchange intervention: matching strategies with objectives,
Journal of International Finance, vol 6, no 2, 2003, s. 247-69.
9
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swazję (moral suasion), która sprowadza się do werbalizacji nieformalnych zaleceń dla profesjonalnych uczestników rynku walutowego14.

2. Kanały transmisji interwencji walutowych
Efektywność interwencji uzależniona jest od kanału transmisji, który jest wykorzystany. W literaturze wskazuje się cztery główne kanały. Pierwszy to kanał
sygnalizujący (signaling channel), nazywany także kanałem oczekiwań (expectation channel), który działa, jeżeli rynek jest świadomy działań prowadzonych
przez bank centralny (zakłada efektywność interwencji werbalnych). Sprowadza się do podawania informacji o interwencji do publicznej wiadomości. Jednak
dla efektywności tego kanału ważne jest aby za sygnałami werbalnymi szły konkretne działania banku centralnego, zgodne z kierunkiem zmian polityki pieniężnej, o których rynek został poinformowany. D. Archer twierdzi, że kanał ten jest
efektywniejszy w przypadku działań zmierzających do ograniczenia aprecjacji
kursu waluty niż w przypadku próby zahamowania jego deprecjacji15. Drugi to kanał równowagi portfelowej (portfolio balance channel), który jest efektywny jedynie w trakcie prowadzonej interwencji (w przeciwnym wypadku popyt i podaż
na rynku walutowym nie zmienia się). Bank centralny poprzez swoje interwencje
wpływa na strukturę walutową portfela uczestników rynku. W tym przypadku
interwencja prowadzi do relatywnej zmiany podaży krajowych i zagranicznych
papierów wartościowych. Inwestorzy decydują się kupować zagraniczne aktywa pod warunkiem wzrostu stopy zwrotu z aktywów krajowych, który wynika
z aprecjacji kursu waluty krajowej16. Trzeci to kanał polityki pieniężnej (monetary
policy channel). Zwraca się w nim uwagę na znaczenie różnicy w stopach procentowych w kraju i za granicą dla kształtowania się kursu walutowego. Zmiana
w różnicy realnej stopy procentowej spowodowana prowadzoną polityka pieniężną może wpłynąć na zmianę kursu walutowego, szczególnie jeżeli była nieoczekiwana17. Interwencje walutowe mogą być efektywne tylko w przypadkach, kiedy
rynek wie lub domniemywa, że interwencja została przeprowadzona18. Jest to tak14
D. Archer, Foreign exchange market intervention: methods and tactics, [w:], Foreign
exchange market intervention in emerging markets: motives, techniques and implications, BIS
Papers No 24, May 2005, s. 44-50
15
Ibidem, s. 42.
16
A. Sławiński (red.), Polityka pieniężna, op.cit., s. 138.
17
D. Archer, Foreign exchange market intervention: methods and tactics, [w:], Foreign
exchange market intervention in emerging markets: motives, techniques and implications, BIS
Papers No 24, May 2005, s. 40-41.
18
R. Fatum, Official Japanese intervention in the JPY/USD exchange rate market: is it
effective and through which channel does it work?, IMES Discussion Paper No. 2009-E-12, Bank
of Japan, March 2009, s. 2.
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że istotny element transmisji impulsów monetarnych do strefy realnej. Kanał ten
jest skuteczny głównie w przypadku prowadzenia interwencji niesterylizowanej.
Czwarty kanał to kanał mikrostruktury rynku (microstructure channel), określany także jako kanał zmiany celu strumieni płynących przez rynek (order flow
channel). Działania banku centralnego wpływają na decyzje uczestników rynku.
Poprzez wpływanie na wielkość i strukturę zleceń na rynku walutowym bank centralny powoduje, że inwestorzy, którzy podejmują decyzję na podstawie analizy
tych parametrów, odczytują to jako sygnał zmiany trendy, wspierając go swoimi
zleceniami. W kanale tym istotnym parametrem jest rozmiar interwencji. Jest on
bardziej efektywny w gospodarkach rozwijanych się, których rynki walutowe
charakteryzują się relatywnie niską płynnością19. Dodatkowo w literaturze można
znaleźć odniesienie także do kanału „noise trading”, który zbliżony jest do kanału
mikrostruktury rynku. W tym przypadku do wzmocnienia efektu interwencji banku centralnego próbuje się wykorzystać uczestników rynku, którzy nie podejmują
swoich decyzji w oparciu o analizę fundamentalną, a pod wpływem np. sygnałów
analizy technicznej, które określane są często jako tzw. szum informacyjny20. Interwencja banku centralnego w momencie tworzenia się np. technicznej formacji
odwrócenia trendu może spowodować znaczący wzrost ilości pozycji zajmowanych w tym kierunku.

3. Wybrane przykłady interwencji walutowych i ich skuteczność
W praktyce w większości przypadków interwencje walutowe prowadzone są
samodzielnie przez pojedyncze banki centralne, jednak zdarza się także prowadzenie umówionych interwencji walutowych wspólnie przez kilka banków centralnych. Trzy najbardziej spektakularne wspólne działania tego typu to21:
• Porozuminie Plaza (Plaza Accord) z 1985 roku;
W pierwszej połowie lat osiemdziesiątych XX wieku nastąpiła znaczna
aprecjacja kursu dolara amerykańskiego w stosunku do jena japońskiego i marki niemieckiej, prowadząc do wysokiej nierównowagi w światowej gospodarce. Dla przeciwdziałania tym niekorzystnym tendencjom kraje G5 ogłosiły 22
września 1985 roku podpisanie Porozumienia Plaza. Stany Zjednoczone, Wielka
Brytania, Japonia, Niemcy i Francja zdecydowały się podjąć działania w celu deprecjacji waluty amerykańskiej. Banki centralne podjęły pierwsze interwencje już
następnego dnia po zawarciu porozumienia, wymieniając dolary na marki niemieckie.
D. Archer, Foreign exchange market intervention …, op.cit., s. 43.
A. Sławiński (red.), Polityka pieniężna, op.cit., s. 138.
21
G. Galati, W. Melick, Central bank intervention and market expectation, BIS Papers No.
10, April 2002, s.10-16.
19
20
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• Porozuminie Louvre (Louvre Accord);
Działania podjęte w ramach Porozumienia Plaza doprowadziły do znacznego osłabienia się dolara amerykańskiego, które było dodatkowo wspierane słabnącą gospodarką oraz rosnącym deficytem handlowym Stanów Zjednoczonych.
W okresie od połowy 1985 roku do początku 1987 roku waluta amerykańska
straciła ponad 50% wartości w stosunku do marki niemieckiej i niewiele mniej
w stosunku do jena japońskiego22. Dla ograniczenia deprecjacji dolara 22 lutego
1987 roku banki centralne krajów G6 uzgodniły Porozumienie Louvre. W okresie 1987-1988 prowadzono regularne interwencje, skupując dolary amerykańskie
za marki niemieckie i jeny. Podjęte działania oraz restrykcyjna polityka pieniężna
Systemu Rezerwy Federalnej doprowadziły do odwrócenia się trendu.
• Wsparcie dolara w latach 1992-1996;
W okresie od sierpnia 1992 roku do kwietnia 1995 waluta amerykańska ponownie zaczęła tracić w stosunku do waluty niemieckiej i japońskiej. W początkowej fazie interwencje poszczególnych banków centralnych były prowadzone
w sposób nieskoordynowany. Ze względu na niską efektywność takich działań,
w latach 1995-1996, System Rezerwy Federalnej, Bank Japonii i Bank Centralny Niemiec (Bundesbank) zdecydowały się na koordynację interwencji. W okresie od sierpnia 1992 roku do grudnia 1996 roku banki centralne interweniowały
w obronie dolara amerykańskiego aż 154 razy23.
Najczęściej interweniującym bankiem centralnym był Bank Japonii. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku oraz w okresie 2000-2004 interweniował ponad 300 razy. Od 1 stycznia 1999 roku do 31 marca 2004 roku oficjalne japońskie
interwencje przeprowadzone były 159 razy, ale plotki o tym działaniu pojawiły się 269 razy. W przypadku 92 ze 159 interwencji plotki pokrywały się z rzeczywistymi działaniami Banku Japonii24. W analizowanym okresie, głównym
motywem było osłabienie kursu jena, dlatego też wszystkie interwencje polegały
na sprzedaży jenów za dolary amerykańskie. Większość interwencji (113) charakteryzowała się wysokim wolumenem, przekraczającym 1000 mln USD, natomiast
w 20 przypadkach zakupy Banku Japonii były niższe niż 250 mln USD (tab. 1).
Tab. 1. Oficjalne interwencje walutowe Banku Japonii w okresie
od 1 stycznia 1999 roku do 31 marca 2004 roku (w mln USD)
Wartość kupna USD

Liczba dni interwencji

Skumulowana wartość interwencji

> 1000

113

443 796

> 500

21

16 613

K.M. Dominguez, Central bank intervention and exchange rate volatility, Journal of
International Money and Finance 17/1998, s.173.
23
G. Galati, W. Melick, Central bank intervention…, op.cit., s.14.
24
R. Fatum, Official Japanese intervention …, op.cit., s. 4
22
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Wartość kupna USD

Liczba dni interwencji

Skumulowana wartość interwencji

> 250

5

1 694

>0

20

2 148

Razem

159

464 2514

Źródło: R. Fatum, Official Japanese intervention…, op.cit.s. 26.

Według R. Fatumy japońskie interwencje były efektywne w okresie od 1
stycznia 1999 roku do 31 grudnia 2003 roku (wspierając proces deprecjacji lub hamując proces aprecjacji jena), natomiast nieefektywne w okresie od 1 stycznia
do 31 marca 2004 roku. Pozwala to ex post wytłumaczyć, dlaczego Bank Japonii
wycofał się z prowadzonych działań. Zgodnie z wynikami analizy przeprowadzonej przez tego autora, w pierwszym okresie, rzeczywiste interwencje (bez względu na to czy rynek był świadomy czy nie) istotnie wpływały na kurs JPY/USD
w dniu ich przeprowadzenia. W przypadku pojawienia się plotki o interwencji,
przy braku jej rzeczywistego przeprowadzenia, nie wystąpiła istotna korekta kursu JPY/USD. W pierwszym kwartale 2004 roku, ani rzeczywiste interwencje, ani
plotki o ich przeprowadzeniu nie miały wpływu na kształtowanie się kursu JPY/
USD. Oznacza to, że w obu przypadkach nie ma znaczenia, czy interwencja jest
spodziewana czy niespodziewana dla rynku25.
Bank Japonii jako pierwszy zdecydował się na interwencję w euro. Pierwsza
taka operacja na rynkach walutowych, wykorzystująca wspólną walutę europejską,
miała miejsce 18 czerwca 1999 roku. Następnie w latach 2000-2001 to EBC zdecydował się na interwencje w celu obrony tracącego na wartości euro26. Jedna z nich,
przeprowadzona we wrześniu 2000 roku, była wykonana razem z Bankiem Anglii,
Bankiem Kanady i Bankiem Japonii. Interwencja ta kosztowała 6,3 mld euro.
Najczęściej interweniującą grupą krajów są kraje należące do grupy rozwijających się. Wynika to głównie z systemów kursowych, które zostały w nich wprowadzone (kurs centralny odniesiony lub zmienny kierowany)27. Dobrym przykładem kraju, który stale interweniuje na rynku walutowym, przeciwdziałając
aprecjacji swojej waluty (juana), są Chiny. W latach 2003-2007 władze chińskie
regularnie sprzedawały juana, kupując głównie dolary amerykańskie i euro. Doprowadziło to w tym okresie do wzrostu chińskich rezerw walutowych z 403 mld
USD do 1500 mld USD28. Podobną politykę, choć nie tak agresywną, prowadzi
Ibidem, s.20-21.
P, Kowalewski, Euro a międzynarodowy system walutowy, Twigger, Warszawa 2001, s.190.
27
Na temat różnych przykładów interwencji walutowych prowadzonych przez kraje
rozwijające się (m.in. Argentyny, Brazylii, Chile) zob. więcej Foreign exchange market intervention
in emerging markets: motives, techniques and implications, BIS Papers No 24, May 2005.
28
R.W. Staiger, A.O. Sykes, Currency manipulation and world trade, Olin Working Paper No.
363, Stanford University, June 2008, s.3.
25
26
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Bank Centralny Indii. W latach 2007-2008 w celu osłabienia kursu rupii skupił
z rynku 78,2 mld USD29.
Jedną z najbardziej kosztowych interwencji walutowych przeprowadzonych
w XXI wieku była seria działań podjętych przez Bank Rosji od sierpnia 2008 roku
do lutego 2009 roku. W obronie rubla Rosja wydała 200 mld USD30. W drugiej
połowie 2010 roku, w wyniku znacznej aprecjacji w stosunku do dolara amerykańskiego walut zarówno gospodarek rozwiniętych (m.in. jen japoński), jak
i wschodzących (m.in. brazylijski real i koreański won), banki centralne zdecydowały się na działania zmierzające do zmiany tych tendencji. Pierwszym bankiem centralnym, który podjął działania w celu osłabienia waluty krajowej, był
Bank Japonii, decydując się na przeprowadzenie interwencyjnego skupu dolarów
amerykańskich we wrześniu 2010 roku. Była to pierwsza interwencja tego banku
od 2004 roku31.
Bazując na danych zaprezentowanych przez D. Mihaljeka należy zauważyć,
że w latach 2002-2004 prowadzenie interwencji przez banki centralne (19 raportujących do BIS) było ich naturalnym działaniem. W latach 2002-2003 tylko pięć
banków centralnych, a w roku 2004 sześć, nie prowadziło interwencji (tab. 2).
Tab. 2. Częstotliwość interwencji walutowych prowadzonych przez banki centralne*
w latach 2002-2004
Częstotliwość
Regularnie (50% roboczych dni)
11-50% roboczych dni
0-10% roboczych dni
Nigdy

2002
5
4
5
5

2003
6
3
5
5

2004
6
2
5
6

*- 19 banków centralnych raportujących do BIS

Źródło: D. Mihaljek, Survey of central banks’ views on effect of intervention, [w:] Foreign exchange market intervention in emerging markets: motives, techniques and implications, BIS Papers
No. 24, May 2005, s.83.

W analizowanym okresie rozmiar interwencji walutowych prowadzonych
przez poszczególne banki centralne znacznie się od siebie różnił. Maksymalna
wartość wyniosła 4926 mld USD w 2003 roku, a minimalna – 0,5 mld w latach
2003-2004. Średnią wartość interwencji prowadzonych w latach 2002-2004 wahała się w przedziale od 42 mld USD do 54 mld USD (tab. 3).
K. Basu, The mechanics of central bank intervention in foreign exchange markets, CAE
Working Paper 09-02, January 2009, s. 4.
30
T. Świderek, Interwencje na rynkach walutowych są kosztowne i z reguły nie dają efektu,
Gazeta Prawna, nr 40, 26 luty 2009.
31
G. Siemionczyk, Era interwencji walutowych, Parkiet, 4 październik 2010.
29
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Tab. 3. Wielkość interwencji walutowych prowadzonych przez banki centralne w latach
2002-2004 (w mln USD)
Wielkość
Średnia
Maksimum
Minimum

2002

2003

2004

42
450
1

54
4936
0.5

50
465
0.5

Źródło: D. Mihaljek, Survey of central …, op.cit., s.84.

W większości przypadków były to interwencje walutowe realizowane przy
wykorzystaniu dolara amerykańskiego, euro i jena. We wszystkich krajach przeanalizowanych przez D. Mihaljeka, interwencje walutowe okazały się efektywne
w większości przypadków lub czasami (tab. 4).
Tab. 4. Efektywność interwencji walutowych według głównych celów w wybranych krajach
w latach 2002-2004
Poziom
efektywności

Kontrolowane zmiany
lub stabilizacja kursu walutowego
na pożądanym poziomie

Stabilizacja zakłóceń rynkowych
(zbytniej zmienności kursu
walutowego)

Efektywne
w większości
przypadków

Argentyna, Chile, Hong Kong,
Malezja, Singapur, Tajlandia

Argentyna, Chile, Kolumbia, Węgry,
Indie, Indonezja, Korea, Peru,
Filipiny, Singapur, Tajlandia, Turcja

Efektywne
czasami

Czechy, Węgry, Indonezja, Korea,
Wenezuela

Brazylia, Czechy, Meksyk, Wenezuela

Nieefektywne

brak

brak

Źródło: D. Mihaljek, Survey of central …, op.cit., s.85.

Banki centralne interweniują na rynkach walutowych dla osiągnięcia różnych
ekonomicznych celów. Motywy tych instytucji i wybór waluty prowadzonych interwencji mogą zmieniać się w zależności od poziomu gospodarczego i finansowego rozwoju danego kraju. W przypadku gospodarek wschodzących, charakteryzujących się niskim poziomem rozwoju, interwencje najczęściej wspierają reżim
kursowy; banki centralne zazwyczaj pełnią funkcję „market maker” i dostarczają
płynność do słabo rozwiniętego rynku walutowego. Istotną cechą tych interwencji
jest ich wysoka efektywność (tab. 4).

97
Tab. 5. Efektywność interwencji według kanału transmisji
Poziom
Kanał polityki
efektywności monetarnej

Kanał równowagi Kanał oczekiwań
portfelowej
Oczekiwania
zmian przyszłej
polityki
monetarnej

Efektywne
Brazylia, Czechy,
w większości Hong Kong
przypadków

Argentyna,
Brazylia, Filipiny,
Turcja

Czechy, Węgry,
Argentyna,
Kolumbia, Węgry, Korea, Peru
Indonezja, Korea,
Turcja, Wenezuela
Nieefektywne Filipiny
Singapur

Efektywne
czasami

Argentyna,
Brazylia, Czechy,
Węgry, Filipiny,
Singapur
Indonezja, Korea,
Tajlandia

brak

Oczekiwania
przyszłych
interwencji
na rynku
walutowym
Argentyna,
Brazylia, Węgry,
Indie, Indonezja,
Peru, Filipiny,
Turcja
Kolumbia, Czechy,
Korea, Tajlandia,
Wenezuela
brak

Źródło: D. Mihaljek, Survey of central …, op.cit., s.87.

W gospodarkach rozwiniętych, z płynnym kursem walutowym, interwencje wykorzystywane są głównie dla stabilizacji wahań kursu oraz w przypadku
przestrzelenia jego wartości przez rynek. Dodatkowo poprzez interwencje banki
centralne mogą wspierać płynność na rynkach w czasie kryzysu32. Niektóre banki
centralne decydują się także prowadzić interwencje przy wykorzystaniu różnych
kanałów transmisji (tab. 5). Wynika to z ich różnej efektywności oraz prowadzenia interwencji dla osiągnięcia różnych celów, w różnym czasie.
Jedną z najnowszych analiz interwencji walutowych przeprowadzili G. Adler i C.
E. Tovar, skupiając się na działaniach banków centralnych 15 krajów33 zaliczanych
w większości przypadków do grupy gospodarek wschodzących w latach 2004-201034.
Żaden z analizowanych przez G. Adlera, C. E. Tovara banków centralnych nie
wskazał osiągnięcia docelowego poziomu kursu walutowego (targeting an exchange rate level) jako motywu interwencji, pomimo tego, że przedstawiciele tych instytucji czasami wyrażali obawy o ten poziom. Natomiast najważniejszym motywem
analizowanych banków był chęć zwiększenia wartości rezerw dewizowych (rys.1).
R. Moreno, Motives for intervention…, op.cit., s. 15.
Australia, Brazylia, Chile, Gwatemala, Indie, Indonezja, Izrael, Kolumbia, Kostaryka,
Meksyk, Peru, Rosja, Urugwaj, Tajlandia Turcja.
34
G. Adler, C. E. Tovar, Foreign Exchange Intervention: A Shield Against Appreciation
Winds?, IMF Working Paper WP/11/165, July 2011.
32
33
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Rys. 1 Motywy interwencji banków centralnych w wybranych krajach w latach 2004-2010
Inne
Bufor - poziom rezerw
dewizowych

Zmiennośc kursu
walutowego
Dynamika zmian kursu
walutowego
Poziom kursu
walutowego
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Źródło: G. Adler, C. E. Tovar, Foreign Exchange Intervention: A Shield Against Appreciation
Winds?, IMF Working Paper WP/11/165, July 2011, s. 10.

Rys. 2 Instrumenty interwencji banków centralnych w wybranych krajach w latach 2004-2010
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Źródło: G. Adler, C. E. Tovar, Foreign Exchange Intervention… op.cit, s. 11.
Póżniej
niż tydzien
Analiza
ta potwierdziła
po interwencji

także, że najważniejszymi instrumentami interwencji walutowych są te wykorzystywane na rynku kasowym, natomiast instrumenty
pochodne stanowią jedynie uzupełnienie podejmowanych działań (rys. 2). Natomiast
władzeodmonetarne o swoich działaniach informują uczestników rynku najW
ciągu tygodnia
interwencji
częściej
po przeprowadzonej interwencji i preferują aby miało to miejsce później
niż tydzień po podjęciu konkretnych działań (rys. 3).
Przed interwencją

Kontrakty
forward
Instrumenty
rynku kasowego
(spot)
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Rys. 3. Moment publikacji informacji o wielkości interwencji banków centralnych
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Źródło: G. Adler, C. E. Tovar, Foreign Exchange Intervention… op.cit, s. 11.

G. Adler i C. E. Tovar uważają także, że kwota interwencji jest ważniejsza
niż sama obecność banku centralnego na rynku walutowym. Może to oznaczać,
że kanał sygnalizujący w tym przypadku nie działał lub niskie kwoty interwencji
są niewystarczające do zasygnalizowania intencji banku centralnego. Dodatkowo
skuteczność interwencji jest uzależniona od stopnia integracji finansowej danego
kraju z resztą świata. Większa integracja finansowa zmniejsza skuteczność interwencji, natomiast znaczne przewartościowanie waluty ją zwiększa35.

Podsumowanie
Pomimo znacznej powszechności interwencji walutowych nie wszystkie banki centralne decydują się na wykorzystanie tego działania w prowadzonej przez
siebie polityce. Wynika to zapewne z faktu , że nie wszystkie władze monetarne
są przekonane co do skuteczności tego typu działań, jednak nie dotyczy to najważniejszych banków centralnych świata (EBC, FED i Bank Japonii). W świetle
analiz empirycznych, mimo wielu sceptycznych opinii, należy stwierdzić, że interwencje walutowe w wielu przypadkach są skuteczne. Dotyczy to głównie interwencji prowadzonych przez banki centralne krajów z grupy rynków wschodzących, chociaż interwencje prowadzone przez Bank Japonii pokazują, że może
dotyczyć to także krajów rozwiniętych. Z badań wynika także, że banki centralne
korzystają z różnych kanałów oddziaływania na kurs walutowych w zależności
35

Ibidem, s. 20-22.
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od jego skuteczności w danym kraju. Oznacza to, że trudno jest wskazać w ujęciu
ogólnym bardziej lub mniej efektywne kanały. Należy także zauważyć, że wyższą
skutecznością charakteryzują się interwencje skoordynowane niż jednostronne.
Przykładem tego są m.in. efekty działań podejmowanych w ramach porozumienia
Plaza i Louvre.
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DYNAMIKA ZMIAN PKB A WAHANIA KONSUMPCJI
NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH KRAJÓW
UNII EUROPEJSKIEJ

GDP FLUCTUATION AND CHANGES IN CONSUMPTION.
THE ANALYSIS OF SELECTED EUROPEAN UNION’S COUNTIRES

Abstract
The turn of century was full of dynamic and multi-dimensional changes in the global economy. The
most spectacular phenomena may include financial crises. They exerted influence not only on the
economy, in which they appeared, but as a result of deepening of globalization spread “infecting”
others. The purpose of this article was an attempt to find similarities in the dynamics of changes in
production and global demand that characterized the economy of selected European Union countries.
From the viewpoint adopted for the choice of test method. Information on the selected countries were
gathered by analysis of statistical data. The starting point was to show the dynamics of gross domestic
product (GDP) in selected countries and to find similarities between them. In the next section, attention
was focused on the changes in the component of aggregate demand: consumption and particularly on
its correlation with the rate of change of GDP. For analysis and comparisons were selected following
the economy: the economy of the European Union (represented by the euro area) and the economie of
Central and Eastern Europe. For countries – representatives of Central and East European adopted
mainly due to historical and geographical reasons, apart from Polish, Czech, Hungary and Slovakia.
Completed a brief summary of the article indicating that the main conclusions of the analysis.
Słowa kluczowe: dynamika PKB, konsumpcja
Numer klasyfikacji JEL: E0

Wprowadzenie
Pierwsza dekada XXI wieku to niewątpliwie trudny okres dla funkcjonowania
wielu gospodarek na świecie. We wspomnianym okresie gospodarka polska oraz
gospodarki pozostałych krajów Europy Środkowo-Wschodniej kształtowały się
Dr, adiunkt, Zakład Ekonomii i Finansów, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika
Śląska.
*
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w warunkach ważnych przemian ekonomicznych i politycznych, wewnętrznych
jak i zewnętrznych: transformacji systemowej, procesów integracyjnych oraz
globalizacyjnych. Wymienione procesy doprowadziły do pojawienia się nowych
możliwości w funkcjonowaniu rynków, państw oraz przedsiębiorstw. Postawiły
przed nimi zarówno nowe wyzwania i możliwości rozwoju jak również zagrożenia dla tych, które tym wyzwaniom nie będą w stanie sprostać. Transformacja systemowa, poprzez wprowadzenie mechanizmu rynkowego, własności prywatnej
oraz zasad demokracji, stworzyła podstawę do kształtowania nowych możliwości
podmiotów gospodarczych. Realizowane reformy systemowe zdeterminowane
były także uwarunkowaniami jakie wynikały z dokonującej się w świecie globalizacji oraz integracji. Wzajemna relacja obu zjawisk jest wciąż kwestią do nie
końca określoną. Niektórzy autorzy uważają, że są to zjawiska komplementarne,
że integracja ułatwia proces globalizacji, lub też jest jego częścią. W literaturze
istnieje również przekonanie, że integracja jest swoistą reakcją na globalizację1,
gdyż pojedynczym krajom jest coraz trudniej poradzić sobie na globalnym rynku.
Niemniej jednak, definicja pojęcia globalizacji gospodarki światowej wykazuje
wiele podobieństw do definicji pojęcia integracji. Oba zjawiska można określić
jako scalanie działalności gospodarczej w skali międzynarodowej poprzez usuwanie barier hamujących przepływ towarów, usług i czynników produkcji. Ponadto,
zarówno globalizacja jak i integracja kreują nowe formy powiązań handlowych,
produkcyjnych, finansowych i naukowo-technicznych. W obu przypadkach przyczyny są zbliżone: dążenie do zwiększenia rynku zbytu, koncentracja produkcji,
zwiększenie serii wytwarzanych towarów i obniżenie kosztów jednostkowych,
zwiększenie nakładów na postęp technologiczny, ułatwienie dostępu do deficytowych czynników produkcji itp. Tym co rozróżnia te pojęcia to stwierdzenie, że integracja oznacza raczej scalanie w skali grupy krajów, podczas gdy globalizacja
łączenie gospodarek krajowych w skali świata jako całości W literaturze globalizacja jest przedstawiana jako zjawisko interdyscyplinarne obejmujące zarówno
gospodarkę jak i politykę, kulturę oraz technikę. W sensie ekonomicznym pojęcie globalizacji oznacza proces tworzenia się jednolitego rynku towarów, usług
i czynników produkcji, obejmującego wszystkie kraje i regiony geograficzne2.
Postęp technologiczny, komputeryzacja czy internet obaliły bariery czasu i miejsca a w konsekwencji bariery komunikowania się ponad granicami państwowymi.
Gospodarkom umożliwiło to poznawanie rynku globalnego i działanie na nim.
Doprowadziło do wzrostu nowych powiązań ekonomicznych między rynkami
krajowymi i międzynarodowymi, które łączą się w jedną całość. Oznacza to nieograniczony dostęp do rynków krajowych i zagranicznych dla wszystkich zainteKosiedowski W. (2004), Uwarunkowania wzrostu gospodarczego państwa Europy
Środkowowschodniej – nowych członków Unii Europejskiej, w: Haffer M., Karaszewski W. Czynniki
wzrostu gospodarczego, UMK, Toruń, s. 164.
2
Bożyk P., Misala J. (2003), Integracja ekonomiczna, PWE, Warszawa, s.239.
1
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resowanych podmiotów gospodarczych, bez względu na kraj i region geograficzny, z którego pochodzą. W tym ujęciu pojęcie globalizacji można rozumieć jako
proces postępującego umiędzynarodowienia produkcji, dystrybucji, marketingu
oraz wymiany towarów, usług, kapitału siły roboczej, technologii i bogactw naturalnych3. Obydwa procesy –globalizacja i integracja – stwarzają dla gospodarek również i pewne utrudnienia. Jak pisze W. Szymański proces obalania granic przebiega dość wybiórczo4. Jest niekompletny i ekonomicznie (ze względu
na brak całkowitej mobilności siły roboczej czy produktów rolnych) i politycznie.
Jako jedyny w pełni mobilny czynnik wymienił kapitał, który używając metafory
J.M Keynesa przemieszcza się ze swobodą „latającego dywanu”. Czynnik ten
wybiera miejsca dla siebie korzystne omijając te, które mu nie sprzyjają, a w konsekwencji czyni globalizację niespójną i sprzyjającą niestabilności. W związku
z powyższym proces zanikania granic i swobodne przepływy kapitałowe ujawniają powstanie jeszcze dwóch rodzajów mechanizmów jej towarzyszących. A mianowicie: po pierwsze, transmisji wahań koniunkturalnych pomiędzy krajami, oraz
po drugie, powstania jednorodnego organizmu gospodarki światowej zdolnego
do generowania wahań koniunkturalnych5. Stąd nasuwa się pytanie na ile zakłócenia zapoczątkowane w jednym kraju uruchamiają sekwencję zdarzeń obejmujących pozostałe kraje.
Ostatnie „wstrząsy” jakie pojawiły się w gospodarce światowej miały miejsce w Azji w 1997 roku, w Rosji rok później, w 1999 roku w Brazylii, na początku XXI wieku w Argentynie i Turcji, a obecnie w USA. Zaburzenia na rynku
finansowym z roku 2007, które pojawiły się w samym centrum światowej gospodarki, w Stanach Zjednoczonych, zaczęły rozprzestrzeniać się na sferę realną
amerykańskiej gospodarki, jednocześnie przenikając do gospodarek europejskich.
Stąd to Europa a przede wszystkim jej posocjalistyczna część obawia się o swoją
przyszłość w takim zglobalizowanym świecie. Dlatego też celem artykułu była
próba znalezienia podobieństwa w dynamice zmian produkcji oraz popytu globalnego jakie charakteryzowały gospodarki wybranych krajów Unii Europejskiej.
Do analizy oraz porównań wybrano następujące gospodarki: gospodarkę Unii Europejskiej reprezentowaną przez kraje strefy euro (EA) oraz gospodarki Europy
Środkowo-Wschodniej. Za kraje – reprezentantów Europy Środkowo-Wschodniej przyjęto, głównie z przyczyn historyczno-geograficznych, oprócz Polski,
Czechy, Węgry i Słowację. Z jednej strony wzięto pod uwagę położenie geograficzne tych krajów z drugiej strony ich wspólną „integracyjną” historię. Na drodze
do integracji z Unią Europejską miały one dwie wspólne daty: rok 1991 (kiedy
Ibidem, s.240.
Szymański W. (2011), Niepewność i niestabilność gospodarcza, gwałtowny wzrost i co dalej,
Difin, Warszawa, s.58.
5
Wojtyna A. (2009) red. naukowa, Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne
w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych, PWE, Warszawa, s.252.
3
4

106
to podpisały Układ Stowarzyszeniowy ze Wspólnotą Europejską) oraz rok 2004,
w którym to zostały do niej przyjęte. W związku z powyższym analiza objęła
lata 2000-2009, z uwzględnieniem roku 2004 jako przełomowego dla wybranych
gospodarek. Kolejnym charakterystycznym momentem dla rozważań niniejszego
artykułu był rok 2007.
Punktem wyjścia było przedstawienie dynamiki zmian produktu krajowego
brutto (PKB) w wybranych krajach oraz znalezienie między nimi podobieństwa.
W następnej części artykułu uwaga została skoncentrowana na zmianach jednego
ze składników popytu globalnego: konsumpcji, a w szczególności na jej korelacji
z tempem zmian PKB.

1. Analiza dynamiki zmian PKB w wybranych krajach
W gospodarce polskiej tendencja charakteryzująca się coraz to niższym przyrostem PKB utrzymywała się od 1996 aż do 2001 roku. Wówczas rozpoczął sie
w gospodarce polskiej okres systematycznego coraz wyższego tempa wzrostu
produkcji. Nie licząc jego jednorazowego spadku w roku 2005, w 2007 stopa
wzrostu osiągnęła swoją maksymalną wartość i wyniosła 6,8%. Najbardziej charakterystyczny moment w rozpatrywanym okresie to przełom lat 2008 i 2009,
kiedy nastąpił znaczący spadek dynamiki PKB z 5,1% do 1,7%. Dane te przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Dynamika PKB w wybranych krajach w latach 2000-2009
Kraj

Dynamika PKB w %
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

EA

3,9

1,9

0,9

0,8

3,2

1,7

3,0

2,8

0,5

-4,1

Czechy

3,6

2,5

1,9

3,6

4,5

6,3

6,8

6,1

2,5

-4,1

Węgry

8,4

2,5

4,1

1,5

4,4

5,4

5,0

6,6

1,4

-3,7

Polska

4,3

1,2

1,4

3,9

5,3

3,6

6,2

6,8

5,1

1,7

Słowacja

1,4

3,5

4,6

4,8

5,0

6,7

8,5

10,6

6,2

-4,7

Źródło: Eurostat and DG ECFIN (2-2010), s. 14-15.

Podobne wartości charakteryzowały zmiany PKB w Czechach, przy czym
wcześniej niż w Polsce, bo już w 2008 roku można było zaobserwować znaczny spadek dynamiki wzrostu gospodarczego. W roku 2009 stopa wzrostu była
już ujemna i wyniosła -4,1%. O podobnej tendencji można mówić w gospodarce
słowackiej, jednakże warto zaznaczyć, że tempo zmian było tu niezwykle spektakularne, jeżeli rozpatrywać je na tle wszystkich omawianych krajów. Po bardzo
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niewielkich zmianach jakie miały miejsce w latach 90. gospodarkę słowacką charakteryzowało, w pierwszej dekadzie XXI wieku, znaczące przyspieszenie tempa
stopy wzrostu PKB. W 2007 roku osiągnęła ona poziom 10,6%. Dwa następne
lata to okres gwałtownego zahamowania koniunktury i obniżenie dynamiki PKB
do -4,7%. Nieco inny trend można było zauważyć w gospodarce węgierskiej,
gdzie z jednej strony zanotowano najniższy poziom dynamiki PKB wśród analizowanych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a z drugiej, moment zahamowania koniunktury rozpoczął się już w 2004 roku. W 2009 roku wielkość PKB
w tej gospodarce spadła o 6,7%, co było najgorszym „wynikiem” wśród wszystkich analizowanych państw. Rozpatrując zmiany w dynamice PKB strefy euro
to można zaobserwować podobne tendencje. Jednakże wartości tempa wzrostu
produkcji strefy euro były w analogicznym okresie niższe niż te zaobserwowane
w pozostałych krajach.
Dla wykazania podobieństwa lub odmienności analizowanych zjawisk wybrano miarę statystyczną – współczynnik korelacji. W tabeli 2 przedstawione
zostały obliczone współczynniki korelacji dynamiki zmian PKB dla poszczególnych krajów w porównaniu z krajami strefy euro.
Tabela 2. Współczynniki korelacji dynamiki zmian PKB
Lata

Współczynniki korelacji dla poszczególnych par krajów
EA – Czechy

EA – Węgry

EA- Polska

EA – Słowacja

2000-2004

0,478

0,852

0,507

-0,816

2005-2009

0,989

0,937

0,889

0,977

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Eurostat and DG ECFIN
(2-2010), s. 14-15.

Współczynnik korelacji może przyjmować wartości od -1 do 1. Znak współczynnika informuje o kierunku korelacji, natomiast jego bezwzględna wartość
o sile. W związku z tym znak „minus” oznacza zupełnie odwrotną korelację,
a wartość „zero” świadczy o zupełnym braku korelacji. Im wyższy, bliższy jedności poziom przyjmie współczynnik tym korelacja jest silniejsza. W ten sposób porównano zmiany produkcji gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej ze zmianami jakie występowały w krajach strefy euro na tej płaszczyźnie. Współczynniki
te obliczone zostały dla dwóch okresów: pierwszy obejmujący lata 2000-2004
oraz drugi dla lat 2005-2009. Rokiem podziału był tu rok wejścia krajów do Unii
Europejskiej. Wartości współczynnika pozwoliły na wyciągnięcie następujących
wniosków. W pierwszym z badanych okresów gospodarką o największym powiązaniu z krajami strefy euro była gospodarka węgierska. Dynamika zmian polskiego i czeskiego PKB wykazała umiarkowany związek z krajami europejskimi.
Natomiast trend jaki miał miejsce w gospodarce słowackiej był zupełnie odwrot-
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ny (świadczy o tym znak ujemny i wysoka wartość bezwzględna współczynnika
korelacji). Po wejściu krajów Europy Środkowo-Wschodniej do unijnych struktur
sytuacja zdecydowanie zmieniła się. Tempo wzrostu PKB gospodarek czeskiej
,węgierskiej oraz słowackiej (zwłaszcza gospodarka słowacka jest bardzo jaskrawym przykładem) wykazało bardzo silne podobieństwo do tempa wzrostu krajów strefy euro. Obrazują to wartości współczynników korelacji równe prawie 1.
O tak dużej zależności nie można natomiast mówić w przypadku gospodarki polskiej, gdzie współczynnik wyniósł 0,89 i świadczył o mniejszym, niż w pozostałych krajach, podobieństwie do krajów strefy euro. Obserwacje te widoczne są
również na wykresie, gdzie przedstawione zostały krzywe obrazujące dynamikę
zmian PKB w poszczególnych państwach.
Wykres 1. Dynamika zmian PKB w latach 2000-2009 w wybranych krajach

Źródło: opracowanie własne na podstawie Eurostat and DG ECFIN (2-2010), s. 14-15

2. Zmiany PKB a zmiany konsumpcji
Zmiany w tempie dynamiki PKB wywierają bezpośredni wpływ na gospodarstwa domowe. Mogą decydować o wielkości ich dochodów, wydatków konsumpcyjnych, czy też o ich skłonności do oszczędzania. W konsekwencji przekładają się na to co nazywane jest dobrobytem społeczeństwa. Jednakże z drugiej
strony tempo rozwoju gospodarki jest zależne od sposobu podziału PKB na spożycie i akumulację.
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Tabela 3. Relacja spożycia prywatnego do PKB (w %)
Kraje

2000

2005

2009

Polska

64,1

63,4

61,1

Czechy

52,5

49,1

50,6

Słowacja

56,3

57,4

60,5

Węgry

53,0

55,4

53,1

Źródło: Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa 2010, s.953.

W Polsce, jak przedstawia to tabela 3 relacja spożycie prywatnego do PKB
wynosiła ponad 60% (w 2000 roku 64,1% a w 2009 61,1%). Pomimo malejącej
tendencji był to najwyższy udział wydatków konsumpcyjnych pośród wszystkich analizowanych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2000-2009.
Najniższy, niespełna 50% (również z malejącą tendencją) udział charakteryzował gospodarkę czeską. Podobne wartości można zaobserwować w gospodarce
węgierskiej. Natomiast w gospodarce słowackiej, jako jedynym z analizowanych
krajów, procentowa relacja spożycia prywatnego do PKB była rosnąca. Końcowa
wartość jej wyniosła 60,5%. Zazwyczaj dla krajów realizujących politykę intensywnego rozwoju specyficzne jest, że w podziale PKB odpowiednio dużą część
przeznaczają na akumulację. Natomiast wysokorozwinięte kraje przeznaczają
zwykle większy procent PKB na konsumpcje. Przykładem może być gospodarka
amerykańska, której ponad 70% PKB zależy od wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych. Jednakże przeznaczenie w gospodarkach słabiej rozwiniętych większych środków na inwestycje kosztem obniżenia konsumpcji nie zawsze
spowoduje osiągnięcie zamierzonego wzrostu gospodarczego. A wręcz ograniczenie konsumpcji może przyczynić się do zwolnienia tempa wzrostu produkcji.
Poniżej zostały przedstawione wykresy obrazujące dynamiki zmian PKB, konsumpcji oraz dla porównania inwestycji w analizowanych krajach.
Z analizy przedstawionych na powyższych wykresach linii trendów (od wykresu 2 do wykresu 7) można stwierdzić, że najbardziej charakterystycznym punktem na wszystkich wykresach jest rok 2006. Od tego roku można zaobserwować
spadek dynamiki konsumpcji we wszystkich analizowanych krajach. Największe
obniżenie (rozpoczęte zresztą wcześniej, w 2004 roku) tej wielkości charakteryzowało gospodarkę węgierską, która zanotowała wręcz ujemny przyrost tego
składnika popytu. Tendencja ta jest identyczna z analizowaną wcześniej dynamiką PKB. Wejście do Unii Europejskiej skutkowało zwiększeniem tempa spożycia
tylko w przypadku Polski oraz Słowacji, podczas gdy w tym czasie gospodarki
strefy euro zaobserwowały raczej znikomą tendencję wzrostową. Od roku 2007
we wszystkich analizowanych krajach miało miejsce równoczesny spadek tempa
wzrostu konsumpcji oraz PKB.
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Wykres 2. Dynamika zmian PKB, konsumpcji oraz inwestycji w Polsce w latach 2000-2009.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Eurostat and DG ECFIN
(2-2010), s. 14-21
Wykres 3. Dynamika zmian PKB, konsumpcji oraz inwestycji w Czechach w latach 2000-2009.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Eurostat and DG ECFIN
(2-2010), s. 14-21
Wykres 4. Dynamika zmian PKB, konsumpcji oraz inwestycji w gospodarce węgierskiej
w latach 2000-2009.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Eurostat and DG ECFIN
(2-2010), s. 14-21
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Wykres 5. Dynamika zmian PKB, konsumpcji oraz inwestycji w gospodarce słowackiej
w latach 2000-2009.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Eurostat and DG ECFIN
(2-2010), s. 14-21
Wykres 6. Dynamika zmian PKB, konsumpcji oraz inwestycji w gospodarkach EA w latach
2000-2009.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Eurostat and DG ECFIN
(2-2010), s. 14-21

Potwierdzają to także wartości obliczonych współczynników korelacji dla lat
2008-2009, które dla wszystkich krajów równe były 1. Wartość taka oznacza korelację pełną, która występuje wtedy, gdy wzrostowi wartości jednej zmiennej odpowiada wzrost średnich wartości drugiej zmiennej. Czyli, innymi słowy, wahaniom
PKB towarzyszyły tego samego typu wahania konsumpcji. Jednakże we wszystkich analizowanych krajach dynamika spadku konsumpcji była mniejsza od dynamiki spadku PKB. Wynikać to może z faktu, że konsumenci oszczędzają więcej wtedy gdy ich dochody wzrastają, a w momencie spadku swoich dochodów
konsumują dzięki nagromadzonym wcześniej oszczędnościom lub zaciągniętym
kredytom.
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Oszczędności, jak twierdził F. Modigliani6, wynikają z pragnienia człowieka do utrzymywania w stopniu dostatecznym stałej stopy życiowej. Co w konsekwencji łagodzi wahania poziomu konsumpcji. Jeżeli spojrzeć na cały badany
przedział czasowy to z analizy danych statystycznych wynika, że dynamika zmian
inwestycji była zdecydowanie większa od wahań PKB oraz konsumpcji. A zmiany dynamiki konsumpcji mniejsze od zmian tempa wzrostu PKB. Stwierdzenie
to jest prawdziwe w zasadzie dla wszystkich krajów. Jednakże w krajach strefy
euro oraz w gospodarce węgierskiej średnie przyrosty spożycia w analizowanej
dekadzie były porównywalne z tempem zmian PKB. Jak podaje Bank Światowy7
średni roczny przyrost PKB dla krajów strefy euro nie przekroczył 2% (spożycia 1,8%), a w gospodarce węgierskiej 3,6% (a spożycia 3,57). W pozostałych
krajach wielkości te różniły się zdecydowanie bardziej. W Polsce średni roczny
przyrost PKB wyniósł 4,4% podczas gdy w odniesieniu do spożycia średnie tempo wzrostu równe było 3,5% i odpowiednio w Czechach 4,6% i 3% oraz w Słowacji 6,3% i 4,5%. Z przedstawionych w tabeli 4 danych wynika, że najwyższą
wartością współczynnika korelacji PKB do konsumpcji charakteryzowały się gospodarki należące do strefy euro. Duże podobieństwo wahań PKB ze zmianami
konsumpcji (współczynnik na poziomie 0,729) można również zaobserwować
w gospodarce polskiej. Uzasadnieniem tej sytuacji może być najprawdopodobniej
fakt zdecydowanie większego udziału konsumpcji w PKB niż w pozostałych krajach. Taki trend, wskazujący na to, że wahania PKB wynikają najprawdopodobniej z wahań konsumpcji jest zgodny z raportem MFW. Raporcie tym wskazano,
że ogólne zmniejszenie wahań PKB od lat 60. należy przypisać przede wszystkim
wahaniom konsumpcji, a nie inwestycji. Wniosek taki jest też zgodny z poglądami M. Friedmana8, który wskazał na zależność funkcji konsumpcji od długości
życia a nie (jak uważał J.M. Keynes) od bieżącego dochodu.
Tabela 4. Współczynniki korelacji zmian PKB do zmian konsumpcji
Relacja

Współczynnik korelacji dla poszczególnych krajów
EA

Czechy

Węgry

Polska

Słowacja

w latach 2000-2007

0,875

0,459

0,519

0,729

0,681

w latach 2008-2009

1

1

1

1

1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Eurostat and DG ECFIN
(2-2010), s. 14-21
Modigliani F. Ando A. (1963), The life Cycle Hypothesis of Saving: Aggregate Implications and Tests, „American Economic Review”, No.53(1), 55-84.
7
World Development Indicators (2010), s.226-228.
8
Friedman M. (1957), A Theory of the Consumption Function, Princeton University Press,
Princeton
6
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Przy czym warto zaznaczyć, że w gospodarce polskiej istniała silna zależność między zmianami inwestycji a zmianami w dynamice PKB. Wysokie podobieństwo dotyczące zarówno relacji PKB – konsumpcja oraz PKB – inwestycje
charakteryzujące gospodarki strefy euro mogą świadczyć o tym, że na wahania
PKB wpływ miały zarówno wahania inwestycji oraz konsumpcji. Rozpatrując
natomiast gospodarki: czeską, węgierską i słowacką można zaryzykować stwierdzenie, że na dynamikę PKB tych krajów wpływ miały jeszcze inne, nie rozpatrywane, czynniki. Świadczyć o tym może niska korelacja wahań konsumpcji
z wahaniami PKB. Pomimo też większego udziału akumulacji w PKB (w porównaniu z Polską) to wahania tego składnika popytu nie przełożyły się na zmiany
wielkości produkcji.

Podsumowanie
Na podstawie dotychczasowych rozważań można sformułować kilka ogólnych wniosków. Przeprowadzona analiza dynamiki PKB w wybranych krajach
wskazuje, że najbardziej charakterystycznym jej momentem jest rok 2007, kiedy we wszystkich gospodarkach zaobserwowano znaczące zahamowanie tempa
wzrostu produkcji. Najmniejszy spadek miał miejsce w Polsce, przy czym, co
warto zaznaczyć, Polska jako jedyny kraj doświadczyła w roku 2009 dodatniego (wprawdzie niskiego) wzrostu gospodarczego. W pozostałych gospodarkach
we wspomnianym roku zanotowano ujemne wartości dynamiki zmian PKB.
Szukanie podobieństwa pomiędzy zmianami PKB w wybranych krajach
Europy Środkowo-Wschodniej a krajami EA doprowadziło do sformułowania
stwierdzenia, że dopiero po uzyskaniu przez analizowane kraje członkostwa
w Unii badane wielkości wykazywały daleko idące podobieństwo. Można więc
zaryzykować tezę, że integracja doprowadziła do zwiększenia przenikania zjawisk gospodarczych do nowych unijnych gospodarek na tej płaszczyźnie. Warto
również zanotować, że najniższy współczynnik korelacji charakteryzował gospodarkę polską, a najwyższy gospodarkę czeską. Czyli najmniejsze podobieństwo
ze krajami strefy euro w przypadku zmian dynamiki PKB wykazała Polska.
Analiza dynamiki zmian konsumpcji nie była już tak jednoznaczna jak miało
to miejsce w przypadku wahań PKB. Jedynie ponownie pojawia się rok 2007 jako
ten, którym pojawia się podobieństwo gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej
z krajami strefy euro.
Badanie relacji między PKB a konsumpcją umożliwiło następujący wniosek. W analizowanym okresie wystąpiły dwa charakterystyczne zjawiska. Pierwsze odnosi się do lat 2000-2007, drugie do lat następnych. Wartości obliczonych
współczynników korelacji w okresie pierwszym, były wyższe dla relacji PKB –
konsumpcja dla gospodarek strefy euro oraz polskiej. Jest to odwrotna sytuacji
niż w przypadku analizy zmian dynamiki PKB i świadczy to o podobieństwie
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w badanych trendach Polski oraz krajów unijnych od początku analizowanego
okresu.. W przeciwieństwie do pozostałych analizowanych gospodarek Europy
Środkowo-Wschodniej, gdzie podobieństwo to było widoczne dopiero po roku
2007.
Przedstawiona propozycja badania podobieństwa zjawisk gospodarczych
występujących w kilku krajach jest tylko jedną z możliwych. Wydaje się słuszne
wzbogacenie analizy o zmiany zachodzące w eksporcie oraz imporcie, czy też zebranie danych z większej ilości państw. Wykorzystany w tej pracy współczynnik
korelacji, jest również tylko jedną z miar statystycznych umożliwiających wykrycie podobieństw charakteryzujących dane gospodarki.
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ELASTYCZNOŚĆ RYNKÓW PRACY A BEZROBOCIE
W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W OKRESIE KRYZYSU

FLEXIBILITY OF THE LABOUR MARKETS AND UNEMPLOYMENT
DURING THE CRISIS IN THE EUROPEAN UNION MEMBER STATES

Abstract
The goal of this paper is to compare the European Union member states regarding the flexibility of
their labour markets and an essay to explain the meaning of the level of this flexibility in formation
of changes that the labour market undergoes.
In the article an analysis and evaluation of the flexibility level of the labour markets in the EU
member states, utilising the indexes of the Employment Protection Legislation (EPL), sub-indexes
of the economic freedom that concern the employees rights (labour freedom) and indexes of fiscal
charge. Subsequently the shaping of the GDP growth speed, unemployment rate and work efficiency
in 2008-2011 (quarterly) was presented. Also the evaluation of the mutual relations between these
variables was made. An article ends with proper conclusions.
Słowa kluczowe: rynek pracy, bezrobocie
Numer klasyfikacji JEL: J0

Wprowadzenie
Elastyczność rynku pracy oznacza szybkość, z jaką rynek pracy dostosowuje się do zmian zachodzących w gospodarce. Z. Wiśniewski wyróżnia przy tym
elastyczność1:
• w ujęciu makroekonomicznym – określaną jako sposób osiągnięcia równowagi na rynku pracy, która to równowaga może być naruszona występowaniem
różnych wstrząsów popytowych, podażowych czy strukturalnych;

*
dr, adiunkt w Katedrze Biznesu i Finansów Międzynarodowych, Wydział Ekonomiczny Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego
1
Wiśniewski (1999, s. 42).
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• w ujęciu mikroekonomicznym – czyli zdolność do dostosowywania się
przedsiębiorstw w zakresie polityki personalnej oraz zaspokajania potrzeb życiowych pracujących i poszukujących pracy.
Z elastycznością rynku pracy ściśle związany jest proces deregulacji rynku
pracy oznaczający zwiększanie swobody podmiotów gospodarczych, zmniejszanie ingerencji państwa w zakresie zbiorowych stosunków pracy2. Proces ten
obejmuje m.in. system zabezpieczenia społecznego, regulacje w zakresie płacy
minimalnej oraz uprawnienia związków zawodowych.
Na elastycznym rynku pracy:
• pracodawcy nie mają problemów ze zmianą wielkości i struktury zatrudnienia (zwłaszcza z jego redukcją);
• pracownicy nie mają problemów ze zmianą czy znalezieniem nowej pracy;
• płace dostosowują się do wydajności pracy;
• instytucje pośrednictwa pracy skutecznie pomagają osobom bezrobotnym
w znalezieniu zatrudnienia.
Elastyczność rynku pracy ma duże znaczenie dla gospodarki oraz kształtowania się sytuacji na rynku pracy. Wysoka elastyczność rynku pracy pomaga w obniżaniu bezrobocia (zwłaszcza frykcyjnego i strukturalnego), umożliwia efektywne
wykorzystanie siły roboczej, a także sprzyja przemianom strukturalnym w gospodarce. Należy jednak pamiętać, że wzrost elastyczności rynku pracy wywołuje
także społeczne skutki, m.in. przejściowy wzrost bezrobocia w niektórych grupach zawodowych pracowników, osłabienie ochrony stosunku pracy, pogorszenie się sytuacji materialnej niektórych grup pracowniczych3.
W literaturze przedmiotu znaleźć można uzasadnienie następujących prawidłowości:
• im wyższy poziom elastyczności rynku pracy tym rynek bardziej konkurencyjny;
• im wyższy poziom elastyczności rynku pracy tym niższe bezrobocie w ujęciu długookresowym;
• im wyższa elastyczność rynku pracy tym mniejsze koszty związane z zaburzeniami funkcjonowania rynku pracy.
Pomiar elastyczności rynku pracy jest zagadnieniem dość trudnym, gdyż nie
istnieje jedno obiektywne kryterium tego pomiaru. Możliwe jest jego dokonanie
w sposób uproszczony, analizując m.in. zestawy różnorodnych mierników (np.
indeksu EPL czy obciążenia podatkowego), a także współzależności wskaźników
ogólnogospodarczych.

2
3

Kryńska (2003) cyt. za: Boni red. (2004, s. 7).
Kwiatkowski (2002, s. 293-294).
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1. Elastyczność rynku pracy w krajach Unii Europejskiej(II0)
Jedną z miar poziomu elastyczności rynku pracy jest indeks (wskaźnik)
prawnej ochrony zatrudnienia EPL. Jest to miara skonstruowana przez ekspertów
OECD, w której uwzględnia się stopień prawnych regulacji rynku pracy. Ochrona zatrudnienia odnosi się zarówno do przepisów dotyczących zatrudniania, jak
i zwalniania pracowników. Wskaźnik EPL uwzględnia 18 subindeksów, które ujmuje się w trzech obszarach:
• ochrona zatrudnienia pracowników zatrudnianych na podstawie umów regularnych;
• uregulowania dotyczące okresowych form zatrudnienia;
• szczególne wymagania dotyczące zwolnień grupowych4.
Wartość wskaźnika EPL waha się od 0 do 6, przy czym im wyższa wartość
indeksu tym mniejszy stopień elastyczności rynku pracy i zarazem wyższy stopień interwencji państwa.
Rysunek 1. Kształtowanie się indeksu EPL w krajach Unii Europejskiej* w 2008 r.
(v.1 – bez uregulowań dotyczących zwolnień grupowych,
v.2 – z uwzględnieniem zwolnień grupowych)
4
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v.1 - bez uregulowań dotyczących zwolnień grupowych
v.2 - z uwzględnieniem zwolnień grupowych

* bez Bułgarii, Cypru, Litwy, Łotwy, Malty i Rumunii – ze względu na brak odpowiednich danych
Źródło: OECD Database, www.oecd.org/employment/database [dostęp 08.06.2012].

4

Na temat metodologii konstrukcji wskaźnika EPL zob. OECD (2004, s. 106).
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Zgodnie z metodologią przyjętą przez ekspertów OECD rynki pracy w krajach
Unii Europejskiej są rynkami mocno usztywnionymi, zwłaszcza przy uwzględnieniu
regulacji dotyczących zwolnień grupowych. Najmniejszym stopniem interwencjonizmu państwa w funkcjonowanie rynku pracy charakteryzowały się Wielka Brytania,
Irlandia, Słowacja oraz Dania (wartość wskaźnika EPL v.1 nie przekroczyła 1,5). Natomiast za najbardziej sztywne uznano rynki pracy w Grecji, Hiszpanii, Francji, Portugalii oraz Luksemburgu, w których wskaźnik EPL v.1 kształtował się powyżej 2,5.
Aspekty sprawnego funkcjonowania rynku pracy uwzględniają również eksperci Banku Światowego przy sporządzaniu corocznych raportów Doing Business. W odpowiednich analizach wykorzystują oni subindeks wskaźnika swobody
ekonomicznej dotyczącego rynku pracy wskazującego na możliwości współpracy
pracowników i pracodawców bez interwencji rządowej. Wskaźnik ten dostarcza
informacji o minimalnym wynagrodzeniu, ograniczaniu produkcji, czasie pracy.
Oblicza się go jako średnią równo ważoną 4 komponentów: minimalnego wynagrodzenia, sztywności godzin pracy, trudności i kosztów zwolnienia pracowników5.
Według raportu Doing Business 2012 jako najbardziej elastyczne rynki pracy, a tym samym najbardziej konkurencyjne spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej uznano rynki pracy w Danii, Bułgarii, Irlandii, Austrii i w Czechach.
Z kolei na dość odległych miejscach i tym samym o bardzo dużej interwencji
państwa uplasowały się rynki pracy Litwy, Finlandii, Słowenii, Grecji, Malty,
Hiszpanii oraz Portugalii.
Rysunek 2. Kształtowanie się subindeksu wolności gospodarczej dotyczącego rynku pracy
według raportu Doing Business 2012 w krajach Unii Europejskiej*
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Źródło: Heritage Foundation, www.heritage.org/index [dostęp 08.06.2012].
5
Więcej na temat
EmploingWorkers.aspx

metodologii

zob.

www.donigbusienss.org/MethodologySurveys/
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Istotny wpływ na zmiany poziomu zatrudnienia, a tym samym czynnikiem
determinującym poziom konkurencyjności przedsiębiorstw oraz całych gospodarek, mają koszty pracy. Przy czym nie chodzi tylko o samo kształtowanie się wynagrodzeń, ale także o wszelkie obciążenia. Jednym ze wskaźników oceniających
jest tzw. klin podatkowy, uwzględniający udział podatków oraz innych obciążeń
w całkowitych kosztach pracy. Kształtowanie się klina podatkowego w krajach
UE w 2011 r. przedstawiono na rys. 3. Porównując te informacje z danymi rys. 1
i 2, nie dziwi fakt takiej klasyfikacji krajów w zestawieniach pod względem poziomu elastyczności rynku pracy.
Rysunek 3. Kształtowanie się wskaźnika obciążenia podatkowego w krajach
Unii Europejskiej w 2011 (w %)
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Obejmuje zarówno obciążenia pracodawców, jak i pracowników; * Dane za 2007 r., ** Dane za 2010 r.

Źródło: dane Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu [dostęp 9.06.2012]

Spośród wszystkich krajów UE najmniejsze obciążenia podatkowe występowały jak dotychczas na Cyprze i Malcie, w Irlandii, w Wielkiej Brytanii i w Luksemburgu. Nie przekraczały one 30% całkowitych kosztów pracy. Najwyższe
natomiast obciążenia były na Węgrzech, w Niemczech, we Francji oraz w Belgii
(pow. 45%), a także w Szwecji, w Rumunii, w Austrii, na Łotwie i we Włoszech
(pow. 40%).
Warto również dodać, że w krajach UE wartość klina podatkowego ulegała
zmianie w czasie. W okresie 2005-2011 zmniejszono obciążenia w Holandii (o
ok. 8 pkt. proc.), Szwecji (o ok. 6 pkt. proc.), Bułgarii, Litwie oraz w Polsce (o ok.
4 pkt. proc.), zwiększono je natomiast we Francji (o ok. 5 pkt. proc.) oraz we Włoszech, Łotwie, Węgrzech, Słowacji i Słowenii (o ok. 2 pkt. proc.).
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2. PKB i stopa bezrobocia w krajach UE w latach 2008-2011
Istotny wpływ na wielkość zapotrzebowania na podstawowe czynniki wytwórcze, w tym m.in. na pracę, wywierają poziom i tempo wzrostu PKB oraz
ogólna koniunktura gospodarcza. Wielkość popytu na pracę ma istotne znaczenie
przy kształtowaniu się podstawowych kategorii makroekonomicznych charakteryzujących rynek pracy, w tym m.in. na kształtowanie się stopy bezrobocia.
Współczesny kryzys gospodarczy, zapoczątkowany w Stanach Zjednoczonych, bardzo szybko z sektora finansowego przeniknął do sfery realnej gospodarek wielu krajów, w tym także krajów Unii Europejskiej. Pierwsze oznaki tego
kryzysu, przejawiające się w słabnącej dynamice wzrostu PKB zaobserwowano
już w drugiej połowie 2007 r. Każdy następny kwartał niósł za sobą pogarszające się wskaźniki, co szczególnie obserwowano na przełomie 2008 i 2009 r. Sytuacja powoli zaczęła się stabilizować pod koniec 2009 r., zaś w 2010 i 2011 r. już
tylko kilka krajów w poszczególnych kwartałach odnotowywało spadek PKB.
Tabela 1. Kształtowanie się tempa wzrostu PKB w krajach Unii Europejskiej
w latach 2008-2011 (w %)
2008
2009
2010
2011
Wyszczególnienie
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Austria

1,2 0,1 -1,2 -1,8 -1,7 -0,8 0,7 1,0 0,0 0,7 1,5 1,1 0,8 0,5 0,2 -0,1

Belgia

0,8 0,4 -0,6 -2,0 -1,8 0,2 1,1 0,6 0,1 1,1 0,4 0,5 0,9 0,3 -0,1 -0,1

Bułgaria

1,5 1,4 1,4 0,4 -6,3 0,0 0,3 -3,1 1,2 1,5 0,8 0,4 0,5 0,5 0,2 0,3

Cypr

0,9 0,8 0,4 0,1 -0,9 -1,5 -0,6 -0,1 1,3 0,1 0,8 0,3 0,2 0,0 -0,8 -0,1

Czechy

0,5 1,0 0,1 -1,6 -3,3 -1,1 0,4 0,9 0,7 1,0 0,7 0,6 0,5 0,3 -0,1 -0,1

Dania

-1,4 1,5 -1,8 -2,4 -2,2 -1,9 -0,1 0,3 0,3 1,1 1,3 -0,6 0,3 0,4 -0,1 -0,1

Estonia

-1,9 0,9 -1,0 -8,4 -4,9 -4,0 -1,3 1,4 -0,3 2,7 1,1 2,5 2,8 1,6 0,9 -0,2

Finlandia

-0,5 0,1 -0,3 -2,5 -6,3 -1,1 1,5 -0,4 0,8 3,3 -0,3 1,9 0,3 -0,1 1,1 0,1

Francja

0,3 -0,7 -0,3 -1,4 -1,6 0,1 0,3 0,6 0,1 0,5 0,4 0,4 0,9 0,0 0,3 0,2

Grecja

0,1 0,5 0,3 -0,8 -1,1 -1,0 -0,6 0,7 -1,9 -1,3 -1,6 -2,8 0,2 b.d. b.d. b.d.

Hiszpania

0,5 0,0 -0,8 -1,1 -1,6 -1,0 -0,3 -0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,4 0,2 0,0 -0,3

Holandia

0,5 -0,4 0,0 -1,1 -2,2 -1,2 0,8 0,5 0,5 0,5 0,2 0,8 0,7 0,2 -0,4 -0,6

Irlandia

-2,4 -2,2 0,0 -3,5 -2,9 -0,8 -0,5 -1,0 1,3 -0,7 0,5 -1,0 1,1 1,1 -1,1 -0,2

Litwa

0,3 0,2 -1,0 -0,6 -13,5 -0,6 0,3 -0,8 0,5 0,6 1,0 2,2 1,4 1,7 1,3 1,0

Luksemburg 0,8 0,3 -1,2 -4,2 -1,0 -2,1 2,2 -0,5 1,2 1,5 -0,2 1,3 0,2 -0,6 1,0 0,2
Łotwa

-0,7 -0,1 -6,1 -1,8 -9,6 -1,2 -6,8 1,2 1,1 0,1 0,8 1,1 1,1 2,0 1,5 1,1

Malta

1,5 1,6 0,5 -1,5 -3,6 1,0 0,9 1,4 -0,3 0,2 0,6 1,8 0,1 0,4 0,1 -0,6

Niemcy

1,1 -0,4 -0,4 -2,2 -4,0 0,3 0,8 0,7 0,5 1,9 0,8 0,5 1,3 0,3 0,6 -0,2
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2008
2009
2010
2011
Wyszczególnienie
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Polska

1,4 0,7 0,8 -0,4 0,4 0,6 0,4 1,5 0,7 1,0 1,4 0,9 1,0 1,2 1,0 1,1

Portugalia

0,0 -0,2 -0,5 -1,1 -2,3 0,3 0,6 -0,1 0,9 0,3 0,2 -0,4 -0,7 -0,3 -0,6 -1,3

Rumunia

3,2 0,9 -0,1 -1,8 -2,9 -1,6 -0,9 -0,6 -0,7 0,4 -0,8 0,9 1,1 0,2 1,1 -0,2

Słowacja

-2,4 1,2 1,3 1,1 -8,4 1,3 1,3 1,4 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9

Słowenia

1,6 0,9 0,4 -3,8 -5,5 -0,6 0,3 -0,1 0,2 1,1 0,4 0,7 -0,3 -0,1 -0,4 -0,7

Szwecja

-1,2 -0,1 0,0 -3,9 -2,5 0,2 0,1 0,9 2,3 2,0 1,3 2,0 0,4 1,1 0,9 -1,1

Węgry

1,4 -0,2 -1,0 -2,1 -3,3 -1,2 -0,9 0,2 1,1 0,4 0,7 0,2 0,7 0,1 0,4 0,3

Wielka
Brytania

0,0 -1,3 -2,0 -2,3 -1,6 -0,2 0,2 0,7 0,4 1,1 0,7 -0,5 0,2 -0,1 0,6 -0,3

Włochy

0,5 -0,6 -1,1 -1,8 -3,5 -0,2 0,4 -0,2 1,1 0,5 0,4 0,2 0,1 0,3 -0,2 -0,7

b.d. – brak danych
Źródło: dane Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu [dostęp 9.06.2012].

Recesję odczuwano we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Najbardziej
dotkliwie jednak w krajach nadbałtyckich, skandynawskich, a także Irlandii, Węgrzech, Rumunii, Bułgarii, Włoszech, Słowacji i Grecji. To załamanie gospodarcze odsłoniło inne bardzo istotne problemy krajów UE, m.in. problemy w sferze
finansów publicznych (wzrost deficytów budżetowych oraz zadłużenia publicznego) oraz niedoskonałości funkcjonowania rynków pracy.
W pierwszych latach XXI w. z najwyższym poziomem bezrobocia borykały się
kraje Europy Środkowej i Wschodniej, w tym m.in. Polska i Słowacja (w 2002 r.
stopa bezrobocia w tych krajach wynosiła ok. 20%, podczas gdy w tym samym roku
w Holandii ok. 3%, w Irlandii i Wielkiej Brytanii ok. 5%). Z biegiem czasu jednak
wysokie bezrobocie w tych krajach udało się zredukować (do ok. 14% w 2006 r.)
Podczas kryzysu w 2008 r., a nawet na początku 2009 r., w wielu krajach
UE zastosowano „strategię przeczekania” trudnego okresu, mając nadzieję, że ta
niekorzystna sytuacja szybko się zmieni. Jednak przedłużająca się recesja niejako „zmusiła” pracodawców do redukcji zatrudnienia. Każdy kolejny kwartał
przynosił wzrost stopy bezrobocia, w niektórych krajach przyjmowała ona wręcz
wartości „rekordowe” porównując okres co najmniej 20 ostatnich lat.
Tabela 2. Kształtowanie się stopy bezrobocia w krajach Unii Europejskiej w latach 2008-2011 (w %)
Wyszczególnienie
Austria
Belgia
Bułgaria

Q1
4,2
7,1
6,5

2008
Q2 Q3
3,4 3,7
6,3 7,7
5,8 5,1

Q4
4,0
6,8
5,0

Q1
4,7
7,9
6,4

2009
Q2 Q3
4,7 5,1
7,5 8,2
6,3 6,7

Q4
4,7
8,1
7,9

Q1
4,7
8,6
10,2

2010
Q2 Q3
4,4 4,4
8,1 8,7
10,0 9,5

Q4
4,1
7,9
11,2

Q1
4,6
7,2
12,0

2011
Q2 Q3
4,1 3,7
6,6 7,8
11,2 10,2

Q4
4,3
7,1
11,4
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Wyszczególnienie

Q1
Cypr
4,6
Czechy
4,7
Dania
3,6
Estonia
4,2
Finlandia
6,6
Francja
7,4
Grecja
8,3
Hiszpania
9,6
Holandia
3,1
Irlandia
4,6
Litwa
4,9
Luksemburg 4,3
Łotwa
6,5
Malta
6,1
Niemcy
8,2
Polska
8,1
Portugalia
7,7
Rumunia
6,3
Słowacja
10,5
Słowenia
5,1
Szwecja
6,3
Węgry
8,0
Wielka
5,1
Brytania
Włochy
7,1

2008
Q2 Q3
3,2 3,6
4,2 4,3
3,1 3,4
4,0 6,2
7,3 5,6
7,0 7,2
7,2 7,2
10,4 11,3
2,8 2,5
5,3 6,8
4,5 6,0
5,0 5,5
6,3 7,2
5,9 5,9
7,8 7,1
7,1 6,6
7,4 7,8
5,6 5,4
10,0 8,9
4,1 4,1
6,8 5,7
7,6 7,7

Q4
3,4
4,4
3,6
7,6
6,0
7,9
8,0
13,9
2,6
7,5
7,9
5,4
9,9
6,3
7,0
6,7
7,9
5,8
8,6
4,3
6,2
8,0

Q1
4,6
5,8
5,3
11,4
7,6
8,9
9,4
17,4
3,2
10,2
11,9
5,8
13,9
6,4
8,1
8,3
9,0
6,9
10,4
5,3
7,9
9,7

2009
Q2 Q3
5,2 5,5
6,3 7,3
5,9 6,2
13,5 14,6
9,6 7,5
8,8 9,0
8,9 9,3
17,9 17,9
3,3 3,5
12,0 12,7
13,6 13,8
5,1 4,4
16,7 18,4
7,1 6,8
7,8 7,9
7,9 8,1
9,2 10,0
6,3 6,8
11,3 12,5
5,6 6,2
9,2 8,1
9,6 10,3

Q4
6,0
7,3
6,6
15,5
8,2
9,8
10,3
18,8
3,8
12,4
15,6
5,3
19,7
7,4
7,3
8,5
10,3
7,5
13,9
6,4
8,3
10,5

Q1
7,3
8,1
7,8
19,8
9,3
9,8
11,7
20,1
4,8
12,9
18,1
4,9
20,5
7,2
8,0
10,6
10,8
8,1
15,2
7,1
9,2
11,8

2010
Q2 Q3
6,4 5,8
7,1 7,1
7,5 7,3
18,6 15,5
9,6 7,3
9,0 9,2
11,9 12,4
20,1 19,8
4,5 4,3
13,7 13,9
18,3 17,8
4,1 3,9
19,4 17,9
6,8 6,8
7,0 6,7
9,5 9,2
10,8 11,1
6,8 6,9
14,4 14,1
7,1 7,1
9,3 7,8
11,1 10,9

Q4
5,4
6,9
7,3
13,6
7,4
9,5
14,2
20,3
4,2
14,1
17,1
4,5
16,9
6,9
6,5
9,3
11,3
7,3
13,9
7,8
7,4
10,8

Q1
7,4
7,2
8,1
14,4
8,6
9,6
15,9
21,3
4,6
14,1
17,2
5,2
16,6
6,4
6,7
10,1
12,6
7,6
13,9
8,5
8,1
11,6

2011
Q2 Q3
7,2 7,7
6,7 6,6
7,3 7,5
13,3 10,9
8,8 6,8
8,8 9,1
16,4 17,8
20,9 21,5
4,2 4,2
14,4 14,9
15,6 14,8
5,4 4,4
16,2 14,4
6,7 6,2
5,9 5,8
9,5 9,4
12,3 12,6
7,2 7,2
13,2 13,1
7,7 7,9
8,3 6,8
10,8 10,7

Q4
8,9
6,4
7,4
11,4
6,9
9,7
20,7
22,9
4,8
14,3
13,9
4,7
14,3
6,6
5,4
9,8
14,2
7,7
14,0
8,7
6,9
10,7

5,2 6,1 6,2 7,0 7,6 8,0 7,6 8,0 7,7 7,9 7,7 7,7 7,8 8,4 8,2
6,8 6,1 7,1 8,0 7,4 7,3 8,6 9,1 8,4 7,6 8,7 8,6 7,8 7,7 9,6

Źródło: dane Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu [dostęp 9.06.2012].

Najwyższy wzrost stopy bezrobocia w okresie 2008-2011 odnotowano
w Hiszpanii, Irlandii i Grecji oraz w krajach nadbałtyckich. Na koniec 2011 r.
w Grecji i Hiszpanii stopa bezrobocia przekroczyła 20%. W krajach nadbałtyckich natomiast oscylowała wokół tego poziomu na początku 2010 r., po czym
systematycznie zmniejszała się.
Niewielkie zmiany w kształtowaniu się stopy bezrobocia obserwowano natomiast
w Austrii, Belgii, Francji, Holandii, Luksemburgu, Niemczech czy Rumunii. W okresie 2008-2011 odpowiednie wskaźniki zmieniały się w dość niewielkim stopniu.
Przeprowadzone dotychczas badania dowodzą jednoznacznie6, że istnieje
pozytywna korelacja między tempem wzrostu PKB a zmianami w zatrudnieniu,
6

Por. m.in. Walterskirschen (1999), Czyżewski (2001, 2002), Seyfried (2005).
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zwłaszcza w krajach funkcjonujących w oparciu o zasady gospodarki rynkowej. Poziomy zatrudnienia w gospodarkach poszczególnych krajów ulegają jednak zmianom znacznie wolniej niż PKB. Ogólnie rzecz biorąc, wzrost produkcji (a tym samym wzrost PKB) przyczynia się do wzrostu liczby zatrudnionych z jednej strony
oraz – z drugiej – do zmniejszenia liczby osób bezrobotnych i odwrotnie, osłabieniu
gospodarczemu towarzyszy zmniejszenie zatrudnienia oraz wzrost bezrobocia.
Jednak, jak zauważa E. Kryńska7, podczas recesji gospodarczej w większym
stopniu następuje spadek wydajności pracy, niż spadek zatrudnienia. Wynika to
z tego, iż pracodawcy chcąc w przyszłości zmniejszyć stałe koszty zatrudnienia (m.in. koszty naboru i/lub przystosowania pracowników) nie decydują się
na zmniejszanie zatrudnienia, lecz stosują „strategię przeczekania” (zatrzymując
chwilowo zbędnych pracowników). Takie działania z jednej strony nie przyczyniają się do wzrostu bezrobocia (co jest pozytywnym aspektem), ale z drugiej –
niekorzystnie wpływają na gospodarkę, gdyż powodują zahamowanie zmian
strukturalnych.
Tabela 3. Kształtowanie się tempa zmian wydajności pracy w krajach Unii Europejskiej
w latach 2008-2011 (w %)
Wyszczególnienie
Austria
Belgia
Bułgaria
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Malta
Niemcy
Polska
7

Q1
0,4
0,2
0,5
0,9
-0,6
-2,6
-4,7
-0,9
0,1
0,5
-0,2
0,1
-2,1
0,5
-0,6
-1,3
0,7
0,6
0,2

2008
Q2 Q3
-0,5 -1,3
0,0 -0,9
1,1 0,8
-0,2 -0,7
0,6 -0,2
1,9 -2,3
2,5 -0,1
-0,9 -0,1
-0,6 -0,3
0,4 0,6
0,9 0,1
-0,6 -0,1
-1,3 1,1
-0,4 -0,1
-0,8 -2,1
0,6 -4,0
-0,1 0,0
-0,5 -0,6
0,6 0,0

Q4 Q1
-1,6 -0,9
-2,2 -1,5
0,8 -6,0
0,7 -0,7
-1,9 -2,9
-2,6 -0,7
-8,1 -1,3
-2,8 -5,2
-1,2 -1,2
-1,2 -0,3
0,9 1,1
-1,3 -2,2
-1,8 1,1
0,6 -11,2
-4,7 -0,9
0,8 -7,7
-0,6 -2,7
-2,3 -4,1
-1,2 0,9

Kryńska (2002, s. 153-154).

2009
Q2 Q3
-0,5 0,7
0,4 1,4
1,4 2,2
-1,0 -0,3
0,1 1,2
-0,3 1,0
1,6 0,4
0,5 2,6
0,4 0,4
-1,1 -0,5
0,6 1,0
-0,4 1,2
1,2 0,9
1,9 1,8
-1,8 2,1
5,5 -0,2
0,5 0,8
0,6 0,9
0,4 0,6

Q4
0,7
0,3
-1,4
0,4
1,1
1,3
3,4
0,1
0,6
1,2
0,5
0,5
0,1
1,0
-1,0
1,7
0,6
0,7
1,7

Q1
-0,1
-0,2
2,1
1,1
2,0
0,7
1,2
0,5
0,2
-1,4
0,6
0,8
2,5
2,6
0,6
1,0
-1,1
0,5
1,1

2010
Q2 Q3
0,3 1,1
0,6 0,2
2,4 1,1
-0,1 0,7
0,7 0,3
0,9 1,6
3,3 0,6
3,3 -0,3
0,6 0,3
-0,6 -1
0,8 0,4
0,2 0,0
-0,1 1,3
1,9 0,9
0,9 -0,8
0,2 0,2
-0,2 0,6
1,5 0,5
-0,2 1,0

Q4
0,6
0,0
2,5
-0,2
0,8
-0,5
0,1
2,2
0,3
-1,3
0,5
0,8
0,0
0,4
0,7
1,0
1,1
0,2
0,8

Q1
0,6
0,6
1,6
-0,2
0,7
0,6
-1,2
-0,3
0,7
2,4
0,9
0,2
1,7
1,1
-0,5
12
-0,9
1,0
1,1

2011
Q2 Q3
0,1 -0,3
-0,1 -0,1
1,0 1,1
0,3 -0,5
0,1 -0,3
0,2 -0,1
0,9 -0,5
-1,1 1,3
-0,3 0,2
b.d. b.d.
0,4 1,2
-0,1 -0,6
1,0 -0,1
-0,2 3,2
-1,6 0,4
0,8 1,4
-0,4 -0,7
-0,1 0,3
0,9 0,7

Q4
-0,5
-0,2
-0,2
0,1
0,1
0,1
1,1
-0,4
0,2
b.d.
0,8
-0,6
-0,7
0,1
-0,2
0,1
-0,2
-0,5
0,5
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Wyszczególnienie
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Węgry
Wielka
Brytania
Włochy

Q1
-0,3
b.d.
-3,7
0,8
-1,6
1,2

2008
Q2 Q3
-0,4 0,0
b.d. b.d.
0,7 0,5
0,2 0,0
-0,3 0,1
0,8 -1,2

Q4
-1,1
b.d.
1,2
-3,9
-3,4
-1,8

Q1
-1,0
b.d.
-7,4
-4,8
-1,2
-2,7

2009
Q2 Q3
1,3 1,4
b.d. b.d.
1,9 2,8
0,6 1,3
0,8 0,6
-0,1 0,8

Q4
-0,3
b.d.
2,0
0,4
1,0
0,2

Q1
1,0
b.d.
1,5
0,8
1,6
0,4

2010
Q2 Q3
1,2 0,7
b.d. b.d.
0,8 0,4
1,6 0,9
1,5 1,0
-0,1 0,1

Q4
-0,1
b.d.
0,2
1,3
1,1
-0,2

Q1
-0,8
b.d.
0,1
0,1
-0,5
1,8

2011
Q2 Q3
-0,1 -0,2
b.d. b.d.
0,5 0,5
0,2 0,0
0,8 0,4
-0,3 -0,3

Q4
1,3
b.d.
0,8
-0,4
-1,1
0,1

-0,3 -1,4 -1,5 -2,0 -1,1 0,7 0,3 0,7 0,6 0,5 0,1 -0,3 -0,2 -0,1 1,2 -0,5
0,6 -0,5 -1,0 -1,7 -2,7 0,3 0,9 0,0 1,2 0,6 0,9 -0,3 0,0 -0,1 0,1 -0,5

b.d. – brak danych
Źródło: dane Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu [dostęp 9.06.2012].

W okresie 2008:Q1-2009:Q2 największe spadki w wydajności pracy odnotowano w krajach nadbałtyckich, skandynawskich oraz w Luksemburgu, Niemczech,
Słowacji i Słowenii. W Bułgarii, Irlandii, Malcie i Cyprze obserwowane spadki
w wydajności pracy były nieznaczne, zaś w Hiszpanii oraz w Polsce w tym okresie
następował systematyczny wzrost wydajności pracy. Od połowy 2009 r. do końca
2011 r. wydajność pracy w poszczególnych krajach systematycznie wzrastała, przy
czym najbardziej dynamicznie w krajach nadbałtyckich, w krajach skandynawskich, w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (z wyjątkiem Węgier) oraz w Irlandii i Hiszpanii. Zdecydowanie mniejszy był wzrost owej wydajności we Włoszech, Wielkiej Brytanii, Luksemburgu, Francji, Niemiec oraz Austrii.
Warto zwrócić także uwagę na powiązania między ww. wskaźnikami. Zauważa się przy tym:
• dość wysoką dodatnią korelację między tempem wzrostu PKB a zmianami
wydajności pracy, co oznacza, że wzrost wydajności powoduje wzrost PKB oraz,
że spadek wydajności powoduje spadek PKB;
• przeciętną dodatnią korelację między tempem zmian wydajności pracy
a stopą bezrobocia – czyli wzrost wydajności pracy przyczynia się do wzrostu
stopy bezrobocia i odwrotnie;
• relatywnie słabą korelację między tempem wzrostu PKB a stopą bezrobocia.
Na kształtowanie się na relatywnie niskim poziomie współczynników korelacji między PKB a zatrudnieniem mają wpływ: z jednej strony wzrost wydajności pracy wynikający z postępu technicznego i wprowadzanie proco oszczędnych
technik wytwarzania, a z drugiej relatywnie wysokie koszty pracy, zwłaszcza
sztywne płace, wysokie obciążenia podatkowe i quasi-podatkowe, wysokie koszty zatrudnienia, wyśrubowane standardy socjalne8.
8

Kryńska (2002, s. 154).
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Tabela 4. Kształtowanie się współczynników korelacji między tempem wzrostu PKB, tempem
zmian wydajności pracy oraz stopą bezrobocia oraz współczynnika elastyczności popytu
na pracę w krajach Unii Europejskiej (dane kwartale z okresu 2008-2011)

Wyszczególnienie
Austria
Belgia
Bułgaria
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Malta
Niemcy
Polska
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

PKB/
wydajność pracy
0,94
0,95
0,90
0,73
0,86
0,86
0,67
0,94
0,97
0,80
-0,30
0,93
0,74
0,92
0,96
0,60
0,88
0,99
0,62
0,61
0,95
0,95
0,94
0,79
0,91
0,96

stopa
PKB/
bezrobocia/
stopa bezrobocia
wydajność pracy
0,43
0,15
0,26
0,17
0,29
0,16
0,13
-0,09
0,59
0,30
0,54
0,48
0,50
0,38
0,31
0,25
0,55
0,49
0,12
-0,45
0,42
0,21
0,39
0,42
0,54
0,62
0,23
0,20
-0,59
-0,63
0,31
0,26
0,23
0,14
-0,12
-0,19
0,54
0,47
0,31
-0,05
0,01
0,31
0,27
0,37
0,21
0,65
0,54
0,27
0,40
0,69
0,61
0,18
0,22

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostat.

Współczynnik
elastyczności
0,33
0,06
0,47
-0,04
0,30
0,34
0,64
0,39
0,20
0,37
1,27
-0,21
0,53
0,36
0,15
0,41
0,20
0,36
0,25
0,49
0,36
0,31
0,60
0,55
0,27
0,19
0,27
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Podsumowanie
Istotny wpływ na sprawne funkcjonowanie rynku pracy ma poziom jego elastyczności, aczkolwiek wielkość zapotrzebowania na pracę zależy także m.in.
od poziomu i tempa wzrostu produktu krajowego brutto oraz ogólnej koniunktury
gospodarczej.
Analizy przeprowadzone m.in. przez ekspertów OECD i Banku Światowego
wskazują na znaczne usztywnienie rynków pracy w krajach Unii Europejskiej,
co potwierdzają wartości odpowiednich indeksów. Poziom elastyczności rynków pracy jest przy tym dość zróżnicowany pomiędzy poszczególnymi krajami.
Do krajów o najbardziej sztywnych rynkach pracy należą m.in. Niemcy, Francja,
Luksemburg i Belgia, natomiast jako bardziej elastyczne uznano m.in. rynki pracy
w Irlandii, Danii czy Czechach. Warto dodać, że w ciągu wielu kilkunastu ostatnich lat w wielu krajach, zwłaszcza nadbałtyckich UE, podejmowano różnorodne
działania, których celem było uelastycznianie rynków pracy (m.in. zmiana prawa
pracy, wprowadzenie elastycznych form zatrudnienia, obniżenie obciążeń podatkowych).
Współczesny kryzys gospodarczy bardzo szybko dał się odczuć we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Po okresie relatywnie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego (2004-2007), już w 2008 r. nastąpiło załamanie i wystąpienie
wręcz recesji gospodarczej. Jednakże sytuacja poszczególnych krajów była dość
zróżnicowana. Największy spadek PKB odnotowano w krajach nadbałtyckich,
skandynawskich, Europy Środkowej oraz w Irlandii i Włoszech. W ślad za spadkiem PKB nastąpiły zmiany na rynku pracy. We wszystkich krajach obserwowano
wzrost stopy bezrobocia oraz spadek wydajności pracy. Zmiany te jednak nie zachodziły w jednakowym stopniu.
Z przeprowadzonej analizy wynika, że:
• w krajach charakteryzujących się wyższą elastycznością rynku pracy zaobserwowano wyższy wzrost stopy bezrobocia w okresie recesji niż w krajach
o relatywnie bardziej sztywnych regulacjach, kraje te odnotowały one również
mniejszy spadek wydajności pracy;
• mniejsze zmiany w kształtowaniu się stopy bezrobocia w okresie kryzysu
obserwowano w krajach o sztywniejszych regulacjach w zakresie rynku pracy,
przy czym zmiany te miały bardziej trwały charakter, poza tym w krajach tych
w większym stopniu następował spadek wydajności pracy;
• w krajach o relatywnie wysokiej ochronie zatrudnienia wzrost liczby pracujących (i spadek bezrobocia) był wolniejszy w fazie wzrostu gospodarczego następującego po okresie spadku, niż w krajach o relatywnie bardziej elastycznych
rynkach pracy.
Zmiany w sytuacji gospodarczej na świecie spowodowane współczesnym
kryzysem nie są obojętne dla sytuacji na europejskich rynkach pracy. Coraz czę-
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ściej wskazuje się na konieczność przeprowadzenia odpowiednich instytucjonalnych reform tych rynków, w tym zmniejszenia prawnej ochrony zatrudnienia
oraz szerszego stosowania elastycznych form zatrudnienia i czasu pracy. Działania te wywołują wiele kontrowersji, ponieważ są sprzeczne z interesami różnych
grup społecznych. Jednak bez sprawnego działania rynków pracy trudno mówić
o efektywnym funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
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LOCAL GOVERNMENT VIRTUALIZATION IN POLAND

Abstract
The purpose of this article is to find out if a local government in Poland can work virtually. The
author of this article made a review of a local government structure and tasks and e-government
projects in Poland. He also made some remarks about Business Continuity Plans in it.
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Wprowadzenie
Inspiracją do poniższego artykułu była sytuacja podczas powodzi w 2010
roku, kiedy to gmina Wilków była zalana w ponad 90-ciu procentach. Ucierpiał
również sam budynek Urzędu Gminy i niemożliwe było wydawanie zaświadczeń
o zameldowaniu na terenie gminy i stracie dowodów osobistych potrzebnych
do uzyskania pomocy klęskowej. Sztab kryzysowy został przeniesiony do Szkoły Podstawowej, a wydawaniu zaświadczeń miały pomagać sąsiednie gminy1 2.
Mimo powyższych działań, w wyborach samorządowych duży odsetek wyborców nie mógł głosować ze względu na brak w/w dokumentów3.
*
1

pap.pl

Mgr, ul. Wiklinowa 23 97-300 Piotrków Trybunalski
„Kropla w morzu”, (2012, Czerwiec, 2). Sieci [Online]. Dostępne: http://www.samorzad.

2
Zniszczeniu uległa znaczna część sprzętu komputerowego, którego nie zdążono ewakuować
na I piętro szczęśliwie pozostające niezalane. Przestały działać telefony. Na szczęście strona
internetowa działała i można było podać, za jej pośrednictwem, do wiadomości publicznej nowe
numery kontaktowe z urzędem.
3
Odrębną rzeczą pozostaje fakt, że niewiele osób miało głowę i czas do udziału w wyborach
kiedy trzeba było ratować mienie gospodarcze.
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W tej sytuacji rodzi się pytanie jak samorządy są przygotowane do obsługi
mieszkańców w tak ekstremalnej sytuacji jaką jest powódź, gdy nawet sam urząd
ucierpiał z jej powodu i musiał tymczasowo opuścić swoją podstawową lokalizację. W jakim stopniu postępuje ich wirtualizacja?
Inną przesłanką do powstania niniejszego artykułu był Raport Państwo 2.0 –
Nowy start dla e-administracji przygotowany przez resort cyfryzacji, który wskazywał na nieskuteczność organów Państwa we wdrażaniu projektów informatycznych
mających przybliżyć administrację do zwykłego obywatela. „Przygotowując bilans
otwarcia stanęliśmy w obliczu szerszych wyzwań, niż tylko porządkowanie prowadzonych projektów. Źródłem słabości jest sama koncepcja informatyzacji, albo
wręcz jej brak. Chaotycznie i „silosowo” prowadzone działania, brak współpracy,
prymat nastawienia typu „hardware” nad modelem zorientowanym na przyjazne
dla użytkowników aplikacje powodowały błędy w decyzjach i obniżały jakość rezultatów”4 – czytamy na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Dokument
zdaje się być odpowiedzią na zarzuty KE związane z legalnością i regularnością
wydatków oraz niską efektywnością zarządzania dofinansowaniem UE. Skończyło
to się wstrzymaniem finansowania niektórych projektów przez UE na 2 miesiące.5
Jednocześnie w programach już istniejących nie uwzględnia się Planów Ciągłości Działania samych urzędów i pozostawia się to w ich gestii.

1. Zadania gmin i powiatów
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym6 do zadań własnych gminy należą sprawy:
• ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska
i przyrody oraz gospodarki wodnej,
• gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
• wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania
ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
• działalności w zakresie telekomunikacji,
• lokalnego transportu zbiorowego,
• ochrony zdrowia,
• pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
„Raport Państwo 2.0 – Nowy start dla e-administracji”, (2012, Czerwiec, 2). Sieci [Online].
Dostępne: http://www.mac.gov.pl
5
„KE wstrzymuje środki UE na polskie projekty e-administracji. Teraz każą zwrócić co dali
plus kara” (2012, Czerwiec, 2). Sieci [Online]. Dostępne: http://blogmedia24.pl
6
Art. 7 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r., Kancelaria Sejmu
4
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• wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
• gminnego budownictwa mieszkaniowego,
• edukacji publicznej,
• kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony
zabytków i opieki nad zabytkami,
• kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
• targowisk i hal targowych,
• zieleni gminnej i zadrzewień,
• cmentarzy gminnych,
• porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego
magazynu przeciwpowodziowego,
• utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz
obiektów administracyjnych,
• polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
• wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów
pobudzania aktywności obywatelskiej;
• promocji gminy,
• współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.),
• współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
Analogicznie do zadań powiatu7 należą sprawy z zakresu:
• edukacji publicznej,
• promocji i ochrony zdrowia,
• pomocy społecznej,
• wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
• polityki prorodzinnej,
• wspierania osób niepełnosprawnych,
• transportu zbiorowego i dróg publicznych,
• kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
• kultury fizycznej i turystyki,
• geodezji, kartografii i katastru,
• gospodarki nieruchomościami,
• administracji architektoniczno-budowlanej,
• gospodarki wodnej,
• ochrony środowiska i przyrody,
7

Art. 4. Ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r., Kancelaria Sejmu
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• rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
• porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
• ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym
nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
• przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
• ochrony praw konsumenta,
• utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
oraz obiektów administracyjnych,
• obronności,
• promocji powiatu,
• współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.),
• działalności w zakresie telekomunikacji.
1.1 Zadania samorządów gminnych i powiatowych a ich struktura
organizacyjna
Realizacją powyższych działań zajmują się w zależności od urzędu wydzielone w strukturze organizacyjnej wydziały, referaty lub samodzielne stanowiska.
Ulega ona zmianom w czasie (wydziały i referaty ulegają scaleniom lub podziałom w zależności o potrzeb urzędu). Wyróżnić jednak można kilka podstawowych
elementów, które są podobne w różnych podmiotach.
Z punktu widzenia problemu wirtualizacji można je podzielić na dwa rodzaje:
• komórki mające bezpośredni kontakt z klientem8,
• komórki odpowiadające za działanie urzędu9.
Do tych pierwszych można zaliczyć dla urzędów gminy/miasta:
• Urząd Stanu Cywilnego,
• Kasy, Kultura i Sport,
• Ewidencja działalności gospodarczej,
• Oświata,
• Należności podatkowe,
• Budownictwo,
• Gospodarki komunalnej,
• Rolnictwo i ochrona środowiska,
• Obsługa Rady Miejskiej/Gminy.
W przypadku powiatu są to:
• Kasy,
8
9

ang. front office
ang. back office
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• Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
• Oświata, Kultura i Sport,
• Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
• Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
• Komunikacji i Transportu,
• Architektury, Budownictwa,
• Obsługa Rady Powiatu.
Bardzo często komórki mające styczność z interesantami są obsługiwane
przez specjalnie wydzielone centrum obsługi klienta. Mają one różne nazwy np.
Biuro Obsługi Mieszkańców10 lub Punkt Obsługi Interesantów11. Od takiego
centralnego punktu obsługi petentów jest już bardzo blisko do e-administracji
i pełnej wirtualizacji obsługi interesantów.
Jeśli chodzi o tzw. „zaplecze” to dla urzędów gminy/miasta można wyróżnić:
• Sekretariat,
• Dział organizacyjny,
• Informacja niejawna,
• Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne,
• Informatyka,
• Promocja gminy, kultury, turystyki i sportu,
• Zamówienia publiczne,
• Fundusze pomocowe.
W przypadku powiatów są to:
• Dział Administracyjno-Organizacyjny,
• Finansowy,
• Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
• Rozwoju, Promocji i Współpracy,
• Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego,
• Administrator Bezpieczeństwa informacji12.
Te komórki odpowiedzialne są za zapewnienie ciągłości działania urzędu,
czyli zorganizowanie jego pracy na co dzień i w sytuacjach kryzysowych.

2. Stan e-administracji/m-administracji w Polsce.
Elektroniczna administracja opiera się na wykorzystaniu technologii informatycznych i telekomunikacyjnych w administracji publicznej. W ramach elektronicznej administracji zakłada się zmiany oraz usprawnienia organizacyjne,
funkcjonuje w Urzędzie Miasta w Piotrowie Trybunalskim
funkcjonuje w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach
12
Są to jedynie wybrane przez autora elementy struktury urzędu samorządowego, gdyż każdy
urząd posługuje się swoim nazewnictwem i ma własną (często unikalną) strukturę organizacyjną
10
11
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szeroką modernizację oraz optymalizację procesów administracyjnych pod kątem
efektywności.
E-administracja poprzez widoczne poprawienie jakości świadczonych usług
ma zachęcać obywateli do większego zaangażowania w procesy demokratyczne
oraz wspierać funkcjonowanie mechanizmów państwa.
M-administracja jest rozszerzeniem e-administracji na platformach mobilnych, jak i strategicznym wykorzystaniem usług i aplikacji administracji publicznej, które są dostępne tylko przy użyciu telefonów komórkowych, smartfonów,
laptopów, palmtopów (PDA) i bezprzewodowego Internetu.
Zwolennicy twierdzą, że m-administracja może pomóc uczynić informacje
i usługi publiczne dostępnymi „zawsze i wszędzie” i że wszechobecność urządzeń
mobilnych daje im mandat do wykorzystania przez rząd.
Przykładem korzyści wynikających z użytkowania technologii mobilnych
jest wysyłanie, w przypadku zagrożenia, alarmu do zarejestrowanych obywateli
poprzez SMS.
M-administrację można określić „jako strategię i jej realizacje, w których
wykorzystanie wszystkich rodzajów technologii bezprzewodowych i komórkowych, usług, aplikacji i urządzeń służy poprawie korzyści płynących z e-administracji, dla wszystkich zaangażowanych stron, w tym obywateli, przedsiębiorców
i wszystkich jednostek samorządu terytorialnego”.13
Historia e-administracji w Polsce sięga roku 1991 kiedy to został opracowany na zlecenie rządu przez Polskie Towarzystwo Informatyki raport Propozycja strategii rozwoju informatyki i jej zastosowań w Rzeczypospolitej Polskiej.
W 1998 roku podczas II Kongresu Informatyki Polskiej został przedstawiony Pakt
na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego. 14 lipca 2000 roku Sejm podjął
uchwałę w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce. 28 listopada 2000 roku w odpowiedzi na powyższą uchwałę Rada Ministrów
przyjęła dokument programowy Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Ministerstwo Gospodarki opracowało szczegółową strategię
ePolska – Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce
na lata 2001-2006. 14 Kolejnym etapem budowania e-administracji było utworzenie w grudniu 2001 roku nowego działu administracji rządowej pod nazwą Informatyzacja. W 2002 roku Ministerstwo Gospodarki przygotowało kontynuację
i aktualizację dotychczasowej strategii ePolska 2006 – Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Następną była Strategia Informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej – ePolska opublikowana przez Komitet Badań
Naukowych w marcu 2003 roku. Dokument oparty był na założeniach Strategii
I. Kushchu and M. H. Kuscu. „From e-Government to m-Government: Facing the
Inevitable”. The 3rd European Conference on e-Government. 2003, str. 253–260
14
Dokument był zbieżny, co do celów, z inicjatywą e-Europe i przystosowany do realiów
naszego kraju.
13
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Lizbońskiej oraz inicjatywy e-Europe. Wyodrębniono w niej cztery obszary o najważniejszych dla Polski celach:
• powszechny Internet szerokopasmowy dla szkół,
• Wrota Polski (administracja publiczna dla społeczeństwa informacyjnego),
• polskie treści w Internecie,
• powszechna edukacja informatyczna 1516
Aktualizacją powyższego dokumentu była opublikowana w grudniu 2003
roku Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej – ePolska na lata 20042006. Wskazuje ona obszary i priorytety informatyzacji Polski, wytyczając kierunek rozwoju informatyzacji, zgodny z planami Unii Europejskiej. Celem było
stworzenie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy oraz poprawa jakości
życia mieszkańców naszego kraju. Osiągnięcie tych założeń miało być możliwe
dzięki podejmowaniu priorytetowych działań w trzech obszarach, jakimi są:
• powszechność dostępu do treści i usług udostępnianych elektronicznie,
• tworzenie szerokiej i wartościowej oferty treści i usług dostępnych w Internecie,
• powszechna umiejętność posługiwania się teleinformatyką1718
We wrześniu 2004 r. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji opracowało dwa
dokumenty: Plan działań na rzecz rozwoju elektronicznej administracji (eGovernment) na lata 2005 – 2006 oraz raport Proponowane kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2020 roku. W pierwszym z dokumentów
zawarta jest ocena stanu działań prowadzonych w obszarze elektronicznej administracji w aspekcie administracji centralnej oraz regionalnej, a w szczególności
kładziony jest nacisk na postrzeganie projektów administracji publicznej w kategoriach modelu biznesowego oraz wartości publicznej technologii informacyjnych (Public Value of IT – PVIT), która ocenia, jak inwestycje technologiczne
wpływają w odpowiednim horyzoncie czasowym na jakość obsługi na kluczowe
obszary polityczne. Drugi z dokumentów, czyli raport Proponowane kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2020 roku skupia się głównie
na prognozach dotyczących okresu 2007 -2013.19
„Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego” (2012, Czerwiec, 2). Sieci [Online].
Dostępne: http://www.eadministracja.net
16
„Strategia Informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej – ePolska” (2012, Czerwiec, 2). Sieci
[Online]. Dostępne: http://www.cie.gov.pl
17
„Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego” (2012, Czerwiec, 2). Sieci [Online].
Dostępne: http://www.eadministracja.net
18
„Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej – ePolska na lata 2004-2006” (2012,
Czerwiec, 2). Sieci [Online]. Dostępne: http://www.epractice.eu
19
„Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego” (2012, Czerwiec, 2). Sieci [Online].
Dostępne: http://www.eadministracja.net; „Plan działań na rzecz rozwoju elektronicznej
administracji (eGovernment) na lata 2005 – 2006” (2012, Czerwiec, 2). Sieci [Online]. Dostępne:
http://www.epractice.eu; „Proponowane kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce
do 2020 roku” (2012, Czerwiec, 2). Sieci [Online]. Dostępne: http://www.ezdrowie.lodzkie.pl
15

136
W roku 2005 został opracowany dokument Strategia kierunkowa rozwoju
informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji
społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Wyznaczył on następujące priorytety informatyzacji:
• zapewnienie wszystkim obywatelom i przedsiębiorstwom infrastruktury
dostępu do usług drogą elektroniczną,
• rozwój szerokiej i wartościowej oferty usług dostępnych w Internecie i cyfrowych mediach audiowizualnych,
• rozwój zasobów cyfrowych,
• powszechna edukacja na rzecz społeczeństwa informacyjnego.20
27 czerwca 2007 roku ukazała się Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013, którego celem było ustalenie priorytetowych
działań rządu w zadaniach informatyzacji Polski w okresie 2007-2013:
• usuwanie barier prawnych i wspieranie budowy i wykorzystania infrastruktury telekomunikacyjnej oraz dostępowej do Internetu,
• usprawnienie działania instytucji rządowych i samorządowych przy wsparciu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych,
• koordynacja procesu informatyzacji administracji publicznej,
• upowszechnianie umiejętności informatycznych oraz wzrost wykorzystania ICT w procesie edukacji,
• zapewnienie stałego wzrostu poziomu kształcenia specjalistów w zakresie
ICT oraz stymulowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w procesach edukacyjnych szkolnictwa wyższego,
• rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w gospodarce elektronicznej,
• informatyzacja nauki oraz wspieranie badań naukowych i wdrożeniowych
ukierunkowanych na wykorzystanie systemów informatycznych państwa.21
W grudniu 2008 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
wydało dokument Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce
do roku 2013. Wyznaczała ona kierunki strategiczne i cele Polski w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego do roku 2013:
• obszar CZŁOWIEK – przyspieszenie rozwoju kapitału intelektualnego
i społecznego Polaków dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
• obszar GOSPODARKA – wzrost efektywności, innowacyjności i konkurencyjności firm, a tym samym polskiej gospodarki na globalnym rynku oraz ułatwienie komunikacji i współpracy między firmami dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
„Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna
prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020” (2012, Czerwiec, 2). Sieci
[Online]. Dostępne: http://www.ezdrowie.lodzkie.pl
21
„Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013” (2012,
Czerwiec, 2). Sieci [Online]. Dostępne: http://www.cyfrowyurzad.pl
20
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• obszar PAŃSTWO – usług administracji publicznej przez wykorzystanie
technologii informacyjnych i komunikacyjnych do przebudowy procesów wewnętrznych administracji i sposobu świadczenia usług.22
Jakkolwiek strategii i planów było dużo, to już z ich realizacją w Polsce bywa
dużo gorzej. Dowodem na to jest przytoczony we wstępie Raport Państwo 2.0 –
Nowy start dla e-administracji przygotowany przez Ministerstwo oraz kary nałożone na Polskę przez Komisję Europejską. Raport ma dwa cele. Po pierwsze,
przedstawia syntetyczną informację na temat stanu realizacji projektów dotyczących informatyzacji i cyfryzacji wchodzących w zakres kompetencji nowo utworzonego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Po drugie, prezentuje kierunki
dalszych działań w obszarze informatyzacji i cyfryzacji Polski, ze szczególnym
uwzględnieniem działań na rzecz rozwoju i poprawy e-administracji. A nie jest
najlepiej. W najnowszym rankingu ONZ Polska znajduje się na 47. miejscu (Tablica 1), podczas gdy w 2010 r. była na 45., a w 2008 r. – na 33.
Tablica 1. Światowy ranking rozwoju e-administracji w 2012 roku.
Pozycja
1

Kraj
Korea

2

Holandia

3

Wielka Brytania

…
20

Estonia

21

Austria

…
38

Kazachstan

39

Chile

…
46

Czechy

47

Polska

48

Katar

Źródło: United Nations E-Government Survey 2012

Jeżeli spojrzymy na samą Europę to i tak nie jest najlepiej, gdyż znajdujemy się na 31. miejscu, a przed nami znajdują się takie kraje jak Liechtenstein
czy Słowenia (Tablica 2). Nawet wśród krajów Europy Wschodniej zajmujemy
dopiero 4. miejsce za Rosją, Węgrami i Czechami.
22
„Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013” (2012, Czerwiec,
2). Sieci [Online]. Dostępne: http://www.msw.gov.pl
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Tablica 2. Europejski ranking rozwoju e-administracji w 2012 roku.
Pozycja

Kraj

1

Holandia

2

Wielka Brytania

3

Dania

…
8

Liechtenstein

…
17

Słowenia

18

Monako

…
45

Cypr

…
31

Polska

Źródło: United Nations E-Government Survey 2012
Rysunek 1. Dwanaście projektów e-administracji.

Źródło: www.forsal.pl
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Na dwanaście projektów dotyczących e-administracji [Rysunek 1.] zrealizowano do tej pory jedynie pięć [Tablica 3.], a to w porównaniu z ogromnymi funduszami na nie przeznaczonymi jest naprawdę niewiele.
Tablica 3. Koszty poniesione na e-administrację
Lp. Nazwa
1

EPUAP -Elektroniczna Platforma Usług
Administracji Publicznej

2 NCP i e-Recepta
3

STAP – Sieć Teleinformatyczna Administracji
Publicznej

4 PL.ID

Koszt

Czy funkcjonuje?

219 mln zł

TAK – od VI 2011r.

70 mln zł

NIE – ruszy w 2013r.

0 mln zł

NIE ZOSTAŁ
WDROŻONY

370 mln zł

NIE – ruszy w 2013r.

34,6 mln zł

NIE – ruszy w 2013r.

50 mln zł

NIE – ruszy w 2013r.

300 mln zł

TAK – od X 2010r.

8 e-Deklaracje

152 mln zł

TAK – od 2009r.

9 Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych

240 mln zł

NIE – ruszy w 2013r.

10 SI SYRIUSZ

80 mln zł

TAK

11 TERYT 2

45 mln zł

NIE – ruszy w 2013r.

28 mln zł

TAK – od VII 2011r.

ZMOKU – Zintegrowany Moduł Obsługi
Końcowego Użytkownika
SIS II – System Informatyczny Schengen drugiej
6
generacji
CEPIK – Centralna Ewidencja Pojazdów
7
i Kierowców

5

12

CEDIG  – Centralna Ewidencja i Informacja
o Działalności Gospodarczej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „E-administracja: słony rachunek za 12 informatycznych prac rządu”, (2012, Czerwiec, 2). Sieci [Online]. Dostępne: http://www.forsal.pl oraz
„ZMOKU dopiero w 2013 r.” (2012,Czerwiec, 2). Sieci [Online]. Dostępne: http://www.computerworld.pl

Przyjrzyjmy się bliżej projektom, które dotyczą samorządów. Na e-PUAP,
po pięciu miesiącach działania profile zaufane założyło zaledwie niespełna 25
tys. osób, a do dnia dzisiejszego, czyli po roku działania, jest ich niespełna
52tys. Przyczyną jest mały odsetek spraw, które można za pomocą tej platformy
załatwić.
W Polsce na ok. 2,5 tys. gmin poniższe usługi oferuje jedynie:
• 1142 – deklaracje na podatek od nieruchomości
• 627 – informację o obiektach budowlanych i nieruchomościach
• 1174 – deklaracji na podatek rolny
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• 451 – wnioski o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego
• 333 – wniosku o wydanie interpretacji w sprawie podatku od nieruchomości lub podatku od środków transportowych.23
Choć od początku roku nastąpił znaczący wzrost urzędów oferujących w/w
usługi, to jest to nadal niewystarczająca ilość.
Jak sprawdziła NIK, do Ministerstwa Finansów w latach 2008 – 2011 na ESP
wpłynęło 31 pism, jeszcze mniej było ich w resorcie pracy: od 2008 roku do maja
2011 – łącznie 24. Nie lepiej jest w samorządach. W Urzędzie Miasta Sławkowa,
gdzie od 2009 roku w ten sposób wpłynęło 51 pism, na wdrożenie skrzynki wydano ponad 84 tys. złotych, a w Sądzie Rejonowym w Lesznie na ESP nie wpłynął
nawet jeden dokument.24
ZMOKU – Zintegrowany Moduł Obsługi Końcowego Użytkownika który
automatyzuje funkcje urzędu związane m.in. z realizacją zadań z obszaru ewidencji ludności. Termin uruchomienia jest przesunięty w związku z nową ustawą
o ewidencji ludności, która zgodnie z decyzją rządu ma wejść w życie dopiero
w 2013 roku. Co prawda sprzęt został zamówiony i dostarczony do gmin, które z sytemu nie muszą korzystać, ale specyfikacja dla rozwiązań alternatywnych
została udostępniona przez CPI dopiero 7 grudnia 2011roku. Należy jednak przyznać, że trwają intensywne prace wdrożeniowe i szkolenia wraz z udostępnianiem
aplikacji testowych.
TERYT 2 – to rejestr granic i powierzchni jednostek terytorialnych kraju,
dzięki któremu m.in. samorządy, obywatele i przedsiębiorcy mają uzyskać dostęp
zarówno do informacji z urzędowych baz danych, jak też do informacji z różnych
rejestrów publicznych. W jego ramach przygotowywana jest aplikacja komputerowa do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Aplikacja TERYT
2 ma być udostępniona w drugiej połowie 2012r.25
CEDIG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej –
Pozwala na składanie wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
wniosku o zmianę wpisu, wniosku dotyczącego zawieszenia działalności gospodarczej oraz wniosku o wykreślenie z ewidencji. Do tej pory zarejestrowano
w nim ponad 2,2mln firm.
CEPIK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – Jej wprowadzenie
zapowiadano już od 2003 r., a pierwszym terminem startu był 1 stycznia 2004 r.
Projekt zakończył się 30 listopada 2010 r., a system CEPiK został połączony z innymi ewidencjami pojazdów.

„Przez ePUAP można złożyć deklaracje i wnioski podatkowe.” (2012, Czerwiec, 2). Sieci
[Online]. Dostępne: http://www.gazetaprawna.pl
24
„E-administracja: słony rachunek za 12 informatycznych prac rządu”, (2012, Czerwiec, 2).
Sieci [Online]. Dostępne: http://www.forsal.pl
25
Termin realizacji projektu upływa 31 grudnia 2012 r.
23
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Podsumowując należy stwierdzić, że urzędy, choć z opóźnieniem, dostają
sprzęt komputerowy oraz aplikacje do elektronicznej obsługi dokumentów oraz
obsługi ludności przez internet, co w połączeniu z Punktami Obsługi Klienta
znacznie przybliża urząd do obywatela. Z punktu widzenia wirtualizacji obsługi interesantów jest to jednak zbyt mało. W urzędach, jeżeli już jest wdrożony
elektroniczny obieg dokumentacji, to ze względu na brak odpowiednich przepisów dokumentacja obsługiwana jest równolegle w tradycyjny sposób. Nawet dokumenty, które są złożone na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą są drukowane
w celu dalszej obsługi. Prędzej, czy później trudności zostaną zapewne pokonane.
Istnieje jednak inny problem, na który nikt nie zwraca uwagi albo go bagatelizuje.
Co w przypadku, gdy w następstwie zdarzeń losowych sprzęt komputerowy
ulegnie uszkodzeniu lub zniszczeniu?

3. Zapewnienie Ciągłości Działania
W Art. 3. Ustawy z dnia 26 kwietnia o zarządzaniu kryzysowym jest mowa
o zapewnieniu ciągłości działania administracji publicznej. W praktyce jednak
plany zarządzania kryzysowego nie obejmują sytuacji przeniesienia urzędu tymczasowo w inne miejsce, jeżeli nie mamy do czynienia z wojną lub innym zagrożeniem bezpieczeństwa Państwa. Do takich, z pewnością, nie należy sytuacja
wyłączenia z użytkowania budynku urzędu w wyniku np. zniszczeń dokonanych
przez pożar lub wybuch gazu. W takiej sytuacji powinny być zastosowane zarządzanie problemem zapewnienia ciągłości działania urzędu.
Jako przykład różnicy pomiędzy planem zarządzania kryzysowego a planem
zapewnienia ciągłości działania może posłużyć fakt, iż w przypadku wojny pomieszczenia zastępcze mogą być zajęte bez zgody właściciela podczas gdy w warunkach kryzysowych nie stanowiących zagrożenia funkcjonowania Państwa taka
sytuacja jest niemożliwa.
Możemy tutaj wyróżnić cztery typy sytuacji, które mogą zaistnieć w świetle
podstawowych czynników ryzyka. W zależności od prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia oraz wielkości skutku, jaki może powstać w jego wyniku należy
podjąć zupełnie różne działania26:
• Polityka Tolerowania (T) – powinna być wdrażana, gdy prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia i jego skutki są małe (np. nieoczekiwane czasowe
wyłączenie prądu).
• Polityka Monitorowania (M) – powinna być wdrażana, gdy prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia jest duże, ale jego skutki są małe (np. prace energetyczne na tej samej linii co budynek urzędu).
26
„Zarządzanie firmą: zapewnienie ciągłości działania” (2012, Czerwiec, 2). Sieci [Online].
Dostępne: http://www.egospodarka.pl

142
• Polityka Zapobiegania (Z) – powinna być wdrażana, gdy prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia jest duże, ale jego skutki destrukcyjne (np. częste
braki w dostawach prądu).
• Polityka Planu Ciągłości Działania (P) – powinna być wdrażana, gdy prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia jest małe, ale jego skutki wysoce destrukcyjne (np. awaria elektrowni).
Aby przygotować rzetelne polityki ciągłości działania, należy zanalizować
procesy występujące w urzędzie. Dla każdego z procesów należy znaleźć elementy kluczowe, których zniszczenie lub awaria miałyby poważne konsekwencje
dla całego procesu. Następnie należy zaprojektować i przetestować (testy są bardzo ważne, a zwykle są pomijane) konkretne rozwiązania.27
W przypadku Polityki Zapobiegania oraz Polityki Planu Ciągłości Działania
zachodzi już konieczność rozważenia lokalizacji zastępczej, zakupu generatorów
prądu, czy stworzenia zapasowej serwerowni oraz posiadania zapasowego sprzętu
komputerowego w innej lokalizacji. Z punktu widzenia wirtualizacji urzędu są to
elementy niezbędne do jego sprawnego działania.
Z moich dotychczasowych badań wynika, że zapewnienie ciągłości działania
urzędu w jak największym zakresie schodzi na dalszy plan jeżeli w ogóle się ktoś
na ten temat zastanawia. O ile przeprowadzane są ćwiczenia ewakuacyjne na wypadek pożaru to już brak jest ich z zakresu przeniesienia funkcjonalności urzędu
do innej lokalizacji. Nie są one konieczne, bo o ile może zapasowa lokalizacja jest
wyznaczona, to infrastruktura informatyczna nie jest do takiej operacji dostosowana, a jej odtworzenie w przypadku zniszczenia długotrwałe.

Podsumowanie
Z punktu widzenia tematu niniejszego artykułu trzeba sobie uświadomić,
że wirtualizacja pracy urzędu jest technicznie jak najbardziej możliwa, ale w obecnych warunkach w Polsce niewykonalna. Składa się na to kilka istotnych czynników.
Po pierwsze brak jest odpowiedniego ustawodawstwa dotyczącego podpisu
elektronicznego oraz opóźnienia w realizacji projektów rządowych. Stanowi, to
niejako wymówkę dla samorządowców (oprócz braku pieniędzy) do niewprowadzenia e-administracji w swoim urzędzie. Rozwiązaniem tego problemu wydaje się nowy budżet UE na lata 2014-2020, który duży nacisk kładzie na innowacyjność oraz współpracę między samorządami.
Kolejnym problemem jest fakt, że do każdego projektu sprzęt jest dedykowany i różni się, co do konfiguracji i oprogramowania. Stanowi to utrudnienie w jego
27
„Zarządzanie firmą: zapewnienie ciągłości działania” (2012, Czerwiec, 2). Sieci [Online].
Dostępne: http://www.egospodarka.pl
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administrowaniu, gdyż urzędy dysponują też swoimi komputerami o różnym wieku, konfiguracjach i oprogramowaniu. Rozwiązaniem wydaje się być tu przejście
na usługi terminalowe i aplikacje obsługiwane przez przeglądarkę internetową.
Ostatnim i być może najważniejszym z problemów jest brak planów ciągłości
działania w urzędach. O ile ustawa o zarządzaniu kryzysowym wymaga zapewnienia lokalu zastępczego w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa Państwa, to
w przypadku zniszczenia urzędu w wyniku np. pożaru już takich wytycznych nie
ma. Prowadzone są, co prawda, ćwiczenia przeciwpożarowe ale już nikt nie myśli o symulacji przeniesienia pracy urzędu do innej lokalizacji. Jest to związane
z brakiem odpowiedniego oprogramowania i sprzętu ale także z przekonaniem
samorządowców, że jak urząd nie będzie pracował kilka dni, to się nic wielkiego
nie stanie. Poza tym żadne prawo ich do tego nie przymusza, a pieniędzy, jak
zwykle, brakuje. Rozwiązaniem wydaje się jedynie zmiana mentalności osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie urzędów.
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IDEE LIBERALNE W POLSKIEJ MYŚLI EKONOMICZNEJ
PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ DO LAT 70. XX WIEKU

LIBERAL IDEAS IN POLISH ECONOMIC THOUGHT AFTER WORLD WAR
TWO UNTIL 1970S.

Abstract
The essay shows how in the era of central planning ideology, Polish economists expressed the conviction of the need to respect certain ideas of liberal economics. In the first part we present ideas
of Adam Krzyżanowski and Edward Taylor – writers who were active before the war and were able
to continue their work in early post-war period. In the next part it has been shown views of authors
taking part in discussion about Central Board of Planning and in discussion about the law of value.
Czesław Bobrowski, Włodzimierz Brus, Jan Mujżel, Józef Popkiewicz, Stefan Kurowski postulated
implementation of market mechanism to planed economy, but in practice never propagated abandon
of central planning nor privatization of production resources.
Słowa kluczowe: liberalizm, historia myśli ekonomicznej, mechanizm rynkowy, gospodarka
socjalistyczna
Numer klasyfikacji JEL: B29

1. Problemy z propagowaniem idei liberalnych w okresie po II wojnie
światowej
W dotychczasowych opracowaniach naukowych często występuje przekonanie
o marginalności liberalizmu w Polsce1. Opinie o braku obecności liberalizmu w polMgr, Uniwersytet Łódzki
B. Sobolewska, M. Sobolewski, Myśl polityczna XIX i XX w. Liberalizm, PWN, Warszawa
1978, s.23.;J. Szacki, Liberalizm po komunizmie, Znak, Kraków, 1994, s. 58.; M. Janowski
Główne tendencje polskiego liberalizmu w latach 1815-1914 [w:] Roman Benedykciuk, Ryszard
Kołodziejczyk (red.) Tradycje liberalne w Polsce, Wydawnictwo DiG, Warszawa, 1993, s.5.
Z opiniami tymi polemizuje K. Rogaczewska, Ekonomiczny wymiar polskiego liberalizmu,
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2011, s. 12.
*
1
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skiej myśli ekonomicznej są formułowane w szczególności do okresu od końca II
wojny światowej do schyłku lat 70. XX wieku2. Przekonanie takie może wynikać
z ograniczania się do analizowania prac tych autorów, którzy przedstawiali spójny
system poglądów liberalnych obejmujący wiele aspektów rzeczywistości społecznej. Takich autorów było w historii polskiej myśli ekonomicznej istotnie niewielu,
a w okresie trzydziestu lat po zakończeniu II wojny światowej prezentowanie spójnego systemu poglądów liberalnych było praktycznie niemożliwe. Nie oznacza to
jednak, że w oficjalnym obiegu wydawniczym brak było wystąpień, których autorzy prezentowali liberalne podejście do pewnych aspektów gospodarki. Autorzy ci
niejednokrotnie dopuszczali także wiele działań nie mieszczących się w liberalnym
kanonie. Wynikało to w znacznej mierze ze świadomości tego, że warunki ekonomiczne i społeczne w Polsce po zakończeniu II wojny światowej odbiegały od tych,
które panowały w krajach, w których ten kanon powstawał.
Warunki, które zaistniały w Polsce po II wojnie światowej były wyjątkowo
niesprzyjające dla rozwoju liberalnej myśli ekonomicznej. Sprawujący władzę zaczęli wprowadzać model gospodarczy oparty o centralne planowanie i społeczną
własność środków produkcji. Diametralnej zmianie uległy też stosunki własności.
Zakłady zatrudniające ¾ pracujących w przemyśle zostały upaństwowione już
w 1945 r. jako własność poniemiecka (czyli praktycznie wszystkie przedsiębiorstwa na Ziemiach Zachodnich), kolaborantów lub niczyja (terminem tym obejmowano przedsiębiorstwa należące do ofiar wojny, głównie Żydów) względnie należące do rodzajów przedsiębiorstw ulegających bezwzględnemu upaństwowieniu.
Jeszcze przed stworzeniem aktów ustawowych sektor państwowy zapewnił sobie
w przemyśle dominującą pozycję3. Co prawda odmienna sytuacja występowała
w rolnictwie i handlu, ale sytuacja ta w przypadku handlu okazała się krótkotrwała. W warunkach tych niesłychanie zawęziło się pole do uwag krytycznych
pod adresem zaangażowania państwa w gospodarkę.
W dyskusji prowadzonej w końcu 1945 r. na forum Krajowej Rady Narodowej
nad projektem ustawy o przejęciu na własność podstawowych gałęzi gospodarki
narodowej zgłaszano jedynie postulaty wyłączenia spod nacjonalizacji przedsiębiorstw mających od 50 do100 pracowników oraz przekazania znacjonalizowanych przedsiębiorstw także spółdzielniom i samorządowi lokalnemu. Pierwszy
postulat nie został zrealizowany, ale dotyczył i tak zakładów wytwarzających jedynie kilka procent produkcji przemysłowej4. Drugi mimo zawarcia stosownych
przepisów w ustawie pozostał w praktyce martwy. Dyskusja dowodziła, że żadna z sił funkcjonujących w oficjalnym życiu politycznym, nawet opozycyjne
2
J. Szacki, op. cit.,s.65; Z. Drozdowicz, Liberalizm społeczno-filozoficzny i jego przesłanie
[w:] Wacław Jarmołowicz, Katarzyna Szarzec (red) Liberalne przesłanki polskiej transformacji
gospodarczej, PWE, Warszawa 2011, s.29.
3
T. Kowalik, Spory o ustrój społeczno-gospodarczy Polski 1944-48, Niezależna Oficyna
Wydawnicza, Warszawa 1980, s. 28.
4
Ibidem, s. 42.
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Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL), nie kwestionowała nacjonalizacji znacznej
części przemysłu. Natomiast w przeciwieństwie do Polskiej Partii Robotniczej
(PPR) PSL proponowało gospodarkę wielosektorową, bez monopolu państwa
w dziedzinie własności, z silną pozycją sektora spółdzielczego. Podobne postulaty pojawiały się także w kręgach Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS)5. PPS
w swoich wystąpieniach przeciwstawiających się stanowisku PPR odgrywała de
facto rolę partii opozycyjnej6. Były też przypadki sprzeciwu wobec arbitralnej
nacjonalizacji całych branż niezależnie od wielkości przedsiębiorstw, jak miało to
miejsce w przypadku poligrafii7. Trudno uznawać zwolenników gospodarki wielosektorowej za liberałów gospodarczych, ale należy odnotować te wystąpienia
jako głosy przeciw dominującej pozycji państwa w gospodarce, w szczególności,
że wystąpienia na rzecz spółdzielczości w pierwszych latach powojennych można
odczytywać jako głosy na rzecz rzeczywistej spółdzielczości, nie jej zdominowanej przez państwo formy, która funkcjonowała w latach późniejszych.

2. Autorzy kontynuujący działalność przedwojenną
Nowe władze pragnąc pozyskać najszersze poparcie społeczne w krótkim
okresie po zakończeniu wojny pozostawiały jeszcze pewien margines swobód.
Dlatego polscy ekonomiści, którzy przeżyli wojnę, mieli jeszcze możliwość, aczkolwiek ograniczoną, wypowiadania się w duchu innym niż marksizm. Były dopuszczalne w debacie publicznej głosy stające w obronie drobnej własności prywatnej, czy też na rzecz ograniczenia wpływu państwa na gospodarkę. Do około
1949 roku istniała możliwość przekazywania pewnych treści liberalnych8, z której
korzystali przede wszystkim tacy ekonomiści, jak Adam Krzyżanowski9, Edward
Ibidem, s. 49; C. Bobrowski, Wspomnienia ze stulecia, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin
1985, s.150.
6
Jan Drewnowski, Autobiografia, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, Instytut Historii
Nauki PAN, Warszawa 1990, nr 4.
7
Tadeusz Kowalik, op.cit., s. 47.
8
Jako moment graniczny swobody debaty w odniesieniu do Szkoły Głównej Handlowej Jan
Drewnowski wskazuje wrzesień 1949r. W tym momencie dotychczasową uczelnie prywatną, której
kadra cieszyła się względną swobodą badań, upaństwowiono, zmieniono nazwę oraz wprowadzono
liczne zmiany organizacyjne i personalne, które przyczyniły się do stalinizacji uczelni. Podobne
zmiany zaszły także w tym okresie na innych polskich uczelniach. [za Jan Drewnowski op.cit.]
9
Adam Krzyżanowski (1873-1963) profesor ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Początkowo dał się poznać jako specjalista od ekonomiki rolnictwa. Potem skoncentrował się na ekonomii politycznej. Od 1912 szefował katedrze ekonomii politycznej i skarbowości na UJ. Najważniejsze dzieła Krzyżanowskiego to Rolnictwo wobec polityki handlowej (1901),Teoria Malthusa (1908),
Pieniądz (1911), Gospodarka wojenna (1918), Założenia ekonomiki (1919), Nauka o pieniądzu
i kredycie (1919), Nauka skarbowości (1923), Polityka i gospodarstwo (1931), Dolar i złoty (1936),
Wiek XX (1947), Chrześcijańska moralność polityczna (1948). Oprócz działalności naukowej ...
5
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Taylor10 i Edward Lipiński11. W okresie krótko po wojnie powstały dwie prace
Krzyżanowskiego Wiek XX i Chrześcijańska moralność polityczna. Pierwsza
z tych prac jest opisem historii politycznej i gospodarczej pierwszej połowy XX
... rozwinął działalność publicystyczną. Stał się w okresie międzywojennym najbardziej reprezentatywnym przedstawicielem myśli liberalnej w Polsce. Zdobył wielką popularność – także
wśród przeciwników – jako polityczny i ekonomiczny liberał. Był również doradcą rządowym, brał
udział w rokowaniach w sprawie pożyczek rządu amerykańskiego i przewodniczył Komisji Podatkowej przy Ministrze Skarbu. Uczestniczył aktywnie w życiu politycznym kraju – po przewrocie
majowym związał się z obozem sanacyjnym. W 1928 r. został wybrany do sejmu z ramienia BBWR-u. Mandat złożył 3 lata później pod wpływem procesu brzeskiego i od tego czasu podjął krytykę
sanacji. Po wkroczeniu Niemców został aresztowany wraz z innymi profesorami uczelni krakowskich i do lutego 1940 r. przebywał w obozie koncentracyjnym. Następnie uczestniczył w tajnym
nauczaniu. Po zakończeniu wojny wznowił pracę naukową na UJ. Podjął też działalność polityczną
będąc posłem do Krajowej Rady Narodowej i na Sejm z ramienia Stronnictwa Demokratycznego.
W końcu 1948 r. został przeniesiony na emeryturę, zaś w połowie następnego roku składając mandat poselski wycofał się z życia publicznego. Nie zaprzestał jednak pracy naukowej, chociaż jego
zainteresowania skoncentrowały się na zagadnieniach historycznych. Pozbawiony możliwości publikowania tworzył prace, które zostały wydane już po jego śmierci na emigracji jak Dzieje Polski
lub po przemianach demokratycznych w Polsce jak Raj doczesny komunistów – praca o historii
Rosji, która na publikację musiała czekać 55 lat.[za A. Lityńska, Krakowscy twórcy polskiej myśli
ekonomicznej. Adam Krzyżanowski – wybitny ekonomista krakowski, PTE, Kraków 1988]
10
Edward Taylor (1884-1964) absolwent i doktorant na Uniwersytecie Jagiellońskim. Profesor ekonomii politycznej i skarbowości na Uniwersytecie Poznańskim a później na Uniwersytecie
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Najważniejsze prace Taylora to: Statyka i dynamika w teorii
ekonomii(1919), Inflacja polska (1926), Wstęp do ekonomiki (1936,1938), Teoria produkcji (1947)
i Historia rozwoju ekonomiki (1957,1958). W zakresie zainteresowań naukowych E. Taylora leżała
teoria ekonomi ze szczególnym uwzględnieniem teorii produkcji oraz teorii pieniądza i kredytu.
Interesował się też historią myśli ekonomicznej i problematyką spółdzielczości. [za. T. Kowalik,
Historia ekonomii w Polsce 1864-1950, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wrocław 1992.]
11
Edward Lipiński (1888-1986) studiował w Lipsku i Zurychu. Nie uzyskał jednak żadnego
stopnia naukowego. Pracował w bankowości, szkolnictwie i służbach statystycznych. W 1923r.
rozpoczyna wykładanie na Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie. W 1929r. zostaje profesorem
zwyczajnym tej uczelni. W 1928 r. stworzył Instytut Badania Koniunktur Gospodarczych i Cen.
Kierował nim do 1939 r. Po 1945 r. reaktywuje go pod nazwą Instytutu Gospodarstwa Narodowego.
Od 1929r. był redaktorem naczelnym kwartalnika „Ekonomista” . W okresie okupacji hitlerowskiej
kieruje I Miejską Szkołą Handlową, która była o środkiem tajnego nauczania ekonomii. Po wojnie
wraca na stanowisko profesora w SGH (w 1949 r. przemianowanej na SGPiS). W 1950 r. zostaje
przeniesiony na Uniwersytet Warszawski. Od wczesnej młodości sympatyzował z ruchem
lewicowym, w szczególności z PPS. Wstąpił do tej partii w 1946 r. Po zjednoczeniu partii
robotniczych był członkiem PZPR. Nie cieszył się jednak zaufaniem władz. Pod koniec życia
związał się z opozycją demokratyczną. Najważniejsze prace to: Merkantylizm i początki szkoły
klasycznej. Wybór pism ekonomicznych XVI i XVII wieku (1952), Poglądy ekonomiczne Mikołaja
Kopernika (1955), Studia nad historią polskiej myśli ekonomicznej (1956), Teoria ekonomii i aktualne
zagadnienia gospodarcze (1961), Historia powszechnej myśli ekonomicznej do roku 1870 (1968),
Problemy, pytania, wątpliwości. Z warsztatu ekonomisty (1981). Był autorem licznych artykułów
na łamach wielu czasopism. Na szczególną uwagę zasługują jego artykuły w „Ekonomiście”.
W pracy naukowej koncentrował się na zagadnieniach koniunktury, polityki ekonomicznej, teorii
ekonomii oraz historii myśli ekonomicznej. W roku 1949 przeszedł na wykładanie ekonomii
marksistowskiej, ale pozostawał krytyczny wobec wielu aspektów funkcjonowania ówczesnego
systemu gospodarczego. Słynął jako bardzo dobry dydaktyk i organizator pracy naukowo badawczej.
[za J. Nowicki, Luminarze polskiej teorii ekonomii XX wieku, PWN, Warszawa 1989.]
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wieku wraz z licznymi odniesieniami do wieku XIX. W tych odniesieniach Krzyżanowski zawarł pochwałę systemu opartego o liberalizm gospodarczy i demokrację parlamentarną12. Opisując historyczne już stosunki gospodarcze przedstawiał
wiele pozytywnych opinii o roli własności prywatnej. Podkreślał, że stanowi ona
podstawę wolności oraz że rozwinięta własność prywatna wpływa na patriarchalny stosunek przedsiębiorców do robotników, co znajduje wyraz w działaniach
socjalnych realizowanych w oparciu o fundusze właścicieli przedsiębiorstw13. Co
więcej, na ile to było możliwe ze względu na cenzurę, krytykował wprowadzane
ówcześnie przez państwo ograniczenie wolności gospodarczych, przejęcie przez
państwo kontroli nad gospodarką i działalnością społeczną czy też upaństwowienie
banków i firm ubezpieczeniowych14. Powołując się na przykłady historyczne, podkreślał, że demokracja i wolny rynek sprzyjają dobrobytowi społeczeństwa. Wskazywał też na wzajemne uwarunkowanie stosunków politycznych i moralności15.
Ten ostatni temat mistrz szkoły krakowskiej kontynuował w wydanej w 1948 r.
pracy zatytułowanej Chrześcijańska moralność polityczna. W tej pracy podsumował swoje badania nad gospodarką uwzględniające też kontekst społeczny, polityczny i historyczny. Wskazał system moralności chrześcijańskiej jako właściwy
dla osiągnięcia postępu zarówno w sensie duchowym jak i materialnym16. Dowodził, że nie ma sprzeczności pomiędzy chrześcijaństwem i liberalną demokracją
podkreślając, że wspólnym elementem tych systemów jest uznanie ludzi za wolnych i równych17. Stwierdzał, iż demokracja ustrojów państwowych splatała się
z rozwojem własności prywatnej. Z pewnymi obawami zauważał dokonujące się
ówcześnie znaczne ograniczenie własności prywatnej na rzecz publicznej18. Poruszył też kwestię naturalnych uwarunkowań procesów ekonomicznych, tkwiących
w jednostkach ludzkich, wskazując na zgodność instytucji gospodarki wolnorynkowej z psychicznymi i moralnymi preferencjami człowieka19.
Drugim wybitnym przedstawicielem myśli liberalnej okresu międzywojennego, który kontynuował działalność naukową i dydaktyczną po II wojnie światowej, był Edward Taylor. W 1947 roku Taylor wydał napisaną w czasie wojny pracę Teoria produkcji, w której akcentował wagę zgodności systemu gospodarczego
z charakterem, kulturą i wiedzą danego społeczeństwa oraz systemem sprawowania władzy20. W pracy tej Taylor przedstawiał porównania różnych systemów
A. Krzyżanowski, Wiek XX, Wydawnictwo Eugeniusza Kuthana, Warszawa-Kraków 1947, s.36.
Ibidem, s. 44.
14
Ibidem, s. 46.
15
Ibidem, s. 23.
16
A. Krzyżanowski, Chrześcijańska moralność polityczna, Ośrodek Myśli Politycznej,
Kraków 2002, s. 109.
17
Ibidem, s. 236.
18
Ibidem, s. 265.
19
Ibidem, s. 347.
20
E. Taylor, Teoria produkcji, Wydawnictwo Kazimierza Rutskiego, Warszawa-Łódź 1947, s. 371.
12

13
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ekonomicznych i wskazywał na zalety systemów opartych o demokrację i gospodarkę wolnorynkową. Krytycznie podchodził do ograniczania wolności gospodarczej poprzez wprowadzanie gospodarki planowej i opowiadał się za ustrojem
„indywidualistyczno-kompetytywnym” opartym o aktywność gospodarczą jednostek i wolną konkurencję21. Stwierdzał, że najwyższą stosunkowo produkcyjność
może zapewniać ustrój, w którym zasadniczą formą własności środków produkcji
i trwałych dóbr konsumpcyjnych jest własność prywatna22. Tego rodzaju stwierdzenia obudowane pewnymi zastrzeżeniami nie wykluczającymi sensu istnienia
własności państwowej były jeszcze możliwe w pierwszych latach powojennych.
Wprowadzany przez nowe władze system gospodarczy oparty o zasady
centralnego planowania i uspołecznienie środków produkcji był zaprzeczeniem
liberalnych ideałów. Totalitarny system bardzo szybko rozciągnął swe wpływy
na sferę naukową i nawet refleksja teoretyczna nad funkcjonowaniem gospodarki w duchu innym niż marksistowski stała się niemożliwa. Adam Krzyżanowski, Edward Taylor zostali odsunięci od nauczania, a Edward Lipiński przeszedł
na pozycje marksistowskie.

3. Dyskusja o Centralnym Urzędzie Planowania
Wstępem do wprowadzenia dominacji ekonomii marksistowskiej stała się
dyskusja o Centralnym Urzędzie Planowania (CUP). Instytucja ta była już wcześniej obiektem krytyki ekonomistów związanych z PPR w okresie tzw. „bitwy
o handel”23. W 1947r. kierownictwo PPR planowało pod pretekstem walki ze spekulacją podjąć działania na rzecz eliminacji prywatnych przedsiębiorstw handlowych i podporządkowania spółdzielczości handlowej władzy państwowej oraz
rozwoju państwowych przedsiębiorstw handlowych. Działaniom tym usiłowali się
w części przeciwstawiać ekonomiści związani z PPS i CUP przede wszystkim domagając się rozwoju sektora autentycznej spółdzielczości w handlu24. Ekonomiści
związani z PPS i CUP nie mogli skutecznie przeciwstawić się programowi „bitwy
o handel”, ale podjęli publicznie krytykę licznych jego aspektów25. Nie można
traktować głosów na rzecz uspółdzielczenia jako głosów wynikających z przekonań liberalnych, ale są one godne odnotowania jako ostatnie na długi czas głosy
przeciwstawiające się monopolowi państwa w kolejnych sektorach gospodarki.
W dniach 18 i 19 lutego 1948 r. doszło do debaty, w trakcie której ekonomiści
związani z PPR i z Hilarym Mincem zarzucili Centralnemu Urzędowi Planowania
21
22
23
24
25

T. Kowalik, Historia ekonomii w Polsce 1864-1950, ed.cit., s. 164.
E. Taylor, op.cit., s. 8.
C. Bobrowski, op.cit., s. 188.
T. Kowalik, Spory o ustrój społeczno-gospodarczy Polski 1944-48, ed.cit., s. 63.
Ibidem, s. 63.,
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błędy w przygotowaniu planu gospodarczego na 1948 r. W trakcie tej debaty miał
miejsce spór, w którym uczestniczyli z jednej strony ekonomiści związani z Centralnym Urzędem Planowania, a z drugiej z Ministerstwem Przemysłu i Handlu.
Aczkolwiek nominalnie debata miała dotyczyć metodologii planowania gospodarczego, stała się także debatą o centralizacji gospodarki i rozszerzeniu zakresu
polityki nakazowej. Ekonomistom związanym z CUP26 zarzucano, że wyolbrzymiali oni rolę handlu prywatnego uwzględniając jego zyski w dochodzie narodowym, gdy tymczasem według ich oponentów pochodziły one głównie z przewłaszczenia produktu dodatkowego wytworzonego w sektorze państwowym27.
Ponieważ CUP w opinii publicznej był traktowany jako domena PPS28, debata
miała też cel polityczny, gdyż była formą ataku PPR na PPS. Kolejnym celem
dyskusji było przyśpieszenie inwazji ekonomii marksistowskiej29.
Nie można reprezentantów CUP z jego prezesem Czesławem Bobrowskim30
uznawać za liberałów gospodarczych, ale wyrażane w nich postulaty przeciwstawienia się całkowitej centralizacji planowania gospodarczego, budowania
gospodarki otwartej i równouprawnienia wszystkich form własności31 stały się
na kilka lat ostatnimi głosami na rzecz swobód gospodarczych w Polsce. Atak
na CUP i doprowadzenie do eliminacji tego względnie samodzielnego ośrodka
myśli ekonomicznej stało się ostatnim krokiem do wprowadzenia dominacji ekonomii marksistowskiej w jej stalinowskim wydaniu opartym o własność państwową oraz biurokratyczne zarządzanie gospodarką.

Oprócz Czesława Bobrowskiego atakowani było pracujący w CUP Jan Drewnowski,
Henryk Greniewski i Kazimierz Sokołowski [C. Bobrowski, op.cit., s. 191-192.]
27
Ibidem, s.81.
28
Ibidem, s.74.Czesław Bobrowski wskazywał w swoich wspomnieniach na niesłuszność
sugestii o dominacji w CUP osób związanych z PPS, tym niemniej potwierdza obecność takich
opinii w debacie publicznej [C. Bobrowski, op.cit., s. 168.]
29
T. Kowalik, Historia ekonomii w Polsce 1864-1950, ed.cit, s.287.
30
Czesław Bobrowski (1904-1996) Studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim
i nauki polityczne w Paryżu. W latach 30. pracował w Ministerstwie Przemysłu i Handlu a potem
w Ministerstwie Rolnictwa i Reform Rolnych oraz redagował dwutygodnik „Gospodarka
Narodowa”. W latach 1931-32 kierował w Moskwie polsko-radziecką firmą „Sowpoltorg”, która
miała służyć rozwijaniu kontraktów handlowych i sprzedaży polskich towarów na rynku radzieckim.
Miał wtedy okazję zapoznać się z funkcjonowaniem gospodarki radzieckiej. W okresie wojny
przebywał na emigracji we Francji i Anglii. Po powrocie do kraju w sierpniu 1945 r. wstąpił do PPS
i z jej ramienia zasiadał w sejmie. Organizował CUP i był jego pierwszym prezesem. Wywarł wielki
wpływ na kształt pierwszego trzyletniego planu gospodarczego. W planie tym preferował rozwój
samorządności i spółdzielczości, umiarkowane tępo uprzemysłowienia, otwartość gospodarki oraz
równouprawnienie trzech sektorów oraz zdecentralizowany system zarządzania. Po ataku na CUP
odsunięty od polityki gospodarczej. Pracował jako ekspert w organizacjach międzynarodowych. [za
W. Stankiewicz, Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa, 2000.]
31
T. Kowalik, Spory o ustrój społeczno-gospodarczy Polski 1944-48, ed.cit., s. 82.
26
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4. Dyskusja o prawie wartości i prace jej uczestników
Kolejna fala otwartych dyskusji ekonomicznych miała miejsce dopiero na II
Zjeździe Ekonomistów Polskich w czerwcu 1956 r. Referaty wygłoszone w pierwszej części zjazdu w niewielkim stopniu dopuszczały możliwość zmian obowiązującego sposobu myślenia o ekonomii. Natomiast w dyskusji, która się wywiązała się w kolejnych dniach zjazdu, postawiono bardziej śmiałe tezy. Końcowe
przemówienie Oskara Langego stanowiące odbicie tego, co działo się na zjeździe
różniło się znacznie treścią i frazeologią od jego własnego referatu na początku
zjazdu32. W związku z referatem Włodzimierza Brusa33 wywiązała się dyskusja
o roli prawa wartości w gospodarce socjalistycznej i wypływających z tego prawa
wnioskach dla zarządzania gospodarką. Brus postawił wówczas tezę o niedostatecznym wykorzystaniu prawa wartości w mechanizmie sterowania gospodarką
narodową. Sugerował odejście od całkowitej kontroli nad gospodarką przez państwo i wprowadzenie pewnej dozy samodzielności przedsiębiorstwom w zakresie
asortymentu produkowanych towarów na bazie kalkulacji ekonomicznej, a nie
decyzji autora planu centralnego34. W okresie stalinowskim w marksistowskiej
teorii ekonomii przyjmowano, że w ustroju socjalistycznym stosunki towarowo-pieniężne, a co za tym idzie działanie prawa wartości będą wygasać w miarę budowy nowego ustroju i zostaną całkowicie zastąpione przez gospodarkę planową.
W praktyce gospodarczej przyjęcie stosunków towarowo-pieniężnych jedynie
jako koniecznej formy przejściowej powodowało zaburzenie jej istotnych funkcji. Ceny stawały się fikcyjne, spadało znaczenie rentowności przedsiębiorstw, nie
zaspokajano potrzeb konsumpcyjnych społeczeństwa35.
Dyskusja ta trwała na łamach prasy także po zjeździe i chociaż poglądy wyrażane w niej nie mogły naruszać podstaw mającej monopolistyczną pozycję
ekonomii marksistowskiej, tym niemniej niektórzy dyskutanci formułowali daleko idące postulaty w duchu rozszerzenia swobód gospodarczych. Nie mogli oni
J. Drewnowski, op.cit.
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socjalistycznej (1961), Socialist Ownership and Political Systems (1975), Od Marksa do rynku
(1989). [za W. Stankiewicz, Historia myśli ekonomicznej, ed.cit.]
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w panujących ówcześnie warunkach postulować budowy gospodarki wolnorynkowej, ale postulowali działania, które w niektórych punktach stanowiły dalekie
odejście od idei centralnej kontroli nad gospodarką. W dyskusji część uczestników formułowała postulaty ograniczenia zakresu aktywności państwa w gospodarce, poprzez ograniczenie zakresu centralnego planowania. Niektórzy autorzy
wysuwając tezę, że prawo wartości powinno być w zasadzie niczym nie ograniczonym regulatorem produkcji i cen, stanęli na pozycjach modelu rynkowego36.
Można sformułować tezę, że aczkolwiek część dyskutantów z pewnością nie była
liberałami gospodarczymi, to prezentowana przez nich wizja gospodarki socjalistycznej zawierała postulaty inspirowane ideami wolnorynkowymi.
Dość daleko w kierunku rynkowym szedł w swych propozycjach zgłaszanych
w dyskusji nad prawem wartości Jan Mujżel37, który postulował ograniczenie zasięgu centralnego planowania i wprowadzenie w jego miejsce mechanizmu rynkowego38. Opowiadał się za samodzielnością przedsiębiorstw obejmującą nie tylko ustalanie asortymentu, ale także w pewnych granicach cen i płac39. Nawiązując
do doświadczeń jugosłowiańskich, postulował też zwiększenie udziału pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem w miejsce aparatu państwowego40. To właśnie nawiązywanie do realizowanej w Jugosławii koncepcji samodzielnego przedsiębiorstwa zarządzanego przez załogę stało się przez długie lata wyrazem myślenia
o ograniczeniu władzy ekonomicznej państwa. W tekście Program doraźny nie
E. Łukawer, Z historii polskiej myśli ekonomicznej 1945-1995, OLYMPUS – Centrum
Edukacji i Rozwoju Biznesu, Warszawa 1997, s.10.
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z ekonomii na różnych wydziałach Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1952 kierował Katedrą Ekonomii
Politycznej w WSE w Łodzi a po jej włączeniu do UŁ od 1961 Zakładem Ekonomii Politycznej Socjalizmu w tej Katedrze. Od 1963 do 1966 pełnił funkcję dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. W latach 1964–1970 kierował Katedrą Ekonomii Politycznej, a następnie do 1975 był
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Planowania w Warszawie , a potem dyrektora w latach 1980–1981 w tym Instytucie. Od 1966 był
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systemu gospodarki socjalistycznej (1971), Ekonomiczne narzędzia zarządzania gospodarką socjalistyczną (1973), Innowacje w przemyśle (1981), Funkcjonowanie gospodarki polskiej (1984).
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Łódzkiego, Łódź 1995 i E. Łukawer, O tych z najwyższej półki, czyli rzecz w sprawie naszego
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wystarczy Jan Mujżel wskazywał na ważną rolę kontroli społecznej nad procesami
gospodarczymi. Pisał wręcz o rozbudowanym łańcuchu demokratycznych urządzeń
i instytucji zapewniającym kontrolę nad działalnością władz państwowych wszystkich szczebli i postulował rzeczywistą, a nie formalną odpowiedzialność polityczną
i prawną funkcjonariuszy aparatu państwowego przed narodem.41
Wagę elementów rynkowych i krytykę centralnego sterowania gospodarką
podejmował także Mujżel w swoich późniejszych pracach. W podręczniku Ekonomia polityczna podkreślał potrzebę pozostawienia przedsiębiorstwom sporej
dozy samodzielności w decyzjach gospodarczych42. Przeciwstawiał się arbitralnym decyzjom ograniczającym prywatną działalność gospodarczą. Wskazywał,
że dominacja sektora państwowego będzie mogła nastąpić na drodze rynkowego współzawodnictwa z sektorem prywatnym i stwierdzał, że właściwszą drogą
w przekształceniach gospodarczych nie są decyzje administracyjne, lecz „moralne” oddziaływanie ekonomiczne i społeczne43. W pracy Przedsiębiorstwo socjalistyczne a rynek powtórzył swoje wcześniejsze propozycje działań w duchu urynkowienia. Postulował szeroką ekonomiczną samodzielność przedsiębiorstw wraz
z rozszerzeniem zakresu funkcjonowania mechanizmów rynkowych44. Postulat
rozwoju stosunków rynkowych w obrębie gospodarki socjalistycznej pojawił się
też w pracy Zarys teorii funkcjonowania gospodarki socjalistycznej45.
Józef Popkiewicz46 zabierając głos w dyskusji o prawie wartości podkreślał, że „zasadniczym wskaźnikiem ograniczonych z konieczności potrzeb spoIbidem, s.120.
J. Mujżel, Ekonomia polityczna, PTE, Warszawa 1961, s.138-141.
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Warszawa 1980, s. 56.
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Rektorów Wyższej Szkoły Handlowej Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Akademii Ekonomicznej
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łecznych, miernikiem ich hierarchii i pilności, probierzem ich racjonalności
i słuszności – może być jedynie rynek”47. Postulował pełną samodzielność przedsiębiorstw48, ograniczenie roli władzy państwowej do polityki pieniężnej i kredytowej oraz subwencjonowania i tworzenia nowych podmiotów gospodarczych49.
Proponował formułę częściowego udziału pracowników w zyskach lub w pokrywaniu strat przedsiębiorstwa50 oraz możliwość likwidacji nierentownych przedsiębiorstw51. Była to propozycja bliska spółkom pracowniczym, aczkolwiek
ze względu na ówcześnie dominującą ideologię marksistowską pozbawiona postulatu formalnego przeniesienia praw własności na pracowników.
Postulaty urynkowienia gospodarki zgłaszane przez Józefa Popkiewicza były
połączone z uwagami na temat dróg i tempa wprowadzania zmian rynkowych
w gospodarce. Co prawda autor nie przedstawił precyzyjnych rekomendacji w tej
kwestii pozostawiając podjęcie decyzji politykom, ale zarysował problem tempa
zmian przewidując, że przejście od jednego do drugiego modelu gospodarczego
może wywołać wstrząsy i zaburzenia. Dlatego wskazywał na konieczność podjęcia decyzji, czy zmiany służące urynkowieniu mają być szybkie, radykalne i jednoczesne, czy też stopniowe52.
Podobnie jak Mujżel, Popkiewicz w swych pracach powstałych już po dyskusji o prawie wartości wypowiadał się na rzecz urynkowienia gospodarki. W pracy
Rola stopy zysku w gospodarce socjalistycznej, wskazywał na konieczność stosowania stopy zysku jako kryterium oceny przedsiębiorstwa, zorganizowanego
zgodnie z kanonami gospodarki socjalistycznej. Krytycznie oceniając efektywność gospodarki socjalistycznej w Polsce, konsekwentnie w swoich publikacjach
głosił pogląd o stworzeniu w socjalizmie gospodarki rynkowej53.
Chociaż w samej dyskusji nad prawem wartości wypowiedzi Włodzimierza
Brusa nie były radykalne, w późniejszych latach w swej pracy Ogólne problemy funkcjonowania gospodarki socjalistycznej także on zaczął wypowiadać się
na rzecz zdecentralizowanego modelu gospodarki socjalistycznej posiadającego
wbudowany mechanizm rynkowy. W systemie tym przedsiębiorstwa podejmowałyby decyzje w oparciu o kryterium rentowności, a kształtowanie cen pozostawiono by z pewnymi wyjątkami mechanizmowi rynkowemu54.
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Uczestnicy dyskusji o prawie wartości, która rozgorzała po 1956 r., w większości
wystąpień nie ustosunkowywali się do problematyki własności prywatnej, lecz koncentrowali się na postulatach zmiany sposobu sterowania procesami gospodarczymi oraz
zarządzania przedsiębiorstwami państwowymi. Jedynie Stefan Kurowski55 w tekście
Rynek i plan postulował przywrócenie własności prywatnej w pewnych dziedzinach
oraz odetatyzowania własności spółdzielczej56. Kurowski pisał, że upaństwowienie
środków produkcji nie było uzasadnione stanem świadomości społecznej57. Opisując
postulowane zmiany mające na celu wprowadzenie mechanizmów rynkowych do gospodarki poświęcił także uwagę otoczeniu administracyjnemu procesów gospodarki
postulując daleko idące zmiany w urzędach związanych z zarządzaniem gospodarką58.
Głośnym echem odbiła się sprawa habilitacji Stefana Kurowskiego. Podstawą habilitacji była rozprawa Historyczny proces wzrostu gospodarczego. W pracy
tej w oparciu o dane o produkcji stali w okresie wielu stuleci w różnych krajach, Kurowski postawił tezę, że system gospodarczy krajów socjalistycznych
nie może wygrać rywalizacji z systemem wolnorynkowym59. Na rewolucyjną
i przeczącą ówczesnej propagandzie tezę zwrócono uwagę Władysławowi Gomułce, który poruszył tę sprawę w wystąpieniu na plenum Komitetu Centralnego
PZPR. W efekcie nacisków politycznych habilitacja została cofnięta. Powtórnie
Kurowski habilitował się po pięciu latach60. W latach 70. Kurowski miał trudności z publikowaniem swoich prac. Zmuszony był też przejść z Zakładu Nauk
Ekonomicznych PAN do Instytutu Geografii PAN. Stworzył w tym okresie kilka
prac z zakresu problematyki historii gospodarczej i przestrzennego rozwoju kraju.
55
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W warunkach monopolu ekonomii marksistowskiej głosy krytyczne wobec
negatywnych zjawisk gospodarczych związanych z centralnym kierowaniem
gospodarką, takich jak niska efektywność, marnotrawstwo czy niezaspakajanie
potrzeb konsumpcyjnych, były częstokroć jedyną dopuszczalną w oficjalnym
obiegu formą propagowania wolności gospodarczej. W ówczesnych warunkach
nie było możliwe kwestionowanie podstaw ekonomii marksistowskiej, ale głosy
na rzecz ograniczenia wpływu państwa na gospodarkę godne są odnotowania,
aby wskazać obecność postulatów zgodnych z ideami liberalnymi także w okresie
dominacji ekonomii marksistowskiej.

5. Idee liberalne w publicystyce i w pracach z dziedziny historii
gospodarczej i teorii wzrostu
Adam Krzyżanowski nie brał udziału w dyskusji o prawie wartości uważając, że konieczność działania prawa wartości to rzecz oczywista61. W latach 19561959 Krzyżanowski opublikował kilkanaście artykułów w ukazujących się legalnie wydawnictwach katolickich takich jak: „Znak”, „Tygodnik Powszechny”, „Za
i Przeciw”. Z publikacji tych można wywnioskować, że lider szkoły krakowskiej
zaakceptował w tym okresie przemiany, które nastąpiły w Polsce. Mimo, iż nie
kwestionował już zmian ustrojowych, przedstawiana przez niego wizja ustroju różniła się zdecydowanie od oficjalnej większą obecnością mechanizmów rynkowych.
Stanisław Czaja określa ją mianem socjalizmu w pełni rynkowego62. Nie atakując
podstaw ówczesnego systemu gospodarczego Krzyżanowski poruszał w krytycznym duchu wiele kwestii związanych z funkcjonowaniem gospodarki; postulował
wymienialność złotówki63, krytykował nadmierny rozwój przemysłu ciężkiego,
przeciwstawiał się egalitaryzmowi, a także alienacji władzy gospodarczej, która
była w jego opinii charakterystyczna dla państw socjalistycznych64. Zgłaszał postulaty ograniczenia wpływu państwa na gospodarkę, np. poprzez likwidowanie
dotacji państwowych dla przedsiębiorstw, odejście od regulacji cen przez państwo, ograniczenie decyzji arbitralnych w polityce inwestycyjnej. W artykułach
z lat 1956-1959 Krzyżanowski odszedł od zdecydowanie liberalnych poglądów,
akceptując między innymi nacjonalizację przemysłu65. Swój krytyczny stosunek
do wszechwładzy państwa sygnalizował wykazując rozbieżność między tendenS. Czaja, M. Natali Liberalizm i szkoła krakowska [w:] Stanisław Czaja (red.), Rozwój
polskiej myśli ekonomicznej na przestrzeni wieków, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
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62
Ibidem, s. 105.
63
A. Krzyżanowski, Polityka dewizowa rządu na dobrej drodze, „Tygodnik Powszechny”,
„Znak”, Kraków 1957, nr 6.
64
A. Krzyżanowski, Wiek XX – upadek sztuki rządzenia, „Znak”, bez wydawcy, 1957, nr 41.
65
Ibidem
61

158
cją do upaństwowienia a procesami uspołecznienia66. Względy cenzury sprawiały,
że wiele poglądów i opinii było w ówczesnej publicystyce wyrażane w postaci metafor, co stwarza trudności interpretacyjne67. Analizując ówczesne publikacje należy jednak brać pod uwagę, że w warunkach silnej cenzury występowały problemy
z dosłownym przekazem myśli autora. Jednakże można stwierdzić, że zgłaszane
przez Krzyżanowskiego propozycje urynkowienia systemu socjalistycznego szły
dalej w swym radykalizmie od większości głoszonych ówcześnie68.
Krzyżanowski w swoich artykułach opublikowanych po 1956 roku pozostał
zwolennikiem tezy o silnym powiązaniu sfery gospodarczej z otoczeniem społecznym i politycznym. Zwracał uwagę na powiązanie ze sobą systemu gospodarczego i politycznego wskazując nierozerwalne powiązanie liberalizmu, jawności rządzenia i praworządności. Krytykował jednocześnie rządzącą monopartię
za przejęcie kierownictwa nie tylko politycznego, ale i gospodarczego, a także
za próbę tworzenia błędnego systemu wartości. Pojawia się postulat zgodności
systemu sprawowania władzy politycznej i gospodarczej z wartościami moralnymi i tradycją historyczną69.
Charakterystyczne jest, że zdecydowana większość autorów wyrażających
liberalne podejście do gospodarki poświęcała znaczną część swej aktywności
naukowej w okresie po II wojnie światowej na badania związane z historią
gospodarczą i historią myśli ekonomicznej. Czynili tak Adam Krzyżanowski,
Edward Taylor, Józef Popkiewicz, Stefan Kurowski i Edward Lipiński. U tego
ostatniego poglądy wyrażane w tym okresie nie były już liberalnymi. Można
przypuszczać, że jedną z przyczyn była chęć znalezienia takiego przedmiotu
aktywności naukowej, gdzie naciski na rzecz zajmowania stanowiska zgodnego
z oficjalną ideologią będą mniejsze niż w przypadku zajmowania stanowiska
w aktualnych kwestiach gospodarczych. Dziedzina ta nie była jednak wolna
od nacisków ideologicznych. Podręcznik Edwarda Taylora Historia rozwoju
ekonomiki wydany w latach 1957-1958 nie został szerzej rozpowszechniony,
gdyż nie był zgodny z marksistowskim paradygmatem ekonomii70, a jego trzeci
tom poświęcony ekonomii socjalistycznej w ogóle nie mógł ukazać się drukiem71. Należy zauważyć, że angażując się w badania nad historią gospodarczą
i historią myśli ekonomicznej autorzy o liberalnych przekonaniach potwierdzali,
iż dostrzegają wagę doświadczeń historycznych w procesach ekonomicznych.

S. Czaja, M. Natali, op.cit., s. 107.
Ibidem, s. 105.
68
Ibidem, s. 105.
69
A. Krzyżanowski, Wiek XX – upadek sztuki rządzenia, ed.cit.
70
J. Nowicki, op.cit., s. 126.
71
E. Borkowska-Bagieńska, Edward Taylor czy wartości niedoceniane?, Wydawnictwo
Poznańskie, Poznań, 2004, s. 57.
66
67
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Z liberalnych przekonań znany był także Cezary Józefiak72. W początkach
swej pracy naukowej Józefiak zajmował się głównie zagadnieniami teorii wzrostu
gospodarczego. W pracach tych poszukiwał teoretycznych podstaw racjonalnego
podejmowania decyzji gospodarczych. Zwracał jednak uwagę na brak ogólnych
warunków w polskiej gospodarce do wprowadzania racjonalnych rozwiązań. Dlatego już w latach 70. formułował postulaty decentralizacji procesu podejmowania
decyzji gospodarczych73. Ale w pełni swe liberalne przekonania mógł wyrażać
w publikacjach dopiero w okresie późniejszym.
W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku w warunkach pewnej względnej swobody i otwarcia na świat zapoczątkowanego przez ekipę Gierka ponownie
rozwinęła się w Polsce refleksja nad gospodarką w duchu liberalnym. Początkowo ograniczała się jedynie do sfery publicystyki, wydawanej poza zasięgiem
cenzury. Oficjalny dyskurs naukowy był nadal zdominowany przez ekonomię
marksistowską. Następujący w latach siedemdziesiątych rozwój publikacji tzw.
drugiego obiegu zarówno powstających w kraju jak i dostarczanych z ośrodków
emigracyjnych sprawił, że liberalne poglądy gospodarcze zaczynały przebijać się
do powszechniejszej świadomości Polaków. Pewne możliwości zawoalowanej
prezentacji tych poglądów były też w ukazującej się za przyzwoleniem władz
prasie katolickiej.

72
Cezary Józefiak (1932-2007) – absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, uczeń Michała
Kaleckiego. Od 1966r. pracował na Uniwersytecie Łódzkim. Na tej uczelni doktoryzował się, habilitował i uzyskał tytuł profesora. W latach 1971-1975 był dziekanem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Od 1975 r. kierował Zakładem Teorii Wzrostu Gospodarczego. W latach 19901993 był dyrektorem Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W latach 1980-1989
był członkiem Komisji do spraw Reformy Gospodarczej w Polsce, następnie w latach 1990-1991
zasiadał w Radzie Ekonomicznej przy Prezesie Rady Ministrów, w latach 1993-1997 był członkiem
Rady Naukowej Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego
i Polskiej Akademii. Nauk. W latach 1992-1997 był członkiem Rady Naukowej przy Prezesie NBP,
a w latach 1998-2004 członkiem Rady Polityki Pieniężnej. W latach 1980-1989 pełnił funkcję doradcy NSZZ „Solidarność” w sprawach ekonomicznych. Przewodniczył podkomisji polityki gospodarczej w rozmowach „Okrągłego Stołu”. W latach 1989-1991 był senatorem RP, przewodniczył
Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej. Przedmiotem jego prac naukowych była teoria reprodukcji, teoria wzrostu gospodarczego i postępu technicznego. Główne prace: Optimum techniczno-renowacyjne w gospodarce socjalistycznej (1971), Reprodukcja w gospodarce socjalistycznej
(1974), Uwagi o rządowym programie antykryzysowym (1981), Transformation and Microeconomic Adjustment in Poland (1994) [Edward Łukawer, O tych z najwyższej półki, ed.cit.]
73
Eugeniusz Rychlewski, Profesor Cezary Józefiak (1932-2007), http://www.inepan.waw.pl/
pliki/seminaria/2007-02-22/wspomnienie.pdf [dostęp 19.06.2012 r.]
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Osobą, która wywarła znaczny wpływ na kształt polskiego liberalizmu w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku był Stefan Kisielewski74.
Jak pisał Jerzy Szacki, Kisielewski bronił „liberalizmu od niepamiętnych czasów,
nieświadomy jednak aż do ostatnich lat życia, że jest inicjatorem poważnego i najzupełniej praktycznego przedsięwzięcia”75. Przez wiele lat określenie „liberał”
kojarzyło się głównie z Kisielewskim, a on sam określał swoje poglądy jako ekstrawaganckie „wariactwo”76. Do inspiracji jaką czerpali z twórczości Kisielewskiego przyznawali się zarówno liberałowie gdańscy77 jak i Mirosław Dzielski78.
Kisielewski był przede wszystkim publicystą. Jego twórczość bardzo inspirowała w zakresie tematyki ekonomicznej ówczesne środowiska opozycji. Nie
miał przygotowania ekonomicznego, lecz sam stwierdzał, że praca w komisji sejmowej stała się dla niego źródłem wiedzy o problemach gospodarczych. Napisał
o niej, że była jego uniwersytetem79. Z dumą podkreślał, iż pracując w Komisji
Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów zyskał uznanie Oskara Langego, który
twierdził, że Kisielewski ma „instynkt ekonomiczny”80.
Już w pierwszych latach po wojnie Kisielewski krytykował ograniczenie wolności gospodarczej wyrażające się w upaństwowieniu przemysłu81 i zwalczaniu
prywatnej inicjatywy82. Wyraz swoim krytycznym wobec gospodarki centralnie
planowanej poglądom dawał też w latach późniejszych83. Ze względu na cenzurę
74
Stefan Kisielewski (1911-1991) prozaik, publicysta, kompozytor, krytyk muzyczny. Był
jedną z czołowych postaci opozycji politycznej w Polsce. Związany ze środowiskiem „Tygodnika
Powszechnego”. W latach 1957-65 był posłem na Sejm z grupy katolickiej „Znak”. Kisielewski zasłynął przede wszystkim jako publicysta. Był autorem ponad 1500 felietonów wydanych na łamach
„Tygodnika Powszechnego” publikował także na łamach „Wprost”, paryskiej „Kultury” i w „Res
Publice” oraz w prasie emigracyjnej. Oprócz tego był autorem kilku powieści oraz początkowo
nieprzeznaczonych do publikacji wspomnień – Dzienników. Aczkolwiek nie miał formalnego wykształcenia ekonomicznego dużą uwagę poświęcał tematyce ekonomicznej. Krytykował gospodarkę centralnie planowaną, formułował idee naprawy gospodarki w duchu liberalnym.[za M. Urbanek
Kisiel, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1997]
75
J. Szacki Wstęp [w:] Donald Tusk Idee gdańskiego liberalizmu, Fundacja Liberałów,
Gdańsk,1998, s.11.
76
Idem, Liberalizm po komunizmie , ed.cit., s. 7
77
P. Kapczyński, Gospodarka jako wyzwanie programowe dla opozycji, „Przegląd
Polityczny”, Wydawnictwo Litery, Gdańsk 1987, nr 9.
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Mirosław Dzielski, Kronika Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego: Stefan Kisielewski
w Klubie Sympatyków KTP, „13”, Oficyna Liberum Veto, Kraków 1987, nr 6.
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S. Kisielewski, O Rejtanie, opozycji, polityce publicystyce, „Tygodnik Powszechny”,
„Znak”, Kraków 1957, nr 430.
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Idem, Na czym polega socjalizm?, Oficyna Wydawnicza Maximum, Poznań 1990, s.11.
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Idem, Bęc-Walski jestem! „Tygodnik Powszechny” Kuria Xiążęco-Metropolitalna
Krakowska, Kraków 1946, nr 63.
82
Idem, W Polsce mówi się po angielsku „Tygodnik Powszechny” Kuria XiążęcoMetropolitalna Krakowska, Kraków 1946, nr 50.
83
Idem, O miłości i o śmierci „Tygodnik Powszechny”, Społeczny Instytut Wydawniczy
Znak, Kraków 1960, nr 576.
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możliwa była jedynie otwarta krytyka niektórych aspektów życia codziennego.
Natomiast krytyka ograniczenia swobód gospodarczych czy centralnego planowania, była wyrażana w sposób alegoryczny, ale mimo tego Kisielewski był przez
lata głosem krytycznym wobec centralnie planowanej gospodarki w oficjalnym
obiegu wydawniczym.
Bardziej otwarcie Kisielewski mógł wypowiadać się w literaturze wydawanej na emigracji. W tekście W sprawie reklamy opublikowanym w paryskiej
„Kulturze” wymieniał następujące zarzuty pod adresem rządzących: zniszczenie prywatnej przedsiębiorczości, nieuzasadniony rozwój przemysłu ciężkiego,
uniemożliwienie rozwoju usług, utrudnianie współpracy gospodarczej z innymi
krajami, powoływanie dyletantów na kluczowe stanowiska gospodarcze84. Podobnie krytyczne obserwacje odnośnie istoty gospodarki centralnie planowanej
zawarł w swoich Dziennikach. Sugerował zwiększenie tam naprawę ówczesnych
stosunków gospodarczych poprzez zwiększenie zakresu wolności gospodarczej.
W Dziennikach znajdujemy także wezwanie do stworzenia „ideologii współczesnego kapitalizmu”. Jest to świadectwo nie tylko poszukiwań praktycznych rozwiązań, ale i ich uzasadnienia w sferze idei. Jako przykłady tworzenia systemów
ideowych uzasadniających funkcjonowanie gospodarki wolnorynkowej Kisielewski podaje Wilhelma Röpke, wskazując na swoją inspirację ordoliberalizmem85.
W 1979 roku w tekście Czy geopolityka ma znaczenie?86 wydanym w drugoobiegowym piśmie „ResPublica” znalazła się nie tylko krytyka stanu ówczesnego,
ale także koncepcja zmian ustrojowych prowadzących do odrzucenia nieefektywnego systemu opartego o centralne sterowanie i państwową własność przedsiębiorstw. Kisielewski nie przedstawił tam co prawda szczegółowych rozwiązań,
a raczej ideę, że w interesie ówcześnie rządzących Polską i ZSRR była zmiana
systemu gospodarczego na rynkowy. Zalecał ruchom opozycyjnym wywieranie
społecznego nacisku na władzę przy jednoczesnym przekonywaniu części elit
władzy, że nieefektywny system gospodarczy musi ulec przemianom. Koncepcja
ta stanowiła novum w kręgach opozycji, bowiem zwracała uwagę przede wszystkim na zmiany gospodarcze.
Koncepcje przemian ustrojowych przedstawiane przez Kisielewskiego
uwzględniały ważną rolę czynnika społecznego i politycznego. Wielokrotnie podkreślał związki systemu wolnorynkowego z demokratycznym systemem wyłaniania władzy. Kisielewski dostrzegał bariery społeczne w reformowaniu gospodarki. Krytykując gospodarkę socjalistyczną w eseju Na czym polega socjalizm?87
Idem, W sprawie reklamy, „Kultura”, Instytut Literacki, Paryż 1978, nr 10.
Idem, Dzienniki, Iskry, Warszawa, 2001, s. 114.
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Idem, Czy geopolityka ma znaczenie?, „Res Publica”, Wydawnictwo Krąg, 1979, nr 1.
87
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Dilettanten, Socialismus und Wirschaftpraxis (Polska, czyli rządy dyletantów, socjalizm i praktyka
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zwracał tam uwagę jednak nie tylko na wady systemu, ale także na panujący
w Polsce „indyferentyzm gospodarczy” czyli powszechną nieznajomość zjawisk
ekonomicznych. Opisywał też negatywne skutki społeczne ówcześnie funkcjonującego systemu gospodarczego wyrażające się w bierności i braku zaangażowania
w pracę.

Podsumowanie
Okres po II wojnie światowej do lat osiemdziesiątych to okres, w którym
postulaty wolności gospodarczej, ograniczenia działań państwa w sferze gospodarczej czy ochrony własności prywatnej stały w sprzeczności z oficjalną wizją
stosunków ekonomicznych. Autorzy, którzy wyrażali w swych pracach idee wolnorynkowe czynili to zwykle krytykując niektóre aspekty rzeczywistości gospodarczej i domagali się swobód gospodarowania jedynie w ograniczonych sferach,
takich jak drobny handel czy rzemiosło. Charakterystyczne jest to, że postulaty
umożliwienia działania mechanizmów rynkowych, aż do końca tego okresu praktycznie nie były łączone z postulatami odejścia od społecznej własności środków
produkcji czy całkowitego zarzucenia centralnego planowania gospodarczego.
W warunkach gospodarki centralnie planowanej za liberalne uchodziły postulaty pozostawienia w rękach prywatnych czy wręcz spółdzielczych określonych
branż. Także propozycje odejścia od administracyjnego sterowania przedsiębiorstwami państwowymi na rzecz ich samodzielności, przy niezmienionej własności
państwowej były dozwolonymi w oficjalnym obiegu postulatami na rzecz liberalizacji gospodarki. Idee liberalne znajdowały też wyraz w krytyce poszczególnych aspektów systemu opartego o państwową własność środków produkcji bez
naruszania jego podstaw.
Problem zagwarantowania prywatnej własności przedsiębiorstw był w okresie po zakończeniu II wojny światowej tym aspektem liberalnych idei gospodarczych, który polscy ekonomiści poruszali najrzadziej. Trudno stwierdzić, w jakim
stopniu wynikało to z silnej presji cenzury, która mogła akceptować postulaty
zwiększenia samodzielności przedsiębiorstw, a za niedopuszczalne uznawała
kwestionowanie istoty systemu, którą było twierdzenie o społecznej własności
środków produkcji. Wydaje się jednak, że przynajmniej w przypadku wielkich
przedsiębiorstw uznanie prymatu własności państwowej było rzeczywistym poglądem autorów wynikającym być może w części ze świadomości sytuacji politycznej. W tych warunkach pochwała przedsiębiorczości w kontekście prywatnej
własności pojawiała się zazwyczaj jako opis sytuacji z przeszłości, a bardzo rzadko jako konkretne zalecenie na przyszłość.
Warto podkreślić, że powszechna wśród ekonomistów polskich prezentujących idee liberalne była świadomość instytucjonalnych uwarunkowań procesów
gospodarczych. Wynikało to nie tylko ze sposobu pojmowania gospodarowania
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jako części szerszego systemu kulturowo-politycznego, ale było także skutkiem
atmosfery i warunków politycznych, w których musieli żyć i w których podejmowali próby obrony i dostosowywania swych przekonań do powstałej po II wojnie
światowej sytuacji historycznej.
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