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Khaliunaa Erdenekhuu
SEKTOR PRZEDSIĘBIORSTW W MONGOLII
SECTOR ENTERPRISES IN MONGOLIA
Abstract
In Mongolia, private companies were created through privatization during the
transition from a centrally planned economy to a market economy. The main purpose of this
paper is to analyse the development of private enterprises in Mongolia. While the role of the
private sector in the economy has grown considerably, it still faces many constraints, such as
economic instability, poor infrastructure, weak institutions, corruption etc.
Key words: enterprise, privatization, competition, constraint
JEL Classiffication: O10, O12, O53

Wstęp
Podstawą współczesnej gospodarki rynkowej są przedsiębiorstwa prywatne. Zjawisko
to można zaobserwować w Mongolii, gdzie odgrywają one główną rolę w rozwoju
gospodarczym. Znaczenie sektora prywatnego w gospodarce mongolskiej stopniowo wzrasta,
a początki tego fenomenu sięgają lat 90. XX wieku, do czego przyczynił się proces
transformacji systemowej. Udział tego rodzaju przedsiębiorstw utrzymywał się najpierw na
zerowym poziomie, jednakże w wyniku zmian osiągnął pułap 80% w PKB Mongolii. Obecnie
mongolski sektor prywatny stanowi prawie 90%1 wszystkich firm działających na terenie
państwa i jednocześnie zapewnia 85% miejsc pracy.
Podstawowym celem artykułu jest przede wszystkim omówienie genezy i rozwoju
przedsiębiorstw prywatnych w Mongolii, a w szczególności ich potencjału, konkurencyjności
i tendencji oraz problemów, jakie wystąpiły w trakcie zmian. gospodarczych W opracowaniu
zostały wykorzystane dane statystyczne. Literatura przedmiotu zaś posłużyła jako źródło
analizy sektora przedsiębiorstw w Mongolii.
Prywatyzacja przedsiębiorstw w Mongolii
oku rozpoczęła się w Mongolii transformacja gospodarki rynkowej. Przed tą
modernizacją mongolski kraj był socjalistycznym państwem, w którym funkcjonowała



mgr, doktorantka w Katedrze Ekonomii Rozwoju, Uniwersytet Łódzki.
ADB, Private sector assessments in Mongolia, 2004 str. V, http://www.adb.org/documents/private-sectorassessment-mongolia [10.06.2014]
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gospodarka centralnie planowana pozbawiona sektora przedsiębiorstw prywatnych. Lata 90.
XX wieku to czas istotnych zmian dla Mongolii, ponieważ rząd przyjął program prywatyzacji
polegający na przekształceniu własności państwowej w formę własności prywatnej. W tym
celu utworzono Państwową Komisję Prywatyzacji, która nadzorowała ten proces i
bezpośrednio podlegała premierowi.
Proces przekształceń prywatyzacyjnych był przeprowadzony w trzech etapach:


prywatyzacja kuponowa, która odbywała się w latach 1991–1994,



prywatyzacja gotówkowa trwająca od 1994 roku do 2000 roku,



prywatyzacja późniejsza, która nastąpiła po 2000 roku.

okres, nazywany prywatyzacją kuponową, został uruchomiony w maju 1991 roku i
trwał do końca 1994 roku. Etap ten przyczynił się do sprzedaży 4483 przedsiębiorstw, z
czego 92% wszystkich własności wyprzedano na podstawie kuponów, 8% za gotówkę lub z
wykorzystaniem kredytu. Sprywatyzowane firmy zajmowały się handlem i usługami.
przyjął rezolucję 179 o „Przyspieszonym Programie Prywatyzacji” 15 października
1994 roku. W dokumencie tym znalazło się ponad 400 przedsiębiorstw państwowych, które
przeznaczono do sprywatyzowania. W ramach programu zostały wykorzystane rożne metody
sprzedaży majątku państwowego: aukcja, sprzedaż w drodze przetargu, utworzenie joint
ventures, sprzedaż udziałów poprzez giełdę — flotacja, management buy-out oraz złota akcja.
Dopuszczano również możliwość likwidacji przedsiębiorstw.
Po wyborachW 1996 roku w Mongolii przeprowadzono wybory parlamentarne, a nowy
rząd, który był zaniepokojony niskim poziomem przychodów, zobowiązał się do zwiększenia
tempa prywatyzacji. Rok później uchwalono nowy program tego procesu, którego celem stało
się przyspieszenie i

lepsza przejrzystość działania — prywatyzacji. Ponadto, kolejnym

dążeniem władz było zwiększenie koncentracji własności akcji, przyciągania inwestycji
zagranicznych oraz zwiększenia przychodów państwa. W latach 1996–2000 zostały
sprywatyzowane 942 przedsiębiorstwa.
Trzeci etap prywatyzacji, który rozpoczął się po 2000 roku to proces zmiany własności
państwowej na własność prywatną

dużych, najbardziej wartościowych przedsiębiorstw

krajowych, do których należą APU, Trade and Development Bank, Agricultural Bank, Gobi,
Mongol Daatgal oraz Netimport Concern. Zgodnie z wynikami badania, jakie przeprowadziło
ADB, w latach 2001–2007 zostały sprywatyzowane 122 małe i duże przedsiębiorstwa.
W myśl rezolucji rządu2 112 o „Liście wykazie osób prawnych przeznaczonych do
2
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Informacje pozyskano ze strony www.legalinfo.mn [06.06.2014]

prywatyzacji w 2008 r.” do procesu zmiany własności zostało zgłoszonych 5 przedsiębiorstw,
ale sprywatyzowano tylko dwa z nich. W 2010 roku parlament przyjął rezolucję 11 o
„Prywatyzacji majątku państwowego w latach 2010–2012”. W ramach tego dokumentu rząd
uchwalił kolejną rezolucję 86 o „Liście osób prawnych do prywatyzacji w 2010 roku”, w
której znalazło się 10 dużych przedsiębiorstw. Jednakże później 2 z nich zostały usunięte z
tego wykazu na podstawie rezolucji nr 198. Do chwili obecnej tylko dwa z tych
przedsiębiorstw pozostały w całości lub części sprywatyzowane, Erdene zam — 100%,
Baganuur — 35%. W ostatnich latach proces prywatyzacji uległ spowolnieniu i odnotowano
słabe egzekwowanie.
OKolejnym postępem procesu było przygotowanie, opracowanie programu — „100 dni
wzmocnienia gospodarki”, który wszedł w życie 8 maja 2014 roku. W ramach akcji rząd
zaproponował dalszą prywatyzację majątku państwowego. Zgodnie z danymi MNB3 13
przedsiębiorstw zostanie sprywatyzowane w 100%, a 9 — częściowo, co oznacza, że
zmniejszeniu ulegnie tylko udział państwa.
Proces prywatyzacji w Mongolii ocenia się dobrze, na co wskazuje fakt, iż większość
majątku państwowego została sprywatyzowana. Obecnie około 90% wszystkich firm jest
własnością prywatną. Mongolskie przedsiębiorstwa prywatne powstawały w bardzo trudnych
warunkach zarówno gospodarczych, jak i instytucjonalnych. Chociaż rynek otworzył się dla
konkurentów, to gospodarka spotkała się z wieloma problemami. Wymienia się następujące
trudności: ceny artykułów konsumpcyjnych wzrosły 18-krotnie w latach 1989–1993, w 1993
roku inflacja wyniosła 318% , PKB spadł o ponad 20%, a stopa bezrobocia wyniosła 10%.
Proces prywatyzacji został wprowadzony tak szybko, że nie zdążyły się wykształcić
nawet podstawowe instytucje, chociażby regulujące prawa własności. Pojawiło się także
mnóstwo problemów technicznych wynikających z braku wiedzy i braku doświadczenia w
audycie. Trudności te dotyczyły też funkcjonowania sądów przeciążonych pracą. Natomiast
banki były niezdolne do udzielania kredytów4. W 1995 roku uchwalono Prawo o papierach
wartościowych oraz Prawo o partnerstwie i spółkach, co jednak było spóźnionym ruchem ze
strony władz, ponieważ wówczas trwały już procesy prywatyzacji. Wszystkie firmy na
giełdzie pojawiły się na rynku kapitałowym przed przyjęciem założeń rezolucji, jak i przed

3

Mongolian National Broadcaster, “Хувьчлагдах 22 компани 19 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай ажиллаж
байна” 2014-06-30, http://mnb.mn/i/27488 .
4

Anderson J.H., Lee Y., & Murrell P., Do Competition and ownership affect enterprise efficiency in the absence
of market institution? Evidence after privatization in Mongolia, Economic Inquiry 38.4, 2000.
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powstaniem firm audytorskich5.
Tendencje w rozwoju sektora prywatnego w Mongolii
ch ADB, udział wartości dodanej sektora prywatnego stanowił 57% w 1996 roku,
71,8% w 1999 roku, 75% w 2001 roku, a w roku 2007 — 70%. Urząd Statystyczny Mongolii
(NSO) przedstawił, że w 2009 roku poziom ten wynosił 73%, a w 2012 roku — 77%.
Jak pokazuje rysunek 1., przedsiębiorstwa prywatne Mongolii w 2012 roku dominują w
następujących sektorach dziedzinach działalności: w rolnictwie (99,9%), przemyśle (89,9%),
budownictwie (96,5%), handlu (100%), obsłudze nieruchomości (99,6%), usługach
finansowych i ubezpieczeniowych (99,5%), usługach hotelarskich i gastronomicznych
(99,3%), informacji i komunikacji (95,1%), górnictwie (60,9%), usługach transportowych i
magazynowych (62,3%).
.sektora prywatnego w PKB według działalności w cenach bieżących w 2012 roku
Kultura, rozrywka i rekreacja

23,4

Pomoc społeczna i zdrowie człowieka

25,6

Edukacja

16,2

Działalność administrycyjna

98,7

Działalność zawodowa, naukowa i techniczna

75,9

Obsługa nieruchomości

99,6

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

99,5

Informacja i komunikacja

95,1

Usługi hotelarskie i gastronomiczne

99,3

Transport i magazynowanie

62,3

Handel hurtowy i detaliczny

100

Budownictwo

95,5

Dostawa wody

38,8

Zaopatrzenie w energii

14,1

Przemysły przetwórczowe

89,9

Górnictwo

60,9

Rolnictwo

99,9
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Źródło: Urząd Statystyczny Mongolii, www.1212.mn.[28.06.2014]

W 2011 roku Urząd Statystyczny Mongolii prowadził analizę przedsiębiorstw. Dzięki
badaniu wykazano, że liczba firm prywatnych wyniosła 60 tys. i jednocześnie zwiększyła się
2,1-krotnie w porównywaniu z wielkością z 2006 roku. W branży budowniczej ilość tego
rodzaju przedsiębiorstw wzrosła 3,1-krotnie, w sektorach transportu, komunikacji i obsługi
5

Jermkowicz W., Kozarzewski P., Privatisation in Mongolia, CASE — Center for Social and Economic
Research, 1996.
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nieruchomości — 2.7-krotnie, a w przemyśle przetwórczym — 2,4-krotnie. Co więcej, liczba
ta zwiększyła 2,3-krotnie w gałęzi, jaką jest edukacja i rozrywka, a w handlu i rolnictwie —
2,1-krotnie.
Większość przedsiębiorstw, czyli 25 tys. (41,4%) zajmuje się handlem. Około 6 tys.
(10,3%) firm trudni się

obsługą nieruchomości, 5,6 tys. (9,4%) — przemysłem

przetwórczym, a 4 tys. (6,6%) — budownictwem. Rolnictwem zaś zajmuje się 3 tys.
przedsiębiorstw (5,5%), co przedstawia tabela 1. Duża liczba firm handlowych jest związana
z istnieniem wielu małych zakładów pracy. Początkujący przedsiębiorcy bardzo często
rozpoczynają prowadzenie własnej działalności od stworzenia przedsiębiorstwa zajmującego
się handlem.
W 2010 roku w przedsiębiorstwach w Mongolii pracowało 529,5 tys. ludzi (wielkość ta
nie uwzględnia rodzinnych biznesów w nieformalnym sektorze i rolnictwie), z tego 55,7%,
czyli ponad połowa pracowników była zatrudniona w przedsiębiorstwach prywatnych, a
całkowita liczba pracujących w kraju wyniosła wówczas 1 mln ludzi.
Tabela 1. Liczba przedsiębiorstw prywatnych według działalności gospodarczej w 2006 i 2011roku
Działalność przedsiębiorstw prywatnych
2006 r.
2011 r.
2011/2006
%
liczba
procent
liczba
procent
Całkowicie
28 582
100
60 626
100
212.1
Rolnictwo
1598
5.6
3321
5.5
207.8
Górnictwo
399
1.4
493
0.8
123.6
Przemysły przetwórcze
2335
8.2
5680
9.4
243.3
Dostawa energii elektrycznej, gazowej i
135
0.5
152
0.3
112.6
wodnej
Budownictwo
1296
4.5
4030
6.6
311.0
Handel detaliczny i hurtowny
12080
42.3
25069
41.4
207.5
Hotele i restauracji
1440
5.0
2265
3.7
157.3
Transport, przechowanie, komunikacja
1115
3.9
3028
5.0
271.6
Finanse i ubezpieczenie
1668
5.8
214
3.5
126.6
Obsługa nieruchomości
2293
8.0
6238
10.3
272.0
Edukacja
705
2.5
1588
2.6
225.2
Pomoc społeczna i zdrowie
1489
5.2
2092
3.4
140.5
Kultura, rozrywka i rekreacja
2018
7.1
4542
7.5
225.1
Inne
11
0.0
17
0.0
154.5

Źródło: Urząd Statystyczny Mongolii, Аж ахуйн нэгж, байгууллагын 2011 оны улсын тооллого, 2011, s. 63.

W związku z migracją ludności z terenów wiejskich do stolicy, a także słabym
rozwojem infrastruktury w wielu pozostałych regionach, większość przedsiębiorstw
zakładano w Ułan Bator (zob. rys. 2). Tabela nr 2 ilustruje fakt, że w 2010 roku wśród
wszystkich aktywnych przedsiębiorstw 80,1% to były firmy sprywatyzowane. W gospodarce
dominowały przedsiębiorstwa prywatne z mniejszą liczbą pracowników.
Wykres 2. Przedsiębiorstwa Mongolii według lokalizacji w regionach w latach 2002-2010 [w %]
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Źródło: Urząd Statystyczny Mongolii, Rocznik statyczny, różne lata.

Jak pokazuje tab.
Tabela 2. Liczba aktywnych przedsiębiorstw według rodzaju i wielkości zatrudnienia w 2010 roku
Przedsiębiorstwa
Liczba
Ogółem
Państwowe
state /mixeWłasność mieszana z
udziałem państwa
state /joint/Spółki z udziałem
państwa
Prywatne

Zatrudnienie [liczba pracowników]

%

1–9

10–19

20–49

50+

40921

100

34827

2738

2180

1176

4396

10.7

1909

747

1077

663

47

0.1

23

4

11

9

11

0.0

2

1

8

-

32790

80.1

29635

1819

954

382

Spółki prywatne

1625

4.0

1503

54

31

37

foreignZagraniczne

1719

4.2

1577

61

41

40

321

0.8

168

52

65

36

11

0.0

10

1

local governmentKomunalne
local government /
mixed/Komunalne z udziałem
innej własności
Spółki komunalne

-

-

-

-

-

1
-

Źródło: Urząd Statystyczny Mongolii, www.1212.mn [28.06.2014]

Zgodnie z danymi Komitetu Własności Państwowej Mongolii w połowie 2013 roku
zarejestrowanych było 99 przedsiębiorstw państwowych, w tym 47 państwowych spółek
akcyjnych

(z

100%

udziałem

państwa),

7

państwowych

spółek

z

ograniczoną

odpowiedzialnością (z 100% udziałem państwa) i 36 innych przedsiębiorstw państwowych (z
100% udziałem państwa). Co więcej, odnotowano, iż istniały 4 państwowe spółki akcyjne (z
udziałem państwa od 51% do 90%) i 5 wspólnych przedsięwzięć (z udziałem państwa od 51%
do 80%). Przedsiębiorstwa państwowe funkcjonowały w następujących sektorach:
energetycznym,

kopalnictwa

i

przetwórstwa,

lotniczym,

kolejowym,

informacji

i

komunikacji, pocztowym, ochrony zdrowia, drogowym, budowlanym i wielu innych.
9

Państwo jest również giełdą. Zgodnie z badaniem Komitetu Własności Państwowej aż 38
przedsiębiorstw państwowych działa ze stratą6.
Konkurencyjność Mongolii w świetle wybranych światowych wskaźników
— „Doing Business 2014” Mongolia zajmuje 76 miejsce wśród 189 krajów według
łatwości prowadzenia biznesu. Zgodnie z wynikami tej analizy rozpoczęcie działalności
gospodarczej w państwie mongolskim wymaga 5 procedur, zajmuje 11 dni i wiąże się z
kosztem rzędu 1,5% rocznego dochodu na mieszkańca. Minimalny wkład własny może być
zerowy. W kategorii łatwości rozpoczęcia biznesu Mongolia zajmuje 25 miejsce. Kraj ten
także całkiem dobrze prezentuje się w takich rankingach, jak ochrona inwestora (22 miejsce),
zarejestrowanie własności (27 miejsce) i egzekwowanie umowy (30 miejsce). Jednak ze
względu na sposób uzyskiwania energii elektrycznej zajmuje dopiero 164 miejsce. W
kategorii handlu pomiędzy krajami jest na 181 pozycji, a wariant — likwidacja
przedsiębiorstwa (czas i koszt związanych z zakończeniem działalności) przyniósł 133
pozycję7.
DTF (The distance to frontier) jest pomiarem pokazującym odległość każdej gospodarki
(kraju) od gospodarki (kraju) wiodącej według różnych kategorii prowadzenia biznesu.
Wskaźnik przyjmuje wartości w skali od 0 do 100, gdzie 0 oznacza największe oddalenie od
lidera, natomiast 100 to pełna zgodność z pozycją lidera. W tabeli nr 3 przedstawiono, że rok
2014 to rok, w których odnotowano niewielki postęp w porównaniu z sytuacją z 2013 roku.
Wyjątek stanowił wskaźnik likwidacji przedsiębiorstw, pokazujący pogorszenie sprawności
tych procesów. Pomiar w kategoriach: rozpoczęcie biznesu, uzyskanie pozwoleń na budowę i
uzyskiwanie energii elektrycznej wykazał poprawę sytuacji przedsiębiorców w stosunku do
roku poprzedniego.
. Porównanie prowadzenia biznesu w Mongolii w 2013 roku z 2014 rokiem
Kategoria
Rozpoczecie biznesu
Uzyskanie pozwoleń na budowę
Uzyskiwanie energii elektrycznej
Rejestrowanie własności
Uzyskanie kredytu
Ochrona inwestora
Płacone podatki
Handel zagraniczny
Egzekwowanie umowy
Likwidacja przedsiębiorstwa

DTF 2014
90.39
66.23
51.85
82.02
68.75
66.67
70.04
24.30
70.54
22.86

DTF 2013
86.48
61.99
47.80
81.97
68.75
66.67
70.04
23.63
70.54
24.06

Zmienność w DTF
3.91
4.24
4.05
0.05
nie ma zmiany
nie ma zmiany
nie ma zmiany
0.67
nie ma zmiany
-1.20

Źródło: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/mongolia. [25.06.2014]
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Komitet Własności Państwowej, http://www.spc.gov.mn/mn/index.php?p=share&viewby=single&cat=29.
Bank Światowy, Doing Business Survey, http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/mongolia.
[25.06.2014]
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Pod

względem

Według

Globalnego

Indeksu

Konkurencyjności

(GCI)

przeprowadzonego w latach 2013–2014 Mongolia zajęła 107 miejsce wśród 148 krajów z
oceną 3,7. Obliczeń dokonało Światowe Forum Ekonomiczne, a indeks przyjmuje wartości w
przedziale 1–7, gdzie1 oznacza źle, natomiast 7 — dobrze. Pomiar GCI oparty jest na 12
filarach, które dzieli się na 3 podgrupy: wymagania podstawowe, czynniki poprawiające
efektywność oraz czynniki innowacyjności i rozwoju. Obecnie Mongolia przeszła
transformację. Z etapu pierwszego, które określa się jako wymagania podstawowe, wstąpiła
do drugiej grupy poprawiającej efektywność. W pierwszej z wymienionych kategorii
największe

trudności

w

rozwoju

sektora

prywatnego

dotyczyły

otoczenia

makroekonomicznego. Były związane z instytucjami i infrastrukturą. W grupie drugiej
hamująco działał poziom wykształconego już rynku finansowego i jego rozmiar. W
prowadzeniu przedsiębiorstwa w Mongolii największe ograniczenia sprawiają nieefektywna
rządowa biurokracja, słaby dostęp do finansowania, a także korupcja. Ponadto, do tego stanu
przyczyniają się również niewykształceni pracownicy, niestabilność gospodarcza itp.
Zestawiając ze sobą poprzednie raporty konkurencyjności GCI Mongolia spadła z 90.
na

107

miejsce,

co

wynikało

ze

znacznego

pogorszenia

stanu

otoczenia

makroekonomicznego. W 2012 roku mongolski deficyt budżetowy podwoił się i osiągnął
poziom 7 % PKB, natomiast inflacja wzrosła do 15%. Jednocześnie stopa oszczędności
spadła do wielkości 28% PKB, dług publiczny zaś nieznacznie wzrósł8. To pogorszenie stanu
otoczenia makroekonomicznego jest związane z niestabilną polityką państwa, wysokim
uzależnieniem gospodarki kraju od sektora górnictwa, a także znacznym zmniejszeniem
inwestycji, które w dużej mierze są spowodowane zmianą kwestii politycznych dotyczących
branży górniczej. Ponadto, doszło do tej sytuacji z powodu dużego udziału eksportu
surowców przy dość niskim poziomie rozwoju przemysłu przetwórczego. W dzisiejszych
czasach rząd Mongolii dąży do modernizacji tego sektora. W tym celu przyjmuje wiele
programów, które redefiniują rolę państwa w odniesieniu do przemysłu wydobywczego.
Pod względem Indeksu Wolności Gospodarki (EFI) w 2014 roku Mongolia znalazła
się na 97 miejscu w kategorii krajów „w zasadzie bez wolności” . W zestawieniu
uwzględniono 186 państw. Indeks został opracowywany przez The Heritage Foundation i
Wall Street Journal. Każdemu państwu przyznawano punkty według 50 niezależnych
zmiennych, które podzielono na 10 kategorii wpływających na wolność gospodarczą.

8

The Global Competitiveness Report 2013-2014, World Economic Forum, str.36
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Niższy wynik punktowy danego kraju oznacza większy zakres interwencji państwa w
gospodarkę. To zarazem świadczy o mniejszej wolności gospodarczej. Indeks przybiera
wartość od 0 do 100, gdzie 100 oznacza maksymalną niezależność, a 0 — całkowite
uzależnienie. W 2013 roku Mongolia była na 75 miejscu. Wówczas państwo to określono
jako kraj umiarkowanie wolny. Spadek pozycji jest związany z pogorszeniem stanu w
kategorii wydatki rządowe, które wynoszą 45% PKB, a dług publiczny stanowi 41% dochodu
krajowego w ostatnich latach9. Zgodnie z raportem Mongolia zajmuje bardzo niskie — 93
miejsce pod względem prawa własności. W kategorii wolność ulokowano kraj na 116 pozycji,
a w wydatkach rządowych — 152 pozycję. Pod względem wolności monetarnej zajmuje 129
miejsce, wolności inwestycji — 109 miejsce i wolności finansowej — 91 miejsce.
Tabela 3. Indeks Wolności Gospodarki Mongolii w latach 2013 i 2014
Obszary

Kategorie

Praworządność
Rozmiary
(rządu)

państwa

Efektywność regulacji

Otwartość rynku

Prawo własności
Wolność od korupcji
Wolność fiskalna
Wydatki rządowe

2013
Punkty
30
27
82.5
62.6

Miejsce
94
118
61
103

2014
punkty
30
28.2
81.8
39.1

miejsce
93
116
69
152

Wolność biznesu
Wolność pracy
Wolność monetarna
Wolność handlu
Wolność inwestycji
Wolność finansowa

70.4
79.2
75.6
79.8
50
60

71
28
85
69
98
40

71.8
81.1
72.4
74.7
50
60

67
24
129
103
109
91

Źródło: The Heritage Foundation, Wall Street, Index of Economic Freedom, w latach 2013 i 2014
http://www.heritage.org/index/country/mongolia . [27.06.2014]

Czynniki utrudniające rozwój przedsiębiorstw w Mongolii
ZCzynniki, które najbardziej utrudniają rozwój sektora prywatnego to: pogorszenie
stanu otoczenia makroekonomicznego, zła infrastruktura czy też słabe wykształcenie zasobów
ludzkich. Ponadto, uwzględnia się także takie problemy, jak brak źródeł finansowania,
niestabilna polityka, a także biurokracja i korupcja.
Infrastruktura
Mongolia jest krajem o ogromnej powierzchni (1,5 mln km2) z małą populacją (2,9 mln
w 2013 roku). Nie posiada dostępu do morza. Infrastruktura i logistyka są słabo rozwinięte,
co negatywnie wpływa na rozwój sektora prywatnego. Zgodnie z danymi Indeksu Wydajności
Logistycznej (LPI) w 2013 roku Mongolia zajęła 135 miejsce wśród 160 badanych krajów.
Transport
Według danych Ministerstwa Dróg i Transportu Mongolii łączna długość sieci dróg

9

Index of Economic Freedom 2014, str. 320
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krajowych w 2009 roku wynosiła 49 186,2 km, z tego drogi utwardzone — 2 394,9 km, a
46 737,3 km — drogi polne. Z dróg utwardzonych 111,6 km stanowią drogi betonowe , a
2 283,3 km drogi asfaltowe. Z dróg polnych 2 006,4 km przypada na drogi żwirowe, 1 811,3
km na drogi ulepszone., a 42 919,6 km stanowią drogi ziemne10. Celem państwa jest
ulepszenie stanu dróg do 2016 roku. Rząd Mongolii pracuje nad ambitnym planem połączenia
21 aimagów (prowincji) ze stolicą Ułan Bator drogami utwardzanymi, budową autostrady
Altanbulag–Ułan Bator–Zamiin-Uud, czyli autostrady tranzytowej od granicy Rosji do granic
Chin, a także nad modernizacją innych dróg w stolicy.
Zgodnie z danymi Urzędu Lotnictwa Cywilnego Mongolii (CAAM) w 2012 roku w
kraju istniały 22 lotniska, 3 z nich były prywatne, natomiast 19 to własność państwa, którą
zarządza CAAM. W ciągłym użytkowaniu pozostaje 16 portów lotniczych, a kolejne 6 już
nie są wykorzystywane do regularnych lotów. Tylko 8 lotnisk posiada drogi utwardzone i
systemy

oświetlenia

dróg

startowych.

Lotnisko

Chinggis

Khaan

jest

jedynym

międzynarodowym portem lotniczym w kraju i także jedynym obiektem oferującym regularne
loty między państwami. CAAM realizuje projekty rozwoju mające na celu unowocześnienie i
modernizację portów lotniczych w Mongolii. W ramach tych programów w 2013 roku
rozpoczęto budowę Międzynarodowego Lotniska Ulaanbaatar w aimagu Tuv (prowincja
znajduje się w odległości 52 km od stolicy Ulaanbaatar). Ten projekt jest finansowany z
pożyczki Japońskiego Banku Współpracy Międzynarodowej (Japan Bank for International
Cooperation). Przewiduje się zakończenie budowy nowego lotniska w 2016 roku11.
W Mongolii ważnym środkiem transportu jest transport kolejowy. Rozbudowana sieć
kolejowa wynika z braku dostępu do morza i małej ilości dróg utwardzonych. Łączna długość
linii kolejowych w Mongolii wynosi 1810 km, w tym główna linia z Sukhbaatar do ZamiinUud, która łączy Rosję i Chiny, wynosi 1110 km. Zgodnie z danymi mongolskiego Urzędu
Statystycznego w 2013 roku 74% całkowitego obrotu towarowego było przewiezione
transportem kolejowym, co wynosi dokładnie 12 143,2 mln tonokilometrów. W Mongolii
dominuje operator kolejowy UBTZ, będący spółką akcyjną, która w równych udziałach
należy do rządów Mongolii i Rosji. W 2008 roku powstało MTZ. To również spółka akcyjna,
ale w 100% będąca własnością państwa, która ma pełnić rolę beneficjenta pomocy
zagranicznej i odpowiedzialna jest za nowe inwestycje, jak również wdrożenie planu
rozbudowy sieci kolejowej. W 2010 roku parlament przyjął politykę państwa dotyczącą
10

UNECE, Road, Transport sector of Mongolia
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2009/wp5/GE2-wkshp1-Mongolia.pdf . [29.06.2014]
11
International Civil Aviation Organization http://www.icao.int/Meetings/a38/Documents/WP/wp324_en.pdf.
[21.06.2014]
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transportu kolejowego, która odnosi się do przyszłego rozwoju sieci kolejowej w Mongolii,
liberalizacji rynku przewozów towarowych i zmian ram regulacyjnych12. Ponadto, wraz z
przyjęciem tego dokumentu wdrożono projekt nowych dróg kolejowych, czyli plan
przedstawiający budowę torów kolejowych. Prace nad instalacją rozpoczęto w 2010 roku. A
jednak w związku z problemami finansowymi projekt ten nie był realizowany do doku 2013.
Plan przewiduje powstanie łącznie 5600 km dróg kolejowych. Projekt składa się z trzech
etapów, pierwszy z nich rozpoczął się dopiero w 2013 roku.
Zasilanie energetyczne
Obecnie moc zainstalowana w mongolskim sektorze energetycznym szacuje się na
1062 MW, ale tylko 836 MW jest dostępne, co wynika z przestarzałej infrastruktury samych
elektrowni, jak i sieci przesyłowych i dystrybucji13. Powoduje to częste przerwy w dostawach
prądu. Centralny system zasilenia pokrywa 80% całkowitego zapotrzebowania na energię
elektroniczną w Mongolii. Mniejsze systemy zasilania, w tym System Zachodni jest
połączony siecią energetyczną z Systemem Syberyjskim i Systemem Wschodnim. Służą one
dostarczaniu energii aimagom. W związku z rozwojem górnictwa zużycie energetyczne rośnie
szybko. Jednakże w czasie zimy Mongolia importuje energię elektryczną z Rosji. Aby
sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu, wskazana jest modernizacja oraz rozbudowa
elektrowni. Rząd pracuje nad ulepszeniem istniejących już budynków oraz budową piątej
elektrociepłowni.
Mongolia posiada ogromne ilości zasobów energetycznych, na które składają się 175
mln ton niepotwierdzonych złóż węgla, 205 mln ton ropy naftowej, 68 tys. ton uranu14. Jest
krajem bogatym także w odnawialne zasoby energetyczne. Mongolia zasila swój kraj przy
pomocy węgla (827,4 MW). Co więcej, to państwo, gdzie istnieją rozbudowane odnawialne
źródła energii. Energia odnawialna dostarcza 37,4 MW, czyli tylko 4,52% całkowitej
produkcji energii15.
Woda
Publiczne ujęcia wody i oczyszczalnie ścieków w Mongolii mają przepustowość
większą niż 550000 m3/dzień. To znaczy, że obsługują 81% ludności miejskiej i tylko 3%
ludności wiejskiej mieszkającej w sumach (jednostka podziału administracyjnego w
12

ADB, Rail infrastructure tariffs, Enabling private sector development in Mongolia’s railway sector,
2014http://www.adb.org/sites/default/files/pub/2014/rail-infrastructure-tariffs-mongolia.pdf. [16.06.2014]
13
The Institute of Energy Economics, Japan, http://eneken.ieej.or.jp/data/4480.pdf. [16.06.2014]
14
Mining Journal of Mongolia, http://www.mongolianminingjournal.com/content/24792.shtml. [17.06.2014]
15
In-Depth Review of Energy Efficiency Policies and Programmes: Mongolia, Energy Charter Secretariat,
Bruxelles 2011, s. 76.
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Mongolii). Ponad 100 systemów wodociągowych czerpie wodę ze źródeł głębinowych, a do
dostarczania wody na potrzeby terenów podmiejskich często wykorzystuje się samochody —
cysterny16. W stolicy Ułan Bator wodociągowa woda pitna jest dostępna dla 77% ludności, a
z kanalizacji korzysta 35% mieszkańców. W pozostałych miastach 41% ludności ma dostęp
do wody pitnej, do kanalizacji zaś — 10% 17.
Wykształcenie kadr pracowniczych
Dobre wykształceniWysoko wykwalifikowani pracownicy stanowią jeden z głównych
filarów konkurencyjności przedsiębiorstw. System edukacji w Mongolii wykazuje wiele zalet
w porównaniu z innymi krajami o podobnym poziomie dochodu per capita. Wysoki jest
wskaźnik alfabetyzacji (97%), dobry system edukacji podstawowej, wysoka rekrutacja w
szkołach podstawowych i średnich dla obu płci oraz rekrutacja w szkolnictwie wyższym.
Jednakże nadal kapitał ludzki państwa mongolskiego nie jest wysoko rozwinięty. HDI
Mongolii w 2012 roku wyniósł 0,675, co ulokowało kraj na średnim poziomie pod względem
rozwoju społecznego. Nadal system edukacyjny nie odpowiada potrzebom pracodawców, a
szkolnictwo zawodowe jest słabo finansowane (wydatki publiczne na edukację jako procent
PKB stanowią 5,4%) i nie zapewnia umiejętności poszukiwanych na rynku pracy. Poważnym
problemem pozostaje również bezrobocie, które w największym stopniu dotyczy osób z
wykształceniem średnim (47,9%). Jednakże bezrobotne pozostają także jednostki z
wykształceniem wyższym, poziom ten wynosi ponad 25%. (zob. tab. 4)
Tabela 4. Wydatki na edukację, siłę roboczą i bezrobocie w Mongolii w 2011 roku [w %]
Kategoria

udział procentowy

Wydatki publiczne na edukację ogółem (% wydatków rządowych)
Wydatki publiczne na edukację ogółem (% PKB)

12.1
5.4

Siła robocza z wykształceniem podstawowym (% całości)

28.4

Siła robocza z wykształceniem średnim (% całości)

42.3

Siła robocza z wykształceniem wyższym (% całości)

26.2

Bezrobocie wśród bezrobotnych z wykształceniem podstawowym (% ogółu bezrobocia)

25.1

Bezrobocie wśród bezrobotnych z wykształceniem średnim (% ogółu bezrobocia)

47.9

Bezrobocie wśród bezrobotnych z wykształceniem wyższym (% ogółu bezrobocia)

25.1

Źródło: Bank Światowy, World Development Indicators,
http://databank.worldbank.org/data/home.aspx. [20.06.2014]

Efektywność rządzenia, biurokracja i korupcja
Nieefektywne rządzenie, biurokracja, korupcja, a także brak przejrzystości i
16

Asian Development Bank, Private sector assessment for Mongolia, 2004, s. 53,
http://www.adb.org/documents/private-sector-assessment-mongolia.
17
Hiroshi Sato, Mongolia: The water situation in Ulaanbaatar, Chuo Gakuin University, Japan
http://www.cgu.ac.jp/Portals/0/09-kenkyu/publication/vol.3/3_9.pdf. [14.06.2014]
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odpowiedzialności

organizacji

państwowych

są

źródłem

wielu

innych

przeszkód

napotykanych przez mongolskich przedsiębiorców. Według wskaźników WGI (Worldwide
Governance Indicator) Banku Światowego, które dotyczą jakości regulacji państwa, w
Mongolii ma miejsce niska efektywność sprawowania rządów i wynosi -0,63. Praworządność
stanowi wielkość -0,38, a jakość regulacji to -0,16. Oszacowanie jakości rządzenia mierzono
w skali od -2,5 do 2,5, im wyższe wartości, tym odpowiadają one lepszym standardom
zarządzania.
Zgodnie z danymi Transparency International, współczynnik korupcji wynosi 38, co
powoduje, że Mongolia znajduje się na 83 miejscu wśród 177 krajów. W porównaniu z
wcześniejszymi danymi odnotowano pewna poprawę sytuacji. W 2010 r. współczynnik
korupcji wynosił 27, (116 miejsce), a w 2012 roku — 36 (94 miejsce).
Dwie organizacje: Fundacja Azji i Fundacji Sant Maral w 2013 roku przeprowadziły
badania na temat korupcji wśród 330 przedsiębiorstw w Mongolii. Dzięki analizie uzyskano
następujące wyniki — 78,2% respondentów odpowiedziało, że korupcja w publicznych
organizacjach jest bardzo wysoka lub wysoka. Dla 43% działanie to bezpośrednio wpływa na
biznes, a 41,8% oceniło wpływ obecnych praktyk antykorupcyjnych jako mało efektywne.
Natomiast 52,4% odpowiedziało, że gdyby korupcja w publicznych organizacjach była
mniejsza, to czysty zysk byłby większy.
Chociaż odnotowano zmniejszenie poziomu przestępstwa, to nadal stanowi on duży
problem dla przedsiębiorców. Pomimo istnienia specjalnej agencji zwalczającej korupcję, to
81,5% respondentów odpowiedziało, że nigdy nie informowali o przyjmowaniu łapówek
przez urzędników czy funkcjonariuszy.
Finansowanie działalności przedsiębiorstw
Dla mongolskich firm brak odpowiedniego dostępu do źródeł finansowania stanowi
jedną z głównych przeszkód w ich rozwoju. Dane statystyczne Banku Światowego pokazują
pozytywną tendencję w wspieraniu, inwestowaniu w sektor przedsiębiorstw w Mongolii.
Kredytowanie sektora prywatnego (jako % PKB) wzrosło z 25,5% w 2004 roku do 52% w
2012 roku odzwierciedla skuteczność wysiłków rządu na rzecz poprawy dostępu do usług
finansowych18.
Jak pokazują statystyki z Badania Przedsiębiorstw przeprowadzonego przez Bank
Światowy w 2013 roku, 33,9% przedsiębiorców uznało brak dostępu do finansowania za
główną przeszkodę w prowadzeniu biznesu. Kredyty bankowe w Mongolii są wyłącznie
18

http://databank.worldbank.org/data/home.aspx. [15.06.2014]
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dostępne na bazie zabezpieczeń, a dominującą formą asekuracji stały się nieruchomości, co
jest poważnym utrudnieniem, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wyniki
przedstawiają fakt, że udział kredytów wymagających zabezpieczenia wyniósł 99,5%.
Wartość asekuracji w stosunku do wartości kredytu jest w Mongolii wysoka i wynosi aż
222,3%. Jednocześnie stanowi wyższy odsetek niż w krajach Azji Wschodniej i Pacyfiku
(197,5%) i na świecie (191,2%)19.
Posumowanie i wnioski
Przedsiębiorstwa

prywatne

Mongolii

powstały

w

wyniku

prywatyzacji.

W

początkowym okresie proces przebiegał dynamicznie, jednak ostatnio uległ spowolnieniu. W
ramach programu „100 dni wzmocnienia gospodarki” rząd zwrócił uwagę na konieczność
wsparcia prywatyzacji majątku państwowego, gdyż stanowi to korzystne rozwiązanie dla
całej gospodarki kraju. Jednak wciąż egzekwowanie prawa jest w tym zakresie
niezadawalające.
W mongolskiej gospodarce sektor przedsiębiorstw prywatnych odgrywa istotną rolę,
tworzy 77% wartość dodanej PKB i zarazem jest ważnym źródłem wzrostu gospodarczego.
Jak przedstawiono w artykule w sektorze przedsiębiorstw dominują małe firmy, które zajmują
się głównie handlem i budownictwem. Dla dalszego rozwoju przedsiębiorstwa przede
wszystkim potrzeba stabilnego otoczenia makroekonomicznego, sprawnej infrastruktury,
wykształconych kadr pracowniczych oraz dobrych instytucji, które umożliwią wzrost
konkurencyjności. Pozytywnie należy ocenić fakt, że rząd dąży do rozwoju infrastruktury w
ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Ważne jest, aby położyć nacisk na
zwiększenie transparentności we współpracy międzysektorowej, a także wspierać kooperację
z przedsiębiorstwami zagranicznymi ze względu na dostęp do know-how.
Bibliografia
ADB, Private sector assessment for Mongolia, 2004, http://www.adb.org/documents/privatesector-assessment-mongolia
ADB, Private sector assessment for Mongolia, 2009,
http://www.associm.com/newsletters/pdf/Private_Sector_Assessment_in_Mongolia.pdf
ADB, Rail infrastructure tariffs, Enabling private sector development in Mongolia’s railway
sector, Philippines 2014 http://www.adb.org/sites/default/files/pub/2014/rail-infrastructuretariffs-mongolia.pdf
Anderson, J. H., Lee, Y., & Murrell, P., Do competition and ownership affect enterprise
19

http://www.enterprisesurveys.org/Data/ExploreEconomies/2013/mongolia#finance. [15.06.2014]

17

efficiency in the absence of market institutions? Evidence after privatization in Mongolia,
Economic Inquiry 38.4, 527-549, 2000
Energy Charter Secretariat, In-Depth Review of Energy Efficiency Policies and Programmes:
Mongolia, Bruxelles, 2011
International Civil Aviation Organization, Overview of civil aviation sector in Mongolia, 2013
http://www.icao.int/Meetings/a38/Documents/WP/wp324_en.pdf
Jermakowicz, W., Kozarzewski, P., Privatisation in Mongolia (No.0103). CASE-Center for
Social and Economic Research, 1996
Mongolian National Broadcaster, Хувьчлагдах 22 компани 19 тэрбум төгрөгийн
алдагдалтай ажиллаж байна, 2014-06-30, http://mnb.mn/i/27488
Nixson, F., Walters, B. Privatization, income distribution and poverty: The Mongolian
Experience, Elsevier, World Development Vol. 34, No.9, 1557-1579, 2006
NSO (Urząd Statyczny Mongolii), Аж ахуйн нэгж, байгууллагын 2011 оны улсын
тооллого, Ulaanbaatar 2011 r.
Sato, H., Mongolia: The water situation in Ulaanbaatar, Chuo Gakuin University, Japan,
http://www.cgu.ac.jp/Portals/0/09-kenkyu/publication/vol.3/3_9.pdf
The Heritage Foundation, Wall Street, 2013 Index of Economic Freedom, Washington DC
2013, http://www.heritage.org/index/pdf/2013/book/index_2013.pdf
The Heritage Foundation, Wall Street, 2014 Index of Economic Freedom, Washington DC
2014, http://www.heritage.org/index/pdf/2014/book/index_2014.pdf
The Institute of Energy Economics of Japan, Energy policy –Mongolia, 2012
http://eneken.ieej.or.jp/data/4480.pdf
UNECE, Road, Transport sector of Mongolia, presentation, 2009
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2009/wp5/GE2-wkshp1-Mongolia.pdf
USAID, Asian Foundation, Бизнес эрхлэлтийн орчин дахь авилгалийн нөхцөл байдал, 2013
http://asiafoundation.org/resources/pdfs/MongolianSTOPP.pdf
World Bank, IFI, Doing Business – 2014: Understanding Regulations for Small and MediumSize Enterprises, Washington DC, 2013,
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/16204/19984.pdf?sequence=1
World Economic Forum , The Global Competitiveness Report 2013-2014, Geneva 2013,
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf
www.1212.mn Urząd Statystyczny Mongolii
www.mongolianminingjournal.com Mining Journal of Mongolia
18

www.nso.mn Urząd Statystyczny Mongolii
www.spc.gov.mn Komitet Własności Państwowej
www.transparency.org Transparency International
www.worldbank.org Bank Światowy
www.zasag.mn Oficjalna strona Rządu Mongolii
STRESZCZENIE
W Mongolii prywatne przedsiębiorstwa powstawały poprzez prywatyzację w czasie
transformacji od gospodarki centralnie planowanej do rynkowej. Głównym celem artykułu
jest analiza uwarunkowań rozwoju sektora przedsiębiorstw prywatnych w Mongolii. Rola
sektora prywatnego w gospodarce wciąż wzrasta, jednakże napotyka on liczne przeszkody,
takie jak brak stabilizacji gospodarki, niedorozwój infrastruktury, słabe instytucje państwowe,
korupcja itp. Ocena wpływu tych czynników na rozwój sektora przedsiębiorstw została
szczegółowo opisana w artykule.
Słowa Kluczowe: przedsiębiorstwo, prywatyzacja, konkurencyjność, bariery funkcjonowania
przedsiębiorstw
Numer klasyfikacji JEL: O10, O12, O53
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Michał Gamrot
ANALIZA PORÓWNAWCZA KONKURENCYJNYCH MIERNIKÓW INFLACJI
W STRATEGII BEZPOŚREDNIEGO CELU INFLACYJNEGO NA PRZYKŁADZIE
JAPONII I USA
COMPARISON OF COMPETING INFLATION MEASURES IN INFLATION
TARGETING STRATEGY. THE CASES OF JAPAN AND THE USA
Abstract
Monetary policy requires the selection of a specific inflation measure. Because of serious
methodological differences between competing inflation indices, the choice of a particular
index may have serious consequences for money supply, interest rates and nominal GDP.
This article describes the theoretical assumptions of three competing inflation measures (CPI,
core inflation, and the GDP deflator) in the context of monetary policy goals.
The theoretical analysis is focused on explaining the causes for the differences between
competing inflation measures (especially in the context of supply-side shocks) and specifying
situations when they are optimal. The empirical analysis stresses significant differences
between competing inflation measures, both short and long-term. The article ends with a
summary of the advantages and disadvantages of different inflation measures in the context of
central banking practices. The author presents his recommendations regarding the subject
and his views about the future of inflation targeting.
Keywords: monetary policy, inflation, inflation target
JEL classification: E31, E52
Wstęp
Prowadzenie polityki monetarnej wymaga określenia jej celu. Nawet w przypadku, w
którym jest ona stricte dyskrecjonalna, bankierzy centralni realizując politykę pieniężną
implicite zakładają granice jej stosowania20. O ile cele te mogą być zarówno realne (np.
poziom bezrobocia), jak i nominalne (np. kurs walutowy lub nominalny poziom PKB),
większość współczesnych banków centralnych decyduje się na prowadzenie polityki
pieniężnej w oparciu o strategię bezpośredniego celu inflacyjnego (BCI)21. Choć strategia
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Popularność strategii BCI wynika z jej prostoty (zarówno dla podmiotów gospodarczych jak i bankierów
centralnych), spójności z kosztami utrzymania odczuwanymi przez gospodarstwa domowe oraz zwiększonej
możliwości rozliczania banku centralnego z realizacji założonego celu (zob. B. Snowdon, H. Vane, Modern
20
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BCI nie ma sprecyzowanej definicji, istnieje szereg cech, które można uznać za
charakterystyczne dla niej. W literaturze najczęściej podkreśla się uznanie stabilizacji
ogólnego poziomu cen za nadrzędny cel polityki monetarnej oraz publiczne ogłoszenie
numerycznego celu dla inflacji22.
O ile jednak koncepcja ogólnego poziomu cen, na której jest oparta polityka BCI, jest
intuicyjnie zrozumiała, o tyle wybór konkretnego wskaźnika inflacji, jest już bardziej
problematyczny. Celem artykułu jest bliższe przyjrzenie się trzem najczęściej stosowanym
wskaźnikom cen i poddanie ich ocenie w kontekście prowadzenia polityki monetarnej. W tym
celu analizie empirycznej poddano gospodarki dwóch krajów – Japonii i USA.
Konkurencyjne miary inflacji w teorii ekonomii
Inflacja definiowana jest przez większość ekonomistów23, jako wzrost ogólnego
poziomu cen, tj. spadek siły nabywczej pieniądza. Trudność w wykorzystaniu tak
zdefiniowanej miary, jako celu dla polityki monetarnej stanowi jej wieloznaczność. Powodem
takiego stanu rzeczy jest niemożność jednoznacznego określenia ceny pieniądza na podstawie
samych tylko danych rynkowych. Ze względu na to, że w przeciwieństwie do innych dóbr,
pieniądz wymieniany jest na wszystkich rynkach, jego siła nabywcza zależy od ceny
wszystkich dóbr w gospodarce. Pieniądz nie ma więc jednej ceny, a całe ich spektrum. Jak
zauważa Mises24 “wyjątkowy charakter tej ceny (pieniądza - przyp. autora) polega na tym, że
nie da jej się wyrazić w pieniądzu”.
Wyznaczając indeksy cen należy mieć na uwadze to, że nie wszystkie ceny mają
jednakowy wpływ na ogólny poziom cen. Z tego powodu, w celu znalezienia siły nabywczej
jednostki pieniężnej, konieczne jest konstruowanie indeksów cen opartych o arbitralnie
wybrane koszyki dóbr. Wybór ten będzie w dużym stopniu rzutował na oszacowanie ceny
pieniądza, a co za tym idzie na prowadzoną przez władze monetarne politykę pieniężną.

Macroeconomics - Its Origins, Development and Current State, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2005, s.
414). W porównaniu do celów realnych (np. bezrobocia), stosując politykę BCI, bank centralny wyklucza
możliwość wzrostu cen ponad ustalony przez siebie limit, co ułatwia zakotwiczenie się oczekiwań inflacyjnych i
realizację długookresowych planów inwestycyjnych (zob. R.E. Lucas, Expectations and the Neutrality of
Money, Journal of Economic Theory 4(2), 1972, s. 103–124).
22
B.S. Bernanke, F.S. Mishkin, Inflation Targeting: A new Framework?, (w:) F.S. Mishkin, Monetary Policy
Strategy, Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts, 2007, s. 97-116.
23
Inną definicją inflacji posługują się niektórzy ekonomiści związani ze szkołą austriacką. Definiują oni inflację,
jako jakikolwiek wzrost podaży pieniądza (zob. M.N. Rothbard, Man, Economy, and State with Power and
Market, Scholar's Edition, Ludwig von Mises Institute, 2009, s. 990).
24
L. von Mises, Ludzkie działanie – traktat o ekonomii, Instytut Misesa, Warszawa s. 343
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Indeks cen konsumpcyjnych CPI
Indeks cen konsumpcyjnych CPI jest jednym z najbardziej znanych szeregów cen we
współczesnej ekonomii25. Jego konstrukcja jest relatywnie łatwa i opiera się na obserwowaniu
cen dóbr i usług wchodzących w skład koszyka typowego konsumenta. Ze względu na swoje
pierwotne przeznaczenie (mierzenie zmian w kosztach życia), wyznaczanie poziomu indeksu
CPI opiera się wyłącznie na cenach dóbr i usług nabywanych przez konsumentów. Skutkuje
to pominięciem cen dóbr inwestycyjnych oraz tych nabywanych przez przedsiębiorców. CPI
jest więc najwęższym z analizowanych wskaźników inflacji, koncentrując się wyłącznie na
wycinku ogólnego poziomu cen.
Podstawą do wyznaczenia poziomu CPI jest określenie koszyka dóbr i usług typowego
konsumenta. Metodologia liczenia CPI oparta jest na założeniu, że koszyk ten jest niezmienny
w czasie a zmiany cen dóbr w nim zawartych nie wpływają na procentowy udział
poszczególnych dóbr26. Innymi słowy, zakłada się, że konsumenci nie dokonują substytucji
dóbr zawartych w koszyku pod wpływem zmian ich cen. Efektem takiego założenia może być
przeszacowanie zmian ogólnego poziomu cen w sytuacji, w której cena jednego dobra
wzrasta pod wpływem gwałtownego spadku podaży. W sytuacji, gdy ze względu na nieudane
zbiory jabłek ich cena zwiększa się gwałtownie, pomimo zmiany nawyków konsumpcyjnych
z jabłek na gruszki (substytucji), wartość indeksu CPI znacząco rośnie. Rygorystyczne
zastosowanie indeksu CPI może więc prowadzić do błędnej interpretacji sytuacji
gospodarczej co w przypadku nagłego wzrostu cen może powodować niepotrzebne
zacieśnienie polityki monetarnej27.
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Analogiczną do CPI miarą zmian cen konsumpcyjnych jest HICP (ang. Harmonised Index of Consumer
Prices), wykorzystywany przez Europejski Bank Centralny. Główną różnicą jest nieuwzględnienie w HICP
czynszów, jakie właściciele domów „płacą” sami sobie. Zastosowanie CPI i HICP do tych samych danych
spowoduje uzyskanie różnych wartości inflacji, choć różnice te w większości przypadków będą znikome. Z
pośród tych dwóch wskaźników bardziej optymalny, ze względu na skupienie się na rzeczywistych transakcjach,
wydaje się HICP (zob. A. Leszczyńska, Ceny usług związanych z użytkowaniem mieszkań przez właścicieli we
wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych, Wiadomości Statystyczne, 3(598), 2011).
26
Indeks CPI jest indeksem Laspeyresa, tj. koszykiem o stałej strukturze. Nie oznacza to jednak, że koszyk ten
nie jest nigdy zmieniany. Jego zmiany dokonywane są jednak relatywnie rzadko i zazwyczaj związane są ze
zmianami technologii (np. z pojawieniem się nowych kategorii produktów).
27
Problematyka interpretacji indeksu CPI w sytuacji występowania negatywnych szoków podażowych była
wielokrotnie omawiana w literaturze ekonomicznej (zob. B.S. Bernanke, M. Woodford, 2005, Introduction, (w:)
Bernanke B.S., Woodford M., The Inflation Targeting Debate, The University of Chicago Press, Chicago, 2005,
s. 1-10). Rozwiązaniem sugerowanym przez większość ekonomistów jest odejście od restrykcyjnego (ang. strict)
rozumienia celu inflacyjnego i skupienie się na jego stabilizacji w średnim okresie. Podejście takie, nazywane w
literaturze podejściem elastycznym (ang. elastic), sugeruje, że celem banku centralnego powinno być
stabilizowanie zarówno inflacji, jak i aktywności gospodarczej. Obecnie, większość banków centralnych
(według oficjalnych deklaracji) stosuje podejście elastyczne.
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Kolejną wadą tak mierzonej inflacji (w kontekście polityki monetarnej) jest
uwzględnianie cen dóbr importowanych. W gospodarce, w której nawyki konsumpcyjne
skutkują dużym udziałem dóbr importowanych w koszyku dóbr typowego konsumenta, nagły
wzrost tych cen (np. ze względu na zmiany stawek podatkowych zagranicą) spowoduje
konieczność zacieśnienia polityki monetarnej i może skutkować spadkiem agregatowego
dochodu i w konsekwencji recesją. Uwzględnianie cen importu we wskaźniku definiującym
cel inflacyjny nie wydaje się więc być wskazane28.
Inflacja bazowa
Koncepcja inflacji bazowej (ang. core inflation) opiera się o rozdzielenie zmian
w poziomie cen na te, które spowodowane są zmianami popytowymi i te, wywołane zmianą
agregatowej podaży. W przeciwieństwie do standardowych wskaźników tzw. inflacji
zasadniczej (ang. headline inflation), miary inflacji bazowej koncentrują się wyłącznie na
zmianach w poziomie cen wywołanych zmianami w agregatowym popycie29.
O ile precyzyjne rozdzielenie zmian w poziomie cen na te wywołane przez popyt i
podaż jest niemożliwe, o tyle możliwe jest dokonanie jego oszacowania. Ekonomiści
zaproponowali wiele metod pomiaru inflacji bazowej, wśród których do najczęściej
stosowanych należą wyłączenie z koszyka dóbr cen żywności i energii, liczenie średniej
odciętej

czy

filtrów

stosowanie

statystycznych

(np.

filtru

Hodricka–Prescotta).

Najpopularniejszą metodą wydaje się być wyłączenie z koszyka dóbr cen żywności i inflacji.
Teoria stojąca za tego typu mechanicznym wyłączeniem niektórych cen, sugeruje, że to
właśnie ceny żywności

i

energii

w największym

stopniu

podlegają wahaniom

spowodowanym zmieniającą się podażą30. Inflacja bazowa jest więc odporna na krytykę
wymienioną podczas omawiania indeksu CPI. Z tego powodu jest ona często wymieniana
jako alternatywa dla powszechnie stosowanych indeksów inflacji zasadniczej31.
Spośród miar inflacji bazowej, zastosowanie mechanicznych miar wykluczających,
wydaje się najlepszym rozwiązaniem. Miary statystyczne polegające na wyłączeniu cen o
największej zmienności mogą okazać się niewystarczające w sytuacji, w której podaż zmienia
28

A.M. Bloem, P.A. Armknecht, K. Zieschang, Price indices for inflation targeting’, artykuł zaprezentowany
podczas seminarium MFW na temat polityki celu inflacyjnego, Washington DC, 2002.
29
S. Roger, 1998, Core Inflation: Concepts, Uses and Measurement, Reserve Bank of New Zealand Discussion
Paper G98/9, 1998, s. 1-29.
30
M.A. Wynne, Core Inflation: A Review of Some Conceptual Issues, Federal Reserve Bank of St. Louis
Review, St. Louis, s. 205-228.
31
F.S. Mishkin, Headline versus core inflation in the conduct of monetary policy. wykład zaprezentowany na
Business Cycles, International Transmission and Macroeconomic Policies Conference, Montreal, Canada, (Vol.
20), 2007.
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się w stabilnym tempie. W sytuacji, w której np. ze względu na postępujące globalne
ocieplenie podaż żywności spadałaby o 1% rocznie, powodując 1% wzrost cen, użycie
średniej odciętej nie wykluczyłoby cen żywności z indeksu inflacji bazowej doprowadzając
do sztucznego zawyżenia jej wartości. W konsekwencji, sugerując się wzrastającym
poziomem cen, bank centralny mógłby uznać, że jego polityka jest zbyt ekspansywna, co
spowodowałoby ograniczenie popytu i możliwość wejścia gospodarki w fazę recesji.
Podejście takie nie jest jednak wolne od wad. Mechaniczne wyłączenie cen żywności i
energii może wprowadzać w błąd w przypadku gwałtownej zmiany struktury popytu. W
sytuacji, w której kosztem gwałtownego spadku popytu na żywność i energię (np. ze względu
na zmianę nawyków konsumpcyjnych lub zmianę technologii), zwiększyłby się popyt na inne
dobra, inflacja bazowa (mierzona przez wykluczenie cen żywności) wzrosłaby. Bank
centralny, sugerując się poziomem tak mierzonej inflacji, mógłby zdecydować się na
zacieśnienie polityki monetarnej, powodując tym samym spowolnienie gospodarcze. O ile
sytuacja taka jest możliwa w teorii, wydaje się mało prawdopodobna w praktyce32.
Deflator PKB
Alternatywną miarą tendencji inflacyjnych jest deflator PKB. Podstawowa różnica
pomiędzy deflatorem PKB a przedstawionymi wcześniej miarami (CPI, HICP i inflacją
bazową) wynika z ujęcia w nim większej ilości dóbr33. O ile mierniki cen konsumpcyjnych
koncentrowały się wyłącznie na konsumpcyjnej części PKB, deflator PKB koncentruje się na
wszystkich kategoriach wydatków (konsumpcji, inwestycjach, wydatkach rządowych
i eksporcie netto). Jest to szczególnie istotne biorąc pod uwagę znaczenie cen dóbr
inwestycyjnych w decyzjach podmiotów gospodarczych, w szczególności w kontekście
alokacji kapitału - ceny dóbr inwestycyjnych nie powinny być więc wyłączane ze wskaźnika
stabilizowanego przez politykę monetarną34.

32

Sytuacja taka może mieć jednak miejsce w przypadku, gdy ceny żywności w danym kraju kształtowane są
przez czynniki pozaekonomiczne (np. embargo na żywność wprowadzone przez władze głównego importera
żywności do danego kraju). Przykładem mogą być polityczne konsekwencje konfliktu na Ukrainie z 2014 roku.
Ze względu na embargo niektórych polskich produktów rolnych w Rosji (np. jabłek), ceny żywności w Polsce
znacząco spadły (odpowiednio o 0,8% i 0,9% w maju i czerwcu 2014 r). Spadek cen nie był jednak w głównej
mierze spowodowany czynnikami podażowymi (podaż jabłek pozostała niezmieniona) a popytowymi (spadł
popyt na jabłka ze strony nierezydentów). Mechaniczne wyłączenie cen żywności z indeksu inflacji bazowej
może przyczynić się do błędnej interpretacji przyczyn zmian w poziomie cen.
33
G. Mankiw, Macroeconomics (4th edition), Worth Publishers, Nowy Jork, 2004, s. 31.
34
T.P. Hill, Inflation accounting: a manual on national accounting under conditions of high inflation, OECD,
1996, s. 1-8.
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W przeciwieństwie do CPI, deflator PKB jest zmienną o ciągle zmieniającym się
koszyku dóbr35. Zmiany w relatywnych cenach nie mają więc tak dużego wpływu na
agregatowy poziom cen jak w przypadku CPI. Jeśli pod wpływem czynników podażowych
gwałtownie wzrosną ceny jednego dobra, to o ile jego konsumpcja zostanie zastąpiona innym
dobrem, nie będzie to miało dużego wpływu na poziom ogólnego poziomu cen mierzonego
deflatorem PKB. Użycie deflatora PKB jako celu dla polityki monetarnej jest więc w pewnym
sensie podobne do sugerowanego przez niektórych ekonomistów celu dla nominalnego
PKB36.
Optymalny indeks cen w praktyki polityki monetarnej
Jaki jest optymalny poziom cen w kontekście prowadzonej przez bank centralny
polityki monetarnej? Tabela 1. zawiera syntetyczne porównanie omawianych miar inflacji w
podziale na cele stawiane polityce monetarnej.
Po pierwsze, ze względu na to, że polityka monetarna ma jedynie ograniczony wpływ
na poziom agregatowej podaży, bank centralny nie powinien posługiwać się miarami, na
które w dużej mierze wpływ mają czynniki podażowe. W tym kontekście nie wydaje się, aby
polityka monetarna powinna być prowadzona w oparciu o poziom CPI i HICP. Lepszym
rozwiązaniem wydaje się być wykorzystanie indeksów inflacji bazowej (w szczególności tych
wykluczających ceny żywności i energii) i deflatora PKB.
W kontekście różnorodności cen analizowanych przez konkurencyjne wskaźniki, należy
stwierdzić, że spośród wymienionych miar to deflator PKB pokazuje największy „wycinek”
gospodarki. O ile zarówno inflacja zasadnicza jak i inflacja bazowa uwzględniają wyłącznie
poziom cen dóbr i usług kupowanych przez konsumentów, o tyle deflator PKB uwzględnia
ceny wszystkich finalnych dóbr wyprodukowanych w gospodarce w danym roku. Choć nie są
to wszystkie ceny, jakie kształtują się na rynku37, jest to najszersza dostępna obecnie miara
a co za tym idzie, teoretycznie najbardziej przydatna w kontekście kontroli zmian ogólnego
poziomu cen.
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Deflator PKB jest indeksem Paschego. Zmiany w wysokości tak mierzonego indeksu dobrze obrazują zmiany
cen rzeczywistych transakcji. W przeciwieństwie do indeksów Laspeyresa, indeksy Paschego gorzej oddają
jednak koszty wynikające z konieczności substytucji dóbr wynikającej ze zmian relatywnych cen.
36
S. Sumner, The Case for NGDP Targeting - Lessons from the Great Recession, Adam Smith Institute, Londyn,
2011, s. 5-18.
37
Deflator PKB pomija ceny dóbr pośrednich, tj. takich, które służą do produkcji dóbr finalnych. Lepszy
wskaźnik presji inflacyjnych/deflacyjnych uwzględniałby również te ceny w celu zminimalizowania zmian w
strukturze popytu na poszczególnych etapach produkcji. Analiza taka jest zgodna z poglądami niektórych
przedstawicielami szkoły austriackiej na rolę pieniądza w kształtowaniu się inflacji cenowej i poziomu produkcji
przemysłowej (zob. F.A. von Hayek, Prices and Production and Other Works by F.A. Hayek, Ludwig von Mises
Institute, Auburn, 2008, s. 198-277).
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Tabela 1: Porównanie wad i zalet konkurencyjnych miar inflacji
Wyszczególnienie

CPI / HICP

Inflacja bazowa

Deflator PKB

Zakres cen

Wąski

Wąski

Szeroki (*)

Wpływ czynników
podażowych

Wysoki

Średni

Niski (*)

Wpływ cen importu

Znaczny

Znaczny

Niewielki (*)

Czasochłonność

Średnia (*)

Średnia (*)

Wysoka

Częstość rewizji

Niska (*)

Niska (*)

Wysoka

Stopień komplikacji

Niska (*)

Średnia

Wysoka

Źródło: opracowanie własne. (*) zaznaczono optymalne pozycje w danej kategorii.

Pomimo przytoczonych powyżej argumentów, praktyka bankowości centralnej musi
brać pod uwagę również inne czynniki. Najistotniejszym z nich wydaje się być czasowość i
stopień rewizji omawianych miar. Nawet, jeśli wybrany miernik inflacji jest optymalny z
teoretycznego punktu widzenia, jego kalkulacja może być w praktyce obarczona dużym
błędem38 lub, ze względu na złożoność kalkulacji, zajmować dużo czasu39. Prowadzenie
skutecznej polityki monetarnej może być w takim wypadku znacząco utrudnione lub, w
przypadku znaczących rewizji, prowadzić do podjęcia błędnych decyzji. Dodatkowo, wysoka
zmienność wskaźnika inflacji może powodować uznanie go przez opinie publiczną za
nierzetelny i podlegający manipulacjom, co w konsekwencji może prowadzić do
odkotwiczenia oczekiwań inflacyjnych i wzrostu niepewności. Spośród omawianych miar,
najtrudniejszy do obliczenia, ze względu na szeroki zakres uwzględnianych cen, jest deflator
PKB. Miara ta jest również najczęściej poddawana rewizjom i, ze względu na trudności
w zbieraniu danych, obliczana z najmniejszą częstotliwością.
Różnice w poziomach konkurencyjnych miar inflacji. Przykład USA i Japonii
To, w jaki sposób konkurencyjne miary mogą wpływać na prowadzoną przez bank
centralny politykę monetarną, najlepiej zaobserwować analizując różnice pomiędzy
poszczególnymi wskaźnikami inflacji. O ile często zdarza się, że zarówno inflacja zasadnicza
mierzona wskaźnikiem CPI, inflacja bazowa i deflator PKB przyjmują podobne wartości,
doświadczenia gospodarki USA z ostatnich lat wskazują, że nie jest to zawsze prawda.
38

R. Moreno, Some issues in measuring and tracking prices in emerging market economies, Bank for
International Settlements (red.), Monetary policy and the measurement of inflation: prices, wages and
expectations, 2010, s. 13-51.
39
J. Frankel, A Comparison of Monetary Anchor Options, Including Product Price Targeting, for CommodityExporters in Latin America, Economía, Vol. 12(1)., 2011, s. 1-62.

26

Wykres 1. pokazuje zmiany w poziomie wspomnianych wyżej zmiennych w latach 20062013.
Wykres 1: Wysokość indeksu CPI, inflacji bazowej i deflatora PKB w gospodarce USA w latach 20062014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Rezerwy Federalnej w St. Louis.

O ile poziom inflacji bazowej i deflatora PKB kształtował się w badanym okresie na
podobnym poziomie, to już poziom inflacji zasadniczej mierzonej wskaźnikiem CPI podlegał
dużo większym fluktuacjom. Z punktu widzenia prowadzonej przez Bank Rezerwy
Federalnej polityki monetarnej największe znaczenie miały decyzje podjęte w połowie 2008
roku, kiedy różnica pomiędzy zasadniczym poziomem inflacji a poziomem wyznaczonym
przez deflator PKB i inflację bazową była największa i wynosiła około 3%. Zgodnie z teorią
omówioną w poprzedniej części, różnica taka wynikać może z gwałtownego wzrostu cen
żywności i energii lub cen dóbr importowanych. Analiza cen poszczególnych składowych
omawianych indeksów wskazuje, że główną przyczyną wzrostu inflacji zasadniczej w
omawianym okresie był obserwowany od początku 2007 roku do połowy 2008 roku wzrost
cen ropy naftowej, której cena wzrosła w tym okresie z około 60 do 140 USD za baryłkę.
Ceny ropy w badanym okresie przedstawia Wykres 2.
Wykres 2: Ceny ropy naftowej w USD w latach 2006-2014
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Rezerwy Federalnej w St. Louis.

Gdyby System Rezerwy Federalnej zdecydował się na zacieśnienie polityki monetarnej
w odpowiedzi na wzrastający poziom cen w połowie 2008 roku, podaż szerokich agregatów
pieniądza w amerykańskiej gospodarce zmniejszyłaby się, co skutkowałoby spadkiem
nominalnego dochodu, ograniczeniem akcji kredytowej i pogorszeniem koniunktury
gospodarczej. Choć Fed nie zdecydował się na podwyżkę stóp procentowych w 2008 roku, to
wzrosty indeksu CPI zatrzymały na pół roku (od kwietnia do października) obniżki stopy
referencyjnej (federal funds rate) co mogło być jednym z powodów, dla których relatywnie
niewielkie spowolnienie gospodarcze na rynku nieruchomości spowodowało globalny kryzys
finansowy i głęboką recesją. Wykres 3. prezentuje wysokość omawianych stóp procentowych
w omawianym okresie.
Gdyby nie koncentracja na poziomie CPI, Fed nie zdecydowałby się na utrzymanie stóp
procentowych

na

niezmienionym

poziomie

w

obawie

przed

wzrostem

inflacji.

W rzeczywistości, amerykańska gospodarka znajdowała się już wtedy w recesji a nominalny
i realny poziom agregatowego popytu spadł gwałtownie poniżej trendu, co sugerowało
nadchodzące spowolnienie gospodarcze40 (Wykres 4.). Choć system rezerwy federalnej USA
nie stosuje w swojej strategii restrykcyjnego celu polityki monetarnej, koncentrując się

40

Podobnych wniosków dostarcza analiza oczekiwań inflacyjnych obliczona na podstawie tzw. spreadu TIPS
(ang. Treasury Inflation-Protected Securities), tj. różnicy pomiędzy oprocentowaniem standardowych obligacji
rządu USA z obligacjami indeksowanymi stopą inflacji (zob. R. Glasner, The Fisher Effect under Deflationary
Expectations, Social Science Electronic Publishing, 2011, s. 1-23.).
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zarówno na inflacji i koniunkturze, działania Fed sugerują, że w badanym okresie
podstawowym celem Fed była stabilizacja poziomu cen41.
Wykres 3: Wysokość efektywnej referencyjnej stopy procentowej Systemu Rezerwy Federalnej w latach
2006-2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Rezerwy Federalnej w St. Louis.
Wykres 4: Poziom nominalnego i realnego PKB w USA w latach 2006-2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Rezerwy Federalnej w St. Louis.
41

Wydaje się to również potwierdzać analiza wypowiedzi członków FOMC (ang. Federal Open Market
Committee) - ciała decyzyjnego odpowiedzialnego za prowadzenie polityki monetarnej w USA (zob. M.
O’Brien, How the Fed Let the World Blow Up in 2008, The Atlantic, 26.02.2014). Pomimo pogarszającego się
stanu koniunktury i rosnącego ryzyka w systemie bankowym, większość wypowiedzi w okresie od czerwca do
września 2008 roku dotyczyła inflacji (919 z 1075 wypowiedzi).
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Długookresowe różnice pomiędzy deflatorem PKB a zmianami w poziomie cen
konsumpcyjnych najlepiej pokazuje przykład gospodarki Japońskiej w latach 1995-2013.
Różnica pomiędzy konkurencyjnymi miarami jest tu istotna i wynosi ponad 20% (Wykres 5.).
Wykres 5: Wysokość indeksu CPI, inflacji bazowej i deflatora PKB w Japonii w latach 1995-2013

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Rezerwy Federalnej w St. Louis

Spadający poziom cen w Japonii (w szczególności w świetle analizy poziomu deflatora
PKB), miał duży wpływ na tamtejszą gospodarkę, która pomijając niekorzystne trendy
demograficzne od ponad 17 lat znajduje się w stagnacji42. Wykres 6. prezentuje poziom
realnego PKB w Japonii i USA w latach 1995-2013 (dane zostały znormalizowane tak, aby
obydwa szeregi zaczynały się na tym samym poziomie).
Wykres 6: Poziom realnego PKB w Japonii i USA w latach 1995-2013

42

R.C Koo, The Holy Grail of Macroeconomics: Lessons from Japan’s Great Recession, Wiley, Nowy Jork,
2008, s. 1-56.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Rezerwy Federalnej w St. Louis.

O ile polityka monetarna Banku Japonii powinna być oceniona negatywnie bez względu
na wykorzystywany wskaźnik ogólnego poziomu cen, wykorzystanie deflatora PKB pokazuje
jak bardzo deflacyjny był jej charakter43.
Podsumowanie i wnioski
Skuteczność polityki monetarnej w dużej mierze zależy od używanej przez bank
centralny miary inflacji. Wykorzystanie błędnej, zbyt zależnej od zmian agregatowej podaży,
miary może

prowadzić

do

wprowadzenia

niepoprawnej

polityki

monetarnej.

W

szczególności, zastosowanie CPI jako wskaźnika zmian ogólnego poziomu cen, może
prowadzić do zbyt dużego zacieśnienia polityki monetarnej w przypadku występowania
negatywnych szoków podażowych. Spośród trzech omawianych miar (CPI, inflacji bazowej i
deflatora PKB) najlepszą miarą wydaje się być deflator PKB. Jest on w największym stopniu
odporny na zmiany podaży dóbr, na które polityka monetarna może oddziaływać jedynie w
ograniczonym stopniu.
Choć różnice pomiędzy konkurencyjnymi miarami wydają się być nieistotne,
w praktyce okazuje się, że wybór poprawnego wskaźnika może mieć często poważne
konsekwencje. Pokazują to dobitnie przykłady z ostatnich lat. Zastosowanie deflatora PKB w
43

Jednym z problemów japońskiej polityki monetarnej było osiągnięcie przez nominalne stopy procentowe tzw.
zerowego ograniczenia ilościowego. W sytuacji takiej, standardowe metody polityki pieniężnej stają się
nieefektywne a jedyną metodą stymulacji agregatowego popytu jest zwiększenie oczekiwań inflacyjnych (np.
przez podniesienie celu inflacyjnego), użucie metod luzowania ilościowego (ang. quantitative easing) lub
zastosowanie ekspansywnej polityki fiskalnej (zob. P. Krugman et al., It's baaack: Japan's slump and the return
of the liquidity trap, Brookings Papers on Economic Activity, s. 137-205).
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latach 2007-2008 jako wskaźnika dla polityki monetarnej uchroniłoby Bank Rezerwy
Federalnej od błędnej interpretacji rosnącego poziomu cen konsumpcyjnych jako symptomu
popytowej presji inflacyjnej w całej gospodarce. Użycie deflatora PKB przez Bank Japonii,
umożliwiłoby z kolei prowadzenie lepszej polityki monetarnej i uniknięcie przez gospodarkę
Japonii tzw. straconej dekady.
O ile zarówno analiza teoretyczna i empiryczna wskazują na szereg zalet wykorzystania
deflatora PKB, praktyka bankowości centralnej jest daleka od zaakceptowania tej miary jako
celu polityki pieniężnej. Podobnie jak w przypadku celu dla nominalnego dochodu (ang.
nominal income targeting), głównymi argumentami przeciw użyciu deflatora PKB jest jego
skomplikowana metoda liczenia i ryzyko rewizji obliczeń. Choć argumenty przeciwko
zastosowaniu deflatora PKB są zasadne, przypisywana im waga wydaje się być zawyżona,
a sama ich treść zależna od obecnej, mało efektywnej, metody kompilacji danych. W
praktyce, brak kompletnych miesięcznych danych mógłby być skompensowany prognozami
jego głównych składowych. Deflator PKB mógłby również pełnić rolę średniookresowego
celu polityki monetarnej, przy zachowaniu krótkookresowego celu dla inflacji CPI.
Problem z zastosowaniem szerokich indeksów cen jest więc w głównej mierze
problemem natury techniczno-organizacyjnej - jego znaczenie będzie stopniowo maleć wraz
z zastosowaniem lepszych miar zbierania i obróbki danych. W przyszłości, przeniesienie się
większości transakcji do Internetu spowoduje skrócenie czasu potrzebnego do obliczenia
wysokości szerokich agregatów cenowych i zwiększenie ich wiarygodności, a co za tym
idzie, ich popularyzację w praktyce bankowości centralnej.
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STRESZCZENIE
Prowadzenie współczesnej polityki monetarnej wymaga określenia konkretnego celu
inflacyjnego. Z powodów znaczących różnic metodologicznych pomiędzy konkurencyjnymi
miarami inflacji, wybór konkretnego miernika może mieć poważne konsekwencje dla podaży
pieniądza, stóp procentowych i nominalnego PKB. Artykuł przybliża założenia teoretyczne
trzech najpopularniejszych miar wzrostu cen (CPI, inflacji bazowej i deflatora PKB) w
kontekście optymalnej polityki pieniężnej. Analiza empiryczna wskazuje na znaczące różnice
pomiędzy różnymi miarami inflacji - zarówno w krótkim i długim okresie. Autor wymienia
wady i zalety poszczególnych miar oraz przedstawia rekomendacje dla praktyki bankowości
centralnej.
Słowa kluczowe: polityka monetarna, inflacja, cel inflacyjny
Klasyfikacja JEL: E31, E52
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Tomasz Grabia
SYTUACJA GOSPODARCZA W KRAJACH GRUPY WYSZEHRADZKIEJ
– ANALIZA PORÓWNAWCZA

ECONOMIC SITUATION IN THE VISEGRAD GROUP COUNTRIES
– COMPARATIVE ANALYSIS
Abstract

The Visegrad Group was founded in 1991 as an informal association of three countries of
Central and Eastern Europe, Poland, Czechoslovakia and Hungary. Its main goal was to
develop cooperation among them, mainly concerning economic issues and accession to the
European Union and NATO. Since the division of Czechoslovakia (January 1993 ) the group
has included Poland, Hungary, the Czech Republic and Slovakia. The purpose of this article
is to present and compare the economic situation of Poland, the Czech Republic, Hungary
and Slovakia in the years 2001-2012.
The article consists of an introduction and three parts entitled: Materials and Research
Methodology, Research Results, and Summary and Conclusions. The main part (Research
Results) analyses the most important macroeconomic indicators : GDP per capita, economic
growth rate, inflation rates, changes in employment, unemployment rate, public debt ratio,
current account balance and exchange rate.
Keywords: The Visegrad Group, GDP per capita, economic growth, inflation,
unemployment, public debt
JEL classification: E00
Wstęp
Grupa Wyszehradzka powstała w 1991 r. jako nieformalne zrzeszenie trzech państw
Europy Środkowo-Wschodniej: Polski, Czechosłowacji i Węgier, którego głównym celem
było pogłębianie współpracy między nimi. Dotyczyło to zarówno kwestii gospodarczych, jak
i przystąpienia do Unii Europejskiej i NATO. Po podziale Czechosłowacji (1 stycznia 1993
r.) w skład tej grupy do dnia dzisiejszego wchodzą: Polska, Węgry, Czechy i Słowacja.
Pomimo podobieństw dotyczących położenia, poziomu rozwoju i historii gospodarczej, kraje
te w wielu aspektach się od siebie różnią. Dotyczy to m.in. liczby ludności. Zdecydowanie
największą ponad 38-milionową populacją charakteryzuje się Polska. Około czterokrotnie


dr, Uniwersytet Łódzki, Instytut Ekonomii, Katedra Mikroekonomii

35

mniej ludności zamieszkuje Czechy oraz Węgry, a ośmiokrotnie mniej – Słowację44. Ponadto
kraje te cechują się zróżnicowaniem podstawowych wskaźników makroekonomicznych.
Celem artykułu jest przedstawienie i porównanie sytuacji gospodarczej Polski, Czech, Węgier
i Słowacji w latach 2001-2012.
Opracowanie składa się z niniejszego wstępu oraz trzech pozostałych części
zatytułowanych: Materiały i metodyka badań, Wyniki badań oraz Podsumowanie i wnioski.
W części zasadniczej (Wyniki badań) analizie porównawczej poddano najważniejsze
wskaźniki makroekonomiczne: PKB per capita, stopę wzrostu gospodarczego, stopę inflacji,
zmiany poziomu zatrudnienia, stopę bezrobocia, wskaźnik długu publicznego oraz saldo
bilansu obrotów bieżących i kurs walutowy.
Materiały i metodyka badań
Podstawową metodą badawczą wykorzystaną w artykule jest obserwacja szeregów
czasowych najważniejszych mierników makroekonomicznych. Do analizy wykorzystano
dane statystyczne z bazy internetowej Eurostatu. Na ich podstawie w przypadku niektórych
zmiennych wyliczono średnią dla całego badanego okresu oraz różnice między ich
wartościami w ostatnim i pierwszym badanym roku. Ponadto przy analizie zatrudnienia
obliczono dwunastoletni indeks jednopodstawowy. Obliczenia te wykorzystano do porównań
między czterema krajami Grupy Wyszehradzkiej.
W artykule wykorzystano również analizę opisową. Przy badaniu niektórych zmiennych
starano się odnieść do różnych teorii ekonomicznych. W tym kontekście nawiązano do
znanych

koncepcji:

realnej

konwergencji,

krzywej

Phillipsa,

procykliczności

i

antycykliczności cen oraz wskaźnika ubóstwa Okuna. Wykorzystano do tego podręczniki do
makroekonomii lub polityki gospodarczej, autorstwa Acocelli (2002), Burdy i Wyplosza
(2000) oraz Snowdona, Vane’a i Wynarczyka (1998), a także wybrane artykuły fachowe.
Wyniki badań
PKB i wzrost gospodarczy
Różnica w liczbie ludności między badanymi krajami musi przekładać się na
wytwarzany PKB. W statystykach dotyczących tej kategorii Polska plasuje się wśród
trzydziestu największych gospodarek świata, co ze względu na wielkość nie jest możliwe w
przypadku pozostałych państw grupy. W celu prawidłowej oceny rozwoju gospodarczego
poprawniejszym miernikiem jest w związku z tym PKB na mieszkańca według parytetu (w

44

W 2012 r. dokładna liczba ludności w analizowanych państwach wynosiła odpowiednio (według stanu na 1
stycznia): w Polsce – 38 538 447, w Czechach – 10 505 445, na Węgrzech – 9 932 000, na Słowacji – 5 404 322
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu – dostęp: 1.04.2014 r.).
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UE standardu) siły nabywczej (ang. PPP – Purchasing Power Parity lub PPS – Purchasing
Power Standard). Odpowiednie dane przedstawione zostały w tabeli 1.
Tabela 1: PKB per capita według PPS w krajach Grupy Wyszehradzkiej w latach 2001-2012 (UE-28 =
100)
Rok
Polska
Czechy
Węgry
Słowacja
2001
48
73
58
53
2002
48
74
61
54
2003
49
77
63
56
2004
51
78
63
57
2005
51
79
63
60
2006
52
80
63
63
2007
55
83
62
68
2008
57
81
64
73
2009
61
83
65
73
2010
63
80
65
73
2011
65
80
66
73
2012
66
79
66
75
+18
+6
+8
+22
2001-2012 (różnica)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://epp.eurostat.ec.europa.eu (dostęp: 1.04.2014 r.).

Wynika z niej, że najlepiej rozwiniętym gospodarczo krajem w analizowanym czasie
były Czechy, a w dalszej kolejności Słowacja oraz Węgry i Polska. Pod względem PKB per
capita Polska zrównała się z Węgrami w ostatnim badanym roku. Warto zauważyć, że w
każdym z tych krajów w analizowanym czasie mieliśmy do czynienia z procesem realnej
konwergencji. Proces ten oznacza, że kraje o niższym początkowo poziomie PKB per capita
notują wyższe tempo wzrostu gospodarczego, powoli zmniejszając różnicę między nimi a
państwami wysoko rozwiniętymi. Dzieje się tak dlatego, że przy danej funkcji produkcji kraje
z najniższym zasobem kapitału na osobę mają najwyższe produkty krańcowe kapitału.
Dodatkowe jednostki kapitału powodują w tych krajach przyspieszenie procesu wzrostu.
Inaczej mówiąc, państwa biedniejsze importują technologie produkcji od bogatszych i z
upływem czasu uczą się je ekonomicznie wykorzystywać. Jednakowe funkcje produkcji i
technologie we wszystkich krajach sprawiają, że akumulacja kapitału powinna doprowadzić
do wyrównywania się relacji kapitał – praca. Kraje o niskich relacjach kapitał – praca cechują
się wysoką krańcową produktywnością kapitału i powinny przyciągać zagraniczne
inwestycje. W rezultacie dochodzi do realnej konwergencji45.
Tabela 2: Stopa wzrostu realnego PKB w krajach Grupy Wyszehradzkiej w latach 2001-2012 (w % w
stosunku do roku poprzedniego)
Rok
Polska
Czechy
Węgry
Słowacja
2001
1,2
3,1
3,7
3,5
2002
1,4
2,1
4,5
4,6
2003
3,9
3,8
3,9
4,8
2004
5,3
4,7
4,8
5,1
45

M. Burda, Ch. Wyplosz, Makroekonomia. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2000, s. 161-162.
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2005
3,6
6,8
4,0
6,7
2006
6,2
7,0
3,9
8,3
2007
6,8
5,7
0,1
10,5
2008
5,1
3,1
0,9
5,8
2009
1,6
-4,5
-6,8
-4,9
2010
3,9
2,5
1,3
4,4
2011
4,5
1,8
1,6
3,2
2012
1,9
-1,2
-1,7
2,0
2001-2012 (średnia)
3,8
2,9
1,7
4,5
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://epp.eurostat.ec.europa.eu (dostęp: 1.04.2014 r.).

Konwergencja ta w największym stopniu dotyczyła Słowacji, a następnie Polski. W
pierwszym przypadku PKB na mieszkańca na początku XXI w. wynosił niewiele ponad
połowę średniej unijnej, a w 2012 r. już ¾. Jeśli chodzi o Polskę, to analogiczne udziały
wynosiły odpowiednio: nieco poniżej połowy na początku oraz ok. 2/3 w końcu badanego
okresu.
Powyższe wnioski można wyciągnąć także na podstawie tabeli 2, w której zawarto
roczne stopy wzrostu realnego PKB ww. gospodarek. Wynika z niej, że najbardziej
dynamicznie w omawianym czasie rozwijała się Słowacja (średni wzrost o ok. 4,5% rocznie)
oraz Polska (średnio o niespełna 4% rocznie). Niższe tempo wzrostu (przeciętnie o ok. 3%
rocznie) zanotowała Republika Czeska, której pozwoliło to jednak zachować pozycję lidera w
regionie pod względem PKB per capita. Najwolniej natomiast (średnio o niewiele ponad
1,5% rocznie) rozwijały się Węgry, co spowodowało, że ostatecznie zostały one dogonione
przez Polskę. W dużej mierze zadecydował o tym 2009 r., w którym Polsce, jako jedynemu
krajowi nie tylko Grupy Wyszehradzkiej, ale także całej Unii Europejskiej, udało się uzyskać
dodatnie tempo wzrostu realnego PKB. W skali makroekonomicznej skutki kryzysu
gospodarczego w naszym kraju były zatem mniejsze niż w pozostałych.
Sytuacja na rynku pracy
Podstawowym miernikiem branym pod uwagę przy analizie sytuacji na rynku pracy
jest stopa bezrobocia. Jej kształtowanie się w poszczególnych krajach w latach 2001-2012
przedstawiono w tabeli 3. Na jej podstawie można stwierdzić, że najgorsza sytuacja na rynku
pracy miała miejsce na Słowacji, gdzie mimo spadkowego trendu stopy bezrobocia jeszcze
pod koniec badanego okresu sięgała ona 14%. Na początku XXI w. (lata 2001-2004) bardzo
wysokie bezrobocie występowało także w Polsce, gdzie jego stopa wynosiła wówczas ok.
20%. Znaczący spadek liczby osób bez pracy między 2005 a 2008 r. spowodował jednak, że
pod koniec badanego okresu kształtowało się ona na poziomie ok. 10%. Odwrotny trend miał
miejsce na Węgrzech. Pomijając 2007 i 2011 r., stopa bezrobocia w tym kraju systematycznie
bowiem rosła, co spowodowało, że w ostatnich pięciu latach (2008-2012) była ona już
wyższa niż w Polsce. Najkorzystniejszą i jednocześnie najbardziej stabilną sytuacją na rynku
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pracy charakteryzowały się Czechy, w których zarówno w 2012 r., jak i przeciętnie w całym
badanym okresie stopa bezrobocia wynosiła 7%.
Tabela 3: Stopa bezrobocia w krajach Grupy Wyszehradzkiej w latach 2001-2012 (średniorocznie)
Rok
Polska
Czechy
Węgry
Słowacja
2001
18,3
8,1
5,6
19,5
2002
20,0
7,3
5,6
18,8
2003
19,8
7,8
5,8
17,7
2004
19,1
8,3
6,1
18,4
2005
17,9
7,9
7,2
16,4
2006
13,9
7,1
7,5
13,5
2007
9,6
5,3
7,4
11,2
2008
7,1
4,4
7,8
9,6
2009
8,1
6,7
10,0
12,1
2010
9,7
7,3
11,2
14,5
2011
9,7
6,7
10,9
13,7
2012
10,1
7,0
10,9
14,0
2001-2012 (średnia)
13,6
7,0
8,0
15,0
2001-2012 (różnica)
- 8,2
- 1,1
+ 5,3
- 5,5
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://epp.eurostat.ec.europa.eu (dostęp: 1.04.2014 r.).
Tabela 4 – Dynamika zatrudnienia w krajach Grupy Wyszehradzkiej w latach 2001-2012 (rok poprzedni
= 100)
Polska
Czechy
Węgry
Słowacja
Rok
2001
97,8
99,7
99,8
100,6
2002
97,0
100,6
99,9
100,1
2003
98,8
99,2
100,0
101,1
2004
101,3
99,7
99,0
99,8
2005
102,3
102,1
99,7
101,6
2006
103,4
101,3
100,4
102,1
2007
104,4
102,1
100,7
102,1
2008
103,7
102,3
98,2
103,2
2009
100,4
98,2
97,5
98,0
2010
100,6
99,0
100,7
98,5
2011
101,1
100,0
100,4
101,8
2012
96,7
100,4
100,1
100,1
2012 (rok 2000=100)
107,4
104,6
96,4
109,2
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://epp.eurostat.ec.europa.eu (dostęp: 1.04.2014 r.).

Biorąc pod uwagę, że zmiany stopy bezrobocia mogą wynikać np. z czynników
demograficznych lub z emigracji zarobkowych, z jakimi mieliśmy do czynienia po wstąpieniu
tych krajów do UE, pełniejsza diagnoza sytuacji na rynku pracy wymaga także opisu zmian w
poziomie zatrudnienia. Jego roczną dynamikę w poszczególnych krajach Grupy
Wyszehradzkiej w latach 2001-2012 przedstawiono w tabeli 4. Wynika z niej, że o wzroście
zatrudnienia w ciągu badanego okresu można mówić w przypadku trzech krajów: Słowacji (o
ponad 9%), Polski (o ponad 7%) oraz Czech (o niemal 5%). Jedynie na Węgrzech w okresie
tym odnotowano spadek liczby pracujących (o ponad 3,5%).
W tym kontekście warto także zwrócić uwagę, że w Polsce zatrudnienie nieznacznie
wzrosło nawet we wspomnianym już 2009 r., pomimo że w pozostałych państwach spadło
ono wówczas o 1,8-2,5%. Z jednej strony wynikało to ze wspomnianego już faktu, że skutki
kryzysu dla dochodu narodowego w Polsce były stosunkowo łagodne. Z drugiej natomiast z
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niższych, niż w Czechach i na Węgrzech, wskaźników wrażliwości zatrudnienia względem
PKB, co z kolei związane było z relatywnie silną prawną ochroną zatrudnienia w naszym
kraju46.
Inflacja i ogólny poziom cen
O sytuacji gospodarczej w danym kraju świadczy także stopa inflacji. W celach
porównawczych dla UE najczęściej stosuje się stopę HICP (ang. – Harmonised Index of
Consumer Prices), czyli opartą na zharmonizowanym indeksie cen dóbr konsumpcyjnych. Jej
kształtowanie się w poszczególnych państwach w badanym okresie przedstawiono w tabeli 5.
Wynika z niej, że najbardziej stabilnymi cenami w okresie 2001-2012 charakteryzowały się
Czechy, gdzie inflacja przeciętnie wynosiła ok. 2,5% rocznie. O pół punktu procentowego
wyższa była w Polsce, a o ponad półtora punktu procentowego na Słowacji. Największą w
regionie dynamiką cen charakteryzowały się Węgry, gdzie inflacja wynosiła średnio ok. 5,5%
w skali roku.
Warto zauważyć, że ceny mogą mieć charakter zarówno procykliczny, jak i
antycykliczny.

O

procykliczności

przekonani

są

przedstawiciele

nowej

szkoły

keynesistowskiej. Argumentują oni, że w okresach lepszej koniunktury i szybszego wzrostu
gospodarczego producenci mają większe możliwości podnoszenia cen wytwarzanych
wyrobów47. Jest to zatem w dużym stopniu zgodne z popytową teorią inflacji.
Tabela 5: Stopa inflacji HICP w krajach Grupy Wyszehradzkiej w latach 2001-2012 (średniorocznie)
Rok
Polska
Czechy
Węgry
Słowacja
2001
5,3
4,5
9,1
7,2
2002
1,9
1,4
5,2
3,5
2003
0,7
-0,1
4,7
8,4
2004
3,6
2,6
6,8
7,5
2005
2,2
1,6
3,5
2,8
2006
1,3
2,1
4,0
4,3
2007
2,6
3,0
7,9
1,9
2008
4,2
6,3
6,0
3,9
2009
4,0
0,6
4,0
0,9
2010
2,7
1,2
4,7
0,7
2011
3,9
2,1
3,9
4,1
2012
3,7
3,5
5,7
3,7
3,0
2,4
5,5
4,1
2001-2012 (średnia)
- 1,6
- 1,0
- 3,4
-3,5
2001-2012 (różnica)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://epp.eurostat.ec.europa.eu (dostęp: 1.04.2014 r.).

Inflacja nie zawsze musi mieć jednak charakter popytowy. Niekiedy występuje
bowiem inflacja kosztowa, a ceny są zmienną antycykliczną. Jest to założenie zgodne ze
46

E. Kwiatkowski, Kryzys globalny a rynek pracy w Polsce i innych krajach Grupy Wyszehradzkiej,
„Ekonomista” nr 1, 2011, s. 48.
47
B. Snowdon, H. Vane, P. Wynarczyk, Współczesne nurty teorii makroekonomii, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa1998, s. 308-342.
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szkołą realnego cyklu koniunkturalnego. Zwolennicy tego nurtu tłumaczą, że poziom cen
związany jest z podażową stroną gospodarki. Tym samym zależy on głównie nie od
globalnego popytu, a od możliwości wytwórczych i od wstrząsów podaży48. Idealnym tego
przykładem są ceny produktów rolnych, które kształtują się na wyższym poziomie wówczas,
gdy niekorzystne warunki klimatyczne przyczyniają się do klęski nieurodzaju.
Na podstawie zaprezentowanych danych nie można jednoznacznie stwierdzić, czy
ceny w omawianym regionie były procykliczne, czy antycykliczne. Najwyższa inflacja i
najniższy wzrost gospodarczy na Węgrzech może świadczyć o tym, że raczej antycykliczne.
Przypadek Słowacji, w której najwyższej stopie wzrostu PKB także towarzyszyła dosyć silna
inflacja (wyższa niż w Czechach i w Polsce) mógłby jednak sugerować procykliczność cen.
Pomijając ten problem można zaobserwować, że zgodnie z ogólnoświatową tendencją
dezinflacyjną w każdym z wymienionych krajów inflacja w XXI w. charakteryzowała się
malejącym trendem. Najsilniejsze spadki wystąpiły w krajach o najmniej stabilnych cenach,
tj. na Słowacji i Węgrzech.
Najniższy poziom inflacji w Czechach może nieco dziwić, jeśli weźmie się pod
uwagę, że także w tym kraju mieliśmy do czynienia z najniższą stopą bezrobocia. Należy
bowiem zauważyć, że walka z bezrobociem i inflacją wymaga całkowicie innych
instrumentów. Przy założeniu procykliczności cen walka z inflacją wymagałaby hamowania
globalnego popytu, podczas gdy walka z bezrobociem stymulowania łącznego popytu.
Wynika tak m.in. ze znanej w teorii ekonomii ujemnie nachylonej krzywej Phillipsa.
Nie ulega wątpliwości, że zarówno wyższa stopa bezrobocia, jak i wyższy
poziom inflacji składają się na koszt ekonomiczny i społeczny. Koszt ten jest tym większy,
im więcej ludzi pozostaje bez pracy oraz im szybciej rośnie ogólny poziom cen. W tym sensie
suma stopy bezrobocia oraz stopy inflacji stanowić może zatem swego rodzaju wskaźnik
ubóstwa. Podejście takie po raz pierwszy zaproponował Arthur Okun. Niekiedy wskaźnik ten
nazywany jest w związku z tym także indeksem Okuna. W literaturze można jednak znaleźć
także inne nazwy, np. wskaźnik mizerii makroekonomicznej49 lub wskaźnik dyskomfortu
ekonomicznego50. Spośród analizowanych krajów zdecydowanie najmniejszym w ten sposób
rozumianym dyskomfortem charakteryzowały się Czechy.
Należy jednak zaznaczyć, że pomimo najniższej inflacji ogólny poziom cen w tym
kraju nadal jest najwyższy. W 2012 r. stanowił on 74% średniej unijnej, podczas gdy na
48

Ibidem, s. 273-274.
N. Acocella, Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 217.
50
M. C. Lovell, T. Pao-Lin, Economic discomfort and consumer sentiment, “Eastern Economic Journal” 2000,
No. 1, Winter, Vol. 26, s. 1.
49
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Słowacji – 72%, na Węgrzech – 62%, a w Polsce – 58%51. Oznacza to, że w porównaniu z
Polską za identyczny koszyk dóbr trzeba było zapłacić ok. 7% więcej na Węgrzech, ok. 24%
więcej na Słowacji oraz ok. 28% więcej w Czechach.
Bilans obrotów bieżących i kurs walutowy
Na sytuację ekonomiczną danego kraju wpływają także kurs walutowy i bilans
obrotów bieżących. Kurs walutowy, decydując o konkurencyjności rodzimych produktów i
usług, wpływa na saldo obrotów bieżących. Większe znaczenie niż nominalny kurs walutowy
ma tzw. realny efektywny kurs walutowy, oznaczający w uproszczeniu cenę względną dóbr
zagranicznych wyrażoną w dobrach krajowych. Aby go wyliczyć należy zatem dwukrotnie
zdeflować kurs nominalny – przez ceny dóbr zagranicznych i ceny dóbr krajowych 52. Zmiany
realnego efektywnego kursu walutowego (zdeflowanego wskaźnikami cen konsumpcyjnych
w kraju i zagranicą) w Polsce, w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech względem 27
partnerów handlowych z UE przedstawione zostały w tabeli 6.
Wynika z niej, że w ciągu minionego dwunastolecia jedynym krajem, w którym realny
efektywny kurs walutowy uległ nieznacznej deprecjacji była Polska (o ok. 5,5%). W
pozostałych państwach Grupy Wyszehradzkiej kurs ten aprecjonował – na Węgrzech o niemal
23%, w Czechach o ponad 38%, a na Słowacji aż o niemal 71%. W tym ostatnim przypadku
związane to było z koniecznością utrzymywania korony słowackiej w mechanizmie ERM II,
a następnie z przystąpieniem do strefy euro.
Tabela 6: Realny efektywny kurs walutowy względem 27 partnerów handlowych z UE w krajach Grupy
Wyszehradzkiej w latach 2001-2012 (2001 r.=100)
Rok

Polska
(złoty)

Czechy
(korona)

Węgry
(forint)

Słowacja
(2001-2008 –korona;
2009-2012 – euro)

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

100,0
94,9
83,1
81,8
91,9
93,9
96,6
105,7
90,2
97,7
95,7
94,6

100,0
110,1
106,1
106,1
112,1
117,5
120,0
138,0
133,4
137,4
140,4
138,1

100,0
109,0
108,9
114,6
116,9
111,4
122,8
126,4
120,2
124,5
124,0
122,9

100,0
102,2
114,1
124,5
128,4
135,4
147,6
160,1
171,7
167,2
169,1
170,8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://epp.eurostat.ec.europa.eu (dostęp: 1.04.2014 r.).
Tabela 7: Bilans obrotów bieżących w krajach Grupy Wyszehradzkiej w latach 2001-2012
(w % PKB)
51
52

(http://epp.eurostat.ec.europa.eu – dostęp: 1.04.2014 r.
M. Burda, Ch. Wyplosz, Makroekonomia. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2000, s. 213-214.
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Rok
Polska
Czechy
Węgry
Słowacja
2001
-3,1
-5,1
-6,1
-8,3
2002
-2,8
-5,3
-7,0
-7,9
2003
-2,5
-6,0
-8,0
-5,9
2004
-5,3
-5,1
-8,3
-7,8
2005
-2,4
-1,0
-7,2
-8,5
2006
-3,8
-2,0
-7,4
-7,8
2007
-6,2
-4,3
-7,3
-5,3
2008
-6,6
-2,1
-7,3
-6,2
2009
-3,9
-2,4
-0,2
-2,6
2010
-5,1
-3,9
1,1
-3,7
2011
-4,9
-2,7
0,8
-2,1
2012
-3,5
-2,5
1,6
2,3
2001-2012 (średnia)
-4,2
-3,5
-4,6
-5,3
2001-2012 (różnica)
-0,4
+2,6
+7,7
+10,5
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://epp.eurostat.ec.europa.eu (dostęp: 1.04.2014 r.).

Znaczący wzrost efektywnego realnego kursu walutowego na Słowacji musiał
przyczynić się do pogorszenia konkurencyjności dóbr wytwarzanych w tym kraju. Okazuje
się jednak, że korzyści z przyjęcia wspólnej europejskiej waluty były na tyle znaczące, że w
dużym stopniu przysłoniły następstwa negatywne. Należy bowiem w tym miejscu
przypomnieć, że Słowacja była krajem, który w analizowanym okresie rozwijał się
najszybciej (zob. tabela 2). Z drugiej strony najgorsze spośród analizowanych krajów było
tam saldo obrotów bieżących. Z tabeli 7 wynika, że, biorąc pod uwagę wartości przeciętne dla
całego okresu, najniższy deficyt obrotów bieżących notowały Czechy – 3,5% PKB, a
następnie Polska – 4,2%, Węgry – 4,6% i Słowacja – 5,3%. Warto jednak zauważyć, że
dwóm ostatnim krajom udało się pod koniec badanego okresu osiągnąć w tym względzie
nadwyżkę.
Dług publiczny
W XXI w. można odnotować ogólnoświatowy wzrostowy trend zadłużania się przez
rządy najważniejszych gospodarek globu. Dotyczy to także Europy. Pod koniec pierwszej
dekady bieżącego stulecia wskaźnik długu publicznego, liczony jako relacja do PKB,
przekroczył 100% m.in. w Grecji i we Włoszech. Ponadto w kolejnych trzech państwach
unijnych – Belgii, Irlandii i Portugalii – był on bliski 100%53. Kraje Grupy Wyszehradzkiej
nie borykały się z aż tak dużymi problemami dotyczącymi konsolidacji finansów
publicznych. Można zaobserwować to na podstawie tabeli 8. Z drugiej strony, także w tych
państwach wskaźnik długu publicznego w minionych dwunastu latach wyraźnie wzrósł.
Jednakże, pod koniec badanego okresu jedynie na Węgrzech przekraczał on wartość
referencyjną z Maastricht, kształtując się na poziomie ok. 80%. Węgry były także krajem, w
53

T. Grabia, Kryzys fiskalny w krajach Unii Europejskiej – przyczyna czy skutek kryzysu gospodarczego?, [w:] J.
L. Bednarczyk, W. Przybylska-Kapuścińska /red./, Polityka finansowa w dobie kryzysu integracji europejskiej,
CeDeWu.pl, Wydawnictwo Fachowe, Warszawa 2012, s. 48-51.
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którym dług publiczny w relacji do PKB w ciągu dwunastu lat wzrósł najsilniej (o ponad 26
pkt. proc.).
Tabela 8: Dług publiczny w krajach Grupy Wyszehradzkiej w latach 2001-2012 (wg stanu na 31.12, w %
PKB)
Rok
Polska
Czechy
Węgry
Słowacja
2001
37,6
23,9
52,7
48,9
2002
42,2
27,1
55,9
43,4
2003
47,1
28,6
58,6
42,4
2004
45,7
28,9
59,5
41,5
2005
47,1
28,4
61,7
34,2
2006
47,7
28,3
65,9
30,5
2007
45,0
27,9
67,0
29,6
2008
47,1
28,7
73,0
27,9
2009
50,9
34,2
79,8
35,6
2010
54,8
37,8
81,8
41,0
2011
56,2
40,8
81,4
43,3
2012
55,6
45,8
79,2
52,1
2001-2012 (średnia)
48,1
31,7
68,0
39,2
2001-2012 (różnica)
+ 18,0
+ 21,9
+ 26,5
+ 3,2
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://epp.eurostat.ec.europa.eu (dostęp: 1.04.2014 r.).

Oprócz Węgier, najgorszym stanem finansów publicznych charakteryzowała się
Polska, która w ostatnim czasie bardzo niebezpiecznie zbliżyła się do wymaganej granicy
60% zapisanej nie tylko w Traktacie o UE, ale także w Konstytucji RP. Ponad 50% wskaźnik
zadłużenia w 2012 r. wynosił również na Słowacji. Przed przystąpieniem do strefy euro w
2008 r. kraj ten zdołał obniżyć dług poniżej 28% PKB. Od 2009 r. poziom ten gwałtownie
jednak zwiększał się.
Silny wzrost wskaźnika długu, głównie w II połowie badanego okresu dotyczył także
Czech, gdzie przekroczył on poziom 45% PKB. W efekcie różnica między wyrażonym w
PKB zadłużeniem w 2001 i 2012 r. była tam większa niż w Polsce i na Słowacji. Mimo tego,
Republika Czeska pozostaje krajem o najbardziej stabilnych w regionie finansach
publicznych.
Podsumowanie i wnioski
Przeprowadzona analiza dotycząca najważniejszych zmiennych makroekonomicznych
w czterech krajach Grupy Wyszehradzkiej pozwala wyciągnąć następujące wnioski:
1. Najlepszą sytuacją gospodarczą spośród analizowanych krajów charakteryzowały się
Czechy. Oprócz najmniejszych i najbardziej stabilnych stóp bezrobocia i inflacji, kraj
ten z reguły cechował się także najniższym długiem publicznym, najniższym
deficytem obrotów bieżących oraz najwyższym PKB na mieszkańca. Sprawia to, że
Republikę Czeską należy traktować jako absolutnego lidera gospodarczego Grupy
Wyszehradzkiej.
44

2. W przypadku niektórych zmiennych najlepiej wypadały jednak Słowacja i Polska.
Kraje te cechowały się najdynamiczniejszym tempem wzrostu gospodarczego, co
przekładało się na największy spadek bezrobocia i wzrost zatrudnienia. Polska,
pomimo widocznej realnej konwergencji, jaka dokonała się w ostatnich latach, nadal
jest jednak, wspólnie z Węgrami, krajem najsłabiej rozwiniętym. W ww. krajach w
końcu badanego okresu poziom dochodu narodowego na mieszkańca był ok. 16,5%
niższy niż w Czechach oraz ok. 12% niższy niż na Słowacji.
3. Biorąc pod uwagę większość analizowanych wskaźników, najgorsza sytuacja
gospodarcza miała miejsce na Węgrzech. W kraju tym był bowiem nie tylko najniższy
PKB per capita (w końcu okresu wspólnie z Polską), ale także najniższe tempo
wzrostu gospodarczego, najwyższa inflacja i najwyższy dług publiczny. Oprócz tego,
stale rosła także stopa bezrobocia.
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STRESZCZENIE
Grupa Wyszehradzka powstała w 1991 roku jako nieformalne stowarzyszenie trzech
krajów Europy Środkowej i Wschodniej – Polski, Czechosłowacji i Węgier. Głównym celem
stowarzyszenia było rozwijanie współpracy między tymi krajami. Dotyczyło to zarówno
kwestii gospodarczych, jak i przystąpienia do Unii Europejskiej i NATO. Od podziału
Czechosłowacji (styczeń 1993) do Grupy Wyszehradzkiej należą cztery państwa: Polska,
Węgry, Czechy i Słowacja. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i porównanie
sytuacji gospodarczej w tych krajach w latach 2001-2012.
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Artykuł składa się z wprowadzenia i trzech części zatytułowanych: Materiały i metodyka
badań, Wyniki badań oraz Podsumowanie i wnioski. W części zasadniczej (Wyniki badań)
zanalizowano i porównano najważniejsze wskaźniki makroekonomiczne, tj.: PKB per capita,
stopę wzrostu gospodarczego, stopę inflacji, zmiany zatrudnienia, stopę bezrobocia, wskaźnik
długu publicznego oraz bilans obrotów bieżących i kurs walutowy.
Słowa kluczowe: Grupa Wyszehradzka, PKB per capita, wzrost gospodarczy, inflacja,
bezrobocie, dług publiczny
Numer klasyfikacji JEL: E00

46

Zbigniew Kuchta

ZDOLNOŚCI PROGNOSTYCZNE NOWOKEYNESISTOWSKICH MODELI DSGE
MAŁEJ SKALI WEWNĄTRZ PRÓBY. PRÓBA PORÓWNANIA DLA
GOSPODARKI POLSKI
THE IN-SAMPLE FORECASTING PERFORMACE OF NEW KEYNESIAN SMALL
SCALE DSGE MODELS: COMPARISON FOR POLISH ECONOMY.
Abstract
This paper compares the in-sample forecasting performance of the new Keynesian small scale
DSGE models. The comparison includes the standard sticky prices model and sticky prices
and wages model of Erceg, Henderson and Levin. VAR models are used as the baseline.
Comparison of forecasting errors has shown that Erceg, Henderson and Levin’s model is
characterized by better forecasting performance than the sticky prices model with respect to
inflation, production and real wages. Moreover, it better predicts inflation than the VAR
models.
Key words: DSGE model, Bayesian estimation, forecast comparison
JEL Classification: E30, E32, E37
Wstęp
Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej (ang. dynamic stochastic general
equilibrium – DSGE) są coraz częściej wykorzystywane w analizach dotyczących gospodarki
polskiej54. Istota tych modeli polega na opisie dynamiki gospodarki przez pryzmat
optymalnych decyzji podejmowanych przez podmioty mikroekonomiczne, które działają w
warunkach niepewności. Niepewność ta wynika z występowania egzogenicznych i losowych
względem podmiotów ekonomicznych zaburzeń (szoków strukturalnych), które powodują
odejście od punktu równowagi długookresowej55.
W obecnie konstruowanych modelach DSGE często ujmuje się założenia dotyczące
sztywności nominalnych cen i płac. Sztywności te powodują, iż ceny dóbr lub usług
czynników produkcji dostosowują się stopniowo do zmian w agregatowym popycie oraz
agregatowej podaży. Otrzymany w ten sposób model określany jest często jako
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nowokeynesistowski model monetarny56. Cechą wyróżniającą modele tej klasy, na tle
alternatywnych modeli realnego cyklu koniunkturalnego jest to, iż pieniądz ma charakter
nieneutralny. W efekcie działania banku centralnego, dotyczące kształtowania się nominalnej
stopy procentowej, determinują dynamikę procesów realnych, takich jak produkcja lub
zatrudnienie57.
Rosnąca popularność nowokeynesistowskich modeli DSGE spowodowała przeprowadzenie
licznych testów dotyczących ich własności empirycznych. Uzyskane wyniki badań dla
gospodarki amerykańskiej58oraz strefy euro59 potwierdziły, iż modele tej klasy charakteryzują
się własnościami empirycznymi, które są porównywalne z alternatywnymi modelami
ekonometrycznymi, takich jak modele VAR oraz bayesowskie modele VAR. Wydaje się
jednak, iż w literaturze przedmiotu brakuje prac dokonujących oceny tych modeli
w warunkach gospodarki polskiej.
Celem tej pracy jest porównanie zdolności prognostycznych wybranych modeli DSGE małej
skali. Zdolności te zostały ocenione wewnątrz próby, która obejmowała dane dla gospodarki
polskiej z okresu pomiędzy I kwartałem 1995 roku a IV kwartałem 2011 roku.
Do porównania wybrano podstawowy, nowokeynesistowski model monetarny60 ujmujący
w swojej strukturze jedynie sztywność nominalną cen61 oraz model Ercega, Hendersona i
Levina62, który poza sztywnością nominalną cen obejmował także sztywność nominalną płac.
Dodatkowo, zdolności prognostyczne tych modeli zostały odniesione do ateoretycznych
modeli VAR, które są standardowo wykorzystywane jako podstawa oceny modeli DSGE.
Struktura opracowania jest następująca. W części pierwszej zaprezentowano modele DSGE
małej skali, które zostały wykorzystane w porównaniu. Część druga pracy omawia przyjęte
podejście metodologiczne. W części trzeciej omówiono dane statystyczne wykorzystane w
badaniu. Część czwarta prezentuje wyniki estymacji poszczególnych modeli DSGE oraz
uzyskane wyniki porównania zdolności prognostycznych. Całość opracowania została
podsumowana w zakończeniu.
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Model DSGE małej skali
Istota dynamicznych stochastycznych modeli równowagi ogólnej polega na opisie
funkcjowania

gospodarki

jako

wyniku

optymalizacyjnych

zachowań

podmiotów

mikroekonomicznych. W podstawowym, nowokeynesistowskim modelu monetarnym zakłada
się, że przedsiębiorstwa dążą do maksymalizacji zysku. W przeciwieństwie jednak
do podstawowego modelu realnego cyklu koniunkturalnego63 przedsiębiorstwa, działając
na rynku konkurencji monopolistycznej, mają możliwość wpłynięcia na cenę dóbr. Cena
dostarczanych na rynku dóbr jest zatem ich zmienną decyzyjną, którą wybierają biorąc pod
uwagę ograniczenie wynikające z popytu na dobra. Możliwość zmiany ceny ma jednak
charakter losowy, co powoduje, iż jedynie część przedsiębiorstw może dostosować cenę
dostarczanych przez siebie dóbr do aktualnie panujących w gospodarce warunków. W
efekcie, nie wszystkie ceny dóbr mogą zostać dostosowane do zmian w popycie i podaży, co
w ujęciu agregatowym, skutkuje sztywnością ogólnego poziomu cen.
Celem gospodarstw domowych jest maksymalizacja dożywotniej użyteczności, która jest
czerpana z konsumpcji dóbr oraz konsumpcji czasu wolnego. Ponoszone przez gospodarstwo
domowe wydatki na dobra konsumpcyjne są pokrywane przez dochody uzyskiwane z pracy
oraz

zyski

czerpane

z

praw

własności

w

przedsiębiorstwach.

W podstawowym,

nowokeynesistowskim modelu monetarnym zakłada się, iż stawka płac jest doskonale
elastyczna i kształtuje się na poziomie zapewniającym zaistnienie równowagi na rynku pracy.
W modelu Ercega, Hendersona i Levina wprowadza się alternatywne założenie, zgodnie z
którym nominalna stawka płac jest zmienną decyzyjną gospodarstw domowych.
Gospodarstwa te działają na monopolistycznie konkurencyjnym rynku pracy i wybierają ją
biorąc pod uwagę ograniczenie w formie popytu na pracę. Podobnie jak w przypadku
przedsiębiorstw, do modelu wprowadzana jest sztywność nominalna płac. Powoduje ona, iż
jedynie część gospodarstw domowych może wybrać stawkę płac w taki sposób, aby
dostosować ją do aktualnie panujących w gospodarce warunków. W efekcie agregatowa
stawka płac dostosowuje się powoli do zmian w popycie i podaży, tj. jest sztywna. Ponadto,
gospodarstwo domowe ma możliwość oszczędzania w formie kapitału finansowego, którego
rentowność jest uzależniona od nominalnej stopy procentowej, a wszystkie podmioty
charakteryzują się oczekiwaniami racjonalnymi, co do przyszłych wartości zmiennych.
Rozwiązanie problemów optymalizacyjnych gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw
pozwala na wyznaczenie tzw. warunków pierwszego rzędu. Stanowią one kluczowe równania
63
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modelu. Dodatkowo, zakłada się, iż na każdym z ujętych w modelu rynków występuje stan
równowagi.

Wykorzystanie

warunków

równowagi

umożliwia

agregację

mikroekonomicznych warunków pierwszego rzędu w makroekonomiczny model, który
opisuje funkcjonowanie gospodarki jako całości. Dodatkowo, uzyskany model jest
rozszerzany o równania stochastyczne, determinujące dynamikę zmiennych egzogenicznych.
Zmienne te są interpretowane jako szoki strukturalnych. Ich wystąpienie powoduje odejście
do punktu równowagi długookresowej (ang. steady state). W dalszej części tego rozdziału
omówione zostały równania agregatowe tworzące podstawowy, nowokeynesistowski model
monetarny oraz model Ercega, Hendersona i Levina64.
W rozważanych modelach zakłada się, iż popytowa strona gospodarki opisana jest przez
dynamiczną krzywą IS postaci:
yt  Et yt 1 

1

c



Et rt   t 1   tb1   tb

zgodnie z którą bieżący poziom produktu
procentowej

Et rt   t 1 ,

gdzie

rt

 yt 



(1)

jest malejący względem realnej stopy

reprezentuje krótkookresową, nominalną stopę

procentową, a  t jest stopą inflacji, przy czym nachylenie krzywej jest determinowane przez
wielkość parametru relatywnej awersji do ryzyka  c  0 . Bieżąca wartość produktu jest
również uzależniona od jego przyszłego oczekiwanego poziomu oraz szoku w preferencjach
gospodarstwa domowego  tb  , który jest opisany przez stacjonarny proces AR(1) postaci:

 tb  b tb1  tb

tb ~ iid N 0, b2 

(2)

gdzie: b  0;1 jest parametrem autoregresji. Wystąpienie dodatniego szoku w preferencjach
gospodarstwa domowego powoduje wzrost agregatowego popytu ponad poziom wynikający
z dynamicznej krzywej IS w okresie obecnym, lecz obniży ten poziom w okresie następnym.
Wprowadzenie

do

modelu

DSGE

sztywności

nominalnej

cen

znajduje

swoje

odzwierciedlenie w nowokeynesistowskiej krzywej Phillipsa dla cen postaci:

t 

1   1    rmc  E 
p

p

p

t

t

t 1

(3)

Zgodnie z tą krzywą, dynamika inflacji jest zależna od realnego kosztu krańcowego, przy
czym siła zależności jest uwarunkowana przez parametr sztywności nominalnej cen
64

Prezentowane równania mają już formę log-liniową, w której wszystkie zmienne wyrażone są jako
procentowe odchylenie od punktu równowagi długookresowej. Szerszy opis konstrukcji teoretycznej modeli
DSGE małej skali może zostać znaleziony w pracy J. Galiego, Monetary Policy, Inflation and the Business
Cycle, Princeton University Press, Princeton 2008.
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p

 0;1 oraz przez czynnik dyskontujący   0;1 , przy czym im wyższa wartość

parametru sztywności nominalnej oraz czynnika dyskontującego, tym słabszy jest wpływ
realnego kosztu krańcowego na wielkość inflacji. Ponadto na obecną wielkość inflacji
wpływa

jej

oczekiwany,

przyszły

poziom.

Siła

zależności

pomiędzy

bieżącym

a oczekiwanym poziomem inflacji zależy od parametru  .
W rozważanych modelach zakłada się, iż jedynym czynnikiem produkcji jest praca, a funkcja
produkcji charakteryzuje się stałymi efektami skali. Założenia dotyczące procesu produkcji
znajdują swoje przełożenie na charakter kosztów występujących w gospodarce. W
rozważanym modelu realny koszt krańcowy jest objaśniany przez równanie postaci:
rmct  wt   ta

(4)

Równanie (4) implikuje, iż realny koszt krańcowy jest tym wyższy, im wyższa realna stawka

wt  .

płac

Jego wielkość ulega natomiast obniżeniu w wyniku wystąpienia szoku

technologicznego  ta . Dodatki szok technologiczny, podnosząc krańcową produkcyjność
pracy, obniża koszt jaki jest niezbędny do wytworzenia dodatkowej jednostki produktu.
Zakłada się, iż szok technologiczny jest reprezentowany przez stacjonarny proces AR(1)
postaci:

 ta  a ta1  ta

ta ~ iid N 0, a2 

(5)

gdzie: a  0;1 jest parametrem autoregresji.
W modelu Ercega, Hendersona i Levina zakłada się występowanie sztywności nominalnej
płac. Założenie to implikuje, iż w ujęciu agregatowym dynamika realnej stawki płac jest
opisana przez następujące równanie:
wt 

gdzie:

1   w 1   w 
w
bw 

bw w
mrst  bw Et  t 1  wt 1  bw t  bw wt 1
 l 1   w    w

 w  l 1   w    w 
0
 l 1   w    w  1   w 1   w  l 1   w    w w  l 1   w    w 

(6)
jest

parametrem,  w  0;1 jest parametrem sztywności nominalnej płac,  l  0 jest odwrotnością
elastyczności podaży pracy względem realnej stawki płac,  w  0 jest narzutem na płacę,
który wynika z monopolistycznej siły pracobiorców na rynku pracy. W warunkach lepkich
płac nominalnych na wielkość realnej stawki płac wpływa nie tylko krańcowa stopa
substytucji mrst  , lecz również oczekiwane, bieżące oraz przeszłe poziomy inflacji oraz
realnej stawki płac. Ich ujęcie wynika z istoty sztywności nominalnej płac. W warunkach
lepkich płac, gospodarstwo domowe dokonując wyboru ich poziomu bierze pod uwagę to, iż
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w kolejnych okresach zmiana stawki płac może być niemożliwa. Stąd jest ono zainteresowane
przyszłymi poziomami inflacji oraz realnej stawki płac.
W podstawowym modelu nowokeynesistowskim nie występuje sztywność nominalna płac,
natomiast rynek pracy ma charakter doskonale konkurencyjny. Założenia te implikują,
iż gospodarstwa domowe będą dostarczać pracę w taki sposób, aby zrównać realną stawkę
płac z krańcową stopą substytucji:
wt  mrst

(7)

Krańcowa stopa substytucji pomiędzy konsumpcją a pracą jest opisana przez równanie
postaci:
mrst   tl   l   c yt   l ta

(8)

gdzie:  tl reprezentuje szok w podaży pracy, którego dynamika jest określona przez proces
AR (1) postaci65:

 tl  l tl1  tl

tl ~ iid N 0, l2 

(9)

gdzie: l  0;1 jest parametrem autoregresji.
Model jest domknięty przez regułę nominalnej stopy procentowej Taylora66, zgodnie z którą
bank centralny kształtuje nominalną stopę procentową kierując się obserwowaną w okresie
obecnym inflacją oraz produktem. W regule tej ujęto również mechanizm wygładzania, który
wyraża ostrożność w prowadzonej polityce monetarnej. Reguła ta ma postać67:



rt   R rt 1  1   R   t  y yt   tR tR ~ iid N 0, R2



(10)

gdzie:  R  0;1 jest parametrem wygładzania,   0 jest parametrem reakcji banku
centralnego na inflację, natomiast  y  0 jest parametrem reakcji względem produkcji,
natomiast tR reprezentuje szok w polityce pieniężnej. Jego dodatnia wartość implikuje
podniesienie stopy procentowej ponad poziom wynikający z reguły Taylora. Stąd szok ten
może być interpretowany jako wprowadzenie restrykcyjnej polityki monetarnej.
Zaprezentowane w tej części pracy równania tworzą rozważane w pracy modele DSGE.
Układ (1) – (5), (7) – (10) tworzy podstawowy, nowokeynesistowski model monetarny (dalej
DSGE-Calvo), natomiast układ (1) – (6), (8) – (10) tworzy model Ercega, Hendersona
i Levina (dalej DSGE-EHL).
65

Dodatni szok w podaży pracy powoduje podniesienie krańcowej przykrości pracy, a stąd powoduje wzrost
krańcowej stopy substytucji pomiędzy konsumpcją, a pracą.
66
J.B. Taylor, Discretion versus policy rules in practice, Carnegie-Rochester Conference Series on Public
Policy, nr 39/1993, s. 195 – 214.
67
Por. P. Baranowski, Reguła polityki pieniężnej dla Polski – porównanie wyników różnych specyfikacji,
Oeconomia Copernicana, nr 3/2011, s. 6 – 8.
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Metoda badania
Zaprezentowane w poprzedniej części pracy modele DSGE zostały oszacowane dla danych
opisujących gospodarkę Polski przy wykorzystaniu podejścia bayesowskiego. Istota tego
podejścia polega na uzyskaniu oszacowań parametru dzięki wykorzystaniu dwóch źródeł
informacji: informacji subiektywnej, ujętej w formie rozkładu a priori, oraz informacji
o charakterze obiektywnym, pochodzącej z danych. Informacja ta jest wprowadzana do
procesu estymacji modelu dzięki wykorzystaniu funkcji wiarygodności68.
Bayesowskie podejście do estymacji modeli DSGE opiera się o twierdzenia Bayesa postaci69:

Pω | xT  

Lxt | ω Pω 

(11)

 Lxt | ωPωdω

zgodnie z którym rozkład a posteriori Pω | xT  dla wektora parametrów modelu ω  jest
równy iloczynowi funkcji wiarygodności modelu Lxt | ω oraz rozkładu a priori Pω
odniesionemu do gęstości brzegowej modelu

 Lx | ωPωdω,
t

która jest miarą

dopasowania modelu do danych oraz jego jednookresowych zdolności prognostycznych.
Zastosowane w pracy bayesowskie podejście do estymacji modeli DSGE składało się z kilku
kroków70. W kroku pierwszym liniowy model DSGE został rozwiązany dzięki zastosowaniu
metody perturbacji pierwszego stopnia71, uzyskując:

y t  Aω y t 1  Bω z t 1  Cω et

z t  Dω z t 1  et

(12)

gdzie: y t jest wektorem zmiennych endogenicznych w okresie t, z t jest wektorem zmiennych
egzogenicznych w okresie t (szoków strukturalnych), e t reprezentuje wektor zaburzeń

68

An i Schorfheide, Bayesian Analysis of DSGE Models, Econometric Review, rocznik 26, nr 2-4/2007, s. 113172; Fernandez-Villaverde, The econometrics of DSGE models, SERIEs Journal of the Spanish Economic
Association, nr 1/2010, s. 3 – 49.
69
J. Osiewalski, Ekonometria bayesowska w zastosowaniach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
w Krakowie, Kraków 2001, s. 16
70
Przytaczane podejście jest standardowo wykorzystywane w bayesowskiej estymacji modeli DSGE. Szerszy
opis można znaleźć w pracach: An i Schorfheide, Bayesian Analysis of DSGE Models, Econometric Review,
rocznik 26, nr 2-4/2007, s. 113-172; Fernandez-Villaverde, The econometrics of DSGE models, SERIEs Journal
of the Spanish Economic Association, nr 1/2010, s. 3 – 49, P.A. Guerron-Quintana, J.M. Nason, Bayesian
Estimation of DSGE Models, Working Papers, nr 12-4, Research Department, Federal Reserve Bank of
Philadelphia 2012. Przykładem estymacji bayesowskiej modelu DSGE dla gospodarki Polski są prace m.in. : P.
Krajewski, Oddziaływanie polityki fiskalnej na wahania koniunktury w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego, 2013; P.Baranowski, G. Szafrański, Reakcja gospodarki polskiej na szok polityki pieniężnej w małym
modelu DSGE-na ile wybór metody estymacji determinuje wyniki?, Bank i Kredyt, nr 4/2012, s. 119 – 144; Z.
Kuchta, Bayesian Estimation of Real Business Cycle Model: The Case of Poland, AD ALTA – Journal of
Interdisciplinary Research, nr 1/2011, s. 59 – 64.
71
Schmitt-Grohe i Uribe, Solving dynamic general equilibrium models using a second-order approximation to
the policy function, Journal of Economic Dynamics & Control, nr 28/2004, s. 755 – 775.
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w procesach stochastycznych szoków strukturalnych, a Aω,Bω, Cω, Dω są macierzami
o odpowiednio dobranych wymiarach, których elementy są funkcjami wektora parametrów
modelu ω  . Powyższy układ równań objaśnia zmienne endogeniczne modelu jako liniowo
zależne od opóźnionych zmiennych endogenicznych oraz zmiennych egzogenicznych, a także
innowacji w procesach stochastycznych dla szoków strukturalnych. Jednocześnie stanowi on
równanie przejścia w modelu przestrzeni stanów72.
W kroku następnym do równania przejścia, opisanego przez układ (12), dodawane jest
równanie pomiaru, które łączy zmienne teoretyczne modelu ze zmiennymi obserwowalnymi.
Po wprowadzeniu do modelu przestrzeni stanów równania pomiaru wykorzystywany jest filtr
Kalmana, który umożliwia wyznaczenie funkcji wiarygodności modelu. Funkcja ta przyjmuje
postać73:
1
T
T
 1



LxT | ω    2  2 Ωt|1t 1 2 exp  xt  xt|t 1  Ωt|1t 1 xt  xt |t 1 
 2

t 1

(13)


gdzie: Ωt |t 1  E xt  xt |t 1  xt  xt |t 1  jest macierzą błędów średniokwadratowych


W kroku ostatnim skorzystano z własności postaci74:
ln Pω | xT   ln Lxt | ω  ln Pω

(14)

zgodnie z którą logarytm rozkładu a posteriori dla wektora parametrów

ω 

jest

proporcjonalny do sumy logarytmów funkcji wiarygodności oraz rozkładu a priori. Powyższa
proporcja pozwala na symulacyjne znalezienie rozkładu a posteriori dla wektora parametrów
modelu dzięki zastosowaniu algorytmu błądzenia losowego Metropolisa75. Otrzymane
losowania wektora parametrów są następnie, po odrzuceniu pierwszych n losowań,
wykorzystywane od obliczenia statystyk szukanego rozkładu a posteriori.
Oszacowane bayesowsko modele DSGE zostały wykorzystane do znalezienia prognoz
zmiennych obserwowalnych. Prognozy te zostały wyznaczone dzięki zastosowaniu
jednostronnego filtru Kalmana, który prognozuje wartość zmiennej obserwowalnej na okres

72

F. Canova, Methods for Applied Macroeconomic Research, Princeton University Press, Princeton and Oxford
2007, s. 214
73
P. Guerron-Quintana, J.M. Nason, Bayesian Estimation of DSGE Models, Working Papers, nr 12-4, Research
Department, Federal Reserve Bank of Philadelphia 2012, s. 12-13.
74
G. Grabek, B. Kłos, G. Utzig-Lenarczyk, SOE-PL – model DSGE małej otwartej gospodarki estymowany na
danych polskich. Metodologia, specyfikacja, wyniki estymacji i pierwsze zastosowania, Materiały i Studia, nr
217, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2007, s. 63 – 65.
75
N. Metropolis, A. W. Rosenbluth, M. N. Rosenbluth, A. H. Teller , E. Teller, Equation of State Calculations
by Fast Computing Machines, The Journal of Chemical Physics, rocznik 21, nr 6/1953, s. 1087 – 1092.
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t w oparciu o zbiór dostępnych informacji do okresu t  1 76. Pozwala on zatem
na wyznaczenie szeregu jednookresowych prognoz w przód wewnątrz próby. Następnie
dzięki

porównaniu

szeregu

otrzymanych

prognoz

z wielkościami

obserwowanymi

wyznaczono błędy predykcji, zgodnie z formułą:
et  xˆt |t 1  xt

(15)

gdzie: xˆt |t 1 jest prognozą na okres t zmiennej obserwowalnej xt skonstruowaną w oparciu
o informacje dostępne w okresie t  1.
Zdolności prognostyczne modeli DSGE zostały dodatkowo ocenione na tle modeli VAR.
Modele tej klasy są często wykorzystywane w analizach empirycznych dokonujących oceny
modeli DSGE77. W badaniu wykorzystano modele VAR o stopniach od 1 do 4, których
parametry oszacowano łącznie na tej samej próbie. Następnie w oparciu o otrzymane oceny
parametrów wyznaczono szeregi jednookresowych prognoz w przód w taki sposób, aby były
one w pełni porównywalne z prognozami uzyskanymi z modeli DSGE.
Podstawą oceny różnic w zdolnościach prognostycznych poszczególnych modeli był test
Diebolda-Mariano78. Istota tego testu polega na porównaniu wartości oczekiwanych błędów
prognozy z dwóch, konkurencyjnych względem siebie, modeli. W teście tym hipotezy zerowa
oraz alternatywna mają następującą postać:

H0 :
H1 :
gdzie: dt  et1   et2 
2

2

Edt   0

Edt   0

(16)

jest różnicą pomiędzy kwadratem błędu prognozy z modelu

podstawowego et1  a kwadratem błędu prognozy z modelu alternatywnego et2  . Statystyka
testowa ma postać:

1 T
 dt
T
S  t 1
1 ˆ
fd
T
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(17)

G. Grabek, B. Kłos, G. Utzig-Lenarczyk, SOE-PL – model DSGE małej otwartej gospodarki estymowany
na danych polskich. Metodologia, specyfikacja, wyniki estymacji i pierwsze zastosowania, Materiały i Studia, nr
217, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2007, s. 102 – 104; Hamilton, Time Series Analysis, Princeton
University Press, Princeton, New Jersey 1994, s. 372 – 403.
77
F.Smets, R. Wouters, An Estimated Dynamic Stochastic General Equilibrium Model of the Euro Area, Journal
of the European Economic Association, rocznik 1, nr 5/2003, s. 1123-1175.
78
F. Diebold, R.S. Mariano, Comparing Predictive Accuracy, Journal of Business & Economic Statistics,
rocznik 13, nr 3/1995, s. 253 – 263.
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gdzie: fˆd jest zgodnym oszacowaniem długookresowej autokowariancji. Należy dodać,
iż statystyka testowa charakteryzuje się rozkładem normalnym o zerowej wartości
oczekiwanej oraz jednostkowej wariancji.
Zaprezentowany

test

Diebolda-Mariano

może

zostać

przekształcony

do

postaci

umożliwiającej wybór modelu charakteryzującego się mniejszymi błędami prognoz.
Modyfikacja ta polega na zmianie hipotezy alternatywnej na postać:
H1 :

Edt   0

(18)

H1 :

Edt   0

(19)

lub

Zmiana postaci hipotezy alternatywnej wpływa na wartość krytyczną statystyki S, która
sugeruje odrzucenie hipotezy zerowej79. Odrzucenie tej hipotezy przy hipotezie alternatywnej
(18) oznacza, iż przy przyjętym poziomie istotności mniejszymi błędami prognoz
charakteryzował się model podstawowy, podczas gdy odrzucenie hipotezy zerowej przy
hipotezie alternatywnej (19) oznacza, że mniejsze błędy prognoz były obserwowane
w przypadku modelu alternatywnego.
Dane statystyczne
Zaprezentowane w poprzedniej części pracy bayesowskie podejście do estymacji modeli
DSGE opiera się o model przestrzeni stanów. Model ten pozwala na podzielenie zmiennych
endogenicznych modelu na dwie grupy: zmienne obserwowalne w procesie estymacji oraz
zmienne traktowane jako nieobserwowalne. W rozważanych modelach do zbioru zmiennych
obserwowalnych zaliczono: produkcję, mierzoną za pomocą Produktu Krajowego Brutto
wyrażonego w cenach stałych roku 2000, realną stawkę płac, mierzoną za pomocą urealnionej
przeciętnej stawki płac w gospodarce narodowej80, inflację, mierzoną za pomocą
łańcuchowego indeksu cen konsumpcyjnych, oraz nominalną, krótkookresową stopę
procentową, mierzoną za pomocą stopy WIBOR 3M. Wszystkie wykorzystywane w badaniu
dane charakteryzowały się częstotliwością kwartalną i dotyczyły okresu pomiędzy
I kwartałem 1995 roku, a IV kwartałem 2011 roku.
W modelu teoretycznym wszystkie zmienne zostały wyrażone jako procentowe odchylenia od
punktu równowagi długookresowej. W szeregach czasowych dotyczących zmiennych
realnych zaobserwowano występowanie długookresowej tendencji do wzrostu w czasie.
79

Statystyka testowa S charakteryzuje się rozkładem normalnym o wartości oczekiwanej równej zero. Stąd jeśli
hipoteza zerowa zostanie odrzucona przy teście dwustronnym, zostanie również ona odrzucona przy hipotezie
H1 (18) lub (19).
80
Do urealnienia wykorzystano jednopodstawowy indeks cen konsumpcyjnych przy podstawie I kwartał 2000
roku.
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Tendencja ta nie jest objaśniana przez model teoretyczny. Stąd przed estymacją szeregi
dotyczące produkcji oraz realnej stawki płac kolejno zlogarytmowano, a następnie
odsezonowano stosując procedurę Tramo/Seats, po czym z szeregu produkcji wyłączono
trend kwadratowy81, natomiast z szeregu realnej stawki płac trend liniowy82.
Wykorzystywana w badaniu próba zawiera w sobie okres dezinflacji w gospodarce polskiej.
Proces ten nie może zostać objaśniony przez model teoretyczny. Stąd przed estymacją szereg
dotyczący inflacji odsezonowano, a następnie dla okresu pomiędzy I kwartałem 1995 roku, a
IV kwartałem 2003 z szeregu wyłączono trend kwadratowy, zaś dla okresu pomiędzy I
kwartałem 2004 roku a IV kwartałem 2011 roku wyłączono średnią. Wybrane okresy
pokrywały się z zachowaniem celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego w
analizowanej próbie. Takie samo podejście metodologiczne zostało zastosowane w przypadku
szeregu objaśniającego zachowanie krótkookresowej, nominalnej stopy procentowej.
Wyniki
Istota bayesowskiej estymacji modeli DSGE polega na wykorzystaniu dwóch źródeł
informacji: informacji subiektywnej podsumowanej przez rozkład a priori oraz informacji
obiektywnej pochodzącej z danych. Często stosowanym podejściem przy szacowaniu
parametrów strukturalnych modelu DSGE jest skalibrowanie części z nich83. Podejście to
pozwala na uzyskanie lepszej identyfikacji pozostałych, estymowanych parametrów
strukturalnych. W estymowanych modelach zdecydowano się skalibrować: czynnik
dyskontujący   przyjmując dla niego wartość 0,99, która implikuje, iż realna roczna stopa
procentowa wyniosła 4%, co jest wielkością bliską oszacowaniom naturalnej stopy
procentowej dla gospodarki Polski84. Parametr odwrotności elastyczności podaży pracy  l 
skalibrowano na wartość 1, co oznacza wzorcową elastyczność podaży pracy oraz parametr
monopolistycznego narzutu na płace gospodarstwa domowego

 w  .

Przyjęta wartość

wyniosła 0,1. Implikuje ona 10% monopolistyczny narzut na płacę. Wartości te były
traktowane jako stałe w procesie estymacji.

81

Wykorzystanie trendu kwadratowego ma na celu odzwierciedlenie długookresowego procesu konwergencji
realnej, a stąd stopniowego obniżania się potencjalnej stopy wzrostu.
82
W przypadku realnej stawki płac testowano również trend kwadratowy. Przeprowadzone testy istotności
uniemożliwiły jednak odrzucenie hipotezy zerowej o nieistotnym oszacowaniu parametru trendu kwadratowego.
83
F. Smets, R. Wouters, An Estimated Dynamic Stochastic General Equilibrium Model of the Euro Area, Journal
of the European Economic Association, rocznik 1, nr 5/2003, s. 1123-1175.
84
M. Brzoza-Brzezina, Rola naturalnej stopy procentowej w polskiej polityce pieniężnej, Ekonomista, nr
5/2003,ss. 593 – 612.
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Tabela 1. Wyniki estymacji parametrów modelu DSGE-Calvo
Rozkłady a priori
Parametr

Rozkłady a posteriori

Typ

Średnia

Odchylenie

5%

Średnia

95%

Normalny

1,25

0,50

2,29

3,28

4,32

Beta

0,50

0,20

0,31

0,44

0,56

Beta

0,50

0,20

0,23

0,36

0,50

Gamma

1,50

0,25

2,85

3,37

3,87

Gamma

0,125

0,05

0,03

0,09

0,14

a

Równomierny

0,50

0,29

0,84

0,91

0,98

b

Równomierny

0,50

0,29

0,71

0,82

0,93

l

Równomierny

0,50

0,29

0,92

0,96

0,99

a

Równomierny

0,50

0,29

0,013

0,015

0,018

l

Równomierny

0,50

0,29

0,05

0,06

0,07

b

Równomierny

0,50

0,29

0,03

0,06

0,10

r

Równomierny

0,50

0,29

0,012

0,015

0,018

c
p


y

Źródło: obliczenia własne w programie Dynare 4.2.5.
Pozostałe parametry strukturalne modeli DSGE małej skali zostały oszacowane przy
wykorzystaniu danych dla gospodarki Polski. Przed przystąpieniem do procesu estymacji
wyspecyfikowano brzegowe rozkłady a priori dla poszczególnych parametrów. Przy
estymacji każdego z analizowanych w pracy modeli zastosowano te same rozkłady a priori85,
których wybrane charakterystyki zostały podane w pierwszych częściach tabel 1 oraz 2. Dla
parametrów sztywności nominalnej płac  w  i cen  p przyjęto rozkład beta z wartością
oczekiwaną wynoszącą 0,5 oraz odchyleniem standardowym wynoszącym 0,2. Wybór
rozkładu beta implikuje, iż możliwe oszacowania parametrów zostały ograniczone
do przedziału 0;1 , co jest zgodnie z restrykcjami nałożonymi przez model teoretyczny.
Wybrane wartości oczekiwane oraz odchylenia standardowe implikują, iż a priori przypisano
większą

wagę

niewielkim

oszacowaniom

parametrów,

sugerującym

występowanie

nieznacznej sztywności nominalnej. Taki sam rozkład a priori został wybrany dla parametru
wygładzania w regule stopy procentowej Taylora   . Dla pozostałych parametrów reguły
Taylora wybrano rozkłady gamma o wartościach oczekiwanych wynoszących odpowiednio:
1,5, w przypadku parametru reakcji banku centralnego na inflację, oraz 0,125, w przypadku
parametru reakcji banku centralnego na produkt. Przyjęty kształt rozkładu ogranicza możliwe
oszacowania parametrów do przedziału 0;   , co jest zgodne z restrykcjami wynikającymi
85

Wyjątek stanowi parametr sztywności nominalnej płac, który nie występuje w modelu DSGE-Calvo.
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z reguły polityki pieniężnej. Wartości oczekiwane dla tych parametrów były zgodne z
pierwotną kalibracją Taylora86. Natomiast dla parametru odwrotności elastyczności
międzyokresowej substytucji przyjęto rozkład normalny z wartością oczekiwaną wynoszącą
1,25 oraz odchyleniem standardowym wynoszącymi 0,5. Ponadto dla parametrów
determinujących dynamikę procesów stochastycznych dla szoków strukturalnych wybrano
rozkłady równomierne obejmujące przedział

0;1 ,

co jest zgodne z restrykcjami

wynikającymi z modelu. Przyjęty kształt rozkładów implikuje, iż a priori za tak samo
wiarygodne uważa się niskie, jak i wysokie oszacowania parametrów.
W drugiej części tabel 1 i 2 zaprezentowano wybrane charakterystyki rozkładów a posteriori
uzyskanych przy estymacji odpowiednio: modelu DSGE-Calvo oraz modelu DSGE-EHL.
Porównując uzyskane wyniki estymacji modeli, należy podkreślić znaczące różnice w
oszacowaniach poszczególnych parametrów. Różnice te występowały zarówno w przypadku
parametrów strukturalnych, jak i w przypadku parametrów determinujących procesy
stochastyczne. Uzyskany rozkład a posteriori dla parametru sztywności nominalnej cen
sugerował występowanie niewielkiej sztywności cen. 90% masa rozkładu zawierała się
w przedziale od 0,31 do 0,56. Uzyskane krańce przedziału sugerują, iż przeciętny okres
trwania ceny zawierał się w przedziale od 1,45 kwartału do 2,3 kwartału, z wartością
oczekiwaną wynoszącą 1,79 kwartału. Inny stopień sztywności nominalnej cen został
oszacowany w modelu DSGE-EHL. 90% masa rozkładu dla parametru  p zawierała się,
w tym przypadku, w przedziale od 0,84 do 0,9. Otrzymane wartości sugerowały, iż przeciętny
okres trwania ceny wynosił od 6,25 kwartału do 10 kwartałów z wartością oczekiwaną
wynoszącą 7,7 kwartału. Jednocześnie oszacowanie parametru  w sugerowało występowanie
umiarkowanej sztywności nominalnej płac. 90% masa rozkładu a posteriori zawierała się
w przedziale od 0,6 do 0,68, co sugerowało, iż przeciętny okres trwania płacy wynosił od 2,5
kwartału do 3,1 kwartału z wartością oczekiwaną wynoszącą 2,7 kwartału.

86

J.B. Taylor, Discretion versus policy rules in practice, Carnegie-Rochester Conference Series on Public
Policy, nr 39/1993, s. 195 – 214.
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Tabela 2. Wyniki estymacji parametrów modelu DSGE-EHL
Rozkłady a priori
Parametr

Rozkłady a posteriori

Typ

Średnia

Odchylenie

5%

Średnia

95%

c

Normalny

1,25

0,50

2,73

3,72

4,66

p

Beta

0,50

0,20

0,84

0,87

0,90

Beta

0,50

0,20

0,60

0,63

0,68

Beta

0,50

0,20

0,51

0,59

0,68



Gamma

1,50

0,25

1,36

1,82

2,24

y

Gamma

0,125

0,05

0,07

0,18

0,27

a

Równomierny

0,50

0,29

0,37

0,56

0,74

b

Równomierny

0,50

0,29

0,71

0,79

0,86

l

Równomierny

0,50

0,29

0,00

0,03

0,07

a

Równomierny

0,50

0,29

0,04

0,11

0,17

l

Równomierny

0,50

0,29

0,69

0,86

1,00

b

Równomierny

0,50

0,29

0,05

0,07

0,08

r

Równomierny

0,50

0,29

0,010

0,012

0,014

w


Źródło: obliczenia własne w programie Dynare 4.2.5.

W modelu EHL oraz w modelu Calvo zidentyfikowane inne oszacowania parametrów
strukturalnym reguły polityki pieniężnej. W przypadku modelu DSGE-Calvo zaobserwowano
nieznaczne oszacowanie parametru wygładzania, przy jednocześnie wysokim oszacowaniu
parametru reakcji banku centralnego na odchylenie inflacji od poziomu długookresowego
oraz niewielki oszacowaniu parametru reakcji banku centralnego na odchylenie produktu od
poziomu długookresowego. Znacząco różne oszacowania zostały uzyskane w przypadku
modelu DSGE-EHL, w którym zaobserwowano nie tylko wyższe oszacowanie parametru
wygładzania, lecz również relatywnie niskie oszacowanie parametru reakcji względem
inflacji oraz relatywnie wysokie oszacowanie względem parametru reakcji względem
produktu.
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Tabela 3. Porównanie zdolności prognostycznych modeli DSGE
RMSE w pp.
Inflacja

Stopa procentowa

Produkt

Płaca realna

DSGE-EHL

0.22

0.78

0.61

0.28

DSGE-Calvo

0.33

0.71

0.84

0.99

VAR(1)

0.40

1.14

1.18

1.12

VAR(2)

0.38

1.00

1.11

1.05

VAR(3)

0.37

0.86

1.02

1.01

VAR(4)

0.34

0.80
0.82
Statystyki testów DM
(model DSGE-EHL jest modelem podstawowym)
Inflacja
Stopa procentowa
Produkt

0.93

Płaca realna

DSGE-Calvo

-2.38**

1.72*

-4.22***

-2.88***

VAR (1)

-3.53***

-1.72*

-1.47

-1.24

VAR (2)

-3.45***

-1.50

-1.45

-1.10

VAR (3)

-4.00***

-1.01

-1.37

-1.09

VAR (4)

-1.97**

-0.75
-1.75*
Statystyki testów DM
(model DSGE-Calvo jest modelem podstawowym)
Inflacja
Stopa procentowa
Produkt

-1.05

Płaca realna

VAR (1)

-2.21**

-1.85*

-1.42

-1.09

VAR (2)

-1.90*

-1.73*

-1.37

-0.96

VAR (3)

-1.59

-1.48

-1.26

-0.94

VAR (4)
-0.94
-1.20
-1.17
-0.87
Źródło: obliczenia własne.
Uwagi: przez „***” oznaczono te statystyki testu Diebolda-Mariano, które były istotne przy poziomie istotności
wynoszącym 1%, przez „**” te, które były istotne przy poziomie 5%, natomiast przez „*” te, które były istotne
przy poziomie 10%.

W przypadku obu analizowanych modeli odnotowano również znaczące różnice
w oszacowaniu

parametrów

determinujących

procesy

stochastyczne

dla

szoków

strukturalnych. O ile w modelu Calvo wszystkie zaburzenia reprezentowane przez proces
AR(1) charakteryzowały się wysokim stopniem inercji, o tyle w przypadku modelu Ercega,
Hendersona i Levina wysokim stopniem inercji charakteryzował się jedynie szok
w preferencjach gospodarstwa domowego, natomiast szok w podaży prac można uznać za
zaburzenie nieposiadające charaktery permanentnego.
W tabeli 3 zaprezentowano wyniki porównania zdolności predykcyjnych rozważanych w
pracy modeli DSGE. Górna część tabeli zawiera pierwiastki błędu średniokwadratowego
(RMSE), natomiast dolna część tabeli statystyki testu Diebolda-Mariano (DM), które
uzyskano dzięki porównaniu błędów prognoz.

61

Porównanie uzyskanych błędów prognoz wewnątrz próby pozwala stwierdzić, iż model
DSGE-EHL charakteryzował się lepszymi własnościami prognostycznymi w porównaniu
z modelem DSGE-Calvo, wewnątrz analizowanej próby. W przypadku inflacji, produktu oraz
płacy realnej zaobserwowano niższe błędy prognoz w modelu DSGE-EHL, niż w modelu
DSGE-Calvo. Podstawowy, nowokeynesistowski model DSGE charakteryzował się jednak
nieznacznie niższymi błędami prognoz w przypadku stopy procentowej.
Przeprowadzone

testy

Diebolda-Mariano

potwierdziły

istotność

różnic

pomiędzy

znalezionymi błędami prognoz w przypadku obu modeli DSGE. Uzyskane statystyki testu
DM pozwalają na odrzucenie hipotezy zerowej o równości błędów prognozy na korzyść
hipotezy alternatywnej przy 5% poziomie istotności w przypadku inflacji oraz 1% poziomie
istotności w przypadku produktu oraz realnej stawki płac. Uzyskane znaki statystyk sugerują
jednocześnie, iż mniejszymi błędami prognoz charakteryzował się model Ercega, Hendrsona
i Levina.
Wyniki testu porównującego zdolności prognostycznych modeli DSGE małej skali w
przypadku stopy procentowej wewnątrz próby sugerowały odrzucenie hipotezy zerowej na
korzyść hipotezy alternatywnej przy 10% poziomie istotności. Otrzymany znak oszacowania
był jednak dodatni. Stąd można stwierdzić, iż w przypadku wyróżnionej zmiennej model
DSGE-Calvo charakteryzował się lepszymi predykcjami nominalnej stopy procentowej
wewnątrz próby, niż model DSGE-EHL.
W pracy dokonano również porównania modeli DSGE z modelami VAR. Uzyskane statystki
testowe testu DM sugerują odrzucenie hipotezy zerowej o równości błędów prognozy
wewnątrz próby pomiędzy modelem DSGE-EHL a modelami VAR jedynie w przypadku
inflacji, przy 5% oraz 1% poziomie istotności. Jednocześnie uzyskane znaki statystyk S
sugerowały, iż to model DSGE-EHL charakteryzował się niższymi błędami prognoz
wewnątrz próby, niż model VAR. Model DSGE-EHL charakteryzował się również
mniejszymi błędami prognoz stopy procentowej, lecz jedynie w porównaniu z modelem
VAR(1). W przypadku pozostałych modeli oraz pozostałych zmiennych nie zaobserwowano
istotnych różnic pomiędzy błędami prognoz.
W badaniu porównano również zdolności prognostyczne modelu DSGE-Calvo z modelami
VAR. Uzyskane wyniki porównania sugerują, iż model ten charakteryzował się lepszymi
zdolnościami predykcyjnymi jedynie w przypadku inflacji oraz stopy procentowej, lecz w
porównaniu z modelami VAR(1) oraz VAR(2). Jednocześnie odrzucenie hipotezy zerowej
następowało przy 5% oraz 10% przyjętym poziomie istotności. W przypadku pozostałych
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porównań nie odrzucono hipotezy zerowej o równości błędów prognoz wewnątrz próby
pomiędzy porównywanymi modelami.
Zakończenie
W pracy dokonano porównania zdolności prognostycznych modeli DSGE małej skali
wewnątrz próby. W porównaniu wykorzystano podstawowy, nowokeynesistowski model
DSGE, ujmujący w swojej strukturze jedynie sztywność nominalną cen, oraz model Ercega,
Hendersona i Levina, który charakteryzuje się sztywnością nominalną płac i cen. Oba modele
zostały przed wyznaczeniem prognoz oszacowane dla danych polskich przy wykorzystaniu
podejścia bayesowskiego. Zdolności prognostyczne modeli DSGE małej skali zostały również
porównane z modelami VAR, estymowanymi na tej samej próbie. Modele tej klasy są często
wykorzystywane w literaturze przedmiotu jako podstawa do oceny własności empirycznych
modeli DSGE.
Uzyskane w pracy wyniki wskazują, iż model Ercega, Hendersona i Levina charakteryzował
się lepszymi prognozami wewnątrz próby niż podstawowy, nowokeynesistowski model
monetarny w przypadku inflacji, produktu oraz realnej stawki płac. Uzyskane wyniki testu
statystycznego sugerowały jednak, iż model ten w gorszym stopniu prognozował nominalną
stopę procentową. Warto jednocześnie dodać, iż model DSGE-EHL w lepszym stopniu
prognozował inflację niż modele VAR. W przypadku modelu DSGE-Calvo nie
zaobserwowano tak istotnych różnic.
Otrzymane oszacowania parametrów strukturalnych modelu sugerowały również, iż były one
zależne od przyjętej specyfikacji modelu. Efekt ten był szczególnie widoczny w przypadku
parametru sztywności nominalnej cen, parametrów reguły Taylora oraz parametrów
autoregresji szoków stochastycznych.
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Streszczenie
W pracy dokonano porównania zdolności prognostycznych modeli DSGE małej skali
wewnątrz próby. W porównaniu wykorzystano podstawowy, nowokeynesistowski model
monetarny oraz model Ercega, Hendersona i Levina, który rozszerza model podstawowy
na przypadek lepkich płac nominalnych. Dodatkowo w analizie ujęto modele VAR, które
stanowią podstawę ułatwiającą porównania. Porównanie błędów prognoz pokazało, iż
lepszymi zdolnościami prognostycznymi w przypadku inflacji, produkcji oraz realnej stawki
płac charakteryzował się model Ercega, Hendersona i Levina. Model ten charakteryzował się
również mniejszymi błędami predykcji inflacji niż modele VAR.
Słowa kluczowe: modele DSGE, estymacja bayesowska, porównanie prognoz
Klasyfikacja JEL: E30, E32, E37
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STRUKTURA POPYTU NA USŁUGI UBEZPIECZENIOWE
W POLSCE (W OPARCIU O BADANIA WŁASNE)
STRUCTURE OF DEMAND FOR INSURANCE SERVICES IN POLAND
(IN THE LIGHT OF OWN RESEARCH)
Abstract
This article presents an analysis of changes in the Polish insurance market generated by the
globalization and internalization of financial institutions. Conclusions on consumer attitudes
to an expanded range of insurance services are derived from the collected research material
(through expert interviews with representatives of the management of leading insurance
companies on the Polish market, and focused interviews).
According to modern theories of marketing, distribution is treated as a synonym for client
comfort. In the opinion of author's interlocutors comprehensive customer service, better
suited to customer’s needs, has become a standard. The delivery of insurance products in the
optimal way, to the right place, and at a price convenient for the customer leads to the
improvement of a company’s competitiveness.
Key words: insurance services, structure of demand, insurance market in Poland
JEL classification: G22, F23, F61, G34
Wstęp
Neoliberalna polityka, prywatyzacja oraz wzrost przepływów kapitałowych składają się na
nowy obraz otoczenia, w którym funkcjonują podmioty gospodarcze87. Z jednej strony
globalizacja wzmaga konkurencję, co sprzyja poprawie efektywności prowadzonej
działalności, z drugiej - z uwagi na swój dynamiczny charakter – nie zapewnia stabilnych
warunków

rozwoju

przedsiębiorstw.

„Globalna

przestrzeń

hiperkonkurencji”88

to

89

skomplikowane i nieprzewidywalne zjawisko . Stawienie mu czoła ułatwić jednak mogą
wysoki poziom zaawansowania technologicznego90, zmiany w systemie zarządzania91 oraz
innowacje, których zasadniczym celem jest poszukiwanie lepszych sposobów zaspokajania
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adaptacyjność, zdolność uczenia się i ciągłego podnoszenia kwalifikacji.
91
Z. Pierścionek, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007, s. 50-53.
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potrzeb społecznych92. Słusznie określa się zatem współczesne przedsiębiorstwa mianem
„organizacji uczących się, które muszą sprostać wymaganiom, jakie narzuca społeczeństwo
informacyjne”93.
Rozwój nowych technologii doprowadził do przyspieszenia cyklu życia produktu 94,
„skrócenia odległości i czasu, jakie dzielą producentów, dostawców i konsumentów na całym
świecie”95. Tym samym można obecnie szybciej dostosować się do nowych wymagań
użytkowników. Dodatkowo coraz większa liczba osób w różnych krajach prowadzi zbliżony
styl bycia, reprezentuje podobne preferencje zawodowe i konsumpcyjne 96. Rosnące dochody
niektórych społeczeństw97 umożliwiają pobudzanie popytu w zakresie określonych dóbr i
usług98.
Globalizacja powoduje istotne zmiany w segmencie ubezpieczeń. Ewolucji tego sektora
sprzyja wzrost znaczenia instytucji finansowych w gospodarce światowej 99, które w obliczu
zmieniających się warunków poszukują nowych sposobów efektywnego konkurowania. Jedną
z coraz częściej stosowanych, także na polskim rynku, metod są międzysektorowe
porozumienia, prowadzące do rozwoju relacji partnerskich podmiotów rynku finansowego.

92

G. Gierszewska, B. Wawrzyniak, Globalizacja - Wyzwania dla zarządzania strategicznego, Poltext
(Euromanagement), Warszawa 2001, s. 50.
93
E. Skrzypek, Rola wiedzy we współczesnym zarządzaniu [w:] Polskie firmy wobec globalizacji. Luka
kompetencyjna, red. A. Sitko – Lutek, PWN, Warszawa 2007, s. 92-95; A. Sitko – Lutek, Kompetencje i luka
kompetencyjna organizacji [w:] Polskie firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna, red. A. Sitko – Lutek,
PWN, Warszawa 2007, s. 9 i s. 23; Dążenie do poprawy jakości usług wymaga zdolności identyfikacji szans i
zagrożeń, przewidywania przyszłych warunków oraz szybkiej adaptacji do zmieniającego się otoczenia.
B. Twarowski, Wpływ luki kompetencyjnej na osiąganie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej [w:] Polskie
firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna, red. A. Sitko – Lutek, PWN, Warszawa 2007, s. 66.
„Mechanizm permanentnego doskonalenia przedsiębiorstwa obejmuje proces świadomego kształtowania przez
kadrę kierowniczą antycypowanej luki kompetencyjnej”. Pod pojęciem tym kryje się brak/ niedobór
umiejętności do realizacji lub rozbieżność między kompetencjami, którymi przedsiębiorstwo dysponuje a
kompetencjami koniecznymi do osiągnięcia jego celów.
94
K. Sowa, Strategie konkurencji korporacji ponadnarodowych, Difin, Warszawa 2006, s. 21-27.
95
R. Piasecki, Globalizacja procesów gospodarczych [w:] Podstawy ekonomii, red. E. Kwiatkowski, R.
Milewski, PWN, Warszawa 2011, s. 511-518.
96
Postępujący proces ujednolicania rynków zbytu, standaryzacji stylów życia określany jest mianem
homogenizacji popytu (R. Piasecki, Globalizacja procesów gospodarczych, op. cit., s. 511-518), kalifornizacji
potrzeb (K. Ohmae, The Global Logic of Strategic Alliances, Harvard Business Review, 1989, s. 144) lub
„makdonaldyzacji”(G. Ritzer, The McDonaldization of Society, Pine Forge Press, Thousand Oaks 2004).
97
Globalizacja gospodarki światowej a integracja regionalna, Komitet Prognoz „Polska w XXI wieku” PANDom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 1998, s. 53. Ze względu na podniesienie ogólnego poziomu dobrobytu,
będącego rezultatem większej specjalizacji międzynarodowej.
98
G. Stonehouse, J. Hamill, D. Campbell, T. Purdie, Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Wydawnictwo
Felberg SJA, Warszawa 2001, s. 26.
99
Instytucje finansowe uległy przekształceniu w koncerny ponadnarodowe. Wspierając w rozwoju korporacje
transnarodowe, oferują im pełny wachlarz innowacyjnych produktów, usług bankowych i ubezpieczeniowych
(przyspieszenie procesu realizacji płatności, program międzynarodowego zarządzania płynnością, kredyty
eksportowe, finansowanie projektów inwestycyjnych, leasing nieruchomości, doradztwo finansowe,
sekurytyzacja, emisja papierów wartościowych, pochodne instrumenty finansowe).
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Działania te mają znaczący wpływ na strukturę rynku ubezpieczeń w Polsce oraz na zakres
oferty dostępnych usług.
Materiały i metodyka badań
Zainteresowana problematyką umiędzynarodowienia firm ubezpieczeniowych autorka
dokonała analizy wpływu globalizacji na strukturę segmentu ubezpieczeń w Polsce oraz na
procesy innowacyjne, jakie się na nim dokonują. Wraz z rozwojem nowych technologii firmy
ubezpieczeniowe wzbogacają wachlarz dostępnych produktów, a także rozszerzają kanały ich
dystrybucji (telefon, Internet, bank).
Przedstawione w artykule wnioski oparte są na studiach literaturowych oraz na badaniach
własnych

przeprowadzonych

w

formie

swobodnych

wywiadów

eksperckich

z

przedstawicielami dyrekcji czołowych firm ubezpieczeniowych obecnych na polskim
rynku100. Przyjęta metodologia badawcza pozwoliła na zebranie interesującego materiału
porównawczego oraz na uzyskanie eksperckich komentarzy na temat ewolucji strategii
analizowanych podmiotów i uwarunkowań zmian rynkowych w sektorze ubezpieczeń. Dzięki
temu możliwe było skonfrontowanie opinii rozmówców z poglądami oraz tezami
prezentowanymi w polskiej i zagranicznej literaturze. W badaniu położono nacisk na ocenę
zmian zachodzących na rynku z punktu widzenia klientów firm ubezpieczeniowych i
współpracujących z nimi banków. Analizie poddano stosunek konsumentów do urozmaiconej
oferty instytucji finansowych w Polsce. Do oceny przekształceń w strukturze popytu na usługi
ubezpieczeniowe wykorzystano także wyniki badań fokusowych 101 przeprowadzonych w
roku 2013, jak również dane statystyczne publikowane przez Komisję Nadzoru

100

W badaniu uwzględniono podmioty o mocnej pozycji na polskim rynku ubezpieczeń. W tym celu
prześledzono dane za lata 2009 - 2012 publikowane przez KNF, ukazujące strukturę składki przypisanej brutto
towarzystw prowadzących działalność w dziale I i II. Kolejnym kryterium doboru badanych firm były kraje
pochodzenia zagranicznego inwestora. Autorce zależało na tym, aby badane firmy ubezpieczeniowe,
reprezentowały w miarę możliwości odmienne strategie. W tym celu dokonano wcześniejszej analizy
sprawozdań ukazujących strukturę akcjonariatu. Z uwagi na znaczący udział zagranicznego kapitału w
większości zakładów ubezpieczeń w Polsce, postanowiono objąć badaniem także podmioty, w których kapitał
zakładowy jest polskiego pochodzenia. Dzięki temu możliwe było porównanie strategii firm zarówno o
rodzimych, jak i zagranicznych korzeniach. W okresie od lipca do października 2012 roku przeprowadzono
łącznie 17 wywiadów z kadrą wyższego szczebla (8 w firmach ubezpieczeniowych: AXA ŻYCIE TU S.A.,
TUnŻ CARDIF POLSKA S.A., NORDEA POLSKA TUnŻ S.A., UNIQA, WARTA, PZU i 9 w bankach:
BANK BGŻ, BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A., CREDIT AGRICOLE, ING BANK ŚLĄSKI, KREDYT
BANK, ROYAL BANK OF SCOTLAND, RAIFEISEN POLBANK, BANK POCZTOWY, PKO BP).
Badaniem objęto banki współpracujące z firmami ubezpieczeniowymi. Występujące na linii „Bank–
Ubezpieczyciel” powiązania są wynikiem zawieranych między tymi instytucjami porozumień (o wzajemnej
sprzedaży lub promocji produktów bankowych, ubezpieczeniowych lub bankowo–ubezpieczeniowych) –
zjawisko bancassurance lub jednoczesnego zaangażowania kapitałowego zagranicznego inwestora w obu
instytucjach (alianse strategiczne).
101
W badaniu wzięły udział 32 osoby w wieku 25 – 65 lat. Przeprowadzono dyskusje z 4 grupami liczącymi po
8 osób.
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Finansowego102 oraz Swiss Re103. Prowadzone badania służyły znalezieniu odpowiedzi na
następujące pytania:
1. na ile dostępne usługi ubezpieczeniowe odpowiadają oczekiwaniom nabywców?,
2. które z usług są najchętniej wybierane i dlaczego?
3. jaką popularnością cieszą się poszczególne kanały dystrybucji wśród różnych grup
wiekowych?
4. jakiego rodzaju zmiany w popycie na usługi ubezpieczeniowe wywołał kryzys
finansowy?
5. czym podyktowane są różnice w popycie na usługi ubezpieczeniowe w Polsce w
porównaniu z wybranymi krajami Europy Zachodniej, Ameryki Północneji
Południowej oraz Azji?
Zebrane w ten sposób dane umożliwiły przeprowadzenie analizy na temat stosunku
konsumentów do urozmaiconej oferty instytucji finansowych w Polsce.
Wyniki badań
Ubezpieczenie stanowi ochronę przed skutkami niepomyślnych zdarzeń losowych oraz
rekompensatę (wyrównanie) ich negatywnego wpływu104. Nikt nie jest w stanie wykluczyć
wystąpienia nieszczęśliwych wypadków, choć należyta ostrożność i odpowiednie środki
mogą pomóc im zapobiec. Ryzyko jest bowiem związane właściwie z każdym
przedsięwzięciem działalności gospodarczej, a konsekwencje nieubezpieczenia się od niego
mogą być bardzo dotkliwe105 W praktyce ubezpieczenia stanowią produkty firm
102

Raporty roczne i kwartalne dostępne są na stronie www.knf.gov.pl
Dane statystyczne i raporty dotyczące światowego rynku ubezpieczeń publikowane są stronie
www.swissre.com.
104
J. Łazowski, Wstęp do nauki o ubezpieczeniach, Wydawnictwo Prawnicze „Lex”, Sopot 1998, s. 13 - 14.
Ubezpieczenie to „urządzenie gospodarcze zapewniające pokrycie przyszłych potrzeb majątkowych, wywołanych
u poszczególnych jednostek przez zdarzenia losowe, odznaczające się pewną prawidłowością, w drodze
rozłożenia ciężaru tego pokrycia na wiele jednostek, którym zagrażają te same zdarzenia losowe”;
A. Banasiński, Ubezpieczenia gospodarcze, Poltext, Warszawa 1993, s. 74 . Według niego ubezpieczenie jest
„multiregulatorem procesów rozwoju gospodarki narodowej zakłócanych przez zdarzenia losowe, klęski
żywiołowe i nieszczęśliwe wypadki. Koszt tej regulacji rozkłada się bezpośrednio lub pośrednio na z góry
określone jednostki prawne lub fizyczne, korzystające z tego regulatora” - M. Górski, Architektura systemu
finansowego gospodarki, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2005, s. 24 . Zdaniem
tego autora ubezpieczenie to forma „kolektywnego oszczędzania w celu pokrycia straty finansowej, powstałej w
przypadku zaistnienia okoliczności, przed którymi ubezpieczający zabezpieczył się u ubezpieczyciela”.
T. Michalski (red.), A. Karmańska, A. Śliwiński, Ubezpieczenia gospodarcze. Ryzyko i metodologia oceny, C.H.
Beck, Warszawa 2004, s. 2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje całokształt działań mających na celu
zrekompensowanie niepożądanych następstw zdarzeń losowych na warunkach określonych przez
ubezpieczyciela. Za tę ochronę pobierana jest składka. Jednocześnie trzeba mieć świadomość, że ubezpieczenia
mają odroczony i niepewny charakter ich użycia z uwagi na stopień prawdopodobieństwa zmaterializowania
ryzyka ubezpieczeniowego. Por. J. Monkiewicz (red.), Podstawy ubezpieczeń, t. 2., Produkty, Poltext, Warszawa
2001, s. 28.
105
A. Karmańska, Rachunkowość zarządcza ubezpieczyciela, PWN, Warszawa 2003, s. 60 – 61; Ubezpieczyciel
określa ryzyko, którego obawia się osoba/podmiot zaangażowane w określone działanie, zrekompensuje stratę,
103
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ubezpieczeniowych, które oferują je swoim klientom w szerokim asortymencie w zależności
od przedmiotu, jakiego one dotyczą, ryzyka, okresu jego trwania. W tabeli nr 1. zamieszczono
szczegółową klasyfikację ubezpieczeń uwzględniającą wymienione powyżej aspekty.
Tabela 1: Podział ubezpieczeń
Kryterium
Rodzaje
sfera ubezpieczeń106 społeczne (socjalne)107
gospodarcze (komercyjne) 108
109
osobowe110 (ubezpieczenia na życie,
przedmiot ochrony majątkowe
chorobowe, zdrowotne, NNW)
ubezpieczeniowej  wartości majątkowe (mienie ruchome
i nieruchome, środki transportu, itp.).;
wówczas określa się je mianem
ubezpieczeń rzeczowych
 sytuacja finansowa ubezpieczającego,
jego inaczej interes majątkowy;
nazywane są wtedy ubezpieczeniami
majątkowymi
sensu
stricte.
(ubezpieczenie
odpowiedzialności
cywilnej, kredytów, kontraktowe,
gwarancja celno – podatkowa,
ubezpieczenie utraty zysków)
krótkoterminowe
długoterminowe
czas
ubezpieczenia jednostkowe
ubezpieczenia zbiorowe:
zakres ilościowy
(dotyczą jednej osoby lub jednego
przedmiotu

grupowe dla ubezpieczeń
przedmiotu)
ubezpieczenia
osobowych

generalne dla ubezpieczeń
majątkowych (dotyczą dóbr
jaką może spowodować ewentualne przedsięwzięcie lub zdarzenie losowe. Tym samym przejmuje on na siebie
ryzyko zadziałania niekorzystnych dla danej osoby/podmiotu czynników. Usługa ta jest wykonywana odpłatnie,
a uiszczana przez ubezpieczającego składa stanowi cenę ochrony ubezpieczeniowej i stanowi wynagrodzenie dla
ubezpieczyciela.
106
Występuje między nimi wiele podobieństw i wspólnych funkcji. Łączy je przedmiot ochrony
ubezpieczeniowej, którym w ich przypadku jest życie, zdrowie i zdolność do pracy. Można jednocześnie
zauważyć istotne różnice pomiędzy tymi rodzajami ubezpieczeń, szczególnie ze względu na połączenie
ubezpieczeń społecznych z polityką społeczną państwa i zasilaniem budżetowym, w wyniku czego nastąpiło
odejście od właściwego charakteru tych ubezpieczeń. Zaspokojenie roszczeń odbywa się nie tylko ze
zakumulowanej składki, lecz także za pomocą dotacji z budżetu wyrównujących brakującą część.
107
Polegają na zastosowaniu metody ubezpieczenia w polityce społecznej. Związane są ściśle ze stosunkiem
pracy. Należą do grupy ubezpieczeń osobowych. Ich celem jest ochrona sfery konsumpcji, zabezpieczenie
środków utrzymania dla osób zatrudnionych i ich rodzin w razie wystąpienia niekorzystnych sytuacji życiowych.
Realizowane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zapewniają pewne minimum socjalne, zwykle na koszt
pracodawcy lub Skarbu Państwa.
108
Ich celem jest ochrona sfery produkcji, zapewnienie ciągłości przebiegu procesu produkcyjnego i
ustabilizowanych warunków egzystencji. Dotyczą przede wszystkim zarządzania ryzykiem przez
przedsiębiorstwa. Zawierane są na ogół dobrowolnie, na koszt samych ubezpieczających, w oparciu o umowę, w
której określa się przedmiot ochrony ubezpieczeniowej, czas trwania i sumę ubezpieczenia.
109
Przedmiotem ubezpieczenia są:
 wartości majątkowe (mienie ruchome i nieruchome, środki transportu, itp.).; wówczas określa się je
mianem ubezpieczeń rzeczowych,
 sytuacja finansowa ubezpieczającego, jego inaczej interes majątkowy. Nazywane są wtedy
ubezpieczeniami majątkowymi sensu stricte. Ich przykładem mogą być ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej, kredytów, kontraktowe, gwarancja celno – podatkowa, ubezpieczenie
utraty zysków.
110

B. Hadyniak, Ubezpieczenia jako urządzenie gospodarcze [w:] J. Monkiewicz (red.), Podstawy ubezpieczeń,
t. 1. Mechanizmy i funkcje, Poltext, Warszawa 2000, s. 70 -71. Obejmują one ubezpieczenia na życie,
chorobowe, zdrowotne, NNW.
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ubezpieczenia publiczne
ubezpieczenia prywatne
(dostarczane
przez
osoby (oferowane przez posiadające osobowość
publicznoprawne,
jednostki
z prawną
towarzystwa
ubezpieczeń
dominującym
udziałem
środków wzajemnych111 i spółki akcyjne112)
publicznych, posiadające pełną gwarancję
ubezpieczeniową państwa; np. publiczny
zakład ubezpieczeń)
I.
ubezpieczenia na życie
II.
ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci
III.
ubezpieczenia na życie, jeśli są związane z ubezpieczeniowym
funduszem kapitałowym
IV.
ubezpieczenia rentowe
V.
ubezpieczenia wypadkowe, jeśli są uzupełnieniem ubezpieczeń
wymienionych w gr. I - IV
I.
ubezpieczenie wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby
zawodowej
II.
ubezpieczenie choroby
III.
ubezpieczenie casco pojazdów lądowych
(z wyjątkiem pojazdów szynowych)
IV.
ubezpieczenie casco pojazdów szynowych
V.
ubezpieczenie casco statków powietrznych
VI.
ubezpieczenie żeglugi morskiej i śródlądowej
VII.
ubezpieczenie przedmiotów w transporcie
VIII.
ubezpieczenie szkód spowodowanych żywiołami
(nieujęte w gr. III – VII)
IX.
ubezpieczenie pozostałych szkód rzeczowych
(nieujęte w gr. III – VIII)
X.
ubezpieczenie
odpowiedzialności
cywilnej
wynikającej
z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych
XI.
ubezpieczenie
odpowiedzialności
cywilnej
wynikającej
z posiadania i użytkowania pojazdów powietrznych
XII.
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za żeglugę morską
i śródlądową
XIII.
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nieujętej w gr. X –
XII
XIV.
ubezpieczenie kredytu
XV.
gwarancja ubezpieczeniowa
XVI.
ubezpieczenie różnych ryzyk finansowych
XVII.
ubezpieczenie ochrony prawnej
XVIII.
ubezpieczenie świadczenia pomocy na korzyść osób, które
popadły
w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu
zamieszkania
ubezpieczenia dobrowolne
ubezpieczenia obowiązkowe115
działu II

grupy ryzyka114

w myśl ustawy o
działalności
ubezpieczeniowej113

ubezpieczenia krajowe

działu I

miejsce powstania
zobowiązań
ubezpieczeniowych
charakter prawny
ubezpieczyciela

majątkowych wielu podmiotów
gospodarujących)
ubezpieczenia zagraniczne

charakter
111

Uznawane za działające non – profit.
Zakłady prowadzące działalność ukierunkowaną na osiąganie zysku.
113
Dz. U. 2003, nr 124, poz. 1151 wraz z późniejszymi zmianami
J. Handschke, J. Monkiewicz (red.), Ubezpieczenia, Poltext, Warszawa, s. 75; Zdaniem T. Szumlicza, Ustawa ta
o działalności ubezpieczeniowej literalnie dotyczy ubezpieczeń osobowych i majątkowych. Odnosi się tym
samym do rozróżnienia przedmiotowego ochrony ubezpieczeniowej. Posługiwanie się w tym przypadku
terminem „ubezpieczenia gospodarcze” jest zbędne i może powodować nieporozumienia. Ubezpieczenia
osobowe i majątkowe mogą mieć zastosowanie zarówno w sferze gospodarczej, jak i społecznej.
114
Ubezpieczenia 2010, PIU, s. 121 - 122;
http://www.piu.org.pl/public/upload/ibrowser/Raport2010/Ubezpieczenia%202010.pdf (1.07.2014)
112
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1.
ubezpieczenie od ognia i 1. ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
innych
mechanicznych
za
szkody
powstałe
zdarzeń losowych
w związku z ruchem tych pojazdów
2.
ubezpieczenie
2. ubezpieczenia budynków wchodzących
transportowe
w skład gospodarstwa rolnego od ognia
3.
ubezpieczenie pojazdów
i innych zdarzeń losowych,
samochodowych od uszkodzeń 3. ubezpieczenia OC rolników z tytułu
(ubezpieczenie autocasco; AC)
prowadzenia gospodarstwa rolnego,
4.
ubezpieczenie
4. inne ubezpieczenia przewidziane na mocy
odpowiedzialności cywilnej
dotychczas obowiązujących ustaw lub
(OC)
ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską
5.
ubezpieczenie
od
umów międzynarodowych.
kradzieży
z włamaniem i rabunku
Źródło: opracowanie własne na podstawie studiów literaturowych
ubezpieczenia

Rynek ubezpieczeniowy obejmuje całość wzajemnych relacji i transakcji zawieranych
pomiędzy podmiotami oferującymi usługi ubezpieczeniowe116 a klientami zgłaszającymi
zapotrzebowanie na ochronę ubezpieczeniową117 na danym terytorium i w określonym
czasie118. Pod tym pojęciem kryje się zatem proces, w ramach którego ubezpieczyciel i
ubezpieczający określają, jaki rodzaj ubezpieczeń mają zamiar zaoferować/nabyć i ustalają
warunki tej transakcji. Tym samym obie strony wyznaczają cenę, zakres, charakter oferty
ubezpieczeniowej. W ten sposób rynek ubezpieczeniowy funkcjonuje jako system informacji
i wymiany. W tabeli nr 2. zamieszczono szczegółową prezentację cech, które wyróżniają
sektor ubezpieczeń na tle innych rodzajów działalności gospodarczej.
Tabela nr 2. Cechy rynku ubezpieczeń

OGÓLN
A
CHARA
KTERY
STYKA

Cecha
ramy czasowe

115

Opis
jest to rynek działający w długim okresie. Charakter samego ubezpieczenia oraz
umowy ubezpieczeniowej zakłada, że ubezpieczyciel będzie wypłacalny
w przyszłości, ale nie tylko tej najbliższej, co jest szczególnie istotne w przypadku
ubezpieczeń na życie.

W odniesieniu do niektórych ubezpieczeń istnieje przymus nabycia, pod rygorem uniknięcia określonych
sankcji. Por. J. Monkiewicz, Podstawy ubezpieczeń, t. 2., op. cit., s. 28.
116
Zakłady ubezpieczeń reprezentują stronę podażową rynku ubezpieczeń. W myśl Ustawy o działalności
ubezpieczeniowej (z 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy – prawo działalności gospodarczej, Dz. U. 2003, nr
217, poz. 2125) pod pojęciem ubezpieczyciel kryje się podmiot gospodarczy, przedsiębiorca, który uzyskał
zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium RP.
117
Zaliczyć do nich można zarówno osoby fizyczne i prawne, które reprezentują stronę popytową rynku
ubezpieczeń.
118
E. Wierzbicka, Rynek ubezpieczeniowy [w:] B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak (red.), System finansowy w
Polsce, PWN, Warszawa 2008, s. 412; E Kowalewski, Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Wydawnictwo
Branta, Bydgoszcz – Toruń 2006, s. 120. Autor podkreśla, że w ujęciu podmiotowym rynek ubezpieczeń
obejmuje wszystkie osoby, podmioty, organy i instytucje zrzeszające uczestników tego rynku, sprawujące
kontrolę i nadzorujące jego funkcjonowanie.
E. Krukowska, Konkurencja zagranicznych firm na polskim rynku ubezpieczeń gospodarczych [w:] Kierunki
rozwoju polskiego rynku finansowego, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2000, s.
160; Autorka zaznacza, że charakteryzując rynek ubezpieczeń jako całość transakcji ubezpieczeniowych na nim
zachodzących, należy uwzględnić także polisy ubezpieczeniowe obejmujące dane ryzyko oraz strumień
pieniężny obejmujący składki i odszkodowania wypłacane klientom w momencie wystąpienia zdarzenia
losowego.
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ASPEKT
EKONOMICZNY

ASPEKT FINANSOWY

zasady
funkcjonowania

hierarchiczny
charakter
nadzór i
kontrola
płynność
finansowa

koncentracja

ubezpieczenia
a rozwój
społeczno –
gospodarczy
kraju

ASPEKT
MARKETIN
GOWY

cena usług

119

oferta

do najważniejszych z nich, w odniesieniu do polskiego rynku ubezpieczeń, należą:
 koncesjonowanie działalności ubezpieczeniowej,
 ograniczenie formy prawnej działalności ubezpieczeniowej dla spółek akcyjnych i
towarzystw ubezpieczeń wzajemnych,
 konkurencja i likwidacja monopolu państwowego,
 zakaz jednoczesnego prowadzenia działalności w zakresie ubezpieczeń na życie
i pozostałych ubezpieczeń,
 ochrona interesów ubezpieczonych.
na innych poziomach znajdują się reasekuracja, ubezpieczenia i pośrednictwo
daleko posunięta regulacja i nadzór, prowadzone są w celu uniknięcia bankructw firm
ubezpieczeniowych, których wystąpienie mogłoby niekorzystnie wpłynąć na cały
rynek ubezpieczeń
ze względu na wymiar społeczny usług ubezpieczeniowych 119, rynek ubezpieczeń
powinien być wypłacalny; bankructwo jednego ubezpieczyciela nie pozostanie bez
wpływu na pozostałe zakłady, czy to z konieczności pokrycia obligatoryjnych
zobowiązań likwidowanego towarzystwa, czy wiarygodności i zaufania klientów na
rynku ubezpieczeń
zakłady ubezpieczeniowe powinny być silnymi organizacjami finansowymi,
umożliwiającymi koncentrację środków
finansowych, co zapewni zarówno
skuteczność ochrony ubezpieczeniowej, jak i pozwoli na rozszerzenie zakresu
działalności ubezpieczeniowej oraz urozmaicenie dostępnej oferty usług
jest to związek o charakterze sprzężenia zwrotnego; Z jednej strony wzrost
gospodarczy prowadzi do powstania nowych sytuacji, w których ludność i podmioty
gospodarcze stają w obliczu niepewnej przyszłości. Pojawienie się nowych zagrożeń
stawia przed zakładami ubezpieczeń nowe zadania w zakresie oceny ryzyka
i kalkulacji składek ubezpieczeniowych120. Rozwój rynku prowadzi także do innego
postrzegania ryzyka, rośnie znaczenie świadomego zarządzania nim, nie unikania go,
lecz ograniczania negatywnych skutków121. Sprzyja to tym samym wzrostowi popytu
na usługi ubezpieczeniowe122. Z drugiej strony, właściwie ich świadczenie jest
niezbędnym uzupełnieniem działalności gospodarczej i pozagospodarczej.
wysokość składek ubezpieczeniowych powinna być skalkulowana w ten sposób, aby
umożliwić jak największy dostęp dla klientów, także tych nie najzamożniejszych,
a z drugiej strony, aby zapewnić firmie ubezpieczeniowej wypłacalność i odpowiednią
ilość środków na działalność bieżącą
powinna być zróżnicowana, o dość dużej elastyczności, w celu jej dostosowywania do
ciągle zmieniających się potrzeb społecznych i gospodarczych

Zdarzenia losowe zaburzają funkcjonowanie pojedynczych osób i podmiotów gospodarczych, ale w wielu
przypadkach przysparzają również ogromnych kłopotów państwom i ich rządom.
120
S. Wieteska (red.), Ubezpieczenia, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica nr 244, Wydawnictwo
UŁ, Łódź 2010, s. 3.
121
Ibidem, s. 350.
122
E. Wierzbicka, op. cit., s. 414 – 415. Wśród czynników warunkujących wzrost popytu, a także rozwój samego
rynku ubezpieczeń wymienia się:
a) czynniki o charakterze ekonomicznym (tempo wzrostu gospodarczego, PKB per capita, poziom realnego
dochodu do dyspozycji w sektorze gospodarstw domowych, stopa bezrobocia i jego struktura, poziom
konsumpcji i inwestycji, skala ryzyka działalności gospodarczej, sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw,
wielkość wymiany handlowej z zagranicą, saldo obrotów, rozmiary produkcji przemysłowej, poziom rozwoju
rynku finansowego, rozwój instrumentów rynku kapitałowego)
b) czynniki prawno – instytucjonalne (ustawowe wymogi prowadzenia działalności gospodarczej, zmiany w
systemie prawa ubezpieczeniowego, organizacja rynku, zakres kompetencji poszczególnych podmiotów, stopień
rozwoju infrastruktury rynku ubezpieczeniowego, zakres i funkcjonowanie nadzoru ubezpieczeń, zakres
ubezpieczeń obowiązkowych, zasady ustawowe dotyczące gospodarki finansowej zakładów ubezpieczeń),
c) czynniki społeczno – psychologiczne (poziom świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa, ukształtowana
hierarchia potrzeb, nawyki, zwyczaje, będąca pozostałością okresu gospodarki centralnie planowanej nieufność
części społeczeństwa względem ubezpieczeń),
d) czynniki demograficzno – społeczne (zmiany w strukturze demograficznej ludności, starzenie się
społeczeństwa, stopień aktywności zawodowej, struktura zatrudnienia, stopa bezrobocia, zmiany w modelu
rodziny, rozpad więzi rodzinnych).
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zakres działań konkurencyjnych powinien odnosić się do takich kwestii jak:
 ciągłe doskonalenie i różnicowanie oferty ubezpieczeniowej poprzez
dostosowywanie jej do potrzeb zarówno społecznych, jak i gospodarczych,
 różnicowanie wariantów ubezpieczenia, dopasowując go do zapotrzebowania
klienta poprzez oferowanie różnych składek oraz dogodnych rat w ich opłacaniu,
 możliwość wyceny poszczególnych rodzajów ryzyka oraz dopasowania składki do
takiej oceny ryzyka,
 poprawa jakości obsługi klienta,
 wprowadzenie prognozowania rynku ubezpieczeniowego;
konkurencja123 rozgrywa się nie tylko pomiędzy samymi ubezpieczycielami.;w
otoczeniu rynku funkcjonują także inne rynki finansowe, które oferują usługi
substytucyjne w stosunku do klasycznych ubezpieczeń (np. banki – factoring, giełdy –
transakcje hedgingowe, opcyjne)124
Źródło: opracowanie własne na podstawie studiów literaturowych
konkurencja

Zakłady ubezpieczeń podejmują działania mające na celu ograniczenie możliwości
wystąpienia zdarzeń losowych i minimalizację ich negatywnych skutków. Jako instytucje
pośrednictwa finansowego dokonują transmisji ryzyka, rozkładając na wiele podmiotów
straty finansowe powstałe przy zajściu określonych w umowach ubezpieczenia zdarzeń.
Poprzez prowadzoną politykę inwestycyjną przyczyniają się natomiast do równoważenia
sytuacji na rynku pieniężnym. Dokonywana przez ubezpieczycieli akumulacja finansowa oraz
zmiana przeznaczenia wydatków, a także przesunięcie ich w czasie na okres późniejszy, mają
bez wątpienia korzystny wpływ na całą gospodarkę. Tym samym mogą być uznane za
stymulatory zmian ekonomicznych i społecznych. Z jednej strony bowiem, sektor
ubezpieczeń jako pierwszy odczuwa wszelkie wahania koniunktury, lecz z drugiej ma nią
duży wpływ. Rozwój rynku ubezpieczeń zależy zatem od tempa wzrostu gospodarczego.
Przejawy recesji wywierają negatywny wpływ na rynek ubezpieczeń. Natomiast ożywienie
gospodarcze jest równoznaczne z większą ilością przedsięwzięć inwestycyjnych w kraju,
zawartych transakcji handlowych, rosnącą liczbą aktywnych podmiotów gospodarczych. W
sposób bezpośredni prowadzi to do wzrostu zainteresowania ochroną ubezpieczeniową przed
ewentualnymi skutkami ryzyka gospodarczego. W odpowiedzi na tę sytuację ubezpieczyciele
z powodzeniem mogą zaoferować produkty ubezpieczeniowe dostosowane do zmieniającego
się zapotrzebowania.
Analiza informacji w zakresie wysokości składki ubezpieczeniowej przypadającej na jednego
mieszkańca (nazywanej wskaźnikiem ochrony ubezpieczeniowej lub współczynnikiem
123

J. Łańcucki, Warunki i perspektywy rozwoju rynku ubezpieczeniowego w Polsce, Wiadomości
Ubezpieczeniowe nr 4 – 6/1992; Konkurencja to proces, w ramach którego uczestnicy zmierzając do realizacji
swoich celów, starają się przedstawić korzystniejsze niż inne podmioty oferty (pod względem ceny i jakości).
Rozmiar konkurencji jest zdeterminowany wielkością popytu na usługi ubezpieczeniowe, a tym samym zasobem
potencjału gospodarczego, siłą nabywczą ludności, tradycją i otwartością rynku.
124
H. Treder, Rozwój polskiego rynku ubezpieczeń gospodarczych w warunkach konkurencji międzynarodowej,
Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 836/1999, s. 352.
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gęstości) ukazuje zmiany w strukturze popytu na produkty ubezpieczeniowe i obrazuje drogę
przekształceń, jakim podlega ten sektor gospodarki. Dane liczbowe, odpowiednio dla Polski
oraz wybranych krajów z i spoza UE, przedstawione zostały w tabelach nr 3 i nr 4125.
Tabela 3: Wysokość składki per capita w Polsce w latach 1992 – 2012 (w USD i PLN)
w USD
w PLN
w PLN
Ogółem Dział I
Dział II Ogółem
Dział I
Dział II Ogółem
Dział I
Dział II
40
10
30
54
14
40
239
62
177
1992
44
13
31
80
23
57
260
74
186
1993
47
15
32
107
33
74
263
81
182
1994
60
20
40
145
48
97
277
92
185
1995
79
27
52
212
72
140
340
115
225
1996
97
32
65
318
105
213
443
146
297
1997
115
40
75
403
139
264
502
173
329
1998
121
46
75
479
180
299
557
209
348
1999
124
50
74
539
216
323
568
227
341
2000
143
59
84
579
240
339
579
240
339
2001
147
63
84
605
259
346
658
282
377
2002
167
75
92
648
292
356
745
335
410
2003
198
91
107
724
334
390
859
396
463
2004
251
124
127
812
402
410
972
481
491
2005
314
152
162
974
472
502
1178
662
516
2006
411
209
202
1138
579
559
1341
781
560
2007
643
381
262
1547
917
630
1742
1144
598
2008
430
219
211
1342
683
659
1450
858
592
2009
465
235
230
1403
709
694
1520
882
638
2010
500
242
258
1504
838
666
1538
857
681
2011
494
252
242
1623
943
680
1623
942
681
2012
Źródło:
Opracowanie
własne
na
podstawie
Raport
roczny
PIU
2012,
http://www.piu.org.pl/public/upload/ibrowser/PIU%20Raport%20Roczny%202012.pdf; Raport roczny PIU,
Statystyki 2011, http://www.piu.org.pl/raport-roczny-piu (02.07.2014) ; Przegląd dziesięciolecia. Rozwój
ubezpieczeń w Polsce w gospodarce wolnorynkowej, PUNU, Departament Analiz Systemu Ubezpieczeniowego,
s. 19, http://www.knf.gov.pl/Images/przeglad_dziesieciolecia_tcm75- 2560.pdf; Rocznik Ubezpieczeń i
Funduszy Emerytalnych za rok 2002, s. 42, http://www.knf.gov.pl/Images/rocznik2002_tcm75-5246.pdf;
Rocznik Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych za rok 2004, przeglad_rynku_ubezp04_tcm75-3164[1].xls;
Rocznik
Ubezpieczeń
i
Funduszy
Emerytalnych
za
rok
2005,
s.
40,
http://www.knf.gov.pl/Images/rocznik2005_tcm75-5249.pdf;
Swiss Re, Sigma 3/2013, http://media.swissre.com/documents/WIS_appendix_21_01_2014.pdf;
Swiss Re, Sigma 3/2012, http://media.swissre.com/documents/WIS_appendix_130122.pdf;
Swiss Re, Sigma 2/2011, http://media.swissre.com/documents/WI_2010_Appendix_update_v2.pdf;
Swiss Re, Sigma 2/2010, http://media.swissre.com/documents/sigma2_2010_stat_appendix_2.pdf;
Swiss Re, Sigma 3/2009, http://media.swissre.com/documents/sigma3_2009_appendix.pdf;
Swiss Re, Sigma 3/2008, http://media.swissre.com/documents/sigma3_2008_Appendix.pdf;
Swiss Re, Sigma 4/2007, http://media.swissre.com/documents/sigma4_2007_Appendix.pdf;
Swiss Re, Sigma 2/2005, http://media.swissre.com/documents/sigma2_2005_appendix.pdf;
Swiss Re, Sigma 3/2004, http://media.swissre.com/documents/sigma3_2004_Appendix.pdf;
Swiss Re, Sigma 8/2003, http://media.swissre.com/documents/sigma8_2003_en.pdf;
Swiss Re, Sigma 6/2002, http://media.swissre.com/documents/sigma6_2002_en.pdf;
Swiss Re, Sigma 6/2001, http://www.macminn.org/life/sigma6_2001_e_rev.pdf; Swiss Re Sigma 9/2000,
http://www.sinainsurance.com/parameters/sinainsurance/modules/cdk/upload/content/sina_insurance/File/bazare
%20bime/2000-World%20Insurance%20Statistics.pdf;
Rok

125

Informacje dotyczące zagranicznych rynków zaczerpnięto ze statystyk publikowanych przez Swiss Re, w
przypadku których rok 2012 był w dniu złożenia niniejszego artykułu ostatnim dostępnym szeregiem czasowym.

wielkości w PLN podawane są w wartościach realnych z 2012 r. po przeliczeniu o wskaźniki inflacji
publikowane przez GUS.
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Tabela nr 4. Wysokość składki per capita w wybranych krajach i organizacjach w latach 1999 – 2012 (w USD)*
lata
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

76

og.
I
II
og.
I
II
og.
I
II
og.
I
II
og.
I
II
og.
I
II
og.
I
II
og.
I
II
og.
I
II
og.
I
II
og.
I
II
og.
I

OECD
1951
1200
751
2032
1280
752
1969
1189
780
2106
1234
872
2321
1324
997
2528
1447
1081
2570
1485
1085
2782
1638
1144
3012
1802
1210
2979
1728
1251
2808
1607
1201
2841
1637

UE
1806
1136
670
1840
1223
617
1763
1119
644
1981
1208
773
2000
1201
799
2328
1410
918
2459
1528
931
2722
1755
967
3137
2067
1070
2959
1820
1138
2775
1720
1055
2716
1690

USA
2921
1447
1474
3152
1611
1541
3268
1602
1664
3462
1663
1799
3651
1661
1990
3790
1718
2072
3756
1689
2067
3920
1788
2132
4089
1925
2164
4075
1901
2174
3743
1633
2110
3746
2113

JP
3909
3103
806
3973
3165
808
3508
2807
701
3499
2784
715
3723
2928
795
3875
3044
831
3733
2957
776
3521
2770
751
3319
2584
735
3795
2985
810
4074
3227
847
4441
3530

CN
13
8
5
15
9
6
20
12
8
29
20
9
36
25
11
40
27
13
46
30
16
53
34
19
70
44
26
105
72
33
121
81
40
158
105

BR
83
12
71
76
13
63
64
11
53
72
27
45
83
36
47
101
46
55
129
57
72
160
72
88
205
99
106
247
109
138
252
128
124
339
170

DE
1676
762
914
1491
683
808
1484
674
810
1628
737
891
2039
921
1118
2285
1021
1264
2318
1037
1281
2420
1121
1299
2667
1227
1440
2906
1333
1573
2904
1365
1539
2843
1392

GB
3244
2503
741
3759
3028
731
3394
2568
826
3879
2679
1200
3887
2725
1162
4484
3190
1294
4756
3440
1316
6423
5141
1282
8326
6943
1383
5922
4659
1263
4563
3512
1051
4298
3223

FR
2081
1392
689
2051
1437
614
1899
1268
631
2064
1349
715
2668
1740
928
3219
2150
1069
3463
2396
1067
4076
2923
1153
4170
2947
1223
4194
2834
1360
4270
2980
1290
4222
2930

ES
864
454
410
954
556
398
924
491
433
1092
588
504
1144
492
652
1358
572
786
1401
593
808
1515
651
864
1700
709
991
1904
881
1023
1802
853
949
1585
741

CH
4623
2914
1729
4154
2583
1571
4343
2716
1627
4922
3100
1822
5484
3291
2193
5740
3309
2341
5664
3137
2527
5448
2884
2464
5706
3151
2555
6381
3523
2858
6380
3504
2876
6724
3678

RU
27
10
17
42
20
22
66
33
33
67
23
44
99
34
65
115
25
90
121
6
115
154
4
150
209
6
203
274
5
269
281
5
276
297
6

CZ
175
56
119
177
57
120
206
72
134
273
103
170
368
143
225
429
168
261
479
184
295
531
205
326
644
262
382
807
328
479
746
312
434
777
357

HU
124
50
74
136
63
73
143
59
84
187
77
110
243
97
146
287
117
170
333
148
185
375
192
183
490
274
216
501
266
235
399
203
196
398
214

PL
117
38
79
124
50
74
140
49
91
145
51
94
162
60
102
193
73
120
245
102
143
314
152
162
411
209
202
643
381
262
430
219
211
465
235

1204
1026
1633
911
53
169
1451
1075
1292
844
3046
291
420
184
II
230
2989
2739
3900
5077
163
398
2971
4420
4035
1781
7908
303
833
398
og.
500
1707
1646
1736
4030
99
208
1396
3322
2670
869
4327
8
387
220
I
242
1282
1093
2164
1047
64
190
1575
1098
1365
912
3581
295
446
178
II
258
2979
2558
4052
5160
179
414
2798
4625
3498
1560
7565
182
747
334
2012 og.
494
1704
1529
1812
4137
103
225
1297
3511
2217
730
4129
12
350
178
I
252
1275
1029
2240
1024
76
189
1501
1114
1281
830
3436
170
397
156
II
242
* przyjęte skróty: JP – Japonia, CN – Chiny, BR – Brazylia, DE – Niemcy, GB – Wielka Brytania, FR – Francja, ES – Hiszpania, CH – Szwajcaria, RU – Rosja, CZ –
Czechy, HU – Węgry, PL – Polska; og. – wysokość składki ogółem, I – Dział I (ubezpieczenia na życie), II – Dział II (pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe);
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Swiss Re, Sigma: 3/2013, http://media.swissre.com/documents/WIS_appendix_21_01_2014.pdf; Swiss Re, Sigma 3/2012,
http://media.swissre.com/documents/WIS_appendix_130122.pdf, Swiss Re, Sigma 2/2011, http://media.swissre.com/documents/WI_2010_Appendix_update_v2.pdf; Swiss
Re, Sigma 2/2010, http://media.swissre.com/documents/sigma2_2010_stat_appendix_2.pdf; Swiss Re, Sigma 3/2009,
http://media.swissre.com/documents/sigma3_2009_appendix.pdf; Swiss Re, Sigma, 3/2008, http://media.swissre.com/documents/sigma3_2008_Appendix.pdf; Swiss Re,
Sigma 4/2007, http://media.swissre.com/documents/sigma4_2007_Appendix.pdf; Swiss Re, Sigma 2/2005, http://media.swissre.com/documents/sigma2_2005_appendix.pdf;
Swiss Re, Sigma 3/2004, http://media.swissre.com/documents/sigma3_2004_Appendix.pdf; Swiss Re, Sigma 8/2003,
http://media.swissre.com/documents/sigma8_2003_en.pdf; Swiss Re, Sigma 6/2002, http://media.swissre.com/documents/sigma6_2002_en.pdf; Swiss Re, Sigma 6/2001,
http://www.macminn.org/life/sigma6_2001_e_rev.pdf; Swiss Re, Sigma 9/2000. (3-4.07.2014)
http://www.sinainsurance.com/parameters/sinainsurance/modules/cdk/upload/content/sina_insurance/File/bazare%20bime/2000-World%20Insurance%20Statistics.pdf;
2011
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Wydatki na ubezpieczenia w Polsce znacznie odbiegają poziomem od tych, które ponoszone
są w krajach Europy Zachodniej, w Japonii, czy w Stanach Zjednoczonych. Różnią się także
w porównaniu z tymi, realizowanymi w Czechach, a do niedawna również na Węgrzech.
Istotny wpływ ma bowiem wysoki stopień rozwoju tamtejszych rynków ubezpieczeń i
znaczna aktywność towarzystw mających siedziby w tych państwach.
Wysokie wartości wskaźnika gęstości w krajach UE są także wynikiem większej świadomości
osób ubezpieczających się (zwłaszcza na życie). Nie mniejsze znaczenie odgrywają względy
finansowe. Osiągając wyższe dochody, mieszkańcy krajów Europy Zachodniej, Japonii, czy
Stanów Zjednoczonych, mogą pozwolić sobie na wykupienie ubezpieczenia. W Polsce
natomiast osoby znajdujące się w trudniejszej sytuacji finansowej są skłonne zrezygnować z
wykupu polisy lub z dalszego opłacania składek już posiadanego ubezpieczenia.
Paradoksalnie jednak, to osoby najsłabiej sytuowane powinny w szczególności zadbać o
właściwy poziom ubezpieczenia, gdyż mają najwięcej do stracenia126.
Składka ubezpieczenia na życie w ujęciu per capita była do 2005 roku niższa niż w
przypadku pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz stanowiła 30 - 50 % ich
wartości. Wielkości te odzwierciedlają dominującą do niedawna rolę ubezpieczeń z działu II
na polskim rynku ubezpieczeniowym. Od kilku lat tendencja ta zaczęła ulegać odwróceniu 127,
co może być rezultatem szybkiego rozwoju samego działu ubezpieczeń na życie128.
Pozostający na relatywnie wysokim poziomie udział działu II w wartości składki per capita
wynika z istnienia obowiązkowych ubezpieczeń majątkowych w Polsce129.
Za pozytywny należy uznać fakt, że wysokość składki przypadającej na jednego mieszkańca
Polski stale wzrasta. Świadczy to z jednej strony o rosnącej świadomości ubezpieczeniowej
konsumentów, z drugiej natomiast może być wynikiem poprawy oferty kierowanej do
klientów130. W świetle zmieniających się dynamicznie warunków rynkowych kluczową rolę

126

Blisko 30 % Polaków nie ma żadnego ubezpieczenia na życie, majątkowego lub osobowego. Co piąty tylko
ma ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Doświadczenia krajów wysoko
rozwiniętych wskazują, że dopiero wzrost PKB w ujęciu per capita powyżej 10 tys. USD, owocuje
zwiększeniem popytu na ubezpieczenia na życie.
127
O czym świadczy m.in. zmiana proporcji w podziale składki w ujęciu per capita zilustrowana poprzez dane w
tabeli nr 3. W dziale I dominują 1 i 3 gr. ryzyka, których łączny udział w ostatnich latach utrzymuje się na
poziomie ok. 86%.
128
Spowodowany jest on m.in. rosnącym zainteresowaniem produktami typu ubezpieczenia na życie z
funduszem kapitałowym (łączącymi ochronę ubezpieczeniową z funkcją inwestowania i oszczędzania),
modyfikacją i unowocześnieniem produktów grupowych dostępnych dla szerszego grona klientów oraz
rozszerzeniem ilości produktów oferowanych indywidualnym odbiorcom o przeciętnych dochodach.
129
W dziale II największy udział mają obecnie ubezpieczenia komunikacyjne OC (34 %) i AC (21%) oraz gr. 8 i
9 (19%).
130
Cechą charakterystyczną okresu lat 90 – tych był bowiem niezadowalający popyt na usługi ubezpieczeniowe.
Sytuacja ta była rezultatem braku społecznego zaufania do instytucji ubezpieczeniowych z uwagi na przypadki
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odgrywa bowiem znajomość potrzeb nabywców oraz umiejętność dostosowania się do ich
oczekiwań131. Tym samym na znaczeniu zyskuje obecnie strategia bazująca na jakości usług
ubezpieczeniowych132. Pozwala ona odróżnić produkty własne od konkurencyjnych i skłonić
konsumentów do ich wyboru. Troszcząc się o interesy swoich klientów, jak również dążąc do
pozyskania nowych odbiorców, firmy ubezpieczeniowe rezygnują coraz częściej z
pojedynczych produktów na rzecz kompleksowej oferty133, dającej usługobiorcom dodatkowe
korzyści134. W tym celu wiele przedsiębiorstw ubezpieczeniowych zdecydowało się podjąć
współpracę z sektorem bankowym. Pojedynczy podmiot, prowadzący działalność na wielu
rynkach, może być zbyt słaby, by samodzielnie sprostać rosnącej konkurencji135. Zawieranie
międzysektorowych aliansów stanowi alternatywę dla procesu dywersyfikacji działalności
przedsiębiorstwa. Dodatkowo daje to możliwość połączenia zasobów podmiotów tworzących
dany związek i dodania nowych wartości do świadczonych przez nie usług. Równie ważnym
aspektem podejmowanej współpracy jest elastyczność porozumienia, mająca tak duże
znaczenie w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu firm, wymagającym od nich
upadłości niektórych zakładów. Istotne znaczenie miało także słabe rozeznanie w aktualnych, potencjalnych
potrzebach w zakresie ubezpieczeń, którego przyczyną był brak wypracowanej strategii marketingowej.
131
Bogatsze społeczeństwa oczekują zróżnicowanych, elastycznych usług. Dodatkowo rośnie wiedza klientów,
rozeznanie ekonomiczne, inwestycyjne. Takie sytuacje, jak starzenie się społeczeństw czy niewydolność
obecnych systemów emerytalnych, istotnie zwiększają popyt na ubezpieczenia. O oszczędności społeczeństwa
rywalizują zatem banki, instytucje near banks (towarzystwa ubezpieczeniowe, budowlane kasy
oszczędnościowe, domy maklerskie) oraz instytucje non banks (korporacje produkcyjne, domy towarowe, domy
sprzedaży wysyłkowej, firmy finansujące zakup samochodów).
132
Jakość rozumiana jest jako stopień, w którym określone działania podjęte przez ubezpieczyciela zaspokajają
potrzeby, wymagania i oczekiwania klientów. Pojęcie jakości na rynku usług ubezpieczeniowych jest pojęciem
złożonym. Wynika to z faktu, że najpierw za nie płacimy, a dopiero później przekonujemy się o ich rzeczywistej
jakości. Akt konsumpcji zakupionej usługi jest często odłożony w czasie. Osiągnięcie satysfakcjonującego
poziomu jakości jest procesem długotrwałym, obejmującym cały cykl życia produktu/usługi. Do czynników
mających istotny wpływ na opinię konsumentów zaliczyć można kompetentną i życzliwą postawę usługodawcy,
troskę o interesy klientów, wiarygodność i rzetelność firmy, tempo świadczonej usługi, podejście pracowników
do wykonywanej przez nich pracy, wyposażenie placówki (wpływające na czas obsługi), czy oprawę formalną.
O użyteczności usługi decyduje również jej dostępność, wynikająca z dogodnej lokalizacji placówek oraz czasu
ich otwarcia. W ocenie jakości dużą rolę odgrywają także wcześniejsze doświadczenia, reklama i opinie innych
konsumentów.
133
W ofercie dostępne są:
1. ubezpieczenia scalone (kilka rodzajów ubezpieczeń wchodzi w skład jednej umowy ubezpieczenia),
2. ubezpieczenia grupowe (większa liczba podmiotów, osób zostaje objęta ochroną w ramach danego ryzyka),
3.
ubezpieczenia wiązane w postaci pakietów ubezpieczeniowych,
4.
ubezpieczenia łączone z produktami bankowymi.
134
Ubezpieczyciele dopuszczają także możliwość kształtowania pakietów przez samych klientów i wprowadzają
ulgi przy rozszerzeniu zakresu ochrony ubezpieczeniowej.
135
M. Gorczyńska, G. Szustak., Bancassurance jako forma wzmocnienia konkurencyjności banków i
ubezpieczycieli w dobie globalizacji [w:] L. Pawłowicz, R. Wierzba (red.), Ubezpieczenia wobec procesów
globalizacji, Gdańska Akademia Bankowa przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, CeDeWu,
Warszawa 2003, s. 58-60; D. Faulkner, C. Bowman, Strategie konkurencji, Gebethner i Ska, Warszawa 1996, s.
116-125. Prowadzenie firmy utworzonej w wyniku aliansu strategicznego jest tańsze niż finansowanie
zintegrowanego przedsiębiorstwa. Podjęta współpraca może stanowić silne zabezpieczenie przed firmami
specjalizującymi się we wrogich przejęciach, tzw. take – over predators. Ponadto alians zakłada dzielenie ryzyka
pomiędzy partnerów. Jednocześnie umożliwia partnerom stopniowe poznawanie się w miarę rozwoju ich
kontaktów.
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wyczulonej świadomości rynkowej, szybkiej reakcji na nowe potrzeby zgłaszane przez
konsumentów.
Integracja działalności na rynku finansowym wywołuje zjawisko synergii popytowej, w której
popyt na jeden typ usługi finansowej rodzi popyt na inne, często o komplementarnym
charakterze. W połączonej ofercie spotkać można ubezpieczenie na życie/ ubezpieczenie od
następstw nieszczęśliwych wypadków (utraty zdolności do pracy)/ ubezpieczenie regularności
spłat rat136/ ubezpieczenie domu, mieszkania i jego zawartości przed kradzieżą, ogniem, czy
włamaniem, połączone z kredytem hipotecznym i budowlanym. Stosunkowo mało znane jest
ubezpieczenie posiadaczy rachunków osobistych, lokacyjnych, depozytów137. Popularne jest
natomiast ubezpieczenie turystyczne (od kradzieży pieniędzy, poprzez koszty leczenia po
wypadku za granicą) oraz ubezpieczenie od zgubienia karty płatniczej, rabunku gotówki
wypłaconej z bankomatu138.
Wprowadzenie

do

własnej

oferty

usług

tworzonych

w

porozumieniu

z

bankiem/ubezpieczycielem pozwala na uzupełnienie wachlarza produktów o takie, które nie
występowały

dotychczas

w

gamie

podstawowych

rozwiązań

danego

podmiotu

finansowego139. W odpowiedzi na pytanie o stosunek konsumentów do oferty zintegrowanych
usług finansowych, respondenci podkreślali, że istnieje rzesza klientów wykazujących duże
zainteresowanie nimi. Przedstawiciele banków zwracali uwagę na fakt, że w przeszłości, gdy
tego rodzaju produkty nie występowały w regularnej sprzedaży, wielu odbiorców zabiegało o
możliwość ubezpieczenia kredytu140.
Banki zmierzają do tworzenia pakietów usług możliwie najlepiej odpowiadających
oczekiwaniom klientów, zapewniających im wygodę korzystania z tej oferty. W tym celu
zawierają porozumienia z kilkoma firmami ubezpieczeniowymi, specjalizującymi się w
określonych rodzajach produktów. Przy opracowywaniu zintegrowanych usług finansowych

136

Usługa ta sprowadza się do połączenia z ubezpieczeniem kredytu i obejmuje ubezpieczenie spłaty zaległych
wierzytelności banku do określonej w umowie ubezpieczenia kwoty dla ustalonych kredytobiorców.
137
Oferta ubezpieczeniowa obejmuje w tym przypadku ubezpieczenie na życie lub od następstw nieszczęśliwych
wypadków (NNW) i jest często traktowana jako premia dla najważniejszych segmentów klientów banku. Może
to stanowić szansę na wieloletnie utrzymanie rachunku w tym samym banku, nawet w wypadku, gdy
oprocentowanie wkładów staje się coraz mniej korzystne. Ubezpieczenie salda debetowego rachunku klienta
oferowane jest na wypadek śmierci lub nieszczęśliwego wypadku, powodującego utratę zdolności do pracy.
Ewentualne saldo debetowe powstałe na rachunku jest pokrywane przez wypłatę z tytułu ubezpieczenia.
138
Usługa ta może być oferowana wraz z kredytem wakacyjnym lub przy sprzedaży kart kredytowych,
płatniczych. Okres ubezpieczenia można wydłużyć do jednego roku i objąć ochroną także najbliższą rodzinę
klienta banku. Ofertę urozmaica się także o ubezpieczenie bagażu, od opóźnień w podróży.
139
Na podstawie wywiadu w PZU, AXA. Usługi finansowe oferowane początkowo we współpracy z bankowym
partnerem, znajdywały następnie swoje miejsce w regularnej sprzedaży prowadzonej przez agentów
ubezpieczeniowych.
140
Na podstawie badań fokusowych oraz wywiadu w PKO BP, PZU, BANKU POCZTOWYM.
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ważną rolę pełni orientacja na klienta141 oraz pozyskiwanie nowych odbiorców dla
oferowanych już usług142. Dlatego przedsiębiorstwa kładą nacisk na podnoszenie wiedzy
personelu143 z zakresu psychologii kontaktów z konsumentem144. Tworzone porozumienia
przyczyniają się do zmiany roli, jaką pełni obecnie agent ubezpieczeniowy czy pracownik
banku. Mając do dyspozycji obszerne spektrum produktów staje się on swego rodzaju
opiekunem, mogącym wesprzeć klienta merytorycznie przy każdej decyzji zakupu usług
finansowych145.
Przedstawiciele firm ubezpieczeniowych podkreślali, że trudno wskazać jedną grupę
odbiorców, której zainteresowanie określoną gamą produktów byłoby największe.
Respondenci zwracali uwagę na zależność popytu od cyklu życia klienta146. Wśród
konsumentów w wieku 20–30 lat popularnością cieszą się ubezpieczenia dołączane do kart
wydawanych przez bank i ubezpieczenia turystyczne (przydatne w trakcie wyjazdów,
pobytów za granicą).
Osoby pracujące, w wieku 30+, posiadające rodzinę, chcące zabezpieczyć przyszłość swoich
bliskich, poszukują produktów łączących w sobie funkcję ubezpieczenia i pomnażania
kapitału. Zaciągając natomiast kredyt (na zakup mieszkania, samochodu), rozważają jego
ubezpieczenie, licząc się z potencjalnym ryzykiem jego niespłacenia w razie utraty pracy lub
zdolności do pracy.
Wśród starszych konsumentów (50+) pokutuje zazwyczaj konserwatywne podejście do roli
poszczególnych instytucji finansowych147. Chcąc wykupić polisę, udadzą się do
ubezpieczyciela, a do banku, by zaciągnąć kredyt lub dokonać czynności związanych z
obsługą rachunku. Z uwagi na ograniczony dostęp do Internetu lub niższy poziom wiedzy w
zakresie obsługi komputera, osoby te nabywają w/w przykłady usług finansowych osobiście
w placówce danego podmiotu. W ich opinii bezpośredni kontakt z agentem/doradcą
finansowym daje poczucie satysfakcji, że sprawa - z jaką się do niego zwrócili - została
141

Wymieniona w trakcie 10 wywiadów (6 w bankach, 4 w firmach ubezpieczeniowych).
Wyróżnione w 8 rozmowach (5 w bankach, 3 w firmach ubezpieczeniowych).
143
Zdarza się, że agenci ubezpieczeniowi zabiegają o kompleksową obsługą swoich dotychczasowych klientów,
ale nie mają nawyku pozyskiwania nowych nabywców. Dlatego firmy ubezpieczeniowe, zatrudniając nowych
pracowników, kładą ogromny nacisk na efektywne ich przeszkolenie - w zakresie planowania, zarządzania
czasem pracy, analizy efektów swojej pracy - by złe praktyki nie stały się domeną nowego personelu.
144
Na postawie wywiadu w WARTA.
145
W oparciu o rozmowę w WARTA, BNP, ING BŚ, RAIFFEISEN, CRÉDIT AGRICOLE, KREDYT
BANKU.
Popyt na zintegrowane usługi finansowe jest zdeterminowany wysokością uzyskiwanych dochodów. Analizując
możliwości nabywcze konsumenta próbuje się je dopasować do jego oczekiwań i aktualnych potrzeb w zakresie
usług finansowych.
146
W oparciu o badania fokusowe oraz o rozmowy w BANKU POCZTOWYM, ING BŚ, NORDEA, AXA,
PZU, WARTA, CARDIF.
147
Na podstawie badań fokusowych oraz wywiadów w BANKU POCZTOWYM, PKO BP, PZU, RBS.
142
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odpowiednio załatwiona. Tym samym oddziały banków czy firm ubezpieczeniowych jeszcze
przez dłuższy czas będą miały rację bytu. Po upływie wielu lat będzie możliwe całkowite
odejście od tzw. tradycyjnych środków kontaktu148.
Klienci prowadzący działalność gospodarczą mają do dyspozycji dość szeroki wachlarz usług
służących zabezpieczeniu ich płynności finansowej, czy czerpaniu większych zysków z
nagromadzonych oszczędności. Należy jednak podkreślić, że w przypadku wielu podmiotów
sektor MŚP nie jest jeszcze w znacznym stopniu zagospodarowany. Firmy ciągle pracują nad
udoskonaleniem oferty adresowanej do tej grupy odbiorców. Nowe możliwości dają
programy pomocy de minimis149, dzięki którym małym i średnim przedsiębiorstwom łatwiej
uzyskać kredyt na rozwój swojej działalności150.
Odniesieniu sukcesu na rynku usług ubezpieczeniowych sprzyja automatyzacja procesu
sprzedaży151.

Wprowadzenie

nowoczesnych

rozwiązań

służy usprawnieniu

obsługi

nabywców. Pracownik banku, przy użyciu odpowiednich aplikacji, może z łatwością zawrzeć
umowę ubezpieczenia, którym jest zainteresowany jego klient. Innowacje w zakresie
dystrybucji stanowią próbę zmiany sposobu dotarcia do potencjalnego odbiorcy. Klasyczna
forma sprzedaży w siedzibie zakładu lub domu klienta152 jest coraz częściej uzupełniana, a w
niektórych

przypadkach

zastępowana,

przez

Internet 153,

telemarketing154,

pozaubezpieczeniowych pośredników (poczta155, dealerzy samochodowi, firmy turystyczne).
Coraz więcej towarzystw wprowadza taką formę zakupu polisy156. Szczególną wagę do

148

PZU, PKO BP, które jako najdłużej działające na rynku mają dużą renomę, cieszą się uznaniem, zaufaniem
nabywców w grupie 50+.
149
„Pomoc bagatelna” Jest to szczególna forma pomocy ze strony państwa akceptowana przez Komisję
Europejską, stosowana w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw.
150
Z myślą o tej grupie odbiorców oferowane są obecnie kredyty w PKO BP.
151
Wskazana przez 7 rozmówców (4 banków, 3 firm ubezpieczeniowych).
152
Wówczas pośrednik jest w stanie lepiej ocenić potencjalne ryzyko, zidentyfikować to, którego występowania
klient nie jest świadomy lub w przypadku ubezpieczeń na życie przeprowadzić pełną demonstrację oferty,
wprowadzając symulacje, zmiany w zależności od konkretnej potrzeby.
153
P. Wróbel, Wizerunek: ubezpieczony, Miesięcznik Ubezpieczeniowy nr 3/2013, s. 12-13; Internet uważany
jest za potężne narzędzie komunikacyjne. Wykorzystanie go w sposób przemyślany może pozytywnie wpływać
na wizerunek firmy. Firmy ubezpieczeniowe mają świadomość tego, że kluczem do sukcesu jest budowanie i
utrzymywanie długofalowych relacji z nabywcami.
154
Pionierem na polskim rynku było Link4, holendersko – izraelskie towarzystwo ubezpieczeń majątkowych,
które w styczniu 2003 roku rozpoczęło działalność, oferując sprzedaż polis komunikacyjnych przez telefon.
155
Plan związany z rozpoczęciem działalności ubezpieczeniowej został ogłoszony w listopadzie 2002 roku.
156
Ł. Jadachowski, Synergia jest możliwa, Miesięcznik Ubezpieczeniowy nr1/2013, s.14; Wartość rynku direct
przekroczyła 1 mld PLN, a przy jego udziale zawarto 5 mln umów. Ok. 60 % z nich stanowiły polisy typu OC
komunikacyjne. Kanał direct traktowany jest jako komplementarny w stosunku do tradycyjnej sieci sprzedaży.
Zdaniem ekspertów model ten ma szczególne szanse w przypadku prostych, wysoko wystandaryzowanych
produktów.
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możliwości skrócenia czasu obsługi przywiązują osoby aktywne zawodowe, wśród których
elektroniczne formy zawierania umów cieszą się dużą popularnością157.
Utrzymujące się od kilku lat pogorszenie koniunktury na świecie wpłynęło na
funkcjonowanie segmentu usług finansowych w Polsce158. Autorka prosiła swoich
rozmówców o ocenę zmian w popycie wywołanych falą kryzysu. Zdaniem respondentów
uwidoczniły się one w obszarze produktów ubezpieczeniowych o charakterze inwestycyjnym.
Perturbacje na rynku finansowym zmusiły wielu klientów do radykalnych posunięć. Z uwagi
na topniejące zyski i ponoszone straty, wycofywali się z zawartych umów. Decyzje o
rezygnacji z ubezpieczenia podyktowane były również obniżeniem dochodów konsumentów.
Klient, nie mogąc opłacać składek w dotychczasowej wysokości, jest skłonny od niej
odstąpić. Takie zachowanie nabywców jest rezultatem wciąż niskiego poziomu świadomości
ubezpieczeniowej. Mimo istotnej poprawy w tym zakresie, nadal ubezpieczenia na życie, czy
inne produkty o charakterze ochronnym, nie zajmują wysokiego miejsca w hierarchii potrzeb
konsumentów. Rozmówcy autorki nie obserwują obecnie tak silnej fali rezygnacji. W ich
opinii nabywcy reagują mniej nerwowo, ponieważ „uodpornili się” już na wahania
koniunktury. Nauczyli się, że wzrost wartości różnych instrumentów finansowych nie jest
stałą tendencją, zwłaszcza w krótkim okresie159.
Klientów dysponujących malejącym dochodem, trudniej zachęcić do rozszerzenia wachlarza
usług, z których korzystają160. Nie jest im łatwo wygospodarować dodatkową kwotę na
opłacenie kolejnej składki161. Rosnące wskaźniki inflacji odbijają się na wysokości sum
pieniężnych wpłacanych przez ubezpieczających się, z czym niełatwo się im pogodzić.
Konsumenci o wyższej świadomości są gotowi kontynuować zawartą umowę lub nabyć
kolejny produkt, ale oczekują jednocześnie preferencyjnych warunków, w postaci
rozszerzonego zakresu ochrony przy niezmienionym poziomie składki.
Osłabienie gospodarcze odbiło się na strukturze popytu na usługi finansowe. Wzrastająca
awersja do ryzyka powoduje, że nabywcy wybierają najbardziej bezpieczne formy lokowania
swoich nadwyżek pieniężnych (depozyty, programy akumulacji kapitału oparte na
157

W oparciu o wywiad w KREDYT BANKU.
Międzynarodowe konglomeraty, które istotnie odczuły skutki kryzysu, poniosły znaczące straty, musiały
zmienić swoje plany inwestycyjne (Na podstawie rozmów w BNP, WARTA).
159
Na podstawie wywiadu w KREDYT BANKU.
160
Przy obniżonych wpływach do domowego budżetu i jednocześnie zaostrzonych wobec kredytobiorców
kryteriach, konsumenci mają mniejsze możliwości zaciągnięcia dodatkowych zobowiązań. Spadający wolumen
udzielonych przez banki kredytów przekłada się także na niższą sprzedaż związanych z nimi ubezpieczeń.
161
W ich przypadku ogromne znaczenie będą miały umiejętności agentów ubezpieczeniowych, doradców
finansowych. Powinni się oni wykazać zdolnością do przeprowadzenia z klientem rozmowy w taki sposób, by
przekonać go, że dokonanie inwestycji w czasie kryzysu jest zasadne, gdyż jej owoce zbierane będę dopiero za
kilka a nawet kilkanaście lat.
158
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obligacjach, bonach skarbowych) lub decydują się na zakup ziemi/nieruchomości. Niektórzy
klienci są skłonni rozpocząć własną działalność, zaangażować pieniądze w tzw. start – up’y.
Wówczas łatwiej będzie się im pogodzić z negatywnymi skutkami samodzielnie podjętych
decyzji162.
Podsumowanie i wnioski
Zebrany w toku badań materiał ukazuje drogę intensywnych przemian, jakim podlegał polski
rynek ubezpieczeń. Proces przekształceń nie jest jeszcze zakończony163. Dane statystyczne
zaprezentowane w niniejszym artykule wyraźnie wskazują, że dystans dzielący Polskę i kraje
wysoko rozwinięte jest jeszcze widoczny, ale na przestrzeni ostatnich dekad uległ
zmniejszeniu. Transformacja ustrojowa przyczyniła się do poprawy funkcjonowania tego
segmentu gospodarki. Wprowadzone zmiany w zakresie przepisów regulujących prowadzenie
działalności ubezpieczeniowej doprowadziły do otwarcia polskiego rynku dla zagranicznych
instytucji finansowych. Ich obecność wpływa na drogę rozwoju sektora ubezpieczeń.
Rodzime

podmioty

musiały

stawić

czoła

konkurencji

ze

strony

silniejszych,

międzynarodowych ubezpieczycieli. Czerpiąc z doświadczenia zachodnich firm, polskie
towarzystwa

szukają

właściwych

dróg wywiązywania

się

z

zawieranych

umów

ubezpieczeniowych. Wprowadzane przez ubezpieczycieli innowacje stanowią odpowiedź na
posunięcia konkurentów, a przede wszystkim na rosnące oczekiwania konsumentów. W myśl
współczesnych teorii marketingu dystrybucja traktowana jest jako synonim komfortu dla
klienta. Wzbogacając ofertę produktową, wykorzystując zróżnicowane kanały dystrybucji,
stosując zmodyfikowane strategie marketingowe starają się szybciej podążać za
zmieniającymi się warunkami rynkowymi, by móc lepiej zrozumieć i odpowiedzieć na
zgłaszane potrzeby obecnych i potencjalnych klientów z poszczególnych segmentów rynku.
Kompleksowa obsługa nabywcy, lepiej dostosowana do jego potrzeb, służy poprawie
konkurencyjności danego podmiotu. Przekłada się na większą atrakcyjność jego oferty w
stosunku do wachlarza usług innych, rywalizujących z nim instytucji.
162

W oparciu o wywiad w BNP PARIBAS.
Zmiany zachodzące na światowym rynku ubezpieczeń spowodowały, iż funkcjonujące od lat w krajach
członkowskich UE przepisy przestały odpowiadać nowym wyzwaniom, jakie stanęły przed organami nadzorów
w zakresie ochrony interesów podmiotów i osób ubezpieczonych. Konieczne stało się zatem przeprowadzenie
reformy obowiązującego systemu, mającej na celu stworzenie systemu wypłacalności uwzględniającego profil
ryzyka, na jakie narażone są zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji. Wprowadzenie powyższych zmian
przygotowywane jest w ramach projektu Wypłacalność II (Solvency II). Projekt ten nie tylko w istotny sposób
wpłynie na podmioty rynku ubezpieczeniowego, lecz spowoduje również znaczną modyfikację metod i
standardów sprawowania nadzoru nad tym rynkiem. Jedną z istotnych nowości będzie możliwość wyznaczania
wymogów kapitałowych zakładów ubezpieczeń w oparciu o tzw. modele wewnętrzne, indywidualnie
dopasowane do każdego zakładu i zatwierdzane przez nadzór.
163
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Pojawienie się nowych zagrożeń generuje popyt na ubezpieczenia mogące chronić przed
negatywnymi skutkami różnych zdarzeń losowych. Niewydolność państwowego systemu
służby zdrowia pobudziła zainteresowanie programami ubezpieczeń medycznych164.
Tendencja do wydłużania okresu pracy i odsuwania w czasie wieku emerytalnego, a także
spadek zaufania do państwowego systemu ubezpieczeń społecznych wymusiły na firmach
ubezpieczeniowych rozszerzenie oferty o produkty inwestycyjne, strukturyzowane czy
akumulacji kapitału, dające szansę na otrzymanie świadczenia możliwie najbardziej
zbliżonego do wysokości ostatniego wynagrodzenia przed przejściem na emeryturę.
Natomiast postęp technologiczny przyczynił się do rozwoju nowych kanałów dystrybucji
usług (Internet, telefon), dzięki którym instytucje finansowe pozyskują odbiorców szczególnie
ceniących sobie czas obsługi, czy możliwość zawarcia umowy/zakupu produktu finansowego
bez konieczności udawania się osobiście do placówki danej instytucji.
Rosnące zainteresowanie produktami oferowanymi pod „jednym dachem” przyczyniło się do
tego, że firmy ubezpieczeniowe i banki wykazują obecnie dużą skłonność do łączenia swych
usług na zasadzie komplementarności. Tendencje światowe do tworzenia aliansów sektora
ubezpieczeń i sektora bankowego są coraz bardziej widoczne także na polskim rynku.
Zintegrowane usługi finansowe stanowią, zdaniem respondentów, przyszłość rynku
finansowego. Umożliwiają dostarczenie produktów w optymalny sposób, w odpowiedniej
formie, we właściwym miejscu, w dogodnej cenie. Bancassurance może być zatem formą
skutecznej strategii konkurencji, a przede wszystkim odpowiedzią na potrzeby rynku, służąc
konsumentom, od których będzie zależał popyt na tego rodzaju usługi.
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STRESZCZENIE
Postępujący proces globalizacji istotnie wpływa na strukturę polskiego rynku ubezpieczeń
oraz na procesy innowacyjne, jakie się na nim dokonują. Celem artykułu jest ocena zmian zachodzących w tym segmencie rynku finansowego - z punktu widzenia klientów firm
ubezpieczeniowych i współpracujących z nimi banków. Wnioski na temat stosunku
konsumentów do rozszerzonej oferty usług ubezpieczeniowych wyprowadzono w oparciu o
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zebrany materiał badawczy (m. in. poprzez wywiady eksperckie z przedstawicielami dyrekcji
czołowych ubezpieczycieli obecnych na polskim rynku oraz badania fokusowe).
W myśl współczesnych teorii marketingu dystrybucja traktowana jest jako synonim komfortu
dla klienta. Zdaniem rozmówców autorki kompleksowa obsługa nabywcy, lepiej dostosowana
do jego potrzeb stała się standardem. Dostarczenie produktów w odpowiedniej formie, we
właściwym miejscu, po dogodnej cenie przekłada się na większą atrakcyjność oferty danego
podmiotu w stosunku do wachlarza usług rywalizujących z nim instytucji.
Słowa kluczowe: usługi ubezpieczeniowe, struktura popytu, polski rynek ubezpieczeń
Nr klasyfikacji JEL: G22, F23, F61, G34
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