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Wprowadzenie  
 
 Niniejszy tom Prac i Materiałów Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH zawiera 

podsumowanie wyników badań pracowników i współpracowników Katedry Ekonomii 

Rozwoju i Polityki Ekonomicznej zrealizowanych w ramach długookresowego projektu 

badawczego „Polityka gospodarcza w warunkach przemian rozwojowych”.1 

 Praca składa się z trzech części, poświęconych megatrendom rozwojowym 

i instytucjonalnemu kontekstowi polityki gospodarczej; dylematom polityki rozwoju 

oraz polityce pieniężnej i rynkom finansowym. 

 Pierwsza część pracy zatytułowana „Megatrendy, biznes, instytucje” obejmuje trzy 

rozdziały. W rozdziale pierwszym M. Sulmicka analizuje kilka uznawanych za 

kluczowe trendów o znaczeniu globalnym uwzględniając pomijaną zwykle w tego typu 

analizach perspektywę globalnego biznesu wobec zachodzących zmian. Rozdział drugi, 

autorstwa A. Ząbkowicz ma na celu syntetyczne ujęcie dorobku nowej ekonomii 

instytucjonalnej oraz objęcie tą perspektywą badawczą sfery wzajemnych oddziaływań 

między przedstawicielami gospodarki i państwa, czyli koordynacji interesów 

gospodarczych w strukturach państwa. W rozdziale trzecim W. Jakóbik szkicując 

koncepcje oraz instrumenty polityki przemysłowej, formułuje tezę, że skuteczność 

instytucjonalnych reguł tej polityki zależy od tego, czy nieformalne instytucje oparte na 

interesach i systemach wartości pozostają w zgodzie z regułami formalnymi.  

 Druga część pracy zatytułowana „Dylematy polityki rozwoju” składa się z pięciu 

rozdziałów. W rozdziale czwartym T. Przybyciński rozpatruje problemy związane 

z kształtowaniem ładu gospodarczego i społecznego w Europie Zachodniej sugerując, 

że polityka kształtowania ładu gospodarczego w UE wymaga zasadniczej reorientacji. 

                                                      
1 Realizacja tego projektu zaowocowała dotychczas między innymi cyklem publikacji pod 
redakcją naukową Janusza Stacewicza, obejmującym następujące prace: Polityka gospodarcza. 
Teoria i realia, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 
2008; Polityka gospodarcza w warunkach integracji z Unią Europejską, „Prace i Materiały IRG 
SGH”, Warszawa 2009, nr 82; Polityka gospodarcza: wyzwania, dylematy, priorytety, „Prace i 
Materiały IRG SGH”, Warszawa 2010, nr 83; Polityka gospodarcza w świetle kryzysowych 
doświadczeń, „Prace i Materiały IRG SGH”, Warszawa 2011, nr 85; Pomiędzy polityką 
stabilizacyjną i polityką rozwoju, „Prace i Materiały IRG SGH”, Warszawa 2012, nr 88; Polityka 
gospodarcza w poszukiwaniu nowego paradygmatu, „Prace i Materiały IRG SGH”, Warszawa 
2013, nr 92; Polityka gospodarcza jako gra w wyzwania i odpowiedzi rozwojowe, „Prace i 
Materiały IRG SGH”, Warszawa 2014, nr 94; Podejście krótkookresowe i strategiczne w polityce 
gospodarczej, „Prace i Materiały IRG SGH”, Warszawa 2015, nr 95. 
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Rozdział piąty autorstwa A. Bartoszewicza poświęcony jest wielopoziomowemu 

zarządzaniu publicznemu w Unii Europejskiej, którego mechanizmy pozwalają 

wprawdzie na implementację wspólnych decyzji wynikających z polityk 

wspólnotowych, jednak obecna motywacja dla ich wdrażania wynika przede wszystkim 

z powiązania rozstrzygnięć politycznych z konkretnym przepływem pieniężnym. 

W rozdziale szóstym J. Szlachta przedstawia konsekwencje nowej generacji polityki 

rozwojowej Unii Europejskiej dla jej państw członkowskich i regionów, związanej ze 

strategią Europa 2020, na bazie doświadczeń Polski po akcesji do Unii Europejskiej 

w roku 2004. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz 

podniesienie jakości życia wymaga kompleksowego oraz zintegrowanego działania 

zgodnego z nowym paradygmatem polityki regionalnej a działania związane z pro-

wadzeniem polityki miejskiej odnoszą się zarówno do szczebla administracji centralnej, 

regionalnej oraz samorządowej. Związane z tym dokumenty strategiczne analizuje 

D. Makulska w rozdziale siódmym. Roli koncepcji człowieka w kształtowaniu 

i realizacji polityki zrównoważonego rozwoju a w szczególności koncepcji, na których 

opierają się heterodoksyjne kierunki ekonomiczne poświęcony jest rozdział ósmy, 

autorstwa A. Horodeckiej. 

 Trzecia część pracy zatytułowana „Polityka pieniężna i rynki finansowe” obejmuje 

trzy rozdziały. W rozdziale dziewiątym M. Lubiński, w konfrontacji z działaniami 

tradycyjnymi, rozpatruje obszary związane ze stosowaniem niekonwencjonalnej 

polityki monetarnej, omawia kanały, za pośrednictwem których oddziałuje ona na 

gospodarkę oraz prezentuje kwestie związane z jej niepożądanymi skutkami. Poza 

instrumentami polityki fiskalnej oraz pieniężnej mogącymi służyć kreacji politycznego 

cyklu koniunkturalnego do tej grupy można zaliczyć również politykę kredytową 

prowadzoną przez politycznie zmanipulowane banki, a Europa Środkowo-Wschodnia, 

w tym Polska może być narażona na występowanie politycznego cyklu 

koniunkturalnego wywołanego stymulowaną przez polityków podażą kredytów. 

Zagadnienia te rozważa w rozdziale dziesiątym P. Pacześ. Rozdział jedenasty autorstwa 

R. Szupiluka poświęcony jest problemowi odkrywania wzorców na rynkach 

finansowych. Te, wzbudzające gorące dyskusje metodologiczne oraz epistemologiczne 

kwestie, rozpatrywane są z praktycznego, akademickiego i technicznego punktu 

widzenia. 

 Pracę zamyka Aneks, opracowany przez E. Adamowicz i K. Walczyka, 

przedstawiający wahania koniunkturalne w gospodarce polskiej w latach 1995–2014, 
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rozumiane jako zmienność tzw. składnika cyklicznego złożonych wskaźników 

makroekonomicznych, reprezentującego cykl wzrostowy w wersji odchyleń od 

długookresowego trendu. 

 
 

Janusz Stacewicz 
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Małgorzata Sulmicka 
 

1.Trendy we współczesnej gospodarce światowej a globalny biznes 
 
Streszczenie 

 W opracowaniu przeanalizowano kilka trendów o znaczeniu globalnym, wybranych 
spośród megatrendów uznawanych za kluczowe lub szczególnie charakterystyczne dla 
procesu kształtowania się nowej społeczno-ekonomicznej rzeczywistości świata na 
przestrzeni najbliższych kilku dekad. Starano się przy tym uwzględnić pomijaną zwykle 
w tego typu analizach perspektywę globalnego biznesu wobec zachodzących zmian. 
Wielki biznes bowiem (tj. międzynarodowe korporacje i instytucje finansowe) jako 
globalny aktor poprzez posiadane ogromne zasoby finansowe i globalny zasięg swojej 
działalności, zyskuje coraz większą siłę sprawczą, w związku z czym nie tylko 
dostosowuje się do zachodzących trendów, ale też je współkształtuje. Nie zawsze 
globalne trendy korzystne dla wielkiego biznesu są korzystne z punktu widzenia 
krajowych polityk rozwoju. Często jest przeciwnie, co przyczyniło się m.in. do 
osłabienia pozycji konkurencyjnej krajów rozwiniętych. W zakończeniu zarysowano 
możliwe scenariusze dalszej ewolucji pozycji wielkiego biznesu jako globalnego aktora.  

Słowa kluczowe: megatrendy, globalny biznes, zmiana światowej architektury 
ekonomicznej 
 

Trends in the contemporary global economy and the i nternational 
corporations 
 
Abstract  

 The article presents an analysis of several global trends chosen from among the 
megatrends considered to be of key significance to or particularly representative of the 
process of a new global socio-economic reality materializing during the coming decades. 
The point of view of big business, which is often overlooked in such analyses, has been 
given particular attention. Large-scale companies (i.e. international corporations and 
financial institutions) play a key role as a global actor due to their immense financial 
assets and global reach. In effect, they are increasingly the co-creators of global trends 
rather than just their followers. Those trends which are advantageous to big business are 
not always in line with national development policies. The reverse is often the case 
which has led to the decreasing competitiveness of highly-developed countries. The 
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conclusion of the article outlines possible scenarios of further evolution of the role of 
big business as a global actor. 

Keywords: megatrends, global business, changes of global economic architecture  
 
Wprowadzenie  

 W odpowiedzi na rosnące tempo i zakres zmian w coraz bardziej współzależnym, 
złożonym i niepewnym świecie, wiek XXI przyniósł kolejną falę studiów dotyczących 
przyszłości. Studia te prowadzone są często w formule identyfikacji megatrendów, 
rozumianych jako podstawowe tendencje (geopolityczne, ekonomiczne, technologiczne, 

społeczne, środowiskowe i cywilizacyjno-kulturowe) o zasięgu globalnym.2 Autorzy 

badań, raportów i studiów dotyczących przyszłości stawiają sobie obecnie na ogół za cel 
nie tyle przewidywanie przyszłości, co raczej tworzenie ram stymulujących do refleksji 
na temat potencjalnych szans i zagrożeń, pozytywnych i negatywnych skutków 
zachodzących procesów, ich potencjalnych trajektorii oraz możliwości dostosowywania 
się do nich lub wpływania na ich kształt. Identyfikacja i analiza globalnych trendów stały 
się bowiem niezbędnymi wskazówkami przy podejmowaniu strategicznych decyzji na 
wszystkich szczeblach, tj. zarówno państw, organizacji, firm, jak i jednostek.  
 Jest charakterystyczne, że “zestawy” analizowanych w poszczególnych 
opracowaniach megatrendów są bardzo zróżnicowane. Wynika to w dużej mierze 
z faktu, że różne globalne tendencje (geopolityczne, ekonomiczne, technologiczne) 
przenikają się tworząc swoisty “ekosystem” - są one ze sobą powiązane i występują 
pomiędzy nimi silne sprzężenia zwrotne, co z kolei prowadzi do powstawania nowych 
trendów. W efekcie jest zwykle w dużym stopniu subiektywną decyzją zaliczenie 
(rozpatrywanie) danej tendencji jako megatrendu albo jako przyczyny lub skutku innych 
ważnych tendencji (np. rosnące zagrożenie cyberatakami może być traktowane zarówno 
jako samodzielny nowy megatrend, ale też jako skutek megatrendu internetyzacji lub 
element megatrendu narastającej globalnej przestępczości). W zasadzie każda globalna 
tendencja jest zarazem efektem innych trendów, jak i sama w jakiejś mierze generuje 
inne ważne trendy. Konkretny zestaw badanych megatrendów a zwłaszcza jego 
interpretacja, wynikają też z przyjętego celu i adresata badań. Jest charakterystyczne, że 

                                                      
2 Megatrendy jako kategorię pojęciową wprowadził J. Naisbitt w pracy Megatrends. Ten New 
Directions Transforming Our Lives, Warner Books 1982. Chociaż praca ta pierwotnie była 
przeznaczona głównie dla odbiorców amerykańskich, to zidentyfikowane w niej globalne trendy 
stały się przedmiotem zainteresowania i analiz na całym świecie. W polskiej literaturze w 
odpowiedzi na publikację J. Naisbitta problematyka megatrendów została podjęta m.in. w 
publikacji J. Stacewicza, Megatredny a strategia i polityka rozwoju, DW Elipsa, Warszawa 1996. 
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w przeszłości studia dotyczące przyszłości świata na ogół stawiały sobie za cel 
identyfikację potencjalnych zagrożeń dla dalszego rozwoju państw lub całej ludzkości 
i adresowane były do szerokiej publiczności, intelektualistów a następnie rządów. 
Natomiast obecnie identyfikacja globalnych trendów dokonywana jest w coraz 
większym stopniu pod kątem poszukiwania nowych szans i zagrożeń dla globalnego 
biznesu, który często sponsoruje te badania. Jest to zresztą efekt megatrendu rosnącej 
pozycji korporacji transnarodowych, co jest szczególnie widoczne od rozpoczęcia pod 
koniec XX wieku obecnej fali globalizacji3, będącej megatrendem sterowanym w dużej 
mierze właśnie przez działające na wielu rynkach wielkie korporacje zainteresowane 
likwidacją barier handlowych i instytucje finansowe zainteresowane swobodą 
przepływu kapitału. Przywódcy światowego biznesu posiadający wielkie przychody 
i możliwości inwestycyjne, starają się zwłaszcza z wyprzedzeniem identyfikować rynki 
o największym potencjale w przyszłości oraz śledzić nowe trendy, których zmienność 
w efekcie postępu technicznego i szybkiej zmiany wzorców konsumpcji uważana jest za 

jedno z głównych wyzwań w kształtowaniu ich długofalowych strategii.4 Zarazem 

wielkie korporacje są w znacznym stopniu także kreatorami zarówno inicjującego nowe 
trendy technicznego postępu jak i nowych wzorców konsumpcji. 
 W ramach limitowanej objętości niniejszego opracowania dokonano subiektywnego 
wyboru kilku przykładowych trendów o znaczeniu globalnym spośród uznawanych 
w różnych ich konfiguracjach za kluczowe lub szczególnie charakterystyczne dla 
procesu kształtowania się społeczno-ekonomicznej rzeczywistości świata na przestrzeni 
najbliższych kilku dekad. Starano się przy tym uwzględnić pomijaną zwykle w tego typu 
analizach perspektywę globalnego biznesu wobec zachodzących zmian. Poprzez 
posiadane ogromne zasoby finansowe i globalny zasięg, wielki biznes jako globalny 
aktor zyskuje bowiem coraz większą siłę sprawczą, w związku z czym nie tylko 

                                                      
3 Obecna globalizacja (rozumiana jako zwiększenie swobody przepływu kapitału, towarów 
i usług oraz siły roboczej i związanego z tym wzrostu współzależności w skali świata), 
zapoczątkowana została na przełomie lat 1980. i 1990., w warunkach, kiedy kraje rozwinięte 
miały silną międzynarodową pozycję konkurencyjną. Wcześniej miały miejsce dwie wielkie fale 
globalizacji: pierwsza w XVI w. zapoczątkowana wielkimi odkryciami geograficznymi oraz 
druga - w XIX w. związana z ekspansją ekonomiczną kapitalizmu w efekcie rewolucji 
przemysłowej. Swobodę przepływu kapitału, towarów i ludzi drugiej fali globalizacji zakończyła 
I wojna światowa i Wielki Kryzys lat 1920., po którym nastąpił powrót do protekcjonizmu. 
4 Zmiany te bowiem niosą duże ryzyko dla firm, które nie zdążą adekwatnie i dostatecznie szybko 
odpowiedzieć na związane z nimi wyzwania, czego przykładem może być spektakularne 
bankructwo Kodaka, który przegapił szybkie przejście do fotografii cyfrowej. Z kolei przykładem 
jak wielkie są dziś możliwości dla firm trafnie zorientowanych na przyszłość są firmy takie jak 
Apple czy Amazon. 
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dostosowuje się do zachodzących trendów, ale też je aktywnie współkształtuje. Jest to 
istotne, bowiem nie zawsze globalne trendy korzystne dla wielkiego biznesu są 
korzystne z punktu widzenia krajowych polityk rozwoju. Często jest przeciwnie, czego 
przykładem był spowodowany m.in. nieodpowiedzialną polityką banków kryzys 
finansowy 2008/2009 roku.. 
 
1. Globalizacja 2.0 - zmiana światowej architektury ekonomicznej  

 Wśród identyfikowanych w różnych opracowaniach megatrendów do najczęściej 
wymienianych należy obecnie przesuwanie się dotychczasowego centrum gospodarki 
światowej z rozwiniętego świata Zachodu i Północy na Wschód i Południe, w tym 
zwłaszcza do Azji. Proces ten wyraźnie przyspieszył po kryzysie z 2008/2009 roku. 
Wyłanianie się nowej światowej architektury ekonomicznej uważane jest za 
najważniejszy rys globalizacji 2.0 – jak określa się rozpoczętą w drugiej dekadzie XXI 
wieku obecną fazę procesów globalizacyjnych. Nie ulega obecnie wątpliwości, że już w 
ciągu najbliższej dekady globalny krajobraz ekonomiczny będzie zasadniczo inny niż 
dzisiejszy. W dalszej perspektywie dojdzie do definitywnego przesunięcia siły 
ekonomicznej w kierunku Azji, Ameryki Południowej a stopniowo - także coraz 
większej części Afryki. Ze względu na różnice kulturowe, mentalnościowe, modeli 
ekonomicznych oraz potencjałów demograficznych między dotychczasowym i wyła-
niającym się centrum światowej gospodarki - coraz częściej uważne jest to za początek 
nowego trendu cywilizacyjnego w dziejach ludzkości. 
 Ta globalna zmiana jest spektakularna nie tylko ze względu na jej skalę, ale też 
z powodu tempa w jakim się dokonuje. Kiedy w latach 1990. rozpoczynała się kolejna 
w historii fala globalizacji, zamieszkałe przez ok. 17% ludności kraje wysokorozwinięte 
wytwarzały ponad 80% światowego PKB. Ponieważ główną siłą zainteresowaną 
globalizacją był kapitał z krajów wysokorozwiniętych - sądzono, że w efekcie będzie to 
następny etap umacniania przewagi ekonomicznej tej grupy krajów. Tymczasem stało 
się wprost przeciwnie w rezultacie złożonego splotu uwarunkowań oraz błędów 
w polityce ekonomicznej krajów rozwiniętych (w tym zwłaszcza na skutek daleko 

posuniętej delokalizacji produkcji i usług do krajów niskokosztowych5, związanej z tym 

                                                      
5 Po okresie jej oficjalnego wspierania, obecnie mówi się o dezindustrializacji krajów 
rozwiniętych będącej skutkiem masowej delokalizacji produkcji do krajów rozwijających się 
przez szukające wyższych zysków wielkie korporacje jako jednej z głównych przyczyn 
osłabienia ich pozycji ekonomicznej i wysokiego bezrobocia. Z kolei rozwój Internetu i 
infrastruktury do przesyłania danych spowodowały, że po fazie eksportu produkcji, nastąpiła faza 
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utraty miejsc pracy, oderwania sfery finansowej od sfery realnej, postępującej mono- 
i oligopolizacji, niekorzystnych zmian w strukturze społecznej i in.). W efekcie w 2011 
r. kraje zaliczane do grupy tzw. emerging markets wytworzyły ponad połowę 
światowego PKB. Istnieje zgodność opinii, że ten uznany już obecnie za długofalowy 
trend umacniania siły ekonomicznej tej grupy krajów będzie kontynuowany przez kilka 
najbliższych dekad. Wiarygodność tych przewidywań wynika z całego szeregu 
cząstkowych trendów ekonomicznych. Należy do nich m. in. dynamicznie rosnący 
handel pomiędzy rozwijającymi się krajami Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Coraz 
częściej zawierają one między sobą preferencyjne umowy handlowe pomijając przy tym 
dolara i euro - obecne światowe waluty rezerwowe, zostawiając tym samym “stare” kraje 

rozwinięte coraz bardziej na marginesie.6 Prognozuje się, że do 2050 r. handel pomiędzy 

krajami nie należącymi do OECD wzrośnie z obecnych 25% do ok. 50% światowych 
obrotów.7 Nie tylko gospodarka, ale także centrum innowacyjności i technologii 
przesuwa się na Wschód i w mniejszym stopniu - na Południe. Struktura produkcji 
i eksportu rynków wschodzących ewoluuje w stronę coraz większego udziału 
zaawansowanych technologicznie o wyższej wartości dodanej produktów finalnych. 
Stają się one przez to coraz większym wyzwaniem dla obecnych krajów rozwiniętych, 
których konkurencyjność w dużej mierze opierała się na tym segmencie produkcji.  
 Jak wynika z prognoz, do 2050 r. (a według niektórych – nawet już w 2030 r.) dokona 
się historyczna zmiana w dotychczasowym światowym układzie sił ekonomicznych. 
O ile w 2009 r. PKB wg parytetu siły nabywczej najbardziej rozwiniętych państw świata, 
tj. w krajach tzw. grupy G7 (USA, Japonia, Niemcy, W. Brytania, Francja, Włochy, 
Kanada) był o ponad 40% wyższy w porównaniu z rozwijającymi się krajami grupy E7 
(Chiny, Indie, Brazylia, Rosja, Indonezja, Meksyk, Turcja), to około 2050 r. sytuacja 
ulegnie odwróceniu: PKB według siły nabywczej w krajach G7 będzie na poziomie 
około połowy PKB krajów E7.8 W 2014 roku Chiny, 30 lat temu biedny i zacofany kraj, 

                                                      
eksportu usług do krajów nisko kosztowych (offshoring objął zwłaszcza usługi informatyczne i 
biznesowe – IT-BPO), co spowodowało w krajach rozwiniętych kolejną falę ubytku miejsc pracy. 
6 W 2010 r. prognozowano, że juan osiągnie status trzeciej (po dolarze i euro) waluty 
rozliczeniowej świata w 2015 roku. Tymczasem wyprzedził on euro w tej funkcji już w 2013 
roku. http://www.defence24.pl/analiza_chinski-juan-zastapi-dolara-jako-waluta-swiatowa-w-
2017-roku 
7 Policy challenges for the next 50 years, OECD Econonomic Paper, OECD Publishing, July 
2014, no. 9, s.17. 
8 Silas Yang, Shift in global economic power, 
http://www.pwc.com/gx/en/issues/megatrends/shift-in-global-economic-power-silas-yang.jhtm. 



16   Małgorzata Sulmicka 

w 2014 r. osiągnęły poziom PKB USA według parytetu siły nabywczej, a do 2030 r. 
osiągnąć mają poziom PKB USA według rynkowego kursu walutowego. Oznaczałoby 
to koniec amerykańskiej globalnej dominacji ekonomicznej.  
 Zdaniem analityków szykuje się już kolejna grupa emerging markets określana jako 
N-11 (Next Eleven, Next Game Changers), których dynamika rozwojowa w 2020 r. 
przewyższy kraje BRICs i które staną się motorami przyszłego wzrostu gospodarczego 
świata. Zaliczane są do nich takie państwa jak: Bangladesz, Egipt, Indonezja, Iran, 
Meksyk, Nigeria, Pakistan, Filipiny, Południowa Korea, Turcja, Wietnam. O dynamice 
i przełomowym charakterze zachodzących zmian świadczy fakt, że w grupie N-11 
znalazły się m.in. kraje jeszcze do niedawna zaliczane do najbiedniejszych państw 
świata. Będzie to oznaczało dalsze zaostrzenie globalnej konkurencji. Szybko 
rozwijające się rynki wschodzące posiadające coraz lepiej wykształcone społeczeństwa, 
oczekują bezpośrednich inwestycji zagranicznych w dziedzinach zaawansowanych 
technologicznie, co w praktyce może oznaczać wzmożony odpływ także tych inwestycji 
z zadłużonych krajów rozwiniętych.9 
 Jakkolwiek prognozuje się, że do połowy XXI w. poziom życia w Europie i Ameryce 
Północnej będzie ciągle jeszcze znacznie wyższy od przeciętnego poziomu w Azji 
(liczonego zarówno w PKB pc jak i według wieloczynnikowych wskaźników rozwoju 
takich jak HDI), to skala i tempo zmian w relacjach ekonomicznych pomiędzy 
dotychczasowym zamożnym światem krajów rozwiniętych i do niedawna w prze-

ważającej części ubogim światem krajów rozwijających się jest spektakularna.10 

                                                      
Dane w Standardach Siły Nabywczej - SSN (Purchasing Power Standards - PPS) uzyskiwane są 
poprzez przeliczenie danych wyrażonych w walutach narodowych przez zastosowanie Parytetów 
Siły Nabywczej - PSN (Purchasing Power Parity – PPP) jako swoistego kursu wymiany, 
różnego od rynkowego kursu wymiany i generalnie poprawiającego pozycję krajów 
biedniejszych. 
9 Zmiana struktury realizowanych w Chinach zagranicznych inwestycji bezpośrednich jest jedną 
z kluczowych zasad ich obecnej strategii rozwoju. W kwestii tej wypowiedział się premier Wen 
Jiabao: "Należy przestrzegać zasady aktywnego i efektywnego wykorzystania kapitału 
zagranicznego. Konieczna jest koncentracja na sprowadzaniu zaawansowanych technologii, 
cennych zasobów ludzkich i własności intelektualnej. Należy zachęcać międzynarodowe 
korporacje do tworzenia w Chinach ośrodków badawczo - rozwojowych. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na odpowiednie zmiany w katalogu zagranicznych inwestycji przemysłowych, 
zachęcać zagranicznych inwestorów do inwestowania w najnowocześniejsze technologie, 
oszczędność energii i ochronę środowiska, nowoczesne usługi i podobne dziedziny" Cyt. za “XII 
Plan Pięcioletni: nowe szanse dla zagranicznych firm w Chinach” 
http://polish.cri.cn/581/2011/03/30/42s104447.htm  
10 Na temat źródeł tego sukcesu na przykładzie Chin szerzej piszę w: Polityka rozwoju po 
kryzysie: przypadek Chin, “Prace i Materiały IRG SGH” 2015, nr 95. 
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Przykładowo, jeszcze do niedawna trudnym do wyobrażenia ze względu na skalę różnic 
płacowych a obecnie pojawiającym się prognozowanym trendem, jest narastający w 
miarę malejących różnic płacowych reshoring miejsc pracy do krajów 

wysokorozwiniętych.11 Przyszłość gospodarek krajów rozwiniętych upatruje się 

w nowym międzynarodowym podziale pracy, w ramach którego m.in. zwiększy się ich 
udział w produkcji i eksporcie dóbr sektora pierwszego (zwłaszcza rolnictwa) do krajów 
rozwijających się ze względu na relatywną obfitość ziemi uprawnej i wydajność 
produkcji w relacji do malejącej liczby ludności.  
 “Tektoniczny” charakter zachodzących zmian sygnalizują też plany Chin uczynienia 
z Szanghaju około 2025 r. jednego ze światowych centrów finansowych, co w praktyce 
oznaczałoby zapewne także przesunięcie dotychczasowego centrum finansowego świata 

z Nowego Jorku i Londynu.12 Chiny stopniowo zaczynają przechodzić w rozliczeniach 

transakcji handlowych z sąsiadami (ale także z odległymi partnerami z Afryki i Ameryki 
Łacińskiej) na juany (CNY). Zdaniem ekspertów widoczne są już wyraźnie ich aspiracje 

uczynienia z juana (renminbi) światowej waluty rezerwowej.13 Coraz częściej uważane 

jest to jako wstęp do budowy w nie-odległej przyszłości niezależnego systemu 
finansowego (być może z nową światową walutą) w ramach coraz skuteczniej 
integrującej się krajów grupy szybko rozwijających się rynków wschodzących. 
 
2. Trendy demograficzne 

 Szacuje się, że osiągnięcie pierwszego miliarda ludności Ziemi ok. 1800 r. trwało ok. 
10 tysięcy lat. W 1927 r. na świecie żyło 2 mld ludzi, w 1999 r. – 6 mld, w 2010 r. - 6,8 
mld oraz 7,2 mld w 2014 roku. Prognozy demograficzne ONZ, Banku Światowego 
i innych instytucji międzynarodowych na kilka najbliższych dekad wskazują na dalszy 
znaczny ilościowy wzrost populacji świata. Chociaż tempo przyrostu ludności spada, to 
w relatywnie krótkim czasie, bo w ciągu najbliższych 10 - 15 lat na świecie przybędzie 
dodatkowy miliard ludzi. Populacja ziemska osiągnąć ma ok. 8 mld w 2025 roku oraz 

                                                      
11 Offshoring and the labour market: What are the issues? „Economic and Labour Market Paper” 
2007/11, International Labour Organization 2007.  
12 B. Góralczyk, Geoekonomia wypiera geopolitykę, 
http://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/geoekonomia-wypiera-geopolityke/ 
13 Jak donosi portal Zerohedge.com, co najmniej 40 banków centralnych przygotowuje się na 
potencjalną zmianę waluty rezerwowej świata. Wszystkie z nich zwiększają swoje rezerwy w 
juanie. Działania te podejmowane są zarówno przez gospodarki rozwijające się jak i wysoko-
rozwinięte. W rezultacie CNY może osiągnąć status waluty rezerwowej jeszcze zanim zakończy 
się proces jego pełnego upłynnienia. 
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8,3 mld w roku 2030. Natomiast w perspektywie do 2050 r. szacunki wahają się 

w przedziale od 9,3 mld do 10,6 mld. 14  

 Równocześnie, podczas gdy liczba ludności w krajach rozwijających się znacząco 
przyrasta, w krajach rozwiniętych wykazuje ona stagnację lub spadek. Około 2030 r. 
najliczniejszym krajem świata staną się Indie. Przyrost liczby ludności w tym kraju 
w latach 2006 - 2050 szacuje się na ok. 700 mln osób. Chiny będą drugim państwem 
pod względem liczby ludności. Do 2050 r. podwoi się też ludność Afryki, podczas gdy 
w Europie prognozuje się zmniejszenie liczby ludności. 
 Przyrost ludności świata o dodatkowy miliard oznaczać będzie m. in. gwałtowny 
wzrost popytu na energię, wodę i żywność. Stanowi to wielkie wyzwanie, które będzie 
wymagało nowatorskich, wykorzystujących najnowszy postęp techniczny odpowiedzi. 
Prowadzone obecnie prace badawcze i szybki postęp techniczny we wszystkich tych 
newralgicznych dziedzinach stwarzają szanse na przyspieszenie pojawiania się 
i wdrażania przełomowych rozwiązań potencjalnie pozwalających uniknąć lub 
przynajmniej łagodzić istniejące obecnie naturalne ograniczenia zasobowe. Tym 
niemniej wydaje się, że w analizowanej perspektywie najbliższych dekad, problemy, 
napięcia i konflikty na tle rysujących się niedoborów spowodowanych gwałtownie 
rosnącym popytem będą nieuchronne. Mimo to obecnie dominuje pogląd, że głównym 
długofalowym problemem demograficznym będzie nie tyle sam przyrost liczby 
ludności, lecz raczej konsekwencje zmian jego struktury wiekowej. 
 Ludność świata nie tylko bowiem znacząco przyrasta, ale równocześnie coraz 
szybciej starzeje się w efekcie spadku dzietności i rosnącej średniej długości życia. We 
Francji zajęło sto lat, aby udział ludności w wieku powyżej 60 lat podwoił się z 7% do 
14%. W Chinach, Indiach i Brazylii stało się to na przestrzeni ostatnich 30 lat. Według 
prognoz ONZ około 2050 r. ludność powyżej 60. roku życia będzie stanowiła 21% 
populacji świata (w 2000 r. było to 10%.). Po raz pierwszy w historii najszybciej 
rosnącym segmentem w strukturze wiekowej ziemskiej populacji będą osoby w wieku 
powyżej 65 roku życia. Z wyjątkiem Afryki Sub-Saharyjskiej, mediana wieku niemal 
wszystkich społeczeństw na całym świecie szybko rośnie. W krajach OECD jako grupie 

                                                      
14 Prognozy demograficzne do 2100 r. są znacznie bardziej zróżnicowane: Możliwy jest bowiem 
zarówno znaczący spadek jak i wzrost ludności. Przy założeniu obecnego tempa spadku 
płodności, w 2100 r. ludność świata zmniejszyłaby się do 6,2 mld, zaś przy utrzymaniu obecnego 
poziomu – u progu XXII w. na Ziemi byłoby 15,8 mld ludzi. Jednak za najbardziej 
prawdopodobne uznaje się ustabilizowanie ludności świata pod koniec obecnego stulecia na 
poziomie ok. 9 mld. State of the future,The Millenium Project, Washington DC 2011, s.16. 
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wzrośnie ona z 37,9 roku w 2010 r. do 42,8 roku w roku 2030.15 Na świecie będą 
społeczeństwa zarówno starsze niż jeszcze niedawno sądzono, że jest to w ogóle 
możliwe, ale też i bardzo młode. Przykładowo, prognozuje się, że w 2050 r. średnia 
wieku w Japonii wynosić będzie 51 lat, podczas gdy w Nigerii (której liczba ludności 
do tego czasu przewyższy ludność Stanów Zjednoczonych) średni wiek wynosić będzie 
21 lat. 
 Przewiduje się, że wiele zachodnich społeczeństw zmierza do punktu, w którym 
właśnie z powodów wiekowych będą one funkcjonować coraz mniej efektywnie. Kraje, 
które będzie cechować duży udział seniorów staną prawdopodobnie w obliczu 
zwolnienia a nawet stagnacji PKB. Starzejąca się populacja oznacza m.in. kurczenie się 
zasobów siły roboczej, braki wykwalifikowanych pracowników i narastającą presję na 
systemy socjalne. Przejście od wysokiej liczby urodzeń i wysokiej śmiertelności do 
niskiej liczby urodzeń i niskiej śmiertelności powoduje, że rośnie współczynnik 
obciążenia demograficznego co może powodować konflikty międzygeneracyjne. Nie 
jest to tylko problem krajów bogatych. W Chinach, gdzie w 1975 r. było sześcioro dzieci 
na jedną osobę starszą, do 2035 roku będzie dwoje ludzi starszych na jedno dziecko. 
Poluzowanie polityki jednego dziecka, która doprowadziła do tej sytuacji, jak dotąd 
przyniosło znacznie mniejsze efekty niż zakładano podejmując ten krok. 16  
 Narastającym wyzwaniem dla finansów publicznych w starzejących się państwach o 
rozwiniętych systemach zabezpieczeń socjalnych stają się dotychczasowe systemy 
emerytalne i rosnące koszty opieki zdrowotnej.17 W UE ok. 30% do 40% wydatków na 
opiekę zdrowotną przypada na osoby w wieku 65 lat i powyżej. Niezbędne będą więc 
niepopularne reformy systemów emerytalnych i programów opieki zdrowotnej 
a zarazem podtrzymywanie standardu życia płatników podatków, którzy systemy te 
finansują. Wycofywanie się z dotychczasowych systemów emerytalnych i systemów 

                                                      
15 Podczas gdy w 2012 r. tylko społeczeństwa Japonii i Niemiec miały medianę powyżej 45 lat, 
w 2030 r. znacznie większa grupa krajów przejdzie do tej kategorii. Do 2050 r. ludność w wieku 
65 lat i więcej stanowić będzie 38% ludności Japonii i 35% ludności Korei Południowej. A 
równocześnie 30% ludności Bliskiego i Środkowego Wschodu będzie miało poniżej 15 lat, 30% 
stanowić będą osoby w wieku 15-29 lat. 
16 Mówi się, że Japonia zmodernizowała się zanim się zestarzała a Chiny zestarzeją się zanim się 
zmodernizują. 
17 W krajach o rozwiniętych systemach emerytalnych typu pay-as-you-go, w efekcie 
spodziewanego ok. 20% udziału osób powyżej 65 roku życia, może dojść do “bańki emerytalnej” 
(pensioner bulge). W regionach o starzejącej się populacji wyzwaniem będą zwłaszcza rosnące 
koszty opieki zdrowotnej związane z chorobami przewlekłymi i długoterminowa opieka nad 
ludźmi starymi.  
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opieki zdrowotnej w kierunku systemów z większym udziałem beneficjentów oznacza 
regres dotychczasowego państwa opiekuńczego. 
 Panuje pogląd, że aby zapobiec kurczeniu się zasobów pracy, dotknięte tym 
problemem kraje będą potrzebowały wyższej aktywizacji zawodowej kobiet oraz 
większej imigracji. W krajach rozwiniętych wariant zwiększonej imigracji komplikuje 
fakt, że gwałtownie narasta tam sprzeciw przeciw rosnącemu udziałowi (zwłaszcza 
obcej kulturowo) ludności napływowej. Poza tym w analizach trendów migracji 
prognozuje się, że w miarę jak ekonomiczny środek ciężkości świata będzie przesuwał 
się w stronę dynamicznie rozwijających się emerging markets – skłonność do migracji 
do obecnych krajów wysokorozwiniętych może maleć. Przewiduje się nawet trend 
odwrócenia dotychczasowego kierunku drenażu mózgów. Z kolei wyższa aktywność 
zawodowa kobiet z reguły łączy się ze spadkiem dzietności, co w dłuższej perspektywie 
nie tylko nie rozwiązuje, ale nasila problem kurczenia się zasobów pracy.  
 Młoda ludność Afryki stwarza szanse na skorzystanie przez kraje tego kontynentu 
z demograficznej dywidendy. Jednak będzie to możliwe pod warunkiem, że będzie tam 
prowadzona odpowiednia polityka rozwoju.  
 Z drugiej jednak strony mówi się też o potencjalnej “dywidendzie długowieczności”. 
Ludzie żyją bowiem nie tylko coraz dłużej, ale są też zdrowsi i należy sądzić, że postęp 
w medycynie będzie ten trend umacniał. W efekcie wkład ludzi starszych w życie 
społeczne i ekonomiczne potencjalnie może być znaczący. W wariancie 
optymistycznym zakłada się, że wydłużenie oczekiwanej długości życia w dobrym 
zdrowiu skłaniać będzie do kontynuowania pracy dłużej aniżeli w obecnych granicach 
wieku emerytalnego, choć często w innej formie i mniejszym zakresie. Wymagałoby to 
też jednak wyraźnego ożywienia gospodarczego, bo na razie nierozwiązanym 
problemem pozostaje rosnące masowe bezrobocie wykształconych i nie znajdujących 
pracy ludzi młodych. 
 O ile z punktu widzenia państw starzenie się społeczeństw stanowi poważne 
zagrożenie dla ich finansów i perspektyw rozwojowych, o tyle światowy biznes 
w starzejących się społeczeństwach Zachodu widzi nowe możliwości. Ponieważ 
w krajach bogatych ludność starsza jest zazwyczaj relatywnie zamożna – zgłasza ona 
wyższy popyt na płatne usługi ochrony zdrowia, leki, zakupy on-line, dostawy do domu 
itp. Generalnie specyfika popytu na dobra i usługi ze strony ludzi starszych powoduje, 
że tzw. “silver economy” (o ile nie nastąpi załamanie obecnych systemów emerytalnych) 
stanowić będzie szybko rosnący segment gospodarki. Poza tym, choć w krajach 
wysokorozwiniętych wypłacalność dotychczasowych systemów emerytalnych jest coraz 
częściej oceniana jako zagrożona, to w większości szybko rozwijających się emerging 
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markets - dotychczas słabo rozwinięte systemy zabezpieczeń społecznych, w tym 
emerytalnych są w fazie ich rozwijania (zwłaszcza po kryzysie 2008/2009 roku kiedy 
zastosowane doraźne pakiety świadczeń socjalnych okazały się skutecznym 
stabilizatorem popytu).18 Tak więc nawet jeśli główny segment klientów greying planet 
zmieni lokalizację geograficzną - rynek ten (o ile w międzyczasie nie nastąpi odwrót od 
globalizacji) oceniany jest przez wielki światowy biznes jako przyszłościowy.  
 Lepsze warunki życia oraz rosnąca świadomość czynników determinujących dobry 
stan zdrowia, dążenie do prowadzenia zdrowego stylu życia dla “dodania życia do lat”, 
zaowocowały trendem określanym jako “Młodnienie z wiekiem”, “Im starsi tym 
młodsi” itp. Amerykanie twierdzą, że ogólna sprawność ludzka przesuwa się w górę 
i np. dzisiejsi czterdziestolatkowie mają parametry zdrowotne jeszcze do niedawna 
typowe dla osób trzydziestoletnich. Zarazem podsycany przez światowe media kult 
młodości powoduje, że widoczny jest trend dynamicznie rosnącego popytu na usługi 
zdrowia, odnowy biologicznej oraz kosztowne i coraz bardziej popularne zabiegi 
medycyny estetycznej. Nie ulega wątpliwości, że “przemysł młodości” jako odpowiedź 
na rosnącą średnią długość życia stanowić będzie nowy szybko rosnący segment 
światowej gospodarki. 
 Równolegle obok trendów pozytywnych w dziedzinie kondycji zdrowotnej ludności, 
mają też miejsce nowe silne trendy negatywne. Obfitość łatwo dostępnego i często 
niezdrowego jedzenia, radykalne ograniczenie wysiłku fizycznego, dominujący 
siedzący tryb życia do czego w znacznym stopniu przyczynia się powszechna 
komputeryzacja, powodują narastający problem zagrażającej zdrowiu otyłości. Szacuje 
się, że problemy z nadwagą (do niedawna problem głównie amerykański, gdzie otyłość 
dotyka trzech czwartych społeczeństwa, w tym z szybko rosnącym segmentem tzw. 
otyłości olbrzymiej, tj. powyżej 200 kg) ma już ok. 40% Europejczyków. Przy czym 
najszybciej problem ten narasta u dzieci i młodzieży. Dla biznesu działalność związana 
z odchudzaniem (produkcja odchudzających suplementów diety, dietetyka, operacje 
bariatryczne, zajęcia fitness itp.) należy obecnie do najbardziej dynamicznie 
rozwijających się i generujących olbrzymie zyski dziedzin. 
 
  

                                                      
18 Szerzej na ten temat pisałam w: Polityka rozwoju Unii Europejskiej i krajów Azji Południowo-
Wschodniej po kryzysie 2008 roku, w: Gospodarka regionalna wobec kryzysu gospodarczego, 
praca zbiorowa pod red. Z. Strzeleckiego, Oficyna Wydawnicza SGH , Warszawa 2011. 
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3. Przyspieszenie tempa urbanizacji 

 Za jeden z najważniejszych megatrendów XXI w. kształtujących przyszły obraz 
świata uważa się przyspieszenie tempa urbanizacji na bezprecedensową w do-
tychczasowej historii skalę. Szacuje się, że w 1800 r. w miastach mieszkało ok. 2% 
ludności świata, w latach 1950. mieszkańcy miast stanowili około 30% ludności, zaś 
obecnie w miastach mieszka prawie połowa ludności Ziemi. Od około dwóch dekad 
każdego roku światowa populacja miejska w wyniku urodzeń i migracji zwiększa się 
o ok. 65 mln, co stanowi ekwiwalent siedmiu miast wielkości Chicago albo pięciu miast 
wielkości Londynu. Prognozuje się, że obserwowana obecnie szybka urbanizacja to 
dopiero początek gwałtownie rosnącej krzywej. Do 2030 r. udział ludności mieszkającej 
w miastach wzrosnąć ma do 60%, a w 2050 r. w miastach mieszkać będzie blisko 72% 
ludności świata. 
 W ramach tej ogólnej tendencji wzrostowej w skali świata, tempo urbanizacji będzie 
bardzo zróżnicowane w poszczególnych regionach. Oczekuje się, że do 2030 r. ludność 
miejska najszybciej będzie rosła w regionach, w których obecnie jej udział jest 
relatywnie niski. Sytuacja taka ma miejsce zwłaszcza w Afryce Sub Saharyjskiej 
i w Azji 19 – dwóch regionach znajdujących się w różnych stadiach rozwoju, co oznaczać 
będzie prawdopodobnie różne skutki tego procesu.  
 Charakterystyczną cechą obecnej fazy urbanizacji będzie powstawanie megamiast. 
W XXI w. miasta będą rozrastały się do liczących od kilkunastu do kilkudziesięciu 
milionów mieszkańców megamiast, megaregionów i megakorytarzy, tak jak np. 
korytarz Boston- Waszygton DC (Bos-Wash), którego ludność w 2025 r. liczyć będzie 
ponad 58 mln i który będzie wytwarzał 20% amerykańskiegio PKB. Powstawanie tych 
megadystryktów stworzy zarazem nowe szanse i możliwości rozwojowe, jak 
i niemniejsze problemy i zagrożenia związane z ich funkcjonowaniem. W ciągu 
nadchodzącej dekady zaczną być odczuwalne wielorakie zarówno pozytywne jak 
i negatywne skutki trendu urbanizacyjnego. 
 Jak wynika z badań Banku Światowego dotyczących geograficznego rozkładu PKB 
w przeliczeniu na kilometr kwadratowy, współcześnie wielkie miasta są 
bezkonkurencyjnymi ośrodkami jego kreacji.20 Szacuje się, że ok. 80% światowego PKB 
powstaje w miastach. Rozwój miast będzie więc silną stymulantą wzrostu 
gospodarczego. Ekspansja megamiast spowoduje – przy rosnącej wydajności 

                                                      
19 Prognozuje się, że do 2050 r. ludność miejska w Azji osiągnie ok. 3,1 miliarda.. 
20 Gill J., Regional development Policies: place-based or people-centred, The World Bank, 
Washington D.C., 2010. 
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pracujących – skokowy wzrost wytwarzanego w nich PKB. Rosnące znaczenie 
miejskich ośrodków wraz z ich rosnącym udziałem w krajowych PKB spowoduje wzrost 
ich roli polityczno-ekonomicznej i może nasilić tendencje do większej autonomii, np. 
spowodować odrodzenie się miast-państw. 
 Szybko rosnąca ludność miejska - zwłaszcza w krajach z grupy emerging markets - 
będzie generowała ogromny popyt na rozbudowę miejskiej infrastruktury, transport, 
mieszkania, żywność, edukację, opiekę zdrowotną. Już obecnie, choć miasta zajmują 
zaledwie 0,5% powierzchni Ziemi, ich mieszkańcy konsumują 75% zasobów 
naturalnych. Urbanizacja nasili presję na środowisko i zasoby naturalne, w tym 
zwłaszcza niezbędne do życia a ograniczone surowce strategiczne, takie jak woda 
i surowce energetyczne. Ogromnym wyzwaniem dla władz miejskich będzie więc 
zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju ich miast. Staną one wobec trudnych 
wyborów jak uczynić ich miasta miejscami przyjaznymi do życia i roz-wijającymi się 
w sposób zrównoważony. 
 Głównym motywem migracji ze wsi do miast jest poszukiwanie pracy i lepszych 
warunków życia. Jednak jak dotąd miasta, zwłaszcza w krajach o niższym poziomie 
rozwoju, nie były w stanie efektywnie absorbować napływających rzesz imigrantów 
i zapewnić im godziwych warunków życia. Szacuje się, że ludność mieszkająca 
w slumsach wzrośnie z 767 mln w 2000 r. do ok. 889 mln w 2020 roku. Rodzi to szereg 
trudnych do rozwiązania problemów - począwszy od olbrzymiego bezrobocia 
i związanego z tym ubóstwa żyjącej w slumsach znacznej części niewykwalifikowanej 
siły roboczej, istnienia różnego rodzaju organizacji mafijnych i gangów w znaczącym 
stopniu rządzących danym terytorium, słabym rozwojem usług publicznych. Już obecnie 
wielkie aglomeracje mają problemy prawne a także polityczne związane z ludnością 
napływową. Powtarzające się zamieszki w dzielnicach zamieszkałych przez 
niezadowolonych ze swojego statusu imigrantów w krajach wysokorozwiniętych 
pokazują, że nie znaleziono dobrego rozwiązania tej kwestii, nawet gdy państwo 
aktywnie uczestniczy w łagodzeniu pojawiających się problemów. 
 Bez zapewnienia odpowiedniego wyżywienia, mieszkań, wody, urządzeń 
sanitarnych, szkół – nasilenie konfliktów, przestępczości a także trudnych do 

opanowania epidemii wydaje się nieuchronne.21 Przewiduje się, że przestrzenne 

rozlewanie się miast i rosnący popyt na żywność, powodować będą przyspieszenie 
tempa ubytku i degradacji ziem uprawnych i lasów, narastający deficyt wody i wzrost 
cen żywności. Ponieważ większość starzejącej się ludności świata będzie 

                                                      
21 State of the future, op. cit. s.16. 
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prawdopodobnie mieszkać w miastach – lawinowo będzie rosło trudne do zaspokojenia 
zapotrzebowanie na usługi opieki socjalnej i kosztownej opieki medycznej. 
 Choć skala problemów pochodnych do trendu gwałtownej urbanizacji może wydać 
się przytłaczająca, to przykładem realizowanej w praktyce kompleksowej polityki 
nastawionej na wykorzystanie szans związanych z trendem ekspansywnego rozwoju 
miast a zarazem próby zapanowania nad związanymi z tym problemami i zagrożeniami 
są Chiny. Zakrojony na ogromną skalę realizowany tam program urbanizacji traktowany 
jest przez władze Chin jako jeden z kluczowych motorów unowocześniania kraju. 
Zakłada się, że do 2030 r. w efekcie kontrolowanego przemieszczania ludności ze wsi 
do miast oraz wzrostu liczby urodzeń w miastach, miejska populacja tego kraju wzrośnie 
do około 1 mld (tj. 1/8 ludności ziemi), zaś PKB Chin w 90% wytwarzany będzie 
właśnie w miastach. Urbanizacja jako kierunek polityki rozwoju w wydaniu chińskim, 
gdzie od podstaw budowane są 20. milionowe miasta na terenie całego kraju połączone 
superszybkimi kolejami i posiadające najnowocześniejszą infrastrukturę, 
proekologiczne, nastawione na tworzenie postępu technicznego i innowacji - jest 
przedsięwzięciem bezprecedensowym w historii. Państwo realizuje ogromny program 
mieszkaniowy, który zasadniczo poprawić ma warunki bytowe najuboższej ludności. 
Celem obecnego Planu Pięcioletniego jest m.in. stworzenie na terenach 
zurbanizowanych 45 mln miejsc pracy o dominującej proinnowacyjnej i przyjaznej 
środowiskowo orientacji. Wszystko wskazuje na to, że urbanizacja będzie istotnym 
czynnikiem prowzrostowym i prozatrudnieniowym umacniającym pozycję Chin 
w światowej gospodarce w nadchodzącej przyszłości. 
 Szybka urbanizacja będzie miała znaczące implikacje dla biznesu. Biznes już 
ukierunkowuje swoją ofertę, marketing i dystrybucję na rosnącą miejską klientelę z jej 
specyficznymi potrzebami i zwyczajami konsumpcyjnymi. Powstające megadystrykty 
będą na tyle duże, że wielkie firmy będą je coraz częściej postrzegać jako kluczowe 
obszary z punktu widzenia inwestycji. Ponieważ prywatyzacja usług publicznych jest 
obserwowanym od pewnego czasu globalnym trendem, jest to ogromne lukratywne pole 
do zagospodarowywania przez wielki biznes. Ponieważ usługi te mają podobny 
charakter w różnych krajach, istnieje możliwość multiplikowania przez wielkie firmy 
sprawdzonych modeli biznesowych w tych obszarach praktycznie na całym świecie 
Przewiduje się, że podejście. “Miasto jako klient” zastąpi w dużej mierze podejście, 
w którym państwo jest traktowane jako główny odbiorca.  
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4. “ Smart is the New Green” - rozwój “inteligentnych” produktów 
 i systemów 

 O ile w pierwszej dekadzie XXI w. dominującym megatrendem polityki rozwoju 
było “zazielenianie” gospodarek, to choć ekologizacja produkcji i konsumpcji pozostaje 
nadal ważną i wyraźną tendencją - w drugiej dekadzie obecnego stulecia nastąpiło 
przesunięcie priorytetów w kierunku dążenia do rozwoju tzw. “inteligentnej gospodarki” 
(smart economy). 
 “Inteligentne” produkty są połączone z siecią i mają możliwość wykrywania, 
przetwarzania, raportowania i podejmowania działań korygujących. “Inteligentne” 
rozwiązania znajdą zastosowanie w energetyce, technologii, sieci, samochodach, 
budynkach, mediach i w obszarze infrastruktury. Inteligentne produkty będą wszędzie 
wokół nas – od smartfonów, smartwatchy, inteligentnych okularów, portfeli, ubrań, do 
inteligentnych budynków i miast.  
 Za szczególnie obiecujący dla biznesu uważany jest zwłaszcza rynek “inteligentnych 
miast”. “Inteligentne miasto” ma opierać się na ogromnych ilościach danych 
gromadzonych i przetwarzanych na bieżąco od poszczególnych uczestników ruchu, z 
poszczególnych elementów sieci energetycznej, komunikacyjnej, telefonicznych, 
medycznych itp. Bezpośrednie zbieranie danych “u źródeł” ma ograniczyć wydłużający 
ten proces element pośrednictwa (np. odczytu liczników) i zwiększyć zakres 
analizowanych informacji (np. uwzględniając wiadomości umieszczane w serwisach 
internetowych służących wyrażaniu chwilowych odczuć i przemyśleń). Zwolennicy 
takich rozwiązań deklarują, że dzięki temu możliwe będzie nie tylko dokładniejsze 
prognozowanie potrzeb i zachowań, lecz również sprawniejsza identyfikacja problemów 
na bieżąco. W obu przypadkach dostęp do dużej ilości danych ma pozwolić na możliwie 
najbardziej efektywne funkcjonowanie organizmu miejskiego. Uczestnicy rynku 
rozwiązań dla inteligentnych miast tworzą składające się na złożony “ekosystem” 
inteligentnych miast 4 główne grupy : 
- integratorzy usług kompleksowych (integrators - the end-to-end service provider);22 

                                                      
22 Obszar ten obejmuje moduły takie jak: centra danych dla potrzeb miasta , analizę danych (Big 
Data analytics), bezpieczeństwo, zabezpieczenie informacji, inteligentną analizę, wnioskowanie, 
proaktywne monitorowanie szeroko rozumianej infrastruktury miasta; transport (indywidualny, 
publiczny, sterowanie ruchem, przewidywanie itp.), media (sieci energetyczne, zaopatrzenie w 
wodę, kanalizację, monitorowanie skażeń), sieci telefoniczne, informatyczne, rozwiązania 
mobilne, media społecznościowe, analizę zachowań, np. zwoływanie marszów, manifestacji itp., 
zarządzanie kryzysowe, katastrofy, skażenia, zagrożenia terrorystyczne, wymiana informacji, 
łączność (wzajemne i zrozumiałe standardy, formaty np. pomiędzy służbami porządkowymi, 
miejskimi, medycznymi). 
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-usługi przesyłania danych, sieci telefoniczne, internetowe, teleinformatyczne, mobilne 
(network operators/the M2M and connectivity providers); 

- dostawcy/wytwórcy komputerów, urządzeń telekomunikacyjnych, sterujących itd.; 
(product vendors/hardware and asset providers); 
- dostawcy kompleksowego zarządzania usługami (managed service providers/ 
overseeing management/operation)23 . 
 Wartość rynku “inteligentnych miast” szacowana jest na ok. 1,5 biliona dolarów 
w 2020 roku. Choć trend ten wydaje się już przesądzony, to pojawiają się poglądy, że 
finansowe, środowiskowe i społeczne koszty tych rozwiązań mogą przewyższyć 
korzyści z zastosowania tych technologii. Zwiększanie zakresu tego typu sieciowych 
rozwiązań m.in. zwiększa bowiem niebezpieczeństwo związane ze skutkami 
cyberataków w razie uważanych za coraz bardziej realne w przyszłości cyberwojen. 
Nieuchronnie ma też miejsce proces utraty prywatności w efekcie powszechnego 
monitorowania wszystkich aspektów życia obywateli.  
 
5. Ekspansja klasy średniej ( Rise of the Middle Class)  

 Masowa urbanizacja spowoduje m.in. gwałtowny wzrost klasy średniej. Choć 
szacunki dotyczące rozmiarów tego przyrostu różnią się, to eksperci są zgodni, że 
nadchodzące 15 - 20 lat będą okresem, w którym nastąpi niezwykle dynamiczny wzrost 
klasy średniej – zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i jej udziału w globalnej 
strukturze społecznej. Wprawdzie trend ten jest klasyfikowany jako globalny, bowiem 
jego skutki będą miały globalny zasięg i charakter, to sam proces dynamicznego rozwoju 
tej grupy społecznej będzie miał miejsce w krajach rozwijających się, głównie w krajach 
Azji i Bliskiego Wschodu, ale także Afryki. Przy czym prognozowana wysoka dynamika 
wzrostu klasy średniej w Afryce, jakkolwiek pośrednio świadczy o przełamywaniu 
wieloletniej stagnacji rozwojowej i wchodzeniu coraz większej liczby państw tego 
kontynentu na ścieżkę szybkiego wzrostu, jest też jednak efektem niskiego poziomu 
wyjściowego. Już w 2015 r. klasa średnia w krajach Azji w regionie Pacyfiku 
przewyższy liczebnością klasę średnią Europy i Ameryki Północnej łącznie. O skali 
i tempie zachodzących zmian świadczy przykład Indii, gdzie w 2005 r. klasa średnia 
stanowiła 5% społeczeństwa, w 2015 r. będzie to 20%, a w 2025 r. według prognoz ma 

                                                      
23 Np. dostarczanie usług w formie outsourcingu, koordynację usług, zapewnienie jakości, 
mierzalności, rozliczalności, zgodności z wymaganiami prawa (business compliance, regulatory 
compliance). 
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to być 40%. Około 2030 r. blisko 90% klasy średniej na świecie będą stanowić 
mieszkańcy krajów zaliczanych dziś do rynków wschodzących. 
 W badaniach globalnych za klasę średnią przyjmuje się zwykle osoby o dochodach 
w granicach od 10 USD do 100 USD dziennie liczonych według siły nabywczej. 
Większość nowych członków tak definiowanej światowej klasy średniej w perspektywie 
do 2030 r. znajdzie się w dolnym końcu tego spectrum. Według obecnych zachodnich 
standardów taki poziom dochodów per capita plasowałby ich ciągle jeszcze raczej jako 
biednych. Jednak przyrost liczby osób z górnej połowy przyjętego dochodowego 
przedziału także będzie bardzo znaczący. Szacuje się, że będzie to wzrost z 330 mln 
w 2010 r. do 679 mln w 2030 roku. Poza tym o ile płace w krajach rozwiniętych od 
wielu lat wykazują tendencje stagnacyjne, to w krajach szybko rozwijających się na ogół 
dynamicznie rosną, często w tempie ok. 10% rocznie. 
 Trend ten będzie miał szereg bardzo istotnych implikacji. Jego pozytywnym 
skutkiem będzie przede wszystkim radykalne zmniejszenie światowego ubóstwa. Po raz 
pierwszy w historii ubodzy będą stanowili mniejszość światowej populacji. Poza tym 
jest dowiedzione, że liczna klasa średnia stanowi istotny silny czynnik rozwoju 
społeczno-gospodarczego każdego kraju. Trend ten stworzy więc impuls do dalszego 
szybkiego wzrostu gospodarczego krajów z grupy rynków wschodzących, tym samym 
zwiększając ich przewagę w gospodarce światowej w stosunku do obecnych krajów 
wysokorozwiniętych, gdzie od dłuższego czasu ma miejsce trend polaryzacji 
dochodowej i kurczenia się klasy średniej, co uważane jest za jedną z przyczyn ich 
niskiej dynamiki rozwojowej.  
 Kreowany przez rosnącą klasę średnią popyt tworzy nowe szanse dla biznesu 
zarówno poprzez rozwój tradycyjnych rynków dóbr i usług, jak i przyczyniając się do 
powstawania nowych. Z drugiej jednak strony skala i tempo przyrostu klasy średniej, 
który będzie miał miejsce głównie w miastach, stworzy też zapewne szereg napięć 
i wyzwań dla władz miejskich i rządów, zwłaszcza w zakresie logistyki, budownictwa 
mieszkaniowego, rozwoju infrastruktury i usług publicznych.  
 Światowe korporacje w powstawaniu szacowanej na ok. 4 mld klasy średniej 
w krajach rozwijających się, tworzącej połączoną globalną siecią internetową 
społeczność i reprezentującej rynek konsumpcyjny szacowany na ok. 6 bln USD w 2020 

r.,24 widzą dla siebie bezprecedensowe szanse biznesowe. W warunkach globalizacji 

i internatyzacji sytuacja taka pozwala bowiem multiplikować zyski na niespotykaną 
wcześniej skalę. Strategia “make one, sell many” oraz strategia “produktu dostępnego” 
                                                      
24 Silas Yang, Shift in global economic power, 
http://www.pwc.com/gx/en/issues/megatrends/shift-in-global-economic-power-silas-yang.jhtm 
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dla większości uczestników tego nowego ogromnego rynku (affordable products 
strategy) zakłada produkcję i sprzedaż tego samego produktu czy usługi zarówno na 
rynkach krajów rozwiniętych jak i rozwijających się przy wykorzystaniu platform 
internetowych. W tym celu dokonuje się ujednolicania gustów światowych 
konsumentów, co dzieje się dzięki globalnej reklamie w zglobalizowanych mediach. 
Przewiduje się, że zastosowanie tego nowego modelu biznesowego określanego jako 
“value for many” będzie motorem innowacyjności w zakresie dostępnych cenowo 
produktów i usług we wszystkich dziedzinach konsumpcji. Badania potwierdzają, że 
właśnie zdolność rozpoznawania i kreowania nowych trendów, a zwłaszcza tworzenia 
modeli biznesowych, które pozwalają z powodzeniem prowadzić działalność na całym 
świecie decydują o przewadze konkurencyjnej znajdujących się obecnie w światowej 
czołówce wielkich amerykańskich firm, szczególnie technologicznych. 
 
6. Wzrost roli kobiet  

 Wśród globalnych trendów społecznych o znaczących implikacjach społeczno-
ekonomicznych wymienia się często umacnianie pozycji kobiet (women empowerment). 
Choć regionalne zróżnicowanie pozycji kobiet w społeczeństwie jest jeszcze ciągle 
znaczne, jednak kobiety wyraźnie wzmacniają swoją pozycję społeczną i ekonomiczną 
niemal na całym świecie. Przykładowo, o ile na początku XX w. tylko w dwóch krajach 
kobiety miało prawo wyborcze, dziś jest to sytuacja prawie uniwersalna. Informacje, że 
obecnie kobiety stoją na czele rządów w 20 państwach a według prognoz do 2020 r. 
około 30 firm z listy Fortune Global 500 Companies będzie kierowanych przez kobiety, 
jeszcze niedawno traktowano by jako sukces – obecnie uważane są za świadectwo, że 
do równości jest jeszcze daleko.  
 Jednym z kluczowych czynników najsilniej przyspieszających zmniejszanie różnic 
pozycji społecznej i ekonomicznej kobiet w stosunku do mężczyzn jest edukacja. 
Poziom wykształcenia kobiet szybko rośnie i w wielu krajach już nie tylko nie ustępuje 
poziomowi wykształcenia mężczyzn, ale coraz częściej jest on wyższy. Zarazem jest to 
też jedna z kluczowych przyczyn globalnego trendu spadku dzietności, co powoduje, że 
raczej nie należy spodziewać się jego odwrócenia. Choć kobiety na całym świecie nadal 
spędzają więcej czasu niż mężczyźni wykonując nieopłacane prace domowe25, gene-
ralnie poprawia się ich pozycja w rodzinie. Rośnie zatrudnienie kobiet, zwiększa się ich 

                                                      
25 Według przeglądu OECD różnica czasu poświęcanego na nieopłacane prace domowe przez 
kobiety w stosunku do mężczyzn waha się od 1 godziny dziennie w Danii do 6 godzin dziennie 
w Indiach. State of the future, op. cit. s. 32.  
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wpływ na organizację pracy i funkcjonowanie przedsiębiorstw. Kobiety zdobywają 
coraz więcej uprawnień decyzyjnych w sferze finansów i strategii rozwoju biznesu, 
rośnie ich udział w radach nadzorczych. Choć w skali świata - zarobki kobiet są jeszcze 
ciągle znacząco niższe niż zarobki mężczyzn (płace kobiet stanowią ok. 25% płac 
mężczyzn), to luka płacowa w stosunku do zarobków mężczyzn zmniejsza się.  
 Pojawiają się poglądy, że wzmacnianie roli kobiet w życiu politycznym 
i gospodarczym - z racji ich niejako naturalnej większej wrażliwości jako biologicznych 
matek - stanowi obiecujący kierunek z punktu widzenia pokojowego rozwiązywania 
kluczowych globalnych problemów i wyzwań. Z drugiej jednak strony wskazuje się, że 
różnice cech osobowościowych w ramach płci są większe niż pomiędzy płciami, a ko-
biety dochodzące do władzy czy decydujące się na sprawowanie funkcji kierowniczych 
z reguły nie należą do najbardziej wrażliwych. Generalnie równouprawnienie 
z tendencją do coraz silniejszej pozycji kobiet jest wyraźnie rysującym się i - jak 
wszystko na to wskazuje - nieodwracalnym trendem. 
 Na megatrend rosnącej roli kobiet w życiu ekonomicznym pilnie zwraca uwagę 
światowy biznes.26 Szacuje się, że w ciągu najbliższej dekady ok. 865 mln kobiet dołączy 
do światowego zatrudnienia, co powoduje, że zarówno ich udział w zasobach pracy jak 
i siła nabywcza będą rosły. Z badań wynika też, że obecnie w krajach rozwiniętych 
kobiety kontrolują ok. 80% domowych budżetów. Kobiety traktowane są więc jako 
szczególnie obiecujący “target” – tj. segment populacji o rosnącej sile konsumpcyjnej, 
w związku z czym w strategiach wielkich firm przyjmuje się, że towary, usługi i reklamy 
w coraz większym stopniu będą adresowane właśnie do kobiet. Biorąc pod uwagę 
większą naturalną skłonność kobiet niż mężczyzn do robienia zakupów – jest to zapewne 
strategia obiecująca.  

                                                      
26 Niekiedy przybiera to kontrowersyjne formy, choć dostosowane do nowych trendów 
odkładania kolidujących z karierą zawodową decyzji o urodzeniu dziecka i rosnącej ilości 
zapłodnień in vitro. I tak firmy Apple i Facebook zaczęły oferować swoim pracownicom 
możliwość zamrożenia komórki jajowej za firmowe pieniądze. Facebook włączył ten nietypowy 
benefit do pakietu korzyści dla pracowników. Z dofinansowania do zabiegu mogą korzystać 
pracownice oraz małżonki bądź partnerki pracowników. Firma pokrywa 100% kosztów 
zamrożenia komórki jajowej i jej przechowywania (jest to koszt ok. 20 tys.USD). W ślady 
Facebooka poszedł drugi amerykański technologiczny gigant - Apple, który także będzie 
oferować pracownicom finansowanie zabiegu. Jak twierdzi rzeczniczka prasowa Apple, koncern 
chce w ten sposób wzmocnić pozycję kobiet i umożliwi ć im optymalny rozwój zawodowy przy 
jednoczesnym troszczeniu się o rodzinę. Pomijając kontrowersyjność istoty tej usługi (wywołało 
to burzę w mediach społecznościowych), nasuwa się pytanie, czy chodzi tu bardziej o dobro 
kobiet czy o interesy rosnącego szybko prywatnego sektora medycznego. Cyt. za: 
http://forsal.pl/artykuly/829521,najpierw-kariera-potem-dzieci-apple-i-facebook-zamroza-
komorki-jajowe-pracownicom.html 
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7. “Nowa demokracja” – wzrost znaczenia podmiotów n iepaństwowych 
(nonstate actors)   

 Do trendów, które pojawiły się już jakiś czas temu, ale zdaniem wielu badaczy ulegną 
one znacznemu nasileniu, należy postępująca dyfuzja władzy państwowej. Wśród 
nowych aktorów, z którymi państwo będzie dzieliło się dotychczasową władzą 
i kompetencjami wymienia się m.in. nieformalne sieci zawiązywane przez internet, 
portale społecznościowe, organizacje pozarządowe, megamiasta a właściwie ich władze 
lokalne, pojedynczych bogatych ludzi (na świecie postępuje polaryzacja bogactwa: 
szacuje się, że obecnie 80 osób posiada majątek równy majątkowi 3,5 mld 
najbiedniejszych ludzi, 1% najbogatszych osób posiada 99% światowego bogactwa, 
a np. w Wielkiej Brytanii 100 osób posiada tyle ile 30% najbiedniejszych obywateli 
kraju). Państwa narodowe wprawdzie nie znikną, ale w ramach “nowej demokracji” - 
jak określa się ten trend, będą wchodziły w “hybrydowe” koalicje z wpływowymi 
aktorami niepaństwowymi w proporcjach zależnych od problemu.  
 Zdaniem niektórych autorów, w przyszłości te niepaństwowe podmioty przejmą 
przywództwo wobec głównych krajowych i globalnych wyzwań – ubóstwa, środowiska, 

korupcji, przestrzegania prawa i pokoju.27 Nie wydaje się to realistyczne. Trend ten 

może raczej prowadzić do regresu działań w tych obszarach. Wzrost roli podmiotów 
niepaństwowych (nonstate actors) oznacza osłabianie państwa. Jak pokazuje praktyka 
prowadzi to m.in. do osłabiania wszelkich tradycyjnie będących w gestii państwa 
nadzorów służących przestrzeganiu ustalonych obowiązujących reguł i standardów. 
Trudno więc oczekiwać, że będzie to sytuacja sprzyjająca zmierzeniu się z wielkimi 
trudnymi społeczno-ekonomicznymi wyzwaniami i problemami. 
 Jest znamienne, że w analizach globalnych trendów wśród podmiotów 
niepaństwowych, z którymi państwa będą musiały dzielić się władzą, stosunkowo 
rzadko wymienia się wielkie korporacje, mimo, że coraz częściej przewyższają one 
potencjałem ekonomicznym wiele państw. Może to wskazywać na chęć zachowania 
także w przyszłości ich pozycji sterujących wieloma procesami “z tylnego siedzenia”, 
a więc niejawnie i głównie pod kątem własnych interesów. Prowadzi to m.in. do 
tendencji upaństwowiania kosztów i prywatyzacji zysków, będącej jednym z czynników 
trendu rosnącego zadłużenia państw i ograniczania środków na finansowanie krajowych 

                                                      
27 Global Trends 2030: Alternative Worlds, National Inteligence Council, December 2012. 
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polityk rozwoju. Zwłaszcza, że wraz z rosnącą siłą ekonomiczną wielkich korporacji, 
rośnie też ich skłonność do unikania płacenia podatków.28 
 Choć trend postępującej dyfuzji władzy państwowej traktowany jest jako globalny, 
to w praktyce widoczny jest on głównie w krajach o modelu zachodniej demokracji. 
Zwykle nie uwzględnia się faktu, że główny globalny gracz jakim stają się Chiny, 
którego model tym samym znajdować będzie pewnie coraz więcej naśladowców, nie 
rezygnują z silnego autorytarnego państwa, m. in. stojącego na straży równowagi 
różnych grup interesów. Zachód ciągle wiąże dalszy trwały stabilny rozwój i przyszłość 
Chin ze stopniem, w jakim zaadaptują one zachodnie wartości i praktyki. Tymczasem 
Chiny - jak piszą J. i D Naisbittowie analizujący obecnie chińskie trendy rozwojowe 
w ramach powołanego w tym celu specjalnego instytutu – tworzą polityczny kontrmodel 
do współczesnej zachodniej demokracji. Zdaniem Naisbittów ten kształtujący się 
w Chinach system społeczno-ekonomiczny jest trendem o znacznie ważniejszym 
znaczeniu niż rosnąca siła ekonomiczna Chin.29 W ciągu następnych dekad Chiny nie 
tylko zmienią globalną gospodarkę, ale ze swoim modelem popartym sukcesem 
ekonomicznym i szybko rosnącym społecznym dobrobytem, w czym silne państwo 
odgrywa kluczową rolę, staną się wyzwaniem dla dominującego obecnie w świecie, ale 
też ułomnego w praktyce i bezradnego wobec narastających problemów ekonomiczno-
społecznych modelu Zachodniej demokracji. 

 
  

                                                      
28 Międzynarodowe korporacje działające na terenie Wielkiej Brytanii takie jak Google, Amazon, 
Apple i Starbucks zostały skrytykowane przez komisję finansów Izby Gmin za "niemoralne" 
zaniżanie swoich zobowiązań podatkowych w tym kraju. Starbucks – popularna sieć kawiarni - 
miał w 2011 r. obroty w wysokości 400 mln funtów, ale podatku CIT w ogóle nie zapłacił. W 
2013 r. obroty Amazonu w Wlk. Brytanii wyniosły ponad 3,3 mld funtów szterlingów, ale ta 
specjalizująca się w handlu internetowym firma w ogóle nie zapłaciła podatku od zysków. Z kolei 
Google zapłacił w Wlk. Brytanii zaledwie 6 mln funtów od obrotów sięgających 395 mln funtów. 
W 2011 r. Apple od wszystkich zagranicznych operacji zapłacił podatek CIT w wysokości 2% 
od zysków przed opodatkowaniem sięgających 36,8 mld USD. www.pwc.co.uk/economics 
29 John i Doris Naisbittowie w książce Chinas Megatrend: The Eight Pillars of a New Society 
stwierdzają m.in., że “Chiny stworzyły przestrzeń zarówno dla prywatnej, jak i dla przynoszącej 
zyski państwowej przedsiębiorczości. Przy tym stale dostarczają ochronne środowisko dla 
przedsiębiorców, w którym nowe talenty mogą się wyłaniać i kwitnąć. Ale najważniejszym celem 
jest harmonijne społeczeństwo i zarządzanie, które oparte są na zaufaniu: ludzi, ufających, że 
przywódcy stworzą możliwości lepszego życia, i przywódców, ufających, że ludzie będą siłą 
napędową w tym procesie”. Cyt. za: http://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka 
/makroekonomia/trzeba-zrozumiec-nowe-megatrendy-w-swiatowej-gospodarce/ 
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Zakończenie 

 Jak z powyższego przeglądu wynika, choć jeszcze niedawno źródłem kluczowych 
tendencji stymulujących rozwój gospodarki światowej były kraje rozwinięte, to obecnie 
miejscem ich pochodzenia w coraz większym stopniu staje się powiększająca się grupa 
krajów rozwijających się. W efekcie trendy identyfikowane jako kluczowe pozytywne 
społeczno-ekonomiczne procesy globalne, w rzeczywistości często dotyczą w zasadzie 
tylko tej części świata. Przykładem jest powtarzający się praktycznie we wszystkich 
opracowaniach poświęconych megatrendom obecnej fazy globalizacji trend 
dynamicznego wzrostu klasy średniej jako źródło przyszłego wzrostu światowej 
gospodarki, traktowanej jako grupa docelowa dla biznesu. Jednak ten dynamiczny 
rozwój klasy średniej dokonuje się głównie w Azji, podczas gdy w “starych” krajach 
rozwiniętych ma miejsce osłabiające dynamizm rozwojowy tych państw kurczenie się 
tej grupy społecznej, m.in. na skutek delokalizacji produkcji i usług, otwarcia 
gospodarek na tanią azjatycką produkcję i postępującej polaryzacji dochodów. W skali 
świata spektakularnie maleje ubóstwo, co jest megatrendem bardzo korzystnym 
zarówno ze społecznego jak i z ekonomicznego punktu widzenia. Jednak także ta 
tendencja ma miejsce tylko w dużej grupie krajów rozwijających się. Wprawdzie ciągle 
jeszcze standard życia ubogich w krajach bogatych jest znacznie wyższy i mierzony 
innymi miernikami, jednak o ile w krajach rozwijających się ma miejsce silny 
pozytywny trend w tym obszarze, to w krajach rozwiniętych sytuacja nie tylko nie ulega 
poprawie, ale często pogarsza się (m. in. rośnie liczba tzw. pracujących ubogich). 
Podobnie w procesie urbanizacji niemal cały spodziewany przyszły przyrost ludności 
w będących głównym kreatorem postępu technicznego i PKB miastach, będzie miał 
miejsce w krajach rozwijających się. Choć w tym ostatnim przypadku ostateczny bilans 
pozytywów i negatywów tego trendu będzie zapewne regionalnie bardzo zróżnicowany. 
 Globalizacja i trendy globalne stworzyły różnego rodzaju ogromne możliwości dla 
biznesu. Jednak w przeciwieństwie do perspektywy polityki rozwoju na poziomie kraju, 
z perspektywy wielkiego biznesu szukającego nowych pól dla swojej działalności 
i kierującego się często krótkookresowym zyskiem, także trendy stanowiące zagrożenia 
rozwojowe na poziomie państw, mogą stanowić korzystne szanse biznesowe (np. ageing 
society as an asset). Światowy kryzys finansowy i gospodarczy spowodowany został 
w znacznej mierze nieetycznym podejściem w sektorze finansowym nastawionym na 
zysk za wszelką cenę. Dotyczy to też np. intratnego handlu bronią, do czego okazję 
stanowią konflikty wojenne, przez co ich istnienie staje się pożądane dla przemysłu 
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zbrojeniowego.30 Globalizacja stworzyła sprzyjające warunki dla rosnącej 

międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, zwłaszcza przynoszącego ogromne 
zyski handlu narkotykami i ludźmi oraz prania brudnych pieniędzy.  
 Oprócz omówionych w opracowaniu nie budzących wątpliwości co do ich siły 
oddziaływania megatrendów, pojawiają się też tendencje, które mogą być zarówno 
początkiem nowych megatrendów, jak i tylko swego rodzaju ciekawostkami. Dzisiaj nie 
ma bowiem dostatecznie silnych przesłanek, aby traktować je inaczej niż jako przykłady 
“ślepych uliczek ewolucjonizmu”. Tym niemniej być może warto też wspomnieć 
o niektórych z nich, ponieważ do końca nie wiadomo do czego w ostatecznym efekcie 
doprowadzą obecne trendy zapowiadające radykalne zmiany. I tak, w odpowiedzi na 
dysfunkcje dominującego obecnie modelu rynkowego typu zachodniego nastawionego 
na zagrażającą środowisku maksymalizację PKB, narastającą “bankokrację”  i rozsze-
rzanie się wpływów wielkich firm dyktujących często warunki na rynkach, na których 
działają nie tylko w sferze ekonomicznej, ale również politycznej i społecznej, pojawił 
się nurt tzw. ekonomii po-wzrostowej i ekonomii społecznej. Mieści się tu m.in. słynny 
już model rozwoju realizowany w Bhutanie, gdzie PKB zastąpiono wskaźnikiem 
Szczęścia Narodowego Brutto, podważający koncepcję homo oeconomicus. 
Początkowo traktowany niebyt poważnie jako egzotyczna ciekawostka i efemeryda - jest 
on w tym kraju realizowany z powodzeniem. W przeciwieństwie do dominujących 
modeli ekonomicznych opartych na konkurencyjności i dążeniu do maksymalizacji 
wzrostu, w Bhutanie podstawą ustroju jest idea wzajemnej pomocy, współpracy 
i solidarności społecznej, czego – m.in. obok proekologicznych zachowań – 
w programach szkolnych uczone są bhutańskie dzieci. Dochody z rosnącej (ale 
w rozmiarach kontrolowanych przez rząd) turystyki przeznaczane są na powszechną 
bezpłatną w tym kraju edukację i służbę zdrowia. Przykłady ekonomii społecznej 
pojawiają się m.in. w ubogich wspólnotach lokalnych w Ameryce Łacińskiej, ale także 
w zamożnych Niemczech, gdzie stymulantą lokalnego rozwoju staje się emisja walut 
lokalnych funkcjonujących obok walut światowych i regionalnych (krajowych). Służą 
one zatrzymaniu popytu w ramach lokalnej gospodarki, co przyczynia się do tworzeniu 
nowych miejsc pracy i zapobiega spekulacjom finansowym. U podstaw tych koncepcji 
leży próba oddzielenia rozwoju od nadkonsumpcji (w wariancie realizowanym 

                                                      
30 Protestujący przeciwko rozszerzaniu się wpływów wielkich firm ostrzegają, że wielkie 
korporacje to początek nowego, niebezpiecznego ładu światowego kierowanego przez chęć 
zysku. Nawet działania w obszarze tzw. społecznej odpowiedzialności biznesu czy 
prośrodowiskowe są działaniami wyłącznie marketingowymi i motywowanymi zwiększeniem 
zysków. 
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w Ameryce Łacińskiej m.in. zabronione są reklamy) i towarzyszących jej kredytów oraz 
przeciwdziałanie kryzysogennym spekulacjom finansowym. Choć eksperymenty te 
przynoszą dobre rezultaty, ich zasięg jest na razie znikomy. Z drugiej jednak strony 
ponieważ przyszły najbardziej wpływowy światowy aktor jakim będą Chiny, realizujący 
swój unikalny model, oficjalnie deklaruje politykę nieingerowania w wewnętrzne 
polityki innych państw, być może przyszłość leży m.in. w propagowaniu i rozszerzaniu 
zakresu tego typu lokalnych inicjatyw.  
 Istnieje domniemanie, że dominujący obecnie na globalnych rynkach wielki biznes 
pochodzący z tracących dotychczasową pozycję ekonomicznego lidera krajów 
rozwiniętych i z nimi kojarzony, w przyszłości będzie miał swobodę poruszania się po 
świecie nie mniejszą niż obecnie, która jest bardzo duża. USA i Europa liczą na rosnący 
popyt na rynkach azjatyckich, co spowodowało by ożywienie także u nich. Jednak 
sytuacja ta może się zmienić. Dość prawdopodobny scenariusz wiąże się z faktem, że 
ponieważ w efekcie korzystnych warunków dla rozwoju międzynarodowego handlu 
w warunkach globalizacji, dużo krajów nastawiło się na eksport, w związku z czym 
popyt stał się dobrem rzadkim. W rezultacie kraje, które stawiały na strategię 
proeksportową obecnie widzą, że w większej mierze powinny polegać na swoich 
rynkach wewnętrznych.31 Może to zrodzić tendencje ograniczania dostępu do krajowych 
rynków i kolejny w historii odwrót od globalizacji. Oznaczałoby to zmniejszenie roli 
wielkich firm transnarodowych. 
 Jakkolwiek bardziej realnym scenariuszem wydaje się trend dalszego umacniania się 
pozycji wielkiego biznesu, choć w związku z rekonfiguracją światowej gospodarki – 
w zmienionej strukturze własności. Wielkie korporacje pochodzące z krajów 
rozwiniętych (zwłaszcza dystrybucyjne, które są bardziej opłacalne niż produkcyjne) 
udostępniają rynki tych krajów dla produkcji z krajów niskokosztowych, przechwytując 
zarazem większość zysku z wytwarzanych w tych krajach wyrobów. Należy sądzić, że 
w miarę umacniania się pozycji ekonomicznej krajów rozwijających się, nasili się 
rywalizacja także na tym polu. Już obecnie na listach rankingowych światowych 
wielkich korporacji coraz częściej w czołówce pojawiają się wielkie firmy chińskie 

                                                      
31 W sytuacji kiedy bezrobocie stało się jednym z głównych światowych problemów, kraje będą 
zainteresowane zachowaniem popytu na swoich rynkach dla swojej siły roboczej. Chiny 
dopuszczają kapitał zagraniczny, ale w sposób kontrolowany na swoich warunkach. Również w 
przypadku USA odnosi się wrażenie, że zastanawiają się one, czy nie lepsza jest ochrona swoich 
rynków dla swoich przedsiębiorstw i zachowanie zatrudnienia u siebie, niż pełna otwartość. 
Widać to w polityce zamówień publicznych, zwłaszcza związanych z obronnością. W Europie 
trend ten jeszcze słabo rozwinięty, ale utrzymujące się wysokie bezrobocie skłaniać pewnie 
będzie do takiej strategii.  
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i indyjskie. Coraz częściej też wielkie światowe koncerny wykupywane są częściowo 
lub w całości przez nowych globalnych aktorów, zwłaszcza z Chin. W efekcie tego 
trendu na globalnym rynku mogą zacząć dominować wielkie korporacje i instytucje 
finansowe pochodzące z największych emerging markets lub kierowane przez osoby 
z tych krajów, równie bezwzględnie realizujące swoje interesy oraz interesy swoich 
krajów jak korporacje pochodzące z obecnych państw wysokorozwiniętych. Natomiast 
w przypadku interesów krajowych, już widoczny jest ich większy związek z prowadzoną 
w krajach macierzystych polityką rozwoju, gdzie na ogół starają się reinwestować zyski 
z działalności na globalnym rynku.  
 Jednak bez względu na scenariusz perspektyw globalnego biznesu, wszystko 
wskazuje na to, że wiek XXI będzie stuleciem Azji. Ze względu na różnice kulturowe, 
mentalnościowe, modeli ekonomicznych oraz potencjałów demograficznych między 
dotychczasowym i wyłaniającym się centrum światowej gospodarki - coraz częściej 
uważane jest to za początek nowego trendu cywilizacyjnego w dziejach ludzkości.  
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2. Koordynacja interesów gospodarczych w strukturac h państwa 
 
Streszczenie 

 Artykuł ma na celu syntetyczne ujęcie dorobku nowej ekonomii instytucjonalnej, 
a następnie próbuje zastosować to podejście badawcze do analizy skuteczności polityki 
fiskalnej i w szczególności - efektywności pomocy publicznej udzielonej w niektórych 
najwyżej rozwiniętych krajach w czasie recesji, która nastąpiła po kryzysie zaufania na 
rynkach finansowych w 2008 roku. W rezultacie perspektywę badawczą określają 
pojęcia governance (rozwiązywanie konfliktów w ramach gospodarującej organizacji) 
i government (koordynacja interesów gospodarczych w strukturach państwa). Wywód 
prowadzi do następujących wniosków. Po pierwsze, analizy ekonomiczne powinny 
w większym stopniu uwzględniać zagadnienia koordynacji w organizacyjnych ramach 
korporacji (governance) ze względu na szczególne właściwości i aspekty zachowań 
wielkich wielopodmiotowych organizacji gospodarczych oraz ze względu na społeczne 
następstwa funkcjonowania tego typu firm w gospodarce. Po drugie, objęcie 
perspektywą badawczą sfery wzajemnych oddziaływań między przedstawicielami 
gospodarki i państwa, czyli koordynacji interesów gospodarczych w strukturach 
państwa (government), uwidacznia kwestie redystrybucji funduszy i tym samym 
pomaga lepiej objaśnić efekty polityki gospodarczej.  

Słowa kluczowe: governance – nowa ekonomia instytucjonalna – ład gospodarczy - 
polityka fiskalna 
 

Public governance and economic interests 
 
Abstract 

 The paper presents new institutional economics in a compact form and attempts to 
apply this approach to evaluation of fiscal policy, in particular of intervention that had 
been undertaken in some developed economies in the face of post-2008 recession. 
Structuring was accomplished with help of two basic concepts, namely governance, 
meant as managing economic conflicts within organization (firm), as well as 
government, meant as coordination of interests in the framework of the state (polity). 

                                                      
1 Autorka jest pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
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The paper concludes with double finding. Firstly, economic analysis should deal to more 
extent with coordination within and among corporations (governance) due to specific 
characteristics of these actors and due to their significance in contemporary economy. 
Secondly, introducing into analysis a coordination of interests in the framework of the 
state (i.e. government-business relations) has some explanatory power regarding policy 
results since it reveals redistribution of funds. 

Keywords: governance – new institutional economics – institutional order – fiscal 
policy 
 
Wprowadzenie 

 Abstrakcyjne myślenie, określane jako ekonomia, zostało wystawione na kolejną 
próbę przez kryzys, który ujawnił się w 2008 roku2. W tych okolicznościach niniejsze 
opracowanie podejmuje próbę mocy objaśniającej podejścia instytucjonalistycznego. Na 
kanwie pewnych niezupełnie rozpoznanych zjawisk, które od 2008 roku świadczą 
o międzynarodowym kryzysie finansowym, próbuje pokazać, jak może ono pomóc 
w wyjaśnieniu nieskuteczności fiskalnych pakietów ratunkowych. 
 W tak szczupłej publikacji odpowiedź jest formułowana z konieczności 
w ograniczonym zakresie; fragmenty teorii, które szczególnie inspirują do pewnych 
interpretacji, zostały jedynie zaakcentowane. Część pierwsza zakreśla (wcale nie 
oczywiste) granice ekonomii instytucjonalnej, wskazuje na pojęcie governance, to jest 
na organizacyjne formy koordynacji, jako istotny wyróżnik tej dziedziny i wprowadza 
pokrewne pojęcie government. Część druga zwraca uwagę, że neutralizowanie 
konfliktów w ramach firmy w ujęciu nowej ekonomii instytucjonalnej (governance 

structure) przypomina metody współczesnej korporacji. Część trzecia kładzie nacisk na 
to, że nowa ekonomia instytucjonalna, najczęściej kojarzona jedynie z teorią firmy 
O. Williamsona, ma na uwadze również koordynację interesów gospodarczych 
w strukturach państwa (government) i że stanowi to kolejne przybliżenie abstrakcyjnej 
dziedziny wiedzy do realiów gospodarczych.  
 Na takim teoretycznym ujęciu gospodarki opiera się ostatnia, najobszerniejsza część. 
Z zarysowanej perspektywy podejmuje ona autorską próbę wyjaśnienia, dlaczego tak 
niska jest skuteczność polityki fiskalnej w amortyzowaniu następstw trwającego kryzysu 

                                                      
2 Jako przykład przywołać można głośne w 2009 roku wypowiedzi: Paula Krugmana na łamach 
„New York Times”, Davida Colandera i in. na łamach „Critical Review” i T. Lawsona na łamach 
„Cambridge Journal of Economics”. W Polsce swoich łam udzielił między innymi “Ekonomista” 
i „Studia Ekonomiczne”.  
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finansowego. Próba ta pokazuje, dlaczego pożądane jest objęcie perspektywą badawczą 
sfery wzajemnych oddziaływań między przedstawicielami gospodarki i państwa, czyli 
koordynacji interesów gospodarczych w strukturach politycznych. Uwzględnienie tego 
aspektu aktualnej interwencji fiskalnej, jakim jest pomoc państwa dla korporacji z 
wybranych branż, pomaga zrozumieć przebieg aktualnego kryzysu. 
 
1. Firma i jej otoczenie – uj ęcie instytucjonalne 

 Jedna z prób zakreślenia granic instytucjonalizmu w ekonomii wskazuje na 
stosunkowo spójną grupę koncepcji, którą można określić mianem nowej ekonomii 
instytucjonalnej oraz na splot wątków, które można zbiorczo określić nazwą 
„instytucjonalna analiza procesu gospodarczego” [Ząbkowicz 2003]. W naj-
ogólniejszym zarysie chodzi o to, że pierwsza grupa koncepcji modyfikuje niektóre 
założenia i rozwija niektóre pojęcia ekonomii neoklasycznej. Ze względu na to wyraźne 
odniesienie, jest ona bliska głównemu nurtowi współczesnej ekonomii3. Grupa druga 
składa się z historyzujących i socjologizujących koncepcji, czerpiących między innymi 
z tradycyjnego instytucjonalizmu. Instytucje pojmuje jako dominujące w danym czasie 
sposoby myślenia4. Różnice w położeniu akcentu względem pierwszego podejścia 
dobrze oddaje określenie ekonomii instytucjonalnej przez Thorsteina Veblena jako teorii 
wzrostu kulturowego, zdeterminowanego przez interes gospodarczy. W odniesieniu do 
tej „wiązki” teorii nazwa „instytucjonalna analiza procesu gospodarczego” wydaje mi 
się o tyle bardziej adekwatna niż określenia „stara” czy „historyczna” ekonomia 
instytucjonalna, że łączy tradycyjny instytucjonalizm (np. T. Veblena) z bardziej 
współczesnym dorobkiem (np. F.A. Hayeka). 
 Przesłanka podejścia instytucjonalistycznego mówi, że instytucje mają znaczenie, 
gdyż organizują działania jednostek, porządkują świat międzyludzkich stosunków 
i czynią go przewidywalnym - a przez to produktywnym. Na tym fundamencie powstała 
nie tylko teoria firmy Oliviera Williamsona. Założenie okazało się także przydatne do 
wyjaśnienia logiki publicznego wyboru i do objaśniania ewolucji rynku i państwa w 
ramach nowej historii gospodarczej. Teoria publicznego wyboru i nowa historia 

                                                      
3 Nie znaczy to, że główny nurt ekonomii jest tożsamy ze szkołą neoklasyczną. David Colander 
sporządził interesujące zestawienie, porównując siedem atrybutów historycznej szkoły 
neoklasycznej oraz idee podzielane przez dominującą część współczesnych ekonomistów. 
Okazuje się, że większość tych atrybutów została albo porzucona, albo zmodyfikowana 
[Colander 2000, s. 134-136]. 
4 Szeroki przegląd definicji instytucji, proponowanych przez nauki socjologii i ekonomii, zawiera 
między innymi książka Janiny Godłów-Legiędź [Godłów-Legiędź 2010, s. 65-70].  
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gospodarcza, tak samo jak wspomniana teoria firmy, wykorzystują kluczowe pojęcie 
kosztów transakcji, teorię praw własności i teorię kontraktu do analizy instytucjonalnych 
ram działalności gospodarczej. W tym sensie można mówić o pro-gramie badawczym, 
dość często opatrywanym zbiorczą nazwą nowej ekonomii instytucjonalnej. Założenie 
ograniczonej racjonalności oraz wspólny aparat pojęciowy upoważniają do objęcia tak 
różnych teorii jednym mianem [Ząbkowicz 2003]. 
 Wspólny kierunek poszukiwań prowadzi do struktur organizacyjnych i reguł gry 
w gospodarce, które decydują o kosztach i korzyściach wiążących się z zawieraniem 
kontraktów. Ściślej mówiąc, centralnym problemem omawianego programu 
badawczego jest obniżenie kosztów transakcji za pomocą struktur zarządzania i struktur 
państwa. Olivier E.Williamson [1998] sposobu na uniknięcie skutków braku 
kompletnych kontraktów upatruje w układach powiązań między firmami lub w sieci 
zależności wewnątrz danej firmy. Douglas C.North [1990], najwybitniejszy autor w 
zakresie nowej historii gospodarczej podstawowe znaczenie w skutecznym 
egzekwowaniu kontraktów (i w zmniejszeniu związanych z tym kosztów) przypisuje we 
współczesnej odpersonalizowanej gospodarce instytucjom państwa, takim jak policja 
czy sądownictwo, które wymuszają przestrzeganie umów lub pomagają w rozstrzyganiu 
sporów. Ojcowie szkoły publicznego wyboru, James M. Buchanan i Gordon Tullock 
[1997] zaś wskazują na specyficzne koszty transakcji związane z prowadzeniem 
„wymiany na rynku politycznym” 5. Pod tym terminem kryje się koordynacja interesów 
w strukturach politycznych. 
 Ekonomia kosztów transakcji w zaprezentowanym wyżej ujęciu oferuje rozmaitość 
perspektyw. Z jednej strony najczęściej kojarzona z tym określeniem teoria inspirowana 
pracami Williamsona wyjaśnia w eleganckiej intelektualnie formie koordynację w 
ramach firmy. Z kolei nowa historia gospodarcza Northa i szkoła publicznego wyboru 
w ujęciu Buchanana i Tullocka oferują analizę szerokiego otoczenia społeczno-
gospodarczego firmy, w którym wiodącą rolę odgrywa rząd. W odniesieniu do 
koordynacji na szczeblu firmy przyjęło się określenie governance. Przez analogię, 

                                                      
5 W tym ujęciu koszty „wymiany” politycznej, wynikają z dyskryminujących reguł, narzucanych 
przez państwo w związku z ekspansją sektora publicznego. Działalność grup nacisku, która ma 
na celu zmniejszenie kosztów ograniczeń (instytucji) formalnych, sama w sobie jednak pobudza 
nowe koszty tego samego pochodzenia. Im więcej grup zabiegających o polityczne poparcie, tym 
więcej politycznych decyzji dyskryminujących pozostałych. Wreszcie, kiedy podstawowe 
zorganizowane grupy interesu uznają, że koszty tej ciągłej walki są nadmierne, dochodzi do 
nowego „konstytucyjnego kontraktu”, czyli zmiany konstytucyjnych reguł, która obniży z 
czasem koszty dyskryminacyjnego ustawodawstwa dla wszystkich grup [Buchanan, Tullock 
1997, s.286-287, s.291]. 
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koordynację w strukturach państwa (za pomocą organów porządku i wymiaru 
sprawiedliwości, dzięki politycznym instytucjom mediacji, itp.) proponuję określać za 
pomocą terminu government. Spoiwem bloku teorii, określanych jako nowa ekonomia 
instytucjonalna, jest - obok kosztów transakcyjnych – pojęcie governance, dla którego 
najlepszym polskim odpowiednikiem wydaje się termin ‘organizacyjne formy 
koordynacji’. 
 
2. Neutralizowanie konfliktów w ramach gospodaruj ącej organizacji 

 Teoria kosztów transakcji poprzestaje na właściwym ekonomii polu rachunku 
kosztów i korzyści. Prawdopodobnie dzięki temu teoria firmy Williamsona została 
zaakceptowana jako część głównego nurtu ekonomi i obecnie wchodzi do programów 
akademickich. Niemniej, przywoływane ujęcie wprowadza podmiot wyraźnie różny od 
obrazu „klasycznego” przedsiębiorstwa wpojonego za pomocą edukacji ekonomicznej6. 
 Instytucjonalna teoria firmy stawia istotne pytania o racje bytu firmy i mówi o dość 
abstrakcyjnej „wertykalnie zintegrowanej organizacji”. Oferuje argumenty odnośnie do 
kosztów i korzyści, jakie przynosi zorganizowanie transakcji w jej ramach. Wertykalna 
integracja wyspecjalizowanych czynności w ramach organizacji pozwala na uniknięcie 
kosztów spowodowanych oportunistycznymi zachowaniami kontrahentów. Niektóre 
z kosztów transakcji mogą zostać obniżone dzięki harmonizacji interesów i dzięki 
efektywnemu, konsekwentnemu procesowi decyzyjnemu w ramach firmy [Williamson 
1975]. Oprócz zmniejszenia kosztów transakcji racją istnienia firmy są także korzyści z 
zarządzania wiedzą (knowledge governance). Szczególną korzyść komparatywną daje 
ukryta wiedza subiektywna (tacit knowledge), czyli „specjalny rodzaj wymiany 
informacji, który generuje większą wiedzę niż ‘suma’ wiedzy indywidualnych 
uczestników [wymiany]”[Richard Langlois, cyt. za Hardt 2009, s.42]. Archetyp (the 

archetypal problem) wertykalnej integracji służy w ekonomii kosztów transakcyjnych 
jako punkt wyjścia badań stosunków przemysłowych. Tym samym w zakres jej 
zainteresowań włączone zostały między innymi następujące problemy: firmy 
dominujące i oligopol, współczesna korporacja w jej różnych postaciach (konglomerat, 
firma międzynarodowa, firma wieloodziałowa, typ keiretsu), korporacyjna strategia 
i kontrola (corporate governance) [Williamson 1998, s. 44-45]. Ujęcie firmy przez 

                                                      
6 W tradycyjnym ujęciu przedsiębiorca jest właścicielem wkładu (w formie pieniężnej, w naturze 
lub w pracy) i zarazem - jednoosobowym źródłem decyzji strategicznych i większości decyzji 
operacyjnych w przedsiębiorstwie. Jego działanie, zgodnie z mikroekonomiczną teorią, jest 
ukierunkowane na maksymalizację zysku. 
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pryzmat kosztów transakcyjnych rozważa inne okoliczności niż pozostałe teorie firmy, 
które rozwinęły się w odniesieniu do neoklasycznej ekonomii (na przykład 
menedżerskie teorie firmy i teoria agencji) [Gorynia, Kowalski 2009]. Niemniej, 
w opinii Williamsona, teorie te nie wykluczają się nawzajem.  
 W referowanym tu ujęciu chodzi o porządek działań w sytuacji obiecującej 
osiągnięcie wzajemnych korzyści. Nawiązanie współpracy niesie jednak ze sobą 
również potencjalne konflikty. Organizacyjne struktury służą jako środek ich 
neutralizacji. Tak rozumiane sposoby koordynacji ludzkich działań w języku 
Williamsona określane są jako governance [Williamson 1998, s.37]. Ogólniej rzecz 
ujmując, governance structure to taka struktura zarządzania która „narzuca porządek, 
minimalizuje konflikt i zapewnia wzajemne korzyści” [Williamson 2011]. Firma jest 
jedną z takich struktur. 
 Istnieją różne formy koordynacji czynności w celach ekonomicznych. Williamson 
jako przykłady innych niż firma sposobów wymienia koordynację przez rynek (market 
governance), transakcje hybrydowe (hybrid contracting) i biurokratyczne zarządzanie 
sektorem publicznym (public bureau) [Williamson 1998, s.37]. Ponad to, pojęcie 
„wertykalnie zintegrowanej organizacji” zainspirowało badania nad sieciową formą 
organizacji 7. Przeciwstawiana jest ona hierarchicznym, biurokratycznym strukturom w 
ramach firm, a także kontraktowym więziom między nimi [Kranton, Meinhart 2000]. 
Ten rodzaj koordynacji ma bowiem charakter organiczny i nieformalny. Wydaje się, że 
ów nurt badań znajduje swój odpowiednik w modelu biznesowym, praktykowanym 
przez ponadnarodowe korporacje. Dzięki rozwojowi komunikacji i transportu ich 
produkty w coraz większym stopniu są wytwarzane w oparciu o sieci dostawców, którzy 
tradycyjnie specjalizują się w realizacji specyficznych zamówień danego wytwórcy 
(ewentualnie wąskiego kręgu odbiorców). Proces produkcji i zamówień staje się mniej 
zintegrowany niż był dotąd w hierarchicznych ramach firmy (na przykład 
amerykańskiej) czy dzięki tradycyjnym więziom biznesowym (relational contracting), 
spajającym japońskie keiretsu [Aoki 2001, s. 370] 
 W sumie, ekonomia kosztów transakcyjnych wskazuje pole badawcze, jakim jest 
rozwiązywanie problemów w ramach organizacji. Istotę stanowi koordynacja osiągana 
w pewnej strukturze, governance structure. Takie podejście pozwala na podjęcie 

                                                      
7 Tzw. networks forms of organization Oprócz tego w literaturze można spotkać określenia 
“network organization”. “interfirm networks”, “organization networks”,” flexible 
specialization”, “network-centric organisation” and “quasi-firms”. Znaczący wkład w “literaturę 
sieci” wniosła Rachel E. Kranton.  
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nowych zagadnień, związanych między innymi z funkcjonowaniem korporacji i z pra-
ktykowanym przez nie modelem biznesu. 
 Niektóre starsze koncepcje ekonomii instytucjonalnej w polu zainteresowania 
również stawiają podobne organizacje gospodarcze o charakterze korporacji, lecz – 
w innej perspektywie. Na płaszczyźnie teorii Thorsteina Veblena i Josepha Schumpetera 
kontrast z tradycyjnym obrazem przedsiębiorstwa w mikroekonomii zdaje się wypadać 
znacznie ostrzej niż w wyżej zarysowanym ujęciu. Według T. Veblena [1958] miejsce 
inicjatywnego przedsiębiorcy zajęła korporacyjna biurokracja. J. Schumpeter zaś pisał 
w latach 40. i 50. o „wyparowaniu substancji własności”, o eliminacji przedsiębiorstw 
należących do innowacyjnych kapitalistów i o zastępowaniu ich przez wielkie 
zbiurokratyzowane organizacje, zarządzane przez nieskłonnych do podejmowania 
ryzyka, „przezornych” menedżerów, gdzie własność jest anonimowa [Schumpeter 
1995]. 
 
3. Koordynacja interesów w strukturach politycznych  

 O ile teoria Williamsona mówi o podmiotach przypominających korporacje, to inne 
nurty analizy instytucjonalnej8 analizują te aspekty, które składają się na większą niż 
firma całość, które tworzą jej środowisko oraz instytucjonalne ramy jej działalności. 
Między innymi dzięki nim powstaje wyobrażenie, jak różne są społeczne systemy 
gospodarowania, które wykształciły się w kapitalizmie. Tym, co wydaje się łączyć 
najwybitniejszych przedstawicieli wspomnianych nurtów, a także - „quasi-
instytucjonalistę” J.K. Galbraitha, jest dezagregacja państwa i ujęcie stosunków 
państwo-rynek zgoła inaczej niż czyni to teoria ekonomii głównego nurtu. Państwo 
postrzegane jest jako struktury polityczne i reguły prawne.  
 Teoria wyboru publicznego rozszerza pojęcie i dobrodziejstwa wymiany 
w tradycyjnym ekonomicznym ujęciu (czyli na rynku dóbr i usług) na sferę publiczną, 
to jest uwzględnia, że rozwój wymiany o charakterze gospodarczym wymaga również 
dóbr publicznych, które oferowane są i zdobywane na rynku politycznym [zob. Wilkin 
2005]. Mówiąc inaczej, racjonalna jednostka szuka sposobów obniżenia kosztów 
transakcji nie tylko na tradycyjnym rynku ekonomistów i nie tylko w ramach firmy. 
W swoistej wymianie przedmiotem specyficznego „kontraktu” są reguły gry, 
a konkretnie - wprowadzenie nowych lub modyfikacje starych przepisów prawnych, 

                                                      
8 Wymienić tu należy wspomnianą szkołę wyboru publicznego i nową historię gospodarczą, 
studia instytucjonalnej różnorodności kapitalizmu (Varieties of Capitalism), a także niektórych 
ekonomistów zaliczanych do szkoły austriackiej. 
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dzięki którym możliwy staje się nowy podział dochodu (rent seeking) lub ochrona 
uzyskanych w przeszłości przywilejów (vested interests). Koszty nierozłącznie 
związane z prowadzeniem wymiany na rynku politycznym są szczególnymi kosztami 
transakcji [Buchanan, Tullock 1997, s.304-305]. Źródłem korzyści zaś jest nie wkład 
ekonomiczny (jak w tradycyjnej ekonomii) lecz układ polityczny. 
 Analogicznie, według nowej historii gospodarczej dobrobyt społeczeństw zależy 
między innymi od zachowań „politycznego przedsiębiorcy” a sfera mediacji 
i negocjacji, określana jako polity, tworzy pomost między aktywnymi gospodarczo 
podmiotami i państwem [North 1990]. Koordynacja interesów w strukturach państwa 
daje wynik w postaci reguł, sankcjonowanych przez władzę polityczną. Nieprzejrzystość 
lub brak określenia praw własności, niekompletność kontraktów oraz wysokie koszty 
egzekwowania umów mają negatywne skutki dla awansu gospodarczego społeczeństw. 
Podstawowe znaczenie w skutecznym egzekwowania kontraktów D.C. North przypisuje 
stronie trzeciej, czyli państwu z jego instytucjonalnymi strukturami (policja, 
sądownictwo i in.). 
 Koordynacja interesów gospodarczych w strukturach państwa odbywa się 
w określonych organizacyjnych ramach (komisje parlamentu, rady przy ministerstwach, 
zrzeszenia biznesu itp.) i przyczynia się do tworzenia szeroko rozumianej polityki 
ekonomicznej. To tę strefę określam w niniejszym artykule mianem government zgodnie 
z szerokim znaczeniem tego angielskiego słowa9. Jak widać chodzi o zjawisko 
ogólniejsze i bardziej skomplikowane niż aktywność samego rządu, skonkretyzowana 
w jego programach gospodarczych.  
 W tym nurcie myśli ekonomicznej porządek gospodarczy i polityka gospodarcza 
postrzegane są jako wynik harmonizacji lub ścierania się racji zarówno reprezentantów 
państwa jak i przedstawicieli firm. Przy tym gospodarka rynkowa i państwo mają 
osobowość w tym sensie, że tę pierwszą reprezentują często zarządy wielkich 
prywatnych organizacji gospodarczych lub ich stowarzyszeń, natomiast państwo jest 
reprezentowane przez polityków w parlamencie i w rządzie, biurokratów, i in. 
Zabieganie o wpływy przez obie te grupy podmiotów wcale nie musi mieć 
antagonistycznego charakteru. Wręcz przeciwnie, omawiane koncepcje kładą nacisk na 
to, że tak rozumiane państwo z tak rozumianym rynkiem na ogół „dogaduje się”, gdyż 
często interesy są wspólne. 
 W opisany wyżej sposób państwo zostaje włączone do analizy, ale nie jako „czarna 
skrzynka” makroekonomii, lecz jako struktury organizacyjne, związani z nimi ludzie 

                                                      
9 Termin government w języku angielskim w szerokim sensie staje się bliskoznaczny politycznej 
funkcji tworzenia polityki ekonomicznej [Webster 1986, vol. I, s.982c]. 
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i właściwe im zasady koordynacji. Reprezentanci państwa porozumiewają się z grupami 
nacisku, w szczególności z tymi, które reprezentują prywatne organizacje gospodarcze10. 
Prawidłowość tę obserwuje się nawet w państwach dyktatorskich [zob. Silva 1996]. 
Government w tym kontekście to nie jest niedostępny ośrodek strategiczny, lecz 
struktury oraz procedury decyzyjne, w których udział biorą między innymi 
przedstawiciele gospodarki. Otwarcie „czarnej skrzynki” w celu zbadania mechanizmu 
w środku wzbogaca analizy polityki gospodarczej, podobnie jak uznanie neoklasycznej 
wizji firmy za nieadekwatną przyniosło bogatsze paradygmaty i modele, oparte na 
koncepcji kosztów transakcyjnych [A.Dixit cyt.Williamson 1998, s.45] 
 Efektem wymiany racji i preferencji są reguły, które modyfikują porządek 
ekonomiczny. Reguły prawne (w tym – konstytucyjne) oraz instytucje polityczne 
stanowią kontekst, w którym funkcjonuje gospodarka rynkowa. Od nich w dużej mierze 
zależy forma, jaką przyjmuje kapitalizm na terytorium danego państwa. Ów „ponad-
korporacyjny” szczebel stanowi zatem immanentny element ładu gospodarczego. 
 Z zarysowanej perspektywy firma jest widziana jako organizacyjne ramy 
umożliwiające łagodzenie konfliktów oraz ograniczanie kosztów transakcyjnych, przy 
czym przedmiot analizy nosi znamiona korporacji funkcjonujących w realnej 
gospodarce. Jest to bowiem organizacja zintegrowana pionowo, zaangażowana 
jednocześnie w sieciowe formy koordynacji. Porządek gospodarczy i polityka 
gospodarcza postrzegane są jako wynik harmonizacji lub ścierania się racji wielkich 
prywatnych organizacji gospodarczych lub ich stowarzyszeń oraz reprezentantów 
państwa w strukturach politycznych. Oznacza to zdecydowane rozszerzenie zakresu 
badań poza granice tzw. racjonalności ekonomicznej, bowiem tym samym przyjmuje 
się, że oprócz kalkulacji kosztów i korzyści we własnym interesie reguły gry określa 
polityka i przyjęta w społeczeństwie hierarchia wartości. 
 
4. Przykład mo żliwo ści eksplanacyjnych uj ęcia teoretycznego 

 Z takich pozycji poznawczych podjęta zostanie próba interpretacji nieskuteczności 
pewnych przejawów interwencji w czasie obecnego kryzysu. Próbę tę od innych 
znanych mi odróżnia to, że koncentruje ona uwagę na najwyższym szczeblu procesów 
gospodarowania (government), czyli na stosunkach między władzą polityczną i repre-

                                                      
10 Oprócz grup powiązanych kapitałowo lub biznesowo i stowarzyszeń biznesu na rynku 
politycznym działają korporacje w szerokim sensie, a więc –- wielopodmiotowe organizacje takie 
jak centrale związków zawodowych i korporacje profesjonalistów (notariuszy, lekarzy i in.). W 
tym opracowaniu interesują nas jednak wielkie organizacje, nastawione na osiąganie korzyści 
ekonomicznych, lub ich reprezentacje. 
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zentantami najpotężniejszych firm. Ogranicza się ona do (nie)skuteczności polityki 
makroekonomicznej. Nie polega na analizie konkretnych regulacji, form kontraktowania 
itp. Poprzestaje na prezentowanym wcześniej ogólnym ujęciu, które pozwala 
uwzględnić podmioty o charakterze korporacji, a także oddziaływanie pomiędzy 
różnymi szczeblami gospodarowania. 
 Analiza w tej sekcji nawiązuje do zamykającej sekcję 2 konstatacji, że 
instytucjonalne podejście pozwala na podjęcie nowych zagadnień, związanych 
z funkcjonowaniem korporacji i z praktykowanym przez nie modelem biznesu. Punktem 
wyjścia jest obserwacja, że wielkie firmy, którym korporacyjna struktura pozwoliła 
urosnąć do potężnych rozmiarów, cechują specjalne metody działania w społecznym 
otoczeniu. 
 Wcześniej stwierdziliśmy, że ekonomia Williamsona nawiązuje do autentycznego 
fenomenu gospodarczego, jakim są wielkie, biurokratycznie zorganizowane 
przedsiębiorstwa. Wiele z nich to konglomeraty przemysłowo-finansowo-handlowe, 
gdzie firmy z różnych branż i sektorów łączą się ze względów funkcjonalnych czy 
strategicznych. Część z nich przez własność kapitału akcyjnego wiąże wiele 
przedsiębiorstw, z których każde ma osobowość prawną i formę spółki, w jedną 
wielopodmiotową jednostkę. Spółki w tej formie w USA nazywane są korporacjami, 
w Wielkiej Brytanii - spółkami publicznymi, w Niemczech, Francji, Włoszech - 
spółkami akcyjnymi i akcyjno-komandytowymi. Pozyskiwanie kapitału na otwartym 
rynku papierów wartościowych dzięki emisji akcji i obligacji przyczynia się do tego, że 
osiągają one stosunkowo duże rozmiary. Roczne obroty niektórych z nich są 
porównywalne z PKB słabiej rozwiniętych lub mniejszych krajów. 
 Tego typu wielkie organizacje gospodarcze kierują się względami innymi niż 
„klasyczne” przedsiębiorstwo. Menedżerów i specjalistów, którzy nimi zarządzają, 
interesuje nie tyle maksymalizacja zysku co na przykład stabilizacja dochodu na 
określonym poziomie. Literatura, która rozwinęła się na ten temat w latach 40. i 50. 
stworzyła podwaliny pod ekonomiczne teorie firmy, takie jak behawioralna teoria firmy, 
menedżerskie teorie firmy, teoria agencji, teoria kosztów transakcyjnych.11 Wskazują 
one, że motywy przedsiębiorczych zachowań mogą być różne [Noga 1996]. W 
największym skrócie można je scharakteryzować jako dążenie do zabezpieczenia się 
przed konsekwencjami niedoskonałej informacji i przetrwanie. Przedmiotem 

                                                      
11 Krótkie omówienie dyskusji z lat 40. i 50. i odesłania do literatury można znaleźć w Hardt 
[2009, s.33]. Ta sama dyskusja dała impuls do rozwoju teorii organizacji i zarządzania. Dogłębną 
informację na temat współczesnych ekonomicznych teorii firmy można znaleźć w książce T. 
Gruszeckiego [2002]. 
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szczególnej uwagi są koszty powodowane z jednej strony oportunizmem kontrahentów, 
z drugiej strony – pokusą nadużycia przez insiderów (menedżerów i pracowników). 
 Wspomniane koncepcje wzbogacają charakterystykę prywatnej organizacji 
gospodarczej. Zdają się jednak nie doceniać znaczenia jej rozmiarów oraz konsekwencji, 
jakie ten atrybut może mieć dla stosunków firmy z otoczeniem społecznym. Tę kwestię 
wyjaśnię na przykładzie strategii konkurencyjnej. Metody zdobywania przewagi 
konkurencyjnej przez korporacje dosadnie opisał w swoich książkach John K.Galbraith 
[1967, 1973, 2005], określany przez niektórych ze względu na unikalność perspektywy 
badawczej jako quasi-instytucjonalista [Landreth, Colander 1998]. Siła ekonomiczna 
korporacji zapewnia im pozycję uprzywilejowaną względem małych i średnich 
przedsiębiorstw, względem indywidualnych klientów i niekiedy także względem 
państwa. Dzięki niej korzystają z renty ekonomicznej jako price-makers. Mianowicie, 
nierówna siła przetargowa między korporacją i jej kontrahentami z sektora rynkowego 
może być wykorzystana do zaniżania cen produktów i usług świadczonych przez małych 
dostawców oraz do windowania cen produktów i usług firm o dużym udziale w rynku. 
Ponadto, potężne spółki są w stanie kreować popyt konsumencki za pomocą reklamy i 
marketingu – a nie tylko dostosowywać się do niego. I wreszcie, korporacje czerpią rentę 
polityczną, wykorzystując względy polityków i biurokratów państwowych bądź przy 
zamówieniach rządowych, bądź przy okazji wprowadzania nowych reguł prawnych. Jak 
dość dawno zauważył J.K.Galbraith [1979, s.234]: „Produkcja jest wielka niekoniecznie 
wtedy, gdy duże są potrzeby; może być wielka, gdy istnieją duże umiejętności 
sterowania zachowaniem indywidualnego konsumenta lub zdobywania symbiotycznego 
udziału w kontroli publicznych zakupów dóbr i usług – wszystko to w interesie 
biurokratycznego wzrostu.” 
 Ujęcie Galbraitha wychodzi poza zagadnienia koordynacji w ramach firmy 
z perspektywy kosztów i zysków. Korporacja jest postrzegana ze względu na swą siłę 
ekonomiczną, co lokuje ją w kontekście stosunków władzy. Jest to kontekst, którego 
znaczenie w nowej ekonomii instytucjonalnej potwierdza też dorobek Northa 
i Buchanana, o czym była mowa w sekcji 1. Dla niniejszych rozważań najważniejszy 
jest wniosek, że istotną rolę w opisanym modelu biznesowym pełni aktywność firm na 
ponad-korporacyjnym szczeblu, ściślej - koordynacja interesów w strukturach 
politycznych, omówiona w sekcji 3. Innymi słowy, ważną jego częścią jest interakcja 
z przedstawicielami państwa, to jest z politykami i biurokratami, na przykład przy okazji 
zamówień rządowych lub w trakcie lobbowania na rzecz określonych reguł prawnych. 
Instytucjonalne struktury służące interakcji państwa z grupami interesu mogą przynosić 
różne efekty dla społecznego dobrobytu [Olson 1982, 1997].  



50   Anna Ząbkowicz 

 Kolejny krok wymaga zwrócenia uwagi na to, że firmy, które mieszczą się w tej 
perspektywie, to między innymi podmioty obracające wyłącznie aktywami 
finansowymi. Wydaje się bowiem, że w ekonomii termin „korporacje” kojarzy się 
przede wszystkim z działalnością produkcyjną. Tak przynajmniej było w latach 
powojennych, poprzedzających deindustrializację w najwyżej rozwiniętych 
gospodarkach rynkowych, do których odnosi się przywołany wyżej J.K. Galbraith. 
Tymczasem nie tylko wielcy producenci lecz również wielkie banki (uniwersalne 
i inwestycyjne) oraz potężne firmy zarządzające funduszami inwestycyjnymi mają 
często formę korporacyjną.  
 Istnieją przesłanki, aby sądzić, że interwencja wielu rządów najwyżej rozwiniętych 
gospodarek w obliczu zjawisk kryzysowych okazała się nieskuteczna, gdyż 
koncentrowała się na pomocy tym właśnie podmiotom. Obserwując obecny kryzys z tej 
perspektywy, można stwierdzić, że ujawnił on specjalne stosunki miedzy władzami 
politycznymi i najznaczniejszymi graczami rynków finansowych. W czasie recesji, która 
nastąpiła po kryzysie zaufania na rynkach finansowych w 2008 roku, pomoc publiczna 
w niektórych najwyżej rozwiniętych gospodarkach osiągnęła bezprecedensowe 
rozmiary. Banki centralne zdają się działać, jakby już zapomniały o restrykcyjnej 
polityce monetarnej, i organizują pomoc ze środków fiskalnych na rzecz grup, od 
których jakoby zależy ożywienie gospodarek po spadkach w latach 2008-2009. 
Przykład, który dały władze USA, sprawił, że w kilku najwyżej rozwiniętych 
gospodarkach wartość ratunkowych programów finansowych i fiskalnych urosła do 
kilku lub kilkudziesięciu procent PKB [Khatiwada 2009, s.22, fig.12]. Interwencji 
towarzyszy bezprecedensowy wzrost deficytów budżetowych, których średni poziom w 
krajach G-20 między 2008 i 2009 rokiem wzrósł skokowo z około 4% PKB do około 
9% PKB. Mimo to oznaki ożywienia gospodarczego są słabe [OECD 2011]. Dlaczego 
obserwowana obecnie interwencja, na którą zdecydowało się wiele państw najwyżej 
rozwiniętych krajów w obliczu zjawisk kryzysowych, ujawniających się od roku 2007, 
przyniosła rozczarowujące rezultaty w sensie pobudzenia wzrostu gospodarczego?  
 Można postawić pytanie, czy przyczyny niskiej efektywności mobilizacji środków 
fiskalnych nie leżą między innymi w tym, jak zostały one podzielone. Niektóre dane 
skłaniają do uważniejszego przyjrzenia się strukturze wydatków w ramach finansowych 
i fiskalnych pakietów ratunkowych. Pakiety finansowe, chociaż polegają na zakupach 
akcji banków ze środków budżetowych w celu ich dokapitalizowania, bądź na 
gwarancjach rządowych dla pożyczek międzybankowych, z rachunkowego punktu 
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widzenia nie liczą się jako koszty fiskalne i nie wpływają na deficyt budżetowy12. 
Niemniej, brane są tu pod uwagę, gdyż potencjalnie tworzą obciążenie fiskalne w tym 
sensie, że w przyszłości mogą zwiększyć publiczne zadłużenie (dług ukryty). Nie 
kwestionowanym beneficjentem tej pomocy jest sektor bankowy. W przypadku 
Wielkiej Brytanii wartość środków stanowiących tego typu pomoc sięgnęła w 2008 
rekordowych 28.6% PKB [OECD 2011]. W Stanach Zjednoczonych w ramach 
programu z 2008 roku Troubled Assets Recovery Program (TARP) na ratowanie 
banków przeznaczono 700 miliardów dolarów i wydano 350 miliardów dolarów 
[Amadeo 2011]. Zastrzyki kapitałowe w dwóch trzecich zaabsorbowało pięć 
największych banków amerykańskich, które miały największe aktywa, najniższe 
wskaźniki adekwatności kapitałowej i najznaczniejsze straty [The Economist, October 
3rd 2009]. 
 Rozmiary „czysto” fiskalnych wydatków stymulacyjnych były z reguły mniejsze, 
a ich przeznaczenie było różne w zależności od kraju [Khatiwada 2009]. Pozostańmy 
przy najbardziej spektakularnym przypadku Stanów Zjednoczonych, gdzie podział 
wyglądał następująco [Khatiwada 2009, A.11]. Z 767 miliardów dolarów, 
przeznaczonych na pobudzenie amerykańskiej gospodarki w latach 2009 i 2010 
(American Recovery and Reinvestment Act) 250 miliardów dolarów zostało 
przeznaczone dla stanów i osób fizycznych, w tym 106 miliardów dolarów dla osób 
bezrobotnych i o niskich dochodach. Natomiast większość miała zasilić budżety 
przedsiębiorstw i gospodarstw domowych (w formie ulg podatkowych) oraz pobudzić 
inwestycje infrastrukturalne. Taki podział zdaje się wskazywać na to, że pomoc była 
kierowana przede wszystkim do biznesu, natomiast stosunkowo mało środków trafiło 
do samorządów terytorialnych i osób biednych, czyli do tych segmentów, które cechuje 
najwyższa skłonność do wydawania swoich dochodów. 
 W przypadku Stanów Zjednoczonych zatem największymi beneficjentami pomocy 
są banki i biznes. Przykład tego kraju sugeruje, że interwencja za pomocą środków 
fiskalnych koncentruje się na ratowaniu przed załamaniem zaledwie paru sektorów 
gospodarki uznanych za ważne. W USA po 2007 roku uprzywilejowuje ona banki, firmy 

                                                      
12 Z księgowego punktu widzenia finansowe pakiety ratunkowe mogą nie mieć żadnego wpływu 
na bieżące zadłużenie i deficyt budżetowy. Jeżeli zastrzyki kapitału traktować jako finansowe 
transakcje, w wyniku których rząd otrzymuje w zamian aktywa finansowe o wartości 
odpowiadającej zapłacie, to nie mają one wpływu na bilans. Co więcej, mogą stać się faktycznym 
źródłem zarobku, kiedy rynek powróci do normalności. Kupowanie wątpliwych aktywów może 
przynieść zysk, jeśli rządowi uda się sprzedać je po wyższej cenie. Z kolei gwarancje pożyczkowe 
nie są właściwie kosztem fiskalnym, gdyż mogą nigdy nie zostać wyegzekwowane.[Khatiwada 
2009, s.22].  
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infrastrukturalne i – w znacznie mniejszym stopniu – niektórych wielkich producentów 
samochodów. Warto podkreślić, że zarówno w bankowości jak w przemyśle 
samochodowym funkcjonują firmy o największych rozmiarach, o charakterze 
korporacji wielonarodowych i ponadnarodowych. Ponadto, sektor finansowy i przemysł 
motoryzacyjny w Stanach Zjednoczonych łączą wyjątkowo ścisłe więzi z politykami u 
władzy [Galbraith 1979, Ingham 2011, Kowalik 2005]. Wielomiliardowe subsydia w 
różnej postaci ze strony państwa na rzecz wielkich korporacji od szeregu lat krytykuje 
między innymi Joseph Stiglitz, który nazywa ten układ „Corporate Welfarism American 
Style” [Stiglitz 2010, s. 171]. W czasie kryzysu owe subsydia, jego zdaniem, zostały 
rozdęte na niespotykaną skalę. 
 Należałoby zbadać, czy takie ukierunkowanie pomocy znajduje potwierdzenie 
również w podziale środków „ratunkowych” w innych znaczących gospodarkach. Nie 
podejmując tego wyzwania tutaj, należy jednak wyjaśnić, do czego prowadzi obrany 
kierunek myślenia. Tego typu „adresowane” wydatki z rządowego budżetu pomagają 
wprawdzie przetrwać kryzys potężnym prywatnym organizacjom gospodarczym „blisko 
rządu” i powstrzymywać spadek zatrudnienia, jednak częściowo finansują inwestycje 
niepotrzebne13. Natomiast z powodu uprzywilejowania wielkich banków i niektórych 
firm w podziale środków stosunkowo mała część interwencyjnych wydatków 
publicznych może mieć wpływ na decyzje tych, którzy przyrost dochodu muszą 
wydatkować niemal w całości, czyli gospodarstw domowych o stosunkowo niskich 
dochodach i beneficjentów transferów socjalnych. 
 
Zakończenie 

 Pragnę zaznaczyć, że powyższy sposób rozumowania, zaznaczony na końcu tak 
krótkiej formy wypowiedzi, służyć ma jedynie zaznaczeniu otwartych kierunków badań 
oraz inspiracji do stawiania nowych hipotez. Sugerowana tutaj przyczyna widocznej 
nieefektywności polityki pobudzania popytu za pomocą środków fiskalnych z 
pewnością musi być skonfrontowana z innymi próbami interpretacji i z wynikami badań. 
 W związku z niską skutecznością polityki fiskalnej w amortyzowaniu następstw 
trwającego kryzysu finansowego toczy się obecnie interesująca i żywa dyskusja. Jest to 

                                                      
13 Na przykład w Japonii specjalne stosunki między bankami, branżą budowlaną i politykami od 
lat 90. znajdują odbicie w ogromnych programach robót publicznych „w kraju, który miał już 
wszystkie mosty, drogi i tamy, jakie były mu rzeczywiście potrzebne.”[Emmot 2009, s.100]. Jest 
to przykład politycznych donacji, które mają na celu lokalne korzyści i zarazem mogą 
przysporzyć politycznego kapitału (tzw pork barrel). Zob. the Economist April 12th 2008, 
September 6th 2008, October 24 2009. 
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temat sam w sobie, tu jednak spróbuję odwołać się tylko do wybranych znanych analiz, 
aby lepiej zarysować interpretację wynikającą z instytucjonalistycznego podejścia. 
W swoim monumentalnym studium Reinhart i Rogoff [2009] przeprowadzili 
empiryczną analizę danych dla wielu krajów w dalekiej i bliższej przeszłości w celu 
określenia związków między podstawowymi zjawiskami makroekonomicznymi. 
Między innymi sformułowali wnioski odnoszące się do deficytu budżetowego i długu 
publicznego w kontekście wzrostu gospodarki. Autorzy zjawisko pogłębiania deficytu 
w czasie kryzysu (nie wyłączając aktualnego) wiążą przede wszystkim z kurczeniem się 
przychodów budżetu rządu. Rosnące deficyty budżetowe niezmiennie prowadzą do 
akumulacji długu publicznego, jednak związek między tymi zjawiskami fiskalnymi 
a wzrostem gospodarki jest słaby. Nasila się (w negatywnym sensie, tzn. w sensie 
spadku tempa wzrostu gospodarczego) dopiero kiedy dług przekracza 90% PKB. 
 Richard Koo, stosunkowo często przywoływany ze względu na swoją oryginalną 
interpretację współczesnych recesji (balance sheet recession), próbuje zdiagnozować 
aktualny kryzys, również opierając się na analizie makroekonomicznych wskaźników. 
Zgodnie z jego diagnozą [Koo 2011], wzrost deficytów sektora publicznego 
w niektórych najwyżej rozwiniętych krajach europejskich nie stymuluje wzrostu 
gospodarki, gdyż okazuje się zbyt mały względem wzrostu skłonności sektora 
prywatnego do oszczędzania. Koo bierze pod uwagę nie tylko finansowy deficyt sektora 
finansów publicznych (general government); pokazuje także jak zmieniał się bilans 
sektora prywatnego i dezagreguje go na przepływy finansowe firm oraz gospodarstw 
domowych. Dokumentuje tezę, że w wielu krajach Europy firmy i gospodarstwa 
domowe starają się zmniejszyć długi i zwiększyć oszczędności w dążeniu do poprawy 
własnych bilansów14. Z jego danych wynika, że oszczędzają firmy i oszczędzają 
gospodarstwa domowe, jednak oszczędności firm rosną wyraźnie szybciej. To przede 
wszystkim ten segment wstrzymuje się od wydatków. Ponad to, wzrost oszczędności 
sektora prywatnego od 2009 roku jest tak szybki, że nawet spektakularny wzrost 
fiskalnych deficytów po upadku Lehman Brothers nie jest w stanie ich wchłonąć. 
Odniesienie do siebie sald przepływów finansowych w sektorze publicznym i w sektorze 
prywatnym, jak to czyni Koo, rzuca nowe światło na politykę deficytu budżetowego 
obecnie. Jej zastosowanie w celu stymulacji wzrostu polega, jak wiadomo, na założeniu, 
że zwiększony deficyt budżetowy z naddatkiem zrekompensuje ograniczenie wydatków 
sektora prywatnego. 

                                                      
14 W tym sensie sytuacja odpowiada sytuacji, utrzymującej się w Japonii od początku lat 90.[Koo 
2008] 
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 Niniejsza próba nie tyle polega na porównaniach ilościowych, jak cytowane analizy, 
co na pewnych atrybutach koordynacji w gospodarce na różnych szczeblach. Przy tym 
posuwa się dalej w dezagregacji i zarazem korzysta z holistycznej wizji porządku 
gospodarczego. Mianowicie, w ramach sektora przedsiębiorstw wyodrębnia firmy o 
charakterze korporacji. Jednak nie poprzestaje na analizie specyfiki tej kategorii 
podmiotów gospodarczych. Bierze pod uwagę właściwe tej kategorii sposoby 
koordynacji z perspektywy ładu gospodarczego, konkretnie pod kątem znaczenia 
stosunków z państwem. Badanie takich zjawisk, jak zabieganie o zamówienia publiczne 
czy lobbying w strukturach państwa na rzecz zmian bądź utrzymania reguł gry, może 
prowadzić do innych hipotez niż te, które nasuwają wspomniane wcześniej analizy. W 
przypadku Stanów Zjednoczonych szczególne stosunki między potężnymi firmami i 
rządową administracją w strukturach government przyczyniły się do tego, że większość 
wydatków rządowych została skierowana pośrednio i bezpośrednio do banków i 
wielkich firm o strukturze korporacji kosztem tych podmiotów, które przyrost dochodu 
wydatkują niemal w całości i bez wielkiej zwłoki. Ponieważ banki i korporacje w 
obliczu kryzysu zaufania okazały przedłużającą się wstrzemięźliwość, wydatki te w 
dużej mierze nie trafiły do gospodarki w postaci kredytu czy inwestycji, lecz posłużyły 
do poprawy bilansów.  
 Podsumowując, analizy ekonomiczne powinny w większym stopniu uwzględniać 
zagadnienia koordynacji w organizacyjnych ramach korporacji ze względu na 
szczególne właściwości i aspekty zachowań wielkich wielopodmiotowych organizacji 
gospodarczych oraz na ekonomiczne znaczenie funkcjonowania tego typu firm w 
gospodarce. Fenomen korporacji powinien być rozważany nie tylko pod kątem kosztów 
i korzyści z prowadzonych przez nie transakcji, lecz także w sensie roli, jaką 
wielopodmiotowe prywatne organizacje gospodarcze i finansowe odgrywają w po-
rządku gospodarczym i w społeczeństwie. Opisy korporacji w literaturze ekonomicznej 
często dotyczą formy prawnej [Wiankowski i in. 2002] i podkreślają rozmiary 
aktywności gospodarczej tych organizacji [Zorska 2007]. Jednak stosunkowo niewielu 
autorów posuwa się w charakterystyce dalej, analizując wzorem Johna K. Galbraitha ich 
społeczno-ekonomiczne cele oraz metody działania i poszukiwania renty, które zdają się 
dotykać istoty fenomenu.  
 Po drugie, objęcie perspektywą badawczą sfery wzajemnych oddziaływań między 
przedstawicielami gospodarki i państwa, czyli koordynacji interesów gospodarczych w 
strukturach państwa, pomaga lepiej objaśnić skuteczność polityki gospodarczej. Teorie 
firmy nie odżegnują się od stosunków władzy wewnątrz korporacji. Jednak nawet w 
pracach Williamsona brak przełożenia między strategią hierarchicznej organizacji 
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gospodarczej („strategic management”) i decyzjami w strukturach biurokracji 
publicznej („public bureau”) (Williamson 1998). Koordynacja na niższym i na wyższym 
szczeblu nie powinna być rozpatrywana rozłącznie. Merytorycznych podstaw do 
formułowania takich postulatów dostarcza znajomość spektrum teorii znanych jako 
ekonomia instytucjonalna. 
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3. Projektowanie polityki przemysłowej a instytucje  
 
Streszczenie 

 W okresie minionego półwiecza naukowa debata na temat polityki przemysłowej 
przechodziła różne fazy, prowadząc od aktywnego interwencjonizmu państwa, poprzez 
neoliberalizm, do interwencjonizmu o charakterze pasywnym. W efekcie stworzono 
imponujący zestaw instytucjonalnych koncepcji polityki przemysłowej. Szkicując te 
koncepcje wraz z instrumentami polityki przemysłowej, autor wysuwa następującą tezę: 
skuteczność instytucjonalnych reguł wspomnianej polityki zależy od tego, czy 
nieformalne instytucje oparte na interesach, systemach wartości ludzi itp., pozostają 
w zgodzie z regułami formalnymi. Analiza zawiera przegląd kilku hipotetycznych opcji 
w dziedzinie wymienionej wzajemnej relacji. 

Słowa kluczowe: polityka przemysłowa, reguły formalne, instytucje nieformalne, 
zmiana instytucjonalna 
 

Projecting the industrial policy and the institutio ns 
 
Abstract 

 Over the past half century, the research debate on industrial policy has intensified at 
certain points in time, starting from the active state intervention through the neoliberal 
approach to the passive state intervention. As a result, a set of the institutional concepts 
of industrial policy has been created. In outlining these concepts as well as instruments 
of industrial policy, the author puts forward a thesis: the effectiveness of institutional 
rules of that policy depends on whether informal institutions based on human interests, 
value systems etc., stay in line with formal rules. The paper reviews several hypothetical 
options regarding the interrelation in question. 

Keywords: industrial policy, formal rules, informal institutions, institutional change  

 

                                                      
1 Autor jest pracownikiem Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. 
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Wprowadzenie 

 W drugiej połowie dwudziestego wieku zarówno naukowa debata, jak i działania 
podejmowane w ramach polityki przemysłowej, zmieniały się w znaczący sposób (por. 
tabela 1). Naukowy dyskurs uległ intensyfikacji po zakończeniu II Wojny Światowej 
wraz z odbudową gospodarek Japonii i Europy, której towarzyszyło uzyskanie 
niepodległości przez wiele kolonii w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej. W centrum 

uwagi znalazły się wówczas takie problemy, jak np. niedoskonałości rynkowej 
koordynacji decyzji, korzyści skali, czy niedobór popytu zagregowanego. 
Równocześnie w wielu krajach rząd podejmował aktywną interwencję w formie 
m.in. protekcji wschodzących przemysłów, używając w tym celu ceł i kwot 
importowych2. Istniało przekonanie, że aktywna rola administracji rządowej 
i własność państwowa są niezbędne do eliminowania skutków niesprawności 
rynku.  
 

                                                      
2 P. Rosenstein-Rodan, Problems of Industrialization of Eastern and South-eastern Europe, 
“Economic Journal” 1943, no. 53, s. 202-211; A. O. Hirschman, The Strategy of Economic 
Development, Yale University Press, New Haven 1958; R. Prebisch, Commercial Policy in 
Underdeveloped Countries, “American Economic Review” 1959, 49 (2), s. 251-273; G. Myrdal, 
Economic Theory and Under-Developed Regions, Duckworth, London 1957; R. E. Baldwin, The 
Case against Infant Industry Protection, “Journal of Political Economy” 1969, 77 (3), s. 295-
305; A. O. Krueger, The Political Economy of the Rent-Seeking Society, “American Economic 
Review” 1974, 68 (2), s. 270-274; A. O. Krueger, Government Failures in Development, “Journal 
of Economic Perspectives” 1990, no. 4, s. 9-23; H. Pack, Productivity and Industrial 
Development in sub-Saharan Africa, “World Development” 1993, 21 (1), s. 1-16; H. Pack, 
Industrial Policy: Growth Elixir or Poison?, “World Bank Research Observer” 2000, 15 (1), s. 
47-68; A. Amsden, Asiaʾ s Next Giant: South Koreaʾs Late Industrialization, Oxford University 
Press, Oxford 1989; D. Rodrik, Industrial Policy for the Twenty-First Century, “Discussion 
Paper” 2004, no. 4767, Centre for Economic Policy Research; H.-J. Chang, Kicking Away the 
Ladder: Infant Industry Promotion in Historical Perspective, “Oxford Development Studies” 
2003, 31 (1), s. 21- 32; S. Lall, Selective Industrial and Trade Policies in Developing Countries: 
Theoretical and Empirical Issues, w: C. Soludo (red.), The Politics of Trade and Industrial Policy 
in Africa: Forced Consensus?, Africa World Press & IDRC 2004, s. 4-14; J. Lin, H.-J. Chang, 
Should Industrial Policy in Developing Countries Conform to Comparative Advantage or Defy 
it? A Debate between Justin Lin and Ha-Joon Chang, “Development Policy Review” 2009, 27 
(5), s. 483-502; R. R. Nelson, National Innovation Systems. A Comparative Analysis, Oxford 
University Press, New York 1993; J. A. Robinson, Industrial Policy and Development: A 
Political Economy Perspective, “World Bank Occasional Paper”, 24 June 2009; W. A. Naudé, 
New Challenges for Industrial Policy, “WIDER Working Paper” 2010, no. 107; M. Pianta, M. 
Lucchese, Industrial and Innovation Policies in the European Union, w: F. Garibaldo, M. 
Boglioni, V. Telljohan (red.), Workers, Citizens, Governance: Socio-Cultural Innovation at 
Work, Peter Lang, Berlin 2012.  
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Tabela 1. Zmiany teorii i praktyki w dziedzinie polityki przemysłowej 

Orientacja Kluczowe idee i działania Uczestnicy dyskursu 

Aktywny 
interwencjonizm 
państwowy 

• uprzemysłowienie jest niezbędne do rozwoju 
• niesprawności rynku uniemożliwiają samoczynną 

industrializację i rozwój 
• niesprawności rynku są wszechobecne w krajach 

rozwijających się 
• niezbędna jest aktywna polityka przemysłowa w formie 

ochrony przemysłów wschodzących, a także własność 
państwowa i koordynacja ze strony rządu  

Rosenstein-Rodan (1943) 
Hirschman (1958) 
Prebisch (1959) 
Myrdal (1957) 

Neoliberalizm 
ekonomiczny 

• praktyczne trudności stosowania polityki przemysłowej są 
znaczące 

• niesprawności rządu przewyższają niesprawności rynku, co 
prowadzi do poszukiwania renty i marnotrawstwa zasobów 

• liberalizacja handlu, prywatyzacja , pozyskiwanie 
zagranicznych inwestycji bezpośrednich wraz z 
makroekonomiczną stabilizacją są niezbędne do rozwoju 

• dominacja pierwszej i drugiej edycji konsensu 
waszyngtońskiego  

Baldwin (1969) 
Krueger (1974, 1990) 
Pack (1993, 2000) 

Pasywny 
interwencjonizm 
państwowy 

• niesprawności zarówno rynku, jak i rządu są nierozłączne 
• polityka przemysłowa jest niezbędna, lecz ważny jest wybór 

jej instytucjonalnych reguł 
• praktyka wymaga, by polityka przemysłowa była elastyczna  
• innowacyjność i technologiczne unowocześnienie powinny 

stanowić główny cel polityki przemysłowej 
• na plan pierwszy wysuwa się promocja narodowych 

systemów innowacji 
• rewitalizacja polityki przemysłowej w UE czynnikiem 

wzrostu międzynarodowej konkurencyjności ugrupowania  

Amsden (1989) 
Nelson (1993) 
Rodrik (2004) 
Chang (2003, 2009) 
Lall (2004) 
Lin (2009) 
Robinson (2009) 
Naudé (2010) 
Pianta (2012) 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
 Kolejną naukową orientacją w dziedzinie polityki przemysłowej był neoliberalizm 
ekonomiczny, który nie stanowił jednak następstwa liniowego rozwoju liberalizmu; ten 

pierwszy stał się nową jakością w odpowiedzi na wyzwania trzeciej fazy globalizacji3. 

Początków neoliberalizmu należy poszukiwać w założonym przez Friedricha von 
Hayeka w 1947 roku Mont-Pelerin Society (grupującym takie znakomitości, jak Ludwig 
von Mises, Milton Friedman czy Karl Popper). Intelektualny dorobek tego Towarzystwa 
dostarczył w przyszłości odpowiedzi na gospodarcze bolączki lat 70. w postaci stagflacji 
i nadmiernie rozbudowanego welfare state, których nie można było już eliminować za 
pomocą instrumentarium ekonomii Keynesa. Narodziły się monetaryzm i ekonomia 
podaży, których podstawą stały się idee gospodarki wolnorynkowej i konstytucyjnego 
zagwarantowania własności prywatnej, wolności i społeczeństwa otwartego, zaś 
liberalizm socjalny ustąpił miejsca liberalizmowi rynkowemu: odtąd wydajność pracy 

                                                      
3 Szerzej na ten temat por. W. Jakóbik, Theory of Economy as the Original Cause of the World 
Crisis, ˮ Contemporary Economics” 2011, no. 5 (2), s. 4-15.  
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otrzymała status determinanty dochodów (wymuszane w praktyce ustępstwa na rzecz 
transferów socjalnych traktowano jak zakłócenie gospodarowania).  
 Ostateczne zwycięstwo neoliberalizmu w latach 80. i związanej z nim ekonomii 
głównego nurtu było tak przekonujące, że ta intelektualna konstrukcja otrzymała patent 
na jedyną możliwą i właściwą interpretację świata gospodarki. Innymi słowy uznano, że 
neoliberalizm wyraża naturalny porządek rzeczy (ang.: There is No Alternative, 
w skrócie TNA), stanowiąc podstawę polityki ekonomicznej w rozwiniętych krajach 
i programów gospodarczych organizacji międzynarodowych. W gospodarce 
amerykańskiej lat 90. neoliberalne idee otrzymały wzmocnienie z kręgów 
dziennikarstwa, dużego biznesu i think-tanków (np. Heritage Foundation, Cato 
Institute), a także zostały – rzekomo – pozytywnie zweryfikowane przez szybki, stabilny 
wzrost (rzekomo, gdyż nie wykazano przyczynowo-skutkowej zależności między 
neoliberalizmem a rozwojem technologii informatycznych, stabilizującym wzrost). W 
tym okresie mało kto był w stanie sygnalizować zarzewie nadciągającego kryzysu 
globalnego. 
 W konsekwencji zanegowano zarówno możliwość, jak i potrzebę prowadzenia 
polityki przemysłowej z powodu znaczących niesprawności rządu oraz 
niebezpieczeństwa, przyjmującego formę wszechobecnej korupcji i poszukiwania renty. 
Zgodnie z waszyngtońskim konsensem, który zdominował ortodoksyjne myślenie w 
ekonomii rozwoju, interwencja państwa powinna być adresowana do wąskiego zestawu 
niesprawności rynku (m.in. w dziedzinie edukacji i infrastruktury). Równocześnie 
zalecano denacjonalizację przedsiębiorstw państwowych i znaczące ograniczenie 
restrykcji importowych. W krajach stosujących się do zaleceń konsensu 
waszyngtońskiego, polityka przemysłowa stawała się coraz mniej selektywna 
i dyskryminująca, występując w praktyce (np. w Ameryce Łacińskiej) pod nazwą 
polityki rozwoju konkurencji czy strategii zwiększania produktywności. 
 Neoliberalne idee na wskroś zdominowały w literaturze interpretację przyczyn 
kryzysu finansowego, jaki dotknął kraje Azji Wschodniej w latach 1997-1998. 
Wskazywano, że znaczący wkład w zjawiska kryzysowe miała prowadzona wcześniej 
polityka przemysłowa, w ramach której udzielano preferencyjnych kredytów na rzecz 
nieefektywnych przedsiębiorstw lub wręcz sektorów. Powstało przekonanie, iż wszelkie 
odmiany selektywnej polityki przemysłowej są nie tylko ekonomicznie szkodliwe, ale i 
niepotrzebne.  
 Pierwszym sygnałem do odwrotu od tego przekonania była porażka 
restrukturyzacyjnych recept, które forsował waszyngtoński konsens w odniesieniu do 
wyselekcjonowanych krajów Afryki subsaharyjskiej. W literaturze umacniało się 
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stanowisko, w świetle którego liberalizacja wymiany międzynarodowej może 
wprawdzie prowadzić na krótką metę do poprawy efektywności alokacji, lecz w długim 
okresie nie zapewnia automatycznie dynamicznego wzrostu, a tym bardziej rozwoju. Co 
więcej, wskazywano na frykcje w dziedzinie absorpcji przez kraje rozwijające się 
technologii, innowacji i wiedzy, ponieważ proces ten wymaga istnienia odpowiedniego 
kapitału ludzkiego i społecznego. Powstały modele ekonomiczne, w których wykazano 
wpływ szerokiego otwarcia gospodarek rozwijających się na ich deindustrializację, 
mierzoną za pomocą spadającego udziału zatrudnienia i produktu krajowego w 
przemyśle.  
 Drugim sygnałem do porzucenia przekonania o szkodliwości polityki przemysłowej 
były globalne turbulencje, które przybrały formę recesji następującej w ślad za kryzysem 
finansowym w latach 2007-2008. Z jednej strony, spowodowały one doraźną, 
selektywną pomoc niektórych rządów dla sektora przemysłu, z drugiej zaś wspomniane 
turbulencje zainspirowały ekonomistów do sformułowania głębszej (chociaż nienowej) 
refleksji: niesprawności rynku ponownie dały znać o sobie, tym razem doprowadzając 
do finansyzacji gospodarki. Wyłoniła się stąd dyrektywa dotycząca zwiększenia roli 
państwa m.in. w zakresie zaktywizowania niefinansowych sektorów, w tym przemysłu. 
W Unii Europejskiej formalnym tego wyrazem jest Strategia Europa 2020, która ma na 
celu wprowadzenie europejskiej gospodarki na ścieżkę szybkiego, lecz zarazem 
zrównoważonego wzrostu. Nowa polityka przemysłowa została ukierunkowana na 
generowanie innowacyjności i między-narodowej konkurencyjności, w warunkach 
stopniowej likwidacji przestarzałych zdolności produkcyjnych. 
 Współczesny dyskurs koncentruje się nie tyle na rozwianiu wątpliwości, czy polityka 
przemysłowa jest potrzebna, ile na udzieleniu odpowiedzi na pytanie o instytucjonalną 

formę tej polityki4. Wielu wcześniejszych oponentów polityki mikroekonomicznej 

zwraca obecnie uwagę na jej użyteczność w formie pasywnego interwencjonizmu 
państwowego: obiecująca jest polityka horyzontalna, słabiej ingerująca w alokację 
zasobów, dzięki czemu można uniknąć deformacji cenowych. Polityka przemysłowa jest 
całkowicie wykonalna o tyle, o ile jest oparta na „małym budżecie” i nie wspiera 
nieproduktywnych firm, nawet tych o dużym znaczeniu dla gospodarki.  
 Problem badawczy sprowadza się zatem do projektowania i wyboru alternatywnych 
rozwiązań instytucjonalnych – reguł polityki przemysłowej, które potencjalnie są 
skuteczne, czyli zdolne do zapewnienia realizacji wytyczonych celów (np. 

                                                      
4 D. Rodrik, Industrial Policy: Donʾt Ask Why, Ask How, “Middle East Development Journal” 
2009, no.1 (1), s. 1-29; ; K. Warwick, Beyond Industrial Policy: Emerging Issues and New 
Trends, “OECD Science, Technology, and Industry Policy Papers” 2013, no. 2. 
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restrukturyzacji przemysłu). Mowa o kreacji instytucji formalnych, które w praktyce 
napotykają wiele czynników, a wśród nich również instytucje nieformalne oparte 
o zwyczaje, interesy i system wartości menedżerów firm, będących przedmiotem 
oddziaływania instytucji formalnych. Dysonans, jaki może powstać między tymi dwoma 
rodzajami instytucji, osłabia skuteczność polityki przemysłowej.  
 
1. Reguły polityki przemysłowej – uj ęcie ogólne 

 Istnieje wiele komplementarnych bądź wzajemnie wykluczających się sposobów 
definiowania polityki przemysłowej. Pozostawiając na uboczu te mało wnoszące do 
tematu, można je pogrupować według następujących kryteriów:  

• zakres oddziaływania polityki przemysłowej na zdarzenia w gospodarce; 

• cele bieżąco formułowane przez decydentów w ramach tej polityki; 

• instrumenty realizacji celów lub inaczej: narzędzia polityki przemysłowej, 
umożliwiające państwu bezpośrednią (incydentalne, administracyjne wkroczenie) 
bądź pośrednią (zasady finansowania) ingerencję w rodzajową strukturę produkcji na 
poziomie mikro (asortymenty i grupy towarowe), mezo (branże i gałęzie) oraz makro 
(działy), przy czym dwa ostatnie powstają wskutek agregacji poziomu mikro.  

 Wymienione kryteria stanowią wyłącznie odmienny punkt widzenia tej samej 
polityki rządu, natomiast pierwsze i drugie – jak się okaże – są ściśle wzajemnie 
związane.  
 Definiowanie polityki przemysłowej z punktu widzenia stawianych przed nią celów 

(których znaczenie jako kryterium jest tu wiodące) pozwala wyróżnić pięć opcji5. 

 Po pierwsze, przegląd otwiera systemowa polityka przemysłowa, która oznacza 
zmianę – zwiększenie lub zmniejszenie – stopnia kontroli państwa nad rynkową alokacją 
(realokacją) zasobów i zmianami strukturalnymi w przemyśle (por. tabela 2). Krótko 
mówiąc, chodzi o nasilenie bądź osłabienie regulacji ze strony rządu, przy czym 
regulacja oznacza specyficzne ramy instytucjonalne zaprojektowane w celu zapewnienia 
nadzoru i kontroli rządu nad firmami w poszczególnych gałęziach przemysłu. Wynika 

                                                      
5 Por.: M. Cimolli, G. Dosi, J. E. Stiglitz (red.), Industrial Policy and Development: The Political 
Economy of Capabilities Accumulation, Oxford University Press, Oxford 2009; D. Rodrik, 
Industrial Policy…, op.cit.; H. Pack, K. Saggi, The Case for Industrial Policy: a Critical Survey, 
“World Bank Working Paper Series” 2006, no. 3839; R. Wade, After the Crises: Industrial Policy 
& Developmental State, London School of Economics, “Seminar Papers”, March 2010; R. 
Hodler, Industrial Policy in an Imperfect World, “Journal of Development Economics” 2009, no. 
90, s. 85-93; I. ul-Haque, Rethinking Industrial Policy, “UNCTAD Discussion Paper” 2007, no. 
183.   
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stąd, że również w gospodarce instytucjonalnie dojrzałej mamy do czynienia z 
ingerencją państwa w roli organu stanowiącego reguły gry (government as rule-maker), 
w tym przypadku w odniesieniu do sfery przemysłu. Innymi słowy, prowadząc politykę 
systemową, państwo projektuje i wybiera instytucjonalny kształt polityki przemysłowej.  
 
Tabela 2. Wpływ rynku lub państwa na zmiany strukturalne 

Atrybuty wpływu 
Instytucjonalne czynniki zmian strukturalnych 

rynek agendy państwowe 

Typ informacji wyceny zasobów i produktów  
informacja niecenowa, czasami o 
charakterze administracyjnym 

Kryterium 
podejmowania 
decyzji 

ekspansja na rynku, zysk i zwiększenie 
wartości firm 

efektywność mezostruktury; 
względy polityczne 

Koordynacja 
decyzji 

bezpośrednia pozioma 
pośrednia lub bezpośrednia 
pionowa, czasami bezpośrednia 
pozioma 

Horyzont czasowy 
decyzji 

raczej krótki lub średni dominuje średni bądź długi 

Typ dostosowań 
strukturalnych 

dostosowania oddolne dostosowania indukowane odgórnie 

Dominujący sektor 
wpływu 

prywatny publiczny 

Niekorzystne efekty 
zewnętrzne 

zanieczyszczenie środowiska 
naturalnego, zniszczenie dróg 
publicznych i mostów, choroby 
cywilizacyjne itp. 

obciążenie podatników rozdętymi 
kosztami transakcyjnymi 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
 Po drugie, polityka przemysłowa oznacza makroekonomiczne (skierowane do całej 
gospodarki lub wielkich jej części) oddziaływania administracji, których zadaniem jest 
ułatwienie i usprawnienie funkcjonowania samoczynnych, oddolnych dostosowań 
strukturalnych w przemyśle. W tym ujęciu przyjmuje się, że jeżeli środowisko 
makroekonomiczne jest właściwe, to nie ma potrzeby prowadzenia przez państwo 
niefinansowej polityki; mamy wtedy do czynienia ze świadomą rezygnacją państwa 
z ustalania jakiejkolwiek listy celów dotyczących sfery realnej.  
 Po trzecie, można wyróżnić także nieselektywną, ponadsektorową lub inaczej – 
horyzontalną politykę przemysłową, która koncentruje się na dziedzinach, takich jak np. 
badania i rozwój, edukacja, szkolenie oraz prognostyczne informowanie firm 
przemysłowych, ekorozwój czy infrastruktura gospodarcza. Takie określenie polityki 
przemysłowej zawiera wprawdzie cele adresowane do sfery rzeczowej, lecz jest ono 
pozbawione charakteru rankingowego, żaden sektor przemysłowy nie jest w nim 
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uprzywilejowany, rola państwa zaś polega na korygowaniu lub (rzadko) zastępowaniu 
rynku. 
 Po czwarte, w praktyce oddziaływania makroekonomiczne mogą wszakże okazać się 
niewystarczające do zapewnienia sprawności samoczynnym (wyłącznie rynkowym) 
przemianom strukturalnym, wówczas jest zasadne podejmowanie pozarynkowej 
ingerencji w odniesieniu do określonych sektorów przemysłu. W ramach tak rozumianej 
polityki przemysłowej rząd określa rzeczowe priorytety, a polityka przyjmuje formę 
rankingowej listy celów i aktywnej ingerencji w alokację zasobów. W tym przypadku 
można mówić o polityce sektorowej lub wertykalnej. 
 
Tabela 3. Opcje polityki przemysłowej 

Główne 
cechy 

Opcje polityki przemysłowej 

systemowa makro- 
ekonomiczna 

horyzontalna 
wertykalna- 

przedmiotowa 

wertykalna- 

podmiotowa 

Cele 

zmiana 
stopnia 

kontroli ze 
strony 

państwa 

stabilizacja; 
trwałe podstawy 

wzrostu i 
rozwoju 

cele 
odnoszone do 

sfery 
rzeczowej, 
pozbawione 
charakteru 

rankingowego 

cele obejmujące 
sferę rzeczową, 
tworzące listę 
rankingową 

cele dotyczące sfery 
rzeczowej, 

tworzące listę 
rankingową 

Rola rządu 
określanie 
reguł gry 

kształtowanie 
środowiska 

makro- 
ekonomicznego 

nieselektywne 
wspieranie 
przemysłu 

selektywne 
promowanie 

sektorów przemysłu 

selektywne 
promowanie grup 

przemysłowych lub 
firm 

Stosunek do 
rynkowej 
alokacji 

czytelna 
zmiana jej 
zakresu 

bezpośrednio 
neutralny 

neutralny 
nieczytelna 
deformacja 

nieczytelna 
deformacja 

Relacja: 
oddolne-
odgórne 
dostosowania 
strukturalne 

aktywnie 
określa tę 

relację 

kształtuje 
sprawność 
dostosowań 

oddolnych, lecz 
zasadniczo 
relacji nie 
zmienia 

dystansuje się 
wobec tej 

relacji 

bieżąco utrwala 
relację, 

zaprojektowaną w 
ramach polityki 

systemowej 

bieżąco petryfikuje 
relację, którą 

określa polityka 
systemowa 

Instrumenty 
realizacji 

akty 
prawne 
różnego 
rzędu 

narzędzia 
fiskalno- 

monetarne 

środki 
przekazu 

informacji, 
szkolenie, 

doradztwo itp. 

instrumenty 
bezpośredniej lub 

pośredniej 
ingerencji w sferę 

produkcji 

narzędzia 
bezpośredniej lub 

pośredniej 
ingerencji w sferę 

produkcji 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
 Po piąte, podobne powody przemawiają za prowadzeniem selektywnej polityki 
przemysłowej, adresowanej do grup przemysłowych bądź nawet do konkretnych firm. 
Przedstawiony poprzednio sposób określania polityki miał charakter przedmiotowy, ten 
zaś – podmiotowy. Należy podkreślić, że zarówno w czwartej, jak i w piątej opcji lista 
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celów polityki przemysłowej wynika z przyjętych przez państwo priorytetów, niekiedy 
mówi się wręcz o interesie narodowym.  
 Czynnikiem różnicującym opisane opcje polityki przemysłowej są w pierwszym 
rzędzie cele, natomiast pozostałe cechy opcji są wobec nich wtórne (zob. tabela 3). 
Określenie systemowa polityka przemysłowa jest zbitką dwóch pojęć: polityki 
systemowej, która obejmuje instytucjonalizację gospodarki, a także polityki 
przemysłowej, będącej bieżącą ingerencją rządu w alokację zasobów przy użyciu ceł 
importowych, subwencji podmiotowych / przedmiotowych itp. instrumentów. Tego 
rodzaju połączenie jest jednak dyskusyjne, gdyż zamazuje znaczenie instytucjo-
nalizacji, stwarzającej wszystkim podmiotom i w każdej gospodarce ograniczenia 
wyboru ekonomicznego. 
 Z kolei wprawdzie makroekonomiczna polityka państwa przeważnie pociąga za sobą 
jakieś zmiany strukturalne, to jednak podstawowym jej celem w każdej gospodarce jest 
ustabilizowanie sfery fiskalno-monetarnej oraz stworzenie trwałych fundamentów 
wzrostu i rozwoju społeczno-ekonomicznego. Jeżeli pojawiają się przekształcenia 
strukturalne, to są one rezultatem stabilizowania środowiska makroekonomicznego, 
przez co wyzwalają się pozytywne, oddolne procesy dostosowawcze. W takiej sytuacji 
trudno twierdzić, że państwo przejawia świadomie skonkretyzowane oczekiwania pod 
adresem zagregowanej struktury produkcji. 
 Inaczej jest, gdy rząd formułuje w krótkim bądź długim okresie wyraźne zamierzenia 
w odniesieniu do struktury rzeczowej (opcja trzecia, czwarta i piąta). Głównym celem 
tak prowadzonej polityki jest bowiem dążenie do ogólnego lub selektywnego 
kształtowania struktury produkcji; zainteresowanie rządu jest skierowane na 
funkcjonowanie przemysłu z punktu widzenia rzeczowej struktury produkcji, nie zaś 
formowania się zasobów i przepływu strumieni finansowych. 
 Reasumując: chociaż w wymienionych opcjach określania polityki przemysłowej 
mamy do czynienia z efektem zmian strukturalnych, to jednak ze względu na przyjęte 
cele jedynie trzy ostatnie zasługują na miano polityki przemysłowej. W odniesieniu do 
pierwszej i drugiej opcji myśl tę można ująć dosadniej – nawet świadoma rezygnacja 
państwa z ingerencji nie może być utożsamiana z przyjęciem jakiegokolwiek celu wraz 
z instrumentarium realizacji w sferze rzeczowej; celem nie może być jego brak. 
 Kolejnym aspektem określania polityki przemysłowej jest instrumentarium służące 
realizacji celów formułowanych przez decydentów. Rząd, podejmując działania 
w ramach tej polityki, musi dokonać wyboru owego instrumentarium. Najogólniej 
można wyróżnić:  

• narzędzia bezpośredniej ingerencji, 
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• instrumenty pośredniego oddziaływania państwa na sferę przemysłu. 
 Sposób, a także skutki funkcjonowania w praktyce obu tych rodzajów regulatorów 
są różne, choć w zdecydowanej większości przypadków mamy do czynienia 
z deformowaniem rynkowej alokacji. 
 Narzędzia bezpośredniej ingerencji charakteryzują się tym, że państwo w sposób 
incydentalny i władczy wkracza w proces alokacji zasobów. Klasycznym przykładem są 
zakupy rządowe, dokonywane na (rzadziej) otwartym rynku lub (częściej) w wyniku 
ograniczonego przetargu między renomowanymi firmami. Incydentalność złożenia 
przez rząd oferty zakupu oznacza, iż publiczne zapotrzebowanie na dane dobro jest 
wyraźnie umiejscowione w czasie i nie występuje cyklicznie, nie ma tu więc możliwości 
odnawiania kontraktów. Natomiast władczy charakter zakupów rządowych wynika z 
nadrzędnej pozycji organów państwowych wobec jakiegokolwiek podmiotu rynku; tym 
bardziej przejawia się on w przypadku np. zakazu produkcji określonego wyrobu z 
powodu niekorzystnych efektów zewnętrznych. 
 Instrumenty pośredniego oddziaływania państwa na przemysł różnią się od 
poprzednich tym, że przeważnie nie mają charakteru incydentalnego, lecz przybierają 
formę reguł finansowania wybranych dziedzin produkcji bądź grup wytwórców, zaś 
władcza rola rządu ogranicza się tu do ustalania owych reguł. Instrumenty takie to 
różnego rodzaju subsydia, których znamienną cechą jest deformujący wpływ na ceny 
rynkowe; mimo więc zaledwie pośredniego, finansowego oddziaływania administracji 
na przemysł, mamy do czynienia z wyraźną ingerencją w alokację zasobów poprzez 
wpływ na rachunek ekonomiczny i wybór producenta. 
 
2. Instytucje formalne i nieformalne, zmiana instyt ucjonalna 

 Wkraczając w obszar nowej ekonomii instytucjonalnej, można stwierdzić, że 
instytucją jest system określonych co do formy (formalnych) i nieokreślonych w od-

niesieniu do formy (nieformalnych) reguł, wraz z mechanizmami ich wdrożenia.6 

Ogólnie biorąc, instytucje są zbiorem reguł, procedur stosowania się do nich oraz 
moralnych norm stwarzających ograniczenia zachowania jednostek. Innymi słowy, 
instytucje to ramy, w obrębie których ludzie wzajemnie na siebie oddziałują w klimacie 
konkurencji i/lub współpracy, wypełniając treścią ład społeczno-ekonomiczny. Nowa 

                                                      
6 Por. D. C. North, Institutions, Institutional Change, and Economic Performance, Cambridge 
University Press, Cambridge 1990; A. Ząbkowicz, Współczesna ekonomia instytucjonalna wobec 
głównego nurtu ekonomii, ˮEkonomista” 2003, nr 6, s. 809-816; B. Chavance, Formal and 
Informal Institutional Change: The Experience of Postsocialist Transformation, “The European 
Journal of Comparative Economics” 2008, no. 5 (1), s. 60-65.  



Projektowanie polityki przemysłowej a instytucje   69 

ekonomia instytucjonalna zakłada, że instytucje to prawidłowości dotyczące stale 
ponawianych interakcji jednostek; te pierwsze składają się z ograniczeń nieformalnych, 
formalnych reguł i właściwości przestrzegania ich obu. Ściślej rzecz ujmując: instytucje 
określają i ograniczają zbiór dokonywanych przez ludzi wyborów ekonomicznych, 
obejmując różne formy skrępowania i przymusu w dziedzinie interakcji. 
 W nowym podejściu instytucjonalnym, akcent spoczywa na normatywnych 
podstawach ładu społecznego (regułach, zwyczajach, normach prawnych, moralnych 
kodeksach, ideałach itp.). Zachowanie człowieka, pełniącego różne role ekonomiczne, 
jest następstwem tych normatywnych podstaw, za którymi kryją się określone sankcje. 
Instytucje są stworzonymi przez ludzi środkami determinującymi wzajemne ich 
oddziaływania, które są oparte na wspólnych formalnych regułach, a także na 
nieformalnych normach i wartościach. Wynika stąd, że instytucje konstytuują ład 
społeczny: tworzą ramy ponawianej działalności ludzi, nadając sens i porządkując tę 
działalność.  
 Należy przy tym wprowadzić rozróżnienie między kategorią instytucji a procesem 
instytucjonalizacji. Mimo iż w środowisku naukowym nie ma pełnej zgodności co do 
rozumienia instytucji, to jednak panuje powszechne przekonanie o celowości owego 
rozróżnienia. Tak więc, o ile instytucje utożsamia się najczęściej z zasadami 
społecznych interakcji, o tyle instytucjonalizacja jest rozłożonym w czasie procesem 
krystalizacji wszystkich instytucji i formalizacji ich części. Wynika stąd wniosek, że aby 
instytucjonalny projekt stał się „pełnokrwistą” instytucją, wymaga on dynamicznego 

procesu instytucjonalizacji7.  

 Z punktu widzenia analizy istotne jest wskazanie na interakcję zachodzącą między 

instytucjami formalnymi a nieformalnymi8. Zacznijmy od stwierdzenia, że o ile reguły 

formalne mogą podlegać szybkim zmianom (przykładem są akty prawne), o tyle normy 
nieformalne zmieniają się jedynie sukcesywnie. Ważny jest fakt, iż te ostatnie leżą u 
podstaw legitymizacji prawa, zaś wzajemne oddziaływanie formalnych i nieformalnych 
instytucji kształtuje specyficzne koszty transakcyjne, przez co wpływa na realizację 
celów stawianych przed gospodarką.  
 W tej dziedzinie mogą wystąpić dwa przypadki. Po pierwsze, jeżeli reguły formalne 
nie są sprzeczne z zasadami nieformalnymi, to powstaje wówczas zjawisko synergii, co 

                                                      
7 W. Morawski, Konfiguracje globalne. Struktury, agencje, instytucje, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2010, s. 89. 
8 W dobitny sposób tezę o interakcji sformułowano w artykule: S. Pejovich, The Effects of the 
Interaction of Formal and Informal Institutions on Social Stability and Economic Development, 
“Journal of Markets and Morality” 1999, no. 2, s. 162-164.  
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zmniejsza z kolei transakcyjne koszty związane z przestrzeganiem reguł gry społecznej. 
Prawdopodobieństwo zrealizowania celów gospodarczych (np. w postaci zmian 
strukturalnych w przemyśle) jest znaczne. Po drugie, jeżeli jednak wdrażane reguły 
formalne stoją na przekór utrwalonym zasadom nieformalnym (m.in. interesom, 
wartościom), to w takim przypadku koszty wprowadzania nowych reguł są wysokie. 
Niezbędne bowiem jest wymuszenie na ludziach ich przestrzegania, a rodzące się 
konflikty społeczne oddalają realizację celów gospodarczych.  
 Ponieważ tworzenie i zmiany instytucji to ciągły proces, warto skoncentrować uwagę 
wokół zmienności ładu społecznego. Przede wszystkim instytucje stanowią ogniwo 
łączące teraźniejszość z przeszłością i przyszłością ludzi, będąc podstawową kategorią, 
która objaśnia mechanizm zmian w sferze gospodarki. Na przykład, kształtując reguły 
transakcji i podejmowania decyzji, instytucje przyczyniają się do reorganizacji 
działalności gospodarczej. Skoro instytucje wywierają wpływ na efektywność 
gospodarki, to nie sposób pominąć teorii zmiany instytucji. Jeżeli zatem w ramach 
umów i kontraktów, społeczni aktorzy dążą do maksymalizacji swych 
krótkookresowych korzyści w ramach instytucjonalnej struktury, to kumulacja tych 
dążeń w długim okresie prowadzi do zmiany instytucjonalnej.  
 Owa zmiana (zwłaszcza o charakterze systemowym) odbywa się w warunkach 
nierównowagi ładu społecznego: zawodzą istniejące dotychczas siły, które przyczyniały 

się do utrzymania wewnętrznego uporządkowania i sprawności ładu9. Pojawiają się 

liczne tarcia i dysfunkcje, zaś wiele tradycyjnych instytucji obumiera, ustępując miejsca 
nowym rozwiązaniom organizacyjnym i prawnym podlegającym instytucjonalizacji. 
Zjawiska te to nade wszystko rozłożony w czasie proces, charakteryzujący się 
wewnętrzną dynamiką, trudną do zaprojektowania, co jednak nie umniejsza istotnej roli 
państwa (choćby w dziedzinie tworzenia prawa). 
 Istnieją co najmniej dwa sposoby dokonywania się zmiany instytucjonalnej 
o charakterze systemowym: interakcyjno-ewolucyjny lub rewolucyjny. Wyróżnikiem 
pierwszego jest wywoływanie przez państwo (jako podmiot czuwający nad zmianą) 
społecznych interakcji, których rezultatem jest wykuwanie się nowych reguł gry. Należy 
podkreślić, że państwo występuje równocześnie w dwóch rolach: inspiratora 
i moderatora przemian instytucjonalnych, a także jednego z wielu uczestników zmiany. 
W omawianym przypadku nowe zasady systemowe (instytucje) tworzą się przede 
wszystkim w sposób ewolucyjny, nie zaś w następstwie odgórnego ich 
„zadekretowania” i egzekwowania przez państwo, m.in. w ramach porządku prawnego. 
                                                      
9 Por. W. Morawski, Zmiana instytucjonalna. Społeczeństwo. Gospodarka. Polityka, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 10-49. 
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 Rewolucyjny sposób dokonywania się zmiany systemowej jest całkowicie 
odmienny, mianowicie zaznacza się tu nadrzędna rola państwa jako podmiotu 
projektującego nowe reguły gry, a zarazem monitorującego przebieg ich przyswajania 
przez pozostałych uczestników zmiany. Jest to więc sytuacja bliska hayekowskiemu 
pojęciu „konstruktywizmu”, w świetle którego pewien ośrodek decyzyjny może 
konstruować systemy i instytucje społeczne według niemal dowolnie przyjętego 
projektu (pojęcie to pozostaje w opozycji do preferowanego przez F. A. von Hayeka 
teorematu ewolucji kulturalnej). Przyświeca temu przeświadczenie o możliwości 
wykonania rewolucyjnego, gwałtownego skoku do nowego ładu społeczno-
ekonomicznego, a przez to zminimalizowania ogólnospołecznych kosztów przejścia w 
postaci podwyższonego bezrobocia strukturalnego, tymczasowej obniżki dochodów 
realnych itp. 
 
3. Reguły polityki przemysłowej a instytucje niefor malne 

 Powracając do przytoczonych w analizie kryteriów rozróżnienia polityki 
przemysłowej, w gruncie rzeczy można je sprowadzić do następujących:  

• horyzont czasowy decyzji, podejmowanych przez ogniwa administracji 
publicznej: krótki lub długi; 

• stopień i sposób ingerowania państwa: decyzje selektywne lub nieselektywne, 
realizowane za pomocą narzędzi o charakterze bezpośrednim bądź pośrednim; 

• relacja rynek-państwo w dziedzinie oddziaływania na zagregowaną strukturę 
produkcji: polityka programująca (ex ante) albo polityka korygująca (ex post). 

 Sformułowane kryteria reprezentują zaledwie odmienny punkt patrzenia na politykę 
przemysłową i są wzajemnie sprzężone, tworząc kombinacje, które pozwalają wyróżnić 
z kolei odmienne warianty projektów instytucjonalnych, nazwanych regułami polityki 
przemysłowej. 
 Wariant I: charakter strategiczny, selektywne decyzje administracji z udziałem 
narzędzi bezpośredniej ingerencji, polityka programująca (ex ante). W tym przypadku 
mamy do czynienia z rozstrzygnięciami długookresowymi, przesądzającymi przede 
wszystkim o alokacji zasobów inwestycyjnych o charakterze rozwojowym. Dla potrzeb 
rządu jest konieczne opracowanie długofalowej wizji i określenie podstawowych 
problemów wymagających strategicznych wyborów strukturalnych. Słowem, istotę 
długookresowej polityki przemysłowej upatruje się w aktywnym antycypowaniu 
wyzwań przyszłości, mających swe źródło również w zewnętrznym otoczeniu 
gospodarki. Administracja formułuje selektywne priorytety (wertykalne decyzje) o 
charakterze podmiotowym, przedmiotowym, regionalnym, a także ze względu na 
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kierunki produkcji (kraj-zagranica). W celu ich realizacji są wykorzystywane głównie 
narzędzia bezpośrednio ingerujące w przemiany strukturalne (np. adresowane zakupy 
rządowe, koncesje i zezwolenia), gdyż (w założeniu) najlepiej służą wdrażaniu wizji 
przemian strukturalnych, jest to zatem polityka programująca.   
 Wariant II: charakter raczej średniookresowy, decyzje selektywne zastrzeżone tylko 
dla określonych sfer, głównie narzędzia pośrednie, dominuje polityka korygująca (ex 

post). W omawianym przypadku wprawdzie rząd nie opracowuje strategii strukturalnej, 
to jednak rezerwuje możliwość okresowego utrzymania priorytetów adresowanych do 
wybranych, nielicznych sfer przemysłu (np. górnictwa lub przemysłu zbrojeniowego). 
Średniookresowy charakter polityki przemysłowej wynika z faktu, iż opracowany przez 
ekspertów program niezbędnej restrukturyzacji wyselekcjonowanych sfer nie wykracza 
poza ten właśnie okres. W jego realizacji najbardziej skuteczne okażą się narzędzia 
bezpośredniej ingerencji państwa, ale w odniesieniu do wszystkich pozostałych sfer 
bardziej obiecujące są instrumenty o charakterze pośrednim (np. subsydia dla firm 
inwestujących w badania i rozwój). Jest to zatem głównie polityka korygująca 
dostosowania rynkowe. 
 Wariant III: charakter krótkookresowy, decyzje nieselektywne, narzędzia pośrednie, 
polityka korygująca (ex post). W tym przypadku polityka przemysłowa jest słabo 
ukierunkowana, co oznacza, iż w istocie pomoc inwestycyjną czy udogodnienia 
eksportowe może uzyskać określony podmiot bez względu na jego profil produkcji. Jest 
to rezultat braku projektowania strategii (wizji) przemian strukturalnych w gospodarce, 
polityka przemysłowa zaś stanowi tu bieżącą, doraźną odpowiedź na wciąż nowe 
wyzwania rozwojowe. Nieselektywny (horyzontalny) sposób formułowania przez rząd 
decyzji nie dotyczy wszakże sfer o szczególnym znaczeniu dla gospodarki (np. 
przemysłów zbrojeniowego bądź kosmicznego), wobec których są stosowane 
instrumenty bezpośredniej ingerencji administracji. Innymi słowy, w odniesieniu do 
tych gałęzi stopień regulacji jest znacznie większy niż w pozostałych sferach przemysłu, 
w których polityka przemysłowa odgrywa rolę wtórną w stosunku do rynku, 
dostarczającego firmom informacji cenowej niezbędnej do dokonania wyborów 
alokacyjnych.  
 Ocena potencjalnej skuteczności reguł polityki przemysłowej, czyli ich zdolności do 
realizacji wytyczonych celów, takich jak np. zmiany strukturalne, wzrost 
konkurencyjności i innowacyjności, jest różna w odniesieniu do poszczególnych 
wariantów. Zależy ona nie tylko od możliwej interakcji między instytucjami formalnymi 
a nieformalnymi, lecz również od sposobu, w jaki odbywa się systemowa zmiana 
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instytucjonalna obejmująca także reguły polityki przemysłowej (te ostatnie nie są 
autonomiczne wobec systemowej orientacji ekonomicznej; por. tabelę 1). 
 Wariant I wydaje się najbardziej obiecujący, gdy gospodarka przygotowuje się do 
jakościowego skoku w dziedzinie modernizacji i rozwoju społeczno-ekonomicznego. 
Ale projektanci nowych reguł gry dźwigają na swych barkach ciężar w postaci polityki 
programującej, w dodatku realizowanej za pomocą głównie narzędzi o charakterze 
bezpośrednim. Cechują się przy tym własnym systemem wartości, interesami, 
zwyczajami, sposobem myślenia itp. czynnikami, które są podwaliną instytucji 
nieformalnych. Nie muszą one być zgodne z nowym projektem instytucjonalnym, 
podnosząc transakcyjne koszty jego wdrożenia (np. projektanci mogą uchylać się od 
śmiałych i ryzykownych decyzji, pragnąc utrzymać swe zatrudnienie i dochody). Co 
gorsza, jeżeli w środowisku menedżerów firm, do których jest adresowana polityka 
przemysłowa, dominują postawy oportunistyczne lub zachowawcze, to w wariancie I 

znajdzie odzwierciedlenie teoria wymiany Salisburyʾego: uformują się grupy interesów 
pod wpływem aktywności zarówno menedżerów, jak i agend rządowych. Celem ich jest 
poszukiwanie wspólnych korzyści. W opisanym przypadku wspomniany skok w postaci 
rewolucyjnej zmiany instytucjonalnej jest mało prawdopodobny.   
 Projekt instytucjonalny określony jako wariant II jest godny uwagi, gdy chodzi o 
dokonanie umiarkowanie ewolucyjnej restrukturyzacji przemysłu krajowego pod 
wpływem względnie trwałych zmian na rynkach światowych (przykładem jest 
sukcesywne ograniczanie sektorów, będących źródłem nadmiernej emisji dwutlenku 
węgla). Ponieważ jednak polityka przemysłowa ma przede wszystkim charakter 
korygujący dostosowania rynkowe, warunkiem jej skuteczności jest pewna dojrzałość 
instytucjonalna. W omawianym przypadku dotyczy ona nie tyle projektantów reguł 
formalnych, ile menedżerów firm, kierujących się zasadą innowacyjności, 
konkurencyjności i dążenia do sukcesu, czemu towarzyszy otwartość i asertywność. 
Krótko mówiąc, chodzi o orientację na rynek jako główne źródło informacji 
ekonomicznej i nagradzania za ryzyko.  
 Wariant III jeszcze bardziej niż poprzedni wymaga, aby gospodarka była 
instytucjonalnie dojrzała. Jeżeli bowiem polityka przemysłowa ma niemal wyłącznie 
charakter horyzontalny, to jej cele mogą być realizowane pod wpływem oddolnych 
dostosowań rynkowych, które pojawią się jedynie w warunkach rozwiniętego, 
kompleksowego mechanizmu rynkowego. Co więcej, duże znaczenie dla skuteczności 
polityki przemysłowej ma również sposób wdrożenia reguł formalnych. W przypadku, 
gdy zmiana instytucjonalna jest rewolucyjna, zaś ludzie postrzegają ją jako sprzeczną z 
ich interesami (m.in. kwestia utraty pracy, pozyskania nowych kwalifikacji), to wielce 
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prawdopodobne jest wystąpienie zjawisk społecznych, potęgujących transakcyjne 
koszty zmiany.  
 Po pierwsze, w warunkach braku przemyślanej polityki selektywnej, pojawiające się 
w sposób stochastyczny i doraźnie rozwiązywane przez rząd konflikty przemysłowe 
mogą stwarzać groźbę chaosu w dziedzinie przemian strukturalnych. Co więcej, w 
niektórych przypadkach przyczyniają się wręcz do petryfikacji tradycyjnej struktury 
przemysłu, gdy rząd ustępuje pola pod naciskiem grup interesów o znaczeniu 
politycznym (np. górnictwo węgla kamiennego). 
 Po drugie, w sytuacji wyraźnie słabnącej legitymizacji władzy, rząd nie jest w stanie 
podjąć zdecydowanych rozstrzygnięć, dotyczących stopniowej (finansowo osłanianej) 
likwidacji nierozwojowych branż bądź gałęzi przemysłu.   
 Po trzecie, brak centralnych decyzji w dziedzinie najbardziej oczywistych 
i uzasadnionych zmian strukturalnych (co pozostaje w zgodzie z projektem formalnych 
instytucji) może być interpretowany jako bierne dryfowanie, będące zaprzeczeniem 
rewolucyjnej zmiany. Można również sądzić, że wraz z upływem czasu u części elit 
władzy wiara w samoczynną, rynkową restrukturyzację rozwieje się pod naporem stale 
„wypychanych w górę” konfliktów, często destabilizujących życie polityczne w kraju.  
 
Zakończenie 

 W długim okresie zarówno praktyka związana z polityką przemysłową, jak 
i towarzyszący jej dyskurs naukowy zmieniały się w znaczący sposób. Początkowo 
politykę przemysłową widziano jako element aktywnego interwencjonizmu 
państwowego, opartego na własności publicznej i koordynacji ze strony rządu. 
Niesprawności rynku, wszechobecne zwłaszcza w krajach rozwijających się, 
uniemożliwiały samoczynną industrializację i rozwój. Lata 80. przyniosły zwycięstwo 
neoliberalizmu, w konsekwencji zanegowano zarówno możliwość, jak i potrzebę 
prowadzenia polityki przemysłowej z powodu znaczących niesprawności rządu oraz 
niebezpieczeństwa w formie korupcji i poszukiwania renty. Istotnym sygnałem do 
porzucenia przekonania o szkodliwości polityki przemysłowej były globalne 
turbulencje, które przybrały postać recesji następującej w ślad za kryzysem finansowym 
w latach 2007-2008. Współczesny dyskurs natomiast koncentruje się nie tyle na 
rozwianiu wątpliwości, czy polityka przemysłowa jest potrzebna, ile na udzieleniu 
odpowiedzi na pytanie o instytucjonalną formę tej polityki. Ogólnie biorąc, mieści się 
ona w koncepcji pasywnego interwencjonizmu państwowego.  
 Dokonana w opracowaniu ocena hipotetycznej skuteczności reguł polityki 
przemysłowej, tj. ich zdolności do realizacji wytyczonych celów, jest różna 
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w odniesieniu do zaprojektowanych wariantów instytucjonalnych. Korzystając w 
analizie z dobrodziejstwa klauzuli ceteris paribus, przyjęto, że determinantami owej 
skuteczności są: a) możliwa interakcja między instytucjami formalnymi a nie-
formalnymi, b) sposób, w jaki odbywa się zmiana formalnych reguł polityki 
przemysłowej. W każdym zaprojektowanym wariancie wymienione determinanty 
kształtują się odmiennie, i chociaż trudno o rankingową listę tych wariantów pod 
względem skuteczności, to jednak największe wątpliwości wzbudza wariant III. Stawia 
on bowiem daleko idące wymagania pod adresem instytucjonalnej dojrzałości 
gospodarki.  
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4. Kształtowanie ładu gospodarczego i społecznego w  Europie 
Zachodniej 

 
Streszczenie 

 Ład gospodarczy i społeczny w krajach Europy Zachodniej został oparty na 
koncepcji państwa dobrobytu. Jednakże państwo dobrobytu nie spełniło pokładanych w 
nim nadziei. Nie udało mu się bowiem zapewnić zarówno szybkiego wzrostu 
gospodarczego, jak i postępu społecznego. Dlatego polityka kształtowania ładu 
gospodarczego w UE wymaga zasadniczej reorientacji. 

Słowa kluczowe: ład gospodarczy i społeczny, państwo dobrobytu, kraje Europy 
Zachodniej 
 

Shaping Economic and Social Order in West-European Countries 
 
Abstract 

 Economic and social order in West-European countries was based on a concept of 
the welfare state. However, the welfare state proved to be a great disappointment because 
it stimulated fast economic growth as well as social progress insufficiently. Therefore it 
is necessary to improve economic system policy in the EU significantly. 

Keywords: economic and social order, welfare state, West-European countries  
 
Wprowadzenie 

 Po II wojnie światowej w wielu krajach Europy Zachodniej obserwowano 
zwiększanie zakresu i skali interwencjonizmu państwowego w życiu gospodarczym. 
Towarzyszył temu szybki rozwój systemu zabezpieczeń społecznych oraz usług 
publicznych. Właśnie tak w Europie Zachodniej ukształtował się kapitalizm opiekuńczy 
i państwo dobrobytu, czyli welfare state, zwane również państwem socjalnym. 
Osobliwością europejskiego ładu gospodarczego i społecznego stały się zatem 
rozbudowane funkcje ekonomiczne i społeczne realizowane przez państwo1. 

                                                      
1 D.K. Rosati, Wstęp, w: Europejski model społeczny. Doświadczenia i przyszłość, red. 
D.K. Rosati, PWE, Warszawa 2009, s. 13; G. Esping-Andersen, Trzy światy kapitalistycznego 
państwa dobrobytu, Difin, Warszawa 2010. 
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 Początkowo gospodarki krajów Europy Zachodniej rozwijały się dynamicznie. 
Szybki wzrost gospodarczy Europy Zachodniej w okresie 30 lat po II wojnie światowej 
umożliwił zmniejszenie dystansu, jaki dzielił Europę Zachodnią od USA. W końcu lat 
40. XX wieku poziom PKB na 1 mieszkańca Europy Zachodniej stanowił 35% poziomu 
USA. Tymczasem w połowie lat 70. XX wieku osiągnął on ok. 75%2. 
 W tych warunkach pojawiły się nadzieje, że europejski ład gospodarczy i społeczny 
okaże się efektywniejszy niż model amerykański, a dogonienie i przegonienie USA 
będzie tylko kwestią niedługiego czasu. Wyrażano również przekonanie, że Europie 
Zachodniej udało się harmonijnie połączyć wzrost gospodarczy i postęp społeczny oraz 
zapewnić zrównoważony rozwój3. 
 Jednakże począwszy od drugiej połowy lat 70. XX wieku proces doganiania USA 
przez kraje Europy Zachodniej uległ zahamowaniu. Nie tylko gospodarki krajów 
zachodnioeuropejskich rozwijały się bowiem znacznie wolniej niż gospodarka 
amerykańska, ale również narastało zadłużenie publiczne. Ponadto pojawiły się duże 
trudności w finansowaniu rozbudowanych programów zabezpieczeń społecznych4. 
 W tym kontekście warto postawić pytanie o efektywność i trwałość europejskiego 
ładu gospodarczego i społecznego, którego osobliwością stały się rozbudowane funkcje 
ekonomiczne i społeczne realizowane przez państwo. Trzeba ustalić przyczyny, które 
sprawiły, że europejski model gospodarczy i społeczny w ostatnich dekadach nie potrafił 
zapewnić zarówno szybkiego wzrostu gospodarczego, jak i po-stępu społecznego. 
 
1. Geneza ładu gospodarczego i społecznego w Europi e Zachodniej 

 Dane dotyczące wydatków sektora finansów publicznych świadczą o tym, że w 1870 
roku w grupie krajów uprzemysłowionych, obejmującej Australię, Austrię, Kanadę, 
Francję, Niemcy, Włochy, Irlandię, Japonię, Nową Zelandię, Norwegię, Szwecję, 
Szwajcarię, Wielką Brytanię, USA, Belgię, Holandię i Hiszpanię, wydatki publiczne 
wynosiły średnio 10,7% PKB. Tak niski poziom wydatków publicznych wynikał z 
niewielkich rozmiarów sektora publicznego oraz ograniczonych funkcji państwa, które 
zapewniało jedynie bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne oraz administrację5. 
 Jednakże industrializacja wiązała się z szybkim wzrostem liczby robotników 
przemysłowych, co sprzyjało stopniowemu wzmacnianiu pozycji partii socjalistycznych 

                                                      
2 D.K. Rosati, Wstęp, op.cit., s. 13. 
3 Ibid., s. 13–14. 
4 Ibid., s. 14. 
5 B. Karbownik, Analiza wydatków sektora finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej, 
w: Europejski model…, op.cit., s. 118–119 oraz 171. 
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i związków zawodowych. Domagały się one głębokich zmian ustrojowych o 
ewolucyjnym albo rewolucyjnym charakterze. 
 Ruch socjalistyczny, który ukształtował się w Europie w XIX wieku, był bardzo 
zróżnicowany. Koncentrował się on przede wszystkim na krytyce gospodarki rynkowej 
i postulował jej głębokie reformy albo po prostu obalenie przemocą ustroju 
kapitalistycznego. Jeżeli chodzi o propozycje o charakterze docelowym i kon-
struktywnym, to propagowano rozmaite koncepcje zmiany organizacji życia 
gospodarczego i społecznego. Na przykład, proponowano budowę – w sposób 
odgórny – racjonalnego i egalitarnego porządku gospodarczego i społecznego. Duże 
nadzieje wiązano przede wszystkim z ograniczeniem lub całkowitą likwidacją własności 
prywatnej w gospodarce. Prywatnych właścicieli środków produkcji oskarżano bowiem 
o wyzysk robotników, a chaotyczną konkurencję rynkową uznawano za główną 
przyczynę kryzysów gospodarczych. 
 Nasilająca się walka o prawa wyborcze i prawa pracownicze doprowadziła do tego, 
że władza polityczna powoli ustępowała pod presją społeczną. Stopniowo państwo 
ewoluowało w kierunku współczesnej demokracji parlamentarnej. Zezwalano również 
na działalność związków zawodowych. 
 Charakterystyczny jest tutaj przypadek Niemiec. W Niemczech w XIX wieku 
wskutek dynamicznej industrializacji nastąpił bardzo szybki wzrost liczby robotników 
przemysłowych, co doprowadziło do wzmocnienia pozycji socjalistów i związków 
zawodowych. Socjaliści dążyli do zdobycia władzy w kraju, wykorzystując głównie 
parlamentarne metody działania, ale nie odrzucali walki rewolucyjnej. W tej sytuacji 
konserwatywny i pragmatyczny kanclerz Rzeszy Niemieckiej O. von Bismarck usiłował 
z jednej strony przeciwdziałać wzrostowi wpływów socjalistów, a z drugiej – 
ustabilizować stosunki społeczne w kraju. W 1878 roku uchwalono ustawę przeciwko 
socjalistom, uznając ich za wrogów państwa, społeczeństwa i konstytucji. Zakazano 
zrzeszania się oraz organizowania zebrań i manifestacji. Osoby sympatyzujące 
z socjalizmem mogły być zwalniane z pracy. Jednakże socjalistom nie zakazano 
wystawiania swoich kandydatur w wyborach i prowadzenia kampanii wyborczych. Aby 
zmniejszyć poparcie dla socjalistów w środowisku robotniczym stopniowo 
wprowadzono ustawodawstwo socjalne, tj. ubezpieczenia emerytalne, zdrowotne i na 
wypadek kalectwa6. 
 Trzeba zaznaczyć, że chociaż napięcia związane z przemianami gospodarki rynkowej 
były w Niemczech duże już przed I wojną światową, to po niej jeszcze bardziej się 

                                                      
6 T. Przybyciński, Ordoliberalizm a kształtowanie rynkowego ładu gospodarczego w Polsce, 
„Monografie i Opracowania” nr 561, SGH, Warszawa 2009, s. 14. 
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nasiliły. W słabej Republice Weimarskiej część społeczeństwa broniła status quo, a 
część dążyła do rewolucji, przy czym w walce o władzę stosowano nie tylko procedury 
demokratyczne, ale również przemoc. Osłabienie państwa, a także chaos polityczny 
i kłopoty gospodarcze przyczyniły się do tego, że w 1933 roku władzę w Niemczech 
przejęli faszyści, którzy wprowadzili rządy totalitarne. To właśnie oni zainicjowali 
wyścig zbrojeń, a gospodarka III Rzeszy nabrała charakteru wojennego. Chociaż 
dominowała w niej własność prywatna, to jednak była ona centralnie zarządzana7. 
 W tym kontekście warto podkreślić, że niemieccy faszyści – skupieni 
w Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej (Nationalsozialistische 
Deutsche Arbeitspartei, NSDAP) – dążyli do stworzenia państwa sprawiedliwego 
społecznie. To właśnie w efekcie ich działań wprowadzono rządy totalitarne, 
charakteryzujące się wyjątkową opresyjnością. Masy społeczne zostały całkowicie 
uzależnione od państwa. Obywatele stali się w praktyce podwładnymi. Niemieckie 
społeczeństwo ubezwłasnowolniono i podporządkowano państwu8. 
 Jednakże w kwestiach szczegółowych wewnątrz NSDAP istniały istotne różnice. 
Radykalne skrzydło narodowych socjalistów zdecydowanie sprzeciwiało się 
kapitalizmowi, w którym dostrzegało wiodącą rolę Żydów. Właśnie tutaj należy 
poszukiwać genezy eksplozji niemieckiego antysemityzmu w okresie międzywojennym. 
Stąd też wynikało zawłaszczanie majątków Żydów, chociaż konfiskaty majątku 
dotyczyły również innych wrogów publicznych. Tymczasem partyjni konserwatyści 
dążyli do sojuszu z kapitalistami. Z kolei pragmatycy w NSDAP tolerowali własność 
prywatną i rynek pod warunkiem, że były one podporządkowane celom III Rzeszy. 
Właśnie dlatego własność prywatna w Niemczech zdołała się utrzymać. Kres 
narodowosocjalistycznego eksperymentu nastąpił wraz z upadkiem III Rzeszy. 
 Również w Szwecji industrializacja dokonała się z opóźnieniem w stosunku do 
niektórych państw europejskich. Uprzemysłowienie krajów zachodnich rozpoczęło się 
bowiem w XVIII wieku, przy czym w rezultacie tego procesu Szwecja stała się 
zapleczem surowcowym Wielkiej Brytanii. Jednakże początkowo gospodarka szwedzka 
w dalszym ciągu opierała się na rolnictwie. Jej osobliwością była silna pozycja 
chłopstwa, czyli warstwy ludzi wolnych, posiadających ziemię uprawną na własność lub 
dzierżawiących ją. Chłopi mieli często silne przedstawicielstwo w parlamencie 
i nierzadko decydowali o sposobie reformowania kraju. Ze względu na samodyscyplinę 
i racjonalny sposób rozumowania polityczna demokratyzacja była w Szwecji w dużym 

                                                      
7 Ibid., s. 17. 
8 T.G. Palmer, Państwo opiekuńcze. Kosztowne złudzenie, Fijorr Publishing Company, 
Warszawa 2014, s. 60–63. 
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stopniu poszerzaniem chłopskiej samorządności i stosunku do równości na całe 
społeczeństwo. Postawy egalitarne, które charakteryzowały szwedzkie społeczeństwo, 
wynikały bowiem z trudnych warunków życia na północy9. 
 W pierwszej połowie XIX wieku pod wpływem idei oświeceniowych wprowadzono 
w Szwecji stopniowe reformy w zakresie praw obywatelskich i rolnictwa. Od lat 40. do 
lat 70. XIX wieku klimat intelektualny i polityczny Szwecji sprzyjał bardziej 
liberalizmowi gospodarczemu. Zerwano wówczas z prowadzeniem polityki 
merkantylistycznej. W 1846 roku zniesiono system cechowy. W 1864 roku 
wprowadzono powszechną wolność gospodarczą, eliminując prawne bariery 
prowadzenia działalności gospodarczej. Z kolei w 1865 roku Szwecja włączyła się w 
europejski system wolnego handlu. Działania te umożliwiły dynamiczny rozwój 
gospodarczy. Inspirowano się wówczas przede wszystkim francuską myślą liberalną, a 
w szczególności pismami F. Bastiata i A. de Tocqueville’a10. 
 Warto zaznaczyć, że szwedzki liberalizm miał pragmatyczny charakter. Był on 
wyważony i dostosowany do realiów politycznych i społecznych. Liberalizację 
prawnych uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej przeprowadzono we 
właściwym momencie. Dzięki wcześniejszym reformom instytucjonalnym zapewniono 
bowiem stabilność monetarną, rozwój szkolnictwa oraz budowę infrastruktury 
komunikacyjnej i transportowej. W rezultacie w latach 70. XIX wieku nastąpiło 
przyspieszenie uprzemysławiania Szwecji. Jednakże pod względem zatrudnienia 
rolnictwo stanowiło dominujący sektor szwedzkiej gospodarki do późnych lat 30. XX 
wieku11. 
 Ogólnoświatowe spowolnienie gospodarcze w latach 1873–1896 i spadek kosztów 
transportu doprowadziły do nasilenia konkurencji w wielu sektorach gospodarki. 
W Szwecji obawiano się negatywnych skutków prowadzenia liberalnej polityki 
gospodarczej i zaczęto przejmować koncepcje niemieckie. Dotyczyło to polityki 
socjalnej, przemysłowej i protekcjonistycznej12. 
 Stopniowo w Szwecji tworzyło się nowoczesne społeczeństwo przemysłowe. 
Znacznie zwiększyła się liczba robotników, a klasa robotnicza stawała się coraz bardziej 
homogeniczna. Środowisko robotnicze organizowało się, dążąc do zwiększenia praw 
politycznych oraz zrównoważenia przewagi pracodawców nad pracownikami. 

                                                      
9 S. Czech, Gospodarka w służbie idei. Rzecz o modelu szwedzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 17–19. 
10 Ibid., s. 19–22. 
11 Ibid., s. 19 oraz 22–24. 
12 Ibid., s. 24–25. 
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W 1889 roku powstała szwedzka partia socjaldemokratyczna, będąca politycznym 
ramieniem rozproszonego robotniczego ruchu związkowego. W 1898 powstała krajowa 
centrala związkowa LO, która zjednoczyła różne organizacje związkowe. Szwedzka 
partia socjaldemokratyczna i związki zawodowe wspólnie walczyły o prawa 
pracownicze, domagając się przeprowadzenia reform gospodarczych i społecznych. 
Jednakże ruch robotniczy dążył przede wszystkim do zmian stopniowych i 
ewolucyjnych poprzez procedury demokratyczne, a nie do zmian o charakterze 
rewolucyjnym. Ich konieczność dostrzegali również liberałowie i konserwatyści. 
Świadczyło to o daleko posuniętym pragmatyzmie szwedzkiej klasy politycznej13. 
 W trakcie procesu demokratyzacji zachodnich społeczeństw zwiększała się rola 
organów wybieralnych, w tym zwłaszcza parlamentu, rosła liczba mieszkańców 
uznawanych za obywateli i ujednolicano zasady wyborcze, tak aby nie preferować 
bogatych. Na przykład, powszechne prawo wyborcze dla mężczyzn wprowadzono we 
Francji w 1848 roku, w Cesarstwie Niemieckim w 1871 roku, w Belgii w 1893 roku, we 
Włoszech w 1912 roku, a w Anglii w 1918 roku14. Walka o prawa wyborcze dla kobiet 
trwała dłużej niż o prawa wyborcze dla mężczyzn. 
 W krajach Europy Zachodniej państwo stopniowo angażowało się w realizowanie 
reform społecznych. Wzrost wydatków socjalnych zaczynał się zazwyczaj od 
wprowadzenia powszechnej edukacji. Następnie wdrażano programy ubezpieczeń 
pracowniczych (wypadków przy pracy i chorobowych). Potem uruchamiano programy 
w zakresie emerytur i ochrony zdrowia. Najpóźniej pojawiały się zasiłki dla 
bezrobotnych. Można powiedzieć, że industrializacja wykreowała bardzo silną grupę 
interesu w postaci potężnego ruchu robotniczego, który wywierał rosnącą presję na 
władze państwowe. Grożąc rewolucją socjalistyczną i forsując demokratyzację, ruch 
robotniczy wymuszał redystrybucję dochodów, co przyczyniało się do zmniejszenia 
skali niepokojów społecznych15. 
 W ten sposób zaczęto realizować w praktyce ideały socjalistyczne, w tym zwłaszcza 
ideał sprawiedliwości społecznej. Coraz częściej państwo dokonywało transferów 
socjalnych. Trzeba jednak zaznaczyć, że tempo zmian było niewielkie. Jeszcze w 1913 

                                                      
13 Ibid., s. 25–43 oraz 45. 
14 S. Zabieglik, Słowa i myśli , Krajowa Agencja Wydawnicza, Gdańsk 1987, s. 110; 
T. Przybyciński, Konkurencja i ład rynkowy – przyczynek do teorii i polityki konkurencji, SGH, 
Warszawa 2005, s. 64. 
15 M. Radzikowski, Państwo socjalne. Przyczyny i skutki, Wydawnictwo Naukowe Semper, 
Warszawa 2013, s. 99–111. 
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roku udział wydatków publicznych w PKB w krajach rozwiniętych wynosił średnio 
12,7%16. 
 Sytuacja zmieniła się wskutek wybuchu I wojny światowej. W niektórych krajach 
nastąpiło wówczas odejście od rynkowego mechanizmu alokacji zasobów. 
Wprowadzano bowiem gospodarkę wojenną. Dla W.I. Lenina, który organizował 
rewolucję bolszewicką w Rosji, niemiecka gospodarka wojenna stała się wzorcem 
socjalistycznej organizacji społeczeństwa. Wysokie koszty prowadzenia działań 
wojennych – nie tylko ekonomiczne, ale również społeczne i polityczne – sprzyjały 
tworzeniu się sytuacji rewolucyjnych17. 
 Wysiłki wojenne doprowadziły do wyraźnego wzrostu wydatków publicznych. 
Nawet po zakończeniu I wojny światowej wydatki publiczne nie powróciły do poziomu 
sprzed wojny. W 1920 roku udział wydatków publicznych w PKB w krajach 
rozwiniętych wynosił średnio 18,7%18. 
 Wielki kryzys gospodarczy w latach 1929–1933 oraz rewolucja keynesowska 
w myśli ekonomicznej, której elementem był postulat interwencjonizmu państwowego 
w życiu gospodarczym, stały się katalizatorami dalszego zwiększania wydatków 
publicznych. Ponadto nasilający się w latach 30. XX wieku wyścig zbrojeń przyczynił 
się do ich dalszego wzrostu. W rezultacie średni poziom wydatków publicznych 
w krajach rozwiniętych w 1937 roku osiągnął 22,8% PKB19. 
 
2. Ewolucja ładu gospodarczego i społecznego w Euro pie Zachodniej po 

II wojnie światowej 

 Wzrost wydatków publicznych był kontynuowany po II wojnie światowej. 
Początkowo dokonywał się on powoli. Dlatego w 1960 roku średni poziom wydatków 
publicznych w krajach rozwiniętych wynosił 27,9% PKB. Jednakże w latach 60. i 70. 
XX wieku wydatki publiczne w krajach Europy Zachodniej znacznie się zwiększyły. 
Był to okres rozkwitu interwencjonizmu państwowego i eksplozji wydatków socjalnych. 
Na przykład, w Niemczech wydatki publiczne w 1960 roku stanowiły 32,4% PKB. W 
1980 roku osiągnęły one 47,9% PKB. W Szwecji wydatki publiczne w 1960 roku 
wynosiły 31% PKB. W 1980 roku osiągnęły one 60,1% PKB. Tymczasem w USA 
dynamika wydatków publicznych była znacznie mniejsza. W 1960 roku wydatki 

                                                      
16 Ibid.; B. Karbownik, Analiza wydatków…, op.cit., s. 119 oraz 171. 
17 T. Przybyciński, Konkurencja…, op.cit., s. 96. 
18 B. Karbownik, Analiza wydatków…, op.cit., s. 119 oraz 171. 
19 Ibid., s. 119. 
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publiczne w USA wynosiły 27% PKB. W 1980 roku osiągnęły one zaledwie 
31,4% PKB20. 
 Wydaje się, że przyczyną dynamicznego wzrostu wydatków publicznych 
i zwiększania roli państwa w życiu gospodarczym była wyraźna zmiana polityki 
gospodarczej i społecznej w wielu krajach Europy Zachodniej. W latach 60. i 70. XX 
wieku podjęto bowiem kompleksową próbę realizacji koncepcji kapitalizmu 
opiekuńczego oraz budowy państwa dobrobytu. Chodziło tutaj o wprowadzenie 
istotnych modyfikacji ustrojowych demokratycznego kapitalizmu, zmierzających do 
ograniczenia wolnorynkowych cech systemu gospodarczego. Zmiany obejmowały 
między innymi rozbudowę na wielką skalę systemu zabezpieczenia społecznego, 
ustanowienie silnie progresywnych podatków dochodowych oraz utworzenie rozległego 
sektora przedsiębiorstw państwowych. Towarzyszyła temu makroekonomiczna polityka 
„nakręcania koniunktury”, która przyczyniała się do wzrostu deficytu budżetowego, a w 
dalszej perspektywie – do znacznego zwiększania rozmiarów długu publicznego21. 
 Teoretyczną podstawę takiej polityki gospodarczej i społecznej stanowiła ekonomia 
dobrobytu oraz ekonomia keynesowska. Ekonomia dobrobytu postulowała aktywną 
działalność państwa w celu przeciwdziałania masowemu bezrobociu i ubóstwu. 
Działania te miały bowiem zwiększać dobrobyt społeczny. Z kolei ekonomia 
keynesowska domagała się rozbudowy państwowego interwencjonizmu, zwłaszcza w 
zakresie sterowania globalnym popytem. Oba podejścia teoretyczne wcale się nie 
wykluczały, ale raczej wzajemnie się uzupełniały22. 
 Dodatkowymi okolicznościami, sprzyjającymi dynamicznemu wzrostowi wydatków 
publicznych i zwiększeniu roli państwa w życiu gospodarczym, były: istnienie 
alternatywy ustrojowej dla kapitalizmu w postaci gospodarki centralnie planowanej 
(duży blok państw socjalistycznych) oraz silna presja środowisk pracowniczych23. 
 W tym kontekście na szczególną uwagę zasługuje propozycja wprowadzenia pełnego 
państwa socjalnego, która została przedstawiona w 1942 roku w pracy W. Beveridge’a 
zatytułowanej Social Insurance and Allied Services, zwanej raportem Beveridge’a. 
Opublikowanie tego dzieła okazało się silnym impulsem do rozwoju państwa dobrobytu. 
 W. Beveridge (1879–1963) zaproponował podjęcie przez państwo działań 
redystrybucyjnych na wielką skalę, które przeciwdziałałyby niesprawnościom rynku. 

                                                      
20 Ibid., s. 119–121 oraz 171. 
21 Ibid., s. 120–121; R. Bugaj, Plusy dodatnie i ujemne, czyli polski kapitalizm bez solidarności, 
Poltext, Warszawa 2015, s. 175–176. 
22 Ekonomia od A do Z. Encyklopedia podręczna, red. S. Sztaba, Wydawnictwa Akademickie 
i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 330–331. 
23 R. Bugaj, Plusy dodatnie…, op.cit., s. 175. 
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Były one zgodne z wcześniejszymi zaleceniami dla polityki gospodarczej 
sformułowanymi przez J.M. Keynesa oraz ekonomię dobrobytu. W. Beveridge wyszedł 
z założenia, że zagwarantowanie ochrony socjalnej obywatelom przez państwo jest tak 
samo ważne, jak zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego i zew-nętrznego. Aby 
wyeliminować ubóstwo, będące wynikiem różnych zdarzeń losowych, należało –
zdaniem W. Beveridge’a – wprowadzić jednolite składki ubezpieczeniowe, które 
zagwarantowałyby wypłatę świadczeń, zapewniających obywatelom godziwą 
egzystencję. Państwo zapewniałoby zatem opiekę zdrowotną, emerytury i renty, 
odpowiednie warunki mieszkaniowe, a także indywidualne usługi socjalne. W ten 
sposób ludzie zostaliby objęci opieką „od kołyski aż po grób”. W Wielkiej Brytanii 
koncepcję państwa opiekuńczego wprowadzała w życie po II wojnie światowej Partia 
Pracy. W innych krajach zbliżone koncepcje były wprowadzane w życie przez partie o 
podobnej, socjaldemokratycznej orientacji. 
 W przypadku Szwecji socjaldemokraci przez wiele lat stopniowo zwiększali 
ingerencję państwa w rynkowe procesy gospodarcze. Uważali bowiem, że 
wolnokonkurencyjny mechanizm rynkowy nie jest w stanie zapewnić stabilnego 
wzrostu gospodarczego, równowagi oraz pełnego zatrudnienia. Celem 
socjaldemokratów była budowa „domu ludu”, w którym każdy miałby swoje miejsce 
i mógłby pracować na jego rzecz. Właśnie na tym polegała koncepcja bezklasowego 
społeczeństwa przyszłości folkhemmet, w którym polityka społeczna odgrywałaby 
kluczową rolę. Usiłowano zatem pogodzić dążenie do równości, wolności, demokracji i 
bezpieczeństwa oraz wzrostu efektywności i wolumenu produkcji. Sprzyjała temu 
akceptacja protestanckich wzorów etycznych nie tylko przez mieszczaństwo, ale 
również przez dużą część proletariatu, zarówno wiejskiego, jak i robotniczego. Chodziło 
tutaj o luterańską postawę, charakteryzującą się oszczędnością, solidnym 
wykonywaniem obowiązków, samodyscypliną i bogaceniem się, czemu towarzyszyła 
wiara w naukę i racjonalny sposób rozumowania. Warto podkreślić, że początkowo 
głównym narzędziem do walki z ubóstwem był wzrost produkcji, a nie redystrybucja. 
Stąd wynikało poparcie szwedzkich socjaldemokratów dla dużych i nowoczesnych 
przedsiębiorstw, które były korzystniej opodatkowane niż mniejsze firmy24. 
 Szwedzkim socjaldemokratom nie chodziło o zniesienie instytucji rynku, ale 
o umiejętne sterowanie nim po to, aby osiągnąć zamierzone cele w zakresie 
zmniejszenia nierówności społecznych, bezrobocia i obszarów nędzy. W skrajnym 
przypadku interpretowano to jako dążenie do zapewnienia opieki „od kołyski po grób”. 

                                                      
24 S. Czech, Gospodarka…, op. cit., s. 34–35 oraz 54–71. 
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Inspiracją był tutaj paternalistyczny model wielopokoleniowej rodziny, która oferowała 
swoim członkom zabezpieczenie materialne w różnych wypadkach losowych oraz na 
starość. W tym przypadku nacisk kładziono na politykę fiskalną. Postrzegano ją bowiem 
jako narzędzie redystrybucji dochodów i majątku25. 
 Międzywojenne szwedzkie rządy socjaldemokratyczne, które prowadziły ostrożną 
politykę finansową, przygotowały grunt pod głębsze zmiany w polityce gospodarczej. 
Wprowadzono je po II wojnie światowej, kiedy do władzy doszła grupa bardziej 
radykalnych socjaldemokratów, sympatyzująca z silną kontrolą rynku przez państwo 
oraz ekspansywną polityką fiskalną. Szczególnie ważna okazała się rozbudowa systemu 
transferów publicznych. W latach 1965–1980 udział transferów w wydatkach 
publicznych ogółem zwiększył się z 25% do 50%, co oznaczało w kategoriach realnych 
wzrost pięciokrotny26. 
 Szczególne znaczenie miała przebudowa systemu emerytalnego. Pierwszą reformę 
systemu emerytalnego po II wojnie światowej przeprowadzono w Szwecji w 1948 roku. 
Wprowadzono wówczas świadczenia emerytalne o powszechnym charakterze, 
finansowane z budżetu państwa i zapewniające stały poziom środków, które 
gwarantowały minimalny standard życia. Jednakże świadczenia emerytalne robotników 
były w dalszym ciągu niższe niż urzędników i pracowników biurowych. W tej sytuacji 
szwedzcy socjaldemokraci przeforsowali następną reformę emerytalną, która weszła w 
życie 1 stycznia 1960 roku. Jej celem była ochrona standardu życia po przejściu na 
emeryturę. Nowy system emerytalny oparto na zasadzie obowiązkowego ubezpieczenia 
oraz powszechności świadczeń, które były finansowane przez państwo. Jego 
wprowadzenie zachęciło socjaldemokratów do realizacji kolejnych projektów 
o charakterze socjalnym. W rezultacie tych działań ogromna ilość środków finansowych 
została skupiona w rękach publicznych, dzięki czemu państwo uzyskało bardzo duży 
wpływ na inwestycje i oszczędności w gospodarce. Tymczasem dopływ środków 
finansowych do sektora prywatnego znacznie się zmniejszył27. 
 W ślad za rosnącymi transferami publicznymi w Szwecji zwiększano również 
obciążenia podatkowe. Jeszcze w 1955 roku wpływy podatkowe do budżetu stanowiły 
25,5% PKB. W 1975 roku osiągnęły one 41,3% PKB. Zwiększano przede wszystkim 
podatki pośrednie. Oprócz tego podnoszono narzuty na wynagrodzenia28. 

                                                      
25 Ibid., s. 54–71. 
26 Ibid., s. 99. 
27 Ibid., s. 100–101. 
28 Ibid., s. 104–105. 
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 Początkowo wydawało się, że realizacja wielu projektów socjalnych nie wpływała 
negatywnie na wzrost i rozwój gospodarczy Szwecji. Szwedzki model gospodarczy 
i społeczny zapewniał bowiem stabilny wzrost gospodarczy, pełne zatrudnienie oraz 
niską inflację. Właśnie dlatego okres 1951–1970 był postrzegany jako „złote lata” 
szwedzkiej gospodarki. Jednakże w latach 70. i 80. XX wieku jej kondycja uległa 
wyraźnemu pogorszeniu. Tempo wzrostu gospodarczego znacznie spadło. Ponadto 
zwiększyła się inflacja i ujawniły się duże niedopasowania strukturalne. Polityka 
społeczna, którą rozszerzano pod hasłem większej równości, sprawiedliwości społecznej 
i uniezależnienia ludzkiej egzystencji od kaprysów rynku, miała szkodliwe skutki 
uboczne29. 
 Zatrzymanie procesu rozbudowy szwedzkiego państwa dobrobytu okazało się 
trudne. Jeszcze w 1995 roku w Szwecji wydatki państwa stanowiły aż 65,3% PKB, przy 
czym ponad połowę tych wydatków stanowiły wydatki na cele socjalne. Rozbudowie 
szwedzkiego państwa socjalnego towarzyszyła jednak nasilająca się krytyka patologii 
związanych z redystrybucją dochodów. Krytycy państwa dobrobytu, 
charakteryzującego się dużymi obciążeniami o charakterze podatkowym i para-
podatkowym, lansowali tezę o immanentnej niewydolności rozbudowanego państwa 
socjalnego. Wskazywali, że wysoka progresja podatkowa stworzyła bodźce do 
oszukiwania w podatkach i świadczeniach państwowych. Taka sytuacja prowadziła do 
erozji „kapitału uczciwości”, który wcześniej był dla Szwedów powodem do dumy. Na 
dłuższą metę nie można było tego tolerować. Konieczne okazało się zmodyfikowanie 
dotychczasowej polityki gospodarczej i społecznej w kierunku redukcji funkcji 
realizowanych przez państwo30. 
 Niekiedy do budowy państwa opiekuńczego przyczyniały się również partie 
chrześcijańsko-demokratyczne. Właśnie tak stało się, na przykład, w RFN. Kanclerz 
K. Adenauer przeforsował bowiem – pomimo zastrzeżeń wielu ekonomistów oraz 
wbrew opinii części środowiska politycznego związanego z CDU (Christlich-
Demokratische Union – Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna) i CSU (Christlich-
Soziale Union – Unia Chrześcijańsko-Społeczna), któremu przewodził – reformę 
ubezpieczeń emerytalnych i rentowych. Oprócz dużej podwyżki rent i emerytur w 1957 
roku w RFN uchwalono tzw. dynamiczną emeryturę. Odtąd w miarę wzrostu płac miały 
być automatycznie podwyższane emerytury i renty. W rezultacie na gospodarkę został 

                                                      
29 Ibid., s. 106–108. 
30 Ibid., s. 138, 146–147, 176–177 oraz 203. 
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nałożony duży ciężar, a polityka społeczna przestała spełniać jedynie funkcję 
subsydiarną31. 
 L. Erhard, który był federalnym ministrem gospodarki i twórcą ordoliberalnej 
społecznej gospodarki rynkowej w RFN, zgłaszał sprzeciw wobec reformy ubezpieczeń 
emerytalnych i rentowych. Twierdził, że świadczenia socjalne powinny być 
przyznawane tylko w przypadku zaistnienia rzeczywistej potrzeby. Uważał, iż 
zabezpieczenie socjalne dla wszystkich obywateli było niewskazane. Zwiększanie 
ingerencji państwa w podział dochodów musiało skutkować ogólnym ograniczeniem 
zdolności i motywacji do osiągania dobrych wyników gospodarczych. Z tego punktu 
widzenia działania podejmowane przez K. Adenauera stanowiły niebezpieczne 
precedensy, wywołujące nadmierny rozrost polityki socjalnej32. 
 Reforma ubezpieczeń emerytalnych i rentowych przyczyniła się do rekordowego 
zwycięstwa chrześcijańskich demokratów w wyborach do Bundestagu w 1957 roku 
i wzmocnienia pozycji K. Adenauera. Tego sukcesu nie udało się powtórzyć w 1961 
roku. Wynik wyborczy, osiągnięty wówczas przez chrześcijańskich demokratów, okazał 
się wyraźnie gorszy. W rezultacie zaczęto kwestionować przywództwo K. Adenauera, 
który pod wpływem krytyki ustąpił w 1963 roku z urzędu kanclerza. W latach 60. XX 
wieku nastąpił również zmierzch rządów chadeckich w RFN. Władzę przejęli bowiem 
socjaldemokraci. To właśnie kanclerze wywodzący się z SPD (Sozialdemokratische 
Partei Deutschlands – Socjaldemokratyczna Partia Niemiec) zrealizowali drugą fazę 
poszerzania systemów zabezpieczenia socjalnego, czemu L. Erhard sprzeciwiał się aż 
do śmierci w 1977 roku. Stosowali oni keynesowskie recepty w polityce gospodarczej. 
W praktyce polegały one na prowadzeniu ekspansywnej polityki wydatków publicznych 
i zwiększaniu zadłużenia, wzroście wydatków socjalnych, zwłaszcza zdrowotnych 
i emerytalnych, świadomym rozszerzaniu aktywności państwa w kierunku kapitalizmu 
opiekuńczego i wstrzymaniu prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. W ten sposób 
nastąpiło odejście od podstawowej zasady ordoliberalnej polityki gospodarczej, która 
stanowi, że wzrost gospodarczy ma pierwszeństwo nad podziałem. Rosnące koszty płac 
i jeszcze szybciej wzrastające wydatki socjalne miały negatywny wpływ na rentowność 

                                                      
31 J. Krasuski, Historia RFN, KiW, Warszawa 1987, s. 300 oraz 303–305; J. Krasuski, Historia 
Niemiec, Ossolineum, Wrocław 2004, s. 558–559; J. Czech-Rogosz, Ewolucja społecznej 
gospodarki rynkowej w RFN, AE, Katowice 2005, s. 74–75 oraz 209; H.F. Wünsche, Społeczna 
gospodarka rynkowa – legendarny niemiecki „cud gospodarczy” a aktualne problemy polityki 
gospodarczej Niemiec, w: Społeczna gospodarka rynkowa. Idee i możliwości praktycznego 
wykorzystania w Polsce, red. E. Mączyńska, P. Pysz, PTE, Warszawa 2003, s. 116–118; 
T. Przybyciński, Ordoliberalizm…, op.cit., s. 80–81. 
32 Ibid. 



Kształtowanie ładu gospodarczego i społecznego w Europie Zachodniej   93 

zachodnioniemieckich przedsiębiorstw. Firmy te napotykały coraz większe trudności 
z finansowaniem ambitnych projektów inwestycyjnych33. 
 Jeszcze w latach 60. XX wieku koniunktura gospodarcza w Europie Zachodniej była 
dobra. Sytuacja ta zmieniła się w latach 70. XX wieku. Zamiast spodziewanego wzrostu 
produkcji doszło wówczas do pobudzenia inflacji. Znacznie wzrosły ceny ropy naftowej. 
Jednocześnie wyraźnie zmniejszyła się motywacja do ciężkiej pracy i ujawniły się 
tendencje stagnacyjne w gospodarce. Pojawiła się stagflacja. Kapitalizm opiekuńczy był 
coraz powszechniej krytykowany34. 
 Krytyka kapitalizmu opiekuńczego pochodziła głównie z kręgów neoliberalnej myśli 
ekonomicznej, która wzmocniła się znacznie w latach 70. XX wieku. Ówczesna 
neoliberalna myśl ekonomiczna obejmowała: tradycyjny leseferystyczny liberalizm, 
monetaryzm oraz ekonomię podażową. Chociaż nurty te w wielu kwestiach 
szczegółowych wyraźnie się różniły, to jednak zgadzały się co do tego, że przyczyną 
wielu problemów, które ujawniły się z wielką siłą w latach 70. XX wieku, była 
niewłaściwa polityka gospodarcza i społeczna. Takie poglądy bardzo upowszechniły się 
w latach 80. i 90. XX wieku, doprowadzając do poważnego osłabienia ekonomii 
keynesowskiej oraz do neoliberalnej kontrrewolucji we współczesnej myśli 
ekonomicznej35. 
 Rosnąca ingerencja państwa w życie gospodarcze i zwiększanie wydatków 
socjalnych, które stanowiły zasadnicze elementy polityki gospodarczej i społecznej, 
realizowanej przede wszystkim przez partie socjaldemokratyczne, od początku miały 
negatywne skutki uboczne. Jednakże w całej pełni ujawniły się one z pewnym 
opóźnieniem, a więc po kilku dekadach budowy kapitalizmu opiekuńczego, kiedy 
państwo stało się duże i drogie36. 
 W latach 50. i 60. XX wieku wzrost gospodarek zachodnioeuropejskich opierał się 
na rozwoju produkcji przemysłowej, przy czym wykorzystywano do tego standardowe 
technologie importowane głównie z USA. Zmiany technologiczne dokonywały się 
wówczas stosunkowo wolno i nie wiązały się z koniecznością radykalnych zmian 
kwalifikacji zawodowych siły roboczej. Chociaż zakres zabezpieczeń społecznych 
zwiększał się, to jednak nie występowały jeszcze zaburzenia w finansach publicznych, 

                                                      
33 Ibid. 
34 R. Bugaj, Plusy dodatnie…, op.cit., s. 175–176. 
35 T. Przybyciński, Globalny kryzys finansowy i gospodarczy jako wyzwanie dla polityki 
gospodarczej i teorii ekonomii, w: Polityka gospodarcza jako gra w wyzwania i odpowiedzi 
rozwojowe, red. J. Stacewicz, „Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH” nr 94, 
SGH, Warszawa 2014, s. 60. 
36 Ibid., s. 62. 
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ponieważ poziom wyjściowy zabezpieczeń społecznych był relatywnie niski, a ponadto 
społeczeństwa zachodnioeuropejskie miały korzystną strukturę demograficzną i 
cechowały się stosunkowo wysoką aktywnością zawodową37. 
 W latach 70. XX wieku znacznie wzrosły ceny ropy naftowej. Ponadto wyraźnie 
nasiliła się konkurencja globalna, w szczególności ze strony takich nowych państw 
uprzemysłowionych, jak: Korea Południowa, Tajwan i Hongkong. Do tej grupy 
dołączyły później Chiny i Indie. Naśladując Japonię, rozwijały one produkcję 
wielkoprzemysłową, która okazała się ogromnym zagrożeniem dla gospodarek 
zachodnioeuropejskich. Azjatyccy producenci wykorzystywali atut niskich kosztów 
wytwarzania i byli niezwykle konkurencyjni cenowo. Bardzo często zachodnio-
europejskie przedsiębiorstwa nie potrafiły im sprostać. Dlatego ograniczały produkcję, 
zwalniały pracowników i wypadały z rynku albo same przenosiły produkcję do Azji38. 
 Oprócz tego w latach 80. i 90. XX wieku dokonała się rewolucja technologiczna w 
informatyce i telekomunikacji, która przyczyniła się do skrócenia cyklu życia wielu 
wyrobów przemysłowych. To z kolei wymusiło szybkie dostosowania w strukturze 
produkcji i zatrudnienia. W przypadku zachodnioeuropejskich przedsiębiorstw 
czynnikami hamującymi niezbędne dostosowania okazały się: ochrona zatrudnienia, 
wysokie koszty pracy oraz duże obciążenia podatkowe i parapodatkowe. Aby sprostać 
konkurencji, gospodarki zachodnioeuropejskie musiałyby tworzyć innowacje. 
Wymagałoby to jednak zwiększenia nakładów na edukację, kształcenie, badania 
naukowe i rozwój. Nie było to łatwe, ponieważ dużą część środków publicznych 
przeznaczano na wydatki socjalne39. 
 Sytuację gospodarek zachodnioeuropejskich pogarszały niekorzystne zmiany 
demograficzne, czyli starzenie się społeczeństw i odwracanie się piramidy 
demograficznej. Wywoływały one rosnącą presję na finansowanie szerokiego zakresu 
zabezpieczeń społecznych, co wiązało się ze wzrostem obciążeń podatkowych 
i parapodatkowych oraz utratą konkurencyjności40. 
 Z perspektywy czasu nietrudno zauważyć, że rezultatem nadmiernego wzrostu 
świadczeń socjalnych oraz rosnących obciążeń podatkowych i parapodatkowych 
musiało być w długim horyzoncie czasowym zduszenie wzrostu gospodarczego. 
Jednakże wielu zwolenników państwa dobrobytu nie chciało przyjąć do wiadomości, że 
taka zależność w ogóle istnieje. 

                                                      
37 D.K. Rosati, Wstęp, op.cit., s. 14. 
38 Ibid., s. 15. 
39 Ibid. 
40 Ibid., s. 15–17. 
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 W tym kontekście duże znaczenie miała postępująca zapaść gospodarcza w krajach 
realnego socjalizmu, którą obserwowano w latach 80. XX wieku. Ideowa atrakcyjność 
alternatywy systemowej dla ustroju kapitalistycznego znacznie się zmniejszyła. Ponadto 
w krajach Europy Zachodniej wskutek rozwoju sektora usług dokonały się głębokie 
zmiany w strukturze zatrudnienia, które osłabiły pozycję wielkoprzemysłowej klasy 
robotniczej i związków zawodowych. W ślad za tym zmniejszyły się wpływy partii 
socjaldemokratycznych, będących twórcami i gwarantami państwa dobrobytu41. 
 Tymczasem ekonomiści neoliberalni proponowali powrót do państwa małego 
i taniego. Uważali oni, że trzeba znacznie ograniczyć rolę państwa w życiu 
gospodarczym oraz złamać potęgę związków zawodowych, utrudniających działanie 
rynku i konkurencji. W tym celu postulowali: zredukowanie wydatków publicznych, 
zmniejszenie redystrybucji fiskalnej oraz zniesienie przepisów utrudniających 
prowadzenie działalności gospodarczej42. W praktyce realizacja neoliberalnego 
programu gospodarczego oznaczałaby cofnięcie przemian dokonanych po II wojnie 
światowej43. 
 Zmiana kierunku polityki gospodarczej i społecznej nie była jednak łatwa. 
Spektakularny wzrost wydatków publicznych, który obserwowano w latach 1960–1980, 
wynikał przede wszystkim ze skokowego zwiększenia wydatków na transfery 
i subsydia. W efekcie takiej polityki w Europie Zachodniej rozszerzyła się grupa 
beneficjentów transferów socjalnych i wzrósł poziom świadczeń jednostkowych. 
Oznaczało to, że pewne grupy interesu uzyskały dodatkowe przywileje. W tej sytuacji 
próby zmniejszenia wydatków publicznych napotykały opór i wywoływały sprzeciw. 
Wypracowywanie konsensusu politycznego i społecznego co do kształtu reform oraz 
procesy legislacyjne zajmowały sporo czasu44. 
 Próbę demontażu państwa dobrobytu i złamania potęgi związków zawodowych 
podjęto najpierw w Wielkiej Brytanii w latach 1979–1990, kiedy premierem była 
M. Thatcher. Podobną politykę w USA w latach 1981–1989 prowadził prezydent 
R. Reagan. Jej osobliwością w przypadku USA był znaczny wzrost rozmiarów deficytu 
budżetowego i długu publicznego, co wynikało z wyścigu zbrojeń i wy-wierania silnej 
presji na ZSRR45. 

                                                      
41 R. Bugaj, Plusy dodatnie…, op.cit., s. 177–178. 
42 T. Przybyciński, Globalny kryzys…, op.cit., s. 62. 
43 R. Bugaj, Plusy dodatnie…, op.cit., s. 177. 
44 B. Karbownik, Analiza wydatków…, op.cit., s. 121. 
45 T. Przybyciński, Globalny kryzys…, op.cit., s. 63. 
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 Warto jednak zauważyć, że modele kapitalizmu w Wielkiej Brytanii i USA znacznie 
się różniły. Chociaż po II wojnie światowej wolnorynkowe cechy ustroju gospodarczego 
zostały w obu krajach ograniczone, to zakres państwowego interwencjonizmu i 
opiekuńczości w Wielkiej Brytanii był wyraźnie większy niż w USA46. 
 Thatcheryzm i reaganomika przyczyniły się do wypracowania nowych standardów 
w polityce gospodarczej. Ich elementami składowymi były takie działania, jak: redukcja 
roli państwa w życiu gospodarczym, przywrócenie równowagi makroekonomicznej, 
poprawa efektywności funkcjonowania i zwiększenie konkurencyjności 
przedsiębiorstw, zmniejszenie wydatków publicznych, ograniczenie redystrybucji 
fiskalnej oraz deregulacja. Zalecenia te zostały uwzględnione w tzw. konsensusie 
waszyngtońskim. Ich realizacja miała doprowadzić do poprawy sytuacji gospodarczej w 
zadłużonych krajach Ameryki Łacińskiej w latach 80. XX wieku. Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy i Bank Światowy zaakceptowały wspomniane rekomendacje jako 
podstawę reform gospodarczych w krajach, które wspierały, udzielając im pomocy 
finansowej i doradzając w zakresie prowadzenia polityki ekonomicznej. W rezultacie 
były one również stosowane w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, 
przechodzących transformację ustrojową w latach 90. XX wieku, a także w Azji i 
Afryce47. 
 Poważne zmiany w polityce gospodarczej dokonały się również w niektórych krajach 
Europy Zachodniej. Zdano sobie bowiem sprawę z negatywnych konsekwencji 
utrzymywania deficytu budżetowego i narastającego długu publicznego oraz wysokiego 
opodatkowania dla wzrostu gospodarczego. W tej sytuacji usiłowano obniżyć udział 
wydatków sektora finansów publicznych w PKB48. 
 Jednakże neoliberalny program reform nie został w pełni zrealizowany. W wielu 
krajach udało się przeprowadzić zarówno prywatyzację przedsiębiorstw państwowych, 
jak i deregulację w zmonopolizowanych sektorach gospodarki. Gospodarki narodowe 
zostały szeroko otwarte na świat. Znacznie ograniczono zależność banków centralnych 
od rządów. Zmniejszono również nadzór państwa nad rynkami finansowymi. Ponadto 
wyraźnie złagodzono progresywność obciążeń podatkowych. Częściowo 

                                                      
46 R. Bugaj, Plusy dodatnie…, op.cit., s. 176. 
47 Ibid.; G.W. Kołodko, Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Prószyński i S-
ka, Warszawa 2013, s. 132; S. Bukowski, Ł. Zięba, Konsensus Waszyngtoński a stabilizacja 
makroekonomiczna i wzrost gospodarczy, w: Modele rozwoju gospodarczego dla Polski w dobie 
integracji europejskiej i globalizacji, red. M. Noga, M.K. Stawicka, CeDeWu, Warszawa 2009, 
s. 23–30. 
48 B. Karbownik, Analiza wydatków…, op.cit., s. 121. 
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przeprowadzono deregulację rynku pracy. Tymczasem próby zmian w systemie 
ubezpieczeń społecznych, ochronie zdrowia i edukacji wywołały sprzeciw społeczny49. 
 Niepełna realizacja neoliberalnego programu reform stanowiła wytłumaczenie 
połowicznego sukcesu wolnorynkowej polityki gospodarczej. Wbrew oczekiwaniom nie 
przyniosła ona szybkiego i harmonijnego rozwoju. Jej efektem okazało się przede 
wszystkim opanowanie inflacji i ustabilizowanie sytuacji finansów publicznych. Tempo 
wzrostu gospodarczego krajów wysoko rozwiniętych spadło w stosunku do lat 60. XX 
wieku. Relatywnie wysokie było również bezrobocie. Znacznie wzrosły nierówności 
dochodowe i majątkowe. Zabezpieczenie socjalne wielu ludzi pogorszyło się. Z drugiej 
strony, obserwowano dynamiczny rozwój gospodarczy niektórych krajów słabo 
rozwiniętych, w tym zwłaszcza Chin i Indii, które znacznie ograniczyły zakres 
interwencjonizmu państwowego i z powodzeniem włączyły się do globalnej konkurencji 
rynkowej50. 
 Ogólnie można powiedzieć, że w krajach rozwiniętych udział wydatków publicznych 
w PKB zwiększył się z 10,7% w 1870 roku do 45,6% w 1996 roku51. W 2005 roku udział 
wydatków publicznych w PKB osiągnął średnio 48,3% w grupie krajów UE 15 (stare 
państwa członkowskie UE) oraz 36,5% w przypadku USA. Wydatki publiczne w 
większości nowych krajów członkowskich UE były niższe od średniej dla UE 15. Warto 
jednak zaznaczyć, że w grupie starych państw członkowskich UE istniały znaczne 
różnice w poziomie wydatków publicznych. Do państw o dużych wydatkach 
publicznych w relacji do PKB należały między innymi Szwecja, Dania i Francja. 
Relatywnie nieduży sektor finansów publicznych występował natomiast w Irlandii i 
Hiszpanii52. 
 
3. Współczesny kształt europejskiego ładu gospodarc zego i społecznego 

 Duży wpływ na współczesny kształt europejskiego ładu gospodarczego 
i społecznego miał postępujący proces integracji europejskiej. Integracja europejska po 
II wojnie światowej była początkowo oparta na koncepcji wspólnego rynku. Chodziło 
bowiem o usunięcie barier w swobodnym przepływie towarów, usług, kapitału 

                                                      
49 R. Bugaj, Plusy dodatnie…, op.cit., s. 178. 
50 Ibid., s. 178–179. 
51 B. Karbownik, Analiza wydatków…, op.cit., s. 171. 
52 Ibid., s. 122–123. 
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i pracowników oraz prowadzenie wspólnej polityki handlowej wobec państw trzecich. 
W tym zakresie integracja europejska osiągnęła spektakularny sukces53. 
 Jednakże pierwotny cel gospodarczy został później znacznie poszerzony dzięki 
Traktatowi o Unii Europejskiej. Traktat o Unii Europejskiej, zwany również traktatem z 
Maastricht, został podpisany 7 lutego 1992 roku i wszedł w życie 1 listopada 1993 roku. 
Wyznaczył nowy etap integracji europejskiej, ponieważ umożliwił integrację 
polityczną. Na jego mocy powstała Unia Europejska (UE). Traktat z Maastricht dał 
również początek Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW). W ten sposób wspólny rynek 
został dopełniony ustanowieniem UGW. 1 stycznia 1999 roku utworzono wspólną 
walutę – euro i powołano Europejski Bank Centralny (EBC). EBC i krajowe banki 
centralne państw strefy euro utworzyły Europejski System Banków Centralnych 
(ESBC), realizujący wspólną politykę pieniężną. Jednakże nie wszystkie kraje UE 
przystąpiły do UGW. Ostrożny kurs wobec wspólnej waluty wybrały: Wielka Brytania, 
Dania i Szwecja. W tym przypadku przeważyły obawy związane między innymi z 
ograniczeniem prawa do samostanowienia oraz utratą kontroli nad polityką pieniężną i 
kursową. 
 Warto przypomnieć, że strefa euro od samego początku nie spełniała warunków 
określonych w koncepcji optymalnego obszaru walutowego. Z kolei niska spójność 
UGW zagrażała jej trwałości. Globalny kryzys finansowy i gospodarczy przyspieszył 
ujawnienie strukturalnych problemów strefy euro54. 
 Po wprowadzeniu euro w 1999 roku aż do wybuchu globalnego kryzysu finansowego 
i gospodarczego w 2008 roku rosło zróżnicowanie konkurencyjności w wymianie 
handlowej pomiędzy krajami UGW. W krajach południowych, które były słabsze 
gospodarczo, konkurencyjność zmniejszała się wskutek boomu kredytowego. Rosnący 
popyt wewnętrzny tworzył bowiem presję inflacyjną oraz przyczyniał się do wzrostu 
płac i jednostkowych kosztów pracy. W rezultacie malała konkurencyjność eksportu. 
Wzrastał natomiast import i deficyt na rachunku obrotów bieżących. Wysokie deficyty 

                                                      
53 T. Sarrazin, Europa nie potrzebuje euro. Jak polityczne myślenie życzeniowe doprowadziło nas 
do kryzysu, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2013, s. 323. 
54 B. Mucha-Leszko, Korzyści międzynarodowej integracji gospodarczej a osiągnięcia 
i problemy Unii Europejskiej, w: Przyszłość integracji europejskiej – konkurencyjność i rynki, 
red. W. Bieńkowski, S.I. Bukowski, G. Olszewska, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 15–42; H. Bąk, 
Wybrane problemy funkcjonowania strefy euro – wnioski dla Polski, w: Wybrane aspekty 
funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej. Bilans dziesięciu lat członkostwa, red. 
G. Wojtkowska-Łodej, H. Bąk, SGH, Warszawa 2014, s. 39–58; D. Uszycki, Przyczyny kryzysu 
strefy euro, w: Kryzys i perspektywy strefy euro, red. J. Rymarczyk, M. Wróblewski, 
D. Brzęczek-Nester, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski, Oficyna 
Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2014, s. 39–56. 
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w handlu w stosunku do PKB miały w 2007 roku Grecja, Hiszpania, Portugalia i 
Irlandia. W tym samym czasie wysokie nadwyżki w handlu osiągnęły Holandia, Niemcy 
i Finlandia55. 
 W rezultacie kryzysu doszło do zmniejszenia rozpiętości sald na rachunkach obrotów 
bieżących. Wynikało to ze spadku popytu wewnętrznego i importu w krajach 
południowych oraz mniejszych możliwości eksportowych w krajach strefy euro, 
uzyskujących wcześniej wysokie nadwyżki handlowe56. 
 Niepojące procesy dokonywały się w również obszarze polityki fiskalnej, która 
znajdowała się w gestii państw członkowskich strefy euro. Kraje te różniły się znacznie, 
jeżeli chodzi o dyscyplinę budżetową oraz strukturę dochodów i wydatków publicznych. 
Grecja, Portugalia i Francja prowadziły ekspansywną politykę fiskalną. W efekcie 
spójność strefy euro była osłabiana57. 
 Globalny kryzys finansowy i gospodarczy doprowadził do pogłębienia 
nierównowagi finansów publicznych w wielu państwach członkowskich UE. 
Pogorszenie nominalnego salda budżetowego wynikało z funkcjonowania 
automatycznych stabilizatorów koniunktury oraz podejmowania dyskrecjonalnych 
działań amortyzujących spadek popytu. Dodatkowym czynnikiem, destabilizującym 
finanse publiczne w niektórych krajach UE, były koszty pomocy sektorowi bankowemu. 
W Irlandii osiągnęły one ponad 25% PKB (ok. 46 mld EUR)58. 
 Średni dług publiczny w krajach UE zwiększył się w latach 2008–2012 z 62,2% PKB 
do 86,8% PKB. Jednakże w krajach strefy euro średni dług publiczny wzrósł z 
70,2% PKB do 92,9% PKB59. 
 W niektórych krajach UE nierównowaga finansów publicznych stała się tak duża, że 
bardzo niebezpiecznie wzrosło zagrożenie spiralą zadłużenia oraz ryzyko 
niewypłacalności. Do szczególnie dużego wzrostu długu publicznego w latach 2008–
2011 doszło w Grecji (ze 110% PKB do 157% PKB), Irlandii (z 44% PKB do 
112% PKB), Portugalii (z 65% PKB do 102% PKB) oraz Hiszpanii (z 40% PKB do 
68% PKB)60. 

                                                      
55 B. Mucha-Leszko, Korzyści…, op.cit., s. 39. 
56 Ibid. 
57 Ibid. 
58 P. Gajewski, Nierównowaga finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej, „Gospodarka 
Narodowa” 2011, nr 10, s. 22–24. 
59 P. Ptak, Medium- and Long-Term Fiscal Sustainability in Europe, „Gospodarka 
Narodowa” 2014, nr 2, s. 26. 
60 P. Gajewski, Nierównowaga…, op.cit., s. 22–25. 
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 Przypadek Grecji jest tutaj niezwykle pouczający. Do problemów Grecji przyczyniły 
się bowiem przede wszystkim strukturalne słabości w jej systemie gospodarczym, które 
narastały od początku lat 80. XX wieku. Do najważniejszych należały: 
niezrównoważona polityka fiskalna i nadmierny dług publiczny, przerośnięty i 
nieefektywny sektor budżetowy, nieelastyczny rynek pracy, niekorzystna struktura 
gospodarki oraz niska konkurencyjność. Od początku lat 80. XX wieku kolejne 
socjalistyczne ekipy rządzące podnosiły wydatki, aby sfinansować podwyżki płac 
i rosnące zatrudnienie w sektorze budżetowym. Taka polityka zapewniała poparcie 
polityczne dla socjalistów i zazwyczaj gwarantowała im sukcesy w wyborach. Skutkiem 
ubocznym był jednak narastający dług publiczny, który wzrósł z 25% PKB w 1981 roku 
do 161,3% PKB w 2012 roku. Ponadto sektor budżetowy stał się przerośnięty, 
niewydajny i bardzo drogi. O niskiej efektywności zarządzania państwem świadczyło 
między innymi niewykorzystywanie przez Grecję przyznanych jej funduszy 
strukturalnych. Nieelastyczny rynek pracy był efektem przeregulowania gospodarki. 
Skomplikowane przepisy zniechęcały do legalnego zatrudniania i sprzyjały rozwojowi 
szarej strefy. Grecka gospodarka opierała się głównie na usługach, a w szczególności na 
transporcie morskim i turystyce. Pozostałe segmenty były znacznie mniej 
konkurencyjne. Państwo nie tworzyło klimatu sprzyjającego przedsiębiorczości. W 
rezultacie sektor prywatny nie mógł się odpowiednio rozwijać. W tych warunkach 
wybuch globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego sprawił, że finansowanie 
długu publicznego Grecji stało się utrudnione. Do pogorszenia się sytuacji finansów 
publicznych Grecji przyczynił się również spadek dochodów z transportu morskiego i 
turystyki. Ponadto partia konserwatywna Nowa Demokracja, która sprawowała 
wówczas władzę, nie była w stanie przeforsować i wdrożyć programu reform z powodu 
strajków i demonstracji, organizowanych przez opozycyjnych socjalistów. Wygrali oni 
wybory w 2009 roku pod hasłem rozbudowy państwa opiekuńczego oraz zwiększania 
wydatków budżetowych. Jednakże nie byli w stanie zrealizować obietnic wyborczych, 
ponieważ wiarygodność kredytowa Grecji załamała się61. 
 Jesienią 2009 roku okazało się, że Grecja systematycznie fałszowała dane na temat 
budżetu państwa. Robiła to nie tylko przed przystąpieniem do strefy euro, ale również 
później62. 

                                                      
61 A. Visvizi, Wybrane regiony świata w warunkach kryzysu: Grecja, w: Kryzys gospodarczy 
2008+ test dla stosowanej polityki. Metody przeciwdziałania i ich skuteczność, red. 
K. Żukrowska, SGH, Warszawa 2013, s. 439–447. 
62 T. Sarrazin, Europa…, op.cit., s. 71. 
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 W 2010 roku, kiedy na jaw wyszła cała prawda o finansach publicznych Grecji, 
państwo to stanęło przed perspektywą bankructwa. Kraj ten nie był w stanie spłacić 
swoim wierzycielom prawie 300 mld EUR. Niekontrolowane bankructwo Grecji 
i wyzwolona przez to reakcja łańcuchowa mogły doprowadzić do przekształcenia się 
kryzysu zadłużeniowego Grecji w kryzys zadłużenia większej liczby państw w strefie 
euro oraz destabilizacji całej UGW. Udało się temu zapobiec dzięki pomocy zarówno 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), jak i państw członkowskich strefy 
euro63. 
 W dniu 11 maja 2010 roku Rada UE, powołując się na art. 122 ust. 2 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), przyjęła rozporządzenie ustanawiające 
Europejski Mechanizm Stabilizacji Finansowej (European Financial Stabilisation 
Mechanism – EFSM). Rada UE mogła bowiem przyznać pomoc finansową Unii 
państwu członkowskiemu, które miało trudności lub było istotnie zagrożone poważnymi 
trudnościami z racji nadzwyczajnych okoliczności pozostających poza jego kontrolą. W 
tym przypadku uznano, że trudności zostały spowodowane poważnym pogorszeniem 
międzynarodowego otoczenia gospodarczego i finansowego w wyniku 
bezprecedensowego globalnego kryzysu finansowego i pogorszenia koniunktury 
gospodarczej. Jednakże pojawiły się wątpliwości, czy Grecja rzeczywiście znalazła się 
w sytuacji nadzwyczajnej, skoro sama przyczyniła się do pojawienia się kryzysu 
zadłużeniowego64. 
 Ponadto ministrowie państw członkowskich strefy euro, działając jako ciało 
międzyrządowe, a nie unijne, zobowiązali się do poparcia Europejskiego Instrumentu 
Stabilności Finansowej (European Financial Stability Facility – EFSF). Była to spółka 
ustanowiona i zarejestrowana w Luksemburgu, którą wspólnie kontrolowały kraje strefy 
euro65. 
 Ze względu na wątpliwości natury prawnej, jakie zgłaszano w odniesieniu do EFSM 
oraz EFSF, które stworzono ad hoc, ustanowiono następnie Europejski Mechanizm 
Stabilizacyjny (European Stability Mechanism – ESM). Jego zadaniem była stała 
ochrona stabilności finansowej strefy euro jako całości. Dlatego mógł on uruchamiać 

                                                      
63 Ibid.; M. Magierowski, Europejski Lehman Brothers?, „Rzeczpospolita”, 4.05.2010. 
64 D. Kabat-Rudnicka, Kraje europejskie wobec kryzysu w strefie euro, w: Kryzys w Unii 
Europejskiej i jego implikacje dla Polski, red. A. Prusek, Wyższa Szkoła Gospodarki 
i Zarządzania w Krakowie oraz Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków–Mielec 2013, s. 41–42. 
65 Ibid., s. 42. 
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finansowanie i udzielać pomocy finansowej państwom członkowskim strefy euro, 
mającym poważne problemy z finansowaniem lub zagrożonym takimi problemami66. 
 Dodatkowej pomocy w ratowaniu Grecji oraz innych krajów strefy euro udzielił 
EBC. Szczególne znaczenie miała tutaj kontrowersyjna decyzja Rady Prezesów EBC 
z 9 maja 2010 roku o możliwości nabywania obligacji państwowych krajów strefy euro. 
Otworzyła ona drogę do interwencyjnych skupów obligacji państwowych Grecji, 
Portugalii, Irlandii, Włoch i Hiszpanii67. 
 Tymczasem art. 123 TFUE zakazywał udzielania przez EBC lub krajowe banki 
centralne pożyczek na pokrycie deficytu lub jakichkolwiek innych kredytów rządom 
centralnym, władzom regionalnym, lokalnym lub innym władzom publicznym, innym 
instytucjom lub przedsiębiorstwom publicznym państw członkowskich, jak również 
nabywania bezpośrednio od nich przez EBC lub krajowe banki centralne ich papierów 
dłużnych. Zakaz ten został podtrzymany w art. 21 Statutu Europejskiego Systemu 
Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego68. 
 Jednocześnie art. 125 TFUE wykluczał odpowiedzialność Unii lub państw 
członkowskich za zobowiązania innych podmiotów publicznych. Ta zasada jasno 
wskazywała, że UGW była związkiem wciąż suwerennych państw, które zrzekły się 
jedynie suwerenności w zakresie polityki pieniężnej. Powstała wprawdzie unia 
walutowa, ale bez unii politycznej69. 
 Konstrukcja traktatu z Maastricht była sensowna i spójna, jeżeli chodzi o po-
stanowienia dotyczące banku emisyjnego i finansów publicznych. Jednakże oparto ją na 
założeniu, że wszystkie postanowienia traktatowe będą przestrzegane, a więc nie będą 
przez nikogo łamane. Jeżeli jakieś państwo lub grupa państw prowadziłyby rozrzutną i 
nieodpowiedzialną politykę finansową, to powinny zostać przykładnie ukarane. 
Tymczasem sankcje przeciwko krajom członkowskim o nadmiernym deficycie, 
określone w traktacie z Maastricht, były merytorycznie ułomne, czasochłonne, a ponadto 
stanowiły dla nich niewielkie zagrożenie. Chociaż później przyjęto mechanizm 
wprowadzania sankcji, to jednak przewidywał on wyjątki w sytuacji ciężkiej recesji. 
Skorzystano z tego zapisu już w 2003 roku, kiedy udało się zablokować nałożenie 
sankcji na RFN. W tym kontekście trzeba podkreślić, że rozmiękczanie lub zawieszanie 
zabezpieczeń traktatu z Maastricht przyczyniało się do destabilizacji UGW. Oznaczało 
bowiem w praktyce zaproszenie do życia ponad stan kosztem innych. Właśnie na tym 

                                                      
66 Ibid., s. 42–43. 
67 T. Sarrazin, Europa…, op.cit., s. 58 oraz 78. 
68 Ibid., s. 57. 
69 Ibid., s. 54, 58 oraz 75. 
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polegała pokusa nadużycia, z którą ściśle wiązały się negatywne bodźce i hazard 
moralny70. 
 Teoretycznie traktat z Maastricht zabezpieczał stabilność wspólnej waluty 
i wykluczał unię transferową. Jednakże w praktyce okazało się, że jego postanowienia 
nie były przestrzegane z powodu potężnych nacisków politycznych. Skup greckich, 
portugalskich i irlandzkich obligacji państwowych, który został zapoczątkowany 
w maju 2010 roku, a także decyzja o rozszerzeniu zakresu skupu na obligacje włoskie 
i hiszpańskie, którą podjęto w sierpniu 2011 roku, nie były potrzebne dla zabezpieczenia 
mechanizmu transmisyjnego polityki pieniężnej. Takie uzasadnienie stanowiło jedynie, 
zdaniem przeciwników skupu, przykrywkę, usprawiedliwiającą łamanie postanowień 
traktatowych. W istocie EBC ratował państwa, które nie trzymały się postulatów 
solidnej polityki finansowej. Bezpośrednie finansowanie monetarne nie tylko 
zapobiegało wybuchowi kryzysu zadłużeniowego w krajach strefy euro, ale stanowiło 
również zgodę na „uwspólnotowienie” długów. EBC przekroczył swoje uprawnienia71. 
 Problem polegał na tym, że w przeszłości kwestia bezpośredniego lub pośredniego 
uczestnictwa w finansowaniu długów państwowych była różnie rozwiązywana 
w krajach, które później stały się członkami strefy euro. W przypadku RFN niezależny 
bank centralny po prostu nie angażował się w takie operacje. Zachodnioniemiecka 
koncepcja prowadzenia polityki pieniężnej opierała się bowiem na założeniu, że 
podstawowym celem jest stabilizacja poziomu cen. Inne cele polityki gospodarczej 
mogły być wspierane przez bank centralny w drugiej kolejności. To samo rozwiązanie 
zastosowano w przypadku ESBC. Art. 127 ust. 1 TFUE stanowił, że głównym celem 
ESBC było utrzymanie stabilności cen. Bez uszczerbku dla celu stabilności cen ESBC 
wspierał ogólne założenia polityki gospodarczej UE. Jednakże niemiecki punkt 
widzenia wcale nie był powszechnie podzielany w innych krajach członkowskich strefy 
euro. W szczególności wyróżniały się tutaj Francja i Włochy. Nie wolno zapominać, że 
w tradycji niektórych banków centralnych utrwaliła się praktyka bezpośredniego lub 
pośredniego uczestnictwa w finansowaniu długów państwowych72. 
 Zwolennicy zmiany roli EBC i dokonywania operacji skupu długu suwerennego 
zadłużonych państw strefy euro na rynku wtórnym wskazywali, że było to rozwiązanie 
znacznie skuteczniejsze niż jakakolwiek forma funduszu stabilizacyjnego 
finansowanego (gwarantowanego) przez rządy. EBC miał bowiem nieograniczone 
możliwości skupowania obligacji nominowanych w euro. Ponadto mógł działać szybko, 

                                                      
70 Ibid., s. 65–66, 69–70 oraz 75–78. 
71 Ibid., s. 70–72 oraz 79. 
72 Ibid., s. 55–56 oraz 73. 
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ponieważ w tym przypadku unikało się czasochłonnych uzgodnień o charakterze 
politycznym. Art. 18 Statutu EBC pozwalał mu dokonywać operacji na rynkach 
finansowych w formie kupna i sprzedaży bezwarunkowej. Nie istniał zatem zakaz 
dokonywania operacji skupu długu suwerennego. Zgodnie z oficjalnym stanowiskiem 
EBC, operacje te nie służyły osiąganiu celów fiskalnych, ale transmisji impulsów 
polityki pieniężnej. W warunkach silnego ograniczenia akcji kredytowej w strefie euro 
skup długu suwerennego przez EBC na rynku wtórnym nie zagrażał stabilności cen. W 
sytuacji wystąpienia niesprawności rynku wsparcie programu naprawczego kraju 
zadłużonego sprzyjało przywróceniu zaufania rynków finansowych i nie wywoływało 
pokusy nadużycia73. 
 Zwolennicy prowadzenia przez EBC skupu długu suwerennego zadłużonych państw 
strefy euro na rynku wtórnym straszyli katastroficznym scenariuszem 
niekontrolowanego bankructwa krajów członkowskich strefy euro. W przypadku jego 
realizacji gospodarka europejska miałaby pogrążyć się w chaosie. W tym kontekście 
krytykowali „dogmatyczne” stanowisko Bundesbanku i części niemieckiej opinii 
publicznej, którzy sprzeciwiali się skupowi przez EBC na rynku wtórnym obligacji 
rządowych zadłużonych państw strefy euro. Ich zdaniem, w sytuacji zagrożenia strefy 
euro EBC miał obowiązek działać niekonwencjonalnie, a nie podręcznikowo. 
Interwencja EBC stabilizowałaby rynki finansowe i sektor bankowy, dając czas na 
przeprowadzenie niezbędnych reform, w tym także o charakterze strukturalnym. 
Tymczasem reformy zlikwidowałyby główne przyczyny kryzysu zadłużeniowego, czyli 
nadmierne zadłużenie rządów, nadmierne zadłużenie sektora prywatnego w bankach i 
niską konkurencyjność gospodarek narodowych74. 
 Zwolennicy zmiany roli EBC wyraźnie bagatelizowali negatywne skutki 
ekspansywnej polityki pieniężnej, uwikłanej w problematykę ratunkową. Jednakże 
EBC, skupiając się na ratowaniu prywatnych banków, finansowaniu zadłużonych 
państw oraz drukowaniu pieniędzy, kupował przede wszystkim czas dla dłużników. 
Zwiększanie płynności zwalczało wprawdzie objawy kryzysu zadłużeniowego, ale nie 
usuwało przyczyn tego zjawiska. Ponadto EBC stawał się coraz bardziej czymś 
w rodzaju bankowego kurortu, a nawet faktycznym pożyczkodawcą ostatniej instancji 
w strefie euro. Gromadził bowiem rosnącą pulę toksycznych obligacji Grecji, Portugalii, 
Irlandii, Hiszpanii i Włoch. Dzięki temu Grecji, która nie dotrzymywała zobowiązań 

                                                      
73 D.K. Rosati, Czy strefa euro przetrwa kryzys?, w: Kryzys finansów publicznych. Przyczyny, 
mechanizm, drogi wyjścia, red. L. Oręziak, D.K. Rosati, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2013, 
s. 82–88. 
74 Ibid., s. 87–88. 
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konsolidacyjnych, udawało się stopniowo przerzucać ciężar długu publicznego na cudze 
barki. W rezultacie EBC systematycznie tracił zdolność formułowania niezależnych 
ocen i podejmowania na tej podstawie odpowiednich działań. Takie działania, jak: 
redukcja długów lub ogłoszenie niewypłacalności przez Grecję albo inne zadłużone 
kraje strefy euro doprowadziłyby przecież do ujawnienia strat poniesionych przez EBC 
w wyniku podejmowania operacji ratunkowych75. 
 Tymczasem nadmierna płynność działała usypiająco na podmioty gospodarcze i nie 
zmuszała ich do poprawy konkurencyjności. W takich warunkach rozwiązywanie 
strukturalnych problemów, które powstały w strefie euro, schodziło nierzadko po prostu 
na dalszy plan. Z kolei polityka pieniężna EBC, polegająca na zwiększaniu podaży 
pieniądza i utrzymywaniu niskich stóp procentowych, mogła w długim okresie zagrozić 
stabilności cenowej w strefie euro. EBC odrzucał bowiem hamulce i tradycyjne środki 
ostrożności, a jego uwaga skupiała się w dużym stopniu na ratowaniu finansów 
publicznych i banków oraz wspieraniu ożywienia gospodarczego. Ekspansywna 
polityka pieniężna odciążała wprawdzie finanse publiczne zadłużonych krajów strefy 
euro, ale jednocześnie paradoksalnie zwiększała ich skłonność do zadłużania się, gdyż 
było to łatwe i tanie. Pojawiała się nawet pokusa, aby drukować pusty pieniądz. Inflacja, 
będąca długoterminowym efektem ekspansywnej polityki pieniężnej, zmniejszała 
bowiem realną wartość nadmiernych długów76. 
 W związku z problemami strefy euro na szczególną uwagę zasługiwały różnice 
stanowisk RFN i Francji. Państwa te określały bowiem kierunki integracji gospodarczej 
i walutowej w UE. Francja, która wcześniej przeforsowała koncepcję szybkiej integracji 
walutowej, od początku popierała udzielanie pomocy zagrożonym krajom strefy euro i 
obawiała się jej upadku. Opowiadała się także za zaangażowaniem EBC w ratowanie 
zadłużonych państw strefy euro. Rozpad strefy euro, spowodowany bankructwem 
krajów Europy Południowej, miałby dla Francji bardzo negatywne konsekwencje, 
zarówno polityczne, jak i gospodarcze. RFN zgadzała się na ratowanie krajów strefy 
euro, ale jak najmniejszym kosztem. Niemcy nie chcieli bowiem finansować ogromnego 
długu publicznego krajów Europy Południowej. Ponadto byli niechętni rozszerzeniu 
mandatu EBC i finansowaniu przez niego zadłużenia państw strefy euro. Zdawali sobie 
sprawę ze skutków angażowania EBC w bieżącą politykę. Wiedzieli, że kontrolowanie 

                                                      
75 T. Sarrazin, Europa…, op.cit., s. 173–176, 182–184 oraz 186–189. 
76 Ibid., s. 187–190 oraz 225–227. 
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przez EBC poziomu inflacji stałoby się znacznie trudniejsze, a w skrajnym przypadku 
nawet niemożliwe77. 
 Dotychczasowe doświadczenia integracji europejskiej świadczą o tym, że w wa-
runkach jednolitej waluty przejrzystość i stabilność cenowa wymuszały większą 
konkurencyjność. Z drugiej strony skutki błędnych decyzji podmiotów gospodarczych 
ulegały zaostrzeniu. Teoretycznie ryzyko niewypłacalności w strefie euro powinny, 
zgodnie z traktatem z Maastricht, ponosić państwa narodowe. Jednakże w praktyce 
doprowadzono do zmiany reguł obowiązujących w UGW, przerzucając 
odpowiedzialność za spłatę długów na wszystkie kraje członkowskie78. W ten sposób 
blokowano mechanizmy wzrostu i rozwoju gospodarczego. 
 Tymczasem łączne wydatki państw UE ustaliły się w ostatnich latach na bardzo 
wysokim poziomie. W 2011 roku osiągnęły one przeciętnie 50% ich PKB. W USA 
i Japonii wskaźnik ten wynosił ok. 41%. W krajach rozwijających się sięgał on 
zazwyczaj tylko 20–30% PKB, przy czym w Chinach osiągnął 22%. Oprócz ogólnej 
wielkości ważna była również struktura wydatków publicznych. Wydatki związane 
z finansowaniem systemu zabezpieczenia społecznego wynosiły ponad 20–25% PKB w 
Europie Zachodniej, 16% PKB w USA i 19% PKB w Japonii 79. 
 Dane dotyczące poziomu wydatków publicznych świadczyły o utrzymywaniu się 
znacznych różnic ustrojowych między krajami członkowskimi UE a USA i Japonią oraz 
grupą krajów rozwijających się. Odmienności te wiązały się z różnym zakresem 
aktywności państwa w życiu gospodarczym i społecznym. Ich syntetycznym 
odzwierciedleniem jest bowiem udział wydatków publicznych w PKB80. 
 W tej sytuacji perspektywy utrzymania europejskiego ładu gospodarczego 
i społecznego, którego cechą charakterystyczną, były rozbudowane funkcje 
ekonomiczne i społeczne realizowane przez państwo, nie rysowały się pomyślnie. 
W tym miejscu trzeba zwrócić uwagę na pogarszające się demograficzne 
uwarunkowania rozwoju gospodarki europejskiej. 
 Przebieg ilościowego wzrostu ludności w Europie w drugiej połowie XX wieku był 
inny niż na pozostałych kontynentach. Właśnie dlatego obserwowano permanentny 
spadek udziału Europy w liczbie ludności świata. Jeszcze w latach 1950–1960 

                                                      
77A. Prusek, Kryzys ekonomiczno-finansowy w Unii Europejskiej oraz kierunki działań 
stabilizacyjnych i zmian systemowych, w: Kryzys w Unii Europejskiej…, op.cit., s. 16–19; 
D. Kabat-Rudnicka, Kraje…, op.cit., s. 55–56. 
78 T. Sarrazin, Europa…, op.cit., s. 76–83. 
79 W.M. Orłowski, Świat do przeróbki. Spekulanci, bankruci, giganci i ich rywale, Agora SA, 
Warszawa 2011, s. 144–152. 
80 R. Bugaj, Plusy dodatnie…, op.cit., s. 137. 
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współczynnik płodności ogólnej kobiet w Europie wynosił 2,66. Jednakże w latach 
1975–1980 obniżył się on do 1,97 i od tego czasu nie zapewniał nawet prostej 
reprodukcji ludności. To z kolei przyczyniło się do pogorszenia struktury wieku 
ludności. Jeszcze w 1950 roku dzieci i młodzież w wieku 0–24 lat stanowiły 43,5% 
ogółu mieszkańców Europy. W 2000 roku udział tej grupy zmniejszył się do 31,4%. 
Tymczasem udział grupy osób w wieku 25–49 lat, która jest najważniejsza 
z ekonomicznego i społeczno-demograficznego punktu widzenia, zwiększył się w tym 
samym okresie tylko z 34,5% do 36,9%. Obie grupy stwarzały największy popyt na 
dobra innowacyjne i najbardziej przyczyniały się do rozwoju gospodarczego. Stopniowo 
europejska piramida demograficzna przekształcała się w demograficzny sarkofag81. 
 Od 1995 roku w Europie notowano nadwyżkę zgonów nad urodzeniami. Na początku 
XXI wieku liczba żywych urodzeń w Europie była o 39% niższa w porównaniu z połową 
XX wieku. W tym czasie liczba zgonów wzrosła o 40%. Właśnie dlatego od końca lat 
90. XX wieku występował naturalny ubytek ludności. Prawdopodobnie będzie się on 
zwiększał w przyszłości. Skutki naturalnego ubytku ludności w Europie może łagodzić 
dodatnie saldo migracji82. 
 Kurcząca się demograficznie Europa posiłkowała się dotychczas imigrantami przede 
wszystkim z Turcji, Afryki oraz Bliskiego i Środkowego Wschodu, co miało daleko 
idące konsekwencje. Struktura migracji okazała się bowiem niezbyt korzystna dla 
tożsamości krajów europejskich. Było to związane ze specyficznymi problemami w 
zakresie integracji kulturowej i edukacji. W kolejnych pokoleniach imigrantów 
problemy te nie tylko nie zanikały, ale raczej się nasilały83. 
 Kiedy podejmowano decyzje o budowie państwa dobrobytu w Europie Zachodniej, 
sytuacja demograficzna była korzystna z ekonomicznego punktu widzenia. Jednakże od 
tego czasu uległa ona znacznemu pogorszeniu. Malejący przyrost naturalny oraz 
postępujący proces starzenia się społeczeństw przyczyniały się do destabilizacji 
finansów publicznych. W szczególności podważona została stabilność repartycyjnych 
systemów emerytalnych oraz publicznych systemów ochrony zdrowia. Wydatki na 
emerytury i ochronę zdrowia były dużym obciążeniem, zagrażającym konku-
rencyjności gospodarczej wielu państw członkowskich UE. Dotyczyło to między innymi 

                                                      
81 W. Rakowski, Struktury demograficzne ludności Europy a wzrost gospodarczy, w: Przyszłość 
integracji europejskiej. Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej, red. 
P. Misztal, W. Rakowski, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 16–30. 
82 Ibid., s. 27. 
83 T. Sarrazin, Europa…, op.cit., s. 379. 
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krajów strefy euro, która przeżywała ciężkie chwile po wybuchu globalnego kryzysu 
finansowego i gospodarczego. 
 
Zakończenie 

 W wyniku ewolucji ładu gospodarczego i społecznego w Europie Zachodniej 
ukształtował się kapitalizm opiekuńczy i drogie państwo socjalne, charakteryzujące się 
wysokimi obciążeniami podatkowymi i parapodatkowymi, a także strukturalnym 
deficytem budżetowym i narastającym długiem publicznym. Słabości tego modelu 
ustrojowego ujawniły się w szczególności w latach 70. XX wieku, a następnie pod 
koniec pierwszej dekady XXI wieku po wybuchu globalnego kryzysu finansowego 
i gospodarczego. Kryzys finansowy i gospodarczy przekształcił się później w kryzys 
zadłużeniowy, destabilizujący zarówno strefę euro, jak i całą UE. 
 Niska efektywność europejskiego ładu gospodarczego sprawiła, że nie był on 
w stanie zapewnić zarówno szybkiego wzrostu gospodarczego, jak i postępu 
społecznego. Tymczasem polityka gospodarcza i społeczna doprowadziła do 
systemowego ugrzęźnięcia i paraliżu, zwłaszcza w strefie euro. W UGW zmieniono 
obowiązujące reguły, przerzucając odpowiedzialność za spłatę długów na wszystkie 
kraje członkowskie. W tej sytuacji należałoby odblokować mechanizmy wzrostu 
i rozwoju gospodarczego. Jednakże okazało się to bardzo trudne między innymi ze 
względu na pogarszające się uwarunkowania demograficzne i ich destabilizujący wpływ 
na finanse publiczne. 
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5. Wielopoziomowe zarz ądzanie publiczne  w Unii Europejskiej  
 
Streszczenie 

 Skomplikowanie procesów decyzyjnych w UE narasta, a większość z nich nie wiąże 
się bezpośrednio z wydatkowaniem środków publicznych, lecz zmierza w kierunku 
podejmowania i wdrażania decyzji wspólnotowych w wymiarze społecznym, 
politycznym, czy wręcz etycznym. Potrzeba koordynacji zarządzania w wymiarze 
społecznym, gospodarczym, finansowym i przestrzennym wynika z konieczności 
zapewnienia osiągania założonych w systemie planowania strategicznego na poziomie 
wspólnoty celów i rezultatów, które odnosić się mają bezpośrednio do interwencji 
prowadzonych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Podstawowym 
instrumentem koordynacji w ramach wielopoziomowego zarządzania w UE jest 
aktywne zastosowanie szeregu narzędzi planistycznych i programowych w 
kształtowaniu procesów rozwoju, szczególnie w wyniku implementacji Polityki 
Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Zastosowane 
obecnie w UE mechanizmy w ramach MLG pozwalają na systemową implementację 
wspólnych decyzji wynikających z polityk wspólnotowych. Jednak obecna motywacja 
dla wdrażania MLG wynika przede wszystkim z powiązania rozstrzygnięć politycznych 
z konkretnym przepływem pieniężnym.  

Słowa kluczowe: zarządzanie finansowe, fundusze UE, wielopoziomowe rządzenie 
(multilevel governance), perspektywy finansowe (programowe) UE. 
 

Multilevel public management in the European Union 
 
Abstract 

 The complexity of decision-making in the EU is increasing, and most of them are not 
directly related to the spending of public funds, but is moving toward making and 
implementation of Community decisions in the social, political or even ethical. The need 
for coordination of the management in the social, economic, financial and spatial stems 
from the need to ensure the achievement of the strategic planning system at the 
community level, objectives and results, which must relate directly to interventions at 
national, regional and local levels. The main instrument of coordination within multi-
level governance in the EU is actively deploying a range of planning tools and software 
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in shaping development processes, particularly as a result of the implementation of 
Cohesion Policy, the Common Agricultural Policy and the Common Fisheries Policy. 
Currently used in the EU mechanisms under MLG allow the system to implement joint 
decisions of Community policies. However, the current motivation for the 
implementation of MLG is primarily due to links with a specific political decisions cash 
flow. 

Keywords: financial management, the EU funds, multilevel governance, the financial 
(programme) perspective of the EU.  
 
Wprowadzenie 

 Unia Europejska (UE), gospodarczo-polityczny związek 28 państw konstruuje 
i wdraża polityki, strategie, programy oparte na wspólnych decyzjach podejmowanych 
zarówno na poziomie krajowym, jak i wspólnotowym. W tym celu państwa tworzące 
wspólnotę wypracowały szereg rozwiązań organizacyjnych, instytucjonalnych 
i prawnych, które stały się podstawą współpracy.  
 Zastosowanie jednolitych reguł i zasad zarządzania pozwoliło na praktyczną 
implementację metodyki wielopoziomowego zarządzania - multilevel governance 
(MLG) w całej UE. Jest to rozwiązanie zarządcze, które w swym założeniu opiera się na 
perspektywicznej, długookresowej, wielopłaszczyznowej, ponadnarodowej koncepcji 
integracji ładu administracyjno-regulacyjnego opracowanej na początku lat 90-tych, 
szerzej zaprezentowanej przez Komisję Europejską w dokumencie problemowym: 
Europejskie Rządzenie1.  
 Potrzeba koordynacji zarządzania w wymiarze społecznym, gospodarczym, 
finansowym i przestrzennym wynikała z konieczności zapewnienia osiągania 
założonych w systemie planowania strategicznego na poziomie wspólnoty celów 
i rezultatów, które odnosić się mają bezpośrednio do interwencji prowadzonych na 

poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym2.  

 Autorem koncepcji wielopoziomowego (nazywanego również wielosegmentowym) 
zarządzania publicznego (multilevel governance) jest G. Marks, który swoją teorię 
stworzył we wczesnych latach dziewięćdziesiątych, jako podstawę głębszej integracji 

                                                      
1 Europejskie Rządzenie. Biała Księga przyjęta przez Komisję Europejską w dniu 25 lipca 2001 
roku. 
2 Szerzej patrz: Koncepcja good governance - refleksje do dyskusji, Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Warszawa, wrzesień 2008. 
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europejskiej3. Zakładał w niej dekoncentrację władzy z poziomu państw centralnych na 

szczebel lokalny, regionalny i ponadnarodowy. Uważał, że trwałą konsekwencją 
procesu integracji europejskiej jest zatarcie podziału na klasycznie rozumiane funkcje 
zewnętrzne i wewnętrzne państwa. Tym samym zakwestionował tradycyjny model 
zarządzania polityką w państwie oparty o rząd (government) na rzecz harmonijnego, 

wielopoziomowego zarządzania sprawami publicznymi (governance)4. Zarządzanie to 

prowadzone może być równocześnie przez struktury ponadnarodowe, samorząd 
terytorialny i organizacje obywatelskie (społeczne) i gospodarcze. Warunkiem jednak 
jest wytworzenie mechanizmów partnerstwa.  
 Podstawą definiowania poziomów zarządzania w tym podejściu jest obszar jako 
terytorium (subnarodowy, narodowy, ponadnarodowy), ale również może to być wymiar 
jurysdykcji – legitymizujący specyficzne funkcje i uprawnienia. Możliwy jest też 

podział odnoszący się do aktorów uczestniczących w sprawowaniu władzy5. 

 Teoria MLG została przyjęta przez UE w Traktacie z Maastricht w 1992 roku. Jako 
innowacyjne podejście umożliwiające uzgodnienie i wdrażanie, przy pomocy różnych 
narzędzi polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej, priorytetów określanych na 
najwyższych szczeblach zarządzania, używana jest podczas prac Komisji Europejskiej i 
spotkań Rady Europejskiej. Z uwagi jednak na specyficzne warunki lokalne i regionalne 
Państw Członkowskich, w których identyfikowane są problemy i bariery rozwojowe, 
stosowane są dodatkowe narzędzia dostosowawcze. Z jednej strony gwarantują one 
realizację priorytetów wspólnotowych, zaś z drugiej odnoszą się do specyfiki lokalnej 
opartej na preferencjach obywateli, które mogą zmieniać się w zależności od regionu, 

                                                      
3 Oryginalna koncepcja została opublikowana w: Marks G., Structural Policy in the European 
Community in: Euro-politics Institutions and Policymaking in “New” European Community, 
Sbragia A.M. (edit.) The Brookings Institution Washington D.C. 1992, następnie rozwinięta w: 
Marks G., Structural Policy and Multilevel Governance in the EC, in: Cafruny A., Rosenthal G., 
eds., The State of the European Community, New York: Lynne Rienner,1993, s. 391-410. 
4 Samo pojęcie governance oznacza przede wszystkim elastyczny podział władzy między 
jednostkami instytucjonalnymi, a grupami społecznymi, których dotyczy dane zadanie lub 
projekt. Polega na zmniejszeniu znaczenia przynależności instytucjonalnej i tradycyjnych 
hierarchii politycznych i administracyjnych na rzecz relacji bardziej elastycznych i 
nieformalnych. Szerzej patrz: Pyka R., Lokalne governance jako przejaw dehierarchizacji 
procesów decyzyjnych oraz nowa forma dialogu społecznego, „Studia Regionalne i Lokalne” 
2011, nr 2(44), ISSN 1509–4995, s. 66 i następne. 
5 Witkowska M., Udział reprezentacji społeczeństw państw członkowskich w kształtowaniu treści 
polityki w wielopoziomowym systemie Unii Europejskiej, w: „Społeczeństwo i Polityka” 2013, nr 
4 (37), Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2013, s. 32. 
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podczas gdy np.: stabilizacja makroekonomiczna, prowadzona na poziomie wspólnoty 

polityka innowacyjna czy polityka środowiskowa tak zmieniać się nie może6.  

 Najtrudniejszym oraz decydującym aspektem powyższego podejścia jest 
zapewnienie pełnej koordynacji działań wszystkich uczestników (aktorów) procesu 

wdrażania decyzji publicznej7. Metodyka rozwinięta przez G. Marksa i L. Hooghe 

wskazuje na dwa optymalne typy rządzenia wielopoziomowego.  
 Pierwszy typ zakłada jasny podział odpowiedzialności między wielofunkcjonalnymi 
politycznymi sferami, pokrywając stosunkowo dobrze zdefiniowane i wyłączone z 
decyzji obszary (model zbliżony do federalizmu). Drugi typ bierze pod uwagę 
możliwość zachodzenia jednych obszarów oddziaływania na inne, jednocześnie 
włączając aktywność rozproszonych sieci powiązań składających się z różnych 
instytucji i aktorów, zarówno publicznych jak i prywatnych. Wskazuje na nie 
hierarchiczny, sieciowy charakter powiązań między wszystkimi uczestniczącymi 
w implementacji danej decyzji poziomami. Umożliwia też to, aby każdy z uczestników 
życia publicznego skłaniał się do koncentrowania na swoich szczególnych funkcjach 

i maksymalizował zaspokajanie własnych oczekiwań8.  

 Koncepcja MLG wygenerowała całkowicie nowe pojęcia, m.in. takie jak: kierowanie 
policentryczne, wielopoziomowe kierowanie perspektywiczne, responsive governance, 
condominium i fragmentację poziomą i pionową zarządzania oraz nowe rozumienie 

państwa, federacji, konfederacji, konsorcjum itp.9 

 
1. Obszary koordynacji zarz ądzania w UE  

 W artykule 2 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) określono, 
że „Państwa Członkowskie koordynują swoje polityki gospodarcze i za-trudnienia na 
zasadach przewidzianych w niniejszym Traktacie, do których określenia Unia ma 

                                                      
6 Kojło S., Leszczyńska K., Lipski S., Wiszczun E., Nowe koncepcje koordynacji w systemie 
Multilevel Governance polityki spójności, Ekspertyza naukowa wykonana na zlecenie 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach umowy: DHS/ DEF-VIII/POOT/04/ 30/09/DEF-
VI-21/02/03, Warszawa 2009, s. 16. 
7 Awestin A., The European Union, New Institutionalism and Types of Multilevel Governance, 
Cyprus Center of European and International Affairs, Paper, no. 2007/02 (October), s. 9 i 
następne. 
8 Hooghe L., Marks G., Types of Multi-Level Governance, European Integration online Papers 
(EIoP), vol. 5 (2001) no. 11, s. 5 i następne; http://eiop.or.at/eiop/texte/2001-011a.htm  
9 Kojło S., Leszczyńska K., Lipski S., Wiszczun E., Nowe koncepcje koordynacji …, s. 7. 
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kompetencję”  10, zakładając tym samym konieczność wprowadzenia krajowych 

mechanizmów koordynacji odnoszących się do obszarów koordynowanych z poziomu 
wspólnotowego. Zaś w ustępie 5 tego artykułu wskazano, że „W niektórych dziedzinach 
i na warunkach przewidzianych w Traktatach, Unia ma kompetencję w zakresie 
prowadzenia działań w celu wspierania, koordynowania lub uzupełniania działań 

Państw Członkowskich, nie zastępując jednak ich kompetencji w tych dziedzinach”11. 

Taki zapis umożliwia prowadzenie działań koordynacyjnych lub uzupełniających ze 
strony wspólnoty, zakładając jednocześnie konieczność rozdzielania kompetencji 
poziomu krajowego i wspólnotowego. 
 TFUE przewiduje podział kompetencji (koordynacji obszarów decyzji publicznych) 
pomiędzy UE i państwa członkowskie zakładając, że UE ma wyłączne kompetencje 
w następujących dziedzinach: unia celna, ustanawianie reguł konkurencji niezbędnych 
do funkcjonowania rynku wewnętrznego, polityka pieniężna w odniesieniu do Państw 
Członkowskich, których walutą jest euro, zachowanie morskich zasobów biologicznych 
w ramach wspólnej polityki rybołówstwa oraz wspólna polityka handlowa. Wyłączne 
kompetencje UE posiada również w zakresie zawierania umów międzynarodowych, 
jeżeli ich zawarcie zostało przewidziane w akcie ustawodawczym Unii lub jest 
niezbędne do umożliwienia Unii wykonywania jej wewnętrznych kompetencji lub w 
zakresie, w jakim ich zawarcie może wpływać na wspólne zasady lub zmieniać ich 

zakres12. UE ma również kompetencje do prowadzenia działań mających na celu 

wspieranie, koordynowanie lub uzupełnianie działań Państw Członkowskich o 
wymiarze europejskim, do których należą: ochrona i poprawa zdrowia ludzkiego, 
przemysł, kultura, turystyka, edukacja, kształcenie zawodowe, młodzież i sport, ochrona 

ludności oraz współpraca administracyjna13. 

 Zgodnie z artykułem 4 TFUE kompetencje dzielone między Unią a Państwami 
Członkowskimi stosują się do takich głównych dziedzin jak: rynek wewnętrzny, 
polityka społeczna w odniesieniu do aspektów określonych w TFUE, spójność 
gospodarcza, społeczna i terytorialna, rolnictwo i rybołówstwo, z wyłączeniem 
zachowania morskich zasobów biologicznych, środowisko, ochrona konsumentów, 
transport, sieci transeuropejskie, energia, przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i spra-

                                                      
10 Na podstawie tekstu wersji skonsolidowanej Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej opublikowanego w Dz. Urz. UE 2012 C 326, s. 1, art. 2 ust. 3. 
11 Ibidem art. 2 ust. 5. 
12 Ibidem art. 3. 
13 Ibidem art. 6. 
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wiedliwości oraz wspólne problemy bezpieczeństwa w zakresie zdrowia publicznego w 

odniesieniu do aspektów określonych w TFUE14. 

 W szczególnie wrażliwych obszarach jakimi są badania, rozwój technologiczny 
i przestrzeń kosmiczna w TFUE przewidziano, że UE ma kompetencje do prowadzenia 
działań, w szczególności do określania i realizacji programów, jednakże wykonywanie 
tych kompetencji nie może doprowadzić do uniemożliwienia Państwom Członkowskim 
wykonywania ich kompetencji. Zaś w dziedzinach współpracy na rzecz rozwoju i 
pomocy humanitarnej UE ma kompetencje do prowadzenia działań i wspólnej polityki, 
zachowując jednocześnie Państwom Członkowskim prawa wykonywania również ich 

kompetencji15. 

 Koordynacja polityk gospodarczych prowadzonych przez poszczególne Państwa 
Członkowskie również realizowana jest w ramach UE, a następuje to poprzez działania 
samej Rady, która ma prawo przyjmowania ogólnych kierunków tych polityk. Ponadto 
UE podejmuje działania w celu zapewnienia koordynacji polityk zatrudnienia, 
w szczególności określając wytyczne dla tych polityk oraz podejmuje inicjatywy w celu 
zapewnienia koordynacji polityk społecznych poszczególnych Państw 

Członkowskich16.  

 Mechanizmy koordynacji polityk gospodarczych i zatrudnienia mają swoje źródła w 

realizacji Polityki Spójności UE17 oraz Wspólnej Polityki Rolnej i Rybołówstwa18. 

Głównymi narzędziami koordynacji powyższych polityk są mechanizmy planowania, 
programowania i zarządzania finansowego funduszy europejskich: Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Dodatkowo te rozwiązania 
wspierane są narzędziami monitoringu i ewaluacji oraz zasadami horyzontalnymi UE: 
zasadami partnerstwa, polityką równości szans kobiet i mężczyzn, zrównoważonego 
rozwoju, zasadami polityki przestrzennej, zapobiegania dyskryminacji, czy też polityką 
konkurencyjności opartą na prawie pomocy publicznej. 
 W rozporządzeniu ustanawiającym wspólne zasady dotyczące wszystkich funduszy 
europejskich na nową perspektywę finansową w latach 2014-2020 zapisano konieczność 
zorganizowania przez Państwa Członkowskie partnerstwa w celu zapewnienia 

                                                      
14 Ibidem art. 4. ust. 2. 
15 Ibidem, art. 4 ust. 3 i 4. 
16 Ibidem, art. 5. 
17 Ibidem, art. 14 oraz 174 i następne. 
18 Ibidem art. 38 i następne. 
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poszanowania zasad wielopoziomowego zarządzania19. Partnerstwo takie, ustanawiane 
w odniesieniu do Umowy Partnerstwa20 oraz odpowiednio do każdego programu 
operacyjnego, obejmuje przedstawicieli właściwych władz regionalnych, lokalnych, 
miejskich i innych instytucji publicznych, partnerów gospodarczych i społecznych oraz 
innych właściwych podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, w tym 
partnerów działających na rzecz ochrony środowiska, organizacji pozarządowych 
i podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, równości płci 
i niedyskryminacji, w tym także, w stosownych przypadkach, organizacji patronackich 
takich instytucji i podmiotów. Poza aspektem wielopoziomowego zarządzania 
partnerstwo ma zapewniać implementację zasady pomocniczości i proporcjonalności, 
jak również dostosowywać mechanizmy koordynacji do specyfiki ram 
instytucjonalnych i prawnych różnych w poszczególnych państwach członkowskich. 
 Na konieczność prowadzenia działań koordynujących w celu zapewnienia 
(zwiększenia) efektywności interwencji publicznej w ramach polityk wspólnotowych 

wskazują również Wytyczne OECD21 przywoływane w 6 Raporcie Kohezyjnym UE22. 

W dokumencie wskazano, że władze krajowe rzadko działają same w zakresie 
inwestycji publicznych. W tym kontekście zasugerowano, że skuteczne prowadzenie 
inwestycji publicznych wymaga znacznej koordynacji na wszystkich szczeblach 

                                                      
19 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dziennik 
Urzędowy Unii Europejskiej L 347/320 z 20.12.2013), art. 5. 
20 Umowa Partnerstwa (UP) jest dokumentem określającym strategię interwencji funduszy 
europejskich w ramach trzech polityk unijnych: polityki spójności, wspólnej polityki rolnej 
(WPR) i wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) w latach 2014‐2020. Instrumentami realizacji 
UP są krajowe programy operacyjne (KPO) i regionalne programy operacyjne (RPO). 
Dokumenty te wraz z UP tworzą spójny system dokumentów strategicznych i programowych na 
nową perspektywę finansową. Szerzej patrz: Umowa Partnerstwa. Programowanie perspektywy 
finansowej 2014-2020, Dokument zaakceptowany przez KE, Ministerstwo Infrastruktury i 
Rozwoju, 21 maja 2014 r., s. 5. 
21 Wytyczne OECD w sprawie efektywności inwestycji publicznych na wszystkich szczeblach 
administracji publicznej, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD 
GOV/TDPC(2014). 
22 Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Promowanie rozwoju i dobrego 
rządzenia w regionach UE i miastach. Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej 
i terytorialnej, Komisja Europejska, lipiec 2014. 
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administracji publicznej. Koordynacja ma na celu zlikwidowanie potencjalnej luki 
informacyjnej, podatkowej jak i w zakresie polityk. Wskazano również na konieczność 
posiadania kluczowych zdolności zarządzania na różnych szczeblach w celu 
opracowania i wdrożenia projektów inwestycji publicznych.  
 
2. Elementy metodyki koordynacji zarz ądzania w UE 

 Podstawowym instrumentem koordynacji w ramach MLG w UE jest aktywne 
zastosowanie szeregu narzędzi planistycznych i programowych w kształtowaniu 
procesów rozwoju, szczególnie w wyniku implementacji Polityki Spójności, Wspólnej 
Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Z punktu widzenia aktywności 
podejmowanych w ramach powyższych polityk UE, wymiar prowadzonych działań 
programowo-planistycznych obejmuje zarówno poziom regionalny (nawet lokalny), 
mikroekonomiczny (interwencja w rozwój przedsiębiorstw i wsparcie 
przedsiębiorczości), makroekonomiczny (poziom krajów), ale również 
makroekonomiczny wspólnotowy – ponadkrajowy. Programowanie stało się 
podstawowym narzędziem konstruowania ładu rozwojowego państw członkowskich, 

szczególnie w ramach Polityki Spójności UE23. 

 Bardzo istotnym, z punktu widzenia obecnie wdrażanego strategicznego planowania 
na poziomie UE, stał się dokument przedstawiony przez Komisję w marcu 2010 r. pod 
nazwą Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu 24. Przygotowanie i publikacja dokumentu zbiegły 

się z trwającym na świecie kryzysem gospodarczym i finansowym, co dodatkowo 
wzmogło oczekiwania społeczne, by strategia Europa 2020 wskazała drogę do wyjścia 
z kryzysu i przygotowała europejską gospodarkę na wyzwania następnego 

                                                      
23 Zgodnie z art. 2 Rozp. Nr 1303/2013 „programowanie” oznacza proces organizacji 
podejmowania decyzji i alokacji zasobów finansowych w kilku etapach, angażujący partnerów 
zgodnie z art. 5, mający na celu realizację, w perspektywie wieloletniej, wspólnego działania 
przez Unię i Państwa Członkowskie na drodze do osiągnięcia celów unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. 
24 Patrz: Komunikat Komisji, EUROPA 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, 3.3.2010. Na 
poziomie krajowym ścieżki dojścia do celów określano dwutorowo. Każde z państw 
członkowskich zobowiązane zostało do przygotowania dokumentu w postaci Krajowego 
Programu Reform, którego celem było stworzenie odpowiednich warunków umożliwiających 
efektywną realizację Strategii Lizbońskiej poprzez wprowadzenie szeregu instrumentów 
legislacyjno-instytucjonalnych, które dodatkowo miały wesprzeć implementację Strategii. 
Szerzej: www.mrr.gov.pl. 
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dziesięciolecia25. W dokumencie określono trzy najważniejsze czynniki wzrostu, 

których realizację zapewnią konkretne, skoordynowane na szczeblu unijnym 
i krajowym działania: inteligentny (zwiększenie roli wiedzy, innowacji, edukacji 
i społeczeństwa cyfrowego), zrównoważony (produkcja efektywniej wykorzystująca 
zasoby przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności) oraz sprzyjający włączeniu 
społecznemu (zwiększenie aktywności zawodowej, podnoszenie kwalifikacji i walka 

z ubóstwem)26. 

 Na potrzeby wdrażania Strategii wprowadzono w UE skoordynowany w całej 
organizacji jednolity system wymagań stawiany wobec państw członkowskich, dając 

obecnie większą swobodę w kształtowaniu rozwiązań na poziomie kraju27. Postawiono 

szczegółowe wymagania wobec kształtu i zawartości poszczególnych dokumentów 
planistycznych i programowych. Wdrożono system koordynujący procesy planowania 
średniookresowego (zgodnego z horyzontem wieloletnich perspektyw finansowych UE) 
z systemem programów operacyjnych (krajowych i regionalnych) umożliwiających 

podejmowanie interwencji w formie finansowania operacji28. A zaproponowany przez 

Komisję Europejską model wsparcia w ramach perspektywy 2014-2020 (tzw. ring-
fencing) nałożył na Państwa Członkowskie minimalne poziomy wykorzystania środków 

                                                      
25 Szerzej patrz: Bartoszewicz A., Strategie, polityki i narzędzia wspierania kreatywności 
i innowacyjności w gospodarce w Unii Europejskiej. Praktyczne zastosowanie multilevel 
governance na poziomie krajowym i wspólnotowym, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-
Społecznego. Studia i Prace, 2013, nr 4(16), SGH, Warszawa 2013 - Materiał po Konferencji 
Twórcza destrukcja II. Kreatywność i innowacyjność w gospodarce, kulturze, społeczeństwie, 
SGH, Warszawa 2013. 
26 Zgodnie z zapisami dokumentu postępy w realizacji tych trzech priorytetów mierzone mają 
być w odniesieniu do pięciu nadrzędnych celów UE, które państwa członkowskie przełożą na 
cele krajowe, uwzględniając swoje pozycje wyjściowe: wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-
64 lata powinien wynosić 75%; na inwestycje w badania i rozwój należy przeznaczać 3% PKB 
Unii; trzeba osiągnąć cele „20/20/20” w zakresie klimatu i energii; liczbę osób przedwcześnie 
kończących naukę szkolną należy ograniczyć do 10%, a co najmniej 40% osób z młodego 
pokolenia powinno zdobywać wyższe wykształcenie; liczbę osób zagrożonych ubóstwem należy 
zmniejszyć o 20 mln. 
27 Proces ten realizowany jest już w ramach kolejnych perspektyw finansowych: 1989-1993, 
1994-1999, 2000-2006, 2007-2013 i obecnie konstruowanej 2014-2020, wcześniej służył 
realizacji m.in. celów Strategii Lizbońskiej - The Lisbon Strategy – Making Change Happen, 
Commission of the European Communities, http://europe.eu.int 
28 Zgodnie z art. 2 Rozp. Nr 1303/2013 „operacja” oznacza projekt, umowę, przedsięwzięcie lub 
grupę projektów wybranych przez instytucje zarządzające danych programów lub na ich 
odpowiedzialność, przyczyniające się do realizacji celów priorytetu lub priorytetów, do których 
się odnoszą, zaś w kontekście instrumentów finansowych operacja składa się z wkładów 
finansowych z programu do instrumentów finansowych oraz z późniejszego wsparcia 
finansowego świadczonego poprzez te instrumenty finansowe. 
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z określonego funduszu na zaprezentowane przez Komisję Europejską (KE) cele 

tematyczne29. Oczekiwano w każdym z Państw Członkowskich przygotowania systemu 

zarządzania gwarantującego bezpieczeństwo przepływu finansowego i osiągania 
rezultatów.  
 Wskazano na szereg zasad m.in. wieloletniości, partnerstwa, współfinansowania, 
dodatkowości i transparentności w procesie wydatkowania środków funduszowych. 
Wymuszono zastosowanie nowych zasad i narzędzi zarządzania środkami publicznymi 
w postaci m.in. definiowania kwalifikowalności projektów i wydatków, certyfikacji 
wydatków, trwałości finansowej i rzeczowej, wielopoziomowego systemu 
sprawozdawczego, monitoringu i ewaluacji. Ostatecznie narzucono Państwom 
Członkowskim wspólnotowe zasady kontroli i informowania o nieprawidłowościach 
przy wydatkowaniu środków zagrażających budżetowi wspólnoty.  
 Powstałe (ujęte nowelizowanym pod każdą wieloletnią perspektywę prawem 
wspólnotowym) rozwiązania spowodowały, że plany i programy były i są wdrażane 
zgodnie z przyjętymi w nich horyzontami czasowymi i szerokością zaplanowanej w nich 
interwencji, przyczyniając się tym samym do realnego kształtowania polityki rozwoju 
w wymiarze UE, a przez to również na poziomie poszczególnych krajów-beneficjentów 

danej polityki UE30.  

 Zastosowanie jednolitych reguł i zasad zarządzania finansowego pozwoliło 
dodatkowo na praktyczną implementację MLG w całej UE. Potrzeba koordynacji 
zarządzania finansowego wynikała z konieczności zapewnienia osiągania założonych 
systemem planowania strategicznego na poziomie wspólnoty, celów i rezultatów, które 

                                                      
29 Regiony lepiej rozwinięte i te w okresie przejściowym co najmniej 80 proc. środków 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (który finansuje Regionalne Programy 
Operacyjne) muszą przeznaczyć na badania i innowacje, wsparcie dla małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz na efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii (minimum 20 
proc.) Regiony słabiej rozwinięte muszą przeznaczyć na badania i innowacje, wsparcie dla 
małych i średnich przedsiębiorstw oraz na efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii 
najmniej 50 proc. środków z EFRR (z czego 6 proc. na efektywność energetyczną i odnawialne 
źródła energii). 
30 Szerzej: Bartoszewicz A., Programowanie rozwoju w standardach Unii Europejskiej, w: 
Polityka gospodarcza w poszukiwaniu nowego paradygmatu, red. J. Stacewicz, „Prace i 
Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH”. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 
2013, nr 92, s. 167-212. 
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odnosić się miały bezpośrednio do interwencji prowadzonych na poziomie krajowym, 

regionalnym i lokalnym31. Reguły finansowe pozwalają m.in. na:  

- wytworzenie skutecznego systemu przepływu środków pomiędzy KE a krajem 
beneficjentem,  

- zapewnienie urealnienia alokacji w perspektywie wieloletniej,  

- ograniczenie ryzyk nieprawidłowości32, 

- limitowanie wartości przekazywanych środków w relacji do potencjalnej 
zdolności absorpcyjnej poszczególnych krajów, 

- zapewnienia mechanizmów kontroli i monitoringu, zarówno na poziomie 
krajowym, jak i wspólnotowym. 

 Zakres, jak i skomplikowanie reguł oraz zasad zarządzania finansowego środkami 
pochodzącymi z funduszy UE w kolejnych perspektywach finansowych ulegał 
modyfikacjom. Przyczyną tego było przede wszystkim nabywanie realnych 
doświadczeń w poszczególnych krajach UE, jak i samej KE oraz Parlamencie 
Europejskim. Nowe rozwiązania powstawały w wyniku oceny identyfikowanych 
nieprawidłowości i samego procesu rozszerzania UE o kolejne kraje członkowskie, 
a tym samym obejmowania rozwiązaniami krajowej specyfiki prawnej, jak i rozwiązań 
finansowych (poziom budżetowy) poszczególnych Państw Członkowskich.  
 Kolejne perspektywy przyniosły rozluźnienie zasad gospodarowania wieloletniego, 
przechodząc od zasady n+2 do ostatecznie stosowanej n+3. Zachowano systemy 
płatności oparte na płatnościach zaliczkowych, okresowych i końcowych. Poszerzono 
kompetencje KE w zakresie oceny prawidłowości realizacji planowanych interwencji 
(przegląd wyników na poziomie zaplanowanych i wykonanych wskaźników produktów 
i rezultatów), jak i w obszarze możliwości zawieszania i anulowania przepływów 
finansowych UE - kraj członkowski, w sytuacji zidentyfikowania zagrożenia dla budżetu 
krajowego lub wspólnotowego. Dokonano zwiększenia nacisku na bezpieczeństwo 
środków publicznych będących w dyspozycji państwa członkowskiego, jednocześnie 

                                                      
31 Szerzej: Bartoszewicz A., Zarządzanie środkami z funduszy UE – reguły i zasady kolejnych 
perspektyw finansowych. Praktyka multilevel governance, w: Podejście krótkookresowe 
i strategiczne w polityce gospodarczej, red. J. Stacewicz, „Prace i Materiały Instytutu Rozwoju 
Gospodarczego SGH”. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, nr 95. 
32 Zgodnie z art. 2 Rozp. Nr 1303/2013 „nieprawidłowość” oznacza każde naruszenie prawa 
unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania 
lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie EFSI, które ma lub 
może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym 
wydatkiem. 
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zwiększając jego odpowiedzialność za przepływy na poziomie krajowym, w tym 
rozwiązania instytucjonalne gwarantujące takie bezpieczeństwo.  
 Kolejnym obszarem koordynacji stało się przyjęcie ujednoliconych zasad 
wydatkowania środków ze źródeł publicznych ujętych w ramach europejskich polityk 
przy zastosowaniu mechanizmu pomocy publicznej lub w systemach bez pomocy 
publicznej33. Pierwsze znaczące zmiany w zakresie porządkowania polityki pomocy 
publicznej podjęte były w 2005 roku. Wówczas KE zapowiedziała dostosowanie zasad 
pomocy państwa określonych w Traktacie w sposób, który bardziej zachęci Państwa 
Członkowskie do współuczestniczenia w realizacji ówcześnie wdrażanej Strategii 
Lizbońskiej poprzez ukierunkowywanie pomocy na zwiększanie konkurencyjności 
przemysłu europejskiego i tworzenie trwałych miejsc pracy, zapewnienie spójności 
społecznej i regionalnej oraz poprawę usług publicznych. KE z jednej strony zachęcała 
Państwa Członkowskie oraz poszczególne regiony do traktowania w sposób 
priorytetowy działań mających na celu zwiększenie konkurencyjności gospodarki 
regionalnej, z drugiej zaś uświadamiała, że środki takie zakłócają rynek. Jednocześnie 
przestrzegała przed zakłócaniem konkurencji poprzez dyskryminację przedsiębiorstw 
nieotrzymujących pomocy w stosunku do przedsiębiorstw, które ją otrzymują. Już 
wówczas uznawano, że środki te jako takie mogą stanowić zagrożenie dla 

funkcjonowania rynku wewnętrznego34. 

 W założeniu, kolejne zmiany, podjęte w roku 2012, skierowane zostały na 
unowocześnienie i ujednolicenie unijnej polityki w dziedzinie pomocy państwa z uwagi 
na wejście w życie nowej Strategii Europa 2020. Oczekiwano, że Unia Europejska 
będzie dzięki niej funkcjonowała w sposób inteligentny, zrównoważony i sprzyjała 
będzie włączeniu społecznemu. W Komunikacie zauważono, że do zapewnienia 
efektywnego funkcjonowania rynku wewnętrznego niezbędne jest wdrożenie dwóch 
instrumentów. Pierwszym ma być nowe rozporządzenie dotyczące tzw. wyłączeń 

blokowych (ogólnie przyzwolonych typów transferów) w celu utworzenia jednego 
zintegrowanego rynku bez granic między państwami. Drugim - określenie reguł polityki 
konkurencji obejmującej kontrolę pomocy państwa, zapewniającej funkcjonowanie tego 
rynku wewnętrznego bez zakłóceń wywołanych antykonkurencyjnym zachowaniem 

                                                      
33 Szerzej patrz: Bartoszewicz A., Pomoc państwa (pomoc publiczna) narzędziem polityki 
spójności UE w ramach multilevel governance na poziomie krajowym i wspólnotowym – 
doświadczenia i wprowadzane zmiany, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, nr (praca 
w druku), ISSN 1898-5084, Kraków 2015. 
34 Wspólnotowe zasady dotyczące pomocy państwa – Vademecum, Komisja Europejska, 
aktualizacja w dniu 15 lutego 2007, s. 2. 
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przedsiębiorstw lub państw członkowskich poprzez faworyzowanie niektórych 

podmiotów względem innych35. 

 Wskazano na konieczność unowocześnienia kontroli pomocy państwa, tak by 
poprawić jakość działań KE w tym zakresie oraz docelowo przekształcić ten instrument 
w narzędzie umożliwiające propagowanie należytego wydatkowania środków 
publicznych. Uznano, że obecna złożoność przepisów materialnych i ram 
proceduralnych (te same zasady do spraw mniejszej i większej wagi) stanowi zbyt duże 
wyzwanie dla kontroli pomocy państwa. 
 Wprowadzana reforma potwierdza zasadność stosowania metody MLG w za-
rządzaniu wspólnotą, dlatego dokonuje w tym systemie zmian i udoskonaleń na tak 
wrażliwym polu, jakim jest polityka pomocy publicznej. Szczególnie istotne zmiany 
dotykają ról KE i państw członkowskich, jak też zakresu swobody w udzielaniu pomocy 
publicznej. Nowe rozporządzenie dotyczące wyłączeń blokowych w znacznym stopniu 
ułatwi tworzenie nowych instrumentów pomocowych i staje się m.in. odpowiedzią na 
wymagane w nowej perspektywie instrumenty zwrotne i narzędzia podwyższonego 
ryzyka. Ważnym elementem zmian jest ujednolicenie zasad i reguł, a przede wszystkim 
interpretacji pojęć tworzących podstawy decyzji na poziomie krajowym i 
wspólnotowym. 
 
Zakończenie 

 Obecna motywacja dla wdrażania MLG wynika przede wszystkim z powiązania 
rozstrzygnięć politycznych z konkretnym przepływem pieniężnym. Skomplikowanie 
procesów decyzyjnych w UE narasta, a większość z nich nie wiąże się bezpośrednio 
z wydatkowaniem środków publicznych, lecz zmierza w kierunku podejmowania 
i wdrażania decyzji wspólnotowych w wymiarze społecznym, politycznym, czy wręcz 
etycznym. Dlatego pojawiają się pytania o przyszłość i kierunki potencjalnych zmian w 
UE w aspekcie zastosowania MLG.  

- Na ile przyjęte obecnie rozwiązania są wystarczające i gwarantują poprawę 
skuteczności i efektywności działania UE? Jaki jest wpływ przyjętego modelu 
rządzenia na jakość decyzji publicznych?  

- Czy wszystkie państwa członkowskie w równym stopniu i na wszystkich 
poziomach wykorzystają potencjał jaki daje wielopoziomowe zarządzanie 

                                                      
35 Unowocześnienie unijnej polityki w dziedzinie pomocy państwa, Komunikat Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów, Bruksela, dnia 8.5.2012 r. COM(2012) 209 final, s. 2. 
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i wdrażanie mechanizmów partnerstwa w procesie podejmowania i wdrażania 
decyzji?  

- Na ile poszczególne społeczeństwa i grupy interesu mają wpływ na decyzje UE 
dzięki zastosowaniu MLG? Jakimi metodami możliwe jest zwiększenie 
partycypacji społecznej i włączenia w MLG? 

- Jakie są korzyści z zastosowania MLG na poziomie krajowym, a jakie koszty? 
Czy korzyści powodują, że warto jest poszerzyć zastosowanie MLG poza obszar 
polityk UE? Jaka metodyka implementacji i rozwoju MLG będzie 
najskuteczniejsza i czy musi być stosowana na terenie całego kraju, czy też może 
mieć charakter cząstkowy?  

- Jaki jest obecny potencjał administracji w obszarze zarządzania strategicznego 
rozwojem? Jak wykorzystać dotychczasowe doświadczenia wynikające 
z członkostwa i implementacji polityk UE do kształtowania nowego modelu 
rozwoju opartego na MLG? 

- Jakie zmiany prawne, administracyjne i organizacyjne należy wypracować, aby 
zastosować MLG w Polsce? Które z obecnie podejmowanych działań w obszarze 
unowocześnienia administracji są użyteczne pod kątem MLG? 

- Jak zdefiniować role i kompetencje poszczególnych uczestników systemu 
zarządzania w metodyce MLG? Jakie powinny być relacje pomiędzy 
poszczególnymi aktorami tego procesu? Jak określić zasady partnerstwa 
i współpracy na rzecz osiągania wspólnych celów w wymiarze społecznym, 
gospodarczym i przestrzennym? 

 Zastosowane obecnie w UE mechanizmy w ramach MLG pozwalają na systemową 
implementację wspólnych decyzji wynikających z polityk wspólnotowych. 
Doprowadzają do osiągania większości założonych systemem planistyczno-
programowym celów poszczególnych polityk UE, choć ich skuteczność na poziomie 

produktowym jest wyraźnie wyższa niż na poziomie zakładanych rezultatów36.  

 Koncepcja zarządzania wielopoziomowego, opartego na mechanizmach koordynacji, 
preferuje sieciowy model funkcjonowania ośrodków i podmiotów decyzyjnych zarówno 
na poziomie krajowym jak i wspólnotowym. Dyfuzja władzy powoduje, że 
poszczególne państwa (i każdy inny system polityczny) są dziś jednym ze 
współwystępujących ogniw sieci prowadzących swoją niezależną politykę, nie będąc 
zdolnym do pełnej kontroli przepływu informacji i kontrolowania zachowań 

                                                      
36 Kozak M.W., Multi-Level Governance: możliwości wdrożenia w Polsce, Uniwersytet 
Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, Zeszyty Naukowe 
WSEI seria: EKONOMIA, 6(1/2013), s. 41 i następne. 
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poszczególnych aktorów – uczestników projektowania i realizacji polityki. Tworzące się 
sieci w wymiarach społecznym, gospodarczym i przestrzennym są niezależne od siebie, 
jednocześnie zachowując współzależność wobec generalnych zasad określanych przez 
system prawa i politykę prowadzoną zarówno na poziomie krajowym, jak i 
wspólnotowym. Nawet prowadząc samodzielną działalność pozostają wszakże w 
nieustannych interakcjach, często o charakterze negocjacyjnym. Dlatego też budowanie 
mechanizmów zarządczych w wymiarze wielopoziomowym bez rozwoju partnerstwa 
opartego na systemie konsultacji, wydaje się być nieskutecznym. Jednak proces 
tworzenia ram, choćby dla konsultacji społecznych, w UE rozpoczął się dawno temu i 

ciągle jeszcze wydaje się daleki od doskonałości37. 

 W Polsce czynnikami sprzyjającymi upowszechnieniu elementów MLG są przede 
wszystkim decentralizacja państwa, wzrastająca otwartość działania administracji 
publicznej, wzrost aktywności społecznej obywateli, duża aktywność organizacji 
pozarządowych i doświadczenia we wdrażaniu polityk UE. Zidentyfikować można też 
istotne bariery, do których zalicza się znaczną autonomię jednostek terytorialnych, niską 
jakość instytucji publicznych, niską jakość hybrydowego systemu instytucjonalnego, 
słabość kapitału społecznego oraz niski poziom sieciowania. Dlatego wydaje się, że w 
obecnych warunkach pełne wdrożenie MLG wymagać będzie nie tylko całościowej 
reformy instytucjonalnej, ale również zwiększenia działań w kierunku aktywizowania 

obywatelskiego i budowy kapitału społecznego38. Jednak ostateczna ocena barier i 

potencjałów wdrożenia MLG zarówno na poziomie krajowym jak i wspólnotowym 
wymaga dalszych badań. 
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6. Polityka rozwojowa w kontek ście polityki spójno ści - przypadek 
Polski w latach 2014-2020 

 
Streszczenie 

 Celem tego opracowania było zilustrowanie znaczenia dla rozwoju społeczno-
gospodarczego Polski europejskiej polityki spójności oraz ocenienie kierunków jej 
ewolucji, w kontekście stymulowania procesów rozwoju społeczno-gospodarczego. 
Opracowanie to składa się z czterech części zatytułowanych: (1) Skala finansowa 
interwencji strukturalnej Unii Europejskiej; (2) Dotychczasowe ukierunkowanie 
interwencji strukturalnej Unii Europejskiej; (3) Rozwiązania europejskiej polityki 
spójności na lata 2014-2020 oraz (4) Wnioski odnośnie ewolucji przyszłej polityki 
spójności Unii Europejskiej po roku 2020. Opisano konsekwencje nowej generacji 
polityki rozwojowej Unii Europejskiej dla jej państw członkowskich i regionów, 
związanej ze strategią Europa 2020. Tekst bazuje na doświadczeniach Polski po akcesji 
do Unii Europejskiej w roku 2004.  

Słowa kluczowe: europejska polityka spójności, polityka rozwojowa, europejskie 
fundusze strukturalne i inwestycyjne, rozwój społeczno-gospodarczy, strategia Europa 
2020  
 

Development policy in the context of cohesion polic y – Poland 
case study in 2014-2020  
 
Abstract 

 Objective of this paper was to explore importance of European cohesion policy for 
socio-economic development of Poland and evolution of that policy in the context of 
stimulating socio-economic development processes. There are four parts of that study 
entitled: (1) financial scope of structural intervention of European Union; (2) previous 
orientation of European Union structural intervention; (3) European cohesion policy 
architecture for 2014-2020, and (4) future evolution of European cohesion policy after 
2020. In presented study there is an extensive description of new generation of 
development policy in European Union and its consequences for member states and 
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regions, related to the Europe 2020 strategy. Text is based on polish experiences after 
EU accession in 2004. 

Keywords: European cohesion policy, development policy, European Structural and 
Investment Funds, socio-economic development, Europe 2020 strategy 
 
Wprowadzenie 

 Po akcesji Polski do Unii Europejskiej, czyli od maja 2004 roku, kraj nasz korzysta 
ze środków europejskiej polityki spójności oraz z innych instrumentów wspierania 
rozwoju społeczno-gospodarczego przez Unię Europejską. Od czasu reformy Delorsa 
z 1988 roku Unia Europejska przygotowuje wieloletnią perspektywę finansową oraz 
programuje swoje polityki w wieloletnim horyzoncie czasowym. Trzy ostatnie takie 
okresy są siedmioletnie i dotyczą lat: 2000-2006, 2007-2013 oraz 2014-2020. Oznacza 
to, że możemy mówić już w trybie dokonanym o efektach działań środków europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI) w starych krajach członkowskich z lat 
2000-2006 i 2007-2013, a w nowych krajach członkowskich, w tym w Polsce, z lat 
2004-2006 i 2007-2013. 
 
1. Skala finansowa interwencji strukturalnej UE 

 Istotne znaczenie dla oceny skutków interwencji mają dwie kategorie finansowe 
europejskiej polityki spójności, jakimi są: zobowiązania i płatności. Zobowiązania 
oznaczają, że w danym roku wieloletniej perspektywy finansowej Unia Europejska 
zobowiązuje się przekazać na rzecz państwa beneficjenta środki w określonej wielkości. 
Natomiast płatności są realizowane zgodnie z formułą n plus, a w tych trzech okresach 
stosowano formułę albo n+2 albo n+3. Wprowadzenie tej formuły służyło przede 
wszystkim przyspieszeniu tempa zagospodarowywania środków strukturalnych Unii 
Europejskiej w krajach członkowskich. Mogą także mieć miejsce korekty finansowe, 
czyli zmniejszenie alokacji dla kraju beneficjenta w trakcie wdrażania programów, 
wynikające z nieprawidłowości w zagospodarowywaniu środków EFSI176. Natomiast 
kraje osiągające wysoką dynamikę produktu krajowego brutto (PKB), takie jak Polska, 
mogą liczyć w końcowych latach danego okresu programowania na pozytywną korektę 
finansową.  

                                                      
176 Jest to główna płaszczyzna aktywności Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, który stoi 
na straży budżetu Unii Europejskiej i przygotowuje co roku w listopadzie kolejny raport ogólny. 
Patrz: Europejski Trybunał Obrachunkowy, 2014, Sprawozdanie roczne dotyczące wykonania 
budżetu C398; Dziennik Urzędowy UE 12.11.2014.   
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 Efekty interwencji Unii Europejskiej w ramach europejskiej polityki spójności zależą 
od skali transferów finansowych w ramach europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych oraz od ich efektywności. W latach 2014-2020 wsparcie jest udzielane 
w ramach dwu funduszy strukturalnych (Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz Funduszu Spójności, 
zaliczanych do polityki spójności, a także Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. EFSI są w 
znaczącej skali źródłem bezzwrotnych dotacji (grantów), uzupełnianych środkami 
własnymi kraju beneficjenta. EFSI są zarządzane na poziomie krajowym lub 
regionalnym, a niewielka ich część bezpośrednio na poziomie europejskim. 
 Skala wsparcia w ramach europejskiej polityki spójności zależy od wielkości 
dochodu narodowego na mieszkańca według parytetu siły nabywczej, zestawionego na 
poziomie obszarów typu NUTS 2177. Najbardziej szczodre finansowanie Unii 
Europejskiej dotyczy obszarów najbiedniejszych, w których produkt krajowy brutto na 
mieszkańca według parytetu siły nabywczej nie przekracza 75% średniej Unii 
Europejskiej. Ze względu na ograniczony potencjał absorpcyjny krajów beneficjentów, 
dotyczący zdolności administracyjnych i wygenerowania niezbędnego 
współfinansowania określono capping, czyli średnioroczny pułap transferów 
finansowych uruchamianych w ramach europejskiej polityki spójności. Był on 
systematycznie obniżany w ostatnich latach, w latach 2000-2006 teoretycznie wynosił 
maksymalnie 4% Dochodu Narodowego Brutto (DNB) kraju beneficjenta, 
uwzględniając pięć funduszy (cztery ówczesne fundusze strukturalne i Fundusz 
Spójności). W latach 2007-2013 pułap ten zróżnicowano w zależności od poziomu DNB 
kraju beneficjenta, co w przypadku Polski dla dwu funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności oznaczało ekwiwalent 3,2-3,3% DNB. W latach 2014-2020 nie może on 
stanowić więcej niż 2,35% DNB kraju beneficjenta, (uwzględniając dwa fundusze 
strukturalne i Fundusz Spójności), z wyjątkiem Litwy, Łotwy i Węgier, dla których 
ustanowiono pułap wynoszący 2,50% ich DNB.   

                                                      
177 NUTS (Nomenclature of Units for Territorial Statistics), czyli Klasyfikacja Jednostek 
Terytorialnych do Celów Statystycznych. Jest to uniwersalna regionalizacja Unii Europejskiej, 
w ramach której istnieją trzy poziomy: NUTS 1 (makroregiony), NUTS 2 (regiony) oraz NUTS 
3 (podregiony). Na poziomach tych od 1 stycznia 2015 roku w UE 28 występuje odpowiednio: 
98, 276, 1347 jednostek terytorialnych. W Polsce zidentyfikowano 6 makroregionów, NUTS 2 
to 16 województw, a NUTS 3 grupy powiatów, obecnie (od 1 stycznia 2015 roku) istnieje 72 
takich jednostek terytorialnych. Podstawowe znaczenie dla interwencji europejskiej polityki 
spójności mają obszary typu NUTS 2, a uzupełniające obszary typu NUTS 3. 
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 W latach 2000-2003 w ramach trzech programów przedakcesyjnych: Phare, ISPA 
i SAPARD Polska otrzymywała średniorocznie około 1,1 mld euro w cenach bieżących. 
Polska ze względu na swój znaczący potencjał demograficzny i relatywnie niski poziom 
rozwoju społeczno-gospodarczego stała się po akcesji stopniowo największym 
beneficjentem europejskiej polityki spójności. W latach 2004-2006 w ramach czterech 
ówczesnych funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności było to około 4,3 mld euro 
średniorocznie w cenach bieżących. W latach 2007-2013 wsparcie z dwu funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności osiągnęło około 9,6 mld euro średniorocznie w 
cenach bieżących. W latach 2014-2020 zakłada się uruchamianie w ramach tych samych 
trzech funduszy około 11,8 mld euro średniorocznie w cenach bieżących. Wsparcie w 
kolejnych latach wieloletniego okresu programowania było automatycznie 
rewaloryzowane wskaźnikiem dwu procentowej hipotetycznej inflacji. Oznacza to, że 
po akcesji wsparcie z Unii Europejskiej dla Polski systematycznie rosło, a także że 
jesteśmy jednym z trzech państw członkowskich (obok Rumunii i Słowacji), których 
alokacje w latach 2014-2020 są większe niż w latach 2007-2013. Stało się to możliwe 
dzięki wysokiej dynamice dochodu narodowego w Polsce w osta-tniej dekadzie. 
Alokacja w ramach europejskiej polityki spójności w latach 2014-2020 w Polsce w 
cenach stałych z 2011 roku wynosi około 72,8 mld euro. W krajach będących kolejnymi 
największymi beneficjentami tej polityki, także w cenach stałych z 2011 roku, jest to 
odpowiednio: Włochy około 29,3 mld euro, Hiszpania około 25,1 mld euro, Rumunia 
około 21,8 mld euro, Czechy około 20,6 mld euro, Węgry około 20,5 mld euro, 
Portugalia około 19,6 mld euro oraz Niemcy około 17,2 mld euro.  
 Po roku 2008, wskutek głębokiego kryzysu gospodarczego w Unii Europejskiej, 
zwiększyło się znaczenie finansowania dostępnego w ramach EFSI. W Polsce w latach 
2010-2012 ze środków europejskiej polityki spójności (fundusze strukturalne i Fundusz 
Spójności plus współfinansowanie krajowe) finansowane było nieco ponad 50% 
inwestycji publicznych, co jest poziomem niepokojącym ze względu na uzależnienie 
polityki rozwojowej od źródeł zewnętrznych. Na tle innych państw członkowskich jest 
to pozycja ósma, a wyprzedzają nas: Słowacja (ponad 90%), Węgry (około 90%), 
Bułgaria (około 80%), Litwa (około 80%), Estonia (około 70%), Malta (około 60%), 
Łotwa (około 60%), a zbliżoną pozycję ma Portugalia (nieco ponad 50%)178. 
 Warto zwrócić uwagę na fakt planowanej olbrzymiej rozpiętości pomiędzy 
zobowiązania i płatnościami w ramach wieloletniej perspektywy finansowej Unii 

                                                      
178 Komisja Europejska, Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. 
Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach. Szósty raport na temat 
spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, Bruksela, lipiec 2014. 
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Europejskiej na lata 2014-2020, które wynoszą odpowiednio 960 mld euro i 908 mld 
euro. Ponieważ żaden z corocznych budżetów Unii Europejskiej nie może być 
deficytowy, oznaczać to będzie bardzo silną presję ze strony Komisji Europejskiej na 
korekty finansowe, które będą stosowane przy każdej nadarzającej się okazji. Polska 
jako największy beneficjent będzie krajem szczególnie zagrożonym takimi działaniami.  
 
2. Dotychczasowe ukierunkowanie interwencji struktu ralnej z funduszy 

Unii Europejskiej 

 Po wprowadzeniu reformy Delorsa w roku 1988 europejska polityka spójności, 
wyposażona w niezbędne zasoby finansowe, została ukierunkowana na kraje i regiony 
najsłabsze, przede wszystkim te o PKB na mieszkańca według parytetu siły nabywczej 
poniżej 75% średniej UE. Jej misją, zgodnie z zapisami traktatowymi, stało się działanie 
na rzecz spójności gospodarczej i społecznej. Polityka ta miała istotne znaczenie dla 
zasadniczej poprawy jakości polityk publicznych w Unii Europejskiej, przede 
wszystkim na poziomie regionalnym i krajowym, dzięki wprowadzeniu szeregu 
nowoczesnych praktyk i procedur, dotyczących między innymi: programowania, 
monitoringu, ewaluacji, finansowania, wyboru projektów. Interwencja ta miała istotne 
znaczenie cywilizacyjne, przy jej ukierunkowaniu na wyeliminowanie podstawowych 
deficytów i barier rozwojowych, także tych o charakterze społecznym.  
 Kluczowe znaczenie polityki spójności w Unii Europejskiej zwiększyło się w roku 
2004 w związku z akcesją dziesięciu nowych państw, w tym także Polski, 
charakteryzujących się bardzo niskim poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego 
i wymagających podjęcia klasycznej interwencji strukturalnej zorientowanej na 
spójność. W roku 2007 dwa kolejne szczególnie biedne kraje (Bułgaria i Rumunia) 
przystąpiły do Unii Europejskiej, co zwiększyło skalę i zakres tego wyzwania. Znacznie 
mniejszym wyzwaniem dla europejskiej polityki spójności stała się integracja od 1 lipca 
2013 roku Chorwacji, ze względu na jej wielkość i już osiągnięty poziom rozwoju 
społeczno-gospodarczego. 
 Wieloletnie negocjacje nad nowymi ramami ustrojowymi funkcjonowania Unii 
Europejskiej, prowadzone po odrzuceniu Traktatu Konstytucyjnego, doprowadziły do 
wejścia w życie od 1 grudnia 2009 roku Traktatu Lizbońskiego. Znalazł się w nim w 
artykule 3, dotyczącym celów Unii, następujący zapis: „(Unia) wspiera spójność 
gospodarczą, społeczną i terytorialną oraz solidarność między państwami 
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członkowskimi” 179. Wprowadzenie traktatowego wymiaru terytorialnego sprzyja między 
innymi lepszemu adresowaniu problemów: rozwoju obszarów peryferyjnych, tworzenia 
sieci powiązań, poprawy dostępności terytorialnej, a także kwantyfikacji znaczenia 
terytorialnego oddziaływania, dzięki wprowadzeniu nowego instrumentu - territorial 

impact assessment. Nowy traktat oznacza między innymi dowartościowanie 
instrumentów polityki miejskiej oraz wspierania rozwoju lokalnego.  
 W różnych raportach wskazywano na pozytywne oddziaływanie europejskiej 
polityki spójności w Polsce, między innymi w zakresie: (1) zainicjowania pierwszej 
generacji nowoczesnej i kompleksowej polityki rozwojowej w naszym kraju, 
prowadzonej w oparciu o wieloletnie dokumenty programowe; (2) osiągnięcia 
zasadniczej poprawy jakości administracji publicznej, nie tylko związanej bezpośrednio 
z europejską polityką spójności, także dzięki stymulowania wdrażania nowoczesnych 
praktyk zarządzania publicznego; (3) wykreowania potencjału niezbędnego do 
prowadzenia polityki rozwojowej na poziomie krajowym, ale także na poziomie 
regionalnym, co pozwoliło na znaczącą decentralizację tej polityki; (4) lepszego 
wykorzystania endogenicznych potencjałów rozwojowych Polski i po-szczególnych 
regionów oraz usunięcia szeregu barier rozwojowych, dotyczących między innymi: 
infrastruktury, kapitału ludzkiego i sektora przedsiębiorstw, w tym mikro, małych i 
średnich przedsiębiorstw; (5) ograniczenia braków w zakresie czynników podażowych 
sfery wytwórczej, w tym dotyczących przede wszystkim infrastruktury, siły roboczej, 
otoczenia biznesu; (6) pobudzania stanu koniunktury gospodarczej od strony popytowej, 
co miało szczególne znaczenie od roku 2009 i przy-czyniło się do utrzymania polskiej 
gospodarki na ścieżce wzrostu, w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego; (7) 
wprowadzenia monitoringu, ewaluacji, audytu, certyfikacji itd. jako powszechnie 
stosowanych rozwiązań i praktyk; a także (8) budowania kapitału społecznego poprzez 
stymulowanie partycypacji partnerów w różnych fazach wdrażania EFSI oraz 
bezpośrednie finansowanie projektów tego sektora.180  
 Według przytoczonego już raportu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju: „Często 
niedoceniane jest olbrzymie znaczenie cywilizacyjne europejskiej polityki spójności, 

                                                      
179 Barcz J., Przewodnik po Traktacie z Lizbony. Traktaty stanowiące Unię Europejską. Stan 
obecny oraz teksty skonsolidowane w brzmieniu Traktatu z Lizbony, Wydawnictwo Prawnicze 
Lexis Nexis, Warszawa 2008. 
180 Między innymi: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Wpływ członkostwa Polski w Unii 
Europejskiej i realizowanej polityki spójności na rozwój kraju, Warszawa, kwiecień 2014 oraz 
Geodecki T., Gorzelak G., Górniak J., Hausner J., Mazur S., Szlachta J., Zaleski J., Kurs na 
innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu?, Fundacja Gospodarki i Administracji 
Publicznej, Kraków 2012. 
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która umożliwia myślenie i działanie w kategoriach rozwojowych w małych i średnich 
przedsiębiorstwach, samorządach lokalnych, organizacjach pozarządowych, 

instytucjach otoczenia biznesu itd. oraz stosowanie uspołecznionych procedur 
planistycznych, które uwzględniają różnych partnerów społecznych i gospodarczych. 

Jest to jedyna polityka europejska która schodzi na poziom lokalny, dlatego na olbrzymi 
wymiar demonstracyjny. Jej sukces wymaga współdziałania poziomu europejskiego, 

krajowego, regionalnego i lokalnego, co sprawia, że polityka spójności stała się 
najsilniejszym stymulatorem wieloszczeblowego zarządzania publicznego”.  
 Równolegle narastała jednak fundamentalna krytyka europejskiej polityki spójności, 
formułowana między innymi ze względu na: popytowe, a nie podażowe ukierunkowanie 
szeregu wydatków, niską efektywność podejmowanej interwencji, brak trwałości jej 
rezultatów oraz skalę różnych nieprawidłowości, znacznie większą niż w przypadku 
innych polityk unijnych. Krytyka taka była podejmowana z różnych pozycji, co ilustrują 
między innymi: Sapir z zespołem, Financial Times oraz Europejski Trybunał 
Obrachunkowy.181 Jedną z najdalej idących rekomendacji było wyeliminowanie tej 
polityki Unii Europejskiej, a przynajmniej jej zasadnicza sanacja.  
 Analizy konkurencyjności gospodarczej Unii Europejskiej, dokonywane w ostatnich 
dwu dekadach na tle USA, Japonii oraz szybko rozwijających się dużych krajów takich 
jak: Chiny, Indie czy Brazylia, prowadziły do pesymistycznych wniosków w związku z 
rejestrowaniem systematycznej erozji pozycji konkurencyjnej zarówno całej UE, jak też 
jej państw i regionów członkowskich. W wyniku konceptualizacji tego wyzwania 
pojawiły się kolejne dokumenty: Strategia Lizbońska w roku 2000 (uzupełniona w roku 
2001 na Szczycie w Goeteborgu), Odnowiona Strategia Lizbońska w roku 2005 oraz 
Strategia Europa 2020 w roku 2010. Pierwsze dwa dokumenty, prawidłowo 
identyfikując wyzwania przed jakimi stoi Unia Europejska, okazały się kompletnie 
nieskuteczne, proponując otwartą metodę koordynacji i bazując głównie na dobrej woli 
państw członkowskich. Brak ich bezpośredniego przełożenia na europejską politykę 

                                                      
181 Patrz: Sapir A., Aghion P., Bertola G., Hellwig M., Pisani-Ferry J., Rosati D., Vinals J., 
Wallace H., An Agenda for a Growing Europe: Making the EU Economic System Deliver, Report 
of an Independent High-Level Study Group to the President of the European Commission, 
Brussels 2003; “Financial Times”, Grand vision loses focus in opaque system, 2010 A, November 
30, s. 8-9;” Financial Times”, Questions surround relocations. Multinationals reap the rewards, 
2010B, December 2, s. 8-9; “Financial Times”, Cohesion for a reason, 2010C December 3, s. 9. 
Europejski Trybunał Obrachunkowy, stojący na straży budżetu, co roku w listopadzie publikuje 
sprawozdanie na temat wykonania budżetu, a obok tego prezentuje szereg raportów specjalnych, 
w tym poświęconych nieprawidłowości zarejestrowanych w ramach europejskiej polityki 
spójności. Patrz raport: Europejski Trybunał Obrachunkowy, 2014, Sprawozdanie roczne 
dotyczące wykonania budżetu C398; Dziennik Urzędowy UE, 12.11.2014. 
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spójności nie spowodował szczególnych zmian w jej kształcie, pomimo werbalnych 
deklaracji odnośnie potrzeby zmian.  
 W pierwszej dekadzie XXI wieku pojawiły się nowe inspiracje odnośnie 
kształtowania polityki gospodarczej, a także polityki regionalnej, wynikające 
z koncepcji teoretycznych, ale przede wszystkim z dorobku Banku Światowego oraz 
OECD.182 Strategia Europa 2020 korzystająca z tych inspiracji stanowiła wyłom 
w dotychczasowych praktykach, bowiem stała się ona podstawą wszystkich polityk UE, 
w tym także europejskiej polityki spójności, co w szczególnym stopniu dotyczy 
aktualnego wieloletniego okresu programowania na lata 2014-2020.  
 W Polsce też pojawiła się krytyka dotychczasowego kształtu polityki spójności Unii 
Europejskiej, a jej najbardziej dojrzałym wyrazem był raport zespołu kierowanego przez 
J. Hausnera.183 Wskazano w nim między innymi na niekorzystne zjawiska występujące 
w Polsce w związku z wdrażaniem europejskiej polityki spójności, takie jak: 
koncentrację uwagi na wydatkowaniu środków, praktycznej rezygnacji z kierowania się 
w polityce rozwojowej suwerenną myślą strategiczną; dualności prowadzenia polityki 
rozwojowej (dwa słabo powiązane segmenty polski i europejski); osłonowe a nie 
prorozwojowe oddziaływanie środków unijnych; bardzo duże rozproszenie kierunków 
interwencji, patologie procesu wyboru projektów, wadliwe procedury zamówień 
publicznych, skomplikowane procedury, które i tak nie blokują możliwości prowadzenia 
przez każdego uczestnika partykularnej gry i prze-chwytywania korzyści; 
nierównomierność w czasie zagospodarowywania środków strukturalnych; niską 
funkcjonalność i skuteczność różnych komitetów; zagubienie w gąszczu wytycznych; 
nawrót „prawa powielaczowego”; absurdy sprawozdawczości; represyjną i nieustanną 
kontrolę zamiast audytu; monitoring bez zarządczej przydatności; niską jakość badań 
ewaluacyjnych; ponadto środki unijne stały się narzędziem praktycznego 
przechwytywania i koncentracji władzy a tak zwane projekty systemowe mają skutki 
antysystemowe. Szczególna uwaga w tym raporcie została zwrócona na wykorzystanie 
środków unijnych zorientowanych na wsparcie innowacyjności gospodarki. Wskazano, 
że w formule obowiązującej w okresie 2007-2013 dotacje dla przedsiębiorstw nie służą 
ich innowacyjności oraz psują rynek i konkurencję; mają miejsce zbędne szkolenia i 
konferencje; sieci instytucji otoczenia biznesu są budowane na wyrost; sieciowość jest 

                                                      
182 OECD, Regional Policy Challenges, New Issues and Good Practices, Paris, 2009A, 31 
March; OECD, Investing for Growth: Building Innovative Regions. Policy Report, Paris, 
2009B, 31 March oraz (The) World Bank, 2009, World development report 2009. Reshaping 
Economic Geography, Washington DC.  
183 Geodecki T. i inni, Kurs na …, op. cit.. 
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modna, ale w praktyce pozorowana i nieskuteczna oraz jesteśmy zakładnikami poziomu 
absorpcji. Reasumując środki europejskie są wydawane, a innowacyjności nie ma.  
 Wskutek tego efekty wynikające z interwencji strukturalnej Unii Europejskiej 
w Polsce są znacznie mniejsze niż można byłoby oczekiwać przy lepszym 
ukierunkowaniu całej interwencji.  
 Do oceny wpływu interwencji strukturalnej Unii Europejskiej na poziomie państw 
członkowskich służy modelowanie makroekonomiczne, dokonywane między innymi za 
pomocą modeli ekonometrycznych: HERMIN, QUEST i RHOMOLO. Podstawowym 
elementem tych analiz jest wpływ europejskiej polityki spójności na dodatkowy przyrost 
produktu krajowego brutto oraz na sytuację na rynku pracy. Oznacza to, że są budowane 
dwa scenariusze rozwoju danego kraju, pierwszy bez środków europejskiej polityki 
spójności, drugi uwzględniający fundusze strukturalne i Fundusz Spójności. Oczywiście 
należy pamiętać, że zmiany pozycji Polski po akcesji do Unii Europejskiej w roku 2004, 
są w istotnym zakresie wynikiem szeroko definiowanej jakości polityki społeczno-
gospodarczej. Istotne znaczenie ma też samo członkostwo, dzięki między innymi: 
dostępowi do rynku państw Unii Europejskiej, adaptacji acquis communautaire, 
bezpieczeństwu transakcji wynikającemu z powiązania złotówki z euro itd. Oczywiście 
wszelkie zakłócenia procesów rozwojowych i zjawiska kryzysowe w UE mają istotne 
znaczenie dla gospodarki Polski, przede wszystkim ze względu na skalę bezpośrednich 
i pośrednich powiązań gospodarczych.184  
 
3. Rozwi ązania europejskiej polityki spójno ści na lata 2014-2020 

 Jak już stwierdzono wcześniej podstawą rozwiązań europejskiej polityki spójności 
w kolejnym wieloletnim okresie programowania stała się Strategia Europa 2020. 
Znaczenie Strategii Europa 2020 podkreśla obowiązujące założenie, że celem 
europejskiej polityki spójności i innych polityk europejskich w latach 2014-2020 będzie 
przede wszystkim skuteczne wdrożenie tej strategii. Jako priorytety Strategii Europa 
2020 określono: (1) rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach; (2) promocję 
gospodarki oszczędzającej zasoby, zielonej i konkurencyjnej oraz (3) sprzyjanie 
gospodarce o wysokim zatrudnieniu, zapewniającej wysoką spójność społeczną 
i terytorialną.185  

                                                      
184 Główny Urząd Statystyczny, Polska w Unii Europejskiej 2004-2014, Warszawa 2014. 
185 European Commission, Communication to the European Council. Europe 2020. A strategy 
for smart, sustainable and inclusive growth, European Commission, Brussels 3.3.2010, 
KPM(2010) 2020 final, dokument wydany po polsku jako: Komunikat Komisji Europa 2020. 
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 Zestaw celów, jakie powinny zostać osiągnięte na poziomie całej Unii Europejskiej 
w roku 2020, określono następująco: (1) 75% wskaźnik zatrudnienia dla grupy wiekowej 
20-64 lata; (2) 3% produktu krajowego brutto przeznaczanego na badanie i rozwój; (3) 
20/20/20 w zakresie klimatu i energetyki (zmniejszenie emisji CO2 o 20%, zwiększenie 
udziału odnawialnych źródeł energii do 20% oraz poprawa efektywności energetycznej 
o 20%); (4) obniżenie udziału młodzieży kończącej wcześniej edukację na 
poszczególnych jej etapach poniżej 10% oraz osiągnięcie minimum 40% udziału 
młodzieży w odpowiednich rocznikach kohorty wiekowej 30-34 lata, kończącej 
edukację na poziomie wyższym, a także (5) zmniejszenie liczby osób pozostających w 
Unii Europejskiej w strefie ubóstwa o 20 milionów, oczywiście klasyfikowanych do tej 
strefy według zasad obowiązujących w poszczególnych państwach członkowskich. 
Zadania związane z realizacją tych celów dla poszczególnych państw członkowskich 
zostały zróżnicowane, co oznacza w przypadku Polski nieco niższe od wyżej 
wymienionych poziomy wskaźników w roku 2020.  
 Polska wynegocjowała następujące poziomy tych celów, zawarte następnie 
w Krajowym Programie Reform, który określił cele dla Polski przewidywane do 
osiągnięcia w roku 2020 i precyzyjny harmonogram dojścia do ich realizacji:186 
1. 71% wskaźnik zatrudnienia dla osób w wieku 20-64 lat (64,5 % w roku 2010).  
2. 1,7% PKB przeznaczanego na inwestycje w B+R (0,75% w roku 2010). 
3. Jako wskaźnik dotyczący trzech celów środowiskowo-klimatycznych przyjęto 
zwiększenie skali oszczędności energii pierwotnej w ciągu tych dziesięciu lat z 0,56 
Mtoe do 13,6 Mtoe (interpretowane jako 15% dla każdego z trzech wskaźników tego 
celu strategii Europa 2020). 
4. Zmniejszenie do 4,5% odsetka osób wcześnie kończących naukę oraz zwiększenie do 
45% udziału osób w kohorcie wiekowej 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe. 
5. Obniżenie o 1,5 miliona liczby osób zagrożonych ubóstwem. 
 Strategia Europa 2020 ma być wdrażana za pomocą siedmiu flagowych inicjatyw, 
jakimi są: (1) innowacyjna Europa; (2) młodzi w ruchu; (3) digitalna agenda dla Europy; 
(4) oszczędzająca zasoby Europa; (5) polityka przemysłowa dla ery globalizacji; (6) 
agenda dla nowych umiejętności i miejsc pracy oraz (7) europejska platforma przeciw 
biedzie. 

                                                      
Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, Komisja Europejska, Bruksela 3.3. 2010, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna.  
186 Ministerstwo Gospodarki, Krajowy Program Reform na lata 2014-2015, Warszawa, 22 
kwiecień 2014. 
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 Strategia Europa 2020 stała się w związku z tym podstawą wszystkich polityk Unii 
Europejskiej, które mają stymulować pozytywne zmiany w gospodarce i społe-
czeństwie Unii Europejskiej w obecnej dekadzie. Europejska polityka spójności w latach 
2014-2020 będzie miała oczywiście kluczowe znaczenie dla skutecznego wdrożenia tej 
strategii, bowiem dysponuje niezbędnymi środkami i instrumentami, a jej misję 
określono jako wdrożenie strategii Europa 2020. W strategii Europa 2020 znalazły się 
następujące zapisy: „Ważne, aby korzyści ze wzrostu gospodarczego rozkładały się 
równo w całej Unii, w tym w regionach bardziej oddalonych, zwiększając w ten sposób 
spójność” oraz „Bardzo ważnym elementem Strategii Europa 2020 będzie nadal kwestia 

spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, tak aby wykorzystać całą energię i 
potencjał i skierować je na realizację priorytetów strategii”.187  
 Wydatki EFSI zostały ukierunkowane w obecnym wieloletnim okresie 
programowania na jedenaście celów tematycznych, odpowiadających priorytetom 
Strategii Europa 2020, jakimi są: (1) Innowacje oraz badania i rozwój; (2) Informacyjne 
i komunikacyjne technologie; (3) Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw; (4) 
Gospodarka niskoemisyjna; (5) Przystosowanie do zmiany klimatu; (6) Środowisko 
naturalne; (7) Infrastruktura sieciowa; (8) Zatrudnienie; (9) Integracja społeczna; (10) 
Edukacja oraz (11) Dobre rządzenie188. Zakłada się wzmocnienie debaty strategicznej na 
temat polityki spójności i poczucia odpowiedzialności politycznej za jej cele, poprzez 
regularne coroczne sprawozdawanie przez kraje członkowskie Radzie Europejskiej, 
dotyczące postępów w jej wdrażaniu. Komisja Europejska zyskała możliwość 
wprowadzania niezbędnych korekt w ko-lejnych latach tego okresu.  
 Reforma samej polityki spójności zakłada zasadniczą poprawę efektywności 
środków strukturalnych jakie zostaną wydatkowane w latach 2014-2020 w krajach 
członkowskich. Służyć temu mają według Komisji Europejskiej między innymi: 
1. Wzmocnienie ukierunkowania na rezultaty. Zaproponowano wprowadzenie rezerwy 

wykonania umiejscowionej bardzo nisko, czyli na poziomie osi priorytetowych 
poszczególnych programów operacyjnych o wartości wynoszącej 6% całej alokacji. 
Jej uruchomienie będzie możliwe w warunkach osiągnięcia celów pośrednich na 

                                                      
187 Komisja Europejska, 2010, Europa 2020 Strategy, op. cit… 
188 European Commission, 2011, Regulation of the European Parliament and of the Council on 
laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European 
Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and 
the European Maritime and Fisheries Fund covered by the Common Strategic Framework and 
laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European 
Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No 1083/2006, 
SEC(2011)1141, SEC(2011)1142, Brussels, 6.10 COM(2011)615 final.  
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koniec 2018 roku. Oznacza to z jednej strony przesunięcie na rzecz wskaźników 
rezultatu, z drugiej strony obudowanie interwencji wielką ilością wskaźników, 
prowadzące do ich potencjalnej inflacji. Nieosiągnięcie celów końcowych przez kraj 
będący beneficjentem europejskiej polityki spójności może skutkować nie tylko 
zawieszeniem płatności, ale także korektą finansową netto.  

2. Wprowadzenie warunkowości wstępnej i makroekonomicznej. Pierwsza z nich 
oznacza konieczność zademonstrowania przez kraj członkowski systemu 
zarządzania gwarantującego efektywną i sprawną realizację programów 
współfinansowanych ze środków europejskich (niezbędny potencjał 
administracyjny). Druga z nich dotyczy przestrzegania przez kraj będący 
beneficjentem europejskiej polityki spójności procedur funkcjonowania 
europejskiego systemu gospodarczego, co dotyczy nadmiernego deficytu 
budżetowego, nadmiernej nierównowagi makroekonomicznej oraz realizacji Zaleceń 
Rady dla poszczególnych państw członkowskich. Może dotyczyć także wdrożenia 
stosownych dyrektyw unijnych. Sankcją jest automatyczna konfiskata środków EFSI 
przez Komisję Europejską. Oznacza to, że kraje mające problemy z ograniczeniem 
deficytu budżetowego poniżej 3% PKB będą dodatkowo karane. 

3. Wzmocnienie strategicznego wymiaru europejskiej polityki spójności, poprzez 
kolejną zasadniczą modyfikację modelu programowania, który wprowadza także 
większą elastyczność w trakcie całego wieloletniego okresu wdrażania. Komisja 
Europejska przedstawiła Wspólne Ramy Strategiczne europejskiej polityki spójności 
dla wszystkich państw członkowskich w roku 2012.189 Następnie podjęto z każdym 
krajem członkowskim negocjacje, dotyczące zapisów Umowy Partnerstwa, 
prowadzone na podstawie ukierunkowanego na dany kraj dokumentu Position Paper 
Komisji Europejskiej, które zostały sfinalizowane z większością państw 
członkowskich w roku 2014.190 Po uzgodnieniu Umowy Partnerstwa podjęto 
negocjacje poszczególnych programów operacyjnych, które zostały poza 
niewielkimi wyjątkami zaakceptowane w pierwszych miesiącach 2015 roku. 

                                                      
189 Komisja Europejska, 2012, Dokument roboczy służb Komisji. Elementy Wspólnych Ram 
Strategicznych na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Brussels 14.3 
SWD(2012)61 final. 
190 Takie dokumenty powstały dla każdego kraju członkowskiego. Patrz na dokument 
przygotowany dla Polski: European Commission, 2012A, Position of the Commission Services 
on the development of Partnership Agreement and programmes in Poland for the period 2014-
2020, Brussels, 28.09. 
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Zasadniczo wzmocniono segment raportowania, monitoringu i ewaluacji, tak aby 
sprawniej niż dotychczas dokonywać niezbędnych modyfikacji interwencji 
strukturalnej Unii Europejskiej.  

4. Zwiększenie częstotliwości i zakresu raportowania przez kraje członkowskie na 
temat wdrażania EFSI oraz możliwość wprowadzania korekt przez Komisję 
Europejską w związku ze zmianą warunków realizacji poszczególnych Umów 
Partnerstwa oraz uwarunkowań globalnych. Systemowi szybkiego reagowania ma 
także sprzyjać poszerzony monitoring w układzie rzeczowym i finansowym oraz 
wzrost znaczenia i zakresu ewaluacji typu on going (bieżącej), czyli przeprowadzanej 
w trakcie realizacji umów partnerstwa i programów operacyjnych. Wyrazem tych 
zmian jest między innymi: poszerzenie listy wskaźników, ich ukierunkowanie na 
mierzenie rezultatu oraz presja na zwiększenie częstotliwości ich zestawiania i 
szybszego generowania, w miarę możliwości, z systemu statystyki publicznej oraz 
automatycznie.191  

5. Wprowadzenie wymienionych wcześniej jedenastu celów tematycznych oraz 
określenie minimalnych pułapów wydatków w ramach poszczególnych funduszy 
strukturalnych. Efektem tego działania powinno być uniknięcie nadmiernego 
rozproszenia kierunków interwencji i jej koncentracja na najważniejszych celach 
o wysokiej wartości dodanej i efektach mnożnikowych. W trakcie negocjacji Umowy 
Partnerstwa i programów operacyjnych Komisja Europejska dążyła do ujednolicenia 
profilu interwencji w poszczególnych krajach i regionach o podobnym poziomie 
rozwoju; zgodnie z doktryną „jedno rozwiązanie pasuje do wszystkich”. Takie 
podejście jest rozsądne ze względów administracyjnych, ale zupełnie pomija 
zróżnicowane konteksty rozwojowe poszczególnych krajów i regionów. Propozycje 
minimalnych poziomów alokacji w ramach poszczególnych celów pomimo tego, że 
adresowane do regionów i państw najbiedniejszych, zostały dopasowane do 
kontekstu rozwojowego znacznie bogatszych państw i regionów Unii Europejskiej. 

6. Wprowadzenie ukierunkowanych sektorowo instrumentów, zarządzanych 
bezpośrednio na poziomie europejskim, typu nowej generacji inicjatyw wspólnoty, 
które pomogą skuteczniej podjąć najważniejsze wyzwania przed jakimi stoi obecnie 
Unia Europejska i jej kraje członkowskie. Propozycja ta w latach 2014-2020 dotyczy: 
Instrumentu Łączącego Europę (Connecting Europe Facility] oraz Inicjatywy na 
rzecz Zatrudnienia Młodzieży (Youth Employment Initiative). Innym przykładem 
wprowadzania odgórnego ręcznego sterowania jest wydzielenie instrumentów i 

                                                      
191 W Polsce wyrazem takiego podejścia stał się system STRATEG dotyczący interwencji 
strukturalnej Unii Europejskiej, wprowadzony przez Główny Urząd Statystyczny.  
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alokacji służących operacjonalizacji spójności terytorialnej w zakresie wspierania 
rozwoju lokalnego oraz polityki miejskiej (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).  

7. Zmiana struktury nakładów funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pomiędzy 
instrumentami zwrotnymi i bezzwrotnymi na rzecz tych pierwszych. Instrumenty 
rewolwingowe tworzą możliwość wielokrotnego wykorzystania środków, co 
umożliwia zwiększenie skali interwencji strukturalnej i osiągnięcie zasadniczej 
poprawy jej efektywności. Ograniczony potencjał ekonomiczny mikro, małych i 
średnich przedsiębiorstw oraz słabość wielu samorządów lokalnych oznacza, że 
wielkim wyzwaniem jest wygenerowanie współfinansowania do środków 
bezzwrotnych. Zakłada się także zasadnicze poszerzenie skali dostępnych 
instrumentów finansowych zakładających przede wszystkim partnerstwo publiczno-
prywatne.      

 W sumie efekty tych zmian będzie można obiektywnie ocenić dopiero za kilka lub 
nawet kilkanaście lat, jednak wydaje się że optymizm urzędników europejskich, iż samo 
wprowadzenie tych zmian związanych z operacjonalizacją strategii Europa 2020 
spowoduje korzystne zmiany jest daleko idącą iluzją.  
 
4. Wnioski odno śnie ewolucji przyszłej polityki spójno ści Unii 

Europejskiej po roku 2020 

 Przyszły kształt europejskiej polityki spójności po roku 2020 jest przedmiotem wielu 
spekulacji naukowych i politycznych, mających miejsce przede wszystkim w krajach 
będących znaczącymi beneficjentami tej polityki, ale także wśród krajów płatników 
netto do budżetu Unii Europejskiej. Także instytucje europejskie takie jak: Komisja 
Europejska, Parlament Europejski, Komitet Regionów poświęcają temu dużo uwagi. 
Kluczowe pytania formułowane odnośnie dalszej przyszłości europejskiej polityki 
strukturalnej są następujące: 
1. Jaka będzie skala interwencji strukturalnej Unii Europejskiej w kolejnej dekadzie? 

Kryzys gospodarczy i trwałe deficyty budżetowe skłaniają państwa będące 
płatnikami netto do budżetu Unii Europejskiej do aktywnych działań na rzecz 
ograniczenia skali tego budżetu. Wyrazem tego jest mające po raz pierwszy miejsce 
w latach 2014-2020 zmniejszenie alokacji w ramach wieloletniej perspektywy 
budżetowej Unii Europejskiej oraz ograniczenie zakresu i skali interwencji 
europejskiej polityki spójności. Można spodziewać się dalszej presji w tym zakresie, 
szczególnie w kontekście zjawisk kryzysowych mających w dalszym ciągu miejsce 
w gospodarkach krajów członkowskich Unii Europejskiej. Nie przebijają się 
argumenty, że środki te mają istotne znaczenie nie tylko dla krajów beneficjentów, 



Polityka rozwojowa w kontekście polityki spójności   145 

ale dla całej Unii Europejskiej, w tym także starych państw członkowskich jako 
istotny element działań antykryzysowych. Duża część przetargów uruchamianych w 
ramach europejskiej polityki spójności jest bowiem wygrywana przez podmioty z 
najbogatszych państw członkowskich Unii Europejskiej.   

2. Jaka będzie struktura finansowa tej interwencji? Pojawiają się w publicznym obiegu 
propozycje wprowadzenia w przyszłości dwu linii budżetowych Unii Europejskiej: 
generalnej i dla krajów strefy euro. Istnieje prawdopodobieństwo, iż ten drugi kanał, 
wprowadzany nieformalnymi technikami kosztem budżetu ogólnego, będzie 
stopniowo zwiększał swoją skalę i zakres interwencji. Pozostawanie Polski poza 
strefą euro może prowadzić do braku możliwości uzyskiwania środków na działania 
polityki rozwojowej z tego tytułu. Może to także oznaczać w Polsce generalnie 
znacznie większą pracochłonność programowania polityki rozwojowej finansowanej 
ze środków europejskich. Oczywiście struktura finansowania może być 
rozpatrywana także z punktu widzenia alokacji na różne typy regionów, generalnie 
obserwujemy tu systematyczny spadek udziału w alokacji obszarów 
najbiedniejszych. Inny ważny przekrój dotyczy relacji środków zarządzanych na 
poziomie regionalnym i krajowym. 

3. Jakie znaczenie będzie miała w przyszłości wieloletnia perspektywa finansowa? 
Zgodnie z zapisami traktatowymi Unia Europejska programuje wieloletnią 
perspektywę budżetową na okres nie krótszy niż pięć lat, co może generować presję 
ze strony płatników netto do budżetu UE na skrócenie kolejnej wieloletniej 
perspektywy do pięciu lat. W trakcie wdrażania perspektywy finansowej na lata 
2014-2020 stały się możliwe daleko idące korekty, wprowadzane z inicjatywy 
Komisji Europejskiej. W warunkach kryzysowych negocjacje na jej temat 
przeciągają się, co opóźniało moment uruchomienia kolejnego pakietu środków EFSI 
o ponad rok w stosunku do formalnego rozpoczęcia nowej perspektywy budżetowej. 
Równocześnie obserwujemy działania służące osłabieniu znaczenia wieloletniej 
perspektywy finansowej. W konsekwencji mamy do czynienia z bardzo znaczącą 
fluktuacją w czasie skali środków, jakie na jej podstawie są uruchamiane w kolejnych 
latach, co wydaje się niemożliwe do wyeliminowania wówczas, gdy negocjacje są 
konkludowane dopiero na początku drugiego roku wieloletniej perspektywy 
finansowej.192 Należy się także spodziewać po roku 2020 kolejnego obniżenia pułapu 
średniorocznych transferów środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 
na rzecz państw beneficjentów (capping). 

                                                      
192 Misiąg W., Dochody, wydatki i zobowiązania JST w latach 2008-2011 i ich prognozy na 
lata 2012-2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.  
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4. Jak ukształtuje się przyszła relacja pomiędzy spójnościowym a konku-
rencyjnościowym wymiarem tej polityki? Po roku 2000 rejestrujemy przesunięcie 
priorytetów polityk publicznych, a nie tylko europejskiej polityki spójności, na rzecz 
budowania konkurencyjności w skali całej Unii Europejskiej, państw członkowskich 
oraz ich regionów. Wyrazem tego były kolejno: Strategia Lizbońska z roku 2000, 
Odnowiona Strategia Lizbońska z roku 2005 oraz Strategia Europa 2020 z roku 2010. 
Tej ostatniej podporządkowano obecnie wszystkie polityki europejskie. Strategia 
Europa 2020 zostanie oceniona pod koniec tej dekady i zastąpiona po roku 2020 
nowym dokumentem programowym, prawdopodobnie jeszcze silniej akcentującym 
kwestie innowacyjności, konkurencyjności, aktywności badawczo-rozwojowej itd. O 
globalnej konkurencyjności Europy decydują najsilniejsze metropolie i regiony, a nie 
obszary peryferyjne, o niskim poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, co 
cechuje szereg regionów Polski. Generować to będzie migracje, także 
międzynarodowe oraz rosnące rozpiętości terytorialne, rejestrowane w różnych 
skalach przestrzennych. Wskazuje się także na konieczność szerszego uwzględnienia 
w ramach europejskiej polityki spójności działań wzmacniających odporność całej 
Unii Europejskiej i jej państw członkowskich oraz regionów na zjawiska 
kryzysowe.193 Takie ukierunkowanie interwencji może okazać się jednak niezbyt 
korzystne dla Polski, która jest źródłem migracji do innych państw Unii Europejskiej 
nieźle wykształconej siły roboczej oraz wykazała się relatywnie wysoką odpornością 
na zakłócenia procesów rozwojowych, mające miejsce w Unii Europejskiej od roku 
2008, w związku z globalnym kryzysem gospodarczym.  

5. Jakie będą konsekwencje względnej poprawy pozycji społeczno-gospodarczej 
województw Polski? Już w latach 2014-2020 województwo Mazowieckie straciło 
swoją uprzywilejowaną pozycję ze względu na już osiągnięty poziom produktu 
krajowego brutto na mieszkańca według parytetu siły nabywczej. Jeszcze przed 
rokiem 2020 pułap 75% średniego poziomu Unii Europejskiej PKB na mieszkańca 
według parytetu siły nabywczej przekroczą kolejne trzy województwa: Dolnośląskie, 
Śląskie i Wielkopolskie, a być może także Pomorskie i Łódzkie. Proces ten może 
zostać przyspieszony dzięki zmianom formalnym proponowanym przez 
EUROSTAT, a polegających na: przesunięciu (przyspieszeniu) statystycznej 
rejestracji PKB w układach terytorialnych NUTS o jeden rok, odnoszeniu dochodu 
narodowego do faktycznej liczby rezydentów a nie formalnych obywateli państwa 

                                                      
193 Gawlikowska-Hueckel K., Szlachta J. (red.), Wrażliwość polskich regionów na wyzwania 
współczesnej gospodarki. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego, Oficyna a Wolters 
Kluwer business, Warszawa 2014.  
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czy regionu, a także dzięki efektowi statystycznemu wynikającemu z akcesji do UE 
krajów Zachodnich Bałkanów. Wymienione sześć województw skupia ponad połowę 
mieszkańców naszego kraju, co znacząco obniża potencjalne alokacje dla Polski. 

6. Jakie znaczenie będzie miał terytorialny, w tym regionalny wymiar europejskiej 
polityki spójności? W krajach członkowskich Unii Europejskiej mają miejsce różne 
rozwiązania administracyjne w zakresie wdrażania europejskiej polityki spójności, 
które generalnie są dopasowane do konkretnego kontekstu krajowego, a wynikają 
między innymi z przesłanek historycznych, modelu federalnego lub unitarnego 
organizacji terytorialnej, wielkości oraz poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. 
W Polsce środki te są zarządzane zarówno na poziomie krajowym, jak też 
regionalnym, a rola segmentu zarządzanego na poziomie wojewódzkim ze względu 
na zasięg interwencji i skalę środków systematycznie rosła. Umożliwiło to 
zbudowane w Polsce kompleksowej polityki intraregionalnej realizowanej przez 
samorządy województw, które zarządzają ponad połową środków funduszy 
strukturalnych. Zwiększenie skali działań zorientowanych bezpośrednio na 
efektywność może sprzyjać recentralizacji interwencji EFSI po roku 2020 
i osłabieniu roli segmentu regionalnych programów operacyjnych.  

 Dlatego w sumie jest bardzo małe prawdopodobieństwo utrzymania dotychczasowej 
skali transferów finansowych z Unii Europejskiej na rzecz naszego kraju w ramach 
europejskiej polityki spójności w nadchodzącej dekadzie lat trzydziestych XXI wieku. 
Oznacza to, że po roku 2020, a szczególnie po roku 2023 (ze względu na obowiązującą 
w obecnym okresie programowania zasadę n+3), mamy potrzebę, a nawet konieczność, 
zasadniczego zwiększenia skali wydatków rozwojowych generowanych ze środków 
krajowych, które zastąpią erodujące wsparcie strukturalne ze strony Unii Europejskiej. 
Sprawa dotyczy także wymiaru regionalnego tej interwencji. Niezbędne jest 
konsekwentne wdrażanie palety działań służących poprawie efektywności interwencji 
strukturalnej, zarówno tych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, jak też ze 
środków polskich. W innym przypadku prorocze okażą się słowa, że rok 2020 oznacza 
koniec polityki regionalnej w Polsce. 
 
Zakończenie 

 Warto zwrócić uwagę na fakt, że w poprzednich wieloletnich okresach 
programowania w drugim roku wdrażania (2001 i 2008) proces konceptualizacji 
kolejnej perspektywy finansowej był bardzo zaawansowany, co nie ma miejsca obecnie. 
Prawdopodobnie wynika to z ogólnego opóźnienia wdrażania perspektywy na lata 2014-
2020, ale także z bezkrytycznego stosunku polityków i urzędników do strategii Europa 
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2020, co osłabia strategiczne myślenie. Prace takie prowadzone w horyzoncie 
czasowym roku 2050 wskazują raczej na potrzebę istotnego wzmacniania europejskiej 
polityki spójności.194 Na tym tle warto wskazać na szczególną rolę Polski w takiej 
debacie. Z jednej strony kraj nasz był wyjątkowo aktywnym partnerem dyskusji 
odnośnie rozwiązań proponowanych na lata 2014-2020, chociaż stanowisko Polski 
okazało się ostatecznie mało skuteczne, pozycja krajów beneficjentów europejskiej 
polityki spójności uległa osłabieniu, a Komisja Europejska skutecznie odbudowała 
swoją wiodącą pozycję. Z drugiej strony jako zdecydowanie największy beneficjent 
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności mamy szczególne zobowiązania w 
zakresie kształtowania wysokiej jakości interwencji strukturalnej Unii Europejskiej.  
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7. Polityka miejska w świetle nowego paradygmatu 
 
Streszczenie 

 Problematyka polityki miejskiej jest niezwykle istotna, gdyż w miastach koncentruje 
się rozwój gospodarczy, powstają nowe miejsca pracy oraz nowe, innowacyjne 
rozwiązania. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz 
podniesienie jakości życia wymaga kompleksowego oraz zintegrowanego działania tzn. 
zgodnego z nowym paradygmatem polityki regionalnej. Jednak ośrodki miejskie są 
również miejscem koncentracji problemów związanych z sytuacją ekonomiczną i ładem 
przestrzennym. Kluczowe problemy skupiają się wokół degradacji tkanki miejskiej, 
chaotycznego rozproszenia zabudowy, stanu środowiska naturalnego, złej sytuacji 
materialnej mieszkańców oraz problemów komunikacyjnych. Działania związane z 
prowadzeniem polityki miejskiej zostały zawarte w stosownych ustawach oraz 
dokumentach strategicznych. Odnoszą się zarówno do szczebla administracji centralnej, 
regionalnej oraz samorządowej.  

Słowa kluczowe: polityka miejska, polityka regionalna, rozwój zrównoważony, 
przestrzeń miejska, jakość życia. 
 

Urban policy in the new paradigm 
 
Abstract 

 The issue of urban policy is very important, because economic development is 
focused in cities, new jobs and new innovative solutions arise here. Ensuring sustainable 
urban development and improved quality of life requires a comprehensive and integrated 
action ie. that lines with the new paradigm of regional policy. However, urban centers 
are also the place of economic situation and spatial order problems concentration. Key 
issues revolve around chaotic building, the environment state, poor financial situation of 
the inhabitants, and communication problems. Activities related to urban policies are 
contained in the relevant laws and programming documents. They refer both to the level 
of central, regional and local authorities. 

Keywords: urban policy, regional policy, sustainable development, urban space, quality 
of life. 
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Wprowadzenie 

 Miasta są miejscem lokalizacji nauki i biznesu, koncentracji rozwoju gospodarczego 
powiązanego z koncentracją przedsiębiorstw, pracowników, wiedzy i ich umiejętności. 
Czynniki te sprzyjają dynamice wzrostu. Prowadzenie właściwej polityki miejskiej 
może oddziaływać na kształtowanie rozwoju nie tylko w skali lokalnej, ale także w skali 
regionalnej i krajowej. Celem badania jest odpowiedź na pytanie w jaki sposób polityka 
miejska sprzyja rozwojowi miast.  
 Miasta są obszarami koncentracji problemów społecznych, gospodarczych 
i przestrzennych. Występujące dysproporcje wewnątrz miast są głębsze niż na poziomie 
regionalnym. Problemy dotyczą także degradacji tkanki miejskiej, chaotycznego 
rozproszenia zabudowy, stanu środowiska naturalnego, ubóstwa społeczeństwa, czy 
problemów komunikacyjnych. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich oraz podniesienie jakości życia wymaga ujęcia kompleksowego i 
zintegrowanego zgodnego z nowy paradygmatem polityki regionalnej. 
 Nowy paradygmat rozwoju regionalnego został zdefiniowany w trakcie konferencji 

ministrów rozwoju regionalnego krajów OECD w Paryżu w 2009 roku.1 Punktem 

wyjścia w nowym ujęciu polityki regionalnej jest właściwa diagnoza sytuacji 
i zdefiniowanie problemów, którymi ma zajmować. Potencjał rozwojowy został 

powiązany z zasobami endogenicznymi wynikającymi z cech danego obszaru.2 

Wsparcie rozwoju za pomocą polityki regionalnej ma stymulować wewnętrzne czynniki 
wzrostu. Bardzo istotna jest wiarygodna i szczegółowa informacja na temat specyfiki 
danego regionu. W nowym paradygmacie instrumenty koncentrują się na rozwoju 
czynników lokalizacyjnych. Dotyczy to zarówno instrumentów „twardych” 
przeznaczonych np. na rozwój infrastruktury oraz „miękkich” związanych ze 
wspomaganiem, np. kapitału społecznego, tworzeniem sieci, rozwojem usług 
doradczych czy otoczenia biznesowego. Podejmowane działania powinny wynikać 
z cech charakterystycznych dla danego regionu. Ich uwzględnienie umożliwia wsparcie 
selektywnych procesów rozwoju. W nowym paradygmacie kluczowe znaczenie 

                                                      
1 J. Szlachta, Strategiczne programowanie rozwoju regionalnego, w kierunku krajowego systemu 
myśli strategicznej w sferze polityki regionalnej, w: Nowy paradygmat rozwoju – najnowsze 
trendy i perspektywy polityki regionalnej, red. M. Kolczyński, P. Żuber, Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, Warszawa 2011, s. 28. 
2 T. G. Grosse, Krajowa wizja obszarów wiejskich po 2013 r. Zintegrowane podejście do rozwoju, 
w: Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego do roku 2020, a strategie rozwoju społeczno-
gospodarczego województw, red. J. Szlachta, J. Woźniak, KPZK PAN, Studia Tom CXXXVII, 
Warszawa 2011, s. 195. 
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przypisano regionom i ich specyficznym cechom oraz potencjałowi rozwojowemu. 
Wzrost roli regionów spowodował decentralizację polityki regionalnej oraz 
podkreślenie roli terytorium. Zastosowanie wymiaru terytorialnego przyczyniło się do 
podkreślenia różnorodności trajektorii rozwojowych oraz potrzeby koordynacji. To na 
danym obszarze powstają unikalne cechy, które determinują przyszłe warunki rozwoju. 
Poznanie tych cech i zależności funkcjonujących na danym terytorium pozwala 
precyzyjnie i skutecznie zdefiniować działania oraz zastosować zróżnicowanie 
podejście, zależne od miejscowych warunków. W ramach tej koncepcji podkreśla się 
znaczenie jednostek funkcjonalnych wykraczających poza ramy administracyjne, a 
jednostkami takimi są współczesne miasta.  
 
1. Główne zało żenia polityki miejskiej 

 Prowadzenie polityki miejskiej zostało zapisane w ustawie o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju.3 Obejmuje ono planowane działania administracji rządowej dotyczące 

polityki miejskiej uwzględniające cele i kierunki określone w średnio-okresowej 
strategii rozwoju kraju oraz krajowej strategii rozwoju regionalnego. Służy ona 
celowemu, ukierunkowanemu terytorialnie działaniu państwa na rzecz 
zrównoważonego rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych oraz wykorzystaniu ich 
potencjałów w procesach rozwoju kraju. Prowadzenie zrównoważonego rozwoju 
wynika z zapisów w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w ustawie o plano-waniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym.4 

 Polityka miejska nawiązuje do strategicznych dokumentów rządowych. Uwzględnia 
horyzont czasowy unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Polityka miejska 
sprzyja optymalizacji sposobu wdrażania funduszy unijnych. Jest podstawą tworzenia 
warunków do integracji i koordynacji różnych polityk, programów rozwoju, programów 
operacyjnych realizowanych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. 
Głównymi podmiotami i adresatami są instytucje rządowe, jednostki samorządu 
terytorialnego, mieszkańcy miast i organizacje je zrzeszające, podmioty ze sfery 
biznesu, nauki oraz podmioty reprezentujące obszary funkcjonalne miast np. 
stowarzyszenia.  
 Rozwój i funkcjonowanie miast jest zagadnieniem niezwykle złożonym, 
wymagającym kompleksowego i zintegrowanego podejścia. Wyzwania i problemy 

                                                      
3 Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dziennik Ustaw z 2009, nr 84, poz. 712. 
4 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dziennik Ustaw z 2003, nr 80, poz. 
707. 
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związane z gospodarką, społeczeństwem, infrastrukturą, środowiskiem przenikają się 
i wpływają na siebie tworząc skomplikowaną i wielowątkową strukturę. Współczesna 
polityka regionalna jest prowadzona w sposób silnie ukierunkowany terytorialnie, 
odpowiadający na potrzeby danego terytorium, bazujący na wewnętrznych potencjałach 
rozwojowych, zasobach i wiedzy. Powinna jednocześnie umożliwiać realizację działań 
odpowiadających na wyzwania i precyzyjnie dostosowywać się do lokalnych 
uwarunkowań. Konsekwencją uwzględnienia ukierunkowanej terytorialnie polityki 
rozwoju jest uwzględnienie obszarów miast jako terenów o specyficznych problemach i 
wyzwaniach. Polityka miejska jest zgodna z nowym paradygmatem polityki rozwoju 
regionalnego. 

 Podstawą polityki miejskiej jest Traktat Lizboński5, który wprowadził wymiar 

terytorialny jako równorzędny z wymiarem gospodarczym i społecznym. Wymiar 

terytorialny z uwzględnieniem miast zawarty został również w Strategii Europa 20206, 

a zrównoważony rozwój miast europejskich stał się przedmiotem Karty Lipskiej7. Jest 

to dokument Unii Europejskiej, w którym zawarte zostały wspólne zasady 
zrównoważonego rozwoju miast. Ministrowie państw członkowskich zobowiązali się do 
podjęcia debaty publicznej na temat przyszłości miast europejskich, zintegrowanego 
podejścia do rozwoju miast oraz wzmocnienia odpowiednich struktur i promowania 
zrównoważonego terytorium opartego na policentrycznej sieci osadniczej. W 
dokumencie zakłada się zaangażowanie wielu podmiotów w celu większej koordynacji, 
efektywności oraz synergii działań. Według Karty polityka miejska jest procesem, w 
ramach którego następuje koordynacja kluczowych obszarów z punktu widzenia 
przestrzeni, przedmiotu działania oraz czasu. Niezbędne jest zaangażowanie podmiotów 
gospodarczych, zainteresowanych stron oraz społeczeństwa. Zdaniem autorów Karty 
polityka zintegrowanego rozwoju miejskiego jest podstawowym warunkiem wdrażania 
strategii zrównoważonego rozwoju UE. W efekcie połączenia wiedzy i ograniczonych 
funduszy publicznych można osiągną poprawę efektywności wydatkowania środków. 
Celem jest osiągnięcie równorzędnego partnerstwa pomiędzy miastami, a obszarami 
wiejskimi oraz pomiędzy małymi, średnimi i dużymi miastami w regionach miejskich 
i aglomeracjach. Zgodnie z dokumentem miasta powinny stać się ośrodkami rozwoju 

                                                      
5 Traktat z Lizbony, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Tom 50, Bruksela 2007. 
6 Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji KOM (2010) 2020 wersja ostateczna, Bruksela 
2010, http://eur-lex.europa.eu/, [data dostępu 1.03. 2015]. 
7 Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich, przyjęta z okazji 
nieformalnego spotkania ministrów w sprawie rozwoju miast i spójności terytorialnej w Lipsku, 
w dniach 24-25 maja 2007 r., www.mir.gov.pl/aktualnosci [data dostępu 1.03. 2015]. 
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regionów miejskich i przyjąć odpowiedzialność za spójność terytorialną. Wśród 
polskich dokumentów kluczową rolę w kształtowaniu polityki miejskiej odgrywają 
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary 

wiejskie8 oraz Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 20309.  

 
2. Wyzwania dla polityki miejskiej  

 Rola jaką ma do spełniania ośrodek miejski wynika z jego wielkości, położenia, 
pełnionych funkcji oraz innych czynników charakterystycznych dla danego regionu. 
Miasta są centrami rozwoju polskiej gospodarki, w ich ramach powstają miejsca pracy. 
Niestety polskie miasta odznaczają się słabym zaawansowaniem rozwoju funkcji 
metropolitalnych, związanych ze sferą przedsiębiorczości i finansów. Występuje 
również słabe wykształcenie funkcji badawczo-rozwojowych, niski poziom 
innowacyjności oraz rozwoju zaawansowanego technologicznie przemysłu. Obserwuje 
się niski poziom powiązań funkcjonalnych pomiędzy poszczególnymi miastami, brak 
wspólnej działalności na rynku inwestycyjnym oraz słabą koordynację zarządzania na 

miejskich obszarach funkcjonalnych. 10 W warunkach polskich ukształtował się 

korzystny policentryczny model osadnictwa, jednak zauważany jest zbyt niski poziom 

rozwoju niektórych ośrodków regionalnych, subregionalnych i lokalnych.11 Zjawiska te 

powodują występowanie depopulacji (wyjazdy za granicę lub do większych ośrodków 
w regionie, czy też do ośrodków metropolitalnych). Główną przyczyną jest bezrobocie 

strukturalne oraz niski poziom aktywności gospodarczej i inwestycyjnej.12  

 W wyniku tych zjawisk następuje na pewnych obszarach kumulacja negatywnych 
skutków społeczno-gospodarczych, przestrzennych i środowiskowych połączonych 
z degradacją fizyczną zabudowy. Postępująca degradacja techniczna, gospodarcza, 
społeczna i środowiskowa obszarów zurbanizowanych przekłada się na pogorszenie 

                                                      
8 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie, 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010. 
9 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, Warszawa 2011. 
10 Geodecki T., Gorzelak G., Górniak J., Hausner J., Mazur S., Szlachta J., Zaleski J., Kurs na 
innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu?, Fundacja Gospodarki i Administracji 
Publicznej, Kraków 2012, s. 41. 
11 Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, 
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2013, s. 27. 
12 Przeglądy terytorialne OECD. Polska, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008, 
s. 50. 
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jakości życia mieszkańców, a w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia atrakcyjności 
miasta. Wpływa to również na obniżenie pozycji konkurencyjnej miast.  
 Jednym z wyzwań jest poprawa ładu przestrzennego na obszarach zurbanizowanych. 
Szczególne działania są niezbędne w odniesieniu do niespójnego kształtowania centrów 
miejskich, zabudowy obszarów zagrożonych powodzią, niskim standardem 
urbanistycznym wznoszonych budynków oraz degradacji obszarów o wysokiej jakości 
przestrzeni publicznej. Obszary podmiejskie podlegają zjawisku żywiołowej urbanizacji 
i rosnącego chaosu przestrzennego. Proces ten prowadzi do degradacji środowiska 
przyrodniczego, zwiększenia zanieczyszczenia powietrza, niewydolności układów 
komunikacyjnych oraz utraty atrakcyjności miejsc rekreacyjnych i inwestycyjnych.  
 
3. Cele i zasady prowadzenia polityki miejskiej 

 Strategicznym celem polityki miejskiej jest wzmocnienie zdolności miast i obsza-
rów zurbanizowanych do zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy oraz 
poprawy jakości życia mieszkańców. Miasta, zgodnie z nowym paradygmatem polityki 
regionalnej, są postrzegane jako źródła generowania wzrostu gospodarczego i two-
rzenia miejsc pracy. Należy zauważyć nową jakość celu jaką jest poprawa jakości życia 
mieszkańców, w której kluczowe miejsce zajmują: harmonijny rozwój przestrzeni 
miejskiej oraz wysoki poziom jakości usług publicznych. Miasto ma być dobrym 
miejscem do życia z którym mieszkańcy się utożsamiają. Cel ogólny polityki miejskiej 
jest podzielony na cele szczegółowe: 
1. Miasto konkurencyjne. Zasadniczym problemem jest poprawa konkurencyjności 

i zdolności głównych ośrodków miejskich do kreowania rozwoju, wzrostu 
i zatrudnienia. Kluczową pozycję zajmują ośrodki wojewódzkie ze swymi obszarami 
funkcjonalnymi. Dysponują największym potencjałem rozwojowym, który może 
przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności międzynarodowej i poprawy siły 
gospodarczej regionów. Uwzględnia się rozwój funkcji metropolitalnych w 
wymiarze gospodarczym, społecznym oraz naukowym. W polityce miejskiej 
podkreśla się wagę wzrostu innowacyjności i powstawanie „zielonych” ośrodków 
zapewniających wysoką jakość życia. Poprawa konkurencyjności międzynarodowej 
powinna odbywać się poprzez stymulowanie wzrostu innowacyjności 
przedsiębiorstw za pomocą rozwijania współpracy pomiędzy nauką i biznesem, 
wzmocnienia potencjału naukowego szkół wyższych i poprawienia jakości 
kształcenia. Poprawa konkurencyjności może odbywać się za pomocą rozwijania 
powiązań pomiędzy poszczególnymi ośrodkami, współpracy z ośrodkami 
zagranicznymi oraz rozwojem powiązań z obszarem funkcjonalnym dla danego 
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ośrodka. Drogą do podniesienia konkurencyjności będzie też stopniowe 
kształtowanie systemu zarządzania całymi obszarami funkcjonalnymi, co może 
sprzyjać synergicznemu wykorzystaniu potencjałów całych obszarów 
zurbanizowanych. Zasadnicze znaczenie ma kształtowanie form współpracy 
samorządów w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych. Obszary funkcjonalne 
miast składają się z dużej liczby jednostek administracyjnych. Samorząd każdej 
gminy realizuje swoje zadania samodzielnie. Dotyczy to również planowania 
i prowadzenia polityki rozwoju, które często odbywają się bez konsultacji 
z sąsiednimi gminami. Istniejące regulacje pozwalające na tworzenie związków, 
stowarzyszeń czy porozumień są niewystarczające. Podjęcie takich działań ma 
szczególne znaczenie dla rozwoju sieci transportowej w celu poprawy systemu na 
obszarach funkcjonalnych miast. Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności ma 
szczególne znaczenie dla rozwoju inwestycji zewnętrznych oraz utrzymania i przy-
ciągnięcia wysokiej klasy specjalistów. Wspieranie najważniejszych ośrodków 
w regionie może przyczynić się do wspierania konkurencyjności całych obszarów.  

2. Miasto silne. Szczególnie istotne jest wspomaganie rozwoju subregionalnych 
i lokalnych ośrodków miejskich, przede wszystkim na obszarach problemowych 
polityki regionalnej (w tym na niektórych obszarach wiejskich), które poprzez 
wzmacnianie ich funkcji może przeciwdziałać upadkowi ekonomicznemu. 
Zasadniczym celem polityki miejskiej w odniesieniu do tego typu ośrodków jest 
wzmocnienie ich siły gospodarczej wynikającej z maksymalnego wykorzystania 
lokalnych potencjałów wynikających z zasobów, położenia, atrakcyjności 
turystycznej czy tradycji przemysłowych. Sprzyjać tym procesom ma rozwijanie 
i absorpcja innowacji zarówno w tradycyjnych, funkcjonujących na lokalnym rynku 
gałęziach przemysłu, jak i nowych branżach. Kreowanie pożądanych zmian 
połączone jest z koniecznością rozwijania zasobów kapitału ludzkiego, 
przyciąganiem nowych pracowników o wysokim poziomie kwalifikacji.13 
W odniesieniu do kapitału ludzkiego w wymiarze horyzontalnych polityk 
publicznych występuje konieczność odpowiedzi na wyzwania demograficzne 
związane ze zjawiskiem depopulacji średnich i małych miast. Polityka miejska w tym 
miejscu wskazuje na konieczność zapewnienia dostępności wysokiej jakości usług 
publicznych we wszystkich miastach Polski, aby stały się one atrakcyjnymi 
miejscami do zamieszkania. Jedną z dróg jest integracja przestrzenna tych miast 

                                                      
13 Geodecki T., Gorzelak G., Górniak J., Hausner J., Mazur S., Szlachta J., Zaleski J., Kurs na 
innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu?, Fundacja Gospodarki i Administracji 
Publicznej, Kraków 2012, s. 34. 
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z otaczającymi gminami. Jednocześnie niezbędna jest poprawa spójności 
wewnętrznej regionów z równoczesnym podnoszeniem stopnia dostępności 
transportowej. Ponadto ośrodki subregionalne i lokalne powinny uwzględniać aspekt 
rozwoju otaczających je obszarów wiejskich. Sprzyjać temu może poprawa w 
zakresie usług publicznych m.in. edukacyjnych oraz wspieranie dywersyfikacji 
gospodarczej tych miast. Zaliczamy tu również kształtowanie lokalnych rynków 
pracy poprzez poszukiwanie regionalnych specjalizacji.  

3. Miasto spójne. Związane jest z odbudową zdolności do rozwoju poprzez 
rewitalizację zdegradowanych społecznie, ekonomicznie i fizycznie obszarów 
miejskich. Konieczność podjęcia działań tego typu wynika z występowania 
degradacji fizycznej, społecznej i gospodarczej fragmentów miast. Rewitalizacja ma 
na celu zmianę lub wzmocnienie struktury danego obszaru. W wyniku podjętych 
działań otrzymujemy poprawę jakości życia mieszkańców oraz przywrócenie 
aktywności gospodarczej i społecznej. Celem ogólnym jest wyprowadzenie z 
kryzysu dzielnic i miast w sposób skoncentrowany i efektywny. Prowadzenie 
odnowy poszczególnych dzielnic powinno stanowić element całościowej polityki 
rozwoju miasta, która powinna opierać się na wizji stanu docelowego. Celem polityki 
miejskiej w zakresie rewitalizacji jest wypracowanie skutecznych mechanizmów 
koordynowania i integrowania zadań i działań poszczególnych podmiotów w 
przygotowaniu i prowadzeniu kompleksowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 
Polityka ta ma wspierać merytorycznie samorządy miejskie. Istotnym elementem 
działań jest wypracowanie mechanizmów powszechnego zaangażowania podmiotów 
i kapitału prywatnego w realizację zadań związanych z odnową miast. 

4. Miasto zwarte i zrównoważone. Kluczowe znaczenie ma wspieranie 
zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich, w tym przeciwdziałanie 
negatywnym zjawiskom niekontrolowanej suburbanizacji. Celem tych działań jest 
skoordynowane dążenie do osiągnięcia ładu przestrzennego, ochrona środowiska 
oraz adaptacja do zmian klimatu. Istotne znaczenie ma realizacja koncepcji miasta 
zwartego będąca odpowiedzią na chaotyczny rozwój rozproszonej zabudowy. 
Rozwiązaniem dla procesów suburbanizacyjnych i dezurbanizacyjnych jest poprawa 
jakości i warunków planowania przestrzennego oraz wspieranie współpracy gmin w 
ramach obszarów funkcjonalnych w zakresie planowania przestrzennego oraz 
wypracowanie mechanizmów naprawy nieefektywnie zagospodarowanych 
obszarów. 

5. Miasto sprawne. Szczególnie istotne jest stworzenie warunków dla skutecznego, 
efektywnego i partnerskiego zarządzania rozwojem na obszarach miejskich, w tym 
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w szczególności na obszarach metropolitalnych.14 Celem polityki miejskiej w tym 
obszarze jest tworzenie instytucjonalnych (organizacyjnych) i prawnych warunków 
dla efektywnego i skutecznego prowadzenia polityki rozwoju miast. Ze względu na 
funkcjonalne postrzeganie obszarów miejskich kluczowe znaczenie zostało 
przypisane wypracowaniu współpracy między poszczególnymi samorządami. 
W wyniku wspólnego działania możliwe jest osiągnięcie bardziej adekwatnego 
i efektywnego planowania oraz zapewnienie wyższego poziomu usług publicznych. 
Kolejnym działaniem mającym na celu usprawnienie zarządzania miastem jest 
rozwijanie mechanizmów partycypacji społecznej we wszystkich aspektach 
funkcjonowania miasta. Zasadnicze znaczenie ma ukształtowanie partnerskiego 
udziału społeczeństwa w określaniu wizji rozwoju miasta oraz realizacji 
poszczególnych działań w mieście.  

 Polityka miejska prowadzona jest zgodnie z zasadami polityki regionalnej 
określonymi w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, 
obszary wiejskie. Polityka ta jest elementem dwóch krajowych polityk: regionalnej 
i przestrzennej. Jej cele, zadania i instrumenty są ściśle powiązane i podporządkowane 
celom polityki rozwoju regionalnego.  
 Polityka miejska jest wyrazem zintegrowanego podejścia terytorialnego i jego 
uzupełnieniem w wymiarze miejskim. Dzięki niej możliwe jest lepsze wykorzystanie 
ukrytych czy niewłaściwie dotąd wykorzystywanych zasobów i specyficznych 
potencjałów. Polityka miejska kształtuje optymalne warunki dla realizacji celów 
rozwojowych obszarów miejskich mających znaczenie dla całej gospodarki. 
Zintegrowane podejście terytorialne wymusza realizację przedsięwzięć w sposób 
skoordynowany, komplementarny i prowadzący do synergii oraz podejście do obszarów 
miejskich w sposób funkcjonalny. Jest to zgodne z nowym paradygmatem polityki 
regionalnej. 
 W polityce miejskiej przyjęto zasadę wielopoziomowego zarządzania polegającą na 
ścisłej współpracy i koordynacji działań między rządem (administracją rządową), 
samorządami województw i samorządami lokalnymi w układzie pionowym oraz między 
jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami w układzie poziomym. 
Głównym celem jest zapewnienie właściwej realizacji interesu publicznego, który 
powinien być rozumiany szeroko, a nie jako interes poszczególnych organów władzy 

                                                      
14 T. Parteka, Komplementarność strategicznego planowania regionalnego kraju i województw, 
w: Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego do roku 2020, a strategie rozwoju społeczno-
gospodarczego województw, red. J. Szlachta, J. Woźniak, KPZK PAN, Studia Tom CXXXVII, 
Warszawa 2011, s. 157. 
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publicznej. Jeśli polityka miejska jest prowadzona w sposób właściwy to zapewnia 
koordynację współpracy samorządów na obszarach funkcjonalnych miast oraz między 
samorządem terytorialnym, a administracją rządową. 
 
4. Główne obszary w polityce miejskiej 

 Jakość życia. W polityce miejskiej przyznano istotne miejsce jakości życia. Pojęcie 
to odnosi się do dobrobytu człowieka, zawiera w sobie subiektywne i obiektywne strony 
tego zagadnienia. Jakość życia miejskiego definiują indywidualne potrzeby i publiczna 

polityka skierowana na funkcjonowanie miast.15 Jakość życia w mieście określana jest 

przez dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, rynku pracy oferującego bogatą i 
zróżnicowaną podaż, możliwości atrakcyjnego spędzania wolnego czasu, oferty 
dydaktycznej na wysokim poziomie. W przypadku niskiej jakości życia następuje 
odpływ najaktywniejszej części społeczeństwa.  
 W polskiej rzeczywistości jakość życia miejskiego zależy głównie od lokalizacji 
i wielkości miasta. W największych miastach kluczowe znaczenie ma stan środowiska 
– zwłaszcza zanieczyszczenie powietrza czy korki uliczne. W przypadku mniejszych 
ośrodków miejskich zasadnicze znaczenie ma brak miejsc pracy i problemy związane z 
wyludnianiem się miast. Niezależnie od wielkości decydujący jest dostęp i poziom 
jakości usług publicznych, zasięg ubóstwa, degradacja tkanki miejskiej oraz problem 
chaosu przestrzennego. 
 Pomiar statystyczny jakości życia uwzględnia dwa wymiary: 

• warunki obiektywne – materialny poziom życia, edukację, aktywność 
ekonomiczną, czas wolny i relacje społeczne, osobiste bezpieczeństwo, jakość 
państwa, zdolność do zapewnienia podstawowych praw, jakość środowiska 
naturalnego oraz poziom rozwoju infrastruktury, 

• warunki subiektywne – definiowane są jako dobrostan w skład którego zalicza się 
satysfakcję jaką ludzie czerpią z różnych aspektów życia jako całości, 
samopoczucie psychiczne i odczuwalne stany emocjonalne. 

 Celem rozwoju społeczno-ekonomicznego jest satysfakcja czerpana przez ludzi 
z dokonujących się zmian. Najbardziej adekwatnymi miernikami stopnia zadowolenia 
są oceny dokonywane bezpośrednio przez samych zainteresowanych. Bardzo trudne lub 
wręcz niemożliwe, jest dokonanie tzw. obiektywnego pomiaru wielu elementów 
składających się na jakość życia. Dotyczy to m.in. oceny stopnia zaspokojenia potrzeb 

                                                      
15 Jakość życia w Polsce. Edycja 2014, Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań 
Społecznych i Warunków Życia, Warszawa 2014, s. 5. 



Polityka miejska w świetle nowego paradygmatu   161 

wyższego rzędu, związanych np. z relacjami międzyludzkimi czy stylem życia. Wiedza 
o społecznym postrzeganiu warunków życia, stanach emocjonalnych i o satysfakcji 
społecznej może mieć duże znaczenie praktyczne w planowaniu konkretnych działań w 
zakresie polityki społeczno-ekonomicznej. Często bowiem to odczuwany – 
relatywizowany w stosunku do innych osób lub odnoszący się do przeszłości – a nie 
obiektywny poziom życia, decyduje o postawach i zachowaniach jednostek w sferze 
życia osobistego i publicznego. Poczucie zbyt dużego dysonansu między odczuwanym 
poziomem zaspokojenia potrzeb, a aspiracjami, generować może różnego rodzaju 
działania adaptacyjne.16 
 Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego z 2013 r. zadowolonych z życia 
było od ok. 72% do 77% mieszkańców największych miast. W miastach o co najmniej 
500 tys. mieszkańców w dobrym samopoczuciu było ok. 12% mieszkańców i ok. 15% 
w ośrodkach poniżej 100 tys. mieszkańców. Biorąc pod uwagę zróżnicowanie ze 
względu na poziom wykształcenia, odsetek osób zadowolonych z życia wynosił od ok. 
65% wśród osób z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym do prawie 87% – wśród 
osób z wykształceniem wyższym. Najbardziej zadowolone ze swojego życia były osoby 
pracujące na wyższych stanowiskach kierowniczych (kadra menedżerska, wyżsi 
urzędnicy i kierownicy) oraz grupa specjalistów (ok. 84-85%). Grupami zawodowymi, 
wśród których odnotowano najmniej osób zadowolonych były grupy: pracowników przy 
pracach prostych, rolników, ogrodników, leśników i rybaków oraz robotników 
przemysłowych i rzemieślników (od ok. 57% do ok. 69%). Omawiane wcześniej 
czynniki – wiek, poziom wykształcenia, zawód – wiążą się z aktywnością ekonomiczną. 
Wyniki badania wskazują, iż rodzaj aktywności wyraźnie różnicuje poziom satysfakcji 
życiowej. Najbardziej zadowoleni ze swojego życia byli uczniowie i studenci (ok. 88%) 
oraz osoby pracujące poza rolnictwem – zarówno pracownicy najemni, jak i pracujący 
na rachunek własny (ok. 82%). Najmniej zadowolone ze swojego życia były osoby 

utrzymujące się z rent inwalidzkich (ok. 52%) oraz osoby bezrobotne (ok. 56%).17  

 Poprawa jakości życia może wynikać z: 

• działań związanych ze zrównoważonym rozwojem miast, 

• tworzeniem publicznych polityk ze szczególnym uwzględnieniem jakości życia 
w ośrodkach miejskich, 

                                                      
16 A. Szukiełojć-Bieńkuńska, T. Walczak, Statystyczny pomiar postępu społeczno-gospodarczego 
w zmieniającym się świecie, „Wiadomości Statystyczne”, Warszawa 2011, nr 7/8. 
17 Jakość życia, kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce, Główny Urząd 
Statystyczny, Urząd Statystyczny w Łodzi, Studia i Analizy Statystyczne, Warszawa 2013, s. 9. 
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• kształtowania przestrzeni miast przyczyniającej się do zwiększenia dostępności, 
atrakcyjności i łatwości funkcjonowania w życiu codziennym. 

 Przestrzeń miejska. W polskiej przestrzeni miejskiej zachodzą niekorzystne 
zjawiska związane ze spadkiem atrakcyjności. Prowadzi to do częściowego 
przemieszczania się ludności do strefy podmiejskiej, gdzie następuje rozproszenie 
zabudowy mieszkaniowej. Zjawiskom tym towarzyszy słabość systemu funkcjonowania 
planowania przestrzennego oraz brak sformalizowanej przez władze miejskie wizji 
zagospodarowania obszarów miejskich. Sytuacja taka umożliwia prowadzenie 
indywidualnych i komercyjnych inwestycji na obszarach nieobjętych planem 
miejscowym na podstawie decyzji administracyjnych. Funkcjonowanie rozproszonej 
zabudowy prowadzi do wysokich kosztów realizacji i utrzymania infrastruktury. Koszty 
te ponoszone są przez samorządy. Niezwykle groźna dla środowiska jest fragmentacja 
naturalnych układów przyrodniczych oraz korytarzy przewietrzających miasta. 
Niekorzystnym zjawiskiem jest chaos przestrzenny i wizualny, który przyczynia się po 
części do negatywnego obrazu wielu polskich miast. Problemem jest również 

dostępność przestrzeni publicznej dla mieszkańców.18  

 Podjęte działania przeciwdziałające niekorzystnym zjawiskom dotyczą poprawy 
systemu planowania przestrzennego oraz zwiększenia roli władz miejskich 
w kształtowaniu przestrzeni. Jest to szczególne istotne dla obszarów atrakcyjnych 
inwestycyjnie. Do roli władz należy przestrzeganie zgodności podejmowanych 
przedsięwzięć ze strategią rozwoju danego obszaru. Władze samorządowe są 
odpowiedzialne za przywrócenie ładu przestrzennego polskich miast. Tworzą wizję 
zagospodarowania przestrzeni. Drogą do sukcesu może być konsekwentna polityka 
przestrzenna miasta, prowadzona w stałym kontakcie z mieszkańcami i właścicielami 
nieruchomości. Stabilna i długotrwała wizja zagospodarowania przestrzeni jest istotna 

dla mieszkańców, jak i przyszłych inwestorów.19 

 Docelowo działania powinny prowadzić do miasta o zwartej zabudowie z wysoką 
jakością przestrzeni, racjonalnie gospodarującego zasobami, estetycznego, przyjaznego 
i wygodnego dla mieszkańców, które zapewnia wysoką jakość życia. W planowanym 
rozwoju miasta należy uwzględnić policentryczną strukturę, przyjmującą formę gęstej 

                                                      
18 J. Parysek, Rozwój zrównoważony miast w kontekście współczesnej polskiej urbanizacji: 
aspekty przestrzenne, w: Studia Miejskie, Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki 
Przestrzennej, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Opolski, Opole 2013, s. 17. 
19 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, Warszawa 2012, s. 59. 
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i wielofunkcyjnej zabudowy miejskiej, z dobrze wykształconym systemem komunikacji 
pieszej, rowerowej oraz publicznej.  
 Ograniczenie rozlewania się zabudowy łączy się z formułowaniem polityki 
racjonalnego kształtowania rozwoju przestrzennego miasta. Jednym z rozwiązań 
mogłoby być strefowanie zabudowy. Wyznaczenie stabilnych granic miasta powinno 
być połączone z zapewnieniem wyposażenia w infrastrukturę, w tym połączenia 
z transportem publicznym. Inwestycje powinny skupiać się w wyznaczonych 
planistycznie strefach dobrze dostępnych komunikacyjnie, przy jednoczesnej ochronie 
cennych krajobrazowo i kulturowo obszarów. Przy takim ujęciu kluczowe miejsce 
należy przyznać modernizacji infrastruktury oraz tworzeniu warunków do podnoszenia 
standardu istniejącej zabudowy. Istotnym instrumentem jest kompleksowa rewitalizacja 
fragmentów miasta. Konieczne jest stworzenie korzystnych warunków sprzyjających 
takim działaniom.  
 Ponadto przestrzeń śródmiejska powinna być kształtowana tak, aby prowadziła do 
zwiększania atrakcyjności i różnorodności form aktywności. Zwiększanie odsetka osób 
zamieszkałych w centrum przyczynia się do poprawy efektywności wydatkowania 
środków publicznych na infrastrukturę i usługi publiczne. Rozbudowa sieci dróg 
ekspresowych i autostrad ułatwia dostęp do dużych miast, ale jednocześnie może 
sprzyjać rozszerzeniu obszarów zagrożonych suburbanizacją. Zwiększenie dostępności 
poprzez rozbudowę sieci drogowej jest jednym z celów polityki przestrzennej 
i regionalnej kraju, jednak należy unikać zbytniego rozproszenia zabudowy i rozlewania 
się miast. 
 W ramach kształtowania przestrzeni władze powinny popierać lub inicjować 
projekty zakładające zróżnicowane użytkowanie terenów, gdyż wielofunkcyjne 
przestrzenie i obszary sprzyjające trwałemu i zrównoważonemu użytkowaniu terenu 
podnoszą jego atrakcyjność. Sprzyja temu tworzenie lokalnych centrów, w których 
następuje skupienie obiektów usługowych i rekreacyjnych. Centra te powinny być 

połączone siatką transportu publicznego.20 

 Władze miejskie mają za zadanie wyznaczać obszary do realizacji dużych projektów 
urbanistycznych w lokalizacjach priorytetowych z punktu widzenia rozwoju ośrodka 
miejskiego. Strategiczne przedsięwzięcia powinny być planowane w powiązaniu z 
istniejącą strukturą funkcjonalno-przestrzenną miasta zwłaszcza, że mogą stać się 
impulsem rozwojowym. W polskiej rzeczywistość szczególną rolę do spełnienia mają 
obszary w pobliżu dworców kolejowych, które mogą stać się strefami miejskimi nowego 
                                                      
20 Wspólna przestrzeń, wspólne dobro. Dobre praktyki w kształtowaniu ładu przestrzennego, 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2014, s. 62. 
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typu, łączącymi funkcje węzłów komunikacyjnych, przestrzeni i obiektów publicznych 
z obiektami komercyjnymi o zróżnicowanych funkcjach.  
 W przypadku chaotycznej zabudowy o rozproszonym charakterze niezbędne są 
aktywne działania władz samorządowych, aby dążyć do naprawy negatywnych skutków 
żywiołowych procesów. Występuje w tym przypadku wysoki stopień złożoności 
problemów w powiązaniu ze strukturą własnościową oraz wysokimi kosztami zmian. 
Podejmowanie działań musi być powiązane z udziałem partycypacji społecznej. 
Planowane prace powinny uwzględniać rozwój niezbędnej infrastruktury, zagęszczenie 
zabudowy oraz poprawę jakości świadczonych usług. W zakres prac mogą wchodzić 
działania związane z tworzeniem optymalnej siatki ulic, zwiększeniem możliwości i 
bezpieczeństwa ruchu pieszego, tworzeniem bezpiecznej sieci dróg rowerowych oraz 
rozbudową transportu miejskiego. Poprawa sytuacji zależeć będzie również od 
skuteczności przeciwdziałania zjawiskom negatywnym np. działań niezgodnych z 
prawem (np. samowolne wyburzenia).  
 Partycypacja społeczna. Udział mieszkańców w prowadzeniu polityki miejskiej 
staje się coraz powszechniejszy. Bywa, że wynika z potrzeb, które ujawniają się 
w sytuacji konfliktowej lub w momencie, gdy nie jest brany pod uwagę głos 
mieszkańców. Jednak coraz częściej władze widzą korzyści wynikające z dialogu ze 
społeczeństwem. Ponad trzy czwarte (77%) ankietowanych w formie wywiadów 
podziela pogląd, że działając razem, można przyczynić się do rozwiązania niektórych 

problemów swojego środowiska, czy społeczności lokalnej.21  

 Rozwój szerszej partycypacji społecznej utrudnia niski poziom zaufania Polaków do 
rządzących, zarówno władz centralnych, jak i samorządowych. Aby uruchomić procesy 
większego udziału społecznego niezbędne jest zwiększenie stopnia zaufania do 
instytucji publicznych. Zbudowanie zaufania i włączenie społeczeństw niesie ze sobą 
szereg korzyści: 

• poprawę współpracy pomiędzy aktorami miejskimi, tworzenie społeczeństwa 
obywatelskiego, 

• zwiększenie poczucia odpowiedzialności za miejsce zamieszkania, wzmocnienie 
potencjału rozwojowego danego obszaru poprzez lepsze wspólne planowanie 
przyszłości, 

                                                      
21 Aktywność społeczna Polaków, Komunikat z badań CEBOS nr 60, Fundacja Centrum Badania 
Opinii Społecznej, Warszawa 2014, s. 3. 
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• poprawę jakości zarządzania miastem, lepszą realizację potrzeb mieszkańców, 
łatwiejsze rozwiązywanie bieżących problemów oraz łatwiejszą akceptację 
niezbędnych zmian, 

• znajomość szerszego kontekstu działań i większą akceptację przejściowych 
trudności, 

• poznanie zagadnień związanych z zarządzaniem miastem, zrozumienie 
uwarunkowań. 

 Władze widzą partycypację jako proces wydłużający podejmowanie decyzji. Jednak 
dzięki podejmowaniu dialogu otrzymujemy szybsze i efektywniejsze wdrażanie 
projektów poprzez uprzednie uzgodnienia obu stron. Z kolei mieszkańcy uczestnicząc 
w planowaniu i realizacji projektów miejskich mogą mieszkać w bezpiecznym, 
funkcjonalnym i odpowiadającym ich potrzebom mieście. Szersza partycypacja 

społeczna przyczynia się do wzrostu jakości życia.22 Udział obywateli jest zgodny z 

zasadą pomocniczości zakładającą aktywną współpracę i umożliwienie mieszkańcom 
możliwości podejmowania działań. Ważnym czynnikiem budującym realną 
partycypację społeczną i zaufanie mieszkańców do władz jest transparentność działań 

np. za pomocą informowania w jaki sposób podejmowane są decyzje inwestycyjne.23 

Współpraca powinna być prowadzona na wszystkich etapach projektu. Może przybierać 
różne formy: kontaktów indywidualnych, oddolnych inicjatyw zawiązanych na rzecz 
rozwiązania konkretnych kwestii, czy w formie zinstytucjonalizowanych organizacji 

pozarządowych.24 Prowadzenie procesu partycypacji wymaga przestrzegania 

następujących zasad: 

• musi być procesem włączającym, otwartym i pozwalającym obywatelom na 
realne branie udziału w procesach decyzyjnych, 

• należy włączyć jak najszersze grupy obywateli, jednak dobranych merytoryczne 
do danej kwestii, należy również w każdym przypadku zastosować właściwą 
formę komunikacji, 

• komunikacja musi mieć aktywny charakter aby umożliwiała informowanie, 
uzyskiwanie opinii, ale również korzystanie z wiedzy i zaangażowania 
mieszkańców, 

                                                      
22 Strategia Sprawne Państwo 2020, Uchwała Rady Ministrów nr 17 z dnia 12 lutego 2013 r., 
Monitor Polski, Dziennik Urzędowy Rzeczpospolitej Polskiej, 2013, poz. 136. 
23 Olejniczak K., Domaradzka A., Krzewski A., Ledzion B., Widła Ł., Polskie ministerstwa jako 
organizacje uczące się, Raporty i analizy EUROREG nr1, Warszawa 2010, s. 36. 
24 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dziennik Ustaw z 2014 r., poz. 
1118. 
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• istotny jest język komunikacji, przekazywana informacja powinna być rzetelna, 
aktualna, zrozumiała, odnosząca się do wszystkich aspektów sprawy, 

• wzajemne relacje powinny charakteryzować się aktywnym podejściem do 
procesu komunikacji przez wszystkie zainteresowane strony. 

 Podstawową formą partycypacji społecznej są konsultacje. Jest to proces w czasie 
którego władze przedstawiają obywatelom swoje plany, które będą miały wpływ na 

życie mieszkańców i jednocześnie poznają opinię społeczności lokalnej.25 W procesie 

partycypacji społecznej stosuje się następujące instrumenty: 

• inicjatywy wzbogacające ustrój samorządu np. budżety obywatelskie, 
obywatelską inicjatywę ustawodawczą, 

• narzędzia budujące dialog i zacieśnianie współpracy poprzez portale internetowe, 
spotkania, dni otwarte, badania ankietowe czy warsztaty.  

 Kluczowe dla procesu partycypacji jest działanie zapewniające równowagę 
pomiędzy szerokim zaangażowaniem mieszkańców w planowaniu i zarządzaniu 
rozwojem miasta, a zachowaniem decyzji o charakterze ostatecznych rozstrzygnięć po 
stronie przedstawicieli władz, gdyż to oni odpowiadają za podjęte decyzje.  
 
Zakończenie 

 Wprowadzenie w Polsce ukierunkowanej terytorialnie polityki rozwoju, zgodnej 
z nowym paradygmatem polityki regionalnej, zwraca szczególną uwagę na rolę miast. 
Skupiają one na swym obszarze ośrodki nauki i biznesu, stając się tym samym centrami 
kreowania rozwoju gospodarczego. Wspieranie rozwoju miast dzięki prowadzeniu 
odpowiedniej polityki regionalnej i przestrzennej sprzyja powstawaniu centrów 
rozwoju, które korzystnie oddziałują na skalę lokalną, jak też regionalną. Celem polityki 
miejskiej jest pełne wykorzystanie zasobów prowadzące do zwiększenia 
konkurencyjności. Z poprawą konkurencyjności łączy się potrzeba stymulowania 
wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez rozwijanie współpracy miedzy nauką 
i biznesem. Istotne działania łączą się z potrzebą wzmocnienia wymiaru miejskiego w 
ramach innych polityk publicznych.  
 W miastach zachodzą również niekorzystne zjawiska związane z problemami natury 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Wewnątrz ośrodków miejskich występują 
często większe dysproporcje niż w skali regionalnej. Zauważalna jest degradacja tkanki 
miejskiej oraz problemy związane z procesami urbanizacyjnymi, takimi jak: nieplanowa 

                                                      
25 M. Czornik, Miasto. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania, Prace Naukowe Akademii 
Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2004, s. 41. 
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zabudowa, stan środowiska naturalnego czy trudności komunikacyjne. Rozwiązanie 
problemów wymaga kompleksowego i zintegrowanego podejścia. Eliminuje ono 
negatywne skutki, jakie mogą wystąpić w efekcie wzajemnego oddziaływania różnych 
podmiotów. Ponadto takie rozwiązanie zwiększa efektywność działania wszystkich 
aktorów. Sprzyja wykorzystaniu ukrytych lub niewłaściwie dotychczas wykorzystanych 
zasobów oraz specyfiki obszaru. Wprowadzenie takich działań umożliwia również 
osiągnięcie efektu synergii, sprzyja ponadto podniesieniu skuteczności planowania 
przestrzennego i społeczno-gospodarczego w ramach danego obszaru funkcjonalnego. 
Pożądane efekty może przynieść stworzenie systemu zarządzania całymi obszarami 
funkcjonalnymi, co może zwiększyć synergię wykorzystania potencjałów. Prowadzenie 
polityki miejskiej przyczynia się do wprowadzania zasady wielopoziomowego 
zarządzania przez urzeczywistnienie współpracy szczebla administracji rządowej, 
samorządów wojewódzkich i lokalnych (w układzie pionowym) oraz sąsiadujących ze 
sobą jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów gospodarczych i społecznych (w 
układzie poziomym). Kluczowe znaczenie ma takie określenie interesu społecznego, aby 
był wspólny dla wszystkich zainteresowanych.  
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8. Koncepcja człowieka a polityka zrównowa żonego rozwoju 
 
Streszczenie 

 Opracowanie poświęcone jest roli koncepcji człowieka w kształtowaniu i realizacji 
polityki zrównoważonego rozwoju. Stawia się tu pytanie, czy i jak w dobie istniejących 
kryzysów gospodarczych, koncepcje człowieka na których opierają się heterodoksyjne 
kierunki ekonomiczne, mogłyby dostarczyć lepszej podstawy dla formułowania podstaw 
ekonomii (zakresu, celu, metod) a poprzez nią polityki gospodarczej (i jej celu, podmiotu 
i narzędzi). Dla potrzeb opracowania wybrane zostały trzy najbardziej 
charakterystyczne, odmienne koncepcje człowieka leżące u podstaw takich 
współczesnych heterodoksyjnych kierunków ekonomicznych jak: ekonomia 
behawioralna, ekologiczna i humanistyczna. Na ich to podstawie w dużej mierze opiera 
się też koncepcja człowieka – homo sustinens, utworzona jako podstawa dla polityki 
zrównoważonego rozwoju. Omówione koncepcje człowieka mogą mieć różne 
zastosowanie w polityce zrównoważonego rozwoju (rozszerzenie repertuaru narzędzi, 
struktury podmiotowej, i lepsze doprecyzowanie celów) a ich integracja otwiera szanse 
na przyszły rozwój tej polityki. 

Słowa kluczowe: koncepcja człowieka, polityka zrównoważonego rozwoju, ekonomia 
heterodoksyjna; ekonomia humanistyczna, ekonomia behawioralna, ekonomia 
ekologiczna, homo oeconomicus, homo sustinens 
 

The concept of human nature and the sustainable eco nomic policy 
 
Abstract 

 The following study is devoted to the role of the concept of human nature in the 
development and implementation of sustainable development policy. It’s discussed, 
whether and how in the time of economic crises, human concepts underlying the 
heterodox economic schools, could provide a better basis for the foundations of 
economics (scope, purpose, method) and therefore for the economic policy (its goal, 
actors and tools). For the purpose of this study three most distinctive, different concepts 
of human nature are selected, which build the fundaments of behavioral, ecological and 
humanistic economics, belonging to current heterodox economics. These concepts 
influenced the creation of homo sustinens - a concept created as a basis for sustainable 
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development policy. The concepts of human nature discussed in the paper may have 
different applications within the sustainable development policy (extending the 
repertoire of tools, the structure of entities and actors, and better clarification of the 
goals). Their integration into the sustainable policy opens up opportunities for the future 
development of this policy. 

Keywords: the concept of human nature, the sustainable development policy, heterodox 
economics; humanistic economics, behavioral economics, ecological economics, homo 
economicus , homo sustinens 
 
Wprowadzenie 

 Celem opracowania jest wskazanie na rolę koncepcji człowieka w wybranych 
szkołach ekonomicznych w kształtowaniu i realizacji polityki gospodarczej. W pracy 
stawia się pytanie o to w jakim wymiarze, poszczególne szkoły ekonomiczne oparte na 
tych obrazach człowieka mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia, wyjaśnienia 
celów, narzędzi i struktury podmiotowej polityki zrównoważonego rozwoju. Rozważa 
się też kwestię normatywnego charakteru omawianych koncepcji człowieka, które mogą 
okazać się ważnym elementem w kształtowaniu postaw podmiotów gospodarujących, a 
tym samym przyczynić się do większej efektywności polityki zrównoważonego 
rozwoju. 
 
1. Polityka zrównowa żonego rozwoju – definicja, narodziny, cele 

 Polityka zrównoważonego rozwoju jawi się jako praktyczny postulat stawiany przez 
różne siły społeczeństwa będąc reakcją na coraz większą świadomość zagrożeń 
wynikających z nieograniczonego wzrostu gospodarczego. Taki dialog miał swoje 
początki już w latach 70-tych, związany był z pracami Klubu Rzymskiego. Pierwsze 
definicyjne ujęcie zrównoważonego rozwoju („sustainable development”), które potem 
wciąż ulegało modyfikacjom i zmianom w niuansach znaczeń miało miejsce w roku 
1987 w tzw. raporcie Brundtland1 pt. „Nasza wspólna przyszłość” („Our Common 

                                                      
1 Raport ten poprzedziło utworzenie przez ONZ w 1983 r. niezależnej komisji eksperckiej - 
Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju ONZ (WCED – „World Commission on Environment 
and Development”), z sekretariatem w Genewie. Zadaniem komisji było przygotowanie raportu 
dotyczącego perspektyw długookresowego zrównoważonego rozwoju, chroniącego środowisko 
w skali świata do 2000 roku i później. Komisja skupiała 18 krajów, a jej przewodniczącą była 
ówczesna premier Norwegii – Gro Harlem Brundtland. Od 1988 komisja kontynuowała swoje 
prace w ramach „Centre for Our Common Future” w Genewie i została reaktywowana w ramach 
konferencji w Rio w 1992 r. 
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Future”). Raport ten postulował zaspokojenie potrzeb teraźniejszości, bez 
podejmowania ryzyka, że przyszłe pokolenia nie będą mogły zaspokoić swoich 
własnych potrzeb2 i szukał ku temu możliwości.  
 Zrównoważony rozwój jest rozumiany jako poprawa jakości życia ludzi na całym 
świecie bez rabunkowej eksploatacji zasobów naturalnych i wymaga on zróżnicowanych 
działań w poszczególnych regionach świata. Postulowana jest integracja działań w 
trzech centralnych obszarach: (1) wzrostu gospodarczego i równomiernego podziału 
korzyści, który ma polegać na osiągnięciu odpowiedzialnego, długookresowego 
wzrostu, obejmującego wszystkie narody, a więc wymagającego koordynacji działań we 
wzajemnie powiązanych globalnych systemach gospodarczych; (2) ochrony zasobów 
naturalnych i środowiska, tak by przyszłe pokolenia mogły z nich korzystać 
(ograniczenie zużycia zasobów, powstrzymanie skażenia środowiska i ochrona 
naturalnych ekosystemów, (3) rozwoju społecznego, polegającego na zapewnieniu 
ludności całego świata pracy, żywności, edukacji, energii, opieki zdrowotnej, wody i 
systemów sanitarnych, przy jednoczesnym poszanowaniu bogactwa kulturowego i 
społecznej różnorodności oraz możliwości kształtowania własnej przyszłości. 
 Raport Brundtland stał się podstawą do opracowania głównego dokumentu 
zrównoważonego rozwoju na szczycie Ziemi w Rio de Janeiro w 1992r. 3. Agenda 21 
była wszechstronnym planem działania na XXI wiek dla Narodów Zjednoczonych, 
rządów i grup społecznych w każdym obszarze, w którym człowiek ma wpływ na 
środowisko. Kluczowe było tu przedstawienie konsekwencji kontynuacji 
dotychczasowej polityki, do której można zaliczyć: pogłębienie przepaści gospodarczej 
w społeczeństwach i między państwami, rozszerzenie się sfer ubóstwa, głodu, chorób 
i analfabetyzmu, degradację środowiska naturalnego. Postawiono postulat zmiany 
dotychczasowej polityki tak, aby w XXI w. osiągnąć globalny zrównoważony rozwój, a 
tym samym przyczynić się do uczynienia bezpiecznego i sprawiedliwego świata, 
w którym każda żywa istota byłaby w stanie zachować swą godność, poprzez stosowanie 
nowych metod nauczania, odpowiedzialnego wykorzystania surowców i partycypacji 

społeczeństwa. 
 W celach milenijnych zdefiniowanych na Szczycie Milenijnym Organizacji 
Narodów Zjednoczonych w 2000 r. (miały być osiągnięte do roku 2015), obserwuje się 
kolejny krok ewolucji w rozumieniu zrównoważonego rozwoju przez globalne 
społeczeństwo. Dostrzec tu można było (obok tradycyjnego) szersze rozumienie 

                                                      
2 B. Siebenhüner, Nachhaltigkeit und Menschenbilder, "zfwu" 2001, vol. 2, nr 3, s. 343-359. 
3 W Szczycie Ziemi uczestniczyli przedstawiciele 172 rządów, 2400 organizacji poza-rządowych 
oraz 10000 dziennikarzy, zaś Agendę sygnowały 172 kraje, w tym Polska. 
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zrównoważonego rozwoju i zauważenie jego wieloaspektowości. Dotyczy on zarówno 
życia i zdrowia ludzkości (co przejawia się w celach wyeliminowania skrajnego ubóstwa 
i głodu, ograniczenie umieralności dzieci, poprawienia opieki zdrowotnej nad matkami, 
ograniczenia rozprzestrzeniania się HIV/AIDS, malarii i innych chorób), edukacji (cel 
zapewnienia powszechnego nauczania na poziomie podstawowym), sprawiedliwości 
społecznej (promowanie równości płci i awansu społecznego kobiet), jak i stosowania 
zrównoważonych metod gospodarowania zasobami naturalnymi4. Instrumentem do 
wprowadzania w życie tych celów było stworzenie globalnego partnerskiego 
porozumienia na rzecz rozwoju. Odwołuje się ono do podstawowych wartości, obecnych 
także w tzw. katalogu celów normatywnych, do których można zaliczyć dobrobyt 
indywidualny, bezpieczeństwo oraz sprawiedliwość5.  
 Kolejny etap doprecyzowania rozumienia polityki zrównoważonego rozwoju 
przypada na Światowy Szczyt Ziemi w Johannesburgu w 2002 r. Było on właściwie 
poświęcony głównie problemom wody, podjęto jednak na nim wiele konkretnych 
postanowień na okres 10 lat odnoszących się do samego środowiska (jak np. 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery o 5,2 procent, zaprzestanie 
produkcji i stosowania środków chemicznych szkodliwych dla ludzi i środowiska), 
utrzymanie jego różnorodności, zahamowanie tempa wymierania rzadkich gatunków 
zwierząt i roślin, odnowienie zasobów ryb w morzach i oceanach, jak też do zdrowia i 
życia społeczeństwa (zmniejszenie o połowę liczby osób żyjących poniżej granicy 
ubóstwa, zmniejszenie o połowę liczby osób bez dostępu do wody pitnej i urządzeń 
sanitarnych, poprawę warunków życia ludzi mieszkających w slumsach, zmniejszenie o 
dwie trzecie wskaźnika śmiertelności wśród niemowląt i dzieci oraz o trzy czwarte 
wskaźnika śmiertelności matek przy porodzie). Zawiązano też nowe formy partnerstwa, 
angażujące w realizację zrównoważonego rozwoju społeczeństwo obywatelskie, a nie 
tylko, jak dotychczas bywało, instytucje rządowe. 

                                                      
4 Uwzględnienie zasady zrównoważonego rozwoju w krajowych strategiach - stosowanie metod 
hamujących ubożenie zasobów środowiska naturalnego - zmniejszenie o połowę liczby ludzi 
pozbawionych dostępu do czystej pitnej wody, do 2020 roku poprawa warunków życia 100 
milionów mieszkańców slumsów. 
5 A. Horodecka, Ewolucja celów polityki gospodarczej [Evolution of Economic Policy Goals], 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 28. J. B. Donges, A. Freytag, Allgemeine 
Wirtschaftspolitik: Mit 2 Tabellen, Lucius & Lucius, Stuttgart 2004, s. 3-15, R. Müller, W. Röck, 
Konjunktur-, Stabilisierungs- und Wachstumspolitik: Theoretische Grundlagen und 
wirtschaftspolitische Konzepte, Kohlhammer, Stuttgart 1993, s. 20; H. P. Grüner, 
Wirtschaftspolitik. Allokationstheorotische Grundlagen und politisch-ökonomische Analyse, 
Springer, Berlin - Heidelberg 2001, s. 9-15. 
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 W kontekście polityki Unii Europejskiej cel wzrostu zrównoważonego ma podstawy 
prawne. Jest zapisany w Traktacie o Unii Europejskiej, najwyższym akcie UE. Art. 191 
TUE w pkt 1 stwierdza, że polityka Unii w dziedzinie środowiska ma przyczynić się̨ do 
osiągania następujących celów: (1) zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska, 
(2) ochrony zdrowia ludzkiego, (3) ostrożnego i racjonalnego wykorzystywania 
zasobów naturalnych, (4) promowania na płaszczyźnie międzynarodowej środków 
zmierzających do rozwiązywania regionalnych lub światowych problemów w dziedzinie 
środowiska, w szczególności przeciwdziałaniu zmianom klimatu.  
 Kształt polityki zrównoważonego rozwoju określają programy i strategie unijne. 
Szczególnie ważna jest obecnie strategia Europa 2020, ustalona w marcu 2010 r., która 
przyjęła za nadrzędny cel osiągnięcie wzrostu gospodarczego: inteligentnego, 
zrównoważonego i sprzyjającego społecznemu włączeniu („smart, sustainable, 
inclusive”). Sprecyzowała też cele ekologiczne, do których należy ograniczenie emisji 
gazów o 20% w porównaniu z 1990 r., uzyskanie 20% udziału energii odnawialnej 
i wzrost o 20% wydajności energetycznej „energy efficiency”. Do tego ostatniego celu 
odwołuje się przede wszystkim strategia „A resource - efficient Europe”, oraz 
komunikat „Towards a Circular Economy” (w kierunku ekonomii cyrkularnej), 
podkreślający konieczność ponownego wykorzystania zasobów. W realizacji polityki 
zrównoważonego rozwoju szczególne znacznie miały tzw. EAP - „environment action 
programs” (realizowane od lat 70.) - czyli programy działań w zakresie środowiska. 
Ostatni taki program zatytułowany „Dobra jakość życia z uwzględnieniem ograniczeń 
naszej planety” (decyzja PE i Rady nr 1386/2013/UE z dn. 20 listopada 2013 r.) reguluje 
niedociągnięcia poprzedniego - apelując do wzrostu odpowiedzialności. Ma opierać się 
na inicjatywach politycznych zawartych w strategii „Europa 2020”, w tym na pakiecie 
klimatyczno-energetycznym Unii, komunikacie Komisji w sprawie planu działania 
prowadzącego do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r., unijnej strategii 
ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r., planie działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy, inicjatywie przewodniej „Unia innowacji” oraz strategii Unii 
Europejskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju. Również istotne znaczenie ma 
utrzymanie złożonej struktury podmiotowej. Polega ona na tym, że działania muszą być 
podejmowane na różnych poziomach sprawowania rządów, zgodnie z zasadą 
pomocniczości, jak też przy zachowaniu przejrzystego współdziałania z podmiotami 
pozarządowymi. Dla realizacji kompleksowego podejścia globalnego jest konieczna 
współpraca na poziomie globalnym (a więc wielokulturowym). Realizacja działań na 
poziomie regionalnym, wymaga współpracy z krajami partnerskimi, w tym z krajami 
sąsiadującymi oraz krajami i terytoriami zamorskimi. Wskazuje się na rolę wiedzy 
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i inteligentnego doboru instrumentów, jako narzędzia do realizacji. Wszystkie środki, 
działania i cele określone w siódmym programie działań w zakresie środowiska (7. EAP) 
należy rozwijać zgodnie z zasadą inteligentnych regulacji i w stosownych przypadkach 
poddawać szeroko zakrojonej ocenie skutków. Do szczegółowych celów zalicza się 
ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego Unii; przekształcenie Unii w 
zasobooszczędną, zieloną i konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną; ochrona 
obywateli Unii przed związanymi ze środowiskiem presjami i zagrożeniami dla zdrowia 
i dobrostanu, maksymalizacja korzyści płynących z prawodawstwa Unii w zakresie 
środowiska poprzez lepsze wdrażanie tego prawodawstwa; doskonalenie bazy wiedzy i 
bazy dowodowej unijnej polityki w zakresie środowiska; zabezpieczenie inwestycji pod 
względem polityki w zakresie środowiska i klimatu oraz podjęcie kwestii ekologicznych 
efektów zewnętrznych; lepsze uwzględnianie problematyki środowiska i większa 
spójność polityki; wspieranie zrównoważonego charakteru miast Unii; zwiększenie 
efektywności Unii w podejmowaniu międzynarodowych wyzwań związanych ze 
środowiskiem i klimatem (z art. 2 tejże decyzji). 
 

Tabela 1 Perspektywy „Strategii edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju” 

Perspektywa 
społecznokulturowa 

Perspektywa 
środowiskowa 

Perspektywa 
ekonomiczna 

Prawa człowieka 
Surowce naturalne  

(woda, energia, rolnictwo, 
bioróżnorodność) 

Zmniejszenie rozmiarów 
ubóstwa 

Pokój i bezpieczeństwo Zmiany klimatu 
Odpowiedzialność 
przedsiębiorstw 

Równość płci Rozwój rolnictwa Gospodarka rynkowa 

Różnorodność kulturowa  
i wzajemne zrozumienie 

kultur 
Zrównoważona urbanizacja  

Zdrowie 

HIV/AIDS 
Zapobieganie katastrofom  
i łagodzenie ich skutków 

 

Dobre rządy  

Źródło: http://www.unesco.pl/edukacja/dekada-edukacji-nt-zrownowazonego-
rozwoju/unesco-a-zrownowazony-rozwoj/ 

 
 W krzewieniu zrównoważonego rozwoju podkreśla się rolę edukacji. Można 
zauważyć, że takie podejście ma niewiele wspólnego z neoklasycznym podejściem 
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ekonomii, w którym człowiek ma się kierować jedynie maksymalizacją własnej 
użyteczności.  
 Ekonomia zrównoważonego rozwoju odwołuje się do wartości, norm, 
odpowiedzialności i do uwzględniania w decyzjach podejmowanych przez podmioty 
gospodarujące szeroko pojętych konsekwencji działania. Są to też postulaty ekonomii 
heterodoksyjnej. Takie podejście tworzy zatem podstawy do dyskursu etycznego nad 
gospodarką. 
 Ważnym wydarzeniem w rozwijaniu edukacji (w związku z zrównoważonym 
rozwojem) było w 2002r. Zgromadzenie Ogólne NZ, które ustanowiło lata 2005-2014 
Dekadą Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (lub Dekadą Zmiany).Miała być ona 
poświęcona propagowaniu zrównoważonych zachowań, inspirowaniu krytycznego i 
twórczego myślenia, pozwalającego znaleźć rozwiązanie tych problemów, które 
uniemożliwiają trwały rozwój. 
 Widoczne są w niej zmiany w rozumieniu polityki zrównoważonego rozwoju i 
zmiany w podejściu do człowieka i jego potrzeb. Obok potrzeb materialnych, pojawiają 
się takie wartości jak zdrowie, oraz wartości niematerialne – sprawiedliwość, równość 
płci, tolerancja w stosunku do różnorodności, odpowiedzialność etc. Oznacza to też, że 
dla realizacji tak rozumianej polityki nie możemy wychodzić jedynie od tak 
uproszczonego rozumienia człowieka, jakim jest homo economicus, ale powinniśmy 
dostrzec jego wieloaspektowość. Bowiem wiele z poruszanych zagadnień w obrębie 
polityki zrównoważonego rozwoju nie da się sprowadzić do zwykłego wzrostu 
użyteczności. Siebenhüner6 zauważa dlatego słusznie, że polityczna realizacja polityki 
zrównoważonego rozwoju nie może się obyć bez dyskusji na temat założeń 
antropologicznych i założeń odnośnie działania człowieka7. Zatem potrzebujemy 
dyskusji dotyczących zachowania człowieka, istotnych możliwości wpływu i podejść 
umożliwiających oddziaływanie na jego zmianę8. 
 Polityka zrównoważonego rozwoju jest także postulatem teorii polityki 
gospodarczej, uwzględniającym i uzasadniającym istnienie celu zrównoważonego 
rozwoju, jako istotnego w katalogu celów polityki gospodarczej. Różne państwa 
realizują ten cel w odmienny sposób, pomimo poszukiwania wspólnych rozwiązań, jak 

                                                      
6 B. Siebenhüner, op.cit., 343-359. 
7 Por. też refleksję antropologiczną i rozróżnienie działań mądrych i sprytnych w: J. Stacewicz, 
Etyczne przesłanki działania gospodarczego, "Problemy" 1988, nr 4, s. 1-5. 
8 R. Manstetten, O. Hottinger, M. Faber, Zur Aktualität von Adam Smith: Homo oeconomicus und 
ganzheitliches Menschenbild, "Homo Oeconomicus" 1998, vol. 15, nr 2, s. 127–168; T. Petersen, 
Nachhaltigkeit und Menschenbild, w: Magische Dreiecke. Berichte für eine nachhaltige 
Gesellschaft, red. S. Hartard, C. Stahmer, F. Hinterberger, Metroplis, Marburg 2000, s. 221-238. 
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mamy do czynienia w przypadku Unii Europejskiej. Porównując te różne sposoby 
realizacji celów, jak też jego odmienne rozumienie, inne punkty ciężkości, odmienne 
uwarunkowania polityk realizujących ten cel oraz różnorakie podmioty i narzędzia 
służące jego realizacji, stosujemy de facto podejście deskryptywne. Pozwala ono nam 
na zrozumienie głębiej danej polityki, która może/powinna nam ułatwić przejście do 
podejścia pozytywnego. Zgodnie z tym podejściem próbujemy w stosowanych 
obserwacjach, wnioskach, spostrzeżeniach, znaleźć wspólne elementy, trwałe, 
powtarzające się, charakteryzujące taką politykę. Chcąc umiejscowić politykę 
zrównoważonego rozwoju w szerszych ramach teoretycznych należy odwołać się do 
teorii ekonomii i teorii polityki gospodarczej. W teorii ekonomii szczególnie istotna jest 
teoria dóbr publicznych (a w jej ramach teoria efektów zewnętrznych), praw własności 
i kosztów transakcyjnych. 
 Jednak widoczne się staje, że polityka zrównoważonego rozwoju opiera się 
jednocześnie na podejściach szeroko rozumianej etyki gospodarczej. Tutaj szczególne 
znaczenie ma dyskusja nad uzasadnieniem celów nie tylko ogólnych, ale 
i szczegółowych oraz narzędzi. W podejściu głównego nurtu dominuje uzasadnienie 
działań od strony utylitaryzmu9, podobne jak dla pozostałych polityk, co wynika 
z utylitarnego charakteru modelu człowieka – homo oeconomicus. Natomiast dla innych 
podejść powstających na obrzeżach głównego nurtu lub ekonomii heterodoksyjnej – 
większe znaczenie dla uzasadnienia działań mają również podejścia od strony 
centralnych wartości czy norm, a więc nie tylko konsekwencjonalizmu, ale 
i deontologicznej argumentacji. Istniejące tu podejścia to przykładowo etyka 
odpowiedzialności i związana z nią koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu 
(CSR)10, etyka dyskursu Jürgena Habermasa11, teoria sprawiedliwości Johna Rawlsa12, 
czy też koncepcja możliwości „capability approach” Amartya Sena13.  
 Odnosząc się do teorii polityki gospodarczej, w podejściu pozytywnym istotne staje 
się ustalenie relacji celu polityki zrównoważonego rozwoju do pozostałych celów 

                                                      
9 J. Bentham, J. S. Mill, The utilitarians, Anchor Press, Garden City, NY 1973; J. S. Mill, On the 
Definition of Political Economy and the Method of Investigation Proper to it, w: The Philosophy 
of Economics, red. D. Hausman, Cambridge University Press, Cambridge 2007, s. 41-58. 
10 A. Horodecka, E. Mazur-Wierzbicka, The meaning of the concept of human nature in the 
organization and ethical concepts supporting CSR, w: CSR - Społeczny wymiar działalności 
biznesowej, red. E. Mazur-Wierzbicka, Economicus, Szczecin 2014, s. 13-15. 
11 J. Habermas, Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln, Suhrkamp, Frankfurt am Main 
2001. 
12 J. Rawls, A Theory of Justice, Harvard University Press, Cambridge MA 1971. 
13 A. Sen, Choice, Welfare and Measurement, Blackwell, Oxford 1982, A. Sen, Commodities and 
Capabilities, North-Holland, Amsterdam 1985. 
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polityki gospodarczej, ich uzasadnienie, wzajemne powiązania, ewentualnie konflikty. 
Mamy tu też do czynienia z doborem narzędzi i ich potencjalnego wpływu 
i efektywności zgodnie z posiadaną wiedzą teoretyczną związaną z działaniem 
poszczególnych instrumentów14. Przykładowe umiejscowienie polityki 
zrównoważonego rozwoju, ma swoje miejsce w celach ukierunkowanych na redukcję 
zawodności rynku15, polegającej na nieefektywności, niehumanitarności i nie-
stabilności, i wiąże się przed wszystkim z zagadnieniem niehumanitarności, który 
pośrednio wpływa także na problem nieefektywności i niestabilności.  
 W podejściu normatywnym polityka gospodarcza formułuje konkretne cele 
i wskazania dla polityki zrównoważonego rozwoju. Ustalane są normatywne cele, które 
uwzględniają istniejące uwarunkowania polityczne, społeczne, gospodarcze 
i kulturowe. Również i tutaj polityka zrównoważonego rozwoju wpisuje się w pewne 
istniejące przekonania o słuszności pewnych celów, wyprowadzanych z wartości16. Do 
tych kluczowych wartości należy dobrobyt i wyprowadzane z niego wartości takie jak: 
dobrobyt osobisty, sprawiedliwość, wolność, bezpieczeństwo. Normatywne ujęcie 
polityki gospodarczej widoczne jest szczególnie w praktyce polityki gospodarczej, 
omawianej wcześniej. W podejściu pozytywnym na gruncie ekonomii czy polityki 
gospodarczej nie odwołuje się w sposób wyraźny (explicite) do wartości. Wartość 
„wydajności”, „użyteczności” są zakładane milcząco jako oczywiste. Natomiast w 
podejściu normatywnym odwołuje się bezpośrednio do wartości. 
 
 
2. Wyzwania polityki zrównowa żonego rozwoju – rola koncepcji 

człowieka 

 Polityka zrównoważonego rozwoju stoi przed wieloma wyzwaniami. Aby określić te 
wyzwania, ważne jest określenie celów, oraz ich umiejscowienie w systemie celów 
polityki gospodarczej, określenie relacji tych celów do innych, potencjalne konflikty 
celów. W dalszym kroku istotne jest wypracowanie odpowiednich narzędzi, ustalenie 

                                                      
14 A. Horodecka, op. cit., s. 34-35; R. Clement, Praxis der Wirtschaftspolitik. Theorie und ihre 
Anwendung spielend lernen, Vahlen, München 2001, s. 17; B. B. Gemper, Wirtschaftspolitik: 
Ordnungspolitische Grundlagen, Physica-Verl., Heidelberg 1994, s. 17. 
15 A. Horodecka, Cele polityki gospodarczej w różnych podejściach metodologicznych ekonomii 
[Economic Policy Objectives in Various Methodological Approaches in Economics], 
"Gospodarka Narodowa" 2011, nr 7-8, s. 113-138; G. Mussel, J. Pätzold, Grundfragen der 
Wirtschaftspolitik, Vahlen, München 1998, s. 4-15. 
16 A. Horodecka, Ewolucja celów polityki gospodarczej [Evolution of Economic Policy Goals] 
op. cit., s. 28-29. 
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ich wpływu, ocena ich efektywności. Odkrywa się tu znaczenie narzędzi oddziałujących 
poprzez świadomy wpływ na jednostki – dobrowolną zmianę ich zachowań w wyniku 
edukacji czy uświadomienia. Niezbędne staje się też odpowiedzenie sobie na pytanie, 
jakie podmioty są odpowiedzialne za politykę zrównoważonego rozwoju i w jakim 
zakresie. Tu szczególne znaczenie będzie musiało być przypisane nie tylko wysokim 
ponadnarodowym szczeblom koordynującym cele i narzędzia, ale także szczeblom 
lokalnym. Wydaje się, że znaczenie uzyskają również decyzje jednostek, decydujących 
coraz częściej jednym kliknięciem, jakie dobra i usługi nabywają, wybierają też markę 
i jej image. Powraca się do podkreślanej już przez Wilhelma Röpke17, twórcy koncepcji 
społecznej gospodarki rynkowej, odpowiedzialności za czynione na rynku wybory przez 
podmiot gospodarujący, zarówno w roili konsumenta jak i producenta. Wszystkie te 
elementy polityki zrównoważonego rozwoju: cele, narzędzia i podmioty (decyzyjne 
i gospodarujące) są powiązane w różnym stopniu z obrazem człowieka, jaki leży u 
podstaw tejże polityki. Poniższa część opracowania poświęcona jest zatem znaczeniu 
obrazu człowieka w rozważaniach na temat polityki zrównoważonego rozwoju przy 
decydowaniu o preferencji dla wybranych narzędzi, formułowaniu celów polityki 
zrównoważonego rozwoju jak i struktury podmiotowej tejże polityki – roli poszcze-
gólnych podmiotów – władz lokalnych, zasadzie subsydiarności, odpowiedzialności 
poszczególnych podmiotów gospodarczych, czy władz globalnych.  
 Rozwiązania przyjmowane (przynajmniej od strony teoretycznej) przez politykę 
gospodarczą opierają się zwykle na pewnych teoriach ekonomicznych, najczęściej 
z głównego nurtu lub przynajmniej zaadaptowanych lub wchłoniętych przez główny 
nurt, a więc szkołach wychodzących od ekonomicznego obrazu człowieka. Jednakże 
praktyka wskazuje, że zadania, cele, narzędzia i podmioty polityki zrównoważonego 
rozwoju przedstawione są o wiele szerzej niż ujmuje to nurt ortodoksyjny. Odwołują się 
one przy tym do wartości i norm, dla których nie ma miejsca w ekonomii głównego 
nurtu. Nie może więc dziwić, że opierają się one na koncepcji człowieka w ekonomii 
heterodoksyjnej. W opracowaniu wybór został zawężony do ekonomii behawioralnej, 
ekologicznej i humanistycznej prezentującej różnorodne kierunki i metody, które 
przekładają się na różne możliwości ich zastosowania w zależności od kontekstu. 
Koncepcja homo sustinens jawi się tutaj jak pewien konglomerat tych właśnie podejść.  
 W następnym fragmencie opracowania skupiono się na przedstawieniu różnych 
koncepcji w poziomach horyzontalnych – a więc stopniowo ujmujących coraz szerzej 
człowieka (człowiek jako jednostka, człowiek w społeczeństwie i człowiek w świecie), 

                                                      
17 Za: K.-H. Brodbeck, Beiträge zu Ethik und Wirtschaft, Gröbenzell 2002, s. 14. 
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i wertykalnych, czyli stopniowo wskazujących kierunek rozwoju człowieka, czy inaczej 
logiczny kierunek wyjaśniania zachowań człowieka: od zachowania, poprzez motywy 
tego zachowania po strukturę tychże motywów18.  
 Wprowadzono tu też rozróżnienie między deskryptywnymi a normatywnymi 
komponentami obrazu człowieka. Ukazują one, w jakiej mierze koncepcja człowieka 
odpowiada na pytanie, kim człowiek jest, a w jakim koncentruje się na tym, dokąd 
człowiek zmierza, jaki powinien być, kim ma się stać? Jest to już Arystotelesowe 
pytanie, jaki jest cel (gr. telos) człowieka, jego funkcja. Na te pytania można 
odpowiedzieć przede wszystkim włączając sferę woli człowieka, wolnej woli, na 
płaszczyźnie etycznej19. Wobec problemów, z którymi boryka się polityka 
zrównoważonego rozwoju, nie sposób skupić się jedynie na deskryptywnym obrazie 
człowieka, ale należy też docenić normatywne aspekty obrazu człowieka. Bez 
odpowiedzi na pytanie, dokąd człowiek powinien zmierzać, nie można ustalić nawet 
celów działania człowieka indywidualnie i grupowo. Polityka zrównoważonego rozwoju 
sili się jednak na stawianie tych celów, a więc pośrednio zakłada, że człowiek do nich 
dąży. Jednocześnie jednak aby osiągnąć tak stawiane cele wymagane są pewne 
zachowania: kooperacji, odpowiedzialności, troski o innych, cenienia natury, które 
również odwołują się bardziej do idealnego wizerunku człowieka, lub pewnego celu do 
jakiego człowiek zmierza w swoim zachowaniu niż do samego zachowania. A przecież 
to kim człowiek chce być, jakie cechy chce w sobie rozwinąć, decyduje o jego 
zachowaniu. Nie można mówić o zachowaniu człowieka bez właśnie tych motywów 
działania, które zawierają jednocześnie pewne elementy tego, kim człowiek chce się 
stać, jakie normy i wartości mają mieć znaczenie w jego życiu. System powinien zatem 
pewne zachowania wspierać i umożliwi ć im się rozwinąć w procesie edukacji (np. 
poprzez wspieranie zachowań ukierunkowanych na przejmowanie odpowiedzialności, 
kooperacji, etc.).  
 Równolegle, podobnie jak to czynił Adam Smith20, zakładając empatię człowieka 
powinno się dostrzec fakt, że system powinien uwzględnić i przyjąć jakieś 
zabezpieczenia dla zachowań ludzi, którzy z różnych motywów nie zmierzają do celów 
wspierających społeczny dobrobyt, zachowując się aspołecznie, destrukcyjnie, 

                                                      
18 Opis wymiarów i poziomów został szczegółowo opisany w: A. Horodecka, Komponenty 
obrazu człowieka w ekonomii, "Kwartalnik Historii Myśli Ekonomicznej" 2014, vol. 5, nr 1, s. 
117-139.  
19 B. Siebenhüner, op.cit., s. 343-359. 
20 A. Smith, An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, University of Chicago 
Press, Chicago 2005. 
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nieodpowiedzialnie. Nie może to jednak być normą21. Poznanie tendencji w działaniach 
człowieka, ich wykrycie, pozwoliłoby na odkrycie narzędzi pozwalających na ich 
regulacje.  
 Jednocześnie jednak też badanie tego „jacy ludzie są” pozwoliłoby odkryć problemy 
stojące na przeszkodzie w transformacji nawet dobrych motywów w działania im 
odpowiadające. Przykładem może być ktoś, kto właściwie chce oszczędzać wodę, 
sortować śmieci, wybierać produkty, które nie przyczyniają się do degradacji 
środowiska i umożliwiają zachowanie jego różnorodności, ale najczęściej pod presją 
„czasu”, „pędząc” nie wprowadza tych chęci w działanie. Zmiana stylu zachowań 
wymaga bowiem od człowieka wysiłku i czasu. Tutaj ekonomia behawioralna 
przychodzi z pomocą, wskazując na metody ułatwiające zmianę – zastosowanie 
pewnych mechanizmów. Wychodząc od paradygmatu behawioralno-kognitywnego 
w psychologii22, większą rolę przypisuje uczeniu się przez pewien konformizm, 
‘dostosowanie się do innych’ czy spotykane ‘nagrody’.  
 
3. Porównanie koncepcji człowieka w wybranych szkoł ach 

ekonomicznych - szanse i problemy zwi ązane z poszczególnymi 
koncepcjami 

 Dla potrzeb opracowania skupiono się na szkołach ekonomicznych głównego nurtu 
ekonomicznego (ekonomii neoklasycznej) oraz szkołach istniejących na obrzeżach 
ekonomii głównego nurtu, chętnie inkorporowanych przynajmniej w pewnych 
aspektach (np. ekonomii behawioralnej czy ekologicznej) oraz heterodoksyjnej 
ekonomii (np. ekonomii humanistycznej i powiązanych z nią kierunków ekonomii 
nawiązujących do religii światowych jak ekonomia buddyjska, islamska czy 
chrześcijańska – np. katolicka nauka społeczna23). 

                                                      
21 B. Klimczak, Model człowieka gospodarującego we współczesnej ekonomii, w: Wizerunek 
współczesnego człowieka gospodarującego, red. A. Węgrzycki, Akademia Ekonomiczna w 
Krakowie, Kraków 2000, s. 11-29. 
22 Np. B. F. Skinner, Walden Two, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ 1976 (1948); J. B. 
Watson, Behaviorism, W. W. Norton, New York 1930; P. Thagard, Mind. Introduction to 
Cognitive Science, MIT, London 2005; J. Engelkamp, H. D. Zimmer, Lehrbuch der Kognitiven 
Psychologie, Hogrefe, Göttingen 2006. 
23 A. Horodecka, Globalne wyzwania rozwojowe a religie światowe, w: Podejście 
krótkookresowe i strategiczne w polityce gospodarczej, red. J. Stacewicz,"Prace i Materiały 
Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH", Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, nr 95; 
A. Horodecka, Concept of human nature in selected world religions as institutional determinants 
of the sustainable development policy, "Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach" 2015, nr 213, s.33-44.  
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Tabela 2. Poziomy koncepcji człowieka (jednostka - społeczeństwo - świat) 
w różnych koncepcjach ekonomicznych 

 Poziom 
indywidualny 

Poziom 
społeczny 

Wizja 
świata 

Ekonomia 
neoklasyczna 

Człowiek zorientowany jest na 
maksymalizację własnej 
użyteczności, jest w pełni 
racjonalny, w tym sensie, że 
kalkuluje i wybiera działanie 
pozwalające mu 
zmaksymalizować 
użyteczność.  

Relacje społeczne oparte są 
na konkurencji i interesie 
własnym jednostki, który ma 
się przełożyć za pomocą 
rynku na dobrobyt społeczny. 

Stosunek do natury, 
wartości, normy są 
jedynie przedmiotem 
wyboru w preferencjach. 

Ekonomia 
humanistyczna 

Realizacja potrzeb ułożonych 
hierarchicznie, pełna realizacja 
możliwa w sferze 
ponadindywidualnej, 
racjonalność zorientowana na 
wartości, rola wartości i norm. 

Szczególne znaczenie ma 
społeczność lokalna, 
harmonia relacji 
społecznych, 
odpowiedzialność. 

Człowiek jest w centrum 
świata, świat jest jego 
odbiciem, społeczeństwo i 
kultura podlegają 
ewolucji. 

Ekonomia 
behawioralna 

Natura człowieka, mówiąc 
skrótowo, jest emocjonalna 
(myślenie szybkie) i racjonalna 
(myślenie wolne), racjonalność 
jest zatem ograniczona. 

Relacje społeczne opierają 
się na zasadzie wzajemności 
„homo reciprocans”. 

Nie tworzy osobnego 
obrazu świata. 
 

Ekonomia 
ekologiczna 

Obraz człowieka jest złożony, 
wyróżnia się sferę i rolę 
emocji, związku z naturą, 
racjonalność jest ograniczona. 

Obraz społeczeństwa opiera 
się zarówno na rywalizacji 
jak i współpracy (homo 
reciprocans i homo 
communicus a także homo 
oeconomicus). 

System ekonomiczny jest 
częścią systemu 
społeczno-kulturowego, 
będącego z kolei częścią 
systemu ekologicznego.  
Świat jest systemem 
zamkniętym co ma 
konsekwencje dla jego 
subsystemów. 
Człowiek postrzegany jest 
jako część natury. 

homo sustinens 

człowiek ujęty 
wielowymiarowo, 
emocjonalnie, rola wartości, 
doskonalenia się, 
dokształcania. 

Relacje społeczne opierają 
się (powinny się opierać) na 
kooperacji, tworzeniu siebie, 
odpowiedzialności za siebie i 
za naturę. 

Silna relacja do natury, 
wartości i norm 
ponadindywidualnych. 

Źródło: Opracowanie własne 

 
 Stawia się tutaj pytanie o obraz człowieka w poszczególnych szkołach 
ekonomicznych i jego przełożenie na zakres, cel i metodologię danej szkoły 
ekonomicznej. Ma to pozwolić na ustalenie odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu 
i jakim kontekście te koncepcje i związane z nimi szkoły ekonomiczne mogą się okazać 
przydatne w kształtowaniu i realizacji polityki zrównoważonego rozwoju.  
 Poniższe skrótowe zestawienia skupiają się na przedstawieniu różnic w zakresie 
pojmowania różnych wymiarów koncepcji człowieka od indywidualnego, przez 
społeczny do światowego.  
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Tabela 3. Poziom indywidualny w koncepcji człowieka w różnych szkołach 
ekonomicznych: zachowanie - motywy - sens 

 Ciało/zachowanie Dusza/Motywy Duch/Rozum, sens 

Ekonomia 
neoklasyczna 

Zachowanie podlegające 
zasadzie maksymalizacji 
użyteczności, 
egoistyczne, 
rywalizacyjne 

Maksymalizacja 
użyteczności 

Racjonalność 
sprowadzona do 
kalkulacji optymalnego 
rozwiązania 

Ekonomia 
humanistyczna 

Realizacja potrzeb (nie 
zadań), pro-społeczne 
zachowania, altruistyczne  

Interes własny i 
społeczny, niższe i 
wyższe potrzeby, również 
niematerialne, struktura 
potrzeb  

Samorealizacja, 
transcendencja, a więc 
ponadindywidualna 

Ekonomia 
behawioralna 

Zachowanie podlegające 
wyborowi 
satysfakcjonującego, 
suboptymalnego 

Motywy racjonalne 
(użyteczność) i natury 
emocjonalnej (działające 
często z odmiennym 
skutkiem) 

Racjonalność 
ograniczona 

Ekonomia  
ekologiczna 

Egoizm i altruizm, 
działanie 
podporządkowane jest 
zasadzie racjonalności 
ograniczonej, nie 
jesteśmy w stanie 
dokonywać wciąż 
optymalnych wyborów 

Do działania motywuje 
szczęście, na które składa 
się nie tylko dobrobyt 
materialny (wskaźniki 
szczęścia), użyteczność 
proceduralna a nie 
wynikająca z posiadania 

Aby osiągnąć szczęście 
człowiek powinien 
odwołać się do swego 
wnętrza, pozostawać w 
zgodzie z naturą, 
stosować się do norm i 
wartości oraz do 
wewnątrz pokoleniowej 
i międzypokoleniowej 
sprawiedliwości 

Homo  
sustinens 

Egoistyczne i 
altruistyczne, 
prospołeczne  

Interes własny, ale też 
wartości, normy 
(sprawiedliwość) 
indywidualne i 
społeczeństwa, bliskość 
natury 

Rozwój w zgodzie z 
naturą, w sposób 
zrównoważony, w 
społeczeństwie 

Źródło: opracowanie własne 

 
 Przedstawione cechy wskazują na ogromne zróżnicowanie koncepcji, pod względem 
ich złożoności. Przykładowo koncepcje neoklasyczna i behawioralna odnoszą się 
jedynie do wymiaru indywidualnego i do społecznego, a dla ekologicznej, 
humanistycznej i homo sustinens ważne są także wymiary takie jak wartości, normy oraz 
relacja do natury.  
 Złożoność jest też wyróżnikiem koncepcji człowieka na poziomie indywidualnym. 
O ile koncepcja neoklasyczna sprowadza praktycznie człowieka do poziomu 
zachowania z uproszczoną strukturą motywacyjną (jednowymiarową - użyteczność), 
pozostałe koncepcje widzą ją głębiej, dostrzegając bardziej złożoną strukturę motywów, 
jak też poziom sensu: norm i wartości. 
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Tabela 4. Przełożenie koncepcji człowieka na cel, zakres i metodę ekonomii 

 Cel Zakres Metoda 

Ekonomia 
neoklasyczna 

Wyjaśnienie procesów 
ekonomicznych i ich efektów 
(tj. produkcja, konsumpcja, 
wzrost gospodarczy, podział) 
przy zał. zachowania 
człowieka ukierunkowanego 
na maksymalizację 
użyteczności, przy zał. 
nieograniczonych potrzeb i 
ograniczonych zasobów o 
różnym przeznaczeniu 

Zachowanie 
optymalizacyjne 
(„racjonalne”) 
człowieka między 
ograniczonymi 
zasobami a 
nieograniczonymi 
potrzebami 

Metodologia 
pozytywna, 
wzorowana na 
naukach 
przyrodniczych 
(dedukcyjno- 
indukcyjna, 
sprawdzanie hipotez) 

Ekonomia 
humanistyczna 

Realizacja potrzeb człowieka, 
poprawa warunków 
ekonomicznej dzielności 

Prawa człowieka, 
trwałość gospodarki, 
ochrona środowiska, 
instytucje, kultura, 
etyka , relacje społeczne 

Deskryptywna (np. 
obserwacja) i 
normatywna, metody 
analizy: organiczne, 
społeczne, 
instytucjonalne 

Ekonomia 
behawioralna 

Wyjaśnienie procesów 
ekonomicznych opierając się 
na założeniach odnośnie 
zachowania człowieka 
odkrytych w drodze badań 
empirycznych i 
eksperymentów 

Proces podejmowania 
decyzji i konsekwencje 
dla jednostki i 
społeczeństwa, 
heurystyki, „framing” 
(kadrowanie), 
niedoskonałość 

Obserwacja, 
kwestionariusze, 
eksperymenty 

Ekonomia 
ekologiczna 

Poprawa dobrobytu przez 
rozwój, ekosystemów i 
społeczności, wspieranie 
instytucji odpowiedzialnych 
za lepsze funkcjonowanie 
gospodarki, trwały ekosystem 

Współzależność i 
koewolucja gospodarki 
i naturalnych 
ekosystemów w czasie i 
przestrzeni 

Transdyscyplinarne, 
społeczne, fizyczno– 
biologiczne 
(termodynamika), 
biologiczne 

Źródło: opracowanie własne 

 
 Obraz człowieka w omawianych szkołach ekonomicznych przekłada się na sposób 
rozumienia ich celu, zakresu jak i stosowanych metod. Te właśnie elementy, tworzące 
podstawy ekonomii pozwalają na ocenę szans danej szkoły, jej przydatności 
w rozwiązywaniu problemów zrównoważonego rozwoju. 
 Powyższa tabela(tabela 4) pokazuje przykładowo zróżnicowane ujęcie celu ekonomii 
przez wspomniane szkoły ekonomiczne. O ile w wariancie neoklasycznym czy 
behawioralnym mamy do czynienia z koncentracją na celach pozytywnych – 
wyjaśnianiu procesów ekonomicznych przy pewnych założeniach na temat zachowania 
człowieka (w przypadku ekonomii neoklasycznej niepopartych empirycznie, często 
niezgodnych z empirią, w przypadku ekonomii behawioralnej – odkrytych poprzez 
obserwację), to w ekonomii ekologicznej czy humanistycznej – cele mają charakter 
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normatywny i skupiają się nie tyle na rozwiązaniu problemu niedoboru przez czyste jego 
wyjaśnienie, opierając się na pewnych założeniach (ekonomia neoklasyczna), ale na 
jego rzeczywistym rozwiązaniu, poprzez integrację wiedzy pochodzącej z różnych 
dyscyplin. Ponadto ekonomia ekologiczna i humanistyczna nie skupiają się już tak silnie 
na niedoborze, ale przekierunkowują uwagę na zaspokajanie potrzeb. Ujęcie potrzeb 
zarówno materialnych jak i niematerialnych oznacza konieczność wyjścia „poza rynek”, 
a tym samym integracji wiedzy pochodzącej z innych dyscyplin. Tak więc ekonomia 
ekologiczna i humanistyczna rozszerzają zakres analizy na aspekty instytucjonalne, 
wartości, normy, kulturę i relacje społeczne. Pociąga to za sobą konieczność 
zastosowania odmiennej metodologii – włączając aspekty normatywne, uwzględnienie 
odmienności kulturowej i wartości (ekonomia humanistyczna), jak też metodologii 
charakterystycznej dla badań fizyczno-biologicznych. W ekonomii ekologicznej mamy 
zatem do czynienia z podejściem transdyscyplinarnym: zastosowaniem zróżnicowanych 
podejść pochodzących z różnych dyscyplin do rozwiązania konkretnych problemów.  
 
4. Próba oceny koncepcji człowieka i zwi ązanych z nimi szkół 

ekonomicznych pod k ątem ich przydatno ści jako narz ędzia polityki 
zrównowa żonego rozwoju 

 Różne szkoły ekonomiczne opierają się na odmiennych koncepcjach człowieka. 
Wpływa to na sposób ustalania przez te szkoły ekonomiczne podstawowych problemów 
do badania i rozwiązania przez nie (zakres) jak też na ich cel i metody badawcze24. 
Oddziałuje też na to, w jaki sposób dana szkoła szuka rozwiązań problemów 
ekonomicznych w praktyce, czyli na politykę gospodarczą, jej cele, podmioty 
i narzędzia. Zakładany w polityce gospodarczej podmiot gospodarujący i jego decyzje 
są bowiem modyfikowane poprzez politykę gospodarczą odpowiednio do stawianych 
przez nią celów i za pomocą dostępnych jej narzędzi poprzez jej podmioty decyzyjne. 
Jednak zarówno narzędzia jak i stosowane cele wynikają z założeń przyjmowanych 
o podmiocie gospodarującym.  
 Polityka zrównoważonego rozwoju jest polityką wyjątkowo złożoną, co jest 
widoczne już w jej celach, które wykraczają poza wąski obszar rynku, zajmując się 
właściwie bardziej konsekwencjami działań podejmowanych na rynku, rezultatami 
decyzji podjętych na rynku przez podmiot gospodarujący. Polityka zrównoważonego 

                                                      
24 A. Horodecka, Przemiany obrazu człowieka we współczesnej ekonomii [Changes in the image 
of man in the contemporary economics], Narodowe Centrum Nauki (UMO-
2011/03/D/HS4/00849), Warszawa 2015. 
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rozwoju próbuje sprawić, by te konsekwencje (np. wpływ na środowisko, czy na podział 
dóbr) po pierwsze były pozytywne, a więc wspierające cel dobrobytu, a po drugie by 
zostały uwzględniane w momencie podejmowania decyzji na rynku. Złożoność tej 
polityki wynika też z jej szerokiego zakresu: środowisko, relacje społeczne, wyniki 
ekonomiczne. Taka złożona struktura widoczna zarówno w celu jak i w zakresie 
przekłada się na bardzo różnorodny repertuar stosowanych przez nią metod. Narzędzia 
polityki gospodarczej zorientowanej na zrównoważony rozwój zależą w dużym stopniu 
od tego, jaki obraz człowieka ekonomia założy. Mamy tutaj następujące sytuacje, 
opisane kolejno dla ekonomii neoklasycznej wraz z wariantem nowej instytucjonalnej 
ekonomii, ekonomii behawioralnej, ekologicznej i huma-nistycznej.  
 

Ekonomia neoklasyczna 

 Ekonomia neoklasyczna zakłada, że podmiot gospodarujący ma ściśle określone 
preferencje i szuka metod na zwiększenie swojej własnej użyteczności. 
 Aby zrealizować te cele, posługuje się procesem kalkulacji najbardziej 
„racjonalnego” rozwiązania, przynoszącego mu najwyższą korzyść. Jeżeli jednak 
konsekwencje takich działań mają negatywne skutki dla innych – nazwane w ramach 
ekonomii dobrobytu przez Arthura Pigou „efektami zewnętrznymi”, państwo musi 
interweniować. Dlatego też instrumenty muszą zinternalizować potencjalne straty 
wynikające z działań maksymalizujących użyteczność jednostki w procesie 
decyzyjnym. Internalizacja oznacza przypisanie na powrót tych kosztów jednostce, która 
jest za nie odpowiedzialna (jest to notabene zgodne z przyjęta w UE zasadą 
„zanieczyszczający płaci”). W kwestiach związanych z ochroną środowiska, działanie 
następuje poprzez nakazy, licencje, podatek Pigou (od nazwiska twórcy: Arthura Pigou), 
które obowiązują wszystkich. Tak stworzone ramy, jak podkreśla Karl Homann25 
powodują że wszystkie podmioty są traktowane w taki sam sposób, wszystkie ponoszą 
koszty, a co za tym idzie żaden nie traci swojego udziału w rynku na rzecz innego.  
 Można przedstawić tę sytuację w następujący sposób (rys. 1 poniżej). Podmioty 
polityki zrównoważonego rozwoju za pomocą dostępnych narzędzi takich jak środki 
nakazu (władza) i budżet (finansowe) realizują pewne decyzje skierowane na cel, którym 
dla poziomu państwa jest dobrobyt realizowany przez wzrost zrównoważony (jedynie 
w przypadku normatywnie rozumianej polityki gospodarczej!). Decyzje, które mają być 

                                                      
25 K. Homann, C. Lütge, Einführung in die Wirtschaftsethik, LIT Verlag Münster, 2004; K. 
Homann, F. Blome-Drees, Wirtschafts- und Unternehmensethik, Vandenhoeck & Ruprecht, 
Göttingen 1992. 
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możliwie efektywne mają wpłynąć na środki stosowane przez podmioty gospodarujące 
zmierzające do osiągnięcia celu, którym jest maksymalizacja użyteczności. 
 

 
Rysunek 1 Narzędzia polityki zrównoważonego rozwoju  
Źródło: Opracowanie własne 
 

 
Rysunek 2 Nowa ekonomia instytucjonalna – kierunki 
Źródło: opracowanie własne26 

 
 Nowa ekonomia instytucjonalna dopuszcza także inny kierunek wpływu decyzji, 
a mianowicie bezpośrednio na dostęp do zasobów wolnych poprzez włączenie do 
swoich rozważań ekonomii praw własności. Stawia się tu pytanie jak zmodyfikować 
odpowiednio prawa własności (obejmujące prawo do użytkowania, pobierania dochodu, 

                                                      
26 Na podstawie: U. Arentzen, Gabler-Wirtschafts-Lexikon, Gabler, Wiesbaden 1992-1997. 
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transferu i egzekwowania), by osiągnąć dobrobyt. Jest to jeden z kierunków nowej 
ekonomii instytucjonalnej.  
 W innych szkołach ekonomicznych przyjmuje się szerzej rozumiane cele podmiotów 
gospodarujących. Działania podmiotów polityki zrównoważonego rozwoju również 
mogą oddziaływać na cele podmiotu gospodarującego – poprzez ich modyfikacje, za 
pomocą np. kształcenia, uświadamiania. Większe są także możliwości oddziaływania na 
zasoby pozostające do dyspozycji jednostek. Dzieje się tak nie tylko poprzez odwołanie 
się do teorii praw własności i ich regulacje, ale także przez większą akceptację dla 
innych rozwiązań systemów gospodarczo -politycznych – jak np. w ramach ekonomii 
humanistycznej, szerzej rozumianej – ekonomii buddyjskiej i islamskiej, roli organizacji 
pozarządowych (NGOs)– a więc „ex definitione” podmiotów nie kierujących się 
zakładaną w ekonomii neoklasycznej maksymalizacją zysku. 
 Wychodząc od ekonomii neoklasycznej jak też opartego na tych samych założeniach 
indywidualizmu poznawczego i maksymalizacji użyteczności – nowej ekonomii 
instytucjonalnej, polityka równoważonego rozwoju może oddziaływać przede 
wszystkim na stosowane środki maksymalizacji użyteczności poprzez podmioty 
gospodarujące jak też na „zasoby wolne”, oraz na instytucjonalne ramy działalności 
jednostki (otoczenie prawne, instytucje polityczne i gospodarcze).  
 

Ekonomia behawioralna  

 Zakłada się, że jednostka podejmuje działania w oparciu o inne mechanizmy, przede 
wszystkim zgodnie z mechanizmem „szybkiego myślenia”, opisanym przez Daniela 
Kahnemanna, noblisty z ekonomii, w książce „Myślenie szybkie, myślenie wolne”27. 
Wynika to z wielu czynników m.in. ograniczonego dostępu do informacji, poruszanego 
już przez Herberta Simona (twórcy koncepcji ograniczonej racjonalności), jak też 
emocjonalnej natury człowieka (podkreślanej wcześniej już przez samego Adama 
Smitha w „Teorii uczuć moralnych”, ale także np. przez Gary’ego Beckera, 
w „Ekonomicznej teorii zachowań ludzkich” 1990r., „Przestępstwo i kara: podejście 
ekonomiczne”). Do tych mechanizmów zalicza się m.in. stosowanie heurystyk, 
kadrowanie, księgowanie umysłowe (mental accounting), jak też wiele anomalii 
w zachowaniu28, tj. niechęć do straty, efekt kosztów utopionych (polegający na tym, ze 
ludzie skłonni są trwać przy podjętej decyzji, jeśli była związana ze znacznym 

                                                      
27 D. Kahneman, Thinking, fast and slow, Macmillan, 2011. 
28 D. Kahneman, A. Tversky, Prospect theory: An analysis of decision under risk, "Econometrica: 
Journal of the Econometric Society" 1979, vol. 47, nr 2, s. 263-291.  
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wydatkiem), efekt posiadania (przypisywanie większej wartości rzeczom, które można 
utracić, niż tym, które można zyskać), efekt status quo (niechęć do zmiany istniejącego 
stanu rzeczy), efekt dyspozycji (unikanie żalu spowodowanego stratą, a dążenie do 
dumy wywołanej zyskiem).  
 Cele z racji, że nie polegają na maksymalizacji, optymalizacji użyteczności, ale na 
osiagnięciu pewnego satysfakcjonującego poziomu29, nie są realizowane w sposób 
optymalny, ale suboptymalny, a więc nie za pomocą kalkulacji wszystkich możliwych 
rozwiązań i wyborze najlepszego z nich, ale przy pomocy różnych heurystyk. Stosowane 
środki nie są zatem optymalne, ale suboptymalne, wynikają z stosowania „myślenia 
szybkiego”.  
 Zakładając takie działanie podmiotu, polityka zrównoważonego rozwoju, aby 
osiągnąć własne cele, musi stosować inne narzędzia niż neoklasyczna. Bowiem podmiot 
gospodarujący nie kalkuluje swojego działania w sposób zakładany w poprzednim 
punkcie, ale podejmując szereg decyzji gospodarczych suboptymalnie, „myśląc 
szybko”, oszczędzając zasób „czasu”, reagując też tym samym na niedobór informacji, 
lub jej nadmiar, który należy szybko posortować. Podmioty polityki gospodarczej 
wybierając narzędzia, muszą się „wczuć” w sposób działania podmiotu. Można 
ilustrować sposób działania przykładem. Np. państwo zmierza do nakłaniania obywateli 
do sortowania śmieci i ustawia odpowiednio różne pojemniki umożliwiające sortowanie. 
Samo ich postawienie nie powoduje jednak zmiany zachowania. Drobne zmiany – typu 
namalowanie śladów stóp prowadzących w kierunku pojemników, mogą mieć 
decydujące znaczenie. Państwo zmierza do obniżenia zużycia materiałów. Może 
zachęcać środkami finansowymi i nakazami i zachętami do np. stosowania wydruków 
dwustronnych, (aby oszczędzać papier). Niestety w procesie szybkiego działania, 
charakteryzującego często procesy pracy, nieliczni pamiętają o zmianie ustawień 
drukowania, często muszą wydrukować coś bardzo szybko, gdyż jest to jedynie i tak 
czynność pomocnicza. Nie myślą wtedy „wolno”, o tym, że drukowanie dwustronne by 
się opłacało. Możliwe rozwiązanie – przyjęcie, że człowiek działając szybko jest mniej 
skłony do zmiany swoich przyzwyczajeń, sposobu procedur i ustawienie drukarki 
z domyślnym wydrukiem dwustronnym. Innymi słowy instrumenty stosowane przez 
podmioty polityki zrównoważonego rozwoju muszą opierać się na obserwacji zachowań 
człowieka, w różnych procesach ekonomicznych i należy podejmować działania, które 
pozwalałyby na modyfikację tych zachowań. Ekonomia behawioralna daje dobre 
podstawy do regulowania działań indywidualnych i w grupach. 

                                                      
29 A. Solek, Ekonomia behawioralna a ekonomia neoklasyczna, , "Zeszyty Naukowe, Kraków" 
2010, nr 8, s. 21-34. 
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 Podsumowując ekonomia behawioralna stwarza podstawy do rozwoju narzędzi do 
implementacji poszczególnych rozwiązań polityki zrównoważonego rozwoju. 
Wychodząc od obserwacji zachowań ludzkich, ich opisu i wyjaśnienia, pozwala na 
odkrycie istniejących reguł zachowania, których znajomość może ułatwić wdrażanie 
programów zorientowanych na osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju.  
 

Ekonomia ekologiczna 

 W tej koncepcji mamy do czynienia z integracją trzech podstawowych obrazów 
człowieka: homo oeconomicus, homo reciprocans i homo communicus.  
 Obraz człowieka integruje tu w sobie elementy koncepcji, która jest podstawą dla 
szkoły neoklasycznej (homo oeconomicus) i behawioralnej (homo reciprocans) dodając 
element komunikacji, wskazujący na społeczną naturę człowieka30. 
 Wizja świata reprezentowana w tym podejściu ma swe korzenie w trzech tradycjach 
filozoficznych opisywanych przez Christiana Beckera, które przyczyniły się do 
uksztaltowania tej koncepcji. Są to: (1) romantyczna filozofia przyrody (zajmująca się 
znaczeniem nowoczesnej gospodarki i nowoczesnej myśli ekonomicznej dla relacji 
człowiek – natura31); (2) etyka cnót („virtue ethics”)32, która w centrum rozważań stawia 
„motywy i charakter moralnych podmiotów” („the motives and character of moral 
agents”), „edukację moralną” „moral education”, „głęboką koncepcję szczęścia, rolę 
emocji w życiu moralnym i pytania kim człowiek powinien być i jak chce żyć” 33; (3) 
Filozofia środowiskowa („environmental philosophy”)34. 
 Przyczyn ukształtowania się tej koncepcji można upatrywać także w następujących 
czynnikach: poprawie dobrobytu biednych, przy jednoczesnym utrzymywaniu podstaw 
przyszłego dobrobytu, fizycznych ograniczeniach wzrostu gospodarczego w późnych 
latach 50. i połowie lat 70. XX w., które przyspieszyły szeroką dyskusję na temat 

                                                      
30 B. Rollka, F. Schultz, Kommunikationsinstrument Menschenbild: Zur Verwendung Von 
Menschenbildern in Gesellschaftlichen Diskursen, VS Verlag fur Sozialwissenschaften GmbH, 
Wiesbaden 2011. 
31 Becker nawiązuje tu do niemieckiego przedstawiciela romantyzmu Novalisa (1772– 1801), 
angielskiego poety Williama Wordswortha (1770–1850) i amerykańskiego transcendentalisty 
Henry‘ego Davida Thoreau (1817–1862), por. C. Becker, Ökonomie und Natur in der 
Romantik: Das Denken von Novalis, Wordsworth und Thoreau als Grundlegung der 
ökologischen Ökonomik, Metropolis-Verl., Marburg 2003. 
32 R. Crisp, M. Slote, Virtue Ethics, Oxford University Press, Oxford 1997. 
33 “a deep concept of happiness, the role of the emotions in our moral life, and the question of 
what sort of person I should be, and of how we should live”, R. Hursthouse, On Virtue Ethics, 
Oxford University Press, Oxford 1999. 
34 R. Sandler, P. Cafaro, Environmental Virtue Ethics, Rowman & Littlefield, Lanham et al. 2005. 
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znaczenia wzrostu gospodarczego dla dobrobytu35, jak też teorii sprawiedliwości Johna 
Rawlsa36 i związanej z nią dyskusji na temat stworzenia ram dla celów i strategii dla 
rozwoju społeczno-gospodarczego w krajach o niskim poziomie rozwoju. Na tym tle 
pojawiła się też dyskusja czy istnieją uniwersalne reguły sprawiedliwości, i tak jak 
twierdził Francis Fukuyama37, demokratyczne państwo liberalne jest ostatnią doskonałą 
formą, dobrą dla wszystkich, czy też wartości polityczno-społeczno-gospodarczych 
należy szukać w poszczególnych kulturach (podejście komunitarne38). 
 Generalnie koncepcja człowieka jest pewnego rodzaju eklektycznym tworem 
skupiającym różne podejścia do natury ludzkiej. Wg Silvio Funtowicza39, ekologiczna 
ekonomia jest powiązana z następującymi koncepcjami: homo biologicus, homo 
ecologicus, homo politicus, homo sustinens, omówionymi przez Christiana Beckera40. 
Według Beckera koncepcja człowieka ekologicznego obejmuje następujące koncepcje: 
homo biologicus, wskazujący na zależność człowieka od natury, homo politicus i homo 
sustinens, wyjaśniające różne aspekty i uwarunkowania sprawiedliwości między 
pokoleniowej i wewnątrz pokoleniowej, homo oeconomicus, który może być używany 
dla krótkookresowych rozwiązań dla ekonomicznych bodźców. Homo ecologicus 
wskazuje na aspekty i uwarunkowania dla dyskusji nad długookresową harmonią 
między systemem ekonomicznym i naturą. W swoim ujęciu człowieka w wymiarze 
społecznym ekonomia ekologiczna nawiązuje do koncepcji człowieka politycznego 
(zoon politikon), widocznej już u Arystotelesa. Wskazuje na fakt, że człowiek nie jest 
niezależną jednostką, ale zależną od społeczeństwa, rozumianego przede wszystkim 
lokalnie jako „polis”. Rozwój człowieka jest możliwy jedynie w obrębie państwa. Do 

                                                      
35 S. Dodds, Towards a 'science of sustainability': Improving the way ecological economics 
understands human well-being, "Ecological Economics" 1997, vol. 23, s. 95-111 (97). 
36 J. Rawls, op. cit.. 
37 F. Fukuyama, Koniec historii, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1996 
38 A. Etzioni, New Communitarian Thinking, University of Virginia Press, Charlottesville 1995. 
39 S. O. Funtowicz, J. R. Ravetz, A new scientific methodology for global environmental issues, 
"Ecological economics: The science and management of sustainability" 1991, vol. 10, nr 137; S. 
O. Funtowicz, J. R. Ravetz, The worth of a songbird: ecological economics as a post-normal 
science, "Ecological Economics" 1994, vol. 10, nr 3, s.197-207; S. Funtowicz, J. Ravetz, Post-
normal science, "International Society for Ecological Economics (ed.), Online Encyclopedia of 
Ecological Economics at http://www. ecoeco. org/publica/encyc. htm" 2003; S. Funtowicz, M. 
O'Connor, J. Ravetz, Emergent complexity and ecological economics, "Economy and Ecosystems 
in Change. Analytical and Historical Approaches. Edward Elgar, Cheltenham" 1997, s 75-95. 
40 “It has already been recognized that this ambitious research task requires a reflection on the 
understanding and the modeling of the human actor in ecological economics”: C. Becker, The 
human actor in ecological economics: Philosophical approach and research perspectives, 
"Ecological Economics" 2006, vol. 60, nr 1, s. 17-23.  
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Arystotelesa i jego koncepcji człowieka odwołuje się później komunitaryzm. Ekonomia 
ekologiczna adaptuje do swoich rozważań ten model człowieka homo politicus41 wraz 
z koncepcją osoby polityczno-ekonomicznej (Political Economic Person42), i homo 
sustinens43. 
 Powyższa charakterystyka obrazu człowieka w ekonomii ekologicznej i jej 
przełożenie na cel, zakres i metodę ekonomii otwiera następujące możliwości dla 
polityki zrównoważonego rozwoju. Daje ona o wiele szersze możliwości oparcia celów 
polityki zrównoważonego rozwoju w teorii ekonomii ekologicznej niż klasycznej. 
Ekonomia ekologiczna dostarcza głębszego rozumienia celu rozwoju gospodarczego 
i wskazuje na jego powiazania z zagadnieniami społecznymi i ekologicznymi. 
 Dostarcza szerszego warsztatu narzędziowego, poprzez ugruntowanie swojej 
metodologii osadzając ją bardziej w naukach biofizycznych i humanistycznych 
i uwzględniając aspekty biologiczne i moralne. Te aspekty są widoczne w dyskursie 
polityczno-społecznym i praktycznych postulatach zgłaszanych przez środowisko 
uczonych i społeczeństwo.  
 Fakt, że według ekonomii ekologicznej ekonomia powinna się opierać na 
biofizycznych podstawach, na prawach fizycznych (termodynamicznych) i wiedzy 
o systemach biologicznych (autopojetycznych, samoorganizujących się systemach) daje 
również lepsze szanse na sprostanie celom i zadaniom polityki zrównoważonego 
rozwoju, nie zagrażając jego biologicznym podstawom. Widać to w zakresie ekonomii 
ekologicznej – skupionym na badaniu współzależności i koewolucji ekonomii i natu-
ralnych ekosystemów w czasie i przestrzeni. 
 Jednocześnie ekonomia ekologiczna odnosi się do aspektów moralnych, które 
w podobnym zakresie poruszane są jeszcze w obrębie ekonomii humanistycznej. 
Ekologiczna ekonomia zmierza tu do przesunięcia paradygmatu w sensie nie 
potocznym, ale nawiązując do zmiany paradygmatycznej jak ja rozumiał  Thomas 
Kuhn44 – poprzez zmianę metodologii i mocniejsze jej oparcie na naukach 

                                                      
41 K. Nyborg, Homo economicus and homo politicus: interpretation and aggregation of 
environmental values, "Journal of Economic Behavior & Organization" 2000, vol. 42, nr 3, s. 
305-322, M. Faber, T. Petersen, J. Schiller, Homo oeconomicus and homo politicus in ecological 
economics, "Ecological Economics" 2002, vol. 40, nr 3, s. 323-333. 
42 P. Söderbaum, Values, ideology and politics in ecological economics, "Ecological Economics" 
1999, vol. 28, s. 161–170. 
43 B. Siebenhüner, Homo sustinens — towards a new conception of humans for the science of 
sustainability, "Ecological Economics" 2000, vol. 32, nr 15–25. 
44 T. S. Kuhn, The structure of scientific revolutions, University of Chicago Press, Chicago 2007. 
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biofizycznych. Nawiązując do koncepcji wizji u Josepha Schumpetera45 (a więc 
preanalitycznego aktu poznawczego), konieczna staje się zmiana właśni takiej wizji. 
Nawiązując do tej zmiany Herman Daly mówi o postrzeganiu ekonomii jako całości46. 
 Ponadto metodologia transdyscyplinarna otwiera nowe horyzonty dla zrozumienia 
złożonej natury problemów zrównoważonego rozwoju i opracowania bardziej 
konkretnych celów jak też wyksztalcenia lepszych narzędzi. Podejście 
transdyscyplinarne należy przy tym odróżnić od multidyscyplinarnego 
i interdyscyplinarnego. Multidyscyplinarność ma miejsce wtedy kiedy zespół badaczy 
bada pewne zagadnienie z różnych naukowych perspektyw i potem łączy efekty badań. 
Takie podejście można przyrównać do sposobu opisu słonia przez pięciu ślepców, 
którzy dotykając go w różnych miejscach dochodzą do różnych wniosków dotyczących 
jego właściwości. „Scalenie” obrazu jest już w samej anegdocie trudne, jest też 
niedostatkiem podejścia multidyscyplinarnego. Trudno na podstawie partykularnych 
podejść otrzymać jeden obraz. Transdyscyplinarne podejście zaczyna zatem od tego 
obrazu „problemu” i zgłębia go za pomocą różnych metod. Interdyscyplinarność ma 
miejsce, kiedy naukowcy z rożnych dyscyplin pracują razem od początku do końca, 
wspólnie rozwiązując jakiś problem, co pozwala na ograniczenie bariery języka 
specjalistycznego. Podejście transdyscyplinarne jest zatem podejściem problemowym, 
które obejmuje wiele dyscyplin, a granice między nimi są traktowane, jako akademickie 
konstrukty nie mające znaczenia poza środowiskiem uniwersyteckim. Analizuje się tu 
dany problem z wielu stron, przez różne dyscypliny i szuka się właściwych narzędzi, 
a nie odwrotnie47. Analiza danego problemu, w tym wypadku rozwoju zrównoważonego 
z różnych perspektyw, wydaje się bardziej zasadna niż szatkowanie problemu 
i przypisywanie go różnym dyscyplinom, pracującym na domiar złego oddzielnie. 
Pozwala ona na dialog i dostrzeżenie wzajemnych powiązań. Przyglądając się 
postulatom równoważnego rozwoju widać, że świadomość ich powiazań istnieje, brak 
jedynie jednej „nauki zrównoważonego rozwoju”48. Powiązania te jak opisane 

                                                      
45 "analytic effort is of necessity preceded by a preanalytic cognitive act that supplies the raw 
material for the analytic effort. In this book, this preanalytic cognitive act will be called Vision", 
J. A. Schumpeter, E. B. Schumpeter, History Of Economic Analysis, Routledge, 1987, s. 41. 
46 H. E. Daly, J. Farley, Ecological Economics: Principles and Applications, Island Press, 
Washington, DC 2010, s. 23-24. 
47 Ibidem, s. xxii –xxiii. 
48 Która notabene jest w fazie rozwoju: „science of sustainability”, S. Dodds, op.cit., s. 95-111, 
S. O. Funtowicz, J. R. Ravetz, A new scientific methodology for global environmental issues 
op.cit., s. 137, R. J. Pentreath, Ethics, genetics and dynamics: an emerging systematic approach 
to radiation protection of the environment, "Journal of Environmental Radioactivity" 2004, vol. 
74, nr 1-3, 19. 
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w punkcie pierwszym dostrzegają silne związki między: rozwojem, ubóstwem, 
nierównością społeczną, wymieraniem gatunków, zatruciem środowiska.  
 Ponadto cele ekonomii ekologicznej są zgodne z celami polityki zrównoważonego 
rozwoju, a należą do nich: wspieranie dobrobytu przez trwały rozwój ekosystemów 
i społeczeństwa, wspierający instytucje odpowiedzialne za lepsze funkcjonowanie 
gospodarki; rozwiązanie ekologicznych i społecznych problemów, jako że są ze sobą 
skorelowane; zbadanie współzależności i koewolucji ekonomii ludzkiej i naturalnych 
ekosystemów w czasie i przestrzeni. Ekonomia ekologiczna zmierza do dostarczenia 
odpowiedzi na trzy podstawowe pytania: (1) do jakich celów zmierzamy?; (2) jakich 
rzadkich zasobów potrzebujemy, aby uzyskać te cele?; (3) jakie cele mają priorytet 
i w jakim zakresie powinniśmy przeznaczać na nie zasoby49. Cel ekonomii ekologicznej 
jest rozumiany w sposób praktyczny, nie tylko deskryptywny, ale normatywny. 
Ekonomia ekologiczna szuka możliwości wyjaśnienia tego jak świat funkcjonuje, ale 
także jakie instytucje i mechanizmy pozwolą jej uczynić jego funkcjonowanie 
lepszym50. Również takie ujęcie celu, zgodne jest z praktycznymi i normatywnym 
postulatami polityki zrównoważonego rozwoju omawianymi w punkcie drugim.  
 

Ekonomia humanistyczna 

 Ekonomia humanistyczna51, choć jest kierunkiem ekonomii pozostającym na jej 
uboczu, heterodoksyjnym, wnosi jednak do niej cenne refleksje. Opiera się bowiem na 
szeregu założeń, które tworzą podstawy etyki gospodarczej, jak też pojawiają się 
w koncepcji homo sustinens, i w ekonomii ekologicznej. Jest to podejście obejmujące 
sobą też w szerszym rozumieniu koncepcje ekonomiczne, rozwijane w ramach 
kierunków ekonomicznych nawiązujących do religii światowych, jak ekonomia 
buddyjska, islamska czy katolicka nauka społeczna (KNS)52. 

                                                      
49 H. E. Daly, J. Farley, op. cit., s. 3.  
50 Ibidem, xxiv. 
51 Do jej kluczowych twórców zalicza się: M. A. Lutz, K. Lux, Humanistic economics: the new 
challenge, Bootstrap Press, New York, NY 1988. W szerszym ujęciu (por. art. na konferencję w 
EBES „”), możemy do niej zaliczyć: ekonomię buddyjską, islamską (M. S. Khan, Islamic 
interest-free banking: a theoretical analysis, "Islamic Economics" 1997, vol. 9, nr 4, s. 3-36, T. 
Kuran, Islamic economics and the Islamic subeconomy, "The Journal of Economic Perspectives" 
1995,vol 9, s. 155-173, A. H. El-Ghazali, Man is the basis of the Islamic strategy for economic 
development, Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, 1994, J. R. 
Presley, J. G. Sessions, Islamic economics: the emergence of a new paradigm, "The Economic 
Journal" 1994, vol. 104, nr 424 s. 584-596), jak też KNS.  
52 Y. Narayanan, Religion and Sustainable Development: Analysing the Connections, 
"Sustainable Development" 2013, vol. 21, nr 131–139. 



196  Anna Horodecka 

 Ekonomia humanistyczna może być cenna z uwagi na jej otwartość na alternatywne 
rozwiązania odnośnie systemów ekonomicznych, których analiza dostarcza cennych 
refleksji dotyczących realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Przykładowo to w jej 
obrębie powstał postulat tworzenia ekonomii na mniejszą skalę (np. Ernst 
F. Schumacher, zaliczany także do ekonomii buddyjskiej53).  
 Jej mankamentem jest jednak deskryptywna i normatywna metodologia badawcza. 
Podejście opierające się na pewnych z góry przyjętych założeniach o wspólnych dla 
ludzkości normach i wartościach, przy jednoczesnym poszanowaniu kulturowych 
odmienności, jest dla tradycyjnych kierunków ekonomicznych nie do przyjęcia (postulat 
wolności od wartości). Jednocześnie metodologia deskryptywna poświęcona badaniu 
alternatywnych form ekonomicznych jak ekonomia buddyjska54 czy gandyjska55 może 
nie być przekonywująca dla naukowców „wychowanych” w wierze w wolny rynek. 
Badaniom takim, choć pogłębionym, brak także reprezentatywności, co wynika 
z niewielu możliwych obserwacji.  
 Jej plusem jest integracja sfery socjalnej w rozważaniach na temat natury ludzkiej. 
Ekonomia humanistyczna dostrzega bowiem powiązania różnych wymiarów człowieka, 
wiąże wielowymiarowy samorozwój człowieka z dobrobytem całości. Szczególnie 
istotne znaczenia ma w jej obrębie edukacyjny aspekt (nie tylko edukacja w wiedzę, ale 
edukacja jako przyswojenie pewnych wartości cnót, norm, umożliwiających 
funkcjonowanie w społeczeństwie). Człowiek nie jest zawężany jedynie do najniższych 
motywów, ale ukazane są kierunki jego rozwoju.  

                                                      
53 Por. E. F. Schumacher, Small is beautiful: a study of economics as if people mattered, Blond 
and Briggs, London 1973; G. Alexandrin, Elements of Buddhist economics, "International Journal 
of Social Economics" 1993, vol. 20, nr 2, s. 3-11, R. Hattam, Awakening-struggle: towards a 
Buddhist critical social theory, Post Pressed Queensland, Flaxton 2004, P. A. Payutto, Buddhist 
Economics, a Middle Way for the market place, Buddhadhamma Foundation, Bangkok 1994; T. 
T. Lennerfors, Vintage Book Review. Small is Beautiful: Economics as if People Mattered, EF 
Schumacher, "Scandinavian Journal of Management" 2013, vol. 29, nr 4, s. 402-403, S. 
Sivaraksa, The wisdom of sustainability: Buddhist economics for the 21st century, Koa Books, 
Manui 2011, P. Mendis, Buddhist Economics and Community Development Strategies1, 
"Community Development Journal" 1994, vol. 29, nr 3, s. 195-202; S. Zadek, Towards a 
progressive Buddhist economics, in J.Watts, A. Senauke and S. Bhikku (eds) "Entering the Realm 
of Reality: Towards Dharmmic Societies. Bangkok: INEB" 1997, s 241-273. 
54 S. Sivaraksa, op. cit.. 
55 A. Das, Foundations of Gandhian Economics,, St. Martin’s Press, New York 1979, R. Diwan, 
M. Lutz, Essays in Gandhian Economics, Gandhi Peace Foundation and New York, Intermediate 
Technology Development Project, New Delhi 1985, R. Diwan, Gandhian economics and 
contemporary society, "Gandhian Perspectives" 1991, vol. 4, nr 1, s. 1-28, A. Dasgupta, Gandhi’s 
Economic Thought, Routledge, New York 1996. 



Koncepcja człowieka a polityka zrównoważonego rozwoju   197 

 Polityka zrównoważonego rozwoju, miałaby nie tyle oddziaływać na konkretne 
zachowania, ale na sposób formułowania celów, ich refleksję w odniesieniu do natury 
człowieka, która jest opisana na wymiarze moralnym, odnosząc się do podstawowych 
wartości człowieka.  
 Wynikające z tego instrumenty polegałyby na ukazaniu (zgodnie z sokratejskim 
stwierdzeniem, że człowiek błądzi, ponieważ nie wie) działań wspierających 
zrównoważony rozwój lub szkodzących mu, odwołując się do struktury motywacyjnej 
człowieka zakładanej w ekonomii humanistycznej (piramida Maslowa56). Ukazywałyby 
one działania w relacji do różnych potrzeb człowieka, potrzeb podstawowych (jedzenie, 
picie, sen, zdrowie – i ich jakość), przynależności (wskazanie np. na postępującą 
dezintegrację, nierówność jako konsekwencje pewnych działań ekonomicznych), 
osiągnięć, akceptacji (nagradzanie, promowanie działań realizujących wartości w 
mediach, edukacji), czy samorealizacji (wartości, normy, które człowiek zyskuje). 
Ekonomia humanistyczna poprzez koncentrację na potrzebach57 w odróżnieniu od 
jedynie preferencji, jak to czyni ekonomia neoklasyczna, ułatwia dostrzeżenie tego typu 
powiazań, i jednocześnie wykorzystuje je jako strukturę motywacyjną.  
 

Homo sustinens 

 Homo sustinens jest modelem człowieka rozwiniętym przede wszystkim do 
rozwiązania problemów związanych z realizowaniem polityki zrównoważonego 
rozwoju. W zamierzeniu jest podstawą nauk poświęconych zrównoważonemu 
rozwojowi. Nie ograniczają one realizacji „sustainability” jedynie do nauk 
ekonomicznych, lecz chcą widzieć idee zrównoważonego rozwoju jako podstawę 
wszystkich działań człowieka, analizowanych przez różne dyscypliny.  
 Homo sustinens jest modelem złożonym, w którym można dopatrzeć się elementów 
widocznych w człowieku ekologicznym, behawioralnym i humanistycznym. Nie jest 
jednak zwykłym eklektyzmem, lecz rozwija spójną koncepcję i sugeruje na jej 
podstawie narzędzia dla polityki zrównoważonego rozwoju. Model ten nie jest jednak 
podstawą całej ekonomii, lecz raczej został utworzony z myślą o implementacji polityki 
zrównoważonego rozwoju, co może być poczytywane za mankament, gdyż nie ma 

                                                      
56 A. Maslow, A Theory of Human Motivation, "Psychological Review" 1943, vol. 50, nr 4, s. 
370-396. 
57 Podobnie czyni ekonomia buddyjska (rozróżniając potrzeby prawdziwe i zachcianki: chanda 
i tancha) [por. P. A. Payutto, op. cit.], jak i ekonomia islamska czy katolicka nauka społeczna, 
które podobnie negatywnie podchodzą do „preferencji”, rozróżniając także między konsumpcją 
godziwą, i nie mającą takiego charakteru. 
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oparcia w żadnej szkole ekonomicznej. Może służyć jedynie, jako swoisty „dach”, dla 
różnych modeli człowieka i związanych z nimi szkół ekonomicznych w kontekście 
realizacji polityki zrównoważonego rozwoju. 
 Może stać się podstawą dla dyscypliny „zrównoważonego rozwoju”, której postulaty 
są rozwijane. Działania jakie wynikają z takich założeń na temat człowieka, w polityce 
zrównoważonego rozwoju, uwzględniają między innymi zmierzanie do krzewienia tego 
obrazu za pomocą pewnych poczynań. Krzewienie tego obrazu człowieka jest więc 
jednym z narzędzi polityki zrównoważonego rozwoju. Instrumenty sugerowane 
w ramach tej koncepcji sprzyjają także ukształtowaniu się kapitału społecznego (w 
ramach polityki edukacyjnej, badawczej, uwrażliwienia etycznego), który wyraża się 
w zaufaniu społecznym i jest jednocześnie kluczowym czynnikiem dla sukcesu 
w implementacji reform. 
 Przykładowo w ramach polityki edukacyjnej kluczowym czynnikiem wydaje się być 
nastawienie na ukierunkowanie procesu kształcenia bardziej całościowo, angażując 
emocje (np. wrażliwość na naturę i na innych), jak też refleksję etyczną nad 
postępowaniem a nie tylko na zdobywanie wiedzy. Ważny jest zatem nie tylko rozwój 
kapitału ludzkiego czyli nowych umiejętności i kompetencji, ale społecznego - zdolności 
do łączenia się w sieci, by rozwiązać dany problem i tzw. miękkich kompetencji. Dlatego 
też tak ważna jest współpraca inter- i transdyscyplinarna wśród nauczycieli. Podejście 
oraz prezentacja wiedzy bardziej jako rozwiązywanie konkretnych problemów z wielu 
różnych punktów widzenia przyczyniają się do rozwiązania problemów 
zrównoważonego rozwoju. Tego typu podejście wydaje się niezbędne w czasach, gdy 
pewne problemy nie mają tylko jednodziedzinowego wymiaru, ale są coraz bardziej 
powiązane z innymi systemami. Jest to związane z rosnącą złożonością i integracją 
systemów i wpływem nawet drobnych zmian w jednym systemie na pozostałe, co jest 
cechą naszych czasów.  
 Dotychczas propagowany zwłaszcza w kulturze anglosaskiej nacisk na sukces 
osobisty, nawet za cenę osłabienia kontaktów z innymi, rywalizacja za wszelką cenę, 
niekooperatywne zachowania doprowadziły do osłabienie zdolności tworzenia pełnych, 
funkcjonujących więzi. Dlatego firmy coraz bardziej doceniają nowe działania 
edukacyjne i poprzez odpowiednie wykorzystanie kodeksów etycznych jako narzędzia 
do kształtowania pewnych cech – przyczyniają się do budowania kapitału społecznego 
przedsiębiorstw i są również bardziej skłonne i zgodne w realizacji celu 
zrównoważonego rozwoju. 
 W ramach polityki badawczej zwraca się uwagę na bardziej interdyscyplinarny 
charakter badań, ukierunkowanie na aktualne problemy społeczeństwa, zwiększenie 
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partycypacji ludności w tworzeniu nowych rozwiązań oraz odejście od wąskiej 
specjalizacji. 
 W celu uwrażliwienia społeczeństwa na problemy etyczne, Bernd Siebenhüner – 
twórca koncepcji homo sustinens postuluje większą transparencję działań 
i przedstawienie ich także od strony etycznej. Podejmowane decyzje polityczne powinny 
uwzględniać te postulaty. Zarówno na poziomie państwa jak i firmy, postuluje się rolę 
tzw. wizji przedsiębiorstwa, która pełni funkcję integracyjną i lepiej harmonizuje 
działania ułatwiając też formowanie celów pośrednich i podejmowanie decyzji. Tak też 
działanie państwa byłoby bardziej zrozumiałe, gdyby się odwoływało do pewnych 
zrozumiałych dla wszystkich wzorów, korzystnych dla funkcjonowania społeczeństwa 
jako całości i rozwiązania problemów przed którymi społeczeństwo stoi58. 
 
Zakończenie 

 Koncepcje człowieka i związane z nimi szkoły ekonomiczne mogą się przyczynić do 
zwiększenia efektywności polityki zrównoważonego rozwoju. Wydaje się że żadna 
z koncepcji dotychczasowych, ugruntowanych w ekonomii ortodoksyjnej i hetero-
doksyjnej jako jedyna nie pozwoli na zbudowanie podstaw dla ekonomii i polityki 
zrównoważonego rozwoju. Ujęcie i rozpatrzenie wszystkich aspektów w tych 
koncepcjach jak i ich przełożenie na zakres, cel i metody ekonomii, pozwala na 
rozszerzenie repertuaru narzędzi, struktury podmiotowej i lepsze doprecyzowanie celów 
polityki zrównoważonego rozwoju. Dotychczasowe poszukiwania modelu człowieka, 
jak też dążenia w kierunku stworzenia nauki zrównoważonego rozwoju być może 
pozwolą na lepszą integrację koncepcji człowieka, jak też związanych z nią podejść. 
Opracowanie wskazało na to, że różne koncepcje człowieka mogą mieć różne 
zastosowanie w polityce zrównoważonego rozwoju. I tak szkoła neoklasyczna po 
uwzględnieniu efektów zewnętrznych w ramach ekonomii kosztów transakcyjnych 
(młodsza szkoła instytucjonalna) nowej ekonomii instytucjonalnej, pozwala na 
zrozumienie znaczenia instytucji i ram dla kształtowania zachowań podmiotów 
gospodarujących spójnych z założeniami polityki zrównoważonego rozwoju. Ekonomia 
behawioralna poprzez odkrycie zasad interakcji podmiotów i ich zachowań może 

                                                      
58 A. Horodecka, Koncepcja homo sustinens i jej rola w polityce gospodarczej wobec wyzwań 
globalnego kryzysu [The concept of homo sustinens and its role in economic policy towards the 
challenges of global crisis]. w: Polityka gospodarcza wobec globalnego kryzysu ekonomicznego, 
red. K. Pająk, J. Tomidajewicz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 31-55; A. 
Horodecka, Concept of human nature in selected world religions as institutional determinants of 
the sustainable development policy op.cit.  
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pozwolić na opracowanie instrumentów wspierających zmianę zachowań w drodze 
takich interakcji czy ich modyfikacji przy zastosowaniu odkrytych mechanizmów. 
Ekonomia ekologiczna szczególnie przydatna jest do zrozumienia wzajemnych 
powiazań celów gospodarczych, ekologicznych i społecznych, postrzegając je jako 
cześć całego systemu. Z kolei ekonomia humanistyczna pozwala na dostrzeżenie roli 
czynników kulturowych jak też wartości i norm ponadindywidualnych, które mogą być 
źródłem motywacji dla realizacji celów zrównoważonego rozwoju na drodze 
samorozwoju jednostki.  
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9. Niekonwencjonalna polityka monetarna: istota i m echanizm 
oddziaływania na gospodark ę 
 
Streszczenie 

 W wyniku zainicjowanych w 2007 roku napięć na rynku finansowym i następującej 
eskalacji kryzysu główne banki centralne weszły na ziemię dziewiczą, stosując 
niekonwencjonalną politykę monetarną (UMP - unconventional monetary policy). 
Celem opracowania jest właśnie eksploracja obszarów związanych ze stosowaniem 
niekonwencjonalnej polityki monetarnej. Ponieważ szczegóły programów UMP różniły 
się pomiędzy poszczególnymi bankami centralnymi i zależały od specyfiki gospodarek 
przedstawiono specyfikę UMP w konfrontacji z działaniami tradycyjnymi. Omówione 
zostały kanały, za pośrednictwem których UMP oddziałuje na gospodarkę. Pierwszym 
jest kanał restrukturyzacji portfela. Drugi kanał dotyczy korzystnych efektów zakupu 
aktywów zapewniających płynność rynku w okresach jej niedostatków. I w końcu 
informacja o zakupie aktywów pełni rolę sygnalizowania opinii banku centralnego na 
temat stanu gospodarki i prawdopodobnej reakcji na przyszłą ewolucję. Natomiast 
kwestią otwartą pozostaje skuteczność nowych instrumentów polityki, jak również ich 
przyszłych konsekwencji. Zaprezentowano również szersze kwestie związane 
z niepożądanymi skutkami UMP. 

Słowa kluczowe: niekonwencjonalna polityka monetarna, luzowanie ilościowe, zakupy 
aktywów, kryzys finansowy. 
 

Unconventional monetary policy: nature and channels  of 
transmission 
 
Abstract 

 Since the initial market strains began in 2007 and in response to the escalation of the 
crisis, major central banks entered into unchartered territory by adopting unconventional 
monetary policy (UMP) actions in line with their operational frameworks and mandates. 
The article explore a number of issues connected to the use of such unconventional 
monetary policy measures. Because the details of the UMP programs varied across 
central banks and depended on the particular structures of their respective economies the 
specific features of UMP in comparison with traditional measures were presented. 
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I summarize the different channels through which UMP may affect national economy. 
One channel works through the portfolio balance effects. A second channel involves the 
beneficial market effects that asset purchases can have in times of stress by providing 
market liquidity. Lastly, asset purchase announcements may have signaling effects about 
the central bank’s perception of economic conditions and about how it might be likely 
to react to future developments. The effectiveness of these new policy tools is an open 
question and many challenges and open issues remain regarding the future. The broader 
questions concerning undesirable implications of unconventional policy measures are 
also presented. 

Key words: unconventional monetary policy, financial crises, large-scale asset purchase 
program, quantitative easing. 
 
Wprowadzenie 

 Problem niekonwencjonalnej polityki pieniężnej (UMP - unconventional monetary 
policy) nabrał szczególnego znaczenia w czasie ostatniego kryzysu z powodu 
wyczerpania tradycyjnych sposobów prowadzenia polityki antycyklicznej, tzn. gdy 
stopy procentowe zbliżyły się do zera i mimo ekspansji fiskalnej perspektywy 
gospodarek nadal pozostawały niepewne. Zagadnienie to stało się wprawdzie 
przedmiotem wielu analiz, to jednak, jak się wydaje, wiele kwestii nadal jest 
dyskusyjnych. Pierwszą z nich jest sam sposób rozumienie UMP. Wiąże się z tym 
bezpośrednio charakter instrumentów stosowanych do jej realizacji. Natomiast sprawą 
zasadniczą pozostaje mechanizm oddziaływania UMP na gospodarkę, zwłaszcza 
w konfrontacji z transmisją tradycyjnej polityki monetarnej. Na uwagę zasługują 
również, obok efektów oczekiwanych, zagrożenia stwarzane przez UMP. Wszystkie te 
kwestie zostały poruszone w niniejszym tekście. 
 
1. Pojęcie i cechy niekonwencjonalnej polityki monetarnej 

 Dogodnym punktem wyjścia rozmowy na temat UMP powinno się stać 
przypomnienie tradycyjnych instrumentów i celów polityki pieniężnej, bowiem 
niekonwencjonalny charakter ujawnia się dopiero w konfrontacji z rutyną. 
Podstawowym celem polityki monetarnej była niska i stabilna inflacja, a instrumentem 
realizacji tego zadania była jednodniowa stopa procentowa (pieniądz nocny) na 
międzybankowym rynku pieniężnym, kształtowana przez podaż pieniądza banku 
centralnego dzięki operacjom otwartego rynku. Wysokość stóp procentowych była 
określana na podstawie szerokiego spektrum sygnałów makroekonomicznych, 
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z odwołaniem się do reguły Johna B. Taylora1. W rezultacie stopy procentowe 
reagowały na inflację i lukę podażową. W celu zminimalizowania ryzyka bilansowego 
banku centralnego wszystkie operacje służące zapewnieniu płynności realizowano 
w formie warunkowego zakupu pod precyzyjnie określony zastaw. Zwykle były to 
działania wystarczające do pobudzania gospodarki w załamaniu i powściągania presji 
inflacyjnej w ożywieniu oraz zapewnienia sprawnego funkcjonowania rynków 
pieniężnych2. 
 Do momentu wybuchu kryzysu finansowego polityka monetarna prowadzona była 
w dobrze zdefiniowanych ramach. Zmiany krótkookresowych stóp procentowych dzięki 
arbitrażowi były transmitowane na długookresowe stopy zwrotu z papierów rządowych 
i innych bardziej ryzykownych aktywów. Ponieważ ceny dóbr i usług zmieniały się 
znacznie wolniej, nominalne stopy procentowe przekładały się, dzięki arbitrażowi, na 
realne stopy procentowe, które z kolei wpływały na decyzje dotyczące konsumpcji, 
inwestycji i zatrudnienia. Większość kanałów transmisji odwoływała się do stabilnego 
systemu bankowego, pozwalającego gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom na 
reagowanie na impulsy ze strony polityki monetarnej poprzez zaciąganie pożyczek pod 
zastaw przyszłych wpływów lub poprzez udostępnianie nadwyżek dochodów3. 
 Motywem odwołania się do UMP były wyzwania, przed którymi stanęła polityka 
stabilizacyjna, nie tylko zresztą monetarna, w kryzysie. W tej kategorii mieściła się; 

• konieczność stymulowania gospodarki przy bliskim zera poziomie stóp 
procentowych (zero lower bund-ZLB); 

• potrzeba przywrócenie funkcji pełnionych przez rynki finansowe i zapewnienie 
stabilności finansowej; 

• skala długotrwałego załamania w sferze realnej gospodarki. 
Biorąc powyższe pod uwagę można wyodrębnić UMP skierowaną na: 

• odbudowę funkcjonowania rynku i pośrednictwa finansowego po ostrych 
szokach, głównie w strefie euro, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, oraz 
na przezwyciężenie słabości i rozczłonkowania systemu finansowego przede 
wszystkim w strefie euro i w Wielkiej Brytanii; 

                                                      
1J. B. Taylor, Discretion versus Policy Rules in Practice, "Carnegie-Rochester Conference Series 
on Public Policy" 1993, no. 39. 
2L. B. Smaghi, Conventional and Unconventional Monetary Policy, Keynote Lecture at the 
International Center for Monetary and Banking Studies, Geneva, 28 April 2009. 
3Global Impact and Challenges of Unconventional Monetary Policy, "IMF Policy Paper", 
October 2013. 
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• bezpośrednie stymulowanie aktywności gospodarczej w warunkach zerowych 
stóp procentowych4. 

 Naturalną dolną granicą wysokości nominalnych stóp procentowych jest zero, 
tymczasem głębokość recesji w wielu krajach sugerowała, że w myśl reguły Johna B. 
Taylora powinny być one niższe od zera, co jest niewykonalne, ponieważ podmioty 
gospodarujące mogą zawsze utrzymywać nie przynoszące dochodu zasoby gotówki. 
Obawy, że banki centralne stają się bezradne przy poziomie stóp procentowych bliskich 
zero sięgają J. M. Keynesa. Kontrastowały z tym poglądy, że nawet wówczas banki 
mogą wpływać na ceny i produkcję zwiększając płynność, zwłaszcza poprzez zakupy 
długookresowych aktywów. W ten nurt wpisywał się między innymi Frederic 
S. Mishkin, uznając opinię o bezradności banków centralnych przy zerowych stopach 

procentowych za ewidentnie fałszywą5. 

 Drugi problem wynikał z załamania systemu finansowego, ponieważ pęknięcie bańki 
spekulacyjnej zagroziło wypłacalności wielu banków oraz innych instytucji 
finansowych oraz pożyczkobiorców. Zachwiało to również, uznawanymi za trwałe, 
relacjami między oficjalnymi i rynkowymi stopami procentowymi. Utrudniało to 
stymulowanie wyjścia z recesji. Nietypowa sytuacja kazała poszukiwać 
niekonwencjonalnych rozwiązań. Pojawienie się dodatkowych celów polityki pieniężnej 
w wyniku kryzysu finansowego wymagało, zgodnie z regułą Jana Tinbergena, 

zwiększenia liczby instrumentów, w tym również niekonwencjonalnych6. 

 Przejście od ortodoksji do działań niekonwencjonalnych może się dokonywać 
następującymi pośrednimi etapami: 

• realizacja tradycyjnych celów standardowymi metodami, czyli polityka 
konwencjonalna; 

• realizacja tradycyjnych celów nietypowymi metodami; 

• osiąganie nietypowych celów ortodoksyjnymi sposobami; 

• osiąganie niekonwencjonalnych celów niekonwencjonalnymi metodami, 
przy czym ten ostatnimi przypadek stanowi najdalsze odstępstwo od ortodoksji. 
 Wprawdzie zaproponowana klasyfikacja na pozór wydaje się klarowna, to jednak jej 
praktyczne zastosowanie wiąże się z komplikacjami, jako że między dwiema 

                                                      
4Global Impact and Challenges ...,op.cit. 
5F. S. Mishkin, The Channels of Monetary Transmission: Lessons for Monetary Policy, "NBER 
Working Paper" 1996, no. 5464. 
6J. Tinbergen, On the Theory of Economic Policy, North Holland Publishing Co., Amsterdam 
1952. 
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skrajnościami, przypadkiem pierwszym i czwartym, występują sytuacje przejściowe, 
które trudno jednoznacznie zaklasyfikować. 
 O przenikaniu się różnych form polityki pieniężnej świadczą występujące między 
nimi relacje komplementarności lub substytucyjności. W pierwszym przypadku miary 
niestandardowe służą zwiększeniu skuteczności postępowania konwencjonalnego. 
W tym świetle można postrzegać wiele działań podejmowanych po powstaniu napięć na 
rynku pieniężnym w sierpniu 2007 roku i służących wsparciu jego funkcjonowania7. 
W drugiej sytuacji przedsięwzięcia niestandardowe mogą służyć złagodzeniu warunków 
finansowania, kiedy klasyczne środki zostały już wyczerpane. Takie działania, 
przynajmniej potencjalnie, stają się substytutami konwencjonalnej polityki8. 
 Polityka może być uznana za niestandardową nie tylko ze względu na 
wykorzystywane instrumenty, ale również ze względu na zaangażowane podmioty. 
Tradycyjnie banki centralne mają do czynienia wyłącznie z bankami komercyjnymi, 
ponieważ są one regulowanymi instytucjami kluczowymi dla systemu finansowego. 
W reakcji na kryzys banki centralne stanęły przed wyborem, czy nadal prowadzić 
operacje tylko z dotychczasowymi kontrahentami czy też rozszerzyć ich krąg. Decyzja 
o powiększeniu grona partnerów odzwierciedla jeden z zasadniczych wyborów 
koncepcji polityki niestandardowej9. 
 UMP była wspierana przez przedsięwzięcia towarzyszące. Jednym z nich było 
rozszerzenie tradycyjnej funkcji banków centralnych jako pożyczkodawcy ostatniej 
szansy. Działania te miały przeciwdziałać załamaniu płynności na rynku 
międzybankowym i zapobiec natychmiastowej eskalacji problemów banków 
znajdujących się w tarapatach. 
 Określenie polityki jako niekonwencjonalnej sugeruje radykalne odcięcie od czegoś, 
co nader umownie określa się mianem ortodoksji. Różnice te są jednak w rzeczywistości 
mniejsze niż wynikałoby to ze stosowanej terminologii. Pierwsza wątpliwość dotyczy 
celów banku centralnego, za który milczący konsens ukształtowany w ostatnich latach 
uznał utrzymanie stabilnego poziomu cen. Tymczasem w aktywności banków 
centralnych okresy, w których dominuje stabilizowanie inflacji przeplatają się 
z okresami, kiedy kierują się one na równi osiąganiem stabilizacji finansowej 
i makroekonomicznej. Stabilizacja cen nie była traktowana wyłącznie jako cel 
samoistny, ale także jako sposób, jak udowodniła to Wielka Recesja dalece 

                                                      
7M. Lenza, H. Pill, L. Reichlin, Monetary Policy in Exceptional Times, "ECB Working Paper 
Series" 2010, no 1253. 
8M. Lenza, H. Pill, L. Reichlin, Monetary Policy ...j. w. 
9M. Lenza, H. Pill, L. Reichlin, Monetary Policy ...j. w. 
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niewystarczający, osiągania stabilności finansowej i makro-ekonomiczne. Zatem 
reakcja banków centralnych na Wielką Recesję nie jest niczym nadzwyczajnym 
i powinna być traktowana jako pewna modyfikacja rozłożenia akcentów w celach banku 
centralnego10. Wprawdzie zmieniły się cele operacyjne i instrumenty, to podstawowe 
zadania banków centralnych polegające na zapewnieniu stabilności cen i systemu 
finansowego oraz, tam gdzie to przewidziano, walki z bezrobociem pozostały 
niezmienione. 
 Na UMP można również patrzeć jako na formę zarządzania długiem publicznym, 
która wpływa na strukturę zapadalności zobowiązań netto państwa. Analiza historyczna 
zarządzania długiem w Wielkiej Brytanii pozwala na zidentyfikowania epizodów, które 
są porównywalne z współczesnymi doświadczeniami, kiedy to efektywne terminy 
zapadalności zobowiązań publicznych zostały skrócone poprzez zakupy aktywów o dłu-
gim terminie zapadalności, przy wykorzystaniu nowo kreowanej bazy monetarnej11. 
 
2. Instrumenty niekonwencjonalnej polityki monetarn ej. 

 Rozumienie UMP nie przesądza jednoznacznie o sposobach jej prowadzenia. Można 
wyodrębnić trzy podstawowe narzędzia UMP: 

1. luzowanie ilościowe (quantitative easing - QE); 
2. komunikowanie się z rynkiem w celu kształtowania oczekiwań dotyczących 

przyszłych stóp procentowych, a tym samym oddziaływanie na ceny aktywów 
i poziom aktywności gospodarczej; 

3. zmiana struktury bilansu banku centralnego w wyniku zakupów papierów 
długoterminowych z zamiarem obniżenia długookresowych stóp procentowych. 
Banki centralne są liczącym się graczem na rynku papierów skarbowych i dlatego 
poprzez prowadzone operacje mogą wpływać na strukturę terminowych stóp 
procentowych12. 

 UMP jest dosyć powszechnie utożsamiana z QE, a za jej podstawowe narzędzie 
uważa się dokonywane w dużej skali zakupy aktywów (Large Scale Asset Purchases 
- LSAP), finansowane emisją pieniądza banku centralnego. Termin LSAP wprowadził 
Kohn w 2009 roku dla określenia zakupu długów przedsiębiorstw sponsorowanych 

                                                      
10D. Cobham, The Past, Present, and Future of Central Banking, "Oxford Review of Economic 
Policy" 2012, no.4. 
11W. A. Allen, Quantitative Monetary Policy and Government Debt Management in Britain since 
1919, "Oxford Review of Economic Policy" 2012, no. 4. 
12B. Bernanke, V. Reinhart. Conducting Monetary Policy at Very Low Short-Term Interest Rates, 
"American Economic Review" 2004, no. 2. 



Niekonwencjonalna polityka monetarna: istota i mechanizm oddziaływania ...   213 

przez państwo (government-sponsored enterprise-GSE), MBS oraz długoterminowych 
papierów skarbowych13. Nie oznacza to jednak, że tego typu operacje zostały wówczas 
przeprowadzone po raz pierwszy. Ich powstanie można datować na początek lat 60. 
kiedy to Fed próbował wpływać na długi koniec krzywej dochodowości w ramach tak 
zwanej operacji „twist”. Jednak skala tych zabiegów była nieporównywalnie mniejsza 
niż obecnie, a skuteczność ograniczona ze względu na emisję nowych papierów 
skarbowych14. 
 Zalążków myślenia w duchu UMP można doszukać się w dorobku Keynesa, który 
napisał „Być może oferowanie przez bank centralny zestawu cen kupna i sprzedaży 

najbardziej pewnych papierów wartościowych o wszelkich terminach spłaty, a nie tylko 
jednolitej bankowej stopy procentowej od krótkoterminowych weksli, jest jednym 

z najważniejszych możliwych w praktyce ulepszeń techniki oddziaływania na zjawiska 
pieniężne”15. 
 W zakupie aktywów przez bank centralny nie ma niczego nadzwyczajnego. Tym, co 
wyróżnia obecnie prowadzone operacje są ich skala oraz okoliczności16. Faktycznie 
zakupy krótkookresowych papierów skarbowych i rozszerzenie bazy monetarnej, co jest 
określane jako czyste QE jest tym, co ma miejsce, gdy bank centralny przeprowadza 
operacje otwartego rynku17. Kluczowa różnica sprowadza się do tego, że QE oznacza 
raczej bezpośredni zastrzyk określonej ilości pieniądza w szerokim znaczeniu, a nie 
wpływanie na jego cenę poprzez kształtowanie podstawowych stóp procentowych. 
Zakupy aktywów, w odróżnieniu od określania stóp procentowych, są decyzjami na 
temat ilości. 
 Druga różnica polega na tym, że banki centralne wykroczyły poza zakupy papierów 
krótkookresowych i zaczęły nabywać nie tylko rządowe papiery długookresowe, ale 
także aktywa sektora prywatnego, takie jak obligacje korporacyjne czy MBS. 
Krótkookresowe papiery skarbowe były wcześniej podstawowym, to jednak nie 
jedynym przedmiotem transakcji przeprowadzanych przez banki centralne. Bowiem już 

                                                      
13D.L Kohn, Monetary Policy Research and the Financial Crisis: Strengths and Shortcomings, 
Speech delivered at the Federal Reserve Conference on Key Developments in Monetary Policy, 
Washington D.C., 2009. 
14F. Modigliani, R. Sutch, Innovations in Interest Rate Policy, "The American Economic Review" 
1966 no. 1/2. 
15Cytowane za A. Rzońca, Kryzys banków centralnych. Skutki stopy procetnowej bliskiej zera, 
Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2014, s.55. 
16C. Bean, Quantitative Easing: An Interim Report, Speech to the London Society of Chartered 
Accountants, 2009. 
17M. Woodford, Methods of Policy Accommodation at the Interest Rate Lower Bound, paper 
presented to the Jackson Hole Symposium, August/September 2012. 
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uprzednio angażowały się one w interwencję na rynku walutowym, kupując tak 
specyficzne aktywa jak dewizy. 
 Struktura zapadalności nabywanych zobowiązań jest tak dobierana, aby kupowane 
aktywa pochodziły głównie od inwestorów, takich jak towarzystwa ubezpieczeniowe, 
fundusze emerytalne czy hedgingowe, które działają w długim horyzoncie. 
Zastępowanie w portfelach banków centralnych papierów krótkookresowych 
długookresowymi zostało określone mianem wydłużenia terminów zapadalności 
(maturity extension program - MEP)18. 
 Na temat wpływu QE na rynki finansowe ścierają się dwa poglądy, określane mianem 
podejścia strumieniowego i zasobowego. Zgodnie z pierwszym strumień dokonywanych 
zakupów czyli ich wielkość w poszczególnych okresach jest najważniejszym 
czynnikiem wpływającym na ceny aktywów i tym samym kształtującym warunki 
rynkowe i rynki finansowe. Zgodnie z podejściem zasobowym na rynki finansowe 
wpływają spodziewane całkowite skumulowane zakupy19. 

QE oznacza ekspansję bilansu banku centralnego, która jednocześnie nie zmienia 
struktury jego aktywów. Innymi słowy zasoby konwencjonalnych aktywów 
utrzymywanych przez bank centralny w normalnych czasach po prostu zwiększają się. 
Natomiast w odróżnieniu od tego w przypadku luzowania jakościowego całkowity 
bilans banku centralnego pozostaje niezmieniony, natomiast zmienia się jego struktura, 
jako że niekonwencjonalne aktywa zostają wprowadzone w miejsce aktywów 
konwencjonalnych. Obydwa te przypadki zostały przedstawione schematycznie na 
rysunkach 1 i 220. 
 Komunikowanie się z rynkiem, służące wpływaniu na oczekiwania i zachowania 
podmiotów gospodarujących zawsze było istotnym ogniwem w instrumentarium 
polityki pieniężnej banku centralnego. Polegało ono między innymi na przekazywaniu 
informacji na temat celów i motywów podejmowania decyzji. Nabrało to szczególnego 
znaczenia w czasie ostatniego kryzysu w wyniku powszechnego spadku zaufania 
i wzrostu niepewności. 
 

                                                      
18Ch. Bean, Pension Funds and Quantitative Easing, Speech given by Deputy Governor for 
Monetary Policy, Bank of England, 2012 May 
19R. Koepke, Quantifying the Fed’s Impact on Capital Flows to EMs, "Institute of International 
Finance Research Note" 2013. 
20M. Lenza, H. Pill, L. Reichlin, Monetary Policy in Exceptional Times, "ECB Working Paper 
Series" 2010, no. 1253.  
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Rysunek 1 Schemat polityki luzowania jakościowego 

Źródło: M. Lenza, H. Pill, L. Reichlin, Monetary Policy in Exceptional Times, "ECB Working 
Paper Series" 2010, no. 1253. 
 

 
Rysunek 2 Schemat polityki luzowania ilościowego 

Źródło: M. Lenza, H. Pill, L. Reichlin, Monetary Policy in Exceptional Times, "ECB Working 
Paper Series" 2010, no. 1253. 
 
 Często wskazywaną słabością tradycyjnej polityki monetarnej był fakt, że banki 
centralne bezpośrednio mogły oddziaływać tylko na krótkookresowe nominalne stopy 
procentowe, podczas gdy decyzje podmiotów gospodarujących zależą od 
długookresowych realnych stóp procentowych. Przełożenie między tymi dwiema 
wielkościami zapewniały przewidywania podmiotów gospodarujących dotyczące 
przyszłej inflacji. Ponieważ tworzenie przewidywań przez podmioty gospodarujące nie 
wpisuje się łatwo w schematy, wnosi ono zarazem elementy niepewności do 
mechanizmu transmisji polityki monetarnej. W celu ograniczenia niepewności 
w ramach UMP banki centralne zaczęły bezpośrednio i jednoznacznie wpływać na 
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zmienne decyzyjne podmiotów gospodarujących, a więc długoterminowe stopy 
procentowe i inflację. 
 
3. Kanały oddziaływania niekonwencjonalnej polityki  monetarnej na 

gospodark ę 

 Powszechne zastosowanie UMP u progu Wielkiej Recesji sprowokowało dyskusję 
na temat jej przydatności. Przed 2007 rokiem większość makroekonomistów, którzy w 
ogóle wierzyli w skuteczność polityki monetarnej było przekonanych, że staje się ona 
całkowicie bezradna wobec stóp procentowych bliskich zera. U zarania kolejnych rund 
QE w Stanach Zjednoczonych, strefie euro, Wielkiej Brytanii i Japonii powstał nowy 
konsens. Ugruntowało się przekonanie, że UMP w określonych warunkach może 
znacząco, pozytywnie wpływać na gospodarkę21 i oddziałuje na gospodarkę 
następującymi kanałami: 

• kanał stóp procentowych; 

• dostosowania portfelowe; 

• sygnalizowanie; 

• kanał płynności. 

 
 
Rysunek 3 Schemat oddziaływania niekonwencjonalnej polityki monetarnej na 

gospodarkę 
Źródło: opracowanie własne 

                                                      
21. M . D. Chinn, Global Spillovers and Domestic Monetary Policy. The Impacts on Exchange 
Rates and Other Asset Prices, paper prepared for the 12th annual BIS Annual Conference, 
Luzern, 20-21 June 2013 
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 Ich wyodrębnienie jest w znacznej mierze umowne i służy wyłącznie celom 
analitycznym, bowiem w rzeczywistości są one silnie wzajemnie powiązane, chociażby 
dlatego, że dostosowania portfelowe wpływają na stopy procentowe. Schematycznie 
ilustruje to rysunek 3. 
 
Kanał stóp procentowych. QE wpływa na gospodarkę przez tradycyjny kanał stóp 
procentowych. Różnica w stosunku do klasycznych schematów polega na tym, że UMP 
kształtuje długookresowe realne stopy procentowe, które można obniżyć poprzez: 

• pobudzenie oczekiwań inflacyjnych; 

• obniżenie ścieżki stóp procentowych banku centralnego; 

• spadek premii terminowej. 
 Cele te można osiągnąć dzięki deklarowanemu przez bank centralny utrzymaniu 
niskich stóp procentowych przez okres dłuższy niż wynikający z normalnej funkcji 
reakcji. Inną możliwością jest bezpośredni zakup aktywów lub pożyczki bankowe22. 
Dzięki obniżeniu długookresowych stóp nominalnych w warunkach wysokich 
oczekiwań inflacyjnych, spadają także stopy realne. To zachęca przedsiębiorców 
i gospodarstwa domowe do zaciągania kredytów. 
 Zobowiązanie banku centralnego do utrzymywania niskich stóp procentowych może 
być bezwarunkowe lub warunkowe. W pierwszym przypadku są one utrzymywane przez 
ściśle określony z góry czas bez względu na okoliczności, a ewentualne dalsze 
łagodzenie polityki pieniężnej polega na wydłużaniu tego okresu. Zobowiązanie 
bezwarunkowego utrzymywania niskich stóp procentowych ma złagodzić obawy przed 
deflacją, a także zbudować przekonanie, że przyszłe ożywienie koniunktury z ewentu-
alnie towarzysząca mu inflacją spowoduje spadek realnych stóp procentowych. Jednak 
ze względu na elementy niepewności, które niesie przyszłość takie postępowanie 
obciążone jest znaczącym ryzykiem. Zobowiązanie warunkowe uzależnia charakter 
polityki pieniężnej od sytuacji makroekonomicznej23. 
 Wiarygodność banku centralnego utrzymania niskich stóp procentowych związana 
jest z kupowaniem aktywów długookresowych. W takiej sytuacji przedwczesne 
podniesienie stóp procentowych oznaczałoby poniesienie strat na aktywach 
utrzymywanych w portfelach banków centralnych. Takie sygnalizowanie może również 
zmniejszyć obawy przedsiębiorstw i gospodarstw domowych przed deflacją. Trwała 

                                                      
22B. W. Fawley, Ch. J. Neely, Four Stories of Quantitative Easing, "Federal Reserve Bank of St. 
Louis Review" 2013, no. 1. 
23B. Bernanke, V. Reinhart, Conducting Monetary Policy…,op. cit. 
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interwencja banku centralnego może także ograniczyć zmienność i tym samym 
ekonomiczną niepewność24. 
Efekt portfelowy. Istota tego mechanizmu została pierwszy raz opisana przez Jamesa 
Tobina25 oraz, nieco później, przez podążających jego śladem Karla Brunnera i Allana 
H. Metzlera26. Zauważyli oni, że bank centralny zmieniając relatywną podaż aktywów o 
różnych terminach zapadalności i niejednakowej płynności kształtuje stopę zwrotu 
z aktywów, które nie są doskonałymi substytutami. Oznacza to, że wielkości, na które 
bank centralny oddziałuje, na przykład względne ilości pieniądza i papierów 
skarbowych znajdujące się w posiadaniu sektora prywatnego, mogą kształtować ceny 
aktywów i w konsekwencji decyzje inwestycyjne. 
 Początkowo inwestorzy utrzymują w portfelach aktywa w proporcjach 
zdeterminowanych przede wszystkim przez stopę zwrotu, przypisywane im ryzyko, 
płynność, a także indywidualne preferencje. W wyniku operacji LSAP zmienia się 
struktura portfela podmiotów prywatnych i niektóre z nich mają więcej jednych 
aktywów w stosunku do stanu pożądanego i mniej innych. Natomiast inne podmioty 
znajdują się w odwrotnej sytuacji, co uruchamia proces dostosowawczy, trwający do 
chwili przywrócenia równowagi, kiedy struktura portfela każdego inwestora odpowiada 
ponownie jego indywidualnym preferencjom. Przeprowadzane transakcje wpływają na 
ceny aktywów i w konsekwencji osiąganą z nich stopę zwrotu. 
 Istotnym elementem tego kanału transmisji jest niejednorodność podmiotów 
gospodarujących, z której wynika preferowanie różnej struktury portfela. Niepełna 
zastępowalność aktywów wyrasta z teorii preferowanego środowiska inwestora, który 
przedkłada określone aktywa (typowo obligacji o określonym terminie zapadalności) 
nad inne, ze skutkiem polegającym na tym, że inwestorzy uznają aktywa ze swego 
preferowanego środowiska za niedoskonały substytut innych27. 
 Zmiana struktury portfela, istotna wprawdzie dla indywidualnego inwestora, nie ma 
bezpośredniego znaczenia dla gospodarki. Ważne jest natomiast, że w ostatecznym 
rachunku ceny aktywów nabywanych przez bank centralny rosną, co oznacza spadek ich 
rentowności. W wyniku LSAP inwestorzy mają mniej obligacji skarbowych i więcej 
gotówki na rachunkach bankowych. Ponieważ stopa zwrotu z depozytów jest niższa niż 

                                                      
24M. Fratzscher, Capital Flows, Push versus Pull Factors and the Global Financial Crisis, "EBC 
Working Paper" 2011, no. 1364. 
25J. Tobin, Money, Capital and Other Stores of Value, "American Economic Review, Papers and 
Proceedings" 1961, no. 2. 
26K. Brunner, A. H. Meltzer, Mr Hicks and the ‘‘Monetarists’’, "Economica" 1973, no. 1. 
27M. Joyce, D. Miles, A. Scott, D. Vayanos, Quantitative Easing and Unconventional Monetary 
Policy-An Introduction, "Economic Journal" 2012, November. 
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z obligacji skarbowych czy akcji lub obligacji jest wysoce prawdopodobne, że 
inwestorzy dokonają ich zakupu, co wpłynie na wzrost cen szerokiej gamy aktywów, 
obniżając jednocześnie stopę zwrotu. To z kolei zwiększa dostępność i obniża koszty 
finansowania przedsiębiorstw korzystających z emisji akcji lub obligacji, przyczyniając 
się do stymulowania gospodarki28. 
 Drugim kanałem, poprzez który LSAP mogą oddziaływać na ceny aktywów jest 
obciążające rynek obligacji agregatowe ryzyko stopy procentowej,. Ceny aktywów 
o stałym dochodzie, jakimi są zazwyczaj obligacje skarbowe, zależą nie tylko od 
bieżącego, ale również od przyszłego ruchu stóp procentowych. Ich przewidywanie jest 
zawsze związane z niepewnością, która jest tym większa, im dalej wybiega się 
w przyszłość. Inwestorzy niechętni ryzyku będą wymagali premii za jego ponoszenie, 
tym wyższej im bardziej odległy jest termin zapadalności. Bank centralny poprzez 
zakupy aktywów o długim terminie zapadalności skraca średni termin zapadalności 
aktywów znajdujących się w rękach prywatnych. W rezultacie spada premia za ryzyko, 
związane z terminem zapadalności lub alternatywnie rośnie cena tej kategorii aktywów 
dla tych, którzy chcą je utrzymywać29. 

 W opozycji w stosunku do tego pozostaje koncepcja równoważności, pod względem 
przesłanek ideowych pokrewna teorii Ricardo-Barro. Jej istota sprowadza się do 
stwierdzenia, że kiedy bank centralny zastępuje pieniądzem długookresowe papiery 
skarbowe, to w istocie nie zmienia ryzyka obciążającego sektor prywatny jako całość, 
mimo że pieniądze są mniej ryzykownym aktywem niż długookresowe obligacje 
skarbowe. Dzieje się tak, ponieważ ryzyko kredytowe związane z obli-gacjami 
rządowymi nie znika w wyniku usunięcia go z bilansów sektora prywatnego, a zostaje 
jedynie przemieszczone do skonsolidowanego bilansu sektora publicznego. Zakupy 
ryzykownych aktywów intensyfikują niepewność dotycząca przyszłej wartości netto 
rządu, zwiększając groźbę obciążenia gospodarstw domowych dodatkowymi podatkami 
w przyszłości. W rezultacie ryzyko obciążające gospodarstwa domowe pozostaje 
niezmienione, inny jest tylko jego charakter30. 

 Efektowi portfelowemu zagrażają niskie stopy procentowe. Jeżeli inwestor sprzeda 
papiery skarbowe zostaną one zastąpione w jego portfelu przez pieniądz. Gdy stopy 
procentowe są bliskie zera, wówczas pieniądz i krótkookresowe papiery skarbowe są 

                                                      
28Ch. Bean, Pension Funds...,op.cit. 
29D. Vayanos, J.-L. Vila, A Preferred-Habitat Model of the Term Structure of Interest Rates, 
"NBER Working Paper" 2009, no. 15487. 
30G. Eggertsson, M. Woodford, The Zero Bound on Interest Rates and Optimal Monetary Policy, 
"Brookings Papers on Economic Activity" 2003, no. 1. 



220  Marek Lubinski 

doskonałymi substytutami, ponieważ jedne i drugie nie przynoszą dochodu, a także 
obciążone są ryzykiem bliskim zera oraz jedne i drugie charakteryzują się wysoką 
płynnością. W tej sytuacji pieniądz wykreowany przez zakupy bonów 
krótkookresowych zostaje pasywnie zaabsorbowany przez gospodarkę, która znajduje 
się w pułapce płynności. Ażeby uniknąć takiego niebezpieczeństwa banki centralne 
kupują aktywa inne niż krótkookresowe papiery skarbowe, które są bardziej odległymi 
substytutami pieniądza. Innymi słowy skutki interwencji są tym bardziej znaczące, im 
nabywane przez bank centralny aktywa są gorszymi substytutami pieniądza. 
 Spadek stopy zwrotu z obligacji skarbowych jest tylko częścią mechanizmu 
transmisji i nie jest bynajmniej ostatecznym celem LSAP. Zmiany stopy zwrotu z innych 
obciążonych ryzykiem aktywów są przypuszczalnie znacznie ważniejsze jako sposób 
pobudzania popytu. Mogą być one rozpisane na dwie składowe. Jedną jest stopa zwrotu 
z obligacji skarbowych jako aktywu bezpiecznego, stanowiącego układ odniesienia, 
a drugą zmiany spredu między stopą zwrotu z ryzykownych aktywów i wolną od ryzyka 
stopą zwrotu z obligacji. Zatem zakupy aktywów przez bank centralny mogą wpływać 
na ceny i stopy zwrotu z ryzykownych aktywów raczej poprzez oddziaływanie na 
spredy, a nie poprzez kształtowanie stopy zwrotu z obligacji skarbowych31. 

 W gospodarce otwartej jednym z aktywów są waluty. W analizie wpływu UMP na 
kurs walutowy szczególnie przydatna jest hipoteza przestrzelenia, do którego dochodzi, 
jeżeli współistnieją sektory o sztywnych i elastycznych cenach, a jedną z nich jest kurs 
walutowy. Ekspansja monetarna, prowadząca do spadku stóp procentowych zmniejsza 
atrakcyjność aktywów krajowych, powoduje odpływu kapitału i deprecjację w krótkim 
okresie w skali większej niż wymogi równowagi długookresowej32. 

 W analizie konsekwencji UMP dla kształtowania się kursu walutowego odwoływano 
się do doświadczeń Wielkiego Kryzysu, kiedy powszechna konkurencyjna dewaluacja 
prowadziła, zgodnie z powtarzanym sloganem, do zubożania sąsiada. Poszukiwaniu 
tego typu analogii przeciwstawia się Ben Bernanke. Jego zdaniem akomodacyjna 
polityka pieniężna prowadzona w większości krajów rozwiniętych w celu stymulowania 
gospodarki nie pozwala spodziewać się znaczących zmian kursu walutowego między 
nimi. Dlatego też pożytki z akomodacyjnej polityki pieniężnej płyną głównie ze 
stymulowania popytu wewnętrznego, a nie ze zmian relacji kursowych. Zewnętrzne 

                                                      
31D. Miles, Asset Prices, Saving and the Wider Effects of Monetary Policy, speech at the 
pro.Manchester Business Conference 1 March 2012. 
32R. Dornbusch, Expectations and Exchange Rate Dynamics, "Journal of Political Economy" 
1976, no. 6; J. A. Frankel. A. K. Rose, Determinants of Agricultural and Mineral Commodity 
Prices, "Harvard Kennedy School Faculty Research Working Paper Series" 2010, no. RWP10-
038. 
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efekty takiej polityki są również jego zdaniem pozytywne, zamiast więc o polityce 
zubożania sąsiada można mówić o jego wzbogacaniu w wyniku ożywienie koniunktury. 
 Sytuacja nie jest równie jednoznaczna w relacjach z krajami rozwijającymi się. 
Wynika to po części z odmiennych priorytetów w polityce gospodarczej. W krajach 
rozwiniętych jej podstawowym celem jest utrzymanie popytu wewnętrznego na 
poziomie zapewniającym stabilność cen i, w niektórych przypadkach, pełne 
zatrudnienie. W odróżnieniu od tego wiele krajów rozwijających się w ostatnich latach 
realizowało politykę rozwoju przez eksport i dlatego mogą być one bardziej wrażliwe 
na ograniczającą go aprecjację33. 
 Jednak praktycznego wymiaru tych efektów nie należy przeceniać. Po pierwsze, 
zmiany kursów walutowych w krajach rozwijających się ważone handlem po 2008 roku 
w większości przypadków nie były znaczące. Po drugie, powrót krajów rozwiniętych na 
ścieżkę wzrostu gospodarczego jest w interesie krajów rozwijających się. Zagrożenie 
mogą kreować jedynie znaczące fluktuacje w przepływach kapitału34. 
 Wynikający z efektu portfelowego wzrost cen aktywów uruchamia dobrze znany 
mechanizm akceleratora finansowego. Wzrost cen oznacza bowiem wzrost wartości 
netto aktywów potencjalnych kredytobiorców i oferowanego przez nich zastawu, co 
z jednej strony zwiększa skłonność do zaciągania kredytów, z drugiej natomiast zachęca 
banki do ich udzielania. Jednocześnie wzrost wartości zastawu przyczynia się do 
obniżenia premii za finansowanie zewnętrzne, co ułatwia kredytowanie nie tylko 
przedsiębiorstwom, ale również gospodarstwom domowym. 
Sygnalizowanie lub szerzej komunikowanie się z rynkiem nabrało szczególnego 
znaczenia w warunkach niestabilności rynków finansowych oraz narastającej 
niepewności w czasie kryzysu finansowego. Kanał ten obejmuje wszystko, co podmioty 
gospodarujące mogą wywnioskować na podstawie bieżących decyzji banku centralnego 
o przyszłej ścieżce polityki monetarnej. Na przykład zakupy aktywów 
długoterminowych mogą prowadzić uczestników rynku do wniosku, że stopy 
procentowe pozostaną niskie dłużej, niż by to wynikało wyłącznie z realizacji celu 
inflacyjnego. Gdy władze monetarne zainicjowały zakupy aktywów politykom 
gospodarczym nieobce były obawy o spadek inflacji znacząco poniżej celu 
średniookresowego. To z kolei mogło prowadzić do obniżenia oczekiwań inflacyjnych, 

                                                      
33B. S. Bernanke, Monetary Policy and the Global Economy, Public Discussion in Association 
with the Bank of England, London School of Economics, London, United Kingdom, March 25, 
2013, http://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/bernanke20130325a.htm (dostęp 
06.06.2015) 
34B. S. Bernanke, Monetary Policy and the Global Economy, op.cit. 



222  Marek Lubinski 

skutkujących wzrostem spodziewanych realnych stóp procentowych, nawet jeżeli 
nominalne stopy procentowe pozostaną niskie35. 
 Biorąc pod uwagę, że LSAP wpływają na nominalne stopy procentowe oraz są 
symptomem przyszłej polityki podkreśla się, że nawet przy niskich stopach 
procentowych zakupy aktywów przez bank centralny wpływają na gospodarkę tylko 
w stopniu, w jakim są traktowane jako zwiastun przyszłej polityki i zostają włączone do 
przewidywań inflacji i stóp procentowych36. Michael Woodford stwierdza, że 
z ostatnich doświadczeń wynika, że informacje banku centralnego na temat przyszłej 
polityki, przynajmniej przy spełnieniu określonych warunków, wpływają na rynki 
finansowe w sposób, który odzwierciedla ewolucje przekonań na temat przyszłego ruchu 
stóp procentowych37. 

 Sygnały generowane przez bank centralny kształtują przewidywania podmiotów 
gospodarujących. Na przykład politycy gospodarczy mogą bezpośrednio kształtować 
oczekiwania dotyczące przyszłych stóp procentowych, deklarując ich utrzymanie na 
niskim poziomie przez określony czas. Ponieważ stopy długookresowe są średnią 
spodziewanych krótkookresowych stóp procentowych kanał oczekiwań może 
doprowadzić do spłaszczenia krzywej dochodowości. Zobowiązanie do utrzymywania 
niskich stóp procentowych może zapobiec obniżeniu oczekiwań inflacyjnych, co 
mogłoby prowadzić do wzrostu realnych stóp procentowych i ograniczenia wydatków. 
Jeżeli przewidywania okażą się poprawne obniżone długookresowe realne stopy 
procentowe dalej zachęcają do pożyczania i wydatkowania38. 
 Polityka komunikowania się banku centralnego z rynkiem kształtuje skłonność 
banków komercyjnych do podejmowania ryzyka i percepcję ex ante prawdopodobnej 
funkcji reakcji banku centralnego. Jeżeli w ocenie banków komercyjnych bank centralny 
będzie łagodził politykę monetarną w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej zmniejszy 
się obawa przed załamaniem, wzrośnie poczucie bezpieczeństwa i stabilności, z drugiej 
natomiast strony kreowane będzie ryzyko nadużycia.39.. Powstaje zatem pytanie, jaka 
polityka monetarna może zmienić oczekiwania inflacyjne, przewidywaną ścieżkę zmian 
stóp procentowych i/lub premię za ryzyko. Przede wszystkim bank centralny może 

                                                      
35H. Ugai, Effects of the Quantitative Easing Policy: A Survey of Empirical Analysis, "Monetary 
and Economic Studies" 2007, no. 1. 
36M. Joyce, D. Miles, A. Scott, D. Vayanos, Quantitative Easing...,op. cit. 
37M. Woodford, Methods of Policy Accommodation at the Interest Rate Lower Bound, paper 
presented to the Jackson Hole Symposium 2012, August/September 
38G. B. Eggertsson, M. Woodford, The Zero Bound...,op. cit. 
39Y. Altunbas, L. Gambacorta, D. Marques-Ibanez, Does Monetary Policy Affect Bank Risk?," 
International Journal of Central Banking" 2014, no.1. 
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zadeklarować przywiązanie do zerowych stóp procentowych dłuższej, niż wynikałoby 
to z normalnej funkcji reakcji. Niezależnie od pojawiającej się aprobaty takiego 
reagowania, bywa ono nieco złośliwie określane mianem przywiązania do (hołdowania) 
nieodpowiedzialności. Taka strategia jest narażona na ryzyko niespójności w czasie, 
bowiem bank centralny może ulec pokusie niedotrzymania zobowiązań, gdy tylko 
sytuacja poprawi się. Bank centralny może wówczas za optymalny uznać powrót do 
wcześniej deklarowanego celu inflacyjnego40. 
 Sposobem kreowania oczekiwań jest deklaracja kontynuowania QE dopóki inflacja 
mierzona CPI stabilizuje się na poziomie zero rok do roku, w celu podtrzymania 
przekonania, że bliska zera stopa procentowa zostanie utrzymana dopóki wzrost cen nie 
ulegnie znaczącemu przyspieszeniu. W rezultacie krzywa dochodowości odzwierciedla 
wiarę, że zerowe stopy procentowe będą utrzymane przez pewien czas, nawet jeżeli 
gospodarka wejdzie w fazę ożywienia, bowiem społeczeństwo żywi przekonanie, że QE 
zostanie zaniechana dopiero, gdy publikowane dane na temat bazowej inflacji CPI staną 
się większe od zera, z uwzględnieniem faktu, że inflacja reaguje z opóźnieniem na 
zmiany w sferze realnej gospodarki41. 
 Jeżeli nominalna stopa procentowa zbliża się do zera jedynym sposobem dalszego 
jej obniżania w wymiarze realnym jest pobudzenie oczekiwań inflacyjnych. W tym celu 
bank centralny utrwala przeświadczenie, że polityka monetarna będzie mniej 
restrykcyjna niż normalnie. Luźna polityka monetarna prowadzi do wzrostu cen 
w przyszłości powyżej celu inflacyjnego. Tak więc optymalna reakcja polityki 
pieniężnej w warunkach zerowych stóp procentowych polega na przestrzeleniu celu 
inflacyjnego w przyszłości i jeszcze większego w teraźniejszości42. 

 Efekt zaufania, powiązany jest wprawdzie z sygnalizowaniem, jednak nie jest z nim 
tożsamy. Na przykład od tego, w jakim stopniu zostanie uznane, że QE przyczynia się 
do poprawy perspektyw ekonomicznych podmioty gospodarujące mogą zostać 
zachęcone do zwiększenia wydatków. Ten ogólny wzrost zaufania, wpływający na 
obniżenie premii za ryzyko, może spowodować wzrost cen aktywów43. 

Kanał płynności. Poprzez ten kanał QE może bezpośrednio złagodzić warunki 
finansowe i wesprzeć pożyczki bankowe dla podmiotów gospodarujących dzięki 

                                                      
40B. W Fawley, Ch. J. Neely, Four Stories of Quantitative Easing, "Federal Reserve Bank of St. 
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Papers on Economic Activity" 1998, no. 2. 
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poprawie dostępności funduszy. Zakupy aktywów przez bank centralny podnoszą ich 
ceny, poprawiając bilanse banków komercyjnych i przedsiębiorstw. W wyniku LSAP 
banki komercyjne mają większe rezerwy w banku centralnym. Zyskują również 
dodatkowe depozyty, które są wynikiem kupowania przez bank centralny aktywów od 
podmiotów niebankowych. Środki pozyskane przez instytucje niebankowe w wyniku 
zakupów dokonywanych przez bank centralny przybierają początkowo postać 
depozytów bankowych. Ten zastrzyk rezerw ułatwia bankom komercyjnym 
finansowanie wyższych płynnych aktywów i może je skłonić do udzielania 
dodatkowych pożyczek. Skala reakcji zależy od formy w jakiej te środki napłyną do 
banków. Część z nich może przybrać postać terminowych funduszy jako rezultat 
emitowania obligacji przez banki i może ułatwić udzielanie kredytów bardziej niż 
pieniądz krótkookresowy44. 
 Jeżeli banki korzystają ze wzrostu cen aktywów identycznie jak korporacje 
niefinansowe wtedy koszty zaciąganego przez nie długu również spadają. Spadek 
kosztów finansowania w połączeniu ze spadkiem wolnej od ryzyka stopy procentowej 
obniża koszty pożyczek udzielanych przedsiębiorstwom i gospodarstwom domowym45. 
 QE obniża premię za płynność i tym samym koszty pożyczania dla sektora 
prywatnego dzięki temu, że bank centralny zapewnia tanią płynność instytucjom 
finansowym Dodatkowo poprzez kanał cen aktywów obfite strumienie płynności 
dostępne w wyniku QE i poprzez LASP podtrzymują ceny domów oraz innych 
aktywów, zachęcając inwestorów do zakupu bardziej ryzykownych aktywów46.
 Zakupy papierów komercyjnych i obligacji korporacyjnych przez bank centralny 
służą poprawie sytuacji na rynku długu przedsiębiorstw również bardziej bezpośrednio. 
W warunkach napięć na rynkach finansowych inwestorzy obawiają się, że nie znajdą 
nabywców na te aktywa po korzystnych cenach. To może uczynić skomplikowanym lub 
kosztownym dla niektórych przedsiębiorstw pozyskiwanie środków z rynków 
kapitałowych, jako że inwestorzy wymagają wyższej stopy zwrotu lub premii za 
płynność w celu zrekompensowania ryzyka. Oferując gotowość zakupu papierów 
komercyjnych i obligacji korporacyjnych bank centralny rozwiewa te obawy, 
utwierdzając inwestorów w wierze o możliwości sprzedaży tego typu aktywów 
i obniżając tym samym wymaganą stopę zwrotu do normalnego poziomu. Takie 

                                                      
44H. Ugai, Effects of the Quantitative Easing Policy...op. cit. 
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postępowanie banku centralnego może również zachęcić inwestorów do zaangażowania 
się na rynku kapitałowym, zwiększając pulę dostępnych środków47. 
 W kryzysie banki centralne wyszły poza tradycyjny schemat polityki pieniężnej 
i pełniły funkcję pożyczkodawcy ostatniej szansy. Zgodnie z klasyczną propozycją 
Waltera Bagehota bank centralny może ratować wypłacalne instytucje finansowe, które 
cierpią na przejściowy niedostatek płynności, udzielając im pożyczek pod wiarygodny 
zastaw48. Wszelako krytycy Bagehota zwracają uwagę, że przy spełnieniu tak 
rygorystycznych warunków pożyczkodawca ostatniej szansy staje się zbyteczny, 
bowiem wówczas każdy bez problemów może kredytować się na rynku prywatnym. 
 Wzrost środków płynnych i depozytów zachęca banki do rozszerzenia akcji 
kredytowej. W ten sposób QE może pobudzić podaż kredytu poprzez system bankowy, 
jak również za pośrednictwem rynku kapitałowego. Ale w wyjątkowych warunkach 
kryzysu finansowego efekt ten był stosunkowo słaby, ponieważ banki skoncentrowały 
się na poprawie bilansów. W takich okolicznościach ważniejszym czynnikiem 
wpływającym na podaż kredytu jest wielkość kapitałów banków i koszty pozyskiwania 
środków. Zatem QE może pobudzić podaż kredytu pośrednio, poprzez pobudzenie 
zapotrzebowania inwestorów na zobowiązania i papiery banków49. 
 
4. Skutki uboczne niekonwencjonalnej polityki monet arnej 

 Polityka gospodarcza, a polityka monetarna nie jest tutaj wyjątkiem, oprócz skutków 
pożądanych często powoduje niedostrzegane lub bagatelizowane negatywne efekty 
uboczne, które mogą osłabić lub wręcz zniwelować skutki pożądane i ocze-kiwane, 
a które z całą pewnością nie ujawniły się dotąd w pełni. Jak napisał von Mises 
„Zadaniem ekonomii jest za to przewidzenie długookresowych skutków, co pozwoli 
uniknąć podejmowania takich prób naprawy, które zasieją jednocześnie ziarna jeszcze 

większej katastrofy w przyszłości"50. 

 Polityka konwencjonalna była oparta na gruntownych podstawach teoretycznych. 
Natomiast w odróżnieniu od tego, z racji swojej nowości, UMP była przejawem reakcji 
na nadzwyczajne okoliczności, a nie konsekwencją rozwoju intelektualnego. Dlatego 
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między innymi zabrakło uzgodnionych ram teoretycznych dla oceny wpływu UMP na 
gospodarkę51. 
 Ponadto konwencjonalna polityka monetarna odwoływała się do utrwalonej 
koncepcji na temat mechanizmu transmisji. Takich podstaw siłą rzeczy nie może być 
w przypadku UMP, gdyż z racji niekonwencjonalności brakuje doświadczeń 
historycznych. Uogólnienia utrudnia również fakt, że UMP przybierała rożne formy 
w poszczególnych krajach i stosowana była w rożnych warunkach. 
 Oddziaływanie UMP na gospodarkę ma charakter wielopłaszczyznowy, stąd 
kompleksowa ocena jej skutków bynajmniej nie jest łatwa. Efekty QE wydają się być 
znaczące, chociaż niepewne. Najbardziej ogólnie wskazuje się, że UMP zakończyła ię 
sukcesem w realizacji celów wewnętrznych, zwłaszcza w czasie największych 
perturbacji finansowych. Funkcjonowanie rynków finansowych zostało generalnie 
odbudowane, a obawa przed ryzykiem spadła. Dzięki temu zmalała długookresowa 
stopa zwrotu z obligacji i, w niektórych przypadkach, spadły spredy kredytowe. Można 
odnotować także korzyści dla stabilności cen i wzrostu gospodarczego, chociaż ze 
względu na skalę opóźnień między zmiennymi i trudności myślenia kontrfaktualnego 
wnioski takie są znacznie mniej pewne. 
 Dla ilustracji można posłużyć się obliczeniami dla Wielkiej Brytanii. Według 
szacunków zakupy aktywów w wysokości 200 mld. Ł od marca 2009 do stycznia 2010 
roku zwiększyły PKB w granicach 1,5-2,0% w porównaniu do sytuacji bez interwencji 
i przyczyniły się przyspieszenia inflacji w granicach 0,75 - 1,5 punktu procentowego. 
Przy założeniu, że dodatkowe zakupy w wysokości 125 mld Ł między październikiem 
2011 roku i majem 2012 roku wywrą proporcjonalny wpływ mogą się przełożyć na 
większe zakupy w wysokość 500-800 Ł na mieszkańca. Dla porównania uzyskanie 
takiego samego efektu poprzez obniżki stóp procentowych wymaga ich zredukowania o 
250 do 500 punktów bazowych, co w istniejących warunkach było niewykonalne. 
Sugeruje to, że rezygnacja z QE wydłużyłaby recesję, tym bardziej, że przeprowadzone 
szacunki nie obejmują skutków zmian kursu walutowego i odbudowy zaufania52. 
 W ocenie konsekwencji QE nie można pomijać negatywnych następstw53. Po 
pierwsze, agresywna i trwała ekspansja pieniężna opóźnia rozpoznanie strat 
poniesionych w wyniku kryzysu finansowego. LSAP i pożyczki udzielane bankom 

                                                      
51M. Joyce, D. Miles, A. Scott, D. Vayanos, Quantitaive Easing and Unconventional Monetary 
Policy-An Introduction, "The Economic Journal" 2012, November. 
52 The Distributional Effects of Asset Purchases, Bank of England, 12 July 2012 
http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/quarterlybulletin/qb120306.pdf 
53Kwestia ta doczekała sie obszernej analizy w pracy A. Rzońca, Kryzys banków centralnych. 
Skutki stopy procetnowej bliskiej zera, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2014, s.55. 
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mogą podważyć potrzebę radzenia sobie z toksycznymi aktywami. Niskie stopy 
procentowe mogą obniżyć koszty alternatywne utrzymywania niespłacalnych pożyczek 
w bilansach banków komercyjnych. Bliskie zera stopy procentowe mogą również 
powodować, że banki przeceniają zdolność kredytobiorców do spłaty długów 
w normalnych warunkach i podtrzymują istnienie słabych i nieefektywnych 
przedsiębiorstw. To może zwiększyć koszty kredytowania efektywnych 
przedsiębiorstw54. 
 Po drugie, UMP może doprowadzić do erozji zysków operacyjnych sektora 
finansowego. Niskie krótkookresowe stopy procentowe i spłaszczona krzywa 
dochodowości podkopuje dochody banków i innych instytucji finansowych poprzez 
erozję zysków z depozytów oraz przychodów z transformacji terminów zapadalności. 
Ponadto niska stopa zwrotu z aktywów o stałych dochodach może utrudnić 
wywiązywanie się z długookresowych zobowiązań funduszy emerytalnych i towarzystw 
ubezpieczeniowych lub nawet zagrozić ich wypłacalności55. 
 Po trzecie, UMP może stworzyć zachęty do drugiej rundy podejmowania 
nadmiernego ryzyka i lewarowania, do czego skłaniały niskie stopy procentowe 
u zarania kryzysu. Na przykład fundusze emerytalne i ubezpieczyciele mogą 
zareagować na presję wywieraną na ich bilanse, poszukując dodatkowych zysków. 
Korzystający z dźwigni finansowej inwestorzy mogą sięgać do aktywów takich jak złoto 
czy surowce. Poszukiwanie rentownych, ale ryzykownych lokat np. na rynku 
surowcowym podnosi ich ceny do nieracjonalnie wysokiego poziomu z negatywnymi 
skutkami dla kosztów produkcji i zysków przedsiębiorstw. Także banki, które 
doświadczyły problemów z płynnością mogą preferować ryzykowną aktywność zamiast 
udzielania długookresowych pożyczek56. 
 Ustalenia te znajdują częściowe przynajmniej potwierdzenie w badaniach 
empirycznych. Na przykład niskie stopy procentowe wpływają na ryzyko portfela 
kredytowego banków hiszpańskich na dwa przeciwstawne sposoby. W krótkim 
horyzoncie niskie stopy procentowe zmniejszają ryzyko niewypłacalności 
dotychczasowych dłużników, dzięki niższemu obciążeniu z tytułu płatności 
odsetkowych. Z kolei w średniej perspektywie, w wyniku wyższej wartości 
oferowanego przez kredytobiorców zastawu oraz pogoni banków za wysoką stopą 
zwrotu, są one skłonne do udzielania bardziej ryzykownych pożyczek, liberalizując 

                                                      
54J. Caruana, Central Banking in a Balance Sheet Recession, "International Journal of Central 
Banking" 2013, January. 
55J. Caruana, Central Banking.... j. w. 
56J. Caruana, Central Banking ...j.w. 
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standardy kredytowe, więcej pożyczają podmiotom ze złą historią kredytową oraz 
o niepewnych perspektywach. Generalnie niskie stopy procentowe w krótkim okresie 
zmniejszają ryzyko związane z portfelem kredytowym banków, ponieważ wolumen 
starych pożyczek jest większy niż nowo udzielanych, ale ryzyko portfela rośnie 
w średnim okresie57. 
 W Boliwii w latach 1999-2003, kiedy stopy procentowe były niskie banki nie tylko 
udzielały więcej nowych ryzykownych pożyczek, ale również obniżały oprocentowanie 
bardziej ryzykownych kredytów w relacji do mniej ryzykownych. Spredy te były wyższe 
w bankach o niskich współczynnikach kapitałowych i znaczącym portfelu złych 
kredytów58. Również w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych utrzymywanie się 
przez dłuższy czas niskich stóp procentowych, nawet po wyeliminowaniu czynników 
zakłócających, zachęca banki do podejmowania nadmiernego ryzyka59. 
 Procykliczna zależność, chociaż nieco odmienna pod względem charakteru, między 
polityką monetarną i skłonnością do ryzyka występuje także w Wielkiej Brytanii 
i w Niemczech. Szoki monetarne w Wielkiej Brytanii wpływają na stosunek inwestorów 
do ryzyka w dłuższej perspektywie, natomiast w Niemczech w krótkim okresie. Bank 
Anglii reaguje na awersję inwestorów do ryzyka ekspansywną polityką monetarną. Jest 
to sprzeczne z zachowaniem EBC który zdaje się zacieśniać politykę monetarną 
w perspektywie rosnącej awersji do ryzyka ma niemieckim rynku akcji60. 
 Luźna polityka pieniężna w perspektywie historycznej traktowana była jako 
kluczowy składnik kryzysu finansowego, ponieważ niska stopa procentowa może 
przyczynić się do nadmiernej ekspansji kredytu i następnie do fluktuacji 
koniunkturalnych. Przedłużający się okres utrzymywania się stóp procentowych na 
poziomie niższym niż wynikający z doświadczenia historycznego może prowadzić do 
nierównowagi finansowej w wyniku niedoceniania ryzyka przez banki i innych 
inwestorów. Z tej obserwacji wyrosło poszukiwanie zależności między wysokością 

                                                      
57G. Jiménez, S Ongena, J Peydrò, J Saurina, Hazardous Times for Monetary Policy: What Do 
Twenty-three Million Bank Loans Say about The Effects of Monetary Policy on Credit Risk-
taking?, "Bank of Spain Working Papers" 2009, no. 833. 
58V. Ioannidou, S Ongena, J Peydrò, Monetary Policy and Subprime Lending: A Tall Tale of Low 
Federal Funds Rates, Hazardous Loans and Reduced Loan Spread, "European Banking Centre 
Discussion Paper" 2009, no 2009–04S. 
59Y. Altunbas, L. Gambacorta, D.Marques-Ibanez, Securitisation and the Bank Lending Channel, 
"European Economic Review" 2009, no. 8. 
60 D. Luo, I. Biefang-Frisancho Mariscal, P. Howells, The Effect of Monetary Policy on Investors’ 
Risk Perception: Evidence from the UK and Germany, "Bristol Business School Working Papers" 
2011, no. 1107. 
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stopy procentowej i skłonnością banków do podejmowania ryzyka jako kanału 
transmisji monetarnej. 
 Kanał ten może funkcjonować przynajmniej na dwa sposoby. Po pierwsze, niska 
stopa zwrotu z inwestycji, takich jak wolne od ryzyka papiery rządowe, zachęca 
zarządzających aktywami banków, towarzystw ubezpieczeniowych czy funduszy 
emerytalnych do podejmowania większego ryzyka z powodów kontraktowych lub 
instytucjonalnych, na przykład żeby osiągnąć zakładaną nominalną stopę zwrotu. Na 
przykład w latach 2003-2004 wielu inwestorów przeszło z obciążonych niskim 
ryzykiem papierów rządowych do bardziej dochodowych, ale bardziej ryzykownych 
obligacji korporacyjnych lub obligacji rynków wschodzących w celu utrzymania 
zwrotów nominalnych na poziomie z okresu obowiązywania wyższych stóp 
procentowych. 
 Przywiązanie do stóp zwrotu z okresu utrzymywania się wysokich stóp 
procentowych, czyli inercja zwrotów nominalnych może wynikać z kilku powodów. Po 
pierwsze, niektóre z nich, takie jak iluzja pieniężna są natury psychologicznej, kiedy to 
inwestorzy ignorują fakt, że nominalne stopy procentowe mogą spadać w ślad za 
malejącą inflacją. Po drugie, inne mogą odzwierciedlać ograniczenia instytucjonalne lub 
regulacyjne. Na przykład towarzystwa ubezpieczeń na życie oraz fundusze emerytalne 
zwykle zarządzają swoimi zobowiązaniami w kilku krajach, które są powiązane 
z minimalną gwarantowaną stopą zwrotu lub stopami zwrotu odzwierciedlającymi 
raczej długookresowe założenia aktuarialne, a nie bieżący poziom zwrotów. Takie 
minimalne stopy zwrotu mogą być określone w statucie, jak to ma miejsce w Szwajcarii, 
lub uregulowane umownie, jak to jest praktykowane w Japonii i Wielkiej Brytanii. W 
okresie malejących stóp procentowych mogą one przewyższać zwroty z papierów 
skarbowych lub z obligacji o wysokim ratingu. Wówczas poszukuje się zysków z akty-
wów obciążonych wyższym ryzykiem. 
 Po trzecie, instytucje finansowe często podejmują zobowiązania długookresowe, 
obligujące je do osiągania stosunkowo wysokiej nominalnej stopy zwrotu. Taki sam 
mechanizm może działać, jeżeli inwestorzy prywatni odwołują się do krótkookresowej 
stopy zwrotu jako podstawy oceny zarządów i wycofują fundusze w przypadku słabych 
wyników. Może to skłaniać te instytucje do inwestowania w bardziej ryzykowne 
instrumenty, o wysokiej stopie zwrotu. 
 Po czwarte, niskie nominalne stopy wpływają ma ocenę strumieni kasowych 
i dochodu, co w konsekwencji może zmodyfikować ocenę ryzyka przez banki. Spadek 
stóp procentowych podnosi wartość aktywów i zastawu, co z kolei modyfikuje bankowe 
oceny prawdopodobieństwa bankructwa oraz związanych z nim strat. Na przykład niskie 
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stopy procentowe i rosnące ceny aktywów mogą ograniczać zmienność ich cen 
i w związku z tym percepcję ryzyka, ponieważ wyższe ceny giełdowe zwiększają 
wartość akcji w relacji do długu przedsiębiorstw. Wzrost cen akcji obniża stopę 
lewarowania korporacji i tym samym obniża ryzyko utrzymywania portfela akcji61. 
 W jakiejś mierze poszukiwanie wyższych zysków połączone z akceptacją większego 
ryzyka może być potraktowane jako zamierzona i pożądana konsekwencja UMP. 
Wynika to z faktu, że niższa premia za ryzyko zachęca do inwestycji w kapitale trwałym, 
tworząc nowe miejsca pracy i pobudzając wzrost produkcji. Jednak oczekiwania takie 
mogą okazać się błędne, bowiem skłonność do ponoszenia zwiększonego ryzyka 
finansowego nie musi przełożyć się na wyższe inwestycje w kapitale trwałym. Na 
przykład ceny długów śmieciowych mogą być podbijane do nieracjonalnie wysokiego 
poziomu beż żadnego wymiernego wpływu na inwestycje. 
 Po piąte, i być może istotniejsze, niskie koszty kapitału mogą sprawić, że 
przedsiębiorstwa będę preferowały inwestycje pracooszczędne, prowadzące do wzrostu 
bezrobocia. UMP deformując sygnały cenowe i wpływając na ceny aktywów może 
prowadzić do przeinwestowania w dziedzinach szczególnie wrażliwych na kursy akcji 
i warunki rynku kredytowego. W konsekwencji nadmierne mogą być nakłady na 
budownictwo w stosunku do wydatków na maszyny i urządzenia62. 
 Po szóste, QE może zdezorganizować rynek i doprowadzić do jego atrofii, 
zakończonej przejęciem przez banki centralne pośrednictwa finansowego od sektora 
prywatnego i rynku pieniężnego. Duże pakiety aktywów finansowych, takich jak 
papiery rządowe, w rękach instytucji publicznych może utrudnić wysyłanie sygnałów 
przez rynek do inwestorów i polityków. Luźna polityka może zwłaszcza opóźnić 
dostosowania wolno reagujących aktywów, takich jak ceny nieruchomości, 
podtrzymując nadmierną podaż i utrudniając wyście z recesji63. 
 Banki centralne w celu złagodzenia konsekwencji kryzysu finansowego gromadziły 
ryzykowne aktywa, co zmodyfikowało ich bilanse zarówno pod względem wielkości, 
jak i struktury. Działania te są często określane mianem polityki quasi fiskalnej, 
zdefiniowanej jako operacje lub przedsięwzięcia banku centralnego z efektami, które 
mogą być równie dobrze uzyskane dzięki polityce fiskalnej i które wywierają lub mogą 
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wywrzeć wpływ na operacje finansowe banku centralnego.64. Operacje takie są 
nazywane quasi fiskalnymi po pierwsze dlatego, że wykraczają poza tradycyjny schemat 
oddziaływania na inflację poprzez politykę stóp procentowych. Po drugie, i co jak się 
wydaje ważniejsze, większość tego typu operacji może być prowadzona także przez 
władze fiskalne. Na przykład ułatwienia kredytowe uznawane są za politykę quasi 
fiskalną, ponieważ zmieniają strukturę aktywów banku centralnego. Jeżeli bank 
centralny poniesie straty i nie zostaną one zrekompensowane przez władze fiskalne, 
wówczas ich decyzja jest również quasi fiskalną, ponieważ zmienia część kapitałową 
bilansu banku centralnego65. Istnieją uzasadnione obawy, że polityka quasi fiskalna 
podważy niezależność banku centralnego i zdolność do prowadzenia polityki 
stabilizacyjnej. 
 QE prowadzone przez bank centralny wystawia na szwank pieniądze podatników 
identycznie jak gdyby ze środków publicznych dokonano zakupu ryzykownych 
aktywów. Różnica polega jedynie na tym, że zakup aktywów przez rząd wymagałby 
aprobaty parlamentu. QE uchroniła parlamentarzystów przed niekomfortową sytuacją 
polegającą na publicznym głosowaniu nad przyznaniem dziesiątek milionów dolarów 
np. AIG. W ten sposób Fed zdjął z polityków brzemię podejmowania decyzji 
niepopularnych politycznie. Polityka pieniężna stała się więc swoistym kamuflażem dla 
polityki fiskalnej. 
 Utrzymująca się długo polityka ekspansywna stwarza również zagrożenie dla 
autonomii operacyjnej, ciężko wywalczonej wiarygodności i niezależności banków 
centralnych, ponieważ intensywne wykorzystywanie przez banki centralne polityki 
bilansowej wymaga znacznego stopnia współpracy z rządem. Praktyczna realizacja tej 
interakcji nie jest prosta, bowiem polityka bilansowa banku centralnego zaciera granicę 
między polityką monetarną i fiskalną. Generalnie polityka bilansowa banku centralnego 
może być replikowana przez rząd. I odwrotnie polityka bilansowa banku centralnego 
wpływa na skonsolidowany bilans sektora finansów publicznych66. 
 W wyniku stosowania UMP ścisła relacja obserwowana między podstawowymi 
stopami procentowymi i krótkookresowymi stopami rynku pieniężnego przybrała 
bardziej złożone formy. Niestandardowe posunięcia z definicji traktowane jako 
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przejściowe po kilku latach kryzysu stały się bardziej trwałą cechą gospodarek 
rozwiniętych niż pierwotnie przypuszczano i niż jest to pożądane. 
 Kiedy panika, jak to miało miejsce w czasie ostatniego kryzysu, zakłóca transakcje 
międzybankowe bank centralny nie ma innej możliwości niż oferowanie usług 
pośrednictwa. Jednak tego typu działalność potencjalnie wypiera aktywność sektora 
prywatnego kreując różne formy zależności od banku centralnego i w ten sposób 
komplikując ewentualną normalizację i wyjście z tego typu przedsięwzięć67. 
 W ocenie niepożądanych skutków UMP nie można pomijać reperkusji 
międzynarodowych. Negatywne zjawiska polegające na aprecjacji waluty, wzroście 
kursów akcji i innych aktywów, niestabilne boomy kredytowe oraz ewentualny deficyt 
na rachunku obrotów bieżących są zjawiskami udokumentowanymi w krajach 
rozwijających się po kryzysie finansowym. Istota mechanizmu transmisji polega na tym, 
że łatwa dostępność środków pożyczkowych podnosi ceny aktywów, zwiększa 
kapitalizację banków, obniża stopę lewarowania, redukuje percepcję ryzyka, co łącznie 
wpływa zwrotnie na wielkość akcji kredytowej oraz rzeczywistą stopę lewarowania68. 
 
Zakończenie 

 W świetle przedstawionych uwag oczywiste stają się zagrożenia związane z bezpo-
średnim i pośrednim wpływem polityki monetarnej na poziom aktywności gospodarczej 
poprzez zachęcanie do większego zadłużenia, stymulowanie cen aktywów i zachęty do 
podejmowania ryzyka. Oznacza to kultywowanie czynników które doprowadziły, do 
załamania69. Nasuwa się pytanie czy utrzymywanie niskich stóp procentowych może być 
lekarstwem na chorobę, która przynajmniej po części została wywołana niskimi stopami 
procentowymi. Z przeprowadzonej analizy wynika, że jeżeli nawet UMP łagodzi skutki 
załamania, to jednocześnie niesie ze sobą groźbę jego powtórzenia. Bardzo trafne 
i lapidarne podsumowanie UMP zaoferował Rajan parafrazując słowa Churchila „Nigdy 
jeszcze w dziejach polityki gospodarczej tak niewielu nie wydało tak dużo w sposób tak 
ryzykowny”70. Wykorzystywane instrumenty były niesprawdzone i co za tym idzie ich 
konsekwencje trudne do oceny. 
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10. Kredyt bankowy a polityczny cykl koniunkturalny  
 
Streszczenie 

 Poza instrumentami polityki fiskalnej oraz pieniężnej w literaturze ekonomicznej 
rzadko zwraca się uwagę na inne narzędzia mogące służyć kreacji politycznego cyklu 
koniunkturalnego. Wydaje się jednak, że sposobów wywołania takiego zjawiska może 
być więcej. W opracowaniu dokonany został przegląd najnowszych badań mających na 
celu stwierdzenie, czy do tej grupy można zaliczyć również banki. Analiza wskazuje na 
zagrożenie, iż polityka kredytowa prowadzona przez politycznie zmanipulowane banki 
może pozwalać osiągać podobne efekty wyborcze, co wcześniej znane instrumenty 
kreacji cyklu. Taki mechanizm jest jednak trudniejszy do wykrycia. Z punktu widzenia 
polityków może być zatem bardziej opłacalny. Badania empiryczne wskazują, że 
większe ryzyko dotyczy banków państwowych niż prywatnych. Z opracowania wynika, 
iż Europa Środkowo-Wschodnia, w tym Polska może być narażona na występowanie 
politycznego cyklu koniunkturalnego wywołanego stymulowaną przez polityków 
ekspansją kredytową. 

Słowa kluczowe: polityczny cykl koniunkturalny, cykl polityczny, polityka kredytowa 
 

Bank credit and political business cycle 
 
Abstract 

 Except the instruments of fiscal and monetary policy the economic literature rarely 
draws attention to other tools that can serve a political creation of the business cycle. 
However, it seems that the methods of inducing such phenomenon can be more. The 
study contains the overview of the latest studies to determine whether this group includes 
banks as well. The analysis points to the risk that the credit policy conducted by 
politically manipulated banks may allow to achieve similar effects, as previously known 
instruments of the cycle creation. Such a mechanism is however more difficult to detect. 
From the politicians’ point of view therefore it may be more profitable. Empirical studies 
show that greater risk refers to state-owned banks rather to private banks. The study 
shows that Central and Eastern Europe, including Poland may be exposed to the 
occurrence of political business cycle caused by stimulated by politicians credit supply. 

Keywords: political business cycle, political cycle, credit policy 
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Wprowadzenie  

 Badania empiryczne wskazują, iż dążąc do maksymalizacji poparcia w wyborach, 
a tym samym prawdopodobieństwa reelekcji, politycy mogą wykorzystywać 
instrumenty polityki fiskalnej oraz polityki pieniężnej, celem wywołania w gospodarce 

„prosperity”.1 W literaturze dotyczącej politycznego cyklu koniunkturalnego 

najczęściej badanym zjawiskiem jest wpływ zachowań decydentów na cykliczne zmiany 

agregatów makroekonomicznych, takich jak inflacja, bezrobocie, wzrost gospodarczy.2 

Od czasu międzynarodowego kryzysu finansowego, którego początek jest kojarzony 
z upadkiem banku Lehman Brothers, coraz częściej zaczęły się pojawiać pytania, czy 
przedwyborcze manipulacje polityków mogą generować cykliczne fluktuacje także na 

rynkach finansowych, w szczególności cen akcji, czy podaży kredytów.3  

 Ponieważ pieniądz odgrywa istotną rolę w kształtowaniu konsumpcji a wzrost jego 
podaży może prowadzić do społecznego wrażenia dobrobytu, wydaje się, że sprawujący 
władzę politycy mogliby zwiększyć prawdopodobieństwo reelekcji, doprowadzając 

przed wyborami do ekspansywnej polityki kredytowej banków.4 Podobny efekt mogliby 

osiągnąć, administracyjnie hamując wzrost albo nawet doprowadzając do spadku cen 
dóbr i usług konsumpcyjnych na przykład poprzez kontrolę cen paliw, czego implikacją 
byłby wzrost siły albo wartości nabywczej pieniądza. W przypadku ekspansywnej 
polityki kredytowej banków najprostsza wydaje się presja polityków na banki oraz 
instytucje finansowe bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez państwo. W takich 
instytucjach politycy mają bezpośredni wpływ na składy zarządów i rad nadzorczych. 
Wydaje się, że z pozycji właściciela w przypadku banków państwowych dużo łatwiej w 
sposób nieformalny wydawać polecenia, niż w przypadku banków prywatnych, które 
można motywować do zwiększania akcji kredytowej raczej poprzez decyzje 
o charakterze administracyjnym bądź zachęty biznesowe. 
 Celem niniejszego opracowania jest przegląd najnowszych badań, mających na celu 
odpowiedź na pytanie, czy banki państwowe mogą być wykorzystywane jako instrument 
kreacji politycznego cyklu koniunkturalnego. Celem jest także próba odpowiedzi na 

                                                      
1 A. Alesina, Comments and Discussion on Nordhaus’s Alternative Approches to the Political 
Business Cycle, “Brookings Papers on Economic Activity”, 1989, no. 2. 
2 W. D. Nordhaus, The Political Business Cycle, “Review of Economic Studies” 1975, no. 42. 
3 J. Santiso, Banking on Democracy: Financial Markets and Elections in Emerging Countries, 
MIT Press, 2013. 
4 L. Broz, Partisan Financial Cycles. In Politics In The New Hard Times: The Great Recession In 
Comparative Perspective by M. Kahler, D.A. Lake, 2013. 
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pytanie, czy w Polsce oraz innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej istnieje 
ryzyko występowania takiego zjawiska. 
 
1. Polityczny cykl koniunkturalny 

 Termin polityczny cykl koniunkturalny pojawił się po raz pierwszy w 1943 roku 
w pracy M. Kaleckiego5. Na podstawie obserwacji przedwojennej gospodarki 
kapitalistycznej Kalecki sformułował pierwszą w historii teorię politycznego cyklu 
koniunkturalnego. Z uwagi na ówczesne uwarunkowania społeczno-ekonomiczne teoria 
Kaleckiego odnosiła się do społeczeństwa klasowego, złożonego z kapitalistów 
i robotników. Przesądza to z góry o tym, że nie znajdzie ona bezpośredniego 
zastosowania do większości obecnych ustrojów polityczno-gospodarczych, gdzie 
bezpośredni podział na kapitalistów i robotników nie ma już miejsca. 
 Choć badania M. Kaleckiego zostały opublikowane cztery lata wcześniej niż studia 

J. Akermana6, prace obu badaczy były prowadzone niezależnie od siebie, dzięki czemu 

przedstawiają analizę zjawisk polityczno-ekonomicznych z całkiem innej perspektywy 
poznawczej. W przeciwieństwie do Kaleckiego, teoria Akermana została skonstruowana 
w oparciu o obserwacje empirycznych szeregów czasowych, co na pierwszy rzut oka 
jest argumentem świadczącym o jej potencjalnie większej wiarygodności. 
 Obserwując zmiany zachodzące we Francji w ostatnim dziesięcioleciu przed 
wybuchem II wojny światowej, Akerman zwrócił uwagę na ścisłą korelację pomiędzy 
cyklem koniunkturalnym a zmianami rządów. Zauważył, że okres recesji prowadził do 
upadku rządu. Po ukonstytuowaniu się nowego rządu następował wzrost aktywności 
gospodarczej i ożywienie koniunktury, ale po pewnym czasie ponownie następowała 

faza recesji, co prowadziło do kolejnej wymiany rządu.7 

 Prawdziwy rozwój teorii cyklu politycznego przypadł jednak na lata 70-te XX wieku. 
Literaturę tego okresu można podzielić według ideologiczno-oportunistycznego 
wachlarza politycznych motywacji, a dalej według oczekiwań, które się przypisuje 
wyborcom. W ramach oportunistycznych teorii cyklu zakłada się, że politycy są 
zainteresowani jedynie zdobyciem i utrzymaniem władzy. Robią wszystko, aby 
zmaksymalizować swoje szanse w nadchodzących wyborach. Wyborcy z kolei 
dokonują retrospektywnej oceny politycznych decyzji i nie podejmują próby ich 

                                                      
5 M. Kalecki, Polityczne aspekty pełnego zatrudnienia, 1943, w: Dzieła t. 1, PWE, Warszawa 
1979, s. 339-349. 
6 J. Akerman, Political Economic Cycles, Kyklos, 1947, no. I, s. 107-117. 
7 Ibidem 
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przewidywania. Jak zauważa Nordhaus, „istnieje wiele współzależności, poprzez które 

dzisiejsze decyzje polityczne wpływają na poziom dobrobytu w przyszłości.”8 Polityka 

rządu determinuje procesy zachodzące w gospodarce, decydując jednocześnie 
o rozkładzie dobrobytu w czasie. 
 W przeciwieństwie do Nordhausa, Hibbs twierdził, że partie rządzące realizują 
interesy swojego zaplecza politycznego, kierując się w swoich działaniach przesłankami 
ideologicznymi. W jego modelu rozważana jest, podobnie jak u Nordhausa, z założenia 
odwrotna zależność pomiędzy inflacją a bezrobociem wynikająca z krzywej Philipsa. 
Przyjmuje się implicite, iż w interesie grup społecznych o stosunkowo niewielkich 
dochodach jest niskie bezrobocie oraz relatywnie wysoka inflacja, natomiast jednostki 
osiągające wyższe dochody preferują niską inflację oraz względnie wysokie bezrobocie. 
Partie lewicowe wykorzystując instrumenty polityki fiskalnej oraz polityki pieniężnej 
dążą zatem do utrzymania niskiego bezrobocia oraz wysokiej inflacji, natomiast partie 

prawicowe dążą do odwrotnej konfiguracji tych zmiennych9. 

 Tradycyjne modele politycznego cyklu koniunkturalnego zostały poddane krytyce 
z uwagi na retrospektywne oczekiwania wyborców. W następstwie powyższego 
zainteresowanie ekonomistów skupiło się na modelach, w których wyborcy formułują 
racjonalne oczekiwania. Implikacją tego stanu rzeczy było pytanie, czy możliwe jest 
występowanie politycznego cyklu koniunkturalnego w sytuacji, kiedy wyborcy są 
racjonalni i starają się przewidzieć konsekwencje swoich decyzji. 
 Podobnie jak w przypadku modeli tradycyjnych, racjonalne modele politycznego 
cyklu koniunkturalnego można podzielić na dwie podstawowe grupy, biorąc pod uwagę 
kryterium politycznej motywacji decydentów. W przypadku pierwszej grupy, do której 
należy zaliczyć przede wszystkim prace Perssona i Tabelliniego10, Cukiermana 
i Meltzera11, Rogoffa12 oraz Rogoffa i Siberta13 gdzie klasyczna hipoteza dotycząca 
oportunistycznych zachowań decydentów została połączona z problematyką 
kompetencji polityków oraz asymetrii informacji w warunkach prospektywnie 

                                                      
8 W. D. Nordhaus, The Political Business Cycle, “Review of Economic Studies” 1975, no. 42, s. 
169. 
9 D.A. Hibbs, Political Parties and Macroeconomic Policy, “The American Political Science 
Review”, 1977, vol. 71, s. 1467-1487. 
10 T. Persson, G. Tabbelini, Macroeconomic Policy, Credibility and Politics, Harwood Academy, 
London 1990. 
11 G. Cukierman, A. Meltzer, A Positive Theory of Discretionary Policy, the Cost of Democratic 
Government and the Benefits of a Constitution, Economic Inquiry 24, 1986. 
12 K. Rogoff, Equilibrium Political Budget Cycles,” American Economic Review “ 1990, no. 80. 
13 K. Rogoff, A. Sibert, Elections and Macroeconomic Policy Cycles, “Review of Economic 
Studies”, 1988 no. 55. 
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zorientowanych wyborców. Przy określonych założeniach dotyczących racjonalnego 
zachowania elektoratu, powyższe modele wskazują na występowanie wieloletnich 
nieregularnych cyklicznych zmian wzrostu gospodarczego i bezrobocia. Inflacja 
zaczyna rosnąć bezpośrednio przed wyborami i pozostaje wysoka przez kilka kwartałów 
po wyborach, a następnie ulega obniżeniu. Decydenci zdobywają większą popularność 
w czasie wzrostu gospodarczego i tracą ją po okresach zwyżkującego bezrobocia. 
Polityczne znaczenie różnych kombinacji relacji powyższych zmiennych jest jednak 
funkcją informacji posiadanej przez wyborców.14 
 Badania nad zagadnieniem ideologicznej motywacji polityków oraz racjonalnych 
oczekiwań wyborców w kontekście politycznego cyklu koniunkturalnego rozpoczął 

Alesina.15 W jego teorii, podobnie jak w modelu klasycznym, różne grupy wyborców 

posiadają różne preferencje w odniesieniu do inflacji i bezrobocia. Głosują oni jednak 
na partię, która zapewni im najwyższą oczekiwaną użyteczność. Empiryczną implikacją 
takiego zachowania są powyborcze krótkookresowe zmiany podstawowych 
wskaźników makroekonomicznych, takich jak bezrobocie – okresowo niższe niż 
normalnie i wzrost gospodarczy przejściowo wyższy niż zwykle przez okres około 
dwóch lat po wyborczym zwycięstwie partii lewicowych oraz odwrotny wynik 
w przypadku zwycięstwa partii prawicowych. Zarówno bezrobocie, jak i wzrost 
gospodarczy powracają do swoich naturalnych wielkości bez względu na to, jakie partie 
sprawują rządy. 
 Istnieje jeszcze trzecia grupa modeli, w ramach której polityczne motywacje 
polityków nie są stałe w czasie. Są uzależnione od pewnych szczególnych okoliczności. 
W ramach tych teorii zakłada się występowanie zarówno motywacji o charakterze 
ideologicznym, jak i oportunistycznym. Politycy wybierają takie narzędzia manipulacji, 
które z jednej strony umożliwi ą osiągnięcie założonego wcześniej celu, z drugiej jednak 
strony nie będą implikować niepotrzebnych kosztów. W ramach tego nurtu duże 
znaczenie ma społeczna popularność poszczególnych partii politycznych, w szcze-
gólności popularność partii rządzącej w odniesieniu do partii opozycyjnych.  
 Z badań prowadzonych w ramach teorii cyklu politycznego wynika, że przy pewnych 
założeniach czynniki polityczne mogą mieć znaczący wpływ na poziom aktywności 
gospodarczej i tempo jej zmiany, prowadząc w niektórych sytuacjach do kreacji 
politycznego cyklu koniunkturalnego. Koniunktura gospodarcza może z kolei 

                                                      
14 D. Jula, Economic Impact of Political Cycles – The Relevance of European Experiences for 
Romania, Research Centre on Transition Economics, Universite Pantheon-Sorbonne, Paris 2001. 
15 A. Alesina, Macroeconomic Policy in a Two Party System as a Repeated Game, “Quarterly 
Journal of Economics”, August 1987. 
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pozytywnie, bądź negatywnie oddziaływać na wyniki wyborów. W literaturze na temat 
politycznego cyklu koniunkturalnego przeważają badania wskazujące na możliwość 
wykorzystywania przez polityków narzędzi polityki fiskalnej oraz pieniężnej. Okazuje 
się jednak, że wachlarz wykorzystywanych instrumentów może być szerszy. 
 
2. Kredyt bankowy jako narz ędzie manipulacji 

 W ostatnim czasie widoczny jest wzrost zainteresowania badaczy analizą wpływu 
cyklu wyborczego na zachowanie rynków finansowych, a w szczególności banków. 
Istnieją publikacje, których autorzy próbują wykazać, że politycy mogą mieć wpływ 

m.in. na politykę kredytową banków16, czy ceny akcji17. Choć w pierwszym momencie 

trudno uwierzyć, że banki, które są w większości spółkami publicznymi, notowanymi 
na krajowych giełdach papierów wartościowych, które powinny się kierować zasadami 
ładu korporacyjnego oraz dążyć do maksymalizacji zysku, mogłyby być zaangażowane 
w mechanizm cyklu politycznego, istnieją badania wskazujące, że taki fakt może jednak 
mieć miejsce. 
 Dokonując analizy zachowań banków w różnych regionach Indii Cole wykazał, że 
w latach 1992-1999 banki będące własnością państwa w danym dystrykcie Indii w roku 
wyborczym zwiększały od 5 do 10 punktów procentowych skalę udzielanych kredytów 

rolnych.18 Z kolei Lavezzolo dokonał podobnej analizy dotyczącej wyborów 

regionalnych w Hiszpanii, gdzie stwierdził zależność pomiędzy cyklem wyborczym 
a wysokością kredytów udzielanych przez hiszpańskie banki oszczędnościowe 

(Cajas).19 Khwaja i Mian zwrócili natomiast uwagę, że w Pakistanie banki, których 

kierownictwo było zaangażowane politycznie, znacznie łatwiej udzielały kredytów 

w okresach przedwyborczych niż pozostałe banki.20 „Zaangażowane politycznie” banki 

wykazują także większe straty na portfolio swoich kredytów niż pozostałe banki, co 
implikuje ich niższą rentowność. 
 Interesujące wydają się także spostrzeżenia dokonane przez Dinc’a. Na podstawie 
analizy polityki kredytowej kontrolowanych przez państwo banków w krajach 

                                                      
16 S. Cole, Fixing Market Failures or Fixing Elections? Agricalture Credit In India, “American 
Economic Journal: Applied Economics” 2009. 
17 S. Claessens, E. Feijen, L. Laeven, Political Connections And Preferencial Access To Finance: 
The Role Of Campaign Contributions, “Journal of Financial Economics” 2008, no. 88. 
18 S. Cole, Fixing Market Failures, op. cit. 
19 S. Lavezzolo, Political Lending Cycles In Spanish Cajas, EPSA 2013. 
20 A.I. Khwaja, A. Mian, Do Lenders Favor Politically Connected Firms? Rent Provision In An 
Emerging Financial Market, “The Quarterly Journal of Economics” 2005. 
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rozwijających się wykazał, że w latach 1994-2005 w roku wyborczym zwiększały one 
wartość udzielonych kredytów średnio o 11%, podczas gdy portfel kredytów 
udzielanych w tym czasie przez banki prywatne pozostawał względnie niezmieniony. 
Zdaniem badacza banki państwowe były narzędziem w rękach polityków, 

wykorzystywanym w celu zwiększenia szans na reelekcję.21 

 Jackowicz, Kowalewski i Kozłowski podejmując próbę odpowiedzi na pytanie, czy 
banki państwowe w Europie Środkowej podlegają presji politycznej w okresach 
przedwyborczych dokonali analizy stóp dochodów odsetkowych tych banków 
w różnych fazach cyklu wyborczego wykorzystując do tego celu testy badające 
statystyczną istotność różnic median i średnich oraz estymując panelowe modele regresji 
z efektami losowymi. W efekcie stwierdzili, że w okresie 1992-2008 w latach 
wyborczych stopy dochodu odsetkowego banków państwowych w relacji do ich 
aktywów bilansowych są statystycznie istotne i jednocześnie znacząco niższe niż 
w innych okresach. Spadek stóp dochodów odsetkowych został spowodowany znacznie 
niższymi przychodami odsetkowymi. Na tej podstawie sformułowano tezę, iż banki 
państwowe poddane są politycznej presji, która w sposób szczególny ujawnia się w 
okresach przedwyborczych, czyli w czasie wzmożonej konkurencji pomiędzy partiami 

politycznymi.22 

 Innym spostrzeżeniem jest fakt, że siła oddziaływania czynników politycznych 
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej była prawdopodobnie największa we 

wczesnych okresach transformacji.23 Choć autorzy podkreślają, że bezkrytyczne 

przyjęcie takiej tezy jest ryzykowne z uwagi na fakt, że liczba obserwacji dla wczesnych 
okresów transformacji gospodarczej jest relatywnie niższa niż dla okresów 
późniejszych, wyniki tych badań są spójne ze wcześniejszymi spostrzeżeniami Brendera 
i Drazena, którzy na podstawie empirycznej weryfikacji politycznego cyklu 
koniunkturalnego doszli do podobnych wniosków. Stwierdzili mianowicie, że ryzyko 
wystąpienia politycznego cyklu koniunkturalnego jest znacznie wyższe w krajach tzw. 
„nowych demokracji”. Ich zdaniem przyczyną jest brak doświadczenia wyborców 
w zakresie manipulacji politycznych oraz brak wiedzy, którą w znacznie większym 

                                                      
21 S. I. Dinc, Politicians And Banks: Political Influences On Government-owned Banks In 
Emerging Markets, “Journal of Financial Economics” 2005, no. 77. 
22 K. Jackowicz, O. Kowalewski, Ł. Kozłowski, Stopa dochodu odsetkowego banków a cykl 
wyborczy, MBA CE, 6/2012, s. 23-37. 
23 Ibidem 
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stopniu dysponują doświadczeni wyborcy w krajach o ugruntowanych systemach 

demokratycznych.24 

 Do podobnych konkluzji dochodzą Micco, Panizza i Yanez. Analizując zależności 
pomiędzy rentownością a strukturą właścicielską banków, mając na celu stwierdzenie, 
czy banki mogą być wykorzystywane jako narzędzie w rękach polityków, dochodzą do 
wniosku, że banki państwowe w krajach rozwijających się charakteryzują się znacznie 
niższą rentownością niż banki prywatne. Ta niższa rentowność wynika przede 
wszystkim z niższych dochodów odsetkowych oraz wyższych kosztów ogólnych. 
Autorzy zwracają uwagę, że taka zależność ma miejsce także w krajach wysoko 

rozwiniętych, ale w znacznie mniejszym stopniu.25 

 Aby stwierdzić, czy istnieje możliwość, że zauważone różnice wynikają z faktu, iż 
banki państwowe w krajach rozwijających się są bardziej zaangażowane w cechujące 
się niższą rentownością i niższym ryzykiem publiczne inwestycje prorozwojowe niż 
banki prywatne, czy jednak dominującą rolę odgrywa tu cykl wyborczy, sprawdzono, 
czy takie same różnice w rentowności banków państwowych i prywatnych utrzymują 
się w okresach przedwyborczych. Empirycznie wykazano, że w roku przedwyborczym 
różnice w rentowności banków państwowych i prywatnych zwiększają się w sposób 
cykliczny, będąc wynikiem, zarówno zwiększonego portfolio kredytów udzielanych 

przez banki państwowe, jak i ich niższej ceny.26 

 W literaturze można odnaleźć nieliczne opracowania wskazujące, że nie tylko 
państwowe, ale także prywatne banki mogą być wykorzystywane w celu kreacji 
politycznego cyklu koniunkturalnego. Baum, Caglayan i Talavera dokonali analizy 
wpływu decyzji politycznych na turecki system bankowy. Badając aktywa, 
zobowiązania oraz rentowność wszystkich tureckich banków w latach 1963-2007 doszli 
do wniosku, że terminy wyborów parlamentarnych w Turcji mają znaczący wpływ na 
zachowanie banków ogółem. Nie potwierdzili jednak hipotezy, że banki państwowe 
zachowują się w sposób odmienny niż banki prywatne w okresie poprzedzającym 
wybory, w roku wyborczym, bądź w okresie następującym po wyborach. Wskazali 
jednak, że generalnie tureckie banki państwowe charakteryzują się niższą rentownością, 
niż banki prywatne. Z ich badań wynika że w Turcji zarówno banki państwowe, jak 
i prywatne mogą być wykorzystywane przez polityków jako narzędzie kreacji 

                                                      
24 A. Brender, A. Drazen, Political Budget Cycles in New versus Established Democracies, 
“NBER Working Paper” 2004, no. 10539. 
25 A. Micco, U. Panizza, M. Yanez, Bank Ownership And Performance Does Politics Matter?, 
Central Bank of Chile, “Working Paper” 2005, no. 356. 
26 Ibidem 
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politycznego cyklu koniunkturalnego, którego celem jest zwiększenie prawdo-

podobieństwa wygranej w nadchodzących wyborach.27 

 Kern i Amri zwracają uwagę, że politycznie zaangażowane banki prywatne 
niekoniecznie muszą na tym tracić, tak jak banki państwowe. Powołując się na badania 
Claessens’a dotyczące Brazylii wskazują, że banki oraz firmy prywatne uczestniczące 
w kampanii wyborczej, w przypadku zwycięstwa popieranej przez nich opcji 
politycznej, w okresie powyborczym osiągały znacznie wyższą rentowność niż 

podmioty politycznie neutralne.28 Z powyższego wynikają dwa interesujące wnioski. Po 

pierwsze istnieje prawdopodobieństwo, że nie tylko banki państwowe, ale także 
podmioty prywatne mogą być wykorzystywane przez polityków jako narzędzie kreacji 
politycznego cyklu koniunkturalnego. Po drugie, w przypadku, kiedy dla banków 
państwowych okres przedwyborczy może wiązać się ze stratami finansowymi, bądź 
niższymi od możliwych zyskami, podmioty prywatne angażując się w kampanię 
wyborczą mogą z tego tytułu osiągać dodatkowe profity. Co ciekawe, autorzy dokonują 
porównania wykorzystywania przez polityków banków jako narzędzia kreacji 
politycznego cyklu koniunkturalnego do „okradania banków”. Wskazują, że podobnie, 
jak w przypadku przestępcy planującego napad na bank, planujący takie działania 
politycy muszą mieć motyw, broń bądź inne niezbędne narzędzia, oraz sposobność, aby 

„okraść bank”. 29 

 Hipoteza, że banki prywatne podobnie jak państwowe są wykorzystywane przez 
polityków w celu kreacji politycznego cyklu koniunkturalnego nie zawsze przechodzi 
weryfikację empiryczną. Jak zauważa Gonzales-Garcia i Grigoli, udział własności 
państwowej w sektorze bankowym jest dodatnio skorelowany z zadłużeniem państwa. 
Banki państwowe są znacznie mniej odporne na polityczne naciski i mogą być znacznie 

łatwiej od prywatnych wykorzystywane w celach politycznych.30 Główny zarzut jaki 

jest stawiany bankom państwowym to zbytnia uległość wobec polityków. Politycy 
wykorzystują banki państwowe zgodnie z własnymi interesami. Banki państwowe, 
szczególnie w okresach przedwyborczych, często udzielają kredytów i pożyczek na 

                                                      
27 C. F. Baum, M. Caglayan, O. Talavera, Parlamentary Election Cycles and the Turkish Banking 
Sector, ”Turkish Economic Association, Discussion Paper” 2009, no. 5. 
28 A. Kern, P.D. Amri, Political Credit Cycles – Myth or Reality?, Working Paper prepared for 
the 2014 Conference of the International Political Economy Society at Georgetown University. 
29 Ibidem 
30 J. Gonzales-Garcia, F. Grigoli, State-Owned Banks and Fiscal Discipline,” IMF Working 
Paper” 2013, no. WP/13/206. 
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warunkach niekomercyjnych lub bez uzasadnienia ekonomicznego. W rezultacie 

wzrasta ogólny poziom ryzyka i dochodzi do niewłaściwej alokacji zasobów.31 

 
3. Metodologia bada ń 

 Ponieważ prace badające związki polityki i bankowości przy użyciu narzędzi 
empirycznych pojawiły się w literaturze przedmiotu niedawno, a w Polsce pionierami w 
tym zakresie są Jackowicz, Kowalewski i Kozłowski, warto zwrócić uwagę na ich 
warsztat metodologiczny. W swoich rozważaniach badali jedenaście krajów Europy 
Środkowej: Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, 
Słowację, Słowenię i Węgry. Przyjęty przez nich horyzont czasowy to okres od 1992 do 
2008 roku. Dla przetestowania hipotezy badawczej zgromadzili dwa rodzaje danych 

dotyczących krajów i banków uwzględnionych w badaniu.32 

 W odniesieniu do krajów autorzy zebrali dane o wyborach parlamentarnych, 
a następnie zgromadzili dane ilustrujące sytuację makroekonomiczną badanych krajów 
oraz odzwierciedlające cechy systemów finansowych tych państw. Dane finansowe o 
bankach działających w krajach Europy Środkowej pochodzą z bazy Bankscope 
udostępnianej przez Bureau van Dijk. W taki sposób otrzymali zestaw 3540 rocznych 
obserwacji dla 406 banków. Dla tej próby zebrali dane o strukturze własności oraz jej 

zmianach w latach 1992–2008.33 

 Istotne znaczenie dla weryfikacji hipotezy ma estymacja modeli panelowych. 

Przeprowadzone testy Hausmana34 oraz Breuscha-Pagana35 potwierdziły, iż wersją 

właściwą modelu panelowego dla wykorzystywanego w badaniu zestawu danych jest 
model z efektami losowymi. W swoim opracowaniu użyli dwóch zmiennych 
objaśnianych. Pierwszą z nich jest SDO, skonstruowana przez podzielenie wyniku 
z tytułu odsetek przez średni poziom aktywów. Druga zmienna objaśniana – PO – to 

iloraz przychodów odsetkowych oraz wartości aktywów bilansowych banku. 36 

 Bezpośredniego testu wpływu czynników politycznych na politykę kredytową 
banków, zwłaszcza państwowych, dostarczają zmienne kodujące strukturę ich 
własności, ilustrujące fazy cyklu wyborczego oraz zmienne powstające przez 

                                                      
31 Ibidem 
32 K. Jackowicz, O. Kowalewski, Ł. Kozłowski, Stopa dochodu odsetkowego…, op. cit. 
33 Ibidem 
34 J.A. Hausman, Specification Tests In Econometrics, “Econometrica” 1978, vol. 46. 
35 T.S. Breusch, A.R. Pagan, Simple test For Heteroscedasticity And Random Coeficient 
Variation, “Econometrica” 1979, vol. 47. 
36 K. Jackowicz, O. Kowalewski, Ł. Kozłowski, Stopa dochodu odsetkowego…, op. cit. 
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pomnożenie zmiennych z dwóch wymienionych grup. Strukturę własności oddają 
zmienne binarne PST i ZGR, które przyjmują wartość 1, kiedy na końcu roku bank 
z próby był kontrolowany w co najmniej 50% przez odpowiednio: skarb państwa lub 
inwestorów zagranicznych. Rezultaty przeprowadzonych badań empirycznych 
wykorzystujących dane z krajów rozwijających się i będących w okresie transformacji 
gospodarczej pozwalają przypuszczać, że banki państwowe charakteryzuje niższa 
rentowność. Cykl wyborczy kodowany jest w modelu z pomocą zmiennych 
identyfikujących rok wyborów (WYBt) i rok go poprzedzający (WYBt-1). Zmienne te 
powinny kontrolować wpływ wszystkich czynników, które tak samo oddziałują na banki 
z próby w okresie przedwyborczym. Przykładem takiego czynnika jest przedwyborcza 
fiskalna stymulacja gospodarki. Interakcje dwóch zmiennych opisujących strukturę 
własności i dwóch zmiennych kodujących fazy cyklu wyborczego wprowadzają do 
badania cztery dalsze zmienne niezależne: WYBtxPST, WYBtxZGR, WYBt-1xPST 
oraz WYBtxZGR. Potwierdzeniem testowanej hipotezy, tj. poddania banków 
państwowych presji politycznej, jest otrzymanie negatywnych i statystycznie istotnych 
współczynników dla zmiennych: WYBtxPST i WYBt-1xPST w równaniach 

objaśniających poziom stopy dochodu odsetkowego i przychodów odsetkowych.37  

 Wiarygodność weryfikacji postawionej hipotezy zależy od jakości doboru 
zmiennych kontrolujących inne, niż te związane z czynnikami politycznymi, cyklem 
wyborczym i strukturą własności, determinanty poziomu SDO i PO banków z próby. 
Dlatego też zaproponowany zestaw zmiennych kontrolnych jest dość obszerny. 
Zastosowane zostały zmienne binarne kodujące okresy analizy (zmienne CZASi) oraz 
kraje, w których licencjonowane są banki z próby (zmienne KRAJk). W przypadku 
omawianej grupy zmiennych nie są formułowane oczekiwania co do znaku 
oszacowanych parametrów. Zbioru zmiennych kontrolnych dopełniają w każdym 
modelu po trzy zmienne ilustrujące cechy banków z próby. Wyposażenie kapitałowe 
banku oddaje zmienna Kapitał, liczona jako iloraz kapitałów własnych i wartości 

aktywów bilansowych.38 

 Dysponowanie wysokimi kapitałami własnymi ogranicza koszty odsetkowe, a także 
umożliwia, zgodnie z przepisami w zakresie adekwatności kapitałowej, rozwijanie akcji 
kredytowej. Dlatego też można się spodziewać dodatniej korelacji zmiennej Kapitał oraz 
stopy dochodu odsetkowego. W modelu objaśniającym wysokość przychodów 
odsetkowych określenie oczekiwanego kierunku wpływu zmiennej Kapitał nie jest już 

                                                      
37 Ibidem 
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tak proste. Z jednej strony dobre wyposażenie kapitałowe pozwala na utrzymywanie 
wysokiego udziału należności kredytowych w aktywach, a więc i osiąganie wyższych 
przychodów odsetkowych. Z drugiej jednak – banki o niskim poziomie kapitałów 
własnych mają zachęty do podnoszenia poziomu ryzyka kredytowego. Strukturę 
tworzenia wyniku finansowego, a więc także w pewnej mierze, dominujący komponent 
działalności oddaje zmienna Nieodsetkowe. Kalkulowana jest ona jako iloraz wyniku 
z tytułu prowizji i wyniku operacyjnego. Z uwagi na ograniczony dostęp tego rodzaju 
banków do tanich źródeł finansowania w postaci depozytów detalicznych spodziewać 
się można negatywnego wpływu omawianej zmiennej na rentowność banków z tytułu 
odsetek. Kompozycję portfela aktywów opisuje zmienna Kredyty. Zmienna ta pokazuje 
udział należności kredytowych ogółem w aktywach bilansowych banków. Wyższy 
udział kredytów w aktywach powinien być powiązany z większą wartością przychodów 
i dochodów odsetkowych. Dodatkowo w kilku modelach wprowadzone zostały zmienne 
odzwierciedlające sytuację makroekonomiczną poszczególnych krajów oraz cechy ich 

systemów finansowych.39 

 Ogólną budowę estymowanych modeli z efektami losowymi przedstawia poniższe 
równanie:  
 

SDO lub PO = f (PST, ZGR, WYBt, WYBt-1, WYBt x PST, WYBt-1xPST, 
WYBtxZGR, Kapitał ,Kredyty, Nieodsetkowe, KRAJk, CZASi) 

 

gdzie SDO i PO oznaczają stopę dochodu odsetkowego i wielkość przychodów 
odsetkowych skalowanych aktywami, PST i ZGR – zmienne kodujące banki 
kontrolowane odpowiednio przez skarb państwa lub inwestorów zagranicznych, WYBt 
i WYBt-1 – zmienne identyfikujące ostatnie dwa lata cyklu wyborczego do parlamentu, 
Kapitał – zmienną ukazującą wyposażenie banków w kapitały własne, Kredyty – 
zmienną ilustrującą udział należności kredytowych w aktywach, Nieodsetkowe – 
zmienną pokazującą udział dochodów nieodsetkowych w tworzeniu wyniku 
operacyjnego banków, CZASi – grupę zmiennych kodujących lata analizy oraz KRAJk 

– grupę zmiennych identyfikujących kraje licencjonowania banków z próby. 40 

 
  

                                                      
39 Ibidem 
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4. Wyniki bada ń empirycznych 

 Przed przejściem do omówienia wyników oszacowania parametrów modeli regresji, 
Jackowicz, Kowalewski i Kozłowski zwracają uwagę na rezultaty testów równości 
średnich i median SDO w grupach banków wyróżnionych według kryterium struktury 
własności oraz w różnych fazach cyklu wyborczego. Wyniki odpowiednich obliczeń 
zostały przedstawione w tabeli 1. W części A tabeli 1 dokonano porównania średnich 
i median SDO w latach wyborczych dla banków państwowych (PST), kontrolowanych 
przed inwestorów zagranicznych (ZGR) oraz znajdujących się w posiadaniu inwestorów 
krajowych (KRA). Okazuje się, że w latach wyborczych średnia i mediana SDO dla 
banków państwowych jest statystycznie i ekonomicznie istotnie niższa niż w grupie 
banków w rękach krajowych inwestorów prywatnych. Statystycznie istotnie niższą 
rentownością w podstawowym obszarze działania od krajowych banków prywatnych 

charakteryzują się w próbie w latach wyborczych także banki zagraniczne.41 

 W części B tabeli 1 sprawdzone zostało, czy zależności zaobserwowane w latach 
wyborczych utrzymują się w latach poprzedzających okresy wyborcze. W części 
C wzięto pod uwagę SDO notowanych tylko przez banki państwowe, ale w różnych 
fazach cyklu wyborczego. Jak widać, w latach wyborczych średnia i mediana SDO 
wynoszą odpowiednio: 3,96% i 3,66%, w pozostałych latach cyklu wyborczego średnia 
i mediana są wyższe i sięgają odpowiednio 4,77% i 3,86%. Wartości SDO dla banków 
państwowych w różnych fazach cyklu wyborczego różnią się statystycznie istotnie 

jednak tylko w przypadku użycia średnich i to na poziomie 10%. 42 

 Wyniki estymacji modeli z efektami losowymi, w których zmienną objaśnianą jest 
stopa dochodu odsetkowego, przedstawiają kolumny od 1 do 3 w tabeli 2. Modele te 
charakteryzują się satysfakcjonującą jakością. Wszystkie zmienne objaśniające są 
łącznie statystycznie istotne na poziomie wyraźnie niższym od 1%. Rezultaty estymacji 
równań regresji 2 i 3 przemawiają na korzyść hipotezy, że banki państwowe pozostają 
pod wpływem czynników wyborczych. Współczynnik oszacowany dla zmiennej 
WYBtxPST jest bowiem ujemny i statycznie istotny na poziomie 1%. Oznacza to, że 
banki państwowe, przy innych warunkach takich samych, w latach wyborczych osiągają 
niższą rentowność w podstawowym, depozytowo-kredytowym obszarze działalności. 

Podobna prawidłowość występuje w latach przedwyborczych.43 Parametr oszacowany 

dla zmiennej WYBt-1xPST jest także ujemny i statystycznie istotny. Warto zauważyć 
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jednak, że wartość bezwzględna parametru uzyskanego dla zmiennej WYBt-1xPST jest 

dwukrotnie mniejsza niż dla zmiennej WYBtxPST.44 
 

Tabela 1. Testy statystycznej istotności różnic dla średnich i median SDO 
Część A: Lata wyborcze 

SDO średnia mediana 

Test równości 

średnich median 

KRA ZGR KRA ZGR 

PST 0,040 0,037 2,976*** 0,031 6,682*** 0,215 

KRA 0,052 0,043  16,856***  17,436*** 

ZGR 0,040 0,033     
 

Część B: Lata poprzedzające okresy wyborcze 

SDO średnia mediana 

Test równości 

średnich median 

KRA ZGR KRA ZGR 

PST 0,044 0,036 1,392 0,092 2,573* 1,168 

KRA 0,050 0,042  3,037***  11,220*** 

ZGR 0,041 0,034     
 

Część C: Lata wyborcze i pozostałe lata cyklu wyborczego w grupie banków państwowych 

SDO średnia mediana 
Test równości 

średnich median 
Inne lata Inne lata 

WYB 0,040 0,037 1,807* 1,293 0,048 0,039 
 

Uwaga: symbole*** , ** , * oznaczają, że możemy odrzucić hipotezę zerową o równości średnich lub median na poziomach 
istotności odpowiednio: 1%, 5% i 10%. Do testowania różnic średnich używamy standardowego testu t, natomiast do badania 
różnic median – testu van der Weardena.  
Źródło: K. Jackowicz, O. Kowalewski, Ł. Kozłowski, Stopa dochodu odsetkowego banków a cykl 
wyborczy, MBA CE, 6/2012, s. 30. 
 

 Stopy dochodu odsetkowego realizowane przez banki z kapitałem zagranicznym 
w latach wyborczych nie różnią się od tych notowanych w pozostałych latach, ponieważ 
dla zmiennych WYBtxZGR oraz WYBt-1xZGR nie ma podstaw do odrzucenia hipotez 
o zerowej wartości oszacowanych dla nich współczynników. Co ciekawe, badanie nie 
dostarcza argumentów na rzecz tezy, że fiskalna i monetarna stymulacja gospodarki 
w okresie przedwyborczym przekłada się na generalnie wyższą rentowność banków. 
Obie zmienne kodujące końcową fazę cyklu wyborczego (WYBt i WYBt-1) są 
w badanej próbie statystycznie nieistotne. Statystyczna nieistotność zmiennych 
kodujących końcowe fazy cyklu wyborczego oraz w większości przypadków zmiennych 

                                                      
44 Ibidem 
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odzwierciedlających strukturę własności banków z próby, przy statystycznej istotności 
ilorazów WYBtxPST i WYBt-1xPST, sugeruje, że cykl wyborczy nie ma jednakowego, 
nieuwarunkowanego wpływu na wszystkie banki. Jego oddziaływanie uwarunkowane 
jest natomiast wyraźnie strukturą własności banków.  
 

Tabela 2. Determinanty stóp dochodu odsetkowego banków i poziomu przychodów 
odsetkowych 

zmienna zależna 
SDO PO 

1 2 3 4 5 

Stała 0,050*** 
(0,011) 

0,049*** 
(0,011) 

0,050*** 
(0,011) 

0,164*** 
(0,019) 

0,165*** 
(0,019) 

Kapitał 0,098*** 
(0,006) 

0,098*** 
(0,006) 

0,098*** 
(0,006) 

0,005 
(0,011) 

0,004 
(0,011) 

Kredyty  
0,022*** 
(0,004) 

0,022*** 
(0,004) 

0,022*** 
(0,004) 

0,023*** 
(0,007) 

0,023*** 
(0,007) 

Nieodsetkowe 
-0,004*** 

(0,001) 
-0,004*** 

(0,001) 
-0,004*** 

(0,001) 
-0,005** 
(0,002) 

-0,005** 
(0,002) 

PST 
-0,006** 
(0,003) 

-0,003 
(0,003) 

-0,001 
(0,003) 

0,005 
(0,005) 

0,006 
(0,005) 

ZGR 
-0,003 
(0,002) 

-0,003 
(0,002) 

-0,003 
(0,002) 

-0,012*** 
(0,004) 

-0,013*** 
(0,004) 

WYBt 
0,000 

(0,001) 
0,003 

(0,002) 
0,003 

(0,002) 
0,001 

(0,004) 
0,002 

(0,004) 

WYBtxPST 
 -0,009*** 

(0,003) 
-0,012*** 

(0,003) 
-0,010* 
(0,006) 

-0,012* 
(0,006) 

WYBtxZGR 
 -0,002 

(0,003) 
-0,001 
(0,003) 

0,005 
(0,005) 

0,005 
(0,005) 

WYBt-1 
  0,000 

(0,001 
 0,001 

(0,002) 

WYBt-1xPST 
  -0,006** 

(0,003) 
 -0,003 

(0,005) 

WYBt-1xZGR 
  0,001 

(0,002) 
 0,002 

(0,003) 

Liczba obserwacji 2939 2939 2934 2939 2934 

Liczba banków 360 360 360 360 360 

Test Walda 436,9*** 446,5*** 451,3*** 292,6*** 292,3*** 

R2 0,262 0,264 0,266 0,34 0,392 

Uwaga: symbole*** , ** , * oznaczają, że możemy odrzucić hipotezę o zerowej wartości pojedynczych parametrów lub 
wszystkich oszacowanych parametrów łącznie odpowiednio na poziomach: 1%, 5% i 10%. We wszystkich modelach 
zawartych w tabeli uwzględnione zostały zmienne binarne kodujące kraje z próby oraz poszczególne lata analizy. 

Źródło: K. Jackowicz, O. Kowalewski, Ł. Kozłowski, Stopa dochodu odsetkowego banków 
a cykl wyborczy, MBA CE, 6/2012, s. 33. 
 
 Niższe stopy dochodu odsetkowego banków państwowych w latach wyborczych 
mogą teoretycznie wynikać ze stosowania zredukowanych stóp oprocentowania 
kredytów lub podwyższonych stóp oprocentowania depozytów. Tylko pierwsza 
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możliwość jest zgodna z hipotezą o poddaniu banków państwowych presji politycznej 
w okresie przedwyborczym, jako że zwiększanie oprocentowania depozytów nie wydaje 
się być skutecznym sposobem wpływania na wynik wyborczy. Aby sprawdzić, czy 
banki państwowe oferują w okresie przedwyborczym tańsze kredyty, oszacowane 
zostały parametry modeli objaśniających poziom przychodów odsetkowych banków 
(równania 5 i 6 w tabeli 2). Tak jak w przypadku modeli identyfikujących determinanty 
stóp dochodu odsetkowego, jakość ekonometryczna modeli jest satysfakcjonująca. 
Okazuje się, że banki państwowe raportują statystycznie istotnie niższe przychody 

odsetkowe w relacji do aktywów (zmienna PO) w roku wyborczym.45 

 
5. Struktura własno ściowa a akcja kredytowa banków 

 Różnice w zachowaniu banków kontrolowanych przez państwo i banków 
prywatnych w różnych fazach cyklu koniunkturalnego potwierdzają również badania 

Bertay’a i in.46  

 Autorzy dochodzą jednak do wniosku, że banki państwowe mogą także pełnić 
pozytywną rolę stabilizatorów koniunktury zwiększając akcję kredytową w recesji. 
Z przeprowadzonych przez nich badań wynika, że wzrostowi dynamiki PKB o 1 % 
towarzyszy zwiększenie o 1,7-2 % wartości kredytów udzielanych przez banki 
prywatne. W przypadku banków państwowych ten wskaźnik wynosi znacznie mniej, 

gdyż tylko 0,6-0,7 %.47 Odwrotna sytuacja ma miejsce w okresach recesji. Wielkość 

akcji kredytowej w bankach państwowych zmienia się w zależności od faz cyklu 
koniunkturalnego w stopniu znacznie mniejszym niż w bankach prywatnych. 
Utrzymanie kredytowania na zbliżonym poziomie w różnych okresach aktywności 
gospodarczej przez banki kontrolowane przez państwo wydaje się być wynikiem decyzji 
politycznych niekoniecznie skorelowanych z celem, jakim w bankach prywatnych jest 
maksymalizacja zysku. Jako przykład można wskazać politykę banku PKO BP S.A. w 
Polsce w okresie niedawnego kryzysu na rynkach finansowych. Podczas kiedy wiele 
banków prywatnych z uwagi na spadek zaufania na rynku w panice wypowiadało 
przedsiębiorcom umowy kredytowe, bank PKO BP S.A. zapewniał stabilny poziom 
finansowania, a nawet zwiększał akcję kredytową. 

                                                      
45 Ibidem 
46 A. C. Bertay, A. Demigruc-Kunt, H. Huizinga, Bank ownership and credit over the business 
cycle: Is lending by state banks less procyclical?, “Policy Research Working Paper” no. 6110, 
The World Bank 2012 
47 Ibidem, s. 9 
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 W kryzysie gospodarki mają problemy z pozyskaniem środków na rozwój, ponieważ 
banki prywatne ograniczając ryzyko zmniejszają kredytowanie. Możliwość 
zniwelowania tych braków przez banki kontrolowane przez państwo jest jak najbardziej 
pożądana podczas krachów, kiedy zwiększenie działalności kredytowej przez banki 
państwowe może w znacznym stopniu równoważyć ograniczania kredytowania przez 
banki prywatne. Istnieje jednak również druga strona medalu. Jeżeli politycy będą mieć 
wpływ na skalę akcji kredytowej banków, mało prawdopodobne, aby ten wpływ był 
wykorzystywany jedynie w recesji. W takiej sytuacji zawsze będzie istniała pokusa 
dodatkowej kreacji pieniądza w okresie przedwyborczym, w celu zwiększenia 
prawdopodobieństwa reelekcji. Będzie to tym bardziej możliwe, im większy w danym 
kraju stopień „upaństwowienia” sektora bankowego. 
 Zatem osiągane korzyści w zakresie stabilizacji koniunktury w okresie recesji mogą 
nie równoważyć kosztów jej destabilizacji w okresach przedwyborczych. Pogłębiona 
analiza powyższej problematyki jest szczególnie istotna z punktu widzenia Polski, kiedy 
coraz częściej można słyszeć głosy zachęcające do „udomowienia” czy „repolonizacji” 
banków. Zwolennicy takich rozwiązań przedstawiają wiele argumentów, którym nie 
można odmówić słuszności. Faktem również jest, że obecnie banki nie są przez rynek 
wyceniane wysoko i przynajmniej kilka jest wystawionych na sprzedaż. Ważne jednak, 
aby przed podjęciem decyzji o zakupie dokonać szczegółowego rachunku korzyści i 

kosztów, która jak zauważa La Porta48 może skutkować niewłaściwą alokacją kredytów, 

słabszym rozwojem finansowym oraz wolniejszym tempem wzrostu gospodarczego, a 
przy okazji ułatwiać kreację politycznego cyklu koniunkturalnego. 
 
Zakończenie 

 Do końca XX wieku polityczny cykl koniunkturalny był utożsamiany 
z wywoływanymi przez decydentów cyklicznymi zmianami aktywności gospodarczej, 
przy czym do ich wprowadzenia niezbędne było wykorzystanie instrumentów polityki 
fiskalnej, rzadziej polityki pieniężnej. Najnowsze badania wskazują, że politycy 
planujący wywołać przedwyborczy okres prosperity mogą mieć znacznie szerszy 
wachlarz możliwości. Ponieważ pieniądz odgrywa istotną rolę w napędzaniu 
konsumpcji oraz może prowadzić do społecznego wrażenia dobrobytu, najnowsze 
badania sugerują, że sprawujący władzę politycy oprócz wykorzystania instrumentów 

                                                      
48 R. La Porta, F. Lopez-De-Silanes, A. Shleifer, Government Ownership of Banks, “The Journal 
of Finance” February 2002, vol. 57, Issue 1. 
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polityki fiskalnej i monetarnej, mogą zwiększyć prawdopodobieństwo reelekcji, 
doprowadzając przed wyborami do ekspansywnej polityki kredytowej banków. 
 Badania empiryczne wskazują, że znacznie większe ryzyko tego rodzaju zachowań 
dotyczy banków państwowych niż banków prywatnych. Z tego wynika wniosek, że 
własność prywatna w bankowości jest zjawiskiem pożądanym z punktu widzenia 
politycznych możliwości kreowania wahań koniunkturalnych. Choć w literaturze 
autorowi nie udało się odnaleźć badań dotyczących oprócz banków wykorzystania do 
kreacji cyklu przez polityków innych przedsiębiorstw państwowych, wydaje się, że tu 
również mogą mieć miejsce polityczne naciski w okresach przedwyborczych. W tym 
przypadku należy jednak odróżnić kontrolowane przez państwo przedsiębiorstwa 
„finansowe” od innych przedsiębiorstw. 
 Pierwsze z nich pomimo posiadania statusu np. spółek akcyjnych pełnią rolę podobną 
do banków udzielając pożyczek oraz innych form wsparcia dla projektów 
podwyższonego ryzyka, jak np. w Polsce Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., czy Polskie 
Inwestycje Rozwojowe S.A., Wpływ polityków na ich działalność nie wydaje się 
utrudniony. Do drugiej grupy należy zaliczyć przedsiębiorstwa państwowe 
o charakterze produkcyjnym i usługowym. Potencjalny wpływ cyklu wyborczego na te 
podmioty może być dwojakiego rodzaju. Po pierwsze politycy przed wyborami mogą 
dążyć do obniżki cen sprzedawanych przez nie produktów. Jako przykład można 
wskazać ceny paliw, które znajdują swoje odzwierciedlenie w cenach innych produktów 
i usług i których zmiany odczuwa znaczna część wyborców. Z drugiej strony politycy 
w okresach przedwyborczych mogą wywierać presję na podwyżki płac, co może 
powodować zarówno spadek rentowności przedsiębiorstw, jak i wzrost dochodów 
rozporządzalnych gospodarstw domowych, a w rezultacie zwiększać 
prawdopodobieństwo reelekcji. 
 Z opracowania wynika, że Europa Środkowo-Wschodnia, w tym Polska może być 
narażona na występowanie politycznego cyklu koniunkturalnego wywołanego 
stymulowaną przez polityków podażą kredytów. Pocieszające jest jednak, że ryzyko 
jego kreacji prawdopodobnie się zmniejsza wraz z osiąganiem kolejnych etapów 
dojrzałości przez systemy demokratyczne państw rozwijających się a stopień 
„upaństwowienia” banków działających na terenie Polski nie jest wysoki. 
 
  



Kredyt bankowy a polityczny cykl koniunkturalny   255 

Bibliografia 

Akerman J., Political Economic Cycles, Kyklos, 1947, no. I. 
Alesina A., Comments and Discussion on Nordhaus’s Alternative Approches to the 

Political Business Cycle, “Brookings Papers on Economic Activity”1989, no. 2. 
Alesina A., Macroeconomic Policy in a Two Party System as a Repeated Game, 

“Quarterly Journal of Economics”, August 1987. 
Bertay A. C., A. Demigruc-Kunt, H. Huizinga, Bank ownership and credit over the 

business cycle: Is lending by state banks less procyclical?, “Policy Research Working 
Paper” no. 6110, The World Bank 2012. 

Baum C. F., M. Caglayan, O. Talavera, Parlamentary Election Cycles and the Turkish 
Banking Sector, “Turkish Economic Association, Discussion Paper” 2009, no. 5. 

Brender A., A. Drazen, Political Budget Cycles in New versus Established Democracies, 
“NBER Working Paper” 2004, no. 10539. 

Breusch T.S., A.R. Pagan, Simple test For Heteroscedasticity And Random Coeficient 
Variation, “Econometrica” 1979, vol. 47. 

Broz L., Partisan Financial Cycles. In Politics In The New Hard Times: The Great 
Recession In Comparative Perspective by M. Kahler, D.A. Lake, 2013. 

Claessens S., E. Feijen, L. Laeven, Political Connections And Preferencial Access To 
Finance: The Role Of Campaign Contributions, “Journal of Financial Economics” 
2008, no. 88. 

Cole S., Fixing Market Failures or Fixing Elections? Agricalture Credit In India, 
“American Economic Journal: Applied Economics” 2009. 

Cukierman G., A. Meltzer, A Positive Theory of Discretionary Policy, the Cost of 

Democratic Government and the Benefits of a Constitution, Economic Inquiry, 24, 
1986. 

Dinc S. I., Politicians And Banks: Political Influences On Government-owned Banks In 
Emerging Markets, “Journal of Financial Economics” 2005, no. 77. 

Gonzales-Garcia J., F. Grigoli, State-Owned Banks and Fiscal Discipline, “IMF 
Working Paper” 2013, no. WP/13/206. 

Hausman J.A., Specification Tests In Econometrics, “Econometrica”, 1978, vol. 46. 
Hibbs D.A., Political Parties and Macroeconomic Policy, “The American Political 

Science Review” 1977, vol. 71. 
Jackowicz K., O. Kowalewski, Ł. Kozłowski, Stopa dochodu odsetkowego banków 

a cykl wyborczy, MBA CE, 2012, nr 6. 



256  Przemysław Pacześ 

Jula D., Economic Impact of Political Cycles – The Relevance of European Experiences 
for Romania, Research Centre on Transition Economics, Universite Pantheon-
Sorbonne, Paris 2001. 

Kalecki M., Polityczne aspekty pełnego zatrudnienia, 1943, w: Dzieła t. 1, PWE, 
Warszawa 1979. 

Kern A., P.D. Amri, Political Credit Cycles – Myth or Reality?, Working Paper prepared 
for the 2014 Conference of the International Political Economy Society at 
Georgetown University. 

Khwaja A.I., A. Mian, Do Lenders Favor Politically Connected Firms? Rent Provision 

In An Emerging Financial Market, “The Quarterly Journal of Economics”, 2005. 
La Porta R., F. Lopez-De-Silanes, A. Shleifer, Government Ownership of Banks, “The 

Journal of Finance” February 2002, vol. 57, Issue 1. 
Lavezzolo S., Political Lending Cycles In Spanish Cajas, EPSA 2013. 
Micco A., U. Panizza, M. Yanez, Bank Ownership And Performance Does Politics 

Matter?, Central Bank of Chile, “Working Paper” 2005, no. 356. 
Nordhaus W.D., The Political Business Cycle, “Review of Economic Studies” 1975, no. 

42. Persson T., G. Tabbelini, Macroeconomic Policy, Credibility and Politics, 
Harwood Academy, London 1990. 

Rogoff K., A. Sibert, Elections and Macroeconomic Policy Cycles, “Review of 
Economic Studies”, 1988, no. 55. 

Rogoff K., Equilibrium Political Budget Cycles, “American Economic Review” 1990, 
no 80. 

Santiso J., Banking on Democracy: Financial Markets and Elections in Emerging 

Countries, MIT Press, 2013. 
 
 
 
 



 

Ryszard Szupiluk1  
 

11. Wzorce na rynkach finansowych 
 
Preludium  
Nasz krytycyzm jednak nie dotyczy tego, że podstawowe założenia współczesnego podejścia są 
nierealistyczne. Pożyteczne modele naukowe to takie, które abstrahują od rzeczywistości. Mamy 
nadzieję, że pominięte rozważania są naprawdę nieistotne dla zrozumienia zjawiska. Fatalna 
wada współczesnych modeli ekonomicznych polega na pomijaniu przez nie spraw odgrywających 
kluczowa role w kształtowaniu rezultatów, których wyjaśnienia poszukują. /R. Frydman, M. 
Goldberg, Mechaniczne rynki/  
 
Streszczenie 

  Niniejsze opracowanie poświęcone jest problemowi odkrywania wzorców na 
rynkach finansowych. Jest to zagadnienie wzbudzające gorące dyskusje metodologiczne 
oraz epistemologiczne. Dla praktyków oraz zwolenników eksploracji danych 
finansowych istnienie wzorców w danych finansowych jest zasadniczo oczywiste. 
Z kolei dla przeciwników możliwości identyfikacji wzorców rynkowych ich istnienie 
oznacza ekonomiczny „darmowy obiad”. Tak przeciwstawne stanowiska są motywacją 
dla rozważań z praktycznego, akademickiego i technicznego punktu widzenia. 

Słowa kluczowe: wzorce na rynkach finansowych, eksploracja danych finansowych, 
systemy inwestycyjne 
 

Patterns in financial markets 
 
Abstract 

 This paper is addressed for problem with financial market pasterns exploration. The 
financial pattern phenomena rise the hot methodological and epistemological 
discussions. For practitioners and adherents of financial Data Mining their existence is 
natural and assumed as default. On other hand opponents say that existing of visible 
patterns directly provide to economic “free lunch”. Such opposite standpoints are 
motivations to practical, academic and technical considerations from different point of 
view.  

Keywords: financial market patterns, financial Data Mining, trading systems  

                                                      
1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej  
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Wprowadzenie  

 Mechaniczne rynki to pojęcie występujące w dwóch znaczeniach - związanych 
z diametralnie różnymi stanowiskami wobec funkcjonowania rynków finansowych. 
W pierwszym rozumieniu, typowym dla wieku technologii i informacji, jako 
mechaniczne rynki określane są rynki zdominowane przez automatyczne systemy 
inwestycyjne. Systemy takie działają z reguły na bazie technik rozpoznawania wzorców 
co z założenia oznacza, że ich twórcy i użytkownicy, co do istnienia takich wzorców są 
przekonani.  
 Drugi sposób rozumienia „mechanicznych rynków” został określony przez 
R. Frydmana i M. Goldberga w ich fundamentalnej krytyce dominujących teorii 
ekonomicznych opartych o hipotezy/teorie racjonalnych oczekiwań oraz rynków 
efektywnych2. Ich ujęcie tytułowego określenia odnosi się do rynków opisywanych 
przez mechaniczne prawa, wg których zachowanie podmiotów rynkowych, jest z góry 
określone przez optymalne strategie przyjmowane w warunkach pełnej informacji. Są to 
rynki na których wzorce nie mogą istnieć, a zatem wszelkie strategie inwestycyjne na 
nich oparte sensu nie mają. Jest to jednocześnie zasadniczy pogląd dominujących teorii 
rynków finansowych.  
 W efekcie mamy do czynienia z sytuacją w której pojęcie mechaniczne rynki 
wykorzystywane jest jako reprezentacja dwóch wykluczających się stanowisk, co można 
sprowadzić do stwierdzenia: mechaniczne rynki w rozumieniu technologicznym mają 
sens o ile mechaniczne rynki w rozrumienieniu Frydmana i Goldberga nie istnieją.  
 W obecnym artykule przedyskutujemy pierwszy aspekt, jakim jest kwestia istnienia 
wzorców na rynkach finansowych. Drugi aspekt rozważony zostanie w kolejnym 
opracowaniu. Należy przy tym nadmienić, że autor w powyższych względach zajmuje 
stanowisko zgodne ze stanowiskiem zwolenników istnienia wzorców, a zatem niniejsze 
opracowanie jest raczej określonym głosem w dyskusji, niż próbą „wyważonego” 
przeglądu stanowisk.   
 
  

                                                      

2 Frydman R., Goldberg M.D., Mechaniczne rynki, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 
Warszawa 2013.  
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1. Wzorce i rynki finansowe 

 Konsekwencje rozwoju technologii informacyjnych na rynkach finansowych mają 
wiele oblicz, często o niejednoznacznym wyrazie. Jednym z zagadnień budzących 
szczególne kontrowersje jest możliwość eksploracji wzorców zawartych w danych 
generowanych przez rynki finansowe. Rynkowe zjawisko rozpoznawania odnosi się 
zarówno do prostych metod analizy technicznej (AT)3, jak również zaawansowanych 
technik bazujących na metodach Data Mining4.  
 Choć problematykę poszukiwania wzorców rynkowych ukazują już wykresy cen na 
glinianych tabliczkach w starożytnym Babilonie5, to współczesne upowszechnianiem 
technologii informatycznych nadaje zagadnieniu szczególne znaczenie. Rosnąca 
wielkość i ilość transakcji automatycznych, zmienia charakter zachowań rynkowych, 
stanowiąc także coraz bardziej znaczący element systemu makroekonomicznego. Jednak 
mimo dużej skali zjawiska, czemu sprzyja rozwój systemów rozpoznawania wzorców, 
zjawisko eksploracji wzorców rynkowych opisywane jest w sposób wysoce 
niejednoznaczny. Przede wszystkim widzimy zasadniczo różniące się stanowiska, od 
entuzjazmu i bezkrytycznej wiary w możliwość odkrycia rynkowego świętego Grala6 do 
całkowitej negacji i potępienia.  
 Linie tego sporu przebiegają na wielu płaszczyznach, z których zasadniczo można 
wyróżnić świat praktyki rynkowej oraz teorii akademickich. Z jednej strony rzesze 
praktyków rynkowych stosują, poszukują i rozwijają techniki analizy wzorców, 
a z drugiej strony dominujące nurty teorii ekonomicznych negują możliwość istnienia 
takich wzorców, w konsekwencji kwestionując sens stosowania technik Data Mining na 
rynkach finansowych. Podstawowym orężem krytyki istnienia wzorców są koncepcje 
racjonalnych i efektywnych rynków7, dające pojęciową i opisową bazę dla 
probabilistycznych modeli przypadkowego błądzenia rynków finansowych.   
 Należy jednocześnie zauważyć, że powyższy podział stanowisk choć najbardziej 
wyraźny nie wyczerpuje zagadnienia, ponieważ także na niwie akademickiej, 
równolegle do teorii rynków efektywnych oraz czysto losowych modeli, w standard-

                                                      
3 Murphy J.J., Analiza techniczna rynków finansowych, WIG-Press, Warszawa 1999.  
4 Dla uproszczenia, w ramach niniejszych rozważań, pod pojęciem Data Mining będziemy 
rozumieć szeroki wachlarz podejść, metod i technik klasyfikowanych lub określanych jako: 
uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja, uczenie z danych, modelowanie predykcyjne, 
inteligencja obliczeniowa.  
5 Chancellor E., Historia spekulacji finansowych, MUZA, Warszawa 2001. 
6 Rynkowy św. Gral, idealna metoda prognozy giełdy  
7 Fama E., Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, „Journal of 
Finance” 1970, vol. 25, no. 2.  
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owych kursach akademickich znajdujemy przedmioty poświęcone analizie technicznej, 
projektowaniu mechanicznych systemów inwestycyjnych, strategiom inwestycyjnym, 
czy też eksploracji danych na rynkach finansowych. W ramach dominujących nurtów 
znajdujemy także szereg stanowisk pośrednich dopuszczających tzw. lokalne lub 
chwilowe nieefektywności rynku a co za tym idzie modele bazujące na innych 
założeniach niż idealne białe szumy, czyste błądzenie przypadkowe czy rygorystyczne 
założenia gaussowskie8. Co więcej jeżeli spojrzymy na autorytety świata ekonomii to 
znajdziemy wiele przypadków znaczących postaci, z noblistami włącznie, którym nie 
przeszkadza na gruncie teorii ekonomicznej być są zagorzałymi zwolennikami, zaś na 
gruncie praktyki gospodarczej stosować lub wspierać podejścia z tą efektywnością 
sprzeczne9.   
 Kolejną odsłoną niezgodności w kwestii wzorców, już w łonie samej teorii ekonomii, 
są spory między jej poszczególnymi nurtami10. Istnienie wzorców zakłada istnienie 
pewnych regularności, schematów lub korelacji w zachowaniach rynkowych, co 
oznacza, iż obraz (model) rynku nie jest całkowicie przypadkowy. O ile nurty 
akceptujące racjonalne oczekiwania oraz efektywność rynku (w sensie informacyjnym 
Famy) negują istnienie wzorców rynkowych, to już szkoły i podejścia zajmujące się 
cyklem koniunkturalnym istnienie pewnych wzorców i regularności niejako z założenia 
przyjmują11. W końcu należy wspomnieć o nurtach radykalnie kwestionujących 
fundamenty dominujących nurtów jak ekonomia wiedzy niedoskonałej12.  
  
2. Rozpoznawanie wzorców – fundamentalne spory  

  Podstawowym zarzutem wobec eksploracji wzorców na rynkach finansowych jest 
brak ich jednoznaczności, co w konsekwencji można potraktować jako 
zakwestionowanie ich predykcyjnej wartości. Zarzut ten niejako mimochodem wiąże się 
z założeniem, że wzorce, o ile istnieją, powinny być „oczywiste”. Inaczej mówiąc, 

                                                      
8 Shiryaev A.N., Essentials of stochastic finance: facts, models, theory, World Scientific, 
Singapore 1999.  
Peters E., Fractal market analysis, Wiley, 1996.  
9 Bernstein P., Intelektualna historia, Wall Street, WIG-Press, 2000.  
10 Obstfeld M. i Rogoff K., Foundations of International Macroeconomics, MIT Press 1996. 
Blaug M., Teoria ekonomii: ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2000.  
11 Jakimowicz A., Od Keynesa do teorii chaosu: ewolucja teorii wahań koniunkturalnych, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.  
12 Frydman R., Goldberg M.D., Ekonomia wiedzy niedoskonałej, Wydawnictwo Krytyki 
Politycznej, Warszawa 2009.  
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powinniśmy móc jednoznacznie je zidentyfikować a następnie zweryfikować 
poprawność ich interpretacji. W efekcie oczekuję się w zasadzie deterministycznego lub 
wysoce trafnego statystycznego prawa opisującego zachowanie instrumentów 
finansowych. Prawa na kształt nowożytnych praw fizyki. Aktualny brak owego dobrze 
potwierdzonego prawa, prowadzi krytyków eksploracji wzorców (analizy technicznej) 
do wniosku, że w gruncie rzeczy żadne wzorce nie istnieją, zaś wizualny obraz zmian 
ceny jest efektem błądzenia przypadkowego i nie daje żadnych podstaw do 
wnioskowania o przyszłości.   
 Zarówno zwolennicy jak i krytycy wzorców rynkowych odwołują się do 
doświadczeń empirycznych, przy czym krytycy wzorców powołują się z reguły na ich 
weryfikację formalnymi testami statystycznymi, zwolennicy podają przykłady 
wybitnych inwestorów odnoszących długotrwałe sukcesy lub wskazują na 
eksperymenty w których losowo wybrane osoby po treningu pod okiem doświadczonych 
traderów osiągają zdecydowanie lepsze wyniki rynkowe od przeciętnych13.  
 W przypadku zwolenników istnienia wzorców najliczniejszą grupę stanowią 
praktycy analizy technicznej (AT). Na nich i stosowanych przez nich metodach 
koncentruje się także ostrze krytyki, co ułatwia a czasem uzasadnia fakt, że AT jest 
dziedziną o mało określonych granicach, zaś napędzane giełdową gorączką 
poszukiwania zwycięskiej metody przyciągają uwagę licznych amatorów i pasjonatów 
o „zróżnicowanej” wiedzy ekonomicznej i matematycznej. Owocuje to szeregiem metod 
egzotycznych, matematycznie nieracjonalnych lub czasem wręcz ezoterycznych, 
egzystujących razem ze stosunkowo dobrze uzasadnionymi i inter-pretowalnymi 
matematycznie technikami. Sporu nie łagodzi także podejście samych użytkowników 
AT mających często zwyczaj wysoce doktrynalnego traktowania preferowanych przez 
siebie technik - na kształt mechanistycznych praw Newtona. W zasadzie nie dziwi więc, 
że dla akademickich sceptyków, wobec tego barwnego pejzażu poszukiwaczy wzorców, 
przypadki regularnie wygrywających graczy skłaniają do interpretacji w kategoriach 
długiej serii wygranych.  
 Także w społeczności praktyków rynkowych znajdziemy znaczące gremia krytyków 
technik eksploracji wzorców. Spotkamy ich szczególnie wielu w szeregach 
zwolenników analizy fundamentalnej, którzy podnoszą dwie zasadnicze kwestie. Po 
pierwsze wskazują na niejednoznaczność wzorców technicznych, co w ich opinii 
oznacza w istocie ich brak - jest to ocena zasadniczo analogiczna do negatywnego 
stanowiska akademickiego. Jednak ów zarzut, wydaje się, można postawić także analizie 

                                                      
13 Schwager J., Mistrzowie rynków finansowych: rozmowy z najlepszymi amerykańskimi 
inwestorami i graczami giełdowymi, Oficyna Wolters Kluwer business, 2007.  
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fundamentalnej, wg której istnieje pewien jednoznaczny wzorzec parametrów 
ekonomicznych powalających odkryć ukrytą wartość wewnętrzną co gwarantuje 
przyszły wzrost kursu rynkowego. W istocie więc analiza fundamentalna także jest 
metodą eksploracji wzorców, choć jej użytkownicy raczej nie są skłonni zaakceptować 
taką klasyfikację. Drugi argument fundamentalistów wydaje się bardziej zasadniczy, 
przynajmniej z punktu widzenia praktyki rynkowej. Odnosi się on do kwestii płynności 
rynkowej i mówi, że w momencie wygenerowania technicznych sygnałów, jest zbyt 
późno na dokonanie zakupów w dużej skali po atrakcyjnych cenach. W efekcie 
ogranicza to analizę techniczną do określonych rynków i odpowiedniej skali wielkości 
zawieranych transakcji.  
 Z kolei zwolennicy eksploracji wzorców odrzucają powyższą krytykę formułując 
szereg zarzutów wobec stanowisk krytycznych, w szczególności akademickich. 
Przywoływana jest tu przede wszystkim, pochodząca z opozycyjnych do dominującego 
nurtów, krytyka samych fundamentów teorii głównego nurtu14. W szczególności 
akcentowane jest oderwanie modeli rynkowych i ich założeń od rzeczywistości 
rynkowej, błędne rozumienie i interpretacja mechanizmów rynkowych oraz ogólne 
pomijanie wszelkich faktów i danych świadczących przeciwko ortodoksyjnym 
apriorycznym tezom15. Wychodząc z ortodoksyjnego przekonania o racjonalnych 
i efektywnych rynkach, przyjąwszy modele błądzenia przypadkowego, zwolennicy tych 
teorii nie są skłonni do weryfikacji swego stanowiska mimo licznej i przekonującej 
argumentacji przeciwników16. W odpowiedzi na zarzuty wskazujące na dowody 
nieefektywności rynku lub nieadekwatność modeli martyngałowych, zdaniem 
„techników rynkowych” widzimy bezpośrednią realizację koncepcji pasów ochronnych 
Lakatosa, mających zachować twardy rdzeń dominującego programu badawczego 
(paradygmatu)17.  
 Należy także zauważyć, że znaczące rzesze praktyków rynkowych stosujących 
eksplorację wzorców nie tylko odrzuca ww. krytykę lub się nią nie przejmuje, ale uważa 
hipotezy błądzenia przypadkowego rynków jako teoretyczne poglądy co najmniej 
sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem. Co więcej, wielu praktyków stosujących (czasem 

                                                      
14 Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P., Współczesne nurty teorii makroekonomii, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 1998. 
15 Soros G., Nowy paradygmat rynków finansowych, MT Biznes, Warszawa 2008.  
16 Huerta de Soto J., Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne, Instytut Ludwiga von 
Misesa, Warszawa 2009.  
17 Lakatos I., Pisma z filozofii nauk empirycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
1995.  
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bardzo zaawansowane) systemy eksploracji wzorców, nawet nie jest świadoma istnienia 
owej krytyki.  
  
3. Techniczne problemy rozpoznawania wzorców  

 Mówiąc o trudnościach rozpoznawania wzorców, nasuwającym się już na wstępie 
pytaniem jest: „czy jest możliwym, aby przy obecnym rozwoju naukowo 
technologicznym, zagadnienie rozpoznawania wzorców rynkowych było rzeczywistym 
problemem?”. Odpowiedź na to pytanie, płynąca z dyscyplin takich jak rozpoznawanie 
wzorców, uczenie maszynowe, uczenie statystyczne czy też sztuczna inteligencja jest 
jak najbardziej twierdząca18. Rozwój systemów automatycznego wnioskowania, 
rozpoznawania wzorców, separacji i identyfikacji obiektów, mimo wielu 
dotychczasowych sukcesów i znaczących zastosowań, nadal jest zagadnieniem 
otwartym, pełnym wyzwań19.  
 Trudności występujące w procesie tworzenia systemów rozpoznawania wzorców, jak 
i testach weryfikujących ich istnienie, pojawiają się już na etapie sposobu określenia 
i wyodrębnienia wzorców jako materiału badawczego. Eksploracja wzorców jest 
domeną indywidualnej aktywności graczy rynkowych, a książkowe formacje nie sposób 
traktować jako jednoznaczne prototypy rzeczywistych wzorców. Mimo, że wielu, 
szczególnie początkowych graczy traktuje dość doktrynalnie przyjęty przez siebie 
zestaw reguł AT, często oparty na wybranym źródle literaturowym, to w praktyce nie 
ma ogólnej zgodności jak daną formację zakwalifikować oraz jak ją interpretować 
w kategoriach przyszłego zachowania rynku. Stąd podejście eksperckie, w ramach 
którego praktyk AT wskazuje określone predykcyjne formacje, jako naznaczone 
piętnem indywidualnego subiektywizmu i retrospektywnej interpretacji - już na wstępie 
wydaje się niespójne z ideą obiektywnego badania statystycznego. Dla badania 
statystycznego koniecznym wydaje się zastosowanie podejścia systemowego.  
 Identyfikacja wzorców rynkowych w podejściu systemowym może być 
przedstawiona jako problem klasyfikacji lub grupowania. W przypadku klasyfikacji 
ponownie jednak stajemy przed kwestią określenia prototypowych wzorców. Kolejnymi 
problemami dotyczącymi obydwu podejść systemowych jest określenie długości 
wektora danych (reprezentującego formację) oraz kryteriów porównania 
(podobieństwa) i na tym się obecnie skoncentrujemy. O ile w klasycznych problemach 

                                                      
18 Kecman V., Learning and Soft Computing: Support Vector Machines, Neural Networks, and 
Fuzzy Logic Models (Complex Adaptive Systems), A Bradford Book, 2001.  
19 Kisielewicz A., Sztuczna inteligencja i logika. Podsumowanie przedsięwzięcia naukowego, 
WNT, Warszawa 2011.  
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rozpoznawania wzorców możemy ustalić ilość punktów reprezentujących obraz, to 
w przypadku wzorców rynkowych nie wydaje się to właściwe. Dany typ formacji 
rynkowej w praktyce „budowany” może być (i najczęściej jest) na różnych liczbach 
sesji. Wyrównywanie długości porównywanych wektorów zasadniczo zmienia obraz 
rynkowy, w istocie w każdym wypadku oznacza zmianę rzeczywistych notowań. 
Oczywiście ów techniczny zabieg na danych jest wykonywany, jednak sposób jego 
wykonania jest indywidulanym wyborem badacza.   
 Kolejną kwestią są kryteria podobieństwa danych. W praktyce analizy danych 
ekonomicznych najczęściej stosowane są miary korelacyjne oraz miary odległości 
oparte na p-normach. Obydwa te podejścia są od dawna powszechnie i skutecznie 
stosowane, mają także niezwykle bogaty dorobek teoretyczny. Sukcesy licznych 
zastosowań oraz siła i matematyczna elegancja fundamentów teoretycznych skutkowały 
swoistą dominacją tych podejść w obszarze analizy danych20. Dopiero niedawno okazało 
się, że istnieją liczne klasy problemów zarówno praktycznych, jak i teoretycznych dla 
których bardziej efektywne są alternatywne kryteria podobieństwa w szczególności 
oparte na funkcjach dywergencji21. Obecnie funkcje dywergencji m.in. pełnią zasadnicza 
rolę w zagadnieniach nieujemnej faktoryzacji macierzy oraz technikach separacji, 
dekompozycji oraz rozpoznawania obrazów22. W efekcie w ostatnim czasie nastąpił 
intensywny rozwój tego obszaru. Ponowne okrycie już istniejących miar dywergencji, 
tworzenie nowych, oraz ich wielorakie generalizacje, unifikacje lub specjalizacje 
zaowocowały niezwykłym bogactwem miar podobieństwa. Rodzi to jednak ponownie 
dylemat i niejednoznaczność wyboru. Przed takim dylematem musi stanąć także badacz 
próbujący dokonać statystycznej weryfikacji problematyki eksploracji wzorców.  
 Kolejna odsłona „problemu wzorców” ma miejsce na poziomie bardziej ogólnym, co 
można potraktować jako zagadnienie epistemologiczne23. Mianowicie formalne testy 
statystyczne stawiają dość rygorystyczne wymagania co do analizowanych danych, co 
z reguły oznacza konieczność redukcji problemu, swoistego dopasowania problemu do 
metody (tj. określonego testu statystycznego). Owa redukcja może oznaczać jednak nie 
tyle wyeliminowanie nieistotnych dla ostatecznego wyników elementów, co zmianę 
zasadniczego obrazu. Krytycy skupiając się na samym aspekcie statystycznego istnienia 
wzorca pomijają rzeczywisty kontekst w jakim wzorce eksplorują praktycy. W rzeczy-

                                                      
20 Haykin S., Neural networks and learning machines, Pearson Education, 2009.  
21 Csiszar I., Axiomatic characterizations of information measures, „Entropy” 2008, vol. 10, s. 
261–273.  
22 Comon P., Jutten Ch., Handbook of Blind Source Separation: Independent Component Analysis 
and Applications, Academic Press, 2010.  
23 Globler A., Metodologia nauk, Znak, Kraków 2006.  
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wistości rynkowej sygnały z bezpośredniej interpretacji formacji ceny i wolumenu 
uzupełniane są dodatkowymi informacjami. W przypadku prostej AT są to najczęściej 
wiedza i doświadczenia inwestora, kiedy sygnał można uznać za wiarygodny a kiedy 
nie. W przypadku systemów mechanicznych są to najczęściej dodatkowe wskaźniki 
techniczne i fundamentalne. W efekcie mamy do czynienia raczej z pewnymi meta-
wzorcami niż pojedynczymi formacjami ceny i wolumenu. Weryfikacja takiego meta-
wzorca w przypadku systemu mechanicznego prowadzi w zasadzie do metod uczenia 
tego systemu.  
 Jednak od czasu unifikującej teorii V. Vapnika większość systemów uczących się 
można intepretować w kategoriach teorii uczenia statystycznego, która to teoria stoi 
w swoistej opozycji do klasycznych technik wnioskowania statystycznego24. 
W rezultacie można stwierdzić, że każdy system automatyczny poddawany jest 
procesowi statystycznej weryfikacji, odbywa się ona jednak z reguły na innych zasadach 
niż standardowy test statystyczny. Owa odmienności jest zaś wynikiem długotrwałego 
rozwoju technik eksploracji danych, mającego miejsce w kontekście praktycznych 
zastosowań25.  
 
Zakończenie  

 Zakres oddziaływania rynków finansowych plasuje jej w centrum systemu 
społeczno-politycznego, tworząc wzajemnie splecione środowisko o zależnościach 
trudnych lub niemożliwych do prześledzenia i przewidzenia. Rynek ten w coraz 
większym stopniu zdominowany jest przez automatyczne systemy transakcyjne 
wykorzystujących techniki eksploracji wzorców. Jest kwestią otwartą czy na gruncie 
teorii ekonomicznych doprowadzi to do wzrostu przekonania o istnieniu wzorców czy 
wręcz odwrotnie.  
 Niewątpliwie jednak, rosnąca popularność automatycznych systemów 
inwestycyjnych czyni nieuniknionym i koniecznym badanie tego zjawiska na gruncie 
teorii ekonomicznych. W jakimś stopniu skłania także do zastanowienia nad 
fundamentami ekonomii jako dyscypliny u podłoża której leży ludzkie działanie. Jak 
ukazują doświadczenia ostatnich lat ma to istotne znacznie dla stabilności całego 
systemu gospodarczego. Rosnąca złożoność rynków finansowych wraz ze złożonością 

                                                      
24 Vapnik V., Statistical Learning Theory, Wiley, New York 1998.  
25 Breiman L., Statistical Modeling: The Two Cultures, „Statistical Science” 2001, vol. 16, no. 3, 
s. 199–231.  
Hand J., Statistics and data mining: intersecting disciplines, „SIGKDD Explorations” 1999, no. 
1, s. 16–19.  
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automatycznych systemów inwestycyjnych w połączeniu z szybkością zawieranych 
transakcji zwiększa ryzyko z niekontrolowanych reakcji łańcuchowych.  
 Samo rozpoznawanie wzorców na rynkach finansowych to zagadnienie generujące 
wiele wyzwań natury technicznej i metodologicznej. Problemy związane z konstrukcją 
systemów rozpoznających wzorce, w szczególności jak w ogóle owe wzorce 
identyfikować, odnoszą się także do problemów weryfikacji istnienia wzorców 
rynkowych. O ile więc nie istnieją jednoznaczne sposoby odkrywania wzorców 
w obszarze konstrukcji systemów, o tyle trudno także oczekiwać jednoznacznych testów 
weryfikujących (krytycznie) ich istnienie.  
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Koniunktura gospodarcza w Polsce w latach 1995-2014 1 
 
 Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wahań koniunkturalnych 
w gospodarce polskiej w latach 1995-2014. Przez wahania koniunkturalne rozumie się 
tu zmienność tzw. składnika cyklicznego złożonych wskaźników makroekonomicznych, 
reprezentującego cykl wzrostowy w wersji odchyleń od długookresowego trendu. Do 
jego estymacji zastosowano filtr Christiano-Fitzgeralda, zaś położenie punktów 

zwrotnych ustalono metodą Bry’a-Boschan2. 

 W przebiegu wahań składnika cyklicznego PKB w Polsce zidentyfikowaliśmy 
w badanym okresie 10 punktów zwrotnych (Rysunek 1). Najniższą wartość czynnik 
cykliczny przyjął na początku badanego okresu, w pierwszym kwartale 1995 roku, nie 
można jej jednak traktować jako dolnego punktu zwrotnego zgodnie z zasadami Bry’a-
Boschan. Brak ciągłości w liczeniu PKB uniemożliwia uwzględnienie wcześniejszych 
danych. Z szacunków dokonywanych przez niektórych badaczy (m.in. A. Welfe i 
S. Dudka) wiadomo, iż jest to okres wychodzenia z kryzysu transformacyjnego.  
 Zlokalizowane dolne punkty zwrotne wyznaczają pięć pełnych cykli. Przyczyny 
każdego z nich cykli są inne. Mają one bądź charakter globalny – pękniecie bańki 
spekulacyjnej na rynku akcji firm internetowych, załamanie na rynku kredytów 
hipotecznych, problemy ze zrównoważeniem finansów publicznych krajów strefy euro 
– bądź lokalny – załamanie się eksportu na rynki wschodnie czy przystąpienie do UE. 
Pomimo stosunkowo niewielkiej liczby wyróżnionych w badanym okresie cykli 
możemy zatem analizować reakcje gospodarki polskiej zarówno na impulsy zewnętrzne, 
jak i wewnętrzne. 
 Pierwszy z wyróżnionych cykli określany jest jako rosyjski, ponieważ został 
spowodowany załamaniem się eksportu na rynek rosyjski. Trwał dwa lata, od czwartego 
kwartału 1998 do czwartego kwartału 2006 roku. Faza wzrostowa w tym cyklu trwała 5 
                                                      
1 W opracowaniu wykorzystano wyniki badania statutowego, wykonanego w Katedrze Ekonomii 
I KAE SGH pt. „Wahania cykliczne w Polsce. Zmienność versus powtarzalność zmian”, 
Warszawa 2015.  
2 Informacje na temat zastosowanych metod podano w pracy Adamowicz, Dudek, Pachucki, 
Walczyk, pt. „Synchronizacja cyklu koniunkturalnego polskiej gospodarki z krajami strefy euro 
w kontekście struktury tych gospodarek”, stanowiącej załącznik do Raportu na temat pełnego 
uczestnictwa rzeczpospolitej Polskiej w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej, NBP, 
Warszawa 2008. 
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kwartałów, a faza spadkowa trzy. Drugi w literaturze nazywany jest „internetowym”, 
gdyż został wywołany pęknięciem bańki spekulacyjnej na rynku akcji firm 
internetowych. Trwał cztery lata, od czwartego kwartału 1998 r. do czwartego kwartału 
2002 r. Faza wzrostowa w tym cyklu trwała 5 kwartałów, a faza spadkowa 11 i była 
najdłuższym okresem spadku aktywności gospodarczej w badanym okresie. Trzeci z 
wyróżnionych cykli określany jest mianem bumu akcesyjnego. Trwał 2,5 roku, od 
czwartego kwartału 2002 r. do drugiego kwartału 2005 r. Faza wzrostowa w tym cyklu 
trwała sześć kwartałów, a faza spadkowa cztery. Czwarty cykl, określany mianem 
światowego kryzysu finansowego i ekonomicznego, związany był z krachem na rynku 
kredytów mieszkaniowych w USA. Trwał ponad cztery lata, od drugiego kwartału 2005 
r. do trzeciego kwartału 2009 r. W tym cyklu faza wzrostowa była najdłuższa, trwała 11 
kwartałów, zaś faza spadkowa sześć kwartałów. Kolejny cykl nazywany jest kryzysem 
fiskalnym, jego przyczyną były bowiem problemy fiskalne krajów członkowskich strefy 
euro. Ten cykl trwał trzy i pół roku, od trzeciego kwartału 2009 do pierwszego kwartału 
2013.  Faza wzrostowa w tym cyklu trwała 9 kwartałów, faza spadkowa pięć. Obecnie 
znajdujemy się w fazie wzrostowej kolejnego cyklu. Wzrost jest jednak wyjątkowo 
niestabilny. Sytuacja gospodarcza zarówno Polski jak i całej gospodarki światowej silnie 
odczuwa skutki napiętej sytuacji politycznej w naszym najbliższym sąsiedztwie, 
spowodowanej wojną między Ukrainą a Rosją.  
 

 

Rysunek 1 Wahania składnika cyklicznego PKB w latach 1995-2014. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu. 
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 Czas trwania poszczególnych faz i cykli oraz amplitudy i intensywność wahań są 
zróżnicowane. Pewne prawidłowości można jednak wskazać dla wielkości średnich. 
Średnie czasy trwania poszczególnych faz i cykli, wyróżnionych w wahaniach PKB, są 
następujące: dla cykli wyznaczonych między górnymi punktami zwrotnymi średni czas 
ich trwania wynosi 13,75 kwartału, zaś dla cykli mierzonych między dolnymi punktami 
zwrotnymi 14,25 kwartału. Fazy wzrostowe trwają średnio 7,75 kwartału, zaś fazy 
spadkowe 6,5 kwartału. Średni czas trwania faz wzrostowych jest zatem dłuższy niż faz 
spadkowych. Te spostrzeżenia potwierdzają następujące znane prawidłowości 
empiryczne: 

• czas trwania poszczególnych faz i cykli jest zróżnicowany, 

• fazy wzrostowe są dłuższe od faz spadkowych. 
 Największa amplituda wahań czynnika cyklicznego PKB miała miejsce podczas 
światowego kryzysu ekonomicznego i finansowego; najmniejsza podczas bumu 
akcesyjnego. Zdaje się z tego wynikać, iż cykle wywołane przyczynami lokalnymi są 
mniej intensywne niż te, których przyczyny mają charakter globalny. 
 Wahania wyróżnione w przebiegu składnika cyklicznego PKB zaobserwowano we 
wszystkich sektorach gospodarczych w Polsce, które objęte są badaniami koniunktury 
przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH i Instytut Transportu Samochodowego 
w Warszawie, tj. w rolnictwie, przemyśle przetwórczym, budownictwie, transporcie 
samochodowym, handlu, bankowości, a także w gospodarstwach domowych. 
Wykorzystując dane gromadzone w tych badaniach, można podjąć próbę identyfikacji 
mechanizmu rozprzestrzeniania się wahań cyklicznych na poszczególne sektory 
gospodarcze.  
 Najwcześniej sygnały nadchodzących zmian koniunktury widoczne były w opi-niach 
gospodarstw domowych. Ta grupa podmiotów gospodarczych występuje w bardzo 
różnych rolach w gospodarce. W większości to pracownicy najemni, pozostali to m.in. 
właściciele bądź zarządzający przedsiębiorstwami czy analitycy gospodarczy. Wszyscy, 
bez względu na odgrywane role, niejako „na własnej skórze” odczuwając skutki 
działalności gospodarczej, wykazują największą wrażliwość na zmiany koniunktury i z 
dużym wyprzedzeniem sygnalizują jej zmiany. Nieco wcześniej, z różnicą wynoszącą 
dwa kwartały, sygnalizowane są górne punkty zwrotne. Średnie wyprzedzenie dla 
wszystkich punktów zwrotnych w przebiegu wahań składnika cyklicznego wskaźnika 
nastrojów konsumentów w stosunku do PKB wyniosło 4,8 kwartału. Wartość mediany 
wyprzedzenia (5 kwartałów) oznacza, iż większość punktów zwrotnych cechuje takie 
wyprzedzenie. Można zatem uznać wskaźnik nastrojów gospodarstw domowych za 
najbardziej wyprzedzający spośród wszystkich wskaźników opracowywanych na 
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podstawie wyników badań koniunktury gospodarczej. Wyprzedzeniu czasowemu nie 
towarzyszy jednak podobieństwo przebiegu wahań cyklicznych. Wskaźnik 

podobieństwa przebiegu wahań cyklicznych dla tej zmiennej przyjął najniższą wartość3 

(Rysunek 2). 
 

 

Rysunek 2 Wahania składnika cyklicznego wskaźnika nastrojów konsumentów (CSI) 
na tle wahań składnika cyklicznego PKB. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IRG SGH i Eurostatu. 

 
 Pośród badanych sektorów prowadzących działalność produkcyjną lub usługową 
najwcześniej sygnały zmiany koniunktury pojawiają się w transporcie. Ten wynik 
znajduje uzasadnienie w specyfice działalności firm transportowych, które zaopatrują w 
dobra pośrednie wszystkie działy gospodarki narodowej. Średnie wyprzedzenie dla 
wszystkich punktów zwrotnych w transporcie wyniosło 2,5 kwartału; było większe dla 
górnych punktów zwrotnych (2,6 kwartału) niż dla dolnych (2,4 kwartału). Wartość 
mediany wyprzedzenia dla wszystkich punktów wynosi dwa kwartały. Przebieg wahań 
składnika cyklicznego wskaźnika koniunktury w transporcie cechuje większe 
podobieństwo do przebiegu wahań cyklicznych PKB niż w przypadku wskaźnika 
kondycji gospodarstw domowych (Rysunek 3). 

                                                      
3 Podobieństwo przebiegu wahań cyklicznych jest mierzone za pomocą współczynnika 
podobieństwa, który jest średnią arytmetyczną trzech współczynników: korelacji jednoczesnej, 
koherencji i konkordancji jednoczesnej, przy czym współczynnik korelacji jednoczesnej 
uwzględniany jest w wartości bezwzględnej. 
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Rysunek 3 Wahania składnika cyklicznego wskaźnika koniunktury w transporcie 
(TCI) na tle wahań składnika cyklicznego PKB. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ITS i Eurostatu. 

 
 Z niewiele mniejszym wyprzedzeniem niż firmy transportowe na zmiany 
koniunktury reagują przedsiębiorcy z przemysłu przetwórczego. Różnica w reakcjach 
w stosunku do transportu nie przekracza jednego kwartału. Dużemu wyprzedzeniu 
czasowemu, wynoszącemu 1,7 kwartału, towarzyszy regularność wyprzedzeń zarówno 
dolnych jak górnych punktów zwrotnych, chociaż także w tym przypadku wyprzedzenia 
dla górnych punktów zwrotnych są nieco większe niż dla dolnych, wynosząc 
odpowiednio 1,75 i 1,6 kwartału. Zbliżona, choć nieco niższa wartość mediany 
wyprzedzenia (1 kwartał) potwierdza, iż wyprzedzenia cechują większość punktów 
zwrotnych zdiagnozowanych w przebiegu komponentu cyklicznego tego wskaźnika. 
Można także stwierdzić duże podobieństwo w przebiegu wahań składnika cyklicznego 
wskaźnika koniunktury w przemyśle z wahaniami PKB. Dla wskaźnika koniunktury w 
przemyśle współczynnik podobieństwa przebiegu wahań cyklicznych przyjął najwyższą 
wartość (Rysunek 4). 
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Rysunek 4 Wahania składnika cyklicznego wskaźnika koniunktury w przemyśle (ICI) 
na tle wahań składnika cyklicznego PKB. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IRG SGH i Eurostatu. 

 
 Kolejną zmienną z badań koniunktury z wyprzedzeniem sygnalizującą zmiany 
w wahaniach PKB jest wskaźnik koniunktury w budownictwie. Dla wszystkich punktów 
zwrotnych, zlokalizowanych w przebiegu wahań składnika cyklicznego 
w budownictwie, wyprzedzenie wyniosło 1,3 kwartału. Dla tej zmiennej stwierdzono 
znacznie większe wyprzedzenie w sygnalizacji górnych punktów zwrotnych. Wyniosło 
ono 2 kwartały, podczas gdy dla dolnych punktów zwrotnych tylko 0,6 kwartału. 
Wartość mediany dla wskaźnika koniunktury w budownictwie wynosi jeden kwartał, 
wskazując iż większość punktów zwrotnych z tym właśnie wyprzedzeniem sygnalizuje 
punkty zwrotne w przebiegu PKB. Przebieg wahań komponentu cyklicznego wskaźnika 
koniunktury w budownictwie cechuje wysokie podobieństwo do wahań PKB; 
współczynnik podobieństwa wahań dla tej zmiennej przyjmuje taką samą wartość jak 
dla wskaźnika koniunktury w przemyśle (Rysunek 5). 
 Najmniejsze wyprzedzenia w sygnalizowaniu punktów zwrotnych w przebiegu PKB, 
wynoszące 0,6 kwartału, stwierdzono dla wskaźnika koniunktury w handlu (Rysunek 6).  
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Rysunek 5 Wahania składnika cyklicznego wskaźnika koniunktury w budownictwie 
(CCI) na tle wahań składnika cyklicznego PKB. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IRG SGH i Eurostatu. 

 

 

Rysunek 6 Wahania składnika cyklicznego wskaźnika koniunktury w handlu (RCI) na 
tle wahań składnika cyklicznego PKB. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IRG SGH i Eurostatu. 

 
 Jednakową długość wyprzedzeń, wynoszącą 0,6 kwartału, uzyskano dla dolnych 
i górnych punktów zwrotnych. W tym przypadku wartość mediany wyprzedzenia jest 
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nieco wyższa, wynosi 1 kwartał, potwierdzając iż większość punktów zwrotnych, 
stwierdzonych w wahaniach komponentu cyklicznego wskaźnika koniunktury 
w handlu, sygnalizowana jest z takim właśnie wyprzedzeniem. Dla tej zmiennej 
wskaźnik podobieństwa przebiegu wahań cyklicznych przyjmuje niższą wartość niż dla 
wskaźników koniunktury w budownictwie i przemyśle.  
 Za zmienną równoległą należy uznać wskaźnik koniunktury w rolnictwie. Dla 
górnych punktów zwrotnych wyprzedzenia wyniosły 0,25 kwartału, dolne występowały 
z opóźnieniem o 0,25 kwartału. Dla wszystkich punktów zwrotnych w wahaniach 
składnika cyklicznego tej zmiennej średnia wartość wyprzedzenia wynosi 0, co oznacza, 
iż występują w tym samym czasie co w wahaniach PKB. Wartość mediany 
wyprzedzenia, 0,5 kwartału, nie zmieniakonkluzji. Wskaźnik podobieństwa przebiegu 
wahań składnika cyklicznego wskaźnika koniunktury w rolnictwie jest taki sam jak dla 
wskaźnika koniunktury w handlu (Rysunek 7). 
 

 

Rysunek 7 Wahania składnika cyklicznego wskaźnika koniunktury w rolnictwie 
(A.INC) na tle wahań składnika cyklicznego PKB. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IRG SGH i Eurostatu. 

 
 Jedynym wśród analizowanych wskaźnikiem o charakterze opóźnionym jest 
wskaźnik koniunktury w sektorze bankowym. Badanie koniunktury w tym sektorze ma 
nieco krótszą historię; rozpoczęto je w 1998 roku. W przebiegu składnika cyklicznego 
wskaźnika koniunktury w bankowości zlokalizowano zatem mniej punktów zwrotnych 
niż w wahaniach PKB. Górne punkty zwrotne cechowało wprawdzie wyprzedzenie 
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w stosunku do górnych punktów zwrotnych PKB, wynoszące 0,67 kwartału, jednak 
dolne punkty zwrotne wykazały opóźnienie wynoszące 0,75 kwartału. Średnia długość 
wyprzedzenia dla wszystkich punktów jest dodatnia, co oznacza opóźnienie, i wyniosła 
0,14 kwartału. Tak niewielka skala opóźnienia sprawia, iż trudno ocenić charakter tej 
zmiennej. Konieczna jest dalsza obserwacja, zwłaszcza że mediana wyprzedzenia 
wyniosła 1 kwartał (Rysunek 8). 
 

 

Rysunek 8 Wahania składnika cyklicznego wskaźnika koniunktury w sektorze 
bankowym (BCI) na tle wahań składnika cyklicznego PKB. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IRG SGH i Eurostatu. 

 
 Na podstawie uzyskanych wyników można przedstawić następującą sekwencję 
rozprzestrzeniania się wahań cyklicznych w gospodarce polskiej. Najwcześniej sygnały 
zmiany kierunku aktywności gospodarczej ujawniają się w zachowaniach gospodarstw 
domowych. W następnej kolejności sygnały zmian pojawiają się w firmach 
transportowych, przemysłowych i budowlanych. Po upływie kolejnego kwartału zmiany 
następują w handlu. Wskaźnik koniunktury w handlu nie wykazuje wyraźnie 
wyprzedzającego charakteru. Jego wyprzedzenie jest niewielkie, z ostateczną 
kwalifikacją tej zmiennej należy się wstrzymać do potwierdzenia uzyskanych wyników 
w dalszych badaniach. W tym samym czasie zmiany koniunktury widoczne są 
w zachowaniach rolników. Na przebieg działalności gospodarstw rolnych silnie 
wpływają czynniki przyrodnicze i agrotechniczne (cykl „świński”) i zwykle nie 
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jednak na znaczenie tych powiązań i reakcje w rytmie zmian cyklicznych. W sektorze 
bankowym zmiany koniunktury następują z niewielkim opóźnieniem w stosunku do 
PKB. To z kolei stoi w sprzeczności z rozpowszechnionym poglądem, iż zmiany 
koniunkturyzaczynają się najwcześniej na rynkach finansowych. Najwyraźniej opinia ta 
nie dotyczy sektora bankowego. W budownictwie, transporcie, przemyśle 
przetwórczym, rolnictwie i bankowości wcześniej lokalizowane są górne punkty 
zwrotne. Można zatem przypuszczać, iż przedsiębiorcy z tych sektorów szybciej reagują 
na poprawę koniunktury niż na jej pogorszenie. Tylko w handlu nie stwierdzono różnic 
czasowych dla wyprzedzeń w dolnych i górnych punktach zwrotnych. Proces 
rozprzestrzeniania się wahań cyklicznych w gospodarce – na podstawie analizy 
wszystkich zmiennych jakościowych – przedstawiony jest na Rysunku 9.  
 

 
Objaśnienia: (-) wyprzedzenie, (+) opóźnienie. 

Rysunek 9 Wyprzedzenia (opóźnienia) wahań cyklicznych wskaźników koniunktury 
względem wahań cyklicznych PKB (w kwartałach, oś pozioma) oraz 
podobieństwo między nimi (oś pionowa). 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IRG i ITS. 

 
 Rysunek ten stanowi swego rodzaju „mapę”, na którą naniesiono zarówno czasowe 
wyprzedzenia w lokalizacji punktów zwrotnych PKB przez wskaźniki koniunktury (oś 
pozioma), jak i podobieństwa w przebiegu wahań tych zmiennych z wahaniami PKB (oś 
pionowa).  
 Analiza synchronizacji wahań cyklicznych za pomocą wskaźnika podobieństwa daje 
podstawę do stwierdzenia, iż dla 5 z 7 badanych wskaźników koniunktury uzyskano 
wynik potwierdzający zgodność wahań składników cyklicznych poszcze-gólnych 
wskaźników z wahaniami składnika cyklicznego PKB. Najwyższą wartość, 0,56, 
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wskaźnik podobieństwa przyjął dla wskaźnika koniunktury w przemyśle przetwórczym. 
Zbliżone wartości uzyskano dla wskaźników koniunktury w budownictwie, sektorze 
bankowym, rolnictwie i handlu. Najniższą wartość, 0,23, wskaźnik podobieństwa wahań 
przyjął dla wskaźnika kondycji gospodarstw domowych. Zmienna ta z największym 
wyprzedzeniem sygnalizuje punkty zwrotne, jednak wahania jej składnika cyklicznego 
najbardziej różnią się od wahań PKB. Przyczyn tej sytuacji jest wiele. Przede wszystkim 
należy wskazać na dodatkowy cykl, stwierdzony w wahaniach tej zmiennej, ale także na 
stosunkowo niską zmienność wahań (wartość odchylenia standardowego dla tej 
zmiennej wynosi 2,92) oraz ich niską intensywność (średnia wartość współczynnika 
intensywności 0,93). Można przypuszczać iż na zachowania gospodarstw wpływa 
mechanizm wygładzania konsumpcji w cyklu życia, ale potwierdzenie tej zależności 
wymaga dalszych badań. 
 Uzyskane wyniki należy uznać za interesujące, wskazujące na rosnącą użyteczność 
danych gromadzonych w badaniach koniunktury w analizach zmian cyklicznych 
w gospodarce polskiej. Ze względu na stosunkowo krótkie szeregi czasowe wyniki te 
należy weryfikować w kolejnych badaniach. 
 
 
 

 



 

 
 


