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Profesor Józef Misala – wybitny znawca  
ekonomii międzynarodowej 

i współpracy gospodarczej Polski z zagranicą

Zmarły w listopadzie 2011 r. w pełni sił twórczych 
profesor zwyczajny doktor habilitowany Józef Misa-
la od podjęcia w 1970 r. studiów na Wydziale Handlu 
Zagranicznego ówczesnej Szkoły Głównej Planowania 
i Statystyki związał się na resztę życia z naszą Uczelnią. 
Swoją błyskotliwą karierę naukowo-badawczą i dydak-
tyczną rozpoczął w 1973 r. w Instytucie Międzynarodo-
wych Stosunków Gospodarczych (IMSG), gdzie zatrud-
niony był do przedwczesnej swej śmierci. Ze względu 
na to, że w efekcie przeprowadzonej w 1993 r. reformy 
i  reorganizacji Uczelni Instytut MSG wszedł w  skład 
Kolegium Gospodarki Światowej, prof. Józef Misala był 
przez ostatnich 19 lat pracownikiem tego Kolegium.

Był wyjątkowo utalentowanym naukowcem, do-
brym dydaktykiem i  osobą tak bardzo pracowitą, że bez żadnej przesady zasłużył na 
miano prawdziwego tytana pracy. Dzięki połączeniu tych cech prof. Józef Misala osią-
gnął najwyższe uznanie w środowisku polskich ekonomistów, poparte ogromnym do-
robkiem badawczo-publikacyjnym. Jako jego koledzy i  przyjaciele z  Instytutu MSG 
chcemy podkreślić, że był prawym człowiekiem, życzliwie nastawionym wobec bliźnich 
i zawsze gotowym do udzielenia pomocy wszystkim, którzy jej potrzebowali. Nie rosz-
cząc oczywiście pretensji do pełnej charakterystyki sylwetki Zmarłego oraz jego wszyst-
kich osiągnięć naukowych i  dydaktycznych, uznajemy za naszą powinność przedsta-
wienie Czytelnikom przynajmniej podstawowych faktów z  jego życia oraz omówienie 
głównych kierunków i wyników szerokiej działalności akademickiej.

Józef Misala urodził się 15 maja 1950 r. w  Jankowicach koło Rybnika w  rodzinie 
utrzymującej się z rolnictwa i pracy w miejscowej kopalni węgla kamiennego. W 1968 r. 
zrobił maturę, kończąc z wyróżnieniem Liceum Ogólnokształcące w Rybniku. W tym 
samym roku podjął studia na Wydziale Handlu Wewnętrznego w Wyższej Szkole Eko-
nomicznej w Krakowie. Jednakże po ukończeniu drugiego roku studiów w tej krakow-
skiej uczelni postanowił przenieść się do Warszawy na – uznawany wtedy za elitarny 
– Wydział Handlu Zagranicznego SGPiS, na którym uzyskał w marcu 1973 r. stopień 
magistra ekonomii.
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Zarówno w okresie licealnym, jak i w czasie studiów Józef Misala nie ograniczał się 
do sumiennego zdobywania wiedzy, lecz aktywnie angażował się także w  działalność 
społeczną, zwłaszcza w  ramach Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Młodzieży 
Wiejskiej i Socjalistycznego Zrzeszenia Studentów Polskich. W trakcie studiów w SGPiS 
pełnił m.in. funkcje przewodniczącego Zarządu Uczelnianego ZMW i  wiceprzewod-
niczącego Zarządu Uczelnianego SZSP. Za bardzo dobre wyniki w nauce, działalność 
w  studenckim ruchu naukowym i  aktywność społeczną był wielokrotnie wyróżniany, 
w  szczególności nagrodą ministra handlu zagranicznego i  nagrodami rektora naszej 
Uczelni.

W swoich badaniach naukowych Józef Misala nawiązywał przede wszystkim do do-
robku wielu wybitnych zagranicznych ekonomistów, pracujących w najbardziej znanych 
i  renomowanych ośrodkach naukowych rozwiniętych krajów Zachodu (z  USA i  Nie-
miec), specjalizujących się w ekonomii międzynarodowej. Korzystał szeroko z dorob-
ku pionierów polskiej nauki o międzynarodowych stosunkach gospodarczych, tj. prof. 
Józefa Sołdaczuka i prof. Zbigniewa Kameckiego. Blisko współpracował i przyjaźnił się 
z prof. Pawłem Bożykiem – był zawsze pełen podziwu dla niego. Do końca życia uzna-
wał tę trójkę profesorów i starszych kolegów z Instytutu MSG za swoich niedościgłych 
mistrzów i nauczycieli, którym – jak często podkreślał – wiele zawdzięczał. 

W  początkowym okresie działalności naukowej zainteresowania badawcze Józefa 
Misali skupiały się na analizie teoretycznych i  praktycznych aspektów wymiany han-
dlowej między krajami o różnych systemach ekonomicznych. Świadczy o tym tematyka 
jego prac na kolejne dwa stopnie naukowe. Rada Naukowa Wydziału Handlu Zagra-
nicznego SGPiS nadała mu stopień doktora nauk ekonomicznych za przygotowaną pod 
kierunkiem prof. Pawła Bożyka dysertację Możliwości specjalizacji produkcji artykułów 
rolnych między krajami RWPG i EWG (SGPiS, Warszawa 1978). Z kolei stopień doktora 
habilitowanego uzyskał na tym samym Wydziale naszej Uczelni w 1988 r. na podstawie 
rozprawy Rozwój handlu Wschód–Zachód w  świetle teorii wymiany międzynarodowej 
(SGPiS, Warszawa 1987). W tym czasie zaczął również zajmować się współczesnymi teo-
riami handlu zagranicznego (m.in. jako współautor pracy zbiorowej pod red. L. Balce-
rowicza Międzynarodowe przepływy gospodarcze: nowe tendencje i próby regulacji, PWN, 
Warszawa 1987). Prowadził pionierskie badania nad zakresem „szarej strefy”, tj. niere-
jestrowanej działalności ekonomicznej w stosunkach Polski z zagranicą w warunkach 
gospodarki centralnie planowanej.

Po uzyskaniu habilitacji Józef Misala najpierw był stypendystą Fundacji im. Alexan-
dra von Humboldta w Instytucie Gospodarki Światowej w Kilonii, a w latach 1991–1992 
był tam zatrudniony na pełnym etacie (korzystając z urlopu bezpłatnego w naszej Uczel-
ni). Pracując w tym renomowanym niemieckim ośrodku naukowo-badawczym, nie tyl-
ko kontynuował wcześniejsze badania nad analizą dorobku światowej myśli ekonomicz-
nej w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych, lecz także zajmował się 
polsko-niemiecką współpracą gospodarczą w kontekście – z jednej strony – zjednocze-



Profesor Józef Misala – wybitny znawca ekonomii międzynarodowej... 9

nia Niemiec, a z drugiej strony – rozpoczętego w Polsce procesu transformacji rynkowej 
i nowych możliwości, jakie pojawiły się dzięki zawarciu umowy stowarzyszeniowej ze 
Wspólnotami Europejskimi.  

Po powrocie do kraju nadal koncentrował swoje prace badawcze na powyższej pro-
blematyce, co znalazło odzwierciedlenie w serii kolejnych publikacji. Wyrazem uznania 
dla jego znaczącego wkładu w badania nad koncepcjami teoretycznymi handlu zagra-
nicznego, stosunkami ekonomicznymi Polski z Niemcami oraz teorią i praktyką integra-
cji europejskiej stał się tytuł profesora zwyczajnego, jaki otrzymał z rąk Prezydenta RP 
w 1998 r. 

Zdając sobie sprawę z trudności jednoznacznego sklasyfikowania całości niezwykle 
bogatego dorobku naukowo-badawczego prof. Józefa Misali, można przyjąć, że w ostat-
nich kilkunastu latach jego zainteresowania i najbardziej znaczące publikacje skupiały 
się na czterech następujących grupach tematycznych:
1) analiza osiągnięć zagranicznej i  polskiej myśli ekonomicznej w  zakresie badania 

podstaw teoretycznych handlu zagranicznego i innych form wymiany międzynaro-
dowej, teorii zagranicznej i międzynarodowej polityki gospodarczej, jak też teore-
tycznych i empirycznych aspektów rozwoju, przemian strukturalnych i mechanizmu 
funkcjonowania gospodarki światowej w dobie globalizacji;

2) kontrowersje wokół teorii, polityki i praktyki konkurencyjności gospodarki narodo-
wej i międzynarodowej zdolności konkurencyjnej różnych krajów (zwłaszcza Nie-
miec i Polski);

3) teoretyczne i praktyczne aspekty regionalnej integracji ekonomicznej we współcze-
snym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń funkcjonowania Unii 
Europejskiej, skutków rozszerzenia Unii, jak również polskiej drogi do pełnego 
członkostwa w UE i ekonomicznych jego skutków; 

4) teoria i praktyka współpracy gospodarczej Polski z zagranicą, a przede wszystkim 
z Niemcami, jako najważniejszym partnerem ekonomicznym, oraz z Rosją i innymi 
europejskimi krajami w trakcie transformacji.
Spośród licznych opracowań naukowych prof. Józefa Misali, poświęconych pierw-

szej grupie tematycznej, na specjalną uwagę zasługują niewątpliwe dwie obszerne mo-
nografie: Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i  zagranicznej polityki ekono-
micznej (SGH, Warszawa 2001) oraz Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa: 
Teoria i mechanizm funkcjonowania (SGH, Warszawa 2005). 

Pierwsza z tych monografii składa się z sześciu rozdziałów. W pierwszym rozdziale 
zostały omówione współczesne koncepcje teoretyczne handlu międzynarodowego: teo-
ria obfitości zasobów, teorie neoczynnikowe, neotechnologiczne i popytowo-podażowe, 
teoria handlu wewnątrzgałęziowego oraz modele sformalizowane. W drugim rozdziale 
prof. Józef Misala przedstawił teoretyczne podstawy międzynarodowej wymiany usług, 
skupiając się na modelach Deardorffa, Melvina, Breussa, Stibory i de Vaala. Trzeci roz-
dział Autor poświęcił przeglądowi teorii migracji czynników wytwórczych: ludności 
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(siły roboczej), kapitału i wiedzy naukowo-technicznej, jak też teoretycznym aspektom 
funkcjonowania korporacji transnarodowych i przepływów bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych. Przedstawione w rozdziale czwartym rozważania na temat teorii lokali-
zacji międzynarodowej działalności gospodarczej oraz międzynarodowej konkurencyj-
ności krajów nosiły cechy analizy pionierskiej w polskiej literaturze ekonomicznej, stając 
się punktem wyjścia do późniejszych szerokich badań prof. Józefa Misali poświęconych 
tej problematyce. W rozdziale piątym zostały omówione argumenty zwolenników wol-
nego handlu i protekcjonizmu, rodzaje ceł i mechanizm polityki celnej, instrumenty 
parataryfowej i  pozataryfowej polityki regulacji importu i  eksportu, kurs walutowy 
i  polityka kursowa, regulacje dotyczące międzynarodowych przepływów czynników 
wytwórczych, jak też nowe koncepcje teoretyczne zagranicznej polityki gospodarczej. 
W  ostatnim, szóstym rozdziale Autor przedstawił teorie wymiany międzynarodowej 
i  polityki ekonomicznej regionalnych ugrupowań integracyjnych, tj. strefy wolnego 
handlu, unii celnej, wspólnego rynku oraz unii walutowej i gospodarczej. Dodać należy, 
że do problematyki integracji regionalnej powracał wielokrotnie w innych swoich publi-
kacjach, bo – jak sygnalizowaliśmy – był to jeden z wiodących tematów jego działalności  
naukowej. 

Sporą część rozważań, zawartych w monografii Współczesne teorie wymiany mię-
dzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, prof. Józef Misala wykorzystał przy 
przygotowywaniu drugiego, bardziej kompleksowego i obszernego dzieła (złożonego 
z 15 rozdziałów), które – zgodnie z  tytułem – poświęcił nie tylko prezentacji kon-
cepcji teoretycznych wymiany międzynarodowej, lecz także analizie mechanizmów 
funkcjonowania współczesnej gospodarki światowej. Po omówieniu podstawowych 
pojęć dotyczących międzynarodowego podziału pracy i gospodarki światowej Autor 
w początkowej części monografii Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa 
(w rozdziałach II–VI) szeroko scharakteryzował tradycyjne i współczesne teorie han-
dlu międzynarodowego, koncepcje przepływów czynników wytwórczych i wymiany 
usług oraz teorię lokalizacji. W przypadku tego ostatniego tematu znacznie rozwi-
nął i  pogłębił własną analizę w  porównaniu ze spostrzeżeniami przedstawionymi 
w  poprzednim dziele, uwzględniając zwłaszcza dorobek niemieckiego ekonomisty 
R.  Sohnsa i  przedstawicieli tzw. nowej geografii ekonomicznej. W  trakcie dalszych 
rozważań prof. Józef Misala omówił funkcjonowanie rynków towarów i usług oraz 
czynników wytwórczych (w  rozdziałach VI i  VII), problematykę pieniądza, dewiz, 
kursu walutowego i  funkcjonowania światowego rynku walutowego (w rozdziałach 
VIII i  IX), współzależności między procesami wzrostu i  rozwoju oraz zmianami 
wymiany międzynarodowej (w  rozdziałach X–XI), kwestie międzynarodowej kon-
kurencyjności i pozycji konkurencyjnej krajów i przedsiębiorstw, międzynarodowej 
równowagi i nierównowagi płatniczej oraz teorię zagranicznej polityki ekonomicznej 
(w rozdziałach XII–XIV). W ostatnim, XV rozdziale, Autor przedstawił dość szeroko 
pojęcia internacjonalizacji, globalizacji i regionalizacji, teorię międzynarodowej poli-
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tyki ekonomicznej w skali globalnej, instrumenty i dylematy realizacji tej polityki, na-
tomiast raczej pobieżnie potraktował teorię międzynarodowej polityki ekonomicznej 
w skali regionalnej, biorąc pod uwagę fakt, że poświęcił temu zagadnieniu wiele innych  
swoich publikacji. 

Dzięki opublikowaniu obu powyższych monografii prof. Józef Misala nie tylko uła-
twił polskim czytelnikom zapoznanie się z wynikami najnowszych badań światowych 
nad teoriami wymiany międzynarodowej, zagranicznej polityki ekonomicznej i  funk-
cjonowaniem globalnej gospodarki, lecz także wniósł własny oryginalny wkład w te teo-
rie, zwłaszcza w zakresie uporządkowania i klasyfikacji różnych wątków wspomnianych 
badań. Chociaż monografie te nie były pomyślane przez ich Autora jako typowe pod-
ręczniki akademickie, to w praktyce były i są do tej pory w takim charakterze wykorzy-
stywane przez wielu studentów polskich uczelni ekonomicznych. 

Do ważnych prac prof. Józefa Misali, dotyczących prezentacji dorobku światowej 
myśli ekonomicznej (zwłaszcza w  dziedzinie ekonomii międzynarodowej), należy też 
zaliczyć dwie prace zbiorowe, których był współautorem: Makroekonomia gospodar-
ki otwartej (pod red. J. Misali, Politechnika Radomska, Radom 2006) i Nagrody Nobla 
w dziedzinie ekonomii 1969–2009 (pod red. J. Misali, Politechnika Radomska, Radom 
2011). Omówieniu wkładu prof. Józefa Sołdaczuka i prof. Zbigniewa Kameckego w za-
inicjowanie i rozwój polskich badań nad międzynarodowymi stosunkami gospodarczy-
mi poświęcił prof. Józef Misala interesujące szkice, które zostały opublikowane w mo-
nografii Od Wydziału Handlu Zagranicznego do Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie: sześćdziesięciolecie 1949–2009 (pod red. M. Szostaka, 
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010).

Drugą grupą tematyczną, na której koncentrowała się działalność naukowo-badaw-
cza Józefa Misali była teoria, praktyka i  polityka międzynarodowej konkurencyjności 
gospodarki narodowej. Jedną z pierwszych prac na ten temat było opracowanie: Teore-
tyczne podstawy międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej (SGH, War-
szawa 1995). Rozważania na ten temat kontynuował m.in. w szkicu Ewolucja między-
narodowej konkurencyjności gospodarki Niemiec oraz implikacje dla rozwoju powiązań 
gospodarczych z Polską (zamieszczonym w monografii zbiorowej pod red. M.A. Weresy, 
Międzynarodowa konkurencyjność Niemiec w  rozszerzonej Unii Europejskiej, Oficyna 
Wydawnicza SGH, Warszawa 2006). Problematyka ta stała się następnie przedmiotem 
trzech obszernych monografii indywidualnych, jakie opublikował prof. Józef Misala. 
Były to następujące prace: Międzynarodowa zdolność konkurencyjna i międzynarodowa 
konkurencyjność gospodarki narodowej (Politechnika Radomska, Radom 2007); Historia 
rozwoju teorii i polityki konkurencyjności międzynarodowej (Oficyna Wydawnicza SGH, 
Warszawa 2009) oraz Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej (PWE, 
Warszawa 2011).

Warto pokazać główne kierunki rozważań Autora, prezentując przynajmniej zawar-
tość trzeciej z wymienionych publikacji, która składa się z 8 rozdziałów. Józef Misala 
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przedstawił w niej zarys rozwoju teorii i polityki konkurencyjności międzynarodowej 
oraz współczesne ujęcie istoty tej konkurencyjności. Następnie poddał analizie deter-
minanty międzynarodowej zdolności konkurencyjnej i  konkurencyjności gospodarki 
narodowej, sposoby mierzenia tej konkurencyjności, jak też podstawowe modele ana-
lizy przewag komparatywnych i konkurencyjnych. W dalszych rozważaniach zajął się 
omówieniem współzależności między konkurencyjnością międzynarodową różnych 
krajów oraz procesami zbieżności (konwergencji) i rozbieżności (dywergencji) gospo-
darczej. Przedstawił podstawowe dylematy związane z kształtowaniem międzynarodo-
wej konkurencyjności w  okresie transformacji rynkowej krajów postsocjalistycznych. 
W  końcowym rozdziale omówił rolę polityki ekonomicznej w  procesie kształtowania 
międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej, uwzględniając koncepcję 
strategicznej polityki handlowej oraz koncepcję zlokalizowanego konkurowania i kon-
kurencyjności (w ujęciu H. Sieberta).

Biorąc pod uwagę nowatorski dorobek i ogromny wkład prof. Józefa Misali w prowa-
dzone w naszym kraju badania nad teorią i polityką międzynarodowej konkurencyjności 
gospodarki narodowej, należy go niewątpliwie zaliczyć do ścisłego grona najważniej-
szych polskich ekonomistów specjalizujących się w tej dziedzinie.   

Jeśli chodzi o trzecią grupę tematyczną, na której koncentrowały się zainteresowa-
nia badawcze prof. Józefa Misali, tj. problematykę europejskiej integracji ekonomicznej, 
to za dwie podstawowe publikacje z  tego zakresu, należy uznać książkę, jaką napisał 
wraz z prof. Pawłem Bożykiem Integracja ekonomiczna (PWE, Warszawa 2003), a także 
monografię wydaną pod jego redakcją Teoretyczne podstawy regionalnej integracji gospo-
darczej: wybrane teksty (Politechnika Radomska, Radom 2004).

W ostatnim okresie Profesor prowadził badania nad mechanizmem funkcjonowania 
i polityką ekonomiczną UE, wymianą handlową (zwłaszcza handlem wewnątrzgałęzio-
wym) i  innymi formami współpracy ekonomicznej Polski ze starymi i  nowymi pań-
stwami członkowskimi, korzyściami wynikającymi z naszego członkostwa w UE, jak też 
perspektywami europejskiej integracji i współpracy gospodarczej. Równocześnie z kwe-
stiami integracji całej polskiej gospodarki, zajmował się też zagadnieniami integracji 
regionu radomskiego z UE. Dodać należy, że przy okazji wcześniejszych badań anali-
zował pozycję krajów Unii Europejskiej w wymianie handlowej państw należących do 
Środkowoeuropejskiej Umowy o Wolnym Handlu (CEFTA).

Interesując się już od czasu prac nad swoją rozprawą doktorską problematyką pol-
skiego handlu zagranicznego, innymi formami współpracy ekonomicznej Polski z za-
granicą i ewolucją pozycji naszego kraju w międzynarodowym podziale pracy, w ramach 
czwartej grupy tematycznej prof. Józef Misala sporo miejsca poświęcił w ostatnim okre-
sie analizie polsko-niemieckich stosunków ekonomicznych. Badał różne aspekty współ-
pracy gospodarczej naszego kraju z Rosją, Ukrainą, Białorusią i krajami nadbałtyckimi, 
przedstawiając wyniki swych prac m.in. w  serii monografii zbiorowych, jakie zostały 
opublikowane pod jego redakcją. 
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Ważnym kierunkiem jego działalności badawczej była analiza ewolucji międzynaro-
dowej konkurencyjności gospodarki narodowej Polski w okresie transformacji, o czym 
świadczy zwłaszcza szkic poświęcony temu zagadnieniu, jaki opublikował w  wydanej 
pod swoją redakcją monografii Polska w handlu międzynarodowym: Materiały z kon-
ferencji naukowej z  okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Pawła Bożyka (Oficyna Wy-
dawnicza SGH, Warszawa 2011). Zajmował się ponadto badaniami nad implikacjami 
dla naszego kraju globalnych kryzysów finansowo-ekonomicznych i związanych z tym 
procesów dostosowawczych w gospodarce światowej. 

Profesor Józef Misala pozostawił po sobie bardzo dużo wartościowych publikacji 
i opracowań naukowych. Jego dorobek obejmuje w szczególności ponad 30 indywidu-
alnych monografii i książek wydanych w Polsce i  za granicą. Był autorem ponad 120 
esejów (rozdziałów), które zostały zamieszczone w monografiach zbiorowych. Pod jego 
redakcją naukową ukazało się ponad 20 książek i innych publikacji. Przygotował ponad 
30 indywidualnych studiów i rozpraw naukowych. Opublikował ponad 100 artykułów 
i komunikatów naukowych. Był współautorem kilku podręczników i skryptów. Wykonał 
kilkadziesiąt opracowań i ekspertyz na zlecenie organizacji międzynarodowych i innych 
zagranicznych instytucji oraz polskiej administracji rządowej.

Swój bogaty dorobek naukowy prof. Józef Misala z  wielkim talentem wykorzystywał 
w pracy dydaktycznej, będąc cenionym wykładowcą i wychowawcą młodzieży oraz promo-
torem prac doktorskich, magisterskich i licencjackich. Prowadził wykłady i seminaria nie 
tylko w Szkole Głównej Handlowej, ale również na Wydziale Ekonomicznym Politechniki 
Radomskiej (na którym w 1999 r. założył i kierował do ostatnich tygodni swego życia Ka-
tedrą Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Integracji Regionalnej), w Wyższej 
Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, w Wyższej Szkole Handlu 
i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka oraz w byłej Wyższej Szkole Eko-
nomiczno-Informatycznej w Warszawie (obecnie – Uczelnia Vistula). Ponadto, jako visi-
ting professor wykładał w uczelniach niemieckich, brytyjskich, hiszpańskich, portugalskich 
i greckich. W trakcie działalności na naszej Uczelni aktywnie wspomagał studentów w or-
ganizowaniu wielu prestiżowych i  cyklicznych konferencji międzynarodowych (jeszcze 
w okresie istnienia Wydziału Handlu Zagranicznego). Był sześciokrotnie wyróżniany nagro-
dami indywidualnymi i zespołowymi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze i naukowe. Kilkanaście razy otrzymywał nagrody rektora SGH.

Pracę zawodową w szkolnictwie wyższym prof. Józef Misala łączył jakiś czas z dzia-
łalnością na rzecz innych instytucji naukowych i administracji państwowej, pełniąc tam 
kierownicze stanowiska. Trzeba zwłaszcza wspomnieć , że w latach 90. w dawnym Insty-
tucie Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego był zastępcą dyrektora ds. naukowych. 
Później, w  randze wicedyrektora pracował w  Departamencie Strategii Gospodarczej 
w  Centralnym Urzędzie Planowania. Z  kolei jako dyrektor kierował Departamentem 
Rozwoju Gospodarczego, a następnie – Departamentem Strategii i Integracji Międzyna-
rodowej w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych. 
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Wraz z odejściem prof. Józefa Misali utraciliśmy nie tylko naszego bliskiego Przyja-
ciela i Kolegę z Instytutu MSG, wybitnego znawcę problematyki ekonomii międzynaro-
dowej, integracji europejskiej i polskiego handlu zagranicznego, zasłużonego pedagoga 
i  wychowawcę młodzieży, ale także wielowymiarową, ciekawą i  wartościową osobo-
wość. Był człowiekiem ukształtowanym w warunkach pięknego śląskiego etosu ciężkiej 
i uczciwej pracy. Do swoich rodzinnych stron zawsze czuł wielki sentyment. Interesował 
się sprawami Śląska i podjął trud przygotowania książki, poświęconej rozwojowi gospo-
darczemu tego regionu. Niestety, nie zdążył jej dokończyć, tak samo jak wielu innych 
życiowych planów i zamierzeń.

Pamiętając stale o swych śląskich korzeniach, rodowodzie i tradycjach górniczych 
własnej rodziny, prof. Józef Misala był w swej działalności naukowo-badawczej i dy-
daktycznej bardzo rzetelny i  systematyczny. Traktował swoje obowiązki zawodowe 
jako swoistą „szychtę”, którą codziennie odbywał. Nawet w ostatnich miesiącach ży-
cia, kiedy musiał zmagać się z ciężką chorobą, nie przestał pracować. Należy zgodzić 
się z trafnym spostrzeżeniem jego bezpośredniego przełożonego, dyrektora Instytutu 
MSG i rektora SGH prof. Adama Budnikowskiego, który żegnając Zmarłego na cmen-
tarzu w Łazach-Magdalence, podkreślił, że pozostawił po sobie wyjątkowo duży i cen-
ny „urobek”. Jesteśmy w pełni przekonani, że do tego „urobku” naukowo-badawczego 
profesora Józefa Misali jeszcze długo i często sięgać będzie wielu polskich naukowców 
i studentów.

Lista wybranych publikacji prof. Józefa Misali

Opracowania poświęcone teorii międzynarodowych stosunków gospodarczych
 • Współczesne teorie handlu międzynarodowego, w: Międzynarodowe przepływy gos-

podarcze: nowe tendencje i próby regulacji, red. L. Balcerowicz, PWN, Warszawa 1987
•• Rozwój•handlu•Wschód–Zachód•w•świetle•teorii•wymiany•międzynarodowej•(roz-
prawa•habilitacyjna),•SGPiS,•Warszawa•1987

 • Teorie międzynarodowej wymiany gospodarczej, PWN, Warszawa 1990
•• Międzynarodowe• stosunki• ekonomiczne• (współautorzy:• P.•Bożyk,•M.• Puławski),•
wyd.•1•i•2,•PWE,•Warszawa•1998•i•2003•

•• Międzynarodowa• polityka• ekonomiczna• 1945–2000• (współautor:• J.• Sołdaczuk),•
Wyższa•Szkoła•Handlu•i•Prawa,•Warszawa•2000

•• Międzynarodowa• zależność• i•współzależność• ekonomiczna•we•współczesnej• go-
spodarce•światowej:•Aspekty•teoretyczne,•realia•i•implikacje•dla•Polski,•w:•Globa-
lizacja•w•gospodarce•światowej,•red.•T.•Czuba,•Uniwersytet•Gdański,•Sopot•2000

•• •Współczesne•teorie•wymiany•międzynarodowej•i•zagranicznej•polityki•ekonomicz-
nej,•Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2001
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•• Historia• handlu•międzynarodowego• (współautor:• J.•Sołdaczuk),•PWE,•Warszawa•
2001

•• Wymiana•międzynarodowa•i•gospodarka•światowa:•Teoria•i•mechanizmy•funkcjo-
nowania,•Oficyna•Wydawnicza•SGH,•Warszawa•2005

•• Makroekonomia•gospodarki•otwartej,•red.•J.•Misala,•Politechnika•Radomska,•Ra-
dom•2006

•• Zbigniew•Kamecki:•współtwórca•polskiej•nauki•o•międzynarodowych•stosunkach•gos-•
podarczych,•w:•Od•Wydziału•Handlu•Zagranicznego•do•Kolegium•Gospodarki•Świa-
towej•Szkoły•Głównej•Handlowej•w•Warszawie:•sześćdziesięciolecie•1949–2009,•red.•
M.•Szostak,•Oficyna•Wydawnicza•SGH,•Warszawa•2010

•• Józef•Sołdaczuk:•pionier•polskiej•nauki•o•międzynarodowych•stosunkach•gospodar-
czych,•w:•Od•Wydziału•Handlu•Zagranicznego…,•op.cit.,•Warszawa•2010

•• Real•Challenges•of•the•Contemporary•World•Economy•and•the•Achivements•of•the•No-
bel•Prize•Winners•in•Economic•Sciences,•Warsaw•School•of•Economics,•Warsaw•2010

•• Nagrody•Nobla•w•dziedzinie•ekonomii•1969–2009,•red.•J.•Misala,•Politechnika•Ra-
domska,•Radom•2011

Prace poświęcone międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej
 • Teoretyczne podstawy międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej, 

SGH, Warszawa 1995
 • Istota i mierniki międzynarodowej konkurencyjności w świetle teorii wymiany mię-

dzynarodowej, w: Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Eu-
ropejską i  globalizacji, red. J. Bossak, W. Bieńkowski, Oficyna Wydawnicza SGH, 
Warszawa 2001

 • Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Niemiec na przełomie tysiącleci, w: 
Niemcy jako strategiczny partner gospodarczy Polski, red. W. Małachowski, Oficyna 
Wydawnicza SGH, Warszawa 2002

 • Ewolucja międzynarodowej konkurencyjności gospodarki Niemiec oraz implikacje 
dla rozwoju powiązań gospodarczych z Polską, w: Międzynarodowa konkurencyj-
ność Niemiec w rozszerzonej Unii Europejskiej, red. M.A. Weresa, Oficyna Wydaw-
nicza SGH, Warszawa 2006

 • Międzynarodowa zdolność konkurencyjna i międzynarodowa konkurencyjność gos- 
podarki narodowej: Podstawy teoretyczne, red. J. Misala, Politechnika Radomska, 
Radom 2007

 • Historia rozwoju teorii i polityki konkurencyjności międzynarodowej, Oficyna Wy-
dawnicza SGH, Warszawa 2009

 • Rozwój wymiany zagranicznej i  międzynarodowej konkurencyjności gospodarki 
Niemiec po II wojnie światowej, Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodar-
czych SGH, Warszawa 2010

 • Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, PWE, Warszawa 2011
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Prace poświęcone problematyce europejskiej integracji ekonomicznej
 • Możliwości specjalizacji produkcji artykułów rolnych między krajami RWPG i EWG 

(praca doktorska), Wydawnictwa SGPiS, Warszawa 1978
 • Polens Integration in die Weltwirtschaft (współautorzy: G. Heiduk, E. Kawecka-Wy-

rzykowska i inni), S&W Steuer und Wirtschaftsverlag, Hamburg 1992
 • Static and Dynamic Effects of the Implementation of the Central-European Free 

Trade Agreement (CEFTA), w: Transformation in Progress, ed. by A. Kumar, Centre 
for Foreign Trade, Ljubljana 1995

 • Niemcy w gospodarce europejskiej, w: Międzynarodowa przyszłość Niemiec, Polski 
i Rosji, red. M. Dobroczyński, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1997

•• Miejsce•Unii•Europejskiej•w•handlu•zagranicznym•krajów•CEFTA,•w:•Rola•CEFTA•
w•integrującej•się•Europie,•red.•P.•Bożyk,•SGH,•Warszawa•1999
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Perspektywy ustanawiania 
nowych wspólnych polityk UE: 

wnioski dla Polski1

Cele i założenia metodologiczne 

Celem pracy jest wskazanie, czy w najbliższym czasie możliwe jest ustanowienie no-
wych polityk na szczeblu UE („wspólnych”) i co może z tego wynikać dla Polski. Kluczo-
we dla tego tematu jest określenie, co rozumiemy przez pojęcie „wspólna polityka”. Od 
tego bowiem zależy zakres niniejszego opracowania i sposób jego ujęcia.

Zgodnie z  Traktatem o  Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) „wspólna po-
lityka” powinna być rozumiana jako obszar wyłącznych kompetencji UE (szerzej jest 
o tym mowa dalej). Tak wąskie podejście nie jest tu jednak właściwe, ponieważ mało 
realne jest, by obszar takich „wyłącznych” kompetencji (tj. powierzonych Unii w całości 
przez państwa członkowskie) można było w najbliższym czasie poszerzyć. Wymagało-
by to nowego traktatu tworzącego podstawy prawne nowych, wyłącznych kompetencji 
UE. W krótkim okresie, jaki minął od czasu wejścia w życie Traktatu z Lizbony, jak też 
z uwagi na problemy gospodarcze, jakie Unia obecnie przeżywa, trudno byłoby uzgod-
nić i wdrożyć nowe rozwiązania traktatowe (wymaga to jednomyślności w Radzie i raty-
fikacji przez wszystkie państwa, zgodnie z ich krajowymi wymogami konstytucyjnymi, 
co w kilku państwach oznacza konieczność przeprowadzenia referendum). Dlatego też, 
przez „wspólne polityki UE” rozumiemy tu wszystkie obszary, gdzie można liczyć na 
istotne zacieśnienie wspólnych działań na poziomie UE (i odpowiednie ograniczenie lub 
modyfikację kompetencji państw członkowskich).

Przyjmując powyższe rozumienie „wspólnych polityk UE” stawiamy w niniejszym 
opracowaniu tezę, że największe możliwości zacieśnienia współpracy między państwa-
mi członkowskimi w  najbliższych latach istnieją w  obszarze szeroko rozumianej ko-
ordynacji polityki gospodarczej oraz systemów podatkowych. Jednocześnie nie są tu 
niezbędne nowe podstawy traktatowe2. Kolejno omawiamy oba te obszary działania 
UE, poprzedzając je wskazaniem, w jakich obszarach Unia może rozszerzyć swe kom-
petencje, a w jakich w pełni lub częściowo już przejęła uprawnienia od państw człon-
kowskich.
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Wspólne polityki UE w świetle Traktatu z Lizbony3

Traktat z Lizbony, a precyzyjniej mówiąc TFUE, jako pierwszy wprowadził katalog 
kompetencji UE i ich podział między UE oraz jej państwa członkowskie4. Należy przy 
tym wyraźnie podkreślić, że UE ma kompetencje przyznane jej przez państwa człon-
kowskie. Wyraźnie stwierdzają to traktaty tworzące Unię (i jej poprzedniczki). Jest to 
tzw. zasada przyznania. Traktat o Unii Europejskiej (TUE) stwierdza, że „Granice kom-
petencji Unii wyznacza zasada przyznania” [art. 5(1)]5. Oznacza ona, „że Unia nie może 
przekroczyć swych kompetencji kosztem państw członkowskich, bez ich uprzedniej 
zgody”. W TUE wyraźnie podkreślono, że kompetencje, które nie zostały przyznane 
Unii, należą do państw członkowskich („Zgodnie z zasadą przyznania Unia działa wy-
łącznie w granicach kompetencji przyznanych jej przez Państwa Członkowskie w Trak-
tatach do osiągnięcia określonych w  nich celów. Wszelkie kompetencje nieprzyznane 
Unii w Traktatach należą do Państw Członkowskich” [art. 5(2) TUE]). Wykonywanie 
tych kompetencji podlega zasadom pomocniczości i proporcjonalności6.

W  traktacie kompetencje UE zostały wyraźnie podzielone na 3 kategorie 
(art. 2–6 TFUE)7.
1. Kompetencje wyłączne, a więc w takich dziedzinach, w których tylko Unia stanowi 

prawo i przyjmuje akty prawnie wiążące. Państwa mogą to czynić wyłącznie z upo-
ważnienia Unii lub w celu wykonania aktów prawnych Unii [art. 2(1)].

2. Kompetencje dzielone między Unię a państwa członkowskie. Oznacza to, że państwa 
wykonują kompetencje tylko w zakresie, w jakim Unia nie wykonała swoich [art. 2(2)].

3. Dziedziny, w  których Unia wspiera, koordynuje lub uzupełnia działania państw 
członkowskich [art. 2(5)].
Dodajmy, że „zgodnie z  postanowieniami Traktatu o  Unii Europejskiej Unia ma 

kompetencję w zakresie określania i realizowania wspólnej polityki zagranicznej i bez-
pieczeństwa, w tym stopniowego określania wspólnej polityki obronnej” [art. 2(4)].

Unia ma wyłączne kompetencje w następujących dziedzinach (art. 3):
a) unia celna,
b) ustanawianie reguł konkurencji niezbędnych do funkcjonowania rynku we-

wnętrznego,
c) polityka pieniężna w odniesieniu do państw członkowskich, których walutą jest 

euro,
d) zachowanie morskich zasobów biologicznych w ramach wspólnej polityki rybo-

łówstwa,
e) wspólna polityka handlowa.
Unia ma także wyłączną kompetencję do zawierania umów międzynarodowych, je-

żeli ich zawarcie zostało przewidziane w akcie ustawodawczym Unii lub jest niezbędne 
do umożliwienia Unii wykonywania jej wewnętrznych kompetencji lub w zakresie, w ja-
kim ich uzgodnienie może wpływać na wspólne zasady lub zmieniać ich zakres.



Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska20

Według TFUE, kompetencje dzielone (między UE a państwa członkowskie) doty-
czą „dziedzin innych, niż objęte kompetencjami wyłącznymi lub działaniami mającymi 
na celu wspieranie, koordynowanie lub uzupełnianie działań Państw Członkowskich” 
(nazywane są one dziedzinami o wymiarze europejskim). W TFUE zaliczono do nich 
w szczególności następujące (art. 4)8:

a) rynek wewnętrzny,
b) polityka społeczna w odniesieniu do aspektów określonych w Traktacie,
c) spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna,
d) rolnictwo i rybołówstwo, z wyłączeniem zachowania morskich zasobów biolo-

gicznych,
e) środowisko,
f) ochrona konsumentów,
g) transport,
h) sieci transeuropejskie,
i) energia,
j) przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości,
k) wspólne problemy bezpieczeństwa w zakresie zdrowia publicznego w odniesie-

niu do aspektów określonych w Traktacie.
Kompetencje dzielone dotyczą też badań, rozwoju technologicznego i  przestrzeni 

kosmicznej (Unia ma tu zwłaszcza kompetencje do określania i  realizacji ramowych 
programów badawczych). Wykonywanie tych kompetencji nie może jednak uniemoż-
liwić państwom członkowskim wykonywania ich własnych kompetencji. Podobnie jest 
w odniesieniu do współpracy na rzecz rozwoju i pomocy humanitarnej.

Trzecia grupa kompetencji UE, wyodrębnionych w  Traktacie z  Lizbony, to kom-
petencje do prowadzenia działań mających na celu wspieranie, koordynowanie lub 
uzupełnianie działań państw członkowskich (art. 6). Należą do nich:

a) ochrona i poprawa zdrowia ludzkiego,
b) przemysł,
c) kultura,
d) turystyka,
e) edukacja, kształcenie zawodowe, młodzież i sport,
f) ochrona ludności,
g) współpraca administracyjna.

Katalog ten (podział) nie jest kompletny. W miejscu innym niż podział kompetencji 
w TFUE wyraźnie stwierdza się, że państwa UE koordynują swoje polityki gospodar-
cze w ramach Unii (art. 5). W tym celu Rada przyjmuje instrumenty, w szczególności 
tzw. Ogólne wytyczne9 tych polityk. Do państw członkowskich, których walutą jest euro, 
stosuje się postanowienia szczególne. Dalej argumentujemy, że właśnie w tym obszarze 
jest największe pole do wprowadzenia nowych wspólnych polityk na poziomie UE (czę-
ściowo lub nawet całkowicie wspólnych). 
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Koordynacja polityki gospodarczej państw członkowskich UE obejmuje m.in. poli-
tykę zatrudnienia. Unia podejmuje też działania w celu zapewnienia koordynacji polity-
ki społecznej jej członków, w szczególności określając wytyczne dla tej polityki (podob-
nie, jak to ma miejsce w odniesieniu do polityki zatrudnienia).

Niezależnie od konkretnych kompetencji „Unia zapewnia spójność swoich po-
szczególnych polityk i działań, uwzględniając wszystkie swoje cele i zgodnie z zasadą 
przyznania kompetencji” (art. 7). Jest to bardzo ważny przepis, który nakazuje przygo-
towywanie nowych aktów prawodawczych z uwzględnieniem już obowiązującego prawa 
i zapewnienie spójności (zbieżności) wszystkich działań i przepisów prawnych. 

Warto też dodać, że przy tworzeniu przepisów prawodawczych obowiązują pewne 
wspólne zasady. Przy ustalaniu i realizacji polityk oraz działań Unia „zmierza do zniesie-
nia nierówności oraz wspierania równości mężczyzn i kobiet”, dąży też do „zwalczania 
wszelkiej dyskryminacji”, bierze pod uwagę „wymogi związane ze wspieraniem wyso-
kiego poziomu zatrudnienia”, jak też wymogi dotyczące „ochrony konsumentów” oraz 
„wymogi ochrony środowiska” (te ostatnie w szczególności w celu wspierania zrówno-
ważonego rozwoju). Z kolei przy formułowaniu i wykonywaniu polityki rolnej, rybołów-
czej i transportowej Unii oraz polityk dotyczących rynku wewnętrznego, badań i rozwo-
ju technologicznego oraz przestrzeni kosmicznej Unia i państwa członkowskie w pełni 
uwzględniają wymagania w zakresie dobrostanu zwierząt.

Podsumowując: Traktat z Lizbony wprowadził wyraźny podział kompetencji. Nie 
przyznał on Unii żadnych nowych kompetencji wyłącznych. Dodał natomiast pewne 
kompetencje dzielone z państwami, w tym dotyczące przestrzeni kosmicznej oraz nie-
których aspektów związanych z energią. W traktacie przewidziano też nowe działania 
wspierające, koordynujące i uzupełniające, takie jak ochrona ludności, turystyka, współ-
praca administracyjna czy sport10. Dalej zajmujemy się jedynie kompetencjami i działa-
niami w sferze gospodarczej11.

Perspektywy pogłębienia harmonizacji 
przepisów dotyczących podatków 

Od początku istnienia Wspólnot Europejskich przewidziano harmonizację podat-
ków pośrednich, jako działanie niezbędne do sprawnego funkcjonowania wspólne-
go rynku. W  latach późniejszych cel ten zrealizowano, głównie przez kilka dyrektyw 
z lat 60. harmonizujących VAT. Między innymi wprowadzono ten podatek jako jednolity 
pośredni podatek powszechny we wszystkich państwach UE (w momencie tworzenia 
EWG obowiązywał on tylko we Francji). Zharmonizowano też podstawę opodatkowa-
nia tym podatkiem oraz poziom stawek obowiązujących w państwach członkowskich12. 
Z początkiem 1993 r., wraz z zakończeniem procesu budowy rynku wewnętrznego w od-
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niesieniu do towarów, zharmonizowano także kilka podatków akcyzowych (na wyroby 
tytoniowe, alkoholowe, większość surowców energetycznych). Z początkiem 2004 r. roz-
szerzono listę towarów objętych harmonizacją podatku akcyzowego, obejmując nią nie 
tylko surowce energetyczne, ale także energię elektryczną.

Modyfikacje do obecnego systemu zaproponowała Komisja w dokumencie z 29 czerw-
ca 2011 r.13 Jest to projekt nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2014–2020. Wyciąga-
jąc wnioski z krytyki obecnego systemu, Komisja przedstawiła projekt przewidujący dwa 
nowe źródła zasilające budżet UE14: tzw. unijny VAT (zwany też europejskim VAT) oraz 
podatek od transakcji finansowych. Pozwoliłoby to całkowicie wyeliminować obecne za-
soby budżetu UE oparte na VAT oraz zmniejszyć do około 40 % wpłaty państw obliczane 
w proporcji do udziału ich DNB w DNB całej Unii. 

Wprowadzenie nowego źródła w  formie unijnego VAT służyłoby ograniczeniu 
nadużyć podatkowych wynikających obecnie z różnic w narodowych systemach po-
datkowych (mimo już istniejącej, znacznej harmonizacji zasad poboru VAT) oraz – 
w efekcie – wzmocnieniu funkcjonowania jednolitego rynku europejskiego15. Dzięki 
temu, że unijny VAT byłby pobierany na szczeblu UE (w jednakowy sposób od trans-
akcji dokonywanych na rynku wewnętrznym UE), zmniejszyłby on problem „słusz-
nego zwrotu” z  unijnego budżetu, jakiego oczekują poszczególne państwa16. Cele 
te zostałyby zrealizowane dzięki nowemu sposobowi liczenia zasobów budżetu UE 
opartych na VAT. W przeciwieństwie do obecnych wpłat z tytułu VAT, które bazują 
na statystycznej podstawie, unijny VAT byłby liczony od faktycznej bazy podatkowej 
VAT. Proponowana stawka nowego VAT wynosi 1 %. Biorąc pod uwagę oczywisty 
sprzeciw wobec nowego obciążenia podatkowego ze strony konsumentów oraz po-
lityków, zakłada się, że unijny VAT nie zwiększyłby ciężaru podatkowego. Obecnie 
obowiązujące krajowe stawki VAT zostałyby podzielone na dwie części: stawkę unijną 
i krajową. Przykładowo w Polsce obecna stawka podstawowa 23 % zostałaby podzie-
lona na VAT unijny (np. w wysokości 1 pkt. proc.), odprowadzany do budżetu unijne-
go, oraz na VAT przekazywany do budżetu w Polsce (22 pkt. proc.). Tam, gdzie stawka 
VAT wynosi 0 %, unijny VAT powinien też wynieść 0 %, by nie zwiększać ciężaru 
podatkowego. Efektem nowego systemu byłoby też pogłębienie harmonizacji krajo-
wych systemów VAT z korzyścią dla poprawy przejrzystości funkcjonowania rynku 
wewnętrznego UE.

Drugie, zupełnie nowe źródło finansowania unijnego budżetu, zaproponowane 
przez Komisję, to podatek od transakcji finansowych. Zastąpiłby on w  części obecny 
system finansowania UE. Według Komisji argumenty na rzecz wprowadzenia takiego 
podatku są następujące17:
 • nowe rozwiązanie odciążyłoby budżety krajowe; obecnie budżet UE jest finansowa-

ny w ponad 70 % bezpośrednio z wpłat państw członkowskich zależnych od wielko-
ści ich dochodu narodowego, a w ok. 13 % z wpływów z VAT, które de facto też po-
chodzą z budżetów krajowych;
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 • podatek taki zmniejszyłby możliwości unikania płacenia podatku, jakie istnieją 
obecnie z uwagi na odmienne przepisy wewnętrzne państw UE w odniesieniu do ta-
kich podatków; obecnie w 10 państwach funkcjonuje podatek od transakcji finanso-
wych, a w pozostałych go nie ma; przy tej okazji nastąpiłoby też wzmocnienie regu-
lacji sektora finansowego i zmniejszenie prawdopodobieństwa powstania kryzysów 
na międzynarodowych rynkach finansowych w przyszłości;

 • przez nowy podatek sektor finansowy, który według dość powszechnej opinii przy-
czynił się istotnie do powstania kryzysu na rynkach finansowych, partycypowałby 
w kosztach wyjścia z tego kryzysu;

 • nie bez znaczenia są też zalety takiego podatku jako źródła finansowania unij-
nego budżetu (w  porównaniu z  finansowaniem budżetu z  dochodów z  VAT), 
a zwłaszcza jego unijny, a nie narodowy, charakter; sam fakt, że nowy podatek 
byłby pobierany od konkretnych transakcji finansowych, i nie byłby przekazy-
wany z budżetów krajowych, zapewniłby większą sprawiedliwość finansowania 
unijnego budżetu; podatek od transakcji kapitałowych, podobnie jak dochody 
z  ceł importowych, stanowiłby „prawdziwie unijne” źródło finansowania unij-
nego budżetu; zapewniłby więc większą przejrzystość systemu finansowania UE 
i większą jego autonomię18. 
28 września 2011 r. Komisja przedstawiła zasady, według których podatek ma być 

stosowany19. Ma on być pobierany od wszystkich transakcji zawieranych między insty-
tucjami finansowymi, gdy przynajmniej jedna z nich ma siedzibę w UE. Transakcje ak-
cjami i obligacjami byłyby opodatkowane w wysokości 0,1 %, a instrumentami pochod-
nymi (derywatami) – na poziomie 0,01 %. Komisja oszacowała, że dochody z tego tytułu 
powinny wynieść 57 mld euro rocznie.

Jednym z argumentów przeciwko temu podatkowi jest zarzut, że jego wprowadzenie 
zmniejszyłoby atrakcyjność operacji finansowych zawieranych na rynkach europejskich 
i odpływ kapitału z tych rynków poza granice UE, gdzie podatku takiego nie ma. Odpie-
rając ten zarzut Komisja wskazuje, że prowadzi rozmowy z państwami spoza UE w celu 
wprowadzenia takiego podatku w skali światowej.

Trudno powiedzieć obecnie, czy propozycje obu nowych podatków mają szanse wej-
ścia w życie. Zmiana systemu podatków w UE wymaga jednomyślnego głosowania w Ra-
dzie, a w tej kwestii dotychczas zawsze były duże różnice stanowisk między państwami. 
Zwłaszcza Wielka Brytania w przeszłości hamowała propozycje harmonizacji podatków 
i  obecnie jest przeciwna podatkowi od transakcji finansowych (sprzeciw zgłosiła też 
Szwecja). W tej sytuacji zwolennicy nowego podatku (na czele z Niemcami i Francją) 
proponują wykorzystanie tzw. wzmocnionej współpracy, która, zgodnie z  traktatem, 
pozwala grupie zainteresowanych państw na pogłębienie integracji po spełnieniu pew-
nych warunków (Część szósta, Tytuł III TFUE). Natomiast unijny VAT, ze względu na 
założony cel (zmiana źródeł finansowania budżetu unijnego), musi być przyjęty przez 
wszystkie państwa, albo też odrzucony.
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Koordynacja polityki gospodarczej20

Już przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony zaawansowany był obszar koordynacji 
polityki gospodarczej, co wynikało z budowy Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW). 
Traktat o Unii Europejskiej (TUE) z 1992 r. (wszedł w życie 1 listopada 1993 r.) prze-
widywał budowę UGW, a w szczególności ustanowił dość precyzyjne zasady i kryteria 
budowy unii monetarnej (walutowej), w  tym w  szczególności wprowadzenie jednoli-
tej waluty (po spełnieniu przez państwa kandydujące określonych warunków, tzw. kry-
teriów zbieżności) i  jednolitej polityki pieniężnej prowadzonej przez Europejski Bank 
Centralny (EBC). TUE nie wprowadził natomiast pełnej unii gospodarczej, a  jedynie 
zasady i ogólne ramy koordynacji tej polityki.

Światowy kryzys finansowy, który rozpoczął się jesienią 2008 r., a następnie kryzys 
gospodarczy i zadłużeniowy strefy euro (ten ostatni przejawia się między innymi w wy-
sokich deficytach budżetowych wielu państw, przekraczających znacznie dopuszczalny 
próg 3 % PKB danego państwa, obowiązujący w ramach Paktu Stabilności i Wzrostu 
oraz w wysokim zadłużeniu większości członków UE) stworzyły zagrożenie dla spójno-
ści obszaru UE oraz stabilności funkcjonowania strefy euro. W niektórych państwach 
pojawiła się groźba załamania się finansów publicznych i niewypłacalności. Ryzyko po-
głębiania się i rozszerzania trudności na inne państwa – szczególnie wysokie w warun-
kach jednolitej polityki pieniężnej i kursowej w strefie euro − skłoniło przywódców UE 
i unijne instytucje do poszukiwania rozwiązań zaradczych w poszczególnych państwach 
i na szczeblu całej UE. Podjęto wiele inicjatyw i konkretnych decyzji zmierzających do 
zacieśnienia koordynacji polityki gospodarczej lub wręcz oznaczających nowe uzgod-
nione działania21.

Największe znaczenie mają polityczne decyzje podjęte przez Radę Europejską pod-
czas jej spotkania w dniach 24−25 marca 2011 r. Najogólniej mówiąc, przewidują one 
wzmocnienie zakresu koordynacji polityki ekonomicznej na szczeblu UE. Są wynikiem 
wielu szczegółowych inicjatyw dyskutowanych w 2010 r. i zmierzają do przezwycięże-
nia kryzysu finansowego, zapewnienia stabilności strefy euro, wzmocnienia koordynacji 
polityki gospodarczej oraz uzyskania wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej. Ich 
celem jest też lepsza realizacja Strategii Europa 202022 przyjętej przez przywódców UE 
w czerwcu 2010 r., która zastąpiła realizowaną wcześniej Strategię lizbońską. 

Główne decyzje i nowe inicjatywy przyjęte w marcu 2011 r. i rozbudowane w kolej-
nych miesiącach są następujące:
 • ustanowienie nowej organizacji w  postaci Europejskiego Mechanizmu Stabilności 

(EMS), w  ramach której możliwe będzie udzielanie pomocy finansowej państwu 
strefy euro, którego sytuacja zagrażałaby stabilności strefy euro jako całości,

 • przyjęcie „Paktu euro plus”, nakierowanego na umocnienie konkurencyjności 
w strefie euro,

 • wzmocnienie zarządzania gospodarczego w ramach Paktu Stabilności i Wzrostu. 
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Niektóre z nich oznaczają daleko idącą współpracę w obszarze polityki ekonomicz-
nej między państwami UE i na szczeblu ugrupowania. Najbliższe lata pokażą, jakie będą 
praktyczne tego efekty. Z całą pewnością jednak kryzys gospodarczy, a zwłaszcza zadłu-
żeniowy państw strefy euro, wymusza daleko idące ograniczenie narodowych polityk na 
rzecz zacieśnienia wspólnych działań w sferze polityki makroekonomicznej. 

Podstawę koordynacji polityki gospodarczej państw UE i jej zasadniczy instrument 
stanowią Ogólne wytyczne polityk gospodarczych państw członkowskich i  Unii 
(art. 121 TFUE). 

Procedura przygotowywania Ogólnych wytycznych
Wytyczne są przygotowywane przez Radę ECOFIN, na wniosek Komisji. Następnie 
stają się one przedmiotem obrad Rady Europejskiej, a  wynik dyskusji jest zawarty 
w konkluzjach z posiedzenia tej instytucji. Na ich podstawie Rada przyjmuje zalecenia 
w sprawie wytycznych (informując o tym Parlament Europejski), zob. art. 121 TFUE.
W proces wypracowania Ogólnych wytycznych są więc zaangażowane trzy instytucje 
UE: Rada, Komisja oraz Rada Europejska, każda w ramach swoich kompetencji. Parla-
ment Europejski jest zaś jedynie informowany o nich. 

Wytyczne zawierają rekomendacje dla całej Unii, dla strefy euro i poszczególnych 
państw UE. Służą one realizacji dwóch zasadniczych celów:
1) określają kierunki polityk gospodarczych państw członkowskich UE,
2) stanowią podstawę monitoringu tych polityk przez Komisję Europejską oraz nadzo-

ru realizowanego przez Radę ECOFIN.

Charakter Ogólnych wytycznych i nadzór nad ich realizacją
Ogólne wytyczne, kierowane do państw członkowskich UE, nie są prawnie wiążą-
ce. Ich nieuwzględnienie przez państwa członkowskie w ich wewnętrznej polityce go-
spodarczej nie stanowi naruszenia prawa unijnego i nie rodzi żadnych sankcji. Jednak 
państwa mają świadomość konsekwencji politycznych i ekonomicznych niestosowania 
się do zaleceń instytucji UE, co sprawia, że Ogólne wytyczne są w praktyce istotnym 
elementem nacisku.
Instrumentem kontroli wdrożenia Ogólnych wytycznych jest nadzór Rady nad rozwojem 
sytuacji gospodarczej w każdym z państw członkowskich i w całej Unii, jak również nad 
zgodnością polityki gospodarczej państw z przyjętymi wytycznymi. Na potrzeby takiego 
wielostronnego nadzoru państwa przesyłają Komisji odpowiednie informacje dotyczące 
realizowanej polityki gospodarczej oraz wszelkie inne niezbędne dane. Jeśli okaże się, że 
państwo prowadzi politykę gospodarczą niezgodną z Ogólnymi wytycznymi lub zagrażają-
cą prawidłowemu funkcjonowaniu unii gospodarczej i walutowej, Komisja może skierować 
do niego ostrzeżenie. Natomiast Rada, na wniosek Komisji, może przygotować niezbędne 
zalecenia. Zalecenia takie są podejmowane większością kwalifikowaną, która jest liczona 
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bez udziału przedstawiciela państwa (w Radzie), do którego są one kierowane. Przewod-
niczący Rady i  Komisja składają Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie dotyczące 
rezultatów wielostronnego nadzoru. Parlament Europejski i Rada, stanowiąc w drodze roz-
porządzeń zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą, mogą przyjąć szczegółowe zasady 
procedury wielostronnego nadzoru (jest to nowe uprawnienie Parlamentu na mocy TFUE, 
ponieważ poprzednio tylko Rada miała kompetencje do ustalania takich zasad). 

Ogólne wytyczne zostały sformułowane po raz pierwszy pod koniec 1993 r., czyli 
tuż po ustanowieniu UE. Poczynając od 1994  r. są uchwalane w  połowie roku. Dzię-
ki temu mogą one być uwzględniane przez państwa członkowskie UE w  ich polityce 
gospodarczej kształtowanej na następny rok. Wpływ ten może być najbardziej widocz-
ny podczas konstruowania budżetu. Początkowo uchwalane wytyczne były identyczne 
dla całego obszaru UE. Z czasem jednak (od 1999 r.) oprócz wspólnych zasad, zaczęto 
w nich uwzględniać specyficzne uwarunkowania poszczególnych państw. 

13 lipca 2010 r. Rada UE przyjęła Zalecenie w sprawie ogólnych wytycznych poli-
tyk gospodarczych państw członkowskich i Unii23, które jest podstawą obecnie reali-
zowanej w UE Strategii Europa 2020. Nowa strategia ma stworzyć spójne ramy umoż-
liwiające Unii Europejskiej wykorzystanie wszystkich dostępnych instrumentów oraz 
polityk, a  państwom członkowskim – sprawniejsze podejmowanie skoordynowanych 
działań. Jej realizacja ma sprawić, zdaniem przywódców UE, że „Unia wyjdzie z kryzy-
su silniejsza, a jej gospodarka będzie bardziej konkurencyjna i zapewni zrównoważony 
rozwój w dłuższym czasie”. Unia wyznaczyła sobie plan działania obejmujący pięć celów 
w zakresie zatrudnienia, innowacji, edukacji, włączenia społecznego oraz zmian klimatu 
i energii, które należy osiągnąć do 2020 r.

Pięć obszarów realizacji celów Strategii Europa 2020
Zatrudnienie − 75 % osób w wieku 20−64 lat powinno mieć pracę. 
Badania i rozwój oraz innowacje − na inwestycje w badania i rozwój oraz w innowa-
cje należy przeznaczać 3 % PKB Unii – łącznie ze środków publicznych i prywatnych. 
Zmiany klimatu i energia − należy ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o 20 % 
w stosunku do poziomu z 1990 r. (lub nawet o 30 %, jeśli warunki będą sprzyjające); 
20 % energii powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych; efektywność energetyczna 
powinna wzrosnąć o 20 %. 
Edukacja − odsetek młodych ludzi przedwcześnie porzucających naukę nie powinien 
przekraczać 10 %; co najmniej 40 % osób w wieku 30−34 lat powinno mieć wykształ-
cenie wyższe. 
Ubóstwo i wykluczenie społeczne − zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym o co najmniej 20 mln.
Źródło: Komunikat Komisji – Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, Bruksela 2010 
oraz Konkluzje Rady Europejskiej, 17 czerwca 2010.
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Ogólne wytyczne z 2010 r. mają obowiązywać do 2014 r. W każdym z obszarów ob-
jętych Wytycznymi wszystkie państwa członkowskie przygotowują krajowe programy 
reform (wyznaczyły tu własne cele krajowe).

Główne elementy Zalecenia w sprawie ogólnych wytycznych polityki gospodarczej, 
które jest podstawą realizacji Strategii Europa 2020
1. Zapewnienie jakości i zrównoważonych finansów publicznych.
2. Rozwiązanie problemu nierównowagi makroekonomicznej.
3. Zmniejszenie nierównowagi w strefie euro.
4. Optymalizacja wydatków na badania i rozwój oraz innowacje.
5. Efektywniejsze wykorzystanie zasobów i ograniczenie emisji gazów cieplarnia-

nych.
6. Poprawa otoczenia biznesu i środowiska konsumentów w celu zapewnienia w pełni 

funkcjonującego rynku wewnętrznego.
Źródło: Zalecenie Rady z 13 lipca 2010 r. w sprawie ogólnych wytycznych polityk gospodarczych państw członkowskich 
i Unii (2010/410/UE), Dz.Urz. UE, L 191.

Jednocześnie, z  początkiem 2011  r. rozpoczęła się realizacja tzw. semestrów eu-
ropejskich, czyli sześciomiesięcznego cyklu wzajemnych ocen planów budżetowych 
państw UE oraz koordynacji polityk gospodarczych, zgodnie z Ogólnymi wytycznymi. 
Do końca 2010  r. państwa członkowskie przesłały do Komisji swoje plany reform do 
roku 2020 (uwzględniające Krajowe Programy Reform oraz aktualizacje programów sta-
bilności lub konwergencji), z którymi powinny być zgodne coroczne ustawy budżetowe. 
Pierwszy cykl semestru europejskiego zakończył się przyjęciem przez Radę ECOFIN 
12 lipca 2011 r. zaleceń Rady dla poszczególnych państw członkowskich. Rekomendacje 
te powinny być wzięte pod uwagę przez państwa przy pracach nad budżetami na 2012 r.

Powołanie Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS). Podstawowe elementy 
EMS ustalono już w konkluzjach Rady Europejskiej w dniach 16−17 grudnia 2010 r.24 

EMS ma stanowić stały mechanizm zabezpieczający stabilność finansową strefy euro 
w  przypadku, gdyby w  jednym z  państw wystąpił kryzys zagrażający takiej stabilno-
ści. Zastąpi on od połowy 2013 r., ustanowiony na wiosnę 2010 r., Europejski Mecha-
nizm Stabilności Finansowej, który ma charakter rozwiązania ad hoc (będzie on działać 
jeszcze przez pewien okres równocześnie z EMS). EMS został ustanowiony w umowie 
międzynarodowej powiązanej z nową podstawą prawną wprowadzoną do TFUE (uzu-
pełniony art. 136 – zob. ramka). Udział w EMS jest obowiązkowy dla członków strefy 
euro, a dobrowolny dla pozostałych zainteresowanych państw członkowskich UE. EMS 
będzie miał charakter organizacji międzynarodowej, w  pewnej mierze niezależnej od 
UE, jakkolwiek jego działanie ma być zgodne z unijnymi przepisami. Traktat ustanawia-
jący EMS został podpisany 11.07.2011 r. przez przedstawicieli 17 państw członków strefy 
euro, a następnie poddany procedurze ratyfikacji.
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Podstawa prawna Europejskiego Mechanizmu Stabilności
Obecne postanowienia TFUE nie przewidują możliwości udzielenia pomocy finan-
sowej w  przypadku wystąpienia trudności w  jednym z  państw strefy euro. Art.  136 
TFUE umożliwia jedynie „wzmocnienie koordynacji i nadzoru dyscypliny budżetowej” 
państw, których walutą jest euro. Niemcy wysunęły i przeforsowały postulat, by EMS 
miał umocowanie prawne w TFUE (w postaci uzupełnienia do art. 136). Uważały, że 
trwała podstawa prawna tego mechanizmu wzmocni zaufanie do strefy euro. 
Państwa UE chcą jednak uniknąć standardowej ratyfikacji, która wymagałaby udziału 
Parlamentu Europejskiego i  referendum w kilku państwach, gdzie zmiana traktatów 
UE wymaga takiej procedury. Jest to nie tylko procedura długotrwała, lecz także bardzo 
ryzykowna. Nie wszędzie można bowiem liczyć na szerokie poparcie społeczne dla ta-
kiej zmiany. W tej sytuacji Rada Europejska uzgodniła jednomyślnie w grudniu 2010 r., 
że wykorzystana zostanie procedura uproszczonej zmiany traktatu przewidziana w art. 
48, ust. 6 Traktatu o UE jako podstawa uzupełnienia postanowień art. 136 TFUE (tzw. 
procedura kładki). Podczas spotkania 24−25 marca 2011 r. Rada Europejska podjęła 
stosowną decyzję w sprawie uzupełnienia art. 136 TFUE o ust. 3, który będzie miał na-
stępujące brzmienie: „Państwa członkowskie, których walutą jest euro, mogą ustanowić 
mechanizm stabilności uruchamiany, jeżeli będzie to niezbędne do ochrony stabilności 
strefy euro jako całości. Udzielenie wszelkiej niezbędnej pomocy finansowej w ramach 
takiego mechanizmu będzie podlegało rygorystycznym warunkom”.
Żródło: Konkluzje Rady Europejskiej 16−17 grudnia 2010 r.; Konkluzje Rady Europejskiej 24−25 marca 2011 r. oraz Dz.Urz. 
UE 2011 L 91/9.

EMS będzie stanowił uzupełnienie nowych ram wzmocnionego zarządzania go-
spodarczego UE i stanie się instrumentem uzyskania skutecznego i ścisłego nadzoru 
ekonomicznego. Udzielenie pomocy finansowej (ma ona mieć głównie formę poży-
czek25) będzie bowiem ściśle uzależnione od wdrożenia planu naprawczego. Praktycz-
ne znaczenie EMS będzie zależało od warunków, jakie zostaną sformułowane dla 
państw, które będą chciały skorzystać z tego mechanizmu. W propozycji uzupełnienia 
do TFUE zapisano jedynie ogólnie, że udzielenie pomocy finansowej będzie podlegało 
„rygorystycznym warunkom”. W 2016 r. dokonana zostanie ocena działania Europej-
skiego Mechanizmu Stabilności.

Pakt euro plus. Pakt euro plus, uzgodniony w marcu 2011 r. przez przywódców UE, 
ma służyć osiągnięciu czterech celów26:
1) wspieraniu konkurencyjności UE,
2) wspieraniu zatrudnienia,
3) przyczynianiu się w większym stopniu do stabilności finansów publicznych w UE,
4) wzmacnianiu stabilności sektora finansowego.

Pakt był inicjatywą francusko-niemiecką, która początkowo dotyczyła członków 
strefy euro, ale na wniosek Polski i kilku innych państw uzgodniono, że stronami po-
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rozumienia mogą być wszystkie zainteresowane państwa UE27. Uwzględniono to też 
w nowej nazwie (poprzednia nazwa to Pakt na rzecz euro). Oprócz państw strefy euro 
przystąpiły do niego Polska, Bułgaria, Dania, Litwa, Łotwa i Rumunia. 

Pakt ma charakter zobowiązania politycznego, podjętego przez szefów rządów 
państw, które przystąpiły do tego porozumienia. Jego cele odnoszą się do dziedzin, w któ-
rych kompetencje mają państwa członkowskie, a w mniejszym stopniu są to kompeten-
cje dzielone między Unię a  jej państwa. Obejmują one m.in. takie działania, jak: prze-
gląd krajowych systemów ustalania wynagrodzeń oraz mechanizmów indeksacji; dalsze 
otwieranie sektorów chronionych w  poszczególnych państwach; reformy rynku pracy 
w celu propagowania modelu elastycznego rynku pracy; obniżenie opodatkowania pra-
cy, by uczynić ją bardziej opłacalną; dostosowanie systemów emerytalnych do krajowej 
sytuacji demograficznej; monitorowanie zadłużenia sektora prywatnego itd. Pakt prze-
widuje, że państwa będą uzgadniały różne inicjatywy sprzyjające realizacji jego pod-
stawowych celów, natomiast środki realizacji tych celów będą wdrażane przez każde 
państwo indywidualnie (zob. ramka). Jest to więc dodatkowy element koordynowania 
działań państw (obok koordynacji na podstawie Ogólnych wytycznych), mający na celu 
pokonanie trudności stojących przed UE i poprawę jej konkurencyjności. Koordynacja ta 
obejmuje jednak tylko państwa, które przystąpiły (lub przystąpią później) do Paktu. 

Sposób wdrożenia Paktu euro plus
Szefowie państw lub rządów co roku uzgadniają zestaw konkretnych działań, które 
mają być zrealizowane w ciągu 12 miesięcy.
Każde państwo indywidualnie decyduje o środkach realizacji uzgodnionych celów.
Zaakceptowane cele znajdują wyraz w przedkładanych przez państwa corocznie krajo-
wych programach reform i programach stabilności; dokumenty te będą oceniane w kon-
tekście tzw. europejskiego semestru (półrocza) przez Komisję, Radę oraz Eurogrupę.
Postęp w osiąganiu wspólnych celów Paktu będzie monitorowany przez szefów rządów 
lub państw na podstawie wskaźników dotyczących konkurencyjności, zatrudnienia, 
stabilności budżetowej itp.

Jakkolwiek Pakt jest instrumentem koordynacji działań części państw UE, to jego 
skutki mogą być dalej idące. Efektem ścisłej koordynacji mogą stać się nowe obszary, 
które obecnie jej nie podlegają. Formalnie będzie to proces dobrowolny, ale w praktyce 
– ze względu na presję partnerów – przyjęcie niektórych zobowiązań może okazać się 
konieczne. Trudno w tej chwili ocenić, jakie mogą być tego konsekwencje dla poszcze-
gólnych państw, zarówno tych, które są stronami Paktu, jak i tych, które pozostają poza 
nim. Ponadto, nie można wykluczyć, że stopień wypełniania nowych zobowiązań podję-
tych na podstawie Paktu uzupełni listę obowiązujących obecnie kryteriów konwergencji. 
Wydaje się, że gdyby tak się stało, to przynależność do Paktu powinna ułatwić kandyda-
towi do strefy euro przygotowanie się do zwiększonych wymagań.
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Wzmocnienie zarządzania gospodarczego w ramach Paktu Stabilności i Wzro-
stu (tzw. sześcio-pak). Światowy kryzys finansowy i gospodarczy w latach 2008–2009 
pogłębił trudności budżetowe większości państw UE, w  efekcie czego objęte one 
zostały procedurą nadmiernego deficytu w  ramach Paktu Stabilności i  Wzrostu28. 
W  celu skłonienia państw do prowadzenia bardziej rozważnej polityki budżetowej 
i skuteczniejszego zwalczania istniejących deficytów Rada Europejska z marca 2011 r. 
zatwierdziła propozycje sześciu aktów prawnych przygotowane przez Komisję (sze-
ścio-pak29). 

Pakiet prawodawczy (jego zarys przedstawiono już w  2010  r.30) przewiduje m.in. 
wzmocnienie egzekwowania Paktu, zarówno w  jego części prewencyjnej (zapobiega-
nie nadmiernemu deficytowi), jak i represyjnej (kary za przekroczenie progu deficytu 
w wysokości 3 % PKB danego państwa). Część prewencyjna zmodyfikowanego Paktu 
ma zapewnić prowadzenie przez państwa członkowskie rozważnej polityki budżetowej 
w czasach dobrej koniunktury. Chodzi o to, by państwa dysponowały przychodami, któ-
re mogą być wykorzystane w okresie pogorszenia sytuacji gospodarczej. 

Natomiast zmodyfikowana część represyjna Paktu przewiduje, by przy podejmowa-
niu decyzji dotyczących procedury nadmiernego deficytu uwzględniać przekroczenie 
nie tylko deficytu budżetowego, lecz także długu publicznego31. Co więcej, nieprzestrze-
ganie wzmocnionych zasad pociągać będzie za sobą bardziej dotkliwe, niż obecnie, kary. 
Początkowo obejmą one tylko państwa należące do strefy euro. Od 2014 r. (w ramach 
nowych Wielostronnych ram finansowych) kary mają dotyczyć wszystkich państw UE 
(z wyjątkiem Wielkiej Brytanii)32.

W celu wzmocnienia egzekwowania przepisów kary te mają być nakładane w pro-
cedurze „głosowania odwrotnego”. Oznacza to, że wniosek Komisji o nałożenie sankcji 
będzie uznawany za przyjęty, chyba że Rada odrzuci go kwalifikowaną większością gło-
sów w ciągu 10 dni. Odsetki od depozytów i kary zostaną rozdzielone między państwa 
członkowskie należące do strefy euro, które nie znajdują się ani w sytuacji nadmiernego 
deficytu, ani w sytuacji zaburzeń równowagi. 

Zarówno Rada, jak i Parlament Europejski wprowadziły modyfikacje do tych propo-
zycji, przy czym Parlament zaostrzył niektóre przepisy (np. dodał nową karę finansową 
– w wysokości 0,2 % PKB – za fałszowanie statystyk dotyczących deficytu budżetowego 
i długu publicznego). We wrześniu 2011 r. obie instytucje przyjęły sześcio-pak.

Podsumowując tę część, dotyczącą koordynacji polityki makroekonomicznej państw 
UE, można stwierdzić, że w ostatnich kilku latach, w wyniku głębokich trudności ekono-
micznych, zwłaszcza finansów publicznych w państwach strefy euro, nastąpiło zacieśnie-
nie polityki gospodarczej państw członkowskich Unii. Potwierdza to obserwowaną od 
początku integracji europejskiej prawidłowość, że każdorazowe przyspieszenie procesu 
integracji w ramach Wspólnot, a później UE, było efektem zewnętrznych lub wewnętrz-
nych problemów i wyzwań. Trudności mobilizowały polityków do ściślejszej współpracy 
(w ściślejszej współpracy politycy UE widzieli – w okresach trudności – możliwość osła-
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bienia problemów i „ucieczki do przodu”). Tak jest i teraz, chociaż skala zmian nie do-
równuje – przynajmniej na razie – głębokości takich milowych kroków integracji w UE, 
jak utworzenie wspólnego rynku, czy też budowa unii walutowej. 

Reforma Paktu Stabilności i Wzrostu, która zaczęła obowiązywać z dniem 13 grud-
nia 2011  r., wzmacnia nadzór instytucji unijnych nad finansami publicznymi państw 
członkowskich i  ma uchronić je przed koniecznością nowego bail-out. Uzgodnienia 
przewidujące wzmocnienie prewencyjnego działania Paktu zwiększają presję na rzą-
dy do szybszego i bardziej zdecydowanego wprowadzania oszczędności. Ograniczono 
też uznaniowy charakter decyzji o stosowaniu kar. Nowe rozwiązania powinny stać się 
zachętą do bardziej spójnej polityki budżetowej. Mają one stanowić skuteczny element 
nowego zarządzania gospodarczego i zmniejszyć ryzyko kryzysów finansowych w UE 
w przyszłości. Są to najdalej idące zmiany wzmacniające ład gospodarczy w strefie euro 
oraz w całej Unii od czasu utworzenia unii gospodarczej i walutowej prawie 20 lat temu. 
Jednakże kluczowe pytanie sprowadza się do tego, czy państwa członkowskie UE będą 
stosować te wzmocnione środki. Już wcześniej przecież, instrumenty, zarówno o cha-
rakterze prewencyjnym, jak i represyjnym, obowiązywały. Problem natomiast stanowiło 
to, że nie były one stosowane, a precyzyjniej mówiąc – państwa unikały ich stosowania. 
Na mocy nowych ustaleń z 2011 r. także nie ma gwarancji, że przewidziane rozwiąza-
nia będą faktycznie wykorzystywane. Ta niepewność, w obliczu narastających zagrożeń 
w strefie euro, sprawiła, że Niemcy zaczęły nalegać na wzmocnienie nadzoru nad finan-
sami publicznymi państw strefy euro w formie traktatowej, a nie tylko w formie unijnego 
rozporządzenia.

Wnioski

Wymienione inicjatywy oznaczają przyspieszenie działań na rzecz zacieśnienia in-
tegracji i  stanowią elementy wspólnej (lub przynajmniej ściślej niż dotąd skoordyno-
wanej) polityki ekonomicznej na szczeblu UE. Można powiedzieć, że utrzymujący się, 
a właściwie pogłębiający kryzys, nie tylko makrogospodarczy, lecz także kryzys finansów 
publicznych, po raz pierwszy tak silny i występujący w tak wielu państwach rozwinię-
tych jednocześnie, sprawił, że przywódcy państw UE i instytucji zaczęli intensywnie po-
szukiwać systemowych rozwiązań istniejących trudności. Rozwiązania te już prowadzą 
w widoczny sposób do wzmocnienia koordynacji polityki ekonomicznej państw człon-
kowskich i zbliżenia odpowiednich rozwiązań regulacyjnych. Przejawem tego procesu są 
m.in. omówione wyżej: europejskie semestry, stworzenie trwałego mechanizmu udziela-
nia wsparcia finansowego państwom zagrożonym niestabilnością w formie Europejskie-
go Mechanizmu Stabilności, mechanizm zapewnienia większej dyscypliny budżetowej 
w  państwach UE, nadzorowanie i  korekta nierównowag makroekonomicznych przez 
Komisję i  Radę. Pogłębienie współpracy między państwami członkowskimi obejmuje 
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więc w  pierwszej kolejności te obszary, gdzie występuje najpilniejsza potrzeba podję-
cia wspólnych działań w celu wyjścia z bieżącego kryzysu i znalezienia długofalowych 
rozwiązań zapobiegających następnym kryzysom. Niedługo może się więc okazać, że 
to, czego nie udało się dokonać przy okazji uzgadniania zasad UGW (w TUE), tj. brak 
decyzji o unii gospodarczej, teraz stanie się przynajmniej w części realne (jakkolwiek nie 
wszyscy członkowie UE są gotowi zaakceptować takie rozwiązania).

Jak pokazuje historyczne doświadczenie, nowe wspólne obszary działań UE i od-
powiadające im rozwiązania prawne na szczeblu UE pojawiają się w  odpowiedzi na 
potrzeby realiów gospodarczych i politycznych o charakterze wewnętrznym i zewnętrz-
nym (spoza UE). Tak jest i w ostatnim czasie. W poprzednich kilkunastu miesiącach 
nastąpiło bowiem zdecydowane zacieśnienie koordynacji polityki makroekonomicznej 
w UE, przez poszerzenie obszarów nią objętych (np. Pakt euro plus) i przez wzmocnie-
nie mechanizmów regulacyjnych (quasi-automatyczne nakładanie kar za nieprzestrze-
ganie Paktu Stabilności i  Wzrostu w  drodze głosowania odwrotnego). Nadal jednak 
dużo jest elementów uznaniowych. Co więcej, faktyczne wdrożenie tych elementów 
będzie uzależnione od siły poszczególnych państw, kompromisów zawieranych z part-
nerami itp.

Najwięcej nowych wspólnych polityk należy oczekiwać w sferze polityki makroeko-
nomicznej. W szczególności nowe, szerokie możliwości zacieśnienia współpracy wyni-
kają z Paktu euro plus.

W każdym przypadku, mówiąc o perspektywach pogłębienia integracji gospodarczej 
w UE, trzeba pamiętać, że proces ten jest obecnie znacznie trudniejszy niż to było kil-
kanaście lat temu (nie mówiąc o początkach integracji). Wynika to co najmniej z dwóch 
powodów: 
1) przy 27 państwach członkowskich, o bardzo zróżnicowanym poziomie rozwoju go-

spodarczego i odmiennej strukturze gospodarki, o wiele trudniej jest wypracować 
jakikolwiek kompromis niż przy mniejszej liczbie państw, zwłaszcza że w przeszłości 
gospodarki tych państw były znacznie bardziej zbliżone do siebie; 

2) obecny zakres unijnego prawa jest już bardzo obszerny i każde dalsze pogłębienie 
oznacza kolejne uszczuplenie kompetencji państw narodowych, a to jest trudne do 
zaakceptowania dla wielu państw. 
Wiele dziedzin jest już objętych unijnymi regulacjami lub może być nimi objętych. 

Traktat z Lizbony rozszerzył nieco tę listę. W niektórych z nich ilość i „treść” rozwiązań 
unijnych jest nadal skromna (np. turystyka, sport). Z jednej strony oznacza to, że Polska 
ma tu nadal dużą swobodę ustalania własnych rozwiązań prawnych, a z drugiej – daje 
możliwość występowania z inicjatywami dotyczącymi przyjęcia regulacji unijnych.

Zacieśnienie koordynacji polityki makroekonomicznej, jakie jest widoczne w ostat-
nich miesiącach w UE, należy ocenić jako korzystne dla Polski. Jako członek UE, Polska 
jest zainteresowana tym, by Unia miała silną i stabilną gospodarkę, a omówione rozwią-
zania temu właśnie służą. 
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Generalnie pozytywnie, z punktu widzenia polskich interesów, należy ocenić także 
projekty pogłębienia koordynacji podatkowej, w postaci harmonizacji nowego podat-
ku (podatku od transakcji finansowych) oraz modyfikacji wpłat do unijnego budżetu 
z tytułu VAT. Pierwszy z wymienionych podatków odciążyłby budżet Polski (i  innych 
państw UE) z  finansowania budżetu UE, a  drugi zapewniłby większą przejrzystość 
i sprawiedliwość wpłat do unijnego budżetu z tytułu VAT. Osiągnięcie obu tych celów 
jest w interesie Polski. 

Post scriptum

Celem aktualizacji tekstu dodajmy, że na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 
8–9 grudnia 2011 r. przyjęto bardzo ważne uzgodnienie dotyczące wzmocnienia dys-
cypliny finansów publicznych. Chodzi o tzw. pakt fiskalny (fiscal compact), który prze-
widuje m.in.: (a) wprowadzenie automatycznych sankcji za łamanie dyscypliny budże-
towej dla państw przekraczających limity deficytu i długu publicznego; (b) wpisanie do 
konstytucji stron tego paktu zasady utrzymywania zrównoważonych budżetów, a także 
(c) zagwarantowanie, aby wykonanie takiego obowiązku kontrolował Trybunał Sprawie-
dliwości UE. Efektem ma być „unia stabilności fiskalnej” (fiscal stability union).

Wbrew pierwotnej propozycji Niemiec, ustalone rozwiązanie nie będzie zreali-
zowane w  drodze zmiany postanowień traktatów stanowiących podstawę UE (wy-
magałoby to jednomyślnego głosowania). Sprzeciwiła się temu Wielka Brytania. 
Ma ono przybrać formę odrębnej umowy międzynarodowej, której stronami muszą 
być państwa strefy euro.  Państwa członkowskie UE nienależące do tej strefy (poza 
Wielką Brytanią) zadeklarowały przyłączenie się do umowy, natomiast trzy spośród 
nich (Czechy, Węgry i Szwecja) stwierdziły, że muszą skonsultować się w tej sprawie 
w swoich parlamentach.

Na przyjęcie zaproponowanej umowy (a wcześniej – na zmianę traktatu) nalegała 
bardzo kanclerz Niemiec Angela Merkel, argumentując, że takie rozwiązanie pozwoli 
lepiej niż przepisy prawa pochodnego (np. przyjęty niedawno i wdrożony już sześcio- 
-pak) zapobiec w  przyszłości powtórce kryzysu zadłużenia, który z  Grecji rozprze-
strzenił się na kolejne państwa strefy euro. Z tego samego powodu Niemcy chciałyby 
podpisać i ratyfikować nową umowę jak najszybciej, nawet do połowy 2012 r. Wydaje 
się to mało realne, biorąc pod uwagę konieczność dopracowania szczegółów umowy, 
jak też długotrwałe procedury ratyfikacyjne w poszczególnych państwach. Konkret-
ny sposób ratyfikacji każde z  państw – stron umowy określi później, stosownie do 
własnej konstytucji oraz w zależności od treści umowy (ta jest znana obecnie jedynie 
w ogólnych zarysach). Nie można też wykluczyć, że – wbrew deklaracjom przywód-
ców państw, które poparły ideę paktu – umowy tej nie uda się ratyfikować, nawet tylko 
w państwach strefy euro.
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Projekt nowego paktu fiskalnego stanowi kolejny krok w  kierunku znaczącego 
wzmocnienia dyscypliny finansów publicznych w  państwach UE. Ściślejsze wspólne 
działania, jeśli wejdą ostatecznie w życie, pogłębią współpracę w sferze polityki gospo-
darczej. Jednak ze względu na to, że nie będą obowiązywały na terenie całej Unii (przy-
najmniej w Wielkiej Brytanii), pogłębią jednocześnie podziały.

Przypisy

1 Niniejszy tekst został przekazany do publikacji w listopadzie 2011 r. Jednak post scriptum uwzględnia 
decyzje grudniowego spotkania przywódców UE.

2 Z jednym drobnym wyjątkiem dotyczącym Europejskiego Mechanizmu Stabilności, o czym jest mowa 
dalej. 

3 Przez Traktat z Lizbony rozumiemy łącznie TFUE oraz TUE.
4 Jeśli nie zaznaczono inaczej, powołania na artykuły odnoszą się do TFUE.
5 Podobnie stwierdza art. 2 TFUE: „Jeżeli Traktaty przyznają Unii wyłączną kompetencję w określonej dzie-

dzinie, jedynie Unia może stanowić prawo oraz przyjmować akty prawnie wiążące, natomiast Państwa Człon-
kowskie mogą to czynić wyłącznie z upoważnienia Unii lub w celu wykonania aktów Unii.” [art. 2(1) TFUE].

6 „Zgodnie z zasadą pomocniczości, w dziedzinach, które nie należą do jej wyłącznej kompetencji, Unia 
podejmuje działania tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim cele zamierzonego działania nie mogą 
zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez Państwa Członkowskie, zarówno na poziomie centralnym, jak 
i regionalnym oraz lokalnym, i jeśli ze względu na rozmiary lub skutki proponowanego działania możliwe jest 
lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii” (art. 5(3) TUE). Z kolei, zgodnie z zasadą proporcjonalności zakres 
i  forma działania Unii nie wykraczają poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celów Traktatów” [art. 5(4) 
TUE].

7 J. Barcz, Poznaj Traktat z Lizbony, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2009.
8 Zauważmy, że kompetencje te obejmują trzy obszary polityki UE, tradycyjnie uznawane za „wspólne”, 

w  tym zwłaszcza Wspólną Politykę Transportową, Wspólną Politykę Rolną (WPR) oraz Wspólną Politykę 
Rybołówczą. Ustanowienie wspólnych polityk w tych trzech obszarach było celem wymienionym już w pier-
wotnym traktacie powołującym EWG (TEWG). Wspólna Polityka Transportowa była wymieniona w kontek-
ście ustanawiania rynku wewnętrznego. Jest to zrozumiałe, biorąc pod uwagę fakt, że transport ma kluczowe 
znaczenie dla funkcjonowania rynku wewnętrznego (w TEWG była mowa o „wspólnym rynku”), zwłaszcza 
dla zapewnienia swobody przepływu towarów i osób. Obecnie transport tworzy około 10 % PKB w państwach 
UE. WPR jest od Traktatu ustanawiającego EWG filarem integracji europejskiej, bez którego nie było zgo-
dy oryginalnych twórców EWG na tak daleko idące zrzeczenie się przez nich części ich suwerennych praw. 
W szczególności, ustanowienie WPR było dla Francji warunkiem zgody na ideę utworzenia w ramach EWG 
wspólnego rynku.

9 W TFUE zostały one przetłumaczone jako Ogólne kierunki (General Guidelines). Takie „kierunki” już 
były wymienione w TUE i tam zostały nazwane „Ogólne wytyczne”, co wydaje się lepszym tłumaczeniem i jest 
stosowane obecnie do konkretnych dokumentów, zawierających takie „wytyczne”. 
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10 Traktat wzmacnia też kompetencje UE w niektórych, pominiętych w niniejszej analizie, dziedzinach, 
zwłaszcza w odniesieniu do Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, jak też w zakresie działań 
zewnętrznych i spraw obronnych. 

11 W pracy nie uwzględniono Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Przestrzeni Wolno-
ści, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości. W obu obszarach dużo się dzieje w ostatnich latach, ale ustosunkowanie 
się do tych kwestii ogromnie poszerzyłoby ramy niniejszego opracowania.

12 Precyzyjnie mówiąc, nie zakończono w pełni harmonizacji VAT. Zgodnie bowiem z oryginalnymi pla-
nami, celem miało być wprowadzenie poboru podatku VAT wg reguły państwa pochodzenia. Celu tego nie 
udało się do dziś osiągnąć. Ustanowiono okres przejściowy na pobór tego podatku wg stawki obowiązującej 
w państwie przeznaczenia. Co pewien czas okres przejściowy w tym zakresie jest przedłużany i na razie nie 
ma szans, by sytuacja uległa zmianie. Efektem tego jest m.in. możliwość utrzymywania przez niektóre państwa 
tzw. stawki parkingowej na poziomie niezgodnym z zasadami harmonizacji stawek VAT, która została przewi-
dziana właśnie w okresie przejściowym (jest to poziom niższy). W najbliższym czasie nie należy spodziewać 
się zmiany tej sytuacji. 

13 A Budget for Europe 2020. Communication from the Commission to the European Parliament, the 
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Part I. Brus-
sels, 29.6.2011, COM(2011) 500 final; por.: http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/fin_fwk1420/fin_
fwk1420_en.cfm. 

14 Proposal for a Council Decision on the system of own resources of the European Union (EC, Euratom), 
COM(2011) 510 final, Brussels, 29.6.2001.

15 Por. szerszą analizę wad i zalet takiego rozwiązania: E. Kawecka-Wyrzykowska, VAT jako źródło budże-
tu europejskiego, „Wspólnoty Europejskie” 2008, nr 3(190). 

16 Zgodnie z podejściem w kategoriach słusznego zwrotu (fair return), poszczególne państwa oceniają 
swój bilans członkostwa w UE, porównując wpłaty do unijnego budżetu z transferami, jakie z niego otrzymują. 
Wpłaty są obecnie łatwo identyfikowalne, ponieważ – z wyjątkiem dochodów z opłat celnych – są finansowane 
z budżetów krajowych. Dotyczy to zarówno obecnego systemu wpłat z  tytułu VAT, jak i wpłat obliczanych 
w stosunku do wielkości DNB danego państwa.

17 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1085&format=HTML&aged=0&lang
uage=en&guiLanguage=en.

18 Commission Staff Working Paper. Financing the EU Budget: Report on the Operation of the Own Reso-
urces System. Accompanying the document: Proposal for a Council Decision on the system of own resources 
of the European Union, COM(2011) 510 final, Brussels, 29.6.2 011. 

19 Proposal for a Council Directive on a common system of financial transaction tax and amending Direc-
tive 2008/7/EC, COM(2011) 594 final, Brussels, 28.9.2011. 

20 Fragment ten stanowi zaktualizowany tekst autorki przygotowany do podręcznika pt. „Integracja eu-
ropejska w świetle Traktatu z Lizbony. Aspekty ekonomiczne” (współautorstwo z J. Barcz, K. Michałowska- 
-Gorywoda), PWE Warszawa 2012.  

21 Komunikat Komisji Europejskiej „Reinforcing economic policy coordination”, Bruksela, 12 maja 
2010  r., COM(210)250 final; Komunikat Komisji Europejskiej „Enhancing economic policy coordination 
for stability, growth and jobs – Tools for stronger EU economic governance”, Bruksela, 30 czerwca 2010 r., 
COM(2010)367/2.

22 Pełna nazwa dokumentu brzmi: Komunikat Komisji, Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego 
i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna, Bruk-
sela, 3.3.2010. 

23 Zalecenie Rady z 13 lipca 2010 r. w sprawie ogólnych wytycznych polityk gospodarczych państw człon-
kowskich i Unii (2010/410/UE), Dz.U. UE, L 191.
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24 Konkluzje Rady Europejskiej, 16−17 grudnia 2010.
25 EMS ma dysponować docelowo kapitałem subskrybowanym w wysokości 700 mld euro. Z tej kwoty 

80 mld euro ma mieć postać kapitału wpłaconego, zapewnionego przez państwa członkowskie strefy euro. Na 
pozostałe 620 mld euro składać się będzie połączony kapitał przyznany na żądanie oraz gwarancje ze strony 
państw członkowskich strefy euro. EMS ma dysponować efektywną zdolnością udzielania pożyczek w wyso-
kości 500 mld euro.

26 W Pakcie zapisano też, że „przedmiotem uwagi” będzie koordynacja polityki podatkowej. Potwierdzo-
no, że opodatkowanie bezpośrednie pozostaje w kompetencji państw członkowskich. Dyskusja ma natomiast 
dotyczyć określenia wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych. Rozwiązanie takie powinno przyczy-
nić się do stabilności budżetowej państw, m.in. przez wyeliminowanie oszustw podatkowych i uchylania się od 
opodatkowania (Konkluzje Rady Europejskiej, 24–25 marca 2011 r.). 

27 Przyjęcie tego dokumentu tylko przez państwa strefy euro groziło tym, że mógłby on sprzyjać pogłębie-
niu „Europy dwóch prędkości”.

28 W latach 1999−2009 jedynie w pięciu państwach członkowskich Unii: Estonii, Finlandii, Danii, Luk-
semburgu i Szwecji nie wystąpił nadmierny deficyt budżetowy. Pozostałe państwa UE odnotowały taki deficyt, 
co skutkowało zastosowaniem wobec nich procedury określonej w art. 126 TFUE. W 2010 r. sytuacja w tym 
zakresie uległa pogorszeniu i w połowie 2011 r. tylko Estonia, Luksemburg i Szwecja uniknęły wszczęcia wobec 
nich procedury nadmiernego deficytu.

29 Nazwa pochodzi od projektów 6 dokumentów (5 rozporządzeń i jedna dyrektywa), które pakiet propo-
zycji legislacyjnej przewidywał. 

30 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/117236.pdf oraz http://ec.euro-
pa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/2010-09-eu_economic_governance_proposals_en.htm.

31 Zmniejszenie poziomu zadłużenia przekraczającego 60 % PKB będzie uznane za wystarczające, jeśli 
różnica między wartością rzeczywistego zadłużenia a wartością referencyjną 60 % PKB będzie maleć o 1/20 
rocznie w ciągu 3 lat.

35 Rozważa się możliwość zawieszenia dostępu do Funduszu Spójności na wcześniejszym etapie proce-
dury nadmiernego deficytu (EDP – excessive deficit). Natomiast, zgodnie z już obowiązującymi przepisami, 
pomoc z Funduszu Spójności może być wstrzymana, jeśli dane państwo członkowskie objęte jest procedurą 
nadmiernego deficytu i  nie podejmuje skutecznych działań naprawczych. Dotychczas nigdy nie doszło do 
zawieszenia pomocy w stosunku do żadnego z krajów korzystających z Funduszu (do pomocy w ramach Fun-
duszu Spójności w okresie 2007–2013 kwalifikuje się 12 nowych państw członkowskich oraz Grecja, Portugalia 
i Hiszpania – przy czym ta ostatnia objęta jest pomocą przejściową).
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The prospects for establishing new common policies in the EU:  
conclusions for Poland

Summary

The paper starts with the presentation of the EU competences and the distinction 
between the areas covered by the EU competence and by the Member States’ competen-
ce. Next, the possibilities of adoption of the Commission’s proposal (under the proposal 
of a new Multilateral Financial Framework for 2014-2020) are discussed. The arguments 
for and against modification of VAT based resource of the EU budget and of a new tax 
on financial transactions are presented. In addition, the recent proposals and decisions 
on enhancing the economic governance in the EU are assessed. They include broad gu-
idelines of the economic policies of the Member States and of the Union, the European 
semesters as an instrument of coordination of economic policies of the EU Members, 
creation of the European Stability Mechanism as an instrument offering financial sup-
port for euro members whose financial stability is threatened; the Euro Pact Plus aiming 
at improving the competitiveness and increasing employment of the Pact Members, six-
pack providing first of all for exercising greater discipline over public finances (quasi–
automatic sanctions for the countries that fail to keep within limits for public debt and 
deficit and stricter control of national budgets by the EU institutions). 

The author argues that the recent financial and sovereign debt crisis observed in 
many EU countries have mobilized the EU Members and leaders to intensify coordina-
tion of the national macroeconomic policies and to agree on stricter control of public 
finances. These decisions are, however, far from the uniform common EU policies. The 
December 2011 agreement of the Euro area Heads of States or Government on “fiscal 
compact” has been briefly covered in the postscript. 
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Poland and Slovakia – economic performance 
during the economic crisis

Introduction 

In the paper it is argued that under the current economic crisis, the international 
economic position of Poland has deteriorated relatively less when compared with the po-
sition of Slovakia – an EU Member State belonging to the euro area. We prove this thesis 
by analyzing the economic activities and the export positions of both countries, which 
share similar pasts, as they are the post-communist countries which accessed the EU in 
the year 2004 and are going different ways today (Poland has remained outside the euro 
area and Slovakia accessed the euro area  in the year 2009). We present  the performance 
of Poland and Slovakia by comparing it with the performance of the other European 
Union member countries (EU-27) and  members of the euro area. 

The levels and changes in GDP, GDP per capita and trade in goods and services have 
been analysed. Additionally, the changes in the economic openness of both countries are 
discussed, followed by conclusions regarding the impact of the export performance on 
the respective national economies.  

The UNCTAD data from the period 1999–2009 have been used, however, due to the 
large scope of this analysis, only selected years have been taken into consideration. We 
begin our analysis from 1999, when Poland and Slovakia were undergoing the adjust-
ment process preceding their accession to the EU. Moreover, the euro area was created in 
the same year. Next, a detailed discussion follows on the performance of both countries 
in 2004, when they accessed the EU. The following part analyzes the changes in their 
economic situation during the last economic crisis (2008–2009). Such framework allows 
analysis on the economic performances and trade volumes during the crisis and under 
the pre-accession adjustment. The authors expect an increase in trade, in accordance 
with the theory of trade effects of preferential trade agreements (PTAs) and – in case of 
Slovakia – with the theory of endogeneity of optimal currency areas (OCAs). 

It is argued that Poland’s relatively good economic performance during the crisis 
results from i.a. depreciation of its national currency, which aided the adjustment to the 
changes in demand on international markets. During the economic crisis the euro area 
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seemed not to be as uniform as it seemed necessary to satisfy all members connected by 
the single monetary policy. It needs to be mentioned, however, that the use of a national 
currency was not a sufficient condition to result in good export performance during the 
crisis – as confirmed by the example of the United Kingdom. 

The rest of the paper is organized as follows: in the part 2, the theory of trade ef-
fects of preferential trade agreements and of monetary union1 is briefly explained. In 
the part 3, the way of the EU toward the monetary union is presented. In the part 4 the 
analysis on export and import of Poland and Slovakia is compared with the trade flows 
of the other EU countries. 

Trade effects of economic integration 

In this part, we shortly discuss the static and dynamic trade effects of preferential 
trade agreements represented by a  free trade area (FTA) as the most popular form of 
integration. It is justified to constrain our analysis to the FTA, as the described effects 
appear already on this level of economic integration. Furthermore, we also analyze both 
the direct and indirect trade effects of monetary union as an advanced form of economic 
integration fulfilled by the euro area being part of the EU. 

Trade effects of preferential trade agreements. Static trade effects of economic in-
tegration are analyzed, i.a. in Baldwin and Wyplosz, 2009. The authors assume perfect 
competitive markets and analyze two small countries integrated regionally –  Home (H) 
and Partner (P) and the third country deprived of trade preferences (Rest of the World, 
RoW). Baldwin and Wypłosz prove that after abolition of tariffs on import from the 
Partner country, prices on the Home market are going down in comparison with the 
scenario with the non–zero tariffs. This results in the increase of the border price in the 
country P (member of FTA). Consequently, the volume of imports from P to H increas-
es, what illustrates the trade creation effect. In addition, the decrease in domestic prices 
in H leads to a reduction of the border prices of goods imported from RoW. Therefore, 
the volume of export supply from RoW to H becomes smaller. This effect is described as 
trade diversion (from RoW to P). An additional effect of the existence of the FTA is that 
the member states impose different national tariffs. This may result in the trade deflec-
tion (re-direction of the import streams in favour of the member country with the lowest 
national tariff). 

As far as the dynamic effects of the PTAs are concerned, the main one is a better use 
of increasing returns to scale (IRS) resulting from market integration. Integration of 
national markets of the member states allows for more efficient use of IRS and it can also 
cause the unit costs of production to decrease. The results comprise either lower (con-
sumer) prices or increased (producer) profits. Furthermore, the integration of national 
markets is also associated with a better allocation of production factors, a deeper spe-
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cialization of production and, consequently, with increased efficiency and international 
competitiveness of goods manufactured in the integrated area. More intensive competi-
tion among producers from integrating economies leads to further reduction in prices.

Another advantage worth mentioning is the fact that the domestic markets integra-
tion of the member states makes them more attractive to foreign investors. Creation 
of the PTA may reduce the uncertainty of transactions with economic subjects from 
the integrated area, which further helps to intensify foreign investment, trade and other 
forms of economic cooperation. The consequence is tightening of the competition and 
an increase in an array of goods available on the market. 

Finally, in the long run, the product of participation in a regional grouping is its ca-
pability to accelerate technological progress and creation of innovation. Regionalization 
in fact contributes to the spread of knowledge in the economies of the member states. 

The impact of monetary union on trade of member countries. There are posi-
tive and negative economic and non-economic effects of a  monetary integration. 
Some emerge immediately after the creation of the union, whereas the others appear 
after a  long time. According to the optimum currency areas theory (see Mundell 
1961; McKinnon 1963; DeGrauwe 2000; Baldwin and Wyplosz 2009), the balance 
of costs and benefits associated with membership in monetary union may be differ-
ent depending upon many conditions. However, it seems that most of the participa-
tion costs are concentrated in the macroeconomic sphere, while the benefits in the 
microeconomic one. The reason for this might be that the latter are often related to 
the intensity of international cooperation of the integrating countries, especially the 
volume and characteristics of their foreign trade, both before and after the monetary 
union is established. 

There are two main sources of direct gains to trade from the creation of a monetary 
union2. The first one is the elimination of transaction costs of national currencies’ ex-
change. The second one is the elimination of exchange rate risk arising from uncertainty 
about the future exchange rates.

Transaction costs of trade consist, i.a. of national currencies’ exchange costs, ad-
ministrative and accounting costs associated with currency conversion transactions. 
They are mainly born by the companies co-operating with foreign partners (especially 
nowadays when production becomes more and more international) and by consum-
ers buying foreign goods and services. The consequence of the elimination of cur-
rency exchange costs is an increase in gains from monetary union. At the same time, 
however, companies are exposed to more intense competition in the integrated mar-
ket of the union. 

Since the most foreign exchange transactions are carried out by banks, their profits 
decrease due to the introduction of a common currency. In addition, as other firms the 
banks suffer as the result of competition intensification. At the same time, they gain be-
cause of the increase in a number of transactions completed with the use of the common 
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currency (as compared with the number of transactions ran in national currencies of the 
member countries before the creation of the monetary union). With the reduction of 
prices  (caused by tougher competition, lower costs etc.), both the demand and import 
increase (trade creation effect). 

The elimination of exchange rate volatility in the union affects the substantive 
and geographic structure of trade. A decline in transaction costs and, consequently, 
lower prices and higher demand, lead to an increase in quantities demanded. In case 
of differentiated goods, some of which are imported, the number of available variet-
ies increases. Due to the maintenance of the transaction costs in trade with the third 
countries, the goods from outside of the area become relatively expensive in compari-
son with the goods originating within the union. Consumers replace expensive goods 
from the third countries with cheaper imports from the member countries (trade 
diversion effect).

Another direct benefit from the monetary union is the elimination of nominal ex-
change rate volatility and, in consequence, exchange rates stabilization in transactions 
among the member countries of the monetary union. This results in intensification of 
the trade in goods and services (about influence of exchange rates volatility on intensity 
of international trade see e.g. Hooper and Kohlhagen 1978)3. 

In addition, apart from the direct benefits and costs mentioned above, there are 
also indirect benefits and costs of the monetary union creation. They include the elimi-
nation of price discrimination in the member states. A common currency increases 
market transparency. Producers, exporters, importers and consumers gain more in-
formation on prices, which become directly comparable across the union. This helps 
to predict changes in the characteristics and quantity of demand more accurately. As 
the result, tougher competition leads to, i.a., a decrease in margins and prices (see e.g. 
Baldwin 2006: 63) and intensification of intra-industry trade. Due to reduced uncer-
tainty and greater market transparency, the transacting parties can make better long-
term decisions. The consequence is therefore the general increase in the efficiency of 
the firms remaining on the market.

Another indirect effect of the monetary union concerns the position of the common 
currency on the international market. The common currency is likely to gain interna-
tional importance when compared to the national currencies of the member states be-
fore the union is established. The validity of the common currency is of bigger economic 
potential than every single national currency. This makes it difficult to expose the com-
mon currency to a speculative attack. As a result, its credibility in the international mon-
etary system increases. It brings further benefits of becoming an international currency, 
i.a. seigniorage raised is the greater, the larger the area of currency validity. Trading part-
ners from the monetary union may be considered more reliable than those who remain 
outside it. This increased reliability particularly benefits the countries whose national 
currencies were considered relatively weak before the creation of the union. 
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The change in volume of trade with the countries outside of the area (external trade) 
can be expected as well. As mentioned above, a tougher competition and lower prices 
within the monetary union have a positive effect on the competitive position of export-
ers and the general reliability of the member states in external relations. At the same 
time, however, participation in a union whose currency is strengthening may worsen the 
competitive position of exporters from the union against the third countries (exactly like 
in case of currency appreciation)4.

How much the member countries gain from the participation in the monetary union 
may depend upon the openness of their economies. The previously described benefits 
from the use of the common currency refer to the countries whose native consumers 
and producers trade with the outside world. The elimination of the exchange rate risk 
and the transaction costs is especially important when the member countries are open. 
The direct correlation between the gains from the monetary union and the openness 
of its markets is expected (more see: De Grauwe 2007). With increasing openness of 
the member states, the gains from participation in the monetary union are growing, 
especially because of elimination of trade costs connected with the use of many volatile 
national currencies (this view is supported by representatives of Keynesian economics). 
An alternative approach to trade costs and benefits of monetary integration is this of the 
representatives of the monetarist economy. In their view, monetary policy cannot pre-
vent the effects of asymmetric shocks. Consequently, it is irrelevant whether a country 
participating in the monetary union is open or not. Countries gain from monetary inte-
gration and intensify their mutual trade, even if initially they don’t have open economies. 
Monetarist view is therefore compatible to the idea of endogeneity of optimum currency 
areas. According to Frankel and Rose (1997), even if countries do not meet the criterion 
of market openness ex ante, they can gain after the creation of a monetary union as the 
union itself contributes to the increased openness of its members’ economies after the 
introduction of common currency.

Monetary integration of EU Member States 

Although the Treaty of Rome (1957) did not explicitly identify the conditions for 
a  monetary union, it nevertheless assumed that each Member State of the European 
Community (EC) would work on stabilization of the price level (Article 104) and the 
balance of payments, as well as on coordination of its monetary policy (Article 105) and 
exchange rate policy (Art. 107) in the framework of the EC. Monetary cooperation was 
therefore established already in the 1950s, as a part of economic cooperation of the EC 
countries. However, in the 60s, the monetary cooperation was of secondary importance 
in comparison with less advanced forms of economic integration consisting mainly of 
trade liberalization and of production factors movement. 
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After several steps toward a  monetary integration (i.a. ECU, EMS), since January 
1999, the common currency was introduced in eleven (among the fifteen at the time) 
EU Member States. They were: Austria, Belgium, Finland, France, Germany, Italy, the 
Netherlands, Ireland, Luxembourg, Portugal and Spain. On 1 January 1999, the non-
cash euro replaced the national currencies of these countries. The status of the remaining 
four member states was defined by the special regulations. 

On 1 January 2002, the euro in a form of notes and coins replaced the national cur-
rencies of 12 EU member states (the eleven listed above and Greece). In January 2007, 
the euro was introduced in Slovenia as well, followed by Malta and Cyprus in January 
2008, Slovakia in January 2009, and the last country to date –  Estonia, joined the euro 
area in January 2011.

Poland and Slovakia – different scenarios of economic activities 
under regional integration

Within the last twenty years we witnessed three milestones of the European integra-
tion process: firstly, the introduction of the Single Market, secondly the creation of the 
euro area and finally the Eastern enlargement. Poland takes part in two of them, whereas 
Slovakia in all three. Poland and Slovakia joined the EU in May 2004, but the former 
country is still outside the euro area whereas the latter one – as already mentioned – is 
its member since the year 2009. With the different status within the EU, each of the 
countries is confronted with different monetary and exchange rate policies. This results 
in different developments especially under the current economic crisis. The authors of 
this report analyze economic performance of Poland and Slovakia based on their GDP 
and trade in goods and services. We comment on export and import separately as they 
displayed varied shifts patterns. We also discuss changes in openness of Poland and Slo-
vakia. We compare their achievements with the performance of the whole EU, the euro 
area and the selected EU Member States. 

Our research covered the years 1999–2009. As we present data from 27 countries 
and 2 groupings of countries, we focused our attention to selected years from the ana-
lyzed period. We started with the year of creation of the euro area (1999). Then we 
discuss economic activity in the year 2004, when Poland and Slovakia (with the other 
countries) accessed the EU. We added also both years of the present economic crisis 
(2008–2009) to the analysis. 

General economic performance. In the year 1999, the Poland’s GDP made up 1.8 % 
of the EU GDP, while Slovakia’s GDP – 0.2 % (see Table 1). In 2009, the shares of both 
countries were bigger (2.6 % and 0.5 % respectively). We analyze two small countries 
(with Poland ca. 5 times larger than Slovakia) integrated with the big and economically 
strong surrounding. 
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In the years 1999–2008, Poland and Slovakia, as well as the whole EU, the euro area 
and all other EU Member States experienced increases in nominal GDP. Slovakia ex-
perienced a growth approximately 5.6 times faster than that of the EU-27, whereas the 
Poland’s growth was 2 times more rapidly in comparison with the growth of the EU-27. 
In 2009, all EU Member States, with the exception of Malta, recorded a decrease in GDP. 
Overall, in the analyzed period (1999–2009) Poland and Slovakia, as well as the whole 
EU and the euro area experienced a growth in GDP. In Poland, it was more than two 
times slower when compared with Slovakia. The change in volume of the Polish GDP, 
however, was almost four times larger than the respective change in case of Slovakia. 
After the EU accession (since 2004) Slovakia had the highest GDP growth rates among 
all EU-27 countries (though in absolute terms the Poland’s change in GDP was again 
ca. four times larger than this of Slovakia). In the years 2004–2009 Poland grew a little 
faster than the smallest EU – countries: Slovenia, Estonia, Cyprus, Luxembourg as well 
as Portugal, but slower than Latvia and the Czech Republic. 

If the growth rates of real GDP are considered, the results are quite different  (see 
Table 2). In the year 1999, Poland reported the annual growth of GDP equal to 4.52 %. 
This rate of growth located Poland on the eight place among all EU Member States. Ire-
land led at the time with almost 2.4 times faster growth than Poland. In the same year, 
Slovakia noted a very low GDP growth rate of 0.04 % (and was the fourth worst among 
all EU countries; worse – with negative growth rates – were only two Baltic countries: 
Estonia and Lithuania, as well as Romania). In the accession year (2004), Poland and 
Slovakia experienced a real economic growth of more than 5 %. The only countries to 
grow faster were Estonia and Lithuania (recovering GDP after difficult pre-accession 
adjustments, as well as the then out of area countries Bulgaria and Romania). In the year 
2008, a few old EU members together with Estonia and Latvia faced an economic crisis 
(generally during the analyzed period the Estonia’s GDP fluctuated widely, though it was 
the fourth – after Lithuania, Latvia and Slovakia – fastest growing EU – country; Poland 
with the growth rate of 4.36 % was ranked 6th). 

In the crisis year 2009, Poland was the only EU member country which maintained   
the positive growth rate of the real GDP. Slovakia had reported a negative rate of growth 
(fall of its GDP was a little larger than the EU-27 average). 

More detailed information about economic activity offers the analysis on GDP per 
capita (GDP pc). For the purpose of this study, the authors analyzed GDP pc in absolute 
terms (nominal) in Table 3 and in growth rates of real GDP pc (Table 4). 

Before the EU  accession (1999–2004), the nominal GDP pc of both analyzed coun-
tries increased considerably (the Poland’s GDP pc increased by 51.6 % and the Slo-
vakia’s one more than doubled). After the EU  accession (in the period 2004–2009), 
the Poland’s GDP pc almost doubled. At the same time, Slovakia again experienced 
increase by more than twice. However, during the crisis, GDP pc of both countries de-
creased: the Polish one by –18.6 % and the Slovak one by –7.4 %. In all analyzed years, 
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the highest GDP pc in the whole sample were noted by Luxembourg and Denmark. In 
the year 1999, the Poland’s GDP pc was more than eleven times lower than the Luxem-
burg’s one (the Slovakia’s one was almost thirteen times lower). This trend remained 
steady as in the year 2009 the Polish GDP was still almost ten times lower (the Slovak 
one less than 7 times lower). 

In the period 2000–2009, the real GDP pc of Slovakia rose faster than the Poland’s 
one (see Table 4). The Slovakia’s real GDP pc was not as stable as the real GDP pc of Po-
land. In the year 2009, Slovakia experienced a large decrease in the GDP pc (it was larger 
than in the whole EU-27, the euro area and in Germany: –4.89 % when compared with 
respective: –4.52 %, –4.47 % and –4.61 %). In this year the largest (two-digit) decreases 
were observed in the post-communist Baltic countries (Estonia preparing itself to the 
accession into the euro area as well as Latvia and Lithuania staying outside of this area). 
Poland, as the only EU Member State, achieved a positive growth rate of GDP per capita 
(1.73 %) at that time. 

Trade performance. In this section, the trade in goods and services of Poland and 
Slovakia will be analyzed. The authors comment on import and export separately as both 
streams of trade change in a different way (though often in the same direction). An addi-
tional advantage of using the separate export analysis is the (simultaneous) real possibil-
ity for approaching the international competitive positions of the countries in question. 
We analyze the shares of Polish and Slovak import and export in the world streams of 
trade as well as their shares in GDP. The last analysis helps the authors to conclude about 
changes in the openness levels of both countries. 

Overall, the Poland’s share in the world import increased in the analyzed period, 
especially after the country’s accession into the EU (see Table 5). However, Poland ex-
perienced a small decrease during the crisis. Slovakia, despite of the smaller increases, 
maintained its share in the world import even in the crisis year 2009. Poland’s increase in 
the world import share in the world import was two times larger than the Slovakia’s one 
(0,4 p.p. versus 0,2 p.p.). Moreover, the noted increase in the Poland’s share in the world 
import was the biggest among the entire EU-27 (the share of the whole EU decreased 
by 3,4 p.p.; besides of Poland and Slovakia, the shares in import increased in the other 
EU countries from Central and Eastern Europe not accessing the euro area – Bulgaria, 
Czech Republic, Hungary and Romania). 

Over the entire analyzed period (1999–2009), the Poland’s shares in the world im-
port were higher than these in the world export. Even the considerable increase in  the 
Polish share in the world export did not change this (compare data in Tables 5 and 6: 
Poland increased its shares in the world export more than its shares in the world import 
(by – respectively – 0.6 p.p. and 0.4 p.p.); the Poland’s share in the world export increased 
by three times more than the respective share of Slovakia). In the year 2009, the share of 
Polish export was exactly the same as the respective shares of Sweden and Austria (see 
Table 6). The Slovakia’s shares in world import and export stayed on the exactly same 
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level both at the beginning, as well as at the end of the analyzed period. What is also 
worth mentioning, as far as export is concerned, neither Poland nor Slovakia decreased 
their shares in the year of economic crisis (2009). In fact, both countries increased their 
shares before as well as after the EU accession.

Generally, the analysis on the shares in the world import and export reveals that the 
post-communist Member States of the EU become more and more important partici-
pants of the world trade even during the current economic crisis. Their EU accession has 
caused intensification of their trade in commodities. They also enjoy benefits from pref-
erential trade possibilities created by the Common Commercial Policy. A decrease in 
respective shares in many developed EU members was caused not only by the economic 
crisis, but also by shift in their production specialization toward services. 

The next step  of our  analysis is a discussion on the openness of the EU countries. 
For the purpose of this study, “openness” is measured differently than it is usually done 
in the literature. The authors of this study calculated the shares of import and export 
in GDP separately, as opposed to taking the sum of the import and export and divid-
ing them by GDP. Therefore, the two openness indexes are created: one in import (see 
Table 7) and one in export (Table 8). Measuring of the openness in the way we propose 
allows for simultaneous use of the data concerning shares of import for the analysis on 
the economies’ dependence on the foreign goods (in case of shares of export – changes 
in international competitiveness of the analyzed countries). 

Overall, in the analyzed  period 1999–2009, both Poland as well as Slovakia achieved 
much higher levels of openness to import than the whole EU-27 and the euro area (see 
Table 7). It can be generalized that small as well as less developed EU Member States tend 
to show relatively high levels of import dependence, which is compatible with theoretical 
predictions. During the analyzed period, Poland observed an increase in import shares 
in its GDP by 6.5 p.p. It was the fourth highest result in the whole EU (higher increases 
were achieved by Belgium, Lithuania and Slovenia – all much smaller countries than 
Poland; the same result as Poland was achieved by Bulgaria). The Slovakia’s respective 
share increased by 4.7 p.p. After the EU accession (2004–2009) the proportion of import 
to GDP decreased in both countries (as well as in some other EU member). 

The results of our calculations indicate that the Poland’s and Slovakia’s openness to ex-
port was higher than openness of the whole EU and of the euro area (see Table 8). In the 
year 1999, as well as in the year 2009 Slovakia was more than two times more open to ex-
port than the whole EU-27 (more open than Slovakia were only very small EU countries, 
Hungary and export oriented Ireland). In the years 1999–2009, the Poland’s openness to 
export increased the most significantly within the whole sample, as it almost doubled. This 
increase was seven times bigger than in all EU-27. The dominating part of these increases 
appeared before the Poland’s EU accession (1999–2004: 13.3 p.p.) as Poland started to enjoy 
a relatively free access to the EU market and as a consequence of the adjustments to the EU 
norms and standards put in place and FDI inflows became more intensive. During this peri-
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od, Slovakia achieved a large increase in its exports’ shares in GDP as well (it was by 1.1 p.p. 
smaller than the Poland’s one). The dominating part of these increases (9.9 p.p.) appeared 
before the EU-accession for similar reasons as in case of Poland. In the year 2009, the de-
crease in the export share in the Polish GDP was equal –1 p.p. In Slovakia, it was –11.4 p.p. 
From our analysis, it could be argued that Slovakia’s accession to the euro area negatively in-
fluenced its economic performance during the crisis. In the last year of the analysis (2009), 
Poland became more open to export than the EU-27. In the crisis year 2009, the openness 
to export of all EU countries (with exceptions of Ireland and Romania) decreased5. 

In the period 1999–2009, Poland maintained constantly higher shares of import 
in GDP than shares of export in GDP, although this difference decreased continu-
ously. It is one more proof of improvement in Poland’s export position. At the begin-
ning of the analyzed period, Slovakia was twice  more open for import and three times 
more open for export than Poland. In the year 2009, these differences decreased to 
less than twice in import and twice in export. It also confirms the success of Poland 
in the catching up process. 

Another way to approach the openness and intensity of the mutual integration of the 
analyzed countries is to discuss their intra EU export6. A dominant part of the total export 
of the new Member States entering the EU in the 21st century was the intra EU export even 
before the accession. Its shares varied between 57.5 % (Bulgaria’s intra EU exports) and 
89.6 % (Slovakia’s intra – EU exports; both in the year 1999 – see Table 9). Though in the 
year 1999 both mentioned countries (and the other post-communist countries accessing 
the EU in the years 2004 and 2007) were not very deeply integrated with the then EU and 
they were not very similar to the “old” EU members, the pre-accession trade liberalization 
resulted in intensification of their mutual trade with the other EU countries. 

Poland and Slovakia, as well as all other countries from Central and Eastern Europe 
entering the Union in the year 2004, decreased their shares of intra EU export after the ac-
cession (however, Latvia was an exception with a constant share of 73 % before the crisis). 
In our opinion, this shows an improvement of their international competitive position due 
to the EU-accession. During the whole period, the Polish and Slovak intra EU export shares 
were considerably higher (at least by 11.2 p.p. in case of Poland in the year 2008) than the 
EU-27 average. The comparison of intra EU export shares in the years 2008 and 2009 reveals 
that during the crisis, Poland and Slovakia (along with many other EU members) increased 
their involvement in the intra EU trade. It might be argued that this might be the result of 
intensified protection policies adopted by their trade partners from the rest of the world. 

The last part of our analysis takes import and export in services into consideration. 
In the year 1999 Slovakia had lower shares in the world import and export of services 
than in the trade in goods (compare data in Tables 5, 6, 10 and 11). Poland had then the 
relatively higher share in the world export of services. In the year 2009 all indexes for 
Poland and Slovakia were larger for trade in goods than in services. In contrast, at the 
same time the EU-27 had higher share in trade in services than in trade with goods. 
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TABLE 1. Nominal GDP, in billions USD

Country 1999 2004 2008 2009

Austria 211 289 415 381

Belgium 254 361 505 471

Bulgaria 13 25 52 49

Cyprus 10 16 25 24

Czech Republic 60 110 216 190

Denmark 174 245 341 310

Estonia 6 12 24 19

Finland 130 189 270 238

France 1460 2066 2861 2655

Germany 2144 2745 3635 3330

Greece 141 230 345 324

Hungary 49 103 155 129

Ireland 96 185 264 222

Italy 1201 1728 2297 2113

Latvia 7 14 34 26

Lithuania 11 23 47 37

Luxemburg 21 34 58 53

Malta 4 6 8 8

Netherlands 411 610 873 795

Poland 168 253 529 431

Portugal 126 185 252 233

Romania 36 76 204 161

Slovakia 20 42 95 88

Slovenia 22 34 55 49

Spain 618 1044 1594 1464

Sweden 259 362 488 406

United Kingdom 1503 2202 2657 2169

European Union (EU) 9155.5 13187.2 18299.1 16374.4

Euro area 6875.5 9775.5 13575.2 12466.6

Source: own calculation based on: http://www.unctad.org [4.05.2011] 



49Poland and Slovakia –  economic performance during the economic crisis

TABLE 2. Annual growth rates of real GDP and average in the period 2000–2009, in % 

Country 2000–2009 1999 2004 2008 2009

Austria 2.01 3.34 2.54 2.18 –3.89

Belgium 1.71 3.54 3.23 1.00 –2.75

Bulgaria 5.39 4.44 6.75 6.19 –4.95

Cyprus 3.37 4.83 4.22 3.62 –1.74

Czech Republic 4.13 1.34 4.48 2.46 –4.15

Denmark 1.18 2.56 2.30 –0.87 –4.74

Estonia 5.59 –0.30 7.23 –5.06 –13.90

Finland 2.53 3.90 4.11 0.92 –8.02

France 1.48 3.30 2.47 0.22 –2.63

Germany 0.98 2.01 1.21 0.99 –4.72

Greece 3.47 3.42 4.37 1.25 –2.29

Hungary 2.56 4.13 4.52 0.83 –6.69

Ireland 3.74 10.65 4.60 –3.55 –7.58

Italy 0.53 1.46 1.53 –1.32 –5.04

Latvia 6.23 3.25 8.68 –4.24 –17.95

Lithuania 6.30 –1.07 7.35 2.93 –14.74

Luxemburg 3.67 8.42 4.40 1.44 –3.68

Malta 1.98 4.72 0.90 2.57 –2.12

Netherlands 1.74 4.68 2.24 1.88 –3.92

Poland 4.36 4.52 5.34 5.13 1.65

Portugal 0.77 4.08 1.56 0.03 –2.58

Romania 5.55 –1.15 8.49 7.35 –7.14

Slovakia 5.81 0.04 5.06 5.82 –4.78

Slovenia 3.80 5.37 4.29 3.74 –8.13

Spain 2.78 4.75 3.27 0.86 –3.72

Sweden 2.40 4.66 4.23 –0.41 –5.14

United Kingdom 1.90 3.47 2.95 –0.07 –4.99

European Union (EU) 1.72 3.08 2.53 0.51 –4.24

Euro area 1.49 2.97 2.18 0.44 –4.11

Source: own calculation based on: http://www.unctad.org [4.05.2011] 
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TABLE 3. GDP per capita at current prices and current exchange rates, in thousands USD

Country 1999 2004 2008 2009

Austria 26.42 35.31 49.74 45.56

Belgium 25.00 34.85 47.72 44.25

Bulgaria 1.64 3.25 6.83 6.46

Cyprus 14.23 21.44 32.23 29.60

Czech Republic 5.88 10.76 20.94 18.34

Denmark 32.73 45.30 62.44 56.69

Estonia 4.14 8.92 17.57 14.37

Finland 25.23 36.14 50.99 44.69

France 24.12 33.06 44.72 41.30

Germany 26.13 33.32 44.18 40.53

Greece 12.90 20.83 31.00 29.01

Hungary 4.79 10.17 15.53 12.89

Ireland 25.68 45.19 59.42 49.12

Italy 21.06 29.64 38.53 35.29

Latvia 3.05 5.97 14.91 11.50

Lithuania 3.11 6.56 14.24 11.21

Luxembourg 49.12 74.34 120.82 108.71

Malta 10.11 14.01 20.65 19.54

Netherlands 26.00 37.55 52.84 47.89

Poland 4.36 6.61 13.89 11.31

Portugal 12.39 17.62 23.61 21.81

Romania 1.62 3.49 9.57 7.57

Slovakia 3.81 7.83 17.50 16.20

Slovenia 11.18 16.88 27.12 24.33

Spain 15.47 24.58 35.83 32.61

Sweden 29.25 40.15 52.97 43.90

United Kingdom 25.50 36.59 43.24 35.11

European Union (EU) 18.99 26.91 36.83 32.86

Euro area 21.91 30.40 41.42 37.89

Source: own calculation based on: http://www.unctad.org [4.05.2011] 
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TABLE 4. Annual growth rates of real GDP per capita, and average in the period 2000–2009, in %

Country 2000–2009 1999 2004 2008 2009

Austria 1.50 3.23 1.90 1.81 –4.19

Belgium 1.21 3.32 2.74 0.44 –3.27

Bulgaria 6.08 5.26 7.44 6.87 –4.34

Cyprus 1.72 3.69 1.89 2.38 –3.16

Czech Republic 3.97 1.56 4.48 1.96 –4.61

Denmark 0.91 2.15 2.01 –1.11 –4.95

Estonia 5.83 0.44 7.49 –4.96 –13.83

Finland 2.20 3.68 3.81 0.52 –8.38

France 0.86 2.85 1.77 –0.32 –3.12

Germany 0.96 1.98 1.13 1.08 –4.61

Greece 3.25 3.02 4.17 1.02 –2.50

Hungary 2.81 4.41 4.81 1.03 –6.51

Ireland 1.75 9.35 2.48 –5.33 –9.19

Italy –0.02 1.48 0.90 –1.81 –5.46

Latvia 6.86 4.11 9.38 –3.82 –17.61

Lithuania 7.03 –0.35 7.86 4.02 –13.85

Luxembourg 2.45 7.00 3.17 0.27 –4.78

Malta 1.41 4.17 0.20 2.24 –2.42

Netherlands 1.27 4.08 1.75 1.46 –4.29

Poland 4.47 4.67 5.47 5.20 1.73

Portugal 0.24 3.63 0.92 –0.31 –2.85

Romania 6.01 –0.69 8.98 7.79 –6.77

Slovakia 5.76 –0.02 5.03 5.71 –4.89

Slovenia 3.60 5.20 4.12 3.48 –8.36

Spain 1.50 4.19 1.77 –0.13 –4.62

Sweden 1.90 4.65 3.67 –0.90 –5.60

United Kingdom 1.40 3.15 2.45 –0.61 –5.50

European Union (EU) 1.36 2.94 2.12 0.19 –4.52

Euro area 0.98 2.72 1.59 0.03 –4.47

Source: own calculation based on: http://www.unctad.org [4.05.2011] 
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TABLE 5. Shares in world import, in % 

Economy of: 1999 2004 2008 2009

Austria 1.2 1.3 1.1 1.1

Belgium 2.8 3.0 2.8 2.8

Bulgaria 0.1 0.2 0.2 0.2

Cyprus 0.1 0.1 0.1 0.1

Czech Republic 0.5 0.7 0.9 0.8

Denmark 0.8 0.7 0.7 0.7

Estonia 0.1 0.1 0.1 0.1

Finland 0.5 0.5 0.6 0.5

France 5.4 5.0 4.3 4.4

Germany 8.1 7.5 7.2 7.4

Greece 0.5 0.6 0.5 0.5

Hungary 0.5 0.6 0.7 0.6

Ireland 0.8 0.7 0.5 0.5

Italy 3.8 3.7 3.4 3.2

Latvia 0.1 0.1 0.1 0.1

Lithuania 0.1 0.1 0.2 0.1

Luxemburg 0.2 0.2 0.2 0.2

Malta 0.0 0.0 0.0 0.0

Netherlands 3.5 3.4 3.5 3.5

Poland 0.8 0.9 1.3 1.2

Portugal 0.7 0.6 0.5 0.6

Romania 0.2 0.3 0.5 0.4

Slovakia 0.2 0.3 0.4 0.4

Slovenia 0.2 0.2 0.2 0.2

Spain 2.3 2.7 2.5 2.3

Sweden 1.2 1.1 1.0 0.9

United Kingdom 5.5 5.0 3.8 3.8

European Union (EU) 40.0 39.6 37.4 36.6

Euro area 30.3 29.8 27.9 27.6

Source: own calculation based on: http://www.unctad.org [4.05.2011] 
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TABLE 6. Shares in world export, in % 

Economy of: 1999 2004 2008 2009

Austria 1.2 1.3 1.1 1.1

Belgium 3.1 3.3 2.9 3.0

Bulgaria 0.1 0.1 0.1 0.1

Cyprus 0.0 0.0 0.0 0.0

Czech Republic 0.5 0.7 0.9 0.9

Denmark 0.9 0.8 0.7 0.7

Estonia 0.1 0.1 0.1 0.1

Finland 0.7 0.7 0.6 0.5

France 5.7 4.9 3.7 3.8

Germany 9.5 9.9 8.9 9.0

Greece 0.2 0.2 0.2 0.2

Hungary 0.4 0.6 0.7 0.7

Ireland 1.2 1.1 0.8 0.9

Italy 4.1 3.8 3.4 3.2

Latvia 0.0 0.0 0.1 0.1

Lithuania 0.0 0.1 0.1 0.1

Luxemburg 0.1 0.2 0.2 0.2

Malta 0.0 0.0 0.0 0.0

Netherlands 3.8 3.9 3.9 4.0

Poland 0.5 0.8 1.1 1.1

Portugal 0.4 0.4 0.3 0.3

Romania 0.1 0.3 0.3 0.3

Slovakia 0.2 0.3 0.4 0.4

Slovenia 0.1 0.2 0.2 0.2

Spain 1.8 2.0 1.7 1.8

Sweden 1.5 1.3 1.1 1.1

United Kingdom 4.8 3.8 2.8 2.8

European Union (EU) 41.3 40.9 36.5 36.7

Euro area 32.4 32.2 28.5 28.7

Source: own calculation based on: http://www.unctad.org [4.05.2011] 
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TABLE 7. Shares of import in GDP, in %

Economy of: 1999 2004 2008 2009

Austria 33.8 41.4 44.3 37.5

Belgium 64.9 79.0 91.9 74.4

Bulgaria 41.2 57.2 70.9 47.7

Cyprus 37.0 34.7 42.0 32.9

Czech Republic 49.0 63.8 65.5 55.0

Denmark 26.3 27.8 32.1 26.6

Estonia 60.0 69.2 67.6 52.6

Finland 24.7 27.2 33.8 25.2

France 21.6 22.8 24.5 20.7

Germany 22.1 26.0 32.5 27.9

Greece 21.7 22.9 25.9 18.4

Hungary 56.9 58.8 69.8 60.5

Ireland 48.6 33.3 31.7 28.0

Italy 18.4 20.5 24.4 19.3

Latvia 40.4 51.5 47.8 37.0

Lithuania 42.2 54.8 65.5 49.3

Luxembourg 53.0 58.7 54.2 45.9

Malta 72.8 64.8 56.6 45.0

Netherlands 50.2 52.3 66.2 55.9

Poland 27.4 35.4 39.3 33.9

Portugal 31.7 29.7 35.5 29.8

Romania 28.9 43.1 41.0 33.5

Slovakia 58.1 70.7 77.9 62.8

Slovenia 45.5 52.6 67.5 53.6

Spain 21.9 24.7 26.3 19.6

Sweden 26.5 27.7 34.1 29.2

United Kingdom 21.6 21.3 23.7 22.1

European Union (EU) 25.7 28.4 33.6 28.1

Euro area 25.9 28.8 33.9 27.9

Source: own calculation based on: http://www.unctad.org [4.05.2011] 
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TABLE 8. Shares of export in GDP, in %

Economy of: 1999 2004 2008 2009

Austria 31.3 40.9 43.5 36.0

Belgium 70.6 84.8 93.0 78.2

Bulgaria 29.9 39.3 43.0 33.6

Cyprus 10.2 6.0 6.4 5.3

Czech Republic 43.6 62.9 67.7 59.3

Denmark 28.9 31.4 34.1 30.0

Estonia 52.8 49.2 52.6 46.7

Finland 32.5 32.5 35.5 26.2

France 22.3 21.8 20.9 17.9

Germany 25.4 33.1 39.6 33.5

Greece 7.9 6.6 7.4 6.2

Hungary 50.8 54.0 69.5 64.8

Ireland 74.1 56.4 47.5 51.4

Italy 19.6 20.4 23.5 19.1

Latvia 23.6 29.1 30.0 29.3

Lithuania 25.1 41.2 49.8 44.5

Luxembourg 38.8 47.6 43.5 39.2

Malta 50.7 44.8 34.9 26.2

Netherlands 53.2 58.5 72.7 62.5

Poland 16.3 29.6 32.1 31.1

Portugal 19.5 19.3 22.1 18.5

Romania 23.6 31.0 24.1 25.1

Slovakia 49.9 65.7 75.0 63.6

Slovenia 38.6 48.4 62.2 53.1

Spain 16.9 17.5 17.6 14.9

Sweden 32.8 34.0 37.4 32.1

United Kingdom 18.1 15.7 17.2 16.2

European Union (EU) 25.8 28.5 32.1 27.8

Euro area 27.0 30.2 33.8 28.5

Source: own calculation based on: http://www.unctad.org [4.05.2011] 
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TABLE 9. Intra EU export as share of total export, in % 

Economy of: 1999 2004 2008 2009

Austria 76.7 73.4 72.1 71.1

Belgium 78.7 77.2 77.1 75.9

Bulgaria 57.5 62.2 59.9 64.3

Cyprus 46.0 61.3 49.6 51.9

Czech Republic 87.3 86.9 85.2 84.7

Denmark 65.3 64.6 63.7 61.5

Estonia 76.9 72.9 63.4 60.0

Finland 63.1 56.2 55.9 55.5

France 67.2 66.9 63.6 62.0

Germany 64.0 64.7 63.7 62.9

Greece 66.4 64.8 64.0 64.4

Hungary 84.5 83.2 78.3 78.9

Ireland 66.1 62.6 62.3 61.0

Italy 63.5 61.4 58.3 56.9

Latvia 77.7 73.0 73.0 71.6

Lithuania 71.4 67.2 60.4 64.3

Luxembourg 87.4 86.3 85.4 82.7

Malta 49.1 47.6 43.6 42.9

Netherlands 75.1 78.1 76.2 77.7

Poland 81.8 80.3 77.9 79.4

Portugal 84.2 66.7 68.6 73.1

Romania 73.2 75.0 70.5 74.5

Slovakia 89.6 86.7 85.2 85.9

Slovenia 73.8 68.1 69.0 70.0

Spain 73.9 73.5 68.0 70.7

Sweden 62.1 58.7 59.7 58.2

United Kingdom 57.4 58.2 56.5 54.8

European Union (EU) 67.7 67.9 66.7 66.3

Euro area 68.7 68.4 66.8 66.5

Source: own calculation based on: http://www.unctad.org [4.05.2011] 
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TABLE 10. Shares in total world import of services, in % 

Economy of: 1999 2004 2008 2009

Austria 1.19 1.26 1.17 1.14

Belgium 2.16 2.21 2.27 2.29

Bulgaria 0.10 0.15 0.16 0.14

Cyprus 0.11 0.12 0.14 0.13

Czech Republic 0.40 0.41 0.49 0.58

Denmark 1.27 1.50 1.70 1.57

Estonia 0.06 0.08 0.09 0.08

Finland 0.53 0.66 0.83 0.70

France 4.37 4.49 3.87 3.92

Germany 9.76 8.86 7.95 7.83

Greece 0.64 0.63 0.68 0.62

Hungary 0.30 0.46 0.51 0.50

Ireland 1.84 2.95 2.98 3.18

Italy 4.00 3.75 3.56 3.59

Latvia 0.05 0.05 0.09 0.07

Lithuania 0.05 0.07 0.12 0.09

Luxembourg 0.82 0.94 1.13 1.11

Malta 0.05 0.05 0.06 0.06

Netherlands 3.42 3.13 2.53 2.63

Poland 0.48 0.60 0.83 0.74

Portugal 0.51 0.43 0.45 0.44

Romania 0.12 0.17 0.32 0.31

Slovakia 0.13 0.16 0.25 0.25

Slovenia 0.11 0.12 0.14 0.14

Spain 2.21 2.67 2.86 2.67

Sweden 1.57 1.49 1.45 1.41

United Kingdom 6.72 6.75 5.56 5.13

European Union (EU) 42.99 44.16 42.19 41.30

Euro area 31.85 32.41 30.85 30.68

Source: own calculation based on: http://www.unctad.org [4.05.2011] 
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TABLE 11. Shares in total world exports of services, in % 

Economy of: 1999 2004 2008 2009

Austria 1.63 1.66 1.60 1.56

Belgium 2.26 2.30 2.26 2.37

Bulgaria 0.12 0.18 0.21 0.20

Cyprus 0.27 0.27 0.31 0.29

Czech Republic 0.49 0.42 0.56 0.59

Denmark 1.39 1.59 1.86 1.61

Estonia 0.10 0.12 0.13 0.13

Finland 0.45 0.66 0.82 0.73

France 5.67 5.00 4.31 4.20

Germany 5.83 6.44 6.72 6.77

Greece 1.15 1.44 1.30 1.11

Hungary 0.36 0.47 0.52 0.53

Ireland 1.09 2.30 2.61 2.83

Italy 4.08 3.69 3.09 3.01

Latvia 0.07 0.08 0.12 0.11

Lithuania 0.08 0.11 0.12 0.11

Luxembourg 1.19 1.48 1.83 1.79

Malta 0.08 0.07 0.10 0.10

Netherlands 3.61 3.22 2.71 2.73

Poland 0.58 0.59 0.91 0.85

Portugal 0.64 0.64 0.68 0.67

Romania 0.09 0.16 0.33 0.29

Slovakia 0.13 0.16 0.22 0.18

Slovenia 0.13 0.15 0.19 0.18

Spain 3.63 3.76 3.69 3.60

Sweden 1.38 1.70 1.86 1.80

United Kingdom 8.27 8.63 7.44 6.93

European Union (EU) 44.80 47.31 46.51 45.27

Euro area 31.86 33.26 32.44 32.12

Source: own calculation based on: http://www.unctad.org [4.05.2011] 
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Conclusions 

Before the current economic crisis, Poland and Slovakia succeeded in developing their 
economies and improving their position in international trade. However, Poland performed 
better during the crisis. The relatively poor performance of Slovakia might be justified by lack 
of its national monetary policy, especially exchange rate policy enabling to decrease disequi-
libria of trade balances under still imperfect mobility of production factors in the EU. More-
over, other EU countries employed varied strategies in order to tackle   the economic crisis. 

Until 2009, Poland staying outside of the euro area coped with the crisis surpris-
ingly well. It succeded to devaluate its national currency, which would not be possible 
for a member of the euro area. This helped to maintain a relatively high level of export. 
However, it seems that deeper integration with other EU countries can change the past 
balance of costs and gains from staying outside of the European monetary union in fa-
vour of accepting the common European currency. 

Notes

1 We are aware of the fact that the scope of regional agreements is different than PTAs and monetary 
unions. However as we concentrate on trade effects therefore a detailed discussion of all forms of regional 
agreements is deliberately omitted in this paper. 

2 Also one-time (necessary) costs of entry into a monetary union are considered to be the direct costs of its 
creation. These include, i.a. the cost of information systems, processing financial data, new tariffs, safeguards 
against forgery of a common currency and rounding of prices after the adoption of the common currency. As 
most theorists we also ignore these costs. 

3 The situation is different if exporters see an exchange rate risk as a source of potential profits (see De 
Grauwe, 1988). We postpone such scenario. De Grauwe (1988) proves that even if producers are risk averse, 
an increase in risk can move them to increase export volume to avoid a large drop in their export revenue.

4 The devaluation (depreciation) of the currency of a member country has a similar effect as imposing 
tariffs on all imported goods and subsidizing that country’s export. The results of the member country’s cur-
rency revaluation (appreciation) are exactly opposite: it restricts its export and encourages import constituting 
a burden for development of member countries with strong currencies. 

5 The data show very low (one-digit) shares of export in GDP of Greece and Cyprus. Moreover, the re-
spective shares are lower than before the accessions of these countries into the euro area. This observation 
confirms the hypothesis about the euro area as not an optimal currency area. This result seems to be opposite 
to the endogeneity concept of Frankel and Rose, 1997). It needs stating that this result would not be visible 
when calculating openness in a traditional way (as the relation of the sum of import and export to GDP) what 
additionally justifies our approach. 

6 We concentrate on export acknowledging the fact that in intra EU trade an export of one Member State 
is an import of the other.
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Wpływ kryzysu ekonomicznego 
na budżety obronne państw Unii Europejskiej

Wstęp

Światowy kryzys finansowy, który rozpoczął się w Stanach Zjednoczonych w 2007 r. 
na rynku kredytów hipotecznych, doprowadził do istotnych zaburzeń w całym global-
nym systemie finansowym. Bez wątpienia był to pierwszy krok w kierunku globalnego 
kryzysu ekonomicznego, z którym aktualnie boryka się większość społeczności między-
narodowej, w tym wiele państw europejskich. Poszukiwanie rozwiązań zmniejszających 
negatywne skutki kryzysu sprowadza się przede wszystkim do ograniczania wydat-
ków, a tym samym cięć budżetowych. Plany oszczędności w budżetach poszczególnych 
państw wskazują, że jednym z głównych obszarów cięć pozostają wydatki na obronność.

Cięcia wydatków na obronność w liczbach

Według danych zawartych w raporcie Sztokholmskiego Międzynarodowego Insty-
tutu Badań nad Pokojem (SIPRI)1 dynamika wzrostu wydatków militarnych została 
ograniczona do poziomu najniższego od 10 lat. Z raportu wynika, że w 2010 r. globalne 
wydatki na armie wzrosły jedynie o 1,3 %, osiągając 1,63 bln dolarów. Jest to najmniejszy 
przyrost od 2001 r. Dla porównania w latach 2001–2009 średni roczny przyrost świa-
towych nakładów pieniężnych na wojsko wyniósł 5,1 %2. Wydaje się, że spowolnienie 
militarnych nakładów inwestycyjnych wynika przede wszystkim z opóźnionej reakcji na 
kryzys gospodarczy, który rozpoczął się w 2008 r. w następstwie kryzysu finansowego.

Warto w  tym miejscu przytoczyć dane odnoszące się do Stanów Zjednoczonych, 
gdzie nakłady na obronność są jedne z największych na świecie. Od 2001 r. zwiększyły 
one wydatki militarne o 81 % i aktualnie stanowią 43 % światowych finansów przeznacza-
nych na wojsko. Przykładowo, jest to budżet aż sześciokrotnie większy niż ich potencjal-
nego rywala – Chin. W 2010 r. USA wydały na armię o 2,8 % więcej niż w roku poprzed-
nim, osiągając poziom 698 mld dolarów. W latach 2001–2009 budżet sił zbrojnych USA 
rósł w tempie 7,4 % rocznie3. Z drugiej strony należy podkreślić, że fundusze na wojsko 
w USA również zostały ograniczone, pomimo bycia światowym liderem w tym obszarze.
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W skali globalnej świat wydał na wojsko w 2010 r. o 20,6 mld dolarów więcej niż 
w 2009 r., z czego 19,6 mld dolarów stanowił budżet Pentagonu. Największe wzrosty 
na wydatki wojskowe odnotowały państwa Ameryki Południowej, gdzie nakłady na 
obronność w regionie zwiększyły się o 5,8 % do poziomu 63,3 mld dolarów. W Azji 
wydatki na cele militarne wzrosły o 1,4 %, a największy budżet na cele obronne w tym 
regionie należy do Chin (119 mld dolarów). Również kraje Bliskiego Wschodu odno-
towały wzrost wydatków na obronność – na poziomie 2,5 %, a liderem w regionie jest 
w dalszym ciągu Arabia Saudyjska. Z kolei kraje Afryki zainwestowały w obronność 
o 5,2 % więcej, z  czego najwięcej Algieria, Angola i Nigeria. W Europie zaś wydatki 
militarne spadły o 2,8 %. Największe cięcia budżetowe z obszaru obronności dotknęły 
kraje Europy Środkowo-Wschodniej oraz pogrążoną w kryzysie Grecję. Niepokojącym 
wydaje się minimalizacja nakładów na wojsko w Europie tym bardziej, że problem do-
tyczy również najbogatszych państw kontynentu. Wynika to głównie z problemów, któ-
re dotknęły państwa należące do strefy euro4. 

Cięcia wydatków na obronność w poszczególnych państwach europejskich są zróż-
nicowane, a heterogeniczność ta wynika z różnych priorytetów politycznych rządów 
poszczególnych państw. Można jednak zaobserwować powtarzające się scenariusze, 
w których nadmierny wzrost długu publicznego jest bezpośrednią przyczyną ograni-
czania wydatków. Z reguły ograniczenia te w pierwszej kolejności dotykają finansów 
przeznaczonych na obronność. Spornym pozostaje, czy ograniczanie wydatków w sek-
torze obronności, głównie przez zmniejszanie sił zbrojnych oraz likwidację struktur 
wojskowych, daje pożądane oszczędności. W Europie odnosi się to przede wszystkim 
do małych państw, gdzie cięcia budżetowe na obronność kształtują się w  granicach 
30 %. W przypadku państw średniej wielkości ograniczenia te wynoszą około 10 %5. 
Nie ulega wątpliwości, że najbogatsze państwa europejskie mają w tym zakresie więk-
sze możliwości manewru.

Wpływ kryzysu ekonomicznego w  UE-27 na sektor obronny jest zróżnicowany 
w  poszczególnych państwach. Z  jednej strony można zaobserwować drastyczną re-
dukcję, jak w  przypadku Niemiec czy Wielkiej Brytanii lub innych średniej wielko-
ści państw, z kolei na drugim biegunie pozostają państwa, których budżety obronne 
pozostają na takim samym poziomie (Finlandia, Dania) lub rosną (Polska, Szwecja). 
Powyższe zróżnicowanie wynika głównie z tradycji oraz nastawienia rządów poszcze-
gólnych państw do problematyki obronności. Przykładowo, mocno dotknięte kryzysem 
ekonomicznym Dania i  Finlandia postanowiły pozostawić wydatki na obronność na 
tym samym poziomie. Oczywistym jest, że redukcja budżetów obronnych to przede 
wszystkim decyzja polityczna.

Brytyjski budżet obronny, który został poddany dość drastycznym cięciom, w latach 
2011–2014 zostanie zmniejszony o kolejne 8 %. Z kolei, w niemieckim budżecie obron-
nym założono cięcia wielkości 8,3 bln euro, ale brak jest klarownej mapy drogowej doj-
ścia do tak dużych oszczędności. W Hiszpanii cięcia budżetowe na obronność rozpoczę-



Wpływ kryzysu ekonomicznego na budżety obronne państw Unii Europejskiej 63

ły się w 2009 r. (3 %), a w kolejnym roku uchwalono redukcję wydatków na obronność 
w wysokości 6,2 %. W 2011 r. odnotowano w Hiszpanii kolejne cięcia rzędu 7 %. Rela-
tywnie korzystna dla wojska wydaje się sytuacja we Francji, gdzie pomimo dużej recesji 
gospodarczej wydatki na obronę zostaną zmniejszone „jedynie” o 3,5 bln euro w latach 
2011–2013. Ważnym podkreślenia w  przypadku Francji jest fakt, iż w  dobie kryzysu 
przemysł zbrojeniowy w ramach pakietu stymulacyjnego otrzymał poważny zasób fi-
nansowy – 2,3 mld euro w latach 2009–2010 w celu podtrzymania linii produkcyjnych 
(Rafale, BPC Dismude). Również włoski minister finansów zażądał cięć budżetowych 
w sektorze obronnym w wysokości 10 % w latach 2010–2011, jednakże po redukcji wy-
datków obronnych o 4,5 % w 2009 r. w 2011 r. obserwowany jest 0,5 % wzrost wydatków 
na wojsko. Do państw najmniej dotkniętych kryzysem ekonomicznym należy Szwecja, 
stąd jej wydatki na obronność w latach 2010–2011 pozostawały na stałym poziomie. Do-
datkowo budżet obronny do 2015 r. zostanie zasilony kwotą 4,8 bln euro przeznaczoną 
na wydatki modernizacyjne6.

Polska, po drastycznych cięciach wydatków na obronę w 2009 r. (20 %), utrzymała 
stały poziom w 2010 r., a w 2011 r. nastąpił wzrost finansów na wojsko o 7,1 %, z cze-
go 16 % przeznaczono na inwestycje. W 2012 r. środki przeznaczone dla Ministerstwa 
Obrony Narodowej wyniosą 29,3 mld zł (o 2 mld zł więcej niż w roku poprzedzającym), 
z czego 26,3 mld zł zostanie przeznaczonych na modernizację armii. Tym samym zosta-
nie utrzymany wskaźnik 1,95 % PKB na obronność7.

RySUNEK 1. Wydatki na obronność w Unii Europejskiej w latach 2006–2009 (w %)

Źródło: European Defence Agency, Additional Defence Data 2009.
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Większość europejskich państw średniej wielkości dokonała cięć wydatków na 
obronność o ok. 10 %. Niektóre z nich zrobiły to w ciągu jednego roku (Czechy, Irlandia, 
Portugalia), a inne rozłożyły ten proces na okres dwuletni (Belgia). Największe cięcia bu-
dżetowe dotknęły Grecję – 18 % w 2010 r., 19 % w 2011 r. oraz Rumunię (17 %). Również 
Bułgaria zamierzała przeprowadzić znaczącą redukcję wydatków na obronność (38 % 
w 2010 r.), ale okazało się, że sytuacja taka jest nie do przyjęcia, choćby ze względu na 
ewentualną utratę kontraktów8.

Nie ulega wątpliwości, że kryzys ekonomiczny wpłynął najmocniej na budżety 
obronne małych państw europejskich. Przykładowo, Łotwa ograniczyła budżet Mini-
sterstwa Obrony Narodowej o 21 % w 2009 r., a Litwa o 36 % w 2010 r. Nieznacznie 
wzrósł budżet na wydatki obronne na Cyprze; brak jest danych dotyczących Luksem-
burga, Słowenii, Słowacji oraz Malty. Załamanie się wydatków na obronność pokazano 
na rysunku 1.

Główne obszary cięć budżetowych 
na obronność w Unii Europejskiej

Analizując aktualne problemy oraz reakcje tych państw europejskich, które zdecydo-
wały się na obniżanie wydatków na obronność, można zaobserwować kilka wspólnych 
obszarów poszukiwania oszczędności w budżetach obronnych.

Poziom militarnych ambicji. Wpływ kryzysu ekonomicznego zbiega się w czasie 
z prowadzonymi w wielu państwach reformami w dziedzinie obronności. Może to wpły-
wać na zmianę poziomu ambicji wojskowych. Aktualnie ambicje te można sklasyfikować 
w trzech grupach: zdolność do przerzutu własnych wojsk w odległe geograficznie teatry 
działań oraz zdolność do kontynuowania operacji w określonej perspektywie czasowej; 
dodatkowo celem większych państw europejskich jest posiadanie zdolności do prowa-
dzenia operacji w pełnym spektrum; z kolei państwa średniej wielkości oraz małe chcą 
utrzymywać zdolności niszowe, specjalizując się w określonych dziedzinach obronności.

Prawie wszystkie duże państwa europejskie przeprowadzają restrukturyzację swo-
ich sił zbrojnych, odchodząc od zdolności ukierunkowanych na obronę terytorialną, 
a skupiając się na aspektach ekspedycyjnych. Pierwsze próby zmierzające do obniżenia 
liczebności wojsk były podejmowane na początku lat 90., ale proces ten przyspieszył 
w większości państw w latach 1999–2001. Kolejna fala reform to lata 2004 i 2006. Wydaje 
się, że trwający kryzys ekonomiczny będzie wpływać na dalsze obniżanie poziomu mi-
litarnych ambicji, przejawiających się m.in. redukcją sił zbrojnych oraz zmianami w ich 
zdolnościach, głównie zwiększeniem ekspedycyjności.

Wszystkie duże państwa, także Portugalia i Bułgaria, dążą (pomimo trwania kryzy-
su ekonomicznego) do utrzymywania zdolności umożliwiających prowadzenie operacji 
w pełnym spektrum. Oznacza to uczestnictwo we wszystkich operacjach, począwszy od 
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konfliktu konwencjonalnego na dużą skalę, przez operacje reagowania kryzysowego, do 
działań humanitarnych. Nawet Szwecja po konflikcie w Gruzji w 2008  r. zdecydowa-
ła się utrzymywać zdolności do prowadzenia działań konwencjonalnych na dużą ska-
lę. W tych przypadkach kryzys ekonomiczny wpływa bardzo negatywnie na możliwość 
utrzymywania takich zdolności i pozostaje wątpliwe, czy większość państw będzie mogła 
samodzielnie takimi zdolnościami dysponować.

Zdecydowana większość europejskich państw średniej wielkości zmienia swoje 
militarne zdolności w  kierunku prowadzenia wielonarodowych operacji stabilizacyj-
nych, nawet jeśli zapisy w doktrynach narzucają przede wszystkim obronę terytorialną. 
Kryzys ekonomiczny bez wątpienia powyższe procesy przyspiesza. Wyjątkami od tego 
trendu są Finlandia i Grecja, które w dalszym ciągu za priorytet uznają obronę tery-
torialną. Finlandia widzi główne zagrożenie ze strony Rosji, a  głównym problemem 
Grecji jest rywalizacja z Turcją. Zasadniczym celem państw średniej i małej wielkości 
w czasie kryzysu jest dążenie do specjalizacji (szczególnie w dziedzinach niszowych) 
oraz współpraca w  zakresie wspólnego nabywania i  rozwoju niezbędnych zdolności 
zaspokajających poziom militarnych ambicji. Państwa te nie są w stanie lub nie chcą 
dysponować możliwościami pozwalającymi brać udział w  całym spektrum operacji. 
Na przykład Belgia zdecydowała się na rozwój zdolności umożliwiających prowadze-
nie operacji konwencjonalnych (samoloty bojowe, siły specjalne, fregaty, okręty prze-
ciwminowe). Czechy skupiły się na środkach obrony przed bronią masowego rażenia, 
ponadto rozwijają zdolności w  zakresie ewakuacji medycznej oraz środków walki 
elektronicznej. Rumunia rozwija swoje główne zdolności w zakresie sił specjalnych we 
współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Także Węgry rozpoczęły rozwój specjalizacji 
w kierunku środków obrony przed bronią masowego rażenia, współpracując z Austrią, 
Słowenią, Finlandią i Belgią. Luksemburg specjalizuje się w prowadzeniu rozpoznania, 
a Łotwa w ewakuacji medycznej, żandarmerii wojskowej oraz wsparciu inżynieryjnym. 
Cypr i Słowacja są aktualnie w trakcie identyfikacji możliwych opcji z tego obszaru, ale 
jeszcze nie podjęły decyzji.

Redukcja wydatków osobowych. Drugi obszar cięć w budżetach na obronność od-
nosi się do wydatków osobowych, które stanowią około 50 % budżetu obronnego więk-
szości państw europejskich. Trzeba zauważyć, że w Bułgarii i Rumunii koszty osobowe 
kształtują się w granicach 70–80 %. Armię europejską stanowi około 1,6 mln żołnierzy, 
z czego około 400 tys. to pracownicy cywilni zatrudnieni w ministerstwach obrony. Na-
leży podkreślić, że zdecydowana większość państw europejskich boryka się z kosztami 
osobowymi, co wynika głównie z przerośniętych struktur biurokratycznych oraz nie-
właściwych proporcji w strukturach organizacyjnych poszczególnych rodzajów sił zbroj-
nych. Z drugiej strony należy zauważyć, że znacząca redukcja stanów osobowych może 
kolidować z  umowami długoterminowymi oraz podjętymi zobowiązaniami na rzecz 
NATO lub Unii Europejskiej. Należy pamiętać, że nie można się pozbywać wysoko wy-
kwalifikowanego personelu, szczególnie tego zaangażowanego w procesy reformatorskie 
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w siłach zbrojnych. Obecne wysiłki zmierzające do zmniejszenia kosztów osobowych 
w budżetach obronnych kształtują się na poziomie 20 % (Bułgaria) lub 30 % (Holandia). 
Redukcja omawianych kosztów przyjmuje różnorodne formy począwszy od obniżenia 
płac do ich zamrożenia (Hiszpania, Czechy, Grecja, Portugalia, Litwa). Widoczny jest 
również proces zmniejszania liczebności personelu cywilnego, a  także redukcja stanu 
osobowego sił zbrojnych (Włochy, Austria, Belgia). We Francji minimalizację stanu oso-
bowego zaplanowano już w  2008  r. jako element długofalowej reformy sił zbrojnych. 
Wielka Brytania większość cięć w sektorze obronnym ma już za sobą i zdecydowała, że 
nie będzie zmniejszać stanu osobowego, gdyż może to zagrozić sprawnemu funkcjono-
waniu sił zbrojnych. W Niemczech zdecydowano o zmniejszeniu liczebności sił zbroj-
nych o 25 % (do 185 000). Osiągnięte to zostanie głównie przez rezygnację ze służby 
zasadniczej, a  tym samym profesjonalizację armii, co z kolei będzie prawdopodobnie 
generować dodatkowe koszty. Z  kolei w  Hiszpanii pomimo początkowych deklaracji 
rządu, że kryzys ekonomiczny nie będzie wpływał na redukcję miejsc pracy, zdecydowa-
no o likwidacji 6 tys. stanowisk w obrębie sił zbrojnych do roku 2013. Również w Polsce, 
mimo relatywnie dobrej kondycji ekonomicznej, założono zmniejszenie cywilnego per-
sonelu o 10 %; spodziewane są również kolejne redukcje personelu w 2012 r. Podobne 
przedsięwzięcia nie zostały podjęte w Szwecji, gdzie kryzys ekonomiczny nie wpływa 
znacząco na funkcjonowanie sił zbrojnych9.

Zakupy nowego sprzętu i  modernizacja. Poszukiwanie rozwiązań związanych 
z  ograniczeniem negatywnego wpływu kryzysu ekonomicznego na sektor obronny 
zostało ukierunkowane w  wielu państwach na zmniejszanie wydatków związanych 
z modernizacją i zakupami nowego sprzętu. Wydaje się, że takie rozwiązanie pozornie 
przyniesie pożądane oszczędności. Wynika to z faktu, że wiele państw ma zaciągnięte 
zobowiązania długoterminowe, a  wypowiedzenie umów będzie skutkować dodatko-
wymi kosztami. Stąd początkowe plany szukania oszczędności w tym obszarze zostały 
ograniczone, pomimo toczącej się w dalszym ciągu unijnej debaty w tym zakresie. Szcze-
gólnie duże państwa pozostały przy swoich planach odnoszących się do modernizacji 
i nowych zakupów, ale należy zwrócić uwagę, że bardzo często procesy modernizacyjne 
i zakupy nowego wyposażenia zostały odsunięte w czasie lub wielkość zamówień uległa 
zmniejszeniu. Część państw średniej wielkości podjęła decyzję o przesunięciu w czasie 
programów modernizacyjnych (np. Dania o zastąpieniu samolotów F-16) lub ustaleniu 
nowych priorytetów modernizacyjnych (np. Portugalia uznała, że w pierwszej kolejno-
ści będą modernizowane siły powietrzne, a Finlandia podjęła decyzję o modernizacji 
samolotów F-18).

Liczne cięcia w obrębie modernizacji i zamówień są niemal pewne we Francji, cho-
ciaż nie będzie to dotyczyło aspektów związanych z odstraszaniem oraz rozpoznaniem. 
Z kolei w Niemczech cięcia i opóźnienia w zamówieniach nie przyczyniły się w znaczący 
sposób do osiągnięcia zakładanych oszczędności. W Polsce, pomimo ograniczeń wydat-
ków na obronność, priorytetem w dalszym ciągu jest modernizacja i ewentualne zakupy 
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nowego sprzętu. W dobrej sytuacji jest Szwecja, gdzie dodatkowe środki przydzielone 
dla ministerstwa obrony narodowej w latach 2010–2015 będą wykorzystane w głównej 
mierze na dozbrajanie sił zbrojnych. Włochy, podobnie jak Francja, chronią swój naro-
dowy przemysł zbrojeniowy przez zwiększanie budżetu obronnego w części odpowie-
dzialnej za inwestycje zbrojeniowe.

Zauważalny trend w  większości państw europejskich wskazuje na unikanie cięć 
w odniesieniu do tych programów modernizacyjnych i zakupów, które obejmują wspar-
cie dla trwających misji wojskowych. Dlatego ograniczenia wydatków nie wiążą się 
z modernizacją lub zakupami w zakresie taktycznego transportu powietrznego, środków 
rozpoznania i obserwacji, bezzałogowych systemów powietrznych, pojazdów opance-
rzonych, czy też środków bojowego poszukiwania i ratownictwa. Niestety, część państw 
wycofała się ze wspólnych projektów pomimo ich transatlantyckiego znaczenia.

Obsługa i  konserwacja uzbrojenia i  sprzętu wojskowego. W  obszarze obsługi 
i utrzymania sprzętu w odpowiedniej zdolności bojowej duże państwa członkowskie 
UE oraz zdecydowana większość państw średniej wielkości przyspieszyły rozbrajanie 
w obrębie przestarzałych zdolności (np. Wielka Brytania, Portugalia, Francja, Niemcy, 
Austria, Czechy, Finlandia, Holandia). Większość z  wymienionych państw stara się 
odsprzedać przestarzały sprzęt na rynkach europejskich i pozaeuropejskich. Niewąt-
pliwie problemem w dobie kryzysu może okazać się wywiązanie się z umów na zakupy 
samolotu A400M oraz Eurofightera, ale oczywistym jest, że na pierwszy plan wysuwają 
się tu decyzje polityczne. Warto podkreślić, że Niemcy i Włochy zdecydowały się od-
sprzedać zamówienia na Eurofightery na rynku międzynarodowym. Podobna sytuacja 
dotyczy samolotu A400M. Obserwowalny trend w państwach europejskich z tego ob-
szaru to cięcia wydatków na szkolenia i wzrost zainteresowania używaniem różnego 
rodzaju symulatorów obniżających koszty szkolenia, które oferują firmy zewnętrzne 
na zasadzie outsourcingu.

Zaangażowanie w operacje wielonarodowe. Mimo silnej presji na budżety obronne 
państw europejskich, żadne z nich (z wyjątkiem Grecji i Irlandii) nie zdecydowało się 
na absencję w trwających międzynarodowych operacjach wojskowych. Z kolei niektó-
re z państw, np. Portugalia, optują za całościowym zmniejszeniem militarnego wkładu 
w operacje wojskowe, a Holandia musiała wycofać się z misji w Afganistanie10. Z drugiej 
strony, widoczny jest trend, w ramach którego większość państw UE zmniejsza swoje 
kontyngenty lub stara się zmienić charakter zadań wykonywanych w ramach misji, co 
również może być podyktowane ograniczeniem wydatków na obronę.

Przemysł zbrojeniowy. Do tej pory europejski przemysł zbrojeniowy nie został 
zbyt mocno dotknięty trwającym kryzysem ekonomicznym. Jednakże wpływ recesji 
może być bardziej widoczny w przyszłych latach, przyczyniając się jednocześnie do 
zwiększenia konkurencji. Abstrahując od kryzysu, widoczny jest w UE brak działań 
konsolidacyjnych i wzmacniających przemysł obronny w ramach samej Unii. Poszcze-
gólne państwa decydują się na inwestowanie albo w  Stanach Zjednoczonych, albo 
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kooperują ze wschodzącymi gospodarkami, nie wiążąc swojej przyszłości z rynkiem 
europejskim. Stąd widoczne są pierwsze zmiany w liniach produkcyjnych ukierunko-
wane na rynek azjatycki lub południowoamerykański. Wydaje się również konieczna 
w  dobie kryzysu zmiana priorytetów w  liniach produkcyjnych i  ich ukierunkowa-
nie, np. na bezpieczeństwo wewnętrzne (ochrona granic, bezpieczeństwo w portach  
lotniczych itp.).

Kryzys wymusił na państwach posiadających tradycje w zakresie przemysłu zbro-
jeniowego nowe rozwiązania. Przykładowo, w Wielkiej Brytanii w wyniku ograniczeń 
wydatków na obronność zmniejszeniu uległ popyt wewnętrzny na produkty rodzimego 
przemysłu zbrojeniowego. Należy jednak zauważyć, że główni producenci, jak BAE Sys-
tems, już wcześniej opracowali nowe biznesplany, zakładające dywersyfikację produk-
tów i uniezależnienie się wyłącznie od rynku wewnętrznego. W konsekwencji brytyjski 
przemysł zbrojeniowy jest aktualnie jednym z najbardziej konkurencyjnych na rynku 
sektora obronności. Inaczej jest we Francji, gdzie stagnacja eksportowa produktów prze-
mysłu zbrojeniowego trwa już od ponad dekady pomimo wzrostu światowego popytu. 
Od trzech lat francuski rząd stara się o poprawę wyników eksportowych swojego prze-
mysłu zbrojeniowego, ale trwający kryzys wymusza na nim działania zmierzające przede 
wszystkim do utrzymania istniejących linii produkcyjnych, w  tym samolotu Rafale. 
Jednocześnie podejmuje działania konsolidacyjne w odniesieniu do liderów przemysłu 
zbrojeniowego, starając się także zdywersyfikować ich działalność na potrzeby szeroko 
rozumianego sektora bezpieczeństwa11.

W Niemczech dane dotyczące przemysłu zbrojeniowego (przedsiębiorstwa Rheinme-
tall, EADS, OHB, Diehl) wydają się być uspokajające – widoczne są sygnały wychodzenia 
z zapaści spowodowanej kryzysem finansowym w latach 2008–2009, szczególnie że rząd 
niemiecki podjął kroki mające na celu poprawę finansową sektora zbrojeniowego. W Pol-
sce strategia rządu w obszarze przemysłu zbrojeniowego została przyjęta jeszcze przed 
kryzysem i jest kontynuowana. Polega ona przede wszystkim na konsolidacji w ramach 
grupy Bumar, dokapitalizowaniu oraz skupieniu się na kluczowych produktach (kołowe 
i gąsienicowe platformy opancerzone, amunicja, systemy optoelektroniczne, radary)12.

Współpraca i nabywanie wspólnych zdolności 
w dziedzinie obronności odpowiedzią Europy na kryzys 

Nie ulega wątpliwości, że współpraca i kooperacja państw europejskich w dziedzi-
nie obronności przeżywa renesans, szczególnie w odniesieniu do form długofalowych. 
Z  jednej strony, wynika to z długich tradycji społeczeństwa europejskiego w dziedzi-
nie integracji, czy to w ramach umów bilateralnych, czy też multilateralnych. Z drugiej 
strony, istniejące oraz przewidywane formy współpracy mogłyby być bardziej rozwi-
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nięte. Przykładowo, tylko kilka tysięcy żołnierzy UE (z 1,6 mln) jest zorganizowanych 
we wspólnotowe inicjatywy, takie jak Eurokorpus lub Grupy Bojowe UE13. Nie można 
jednak wykluczać, że przedłużający się kryzys ekonomiczny będzie stymulował poszcze-
gólne państwa do zacieśniania lub nawiązywania nowych form współpracy w obszarze 
sektora obronności.

Analiza istniejących form współpracy w zakresie wspólnego dzielenia i nabywania 
(Pooling&Sharing – P&S) zdolności w dziedzinie obronności wskazuje na szerokie spek-
trum możliwych inicjatyw. W związku z powyższym nasuwają się dwa zasadnicze pyta-
nia: jakie zdolności wojskowe powinny być przedmiotem takiej współpracy oraz które 
z nich powinny pozostać jedynie domeną narodową. Kooperacja w dziedzinie obronno-
ści jest z reguły budowana wokół państw, które dysponują unikalnymi zdolnościami lub 
w celu zmniejszania istniejących braków i niedomagań w określonej dziedzinie. Trzeba 
podkreślić, że większość istotnych form współpracy z omawianego obszaru jest realizo-
wana w ramach NATO, stąd mało istotny wkład państw europejskich we Wspólną Po-
litykę Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO). Wydaje się, że trwający kryzys ekonomiczny 
może się przyczynić do rozwoju nowych form współpracy w ramach P&S, które aktual-
nie można podzielić na cztery podstawowe grupy14:
1) współdzielenie zdolności (sharing of capabilities) – państwa członkowskie tworzą 

wspólne zdolności, zapewniając je tym, które takowych nie posiadają; taki rodzaj 
współpracy nie przybiera strukturalnych oraz organizacyjnych form; przykładem 
jest misja Air Policing realizowana przez NATO dla krajów bałtyckich;

2) tworzenie i współdzielenie zdolności (pooling of capabilities) – państwa członkowskie 
zapewnią sobie nawzajem niezbędne zdolności; dodatkowo tworzone są niezbęd-
ne struktury formalne w  celu efektywnego wykorzystania posiadanych zdolności; 
najbardziej znanymi przykładami opisującym ten rodzaj współpracy są: Europej-
skie Dowództwo Transportu Powietrznego (European Air Transport Command – 
EATC) oraz grupy Bojowe Unii Europejskiej;

3) współdzielenie zdolności przez ich wspólne nabywanie (pooling through joint acqu-
isition) – państwa członkowskie nie dysponują zdolnościami z określonego obszaru, 
więc wspólnie je nabywają od danej organizacji, dzieląc się kosztami proporcjonal-
nie do ilości nabywanych zdolności; przykładem jest korzystanie państw członkow-
skich z systemu AWACS (powietrzny system wczesnego wykrywania i dowodzenia);

4) podział ról i  zadań (role and task sharing) – poszczególne państwa członkowskie 
rezygnują z jednych zdolności realizowanych przez inne państwa, specjalizując się 
w innych; przykładem może być przejęcie przez niemiecką armię patrolowania ho-
lenderskich akwenów morskich.
Analiza około 70 istniejących programów i  inicjatyw wskazuje, że państwa UE są 

znacząco zaangażowane w rozwój współpracy w ramach P&S w różnych obszarach po-
zyskiwania zdolności obronnych. Nie można jednak wyróżnić uniwersalnych modeli 
podejmowania współpracy – widoczne są różnorodne podejścia do zasad pozyskiwa-
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nia zdolności wojskowych. Na przykład, z  jednej strony mamy oferty jednorazowych 
szkoleń lub wsparcia logistycznego, a drugiej takie inicjatywy jak Grupy Bojowe Unii 
Europejskiej lub belgijsko-holenderskie skrzydło ekspedycyjne na samolotach F-16. Po-
mijając inicjatywy mające na celu zaspokajanie indywidualnych potrzeb danej grupy, 
programy z obszaru P&S mają charakterystyczne cechy. Po pierwsze, bazują na wspól-
nych zdolnościach, którymi dysponuje dana grupa państw lub są odpowiedzią na braki 
konkretnych zdolności, czego przykładem mogą być takie programy, jak AWACS, AGS 
(sojuszniczy system obserwacji obiektów naziemnych) lub SALIS (tymczasowe rozwią-
zania w zakresie strategicznego transportu powietrznego). Druga cecha odnosi się do re-
gionalizacji, polegającej na zawiązywaniu współpracy wokół określonego bloku państw. 
Warto również podkreślić, że część inicjatyw i programów realizowanych w ramach P&S 
przez państwa europejskie jest jednocześnie rozwijana w NATO. Kolejnym wyróżnikiem 
programów i inicjatyw w dziedzinie obronności jest ich wielkość. Około 60 % wszyst-
kich projektów obejmuje udział najwyżej pięciu państw, a około 20 % to porozumienia 
dwustronne. Ważnym pozostaje fakt, iż państwa członkowskie uznają, że te inicjatywy 
przynoszą realne korzyści ekonomiczne oraz zwiększają zdolności obronne uczestników 
danego programu.

Bez wątpienia trwający kryzys ekonomiczny sprzyja zawiązywaniu nowych inicja-
tyw i  programów skierowanych na polepszanie zdolności wojskowych. Warto zatem 
przytoczyć najistotniejsze z nich jako przykłady walki z kryzysem. Oczywistym jest, że 
będą się one różnić członkostwem, zakładanymi celami oraz osiąganymi wynikami.

Podkreślenia wymaga fakt, że w  dziedzinie współpracy zwiększającej zdolności 
obronne na pierwszy plan wysuwają się inicjatywy i programy w ramach współpracy 
brytyjsko-francuskiej, mające swoje umocowanie w  decyzjach politycznych najwyż-
szych czynników państwowych. Inne istotne inicjatywy na europejskim rynku to: Nor-
dycka Współpraca Obronna (The Nordic Defence Cooperation – NORDEFCO), Grupa 
Wyszehradzka, Trójkąt Weimarski, South Eastern Europe Defence Ministerial Process 
(SEDM), niemiecko-szwedzka inicjatywa (Ghent Initiative).

Formy współpracy oraz jej jakość w poszczególnych inicjatywach kształtują się róż-
norodnie w zależności od regionu. Na przykład, w ramach NORDEFCO istnieją zaawan-
sowane plany pozyskiwania oraz współdzielenia różnych zdolności obronnych, a w Gru-
pie Wyszehradzkiej lub SEDM są to jedynie niepewne plany. NORDEFCO jest podawana 
jako element zaawansowanej współpracy w dziedzinie obronności, integrującej zarówno 
elementy planowania obronnego, jak i aspekty związane z rozwojem przemysłu zbroje-
niowego. Trzeba zauważyć, że partycypacja w danym programie nie wyklucza dodatko-
wych porozumień dwustronnych między państwami uczestnikami danego programu. 
Przykładowo, kraje bałtyckie są zaangażowane w  bliską współpracę NORDEFCO, ale 
jednocześnie posiadają porozumienia o  dwustronnej współpracy z  Polską lub Niem-
cami. Oczywistym jest, że wiele bilateralnych porozumień wynika z  dotychczasowej 
współpracy poszczególnych państw w określonym regionie oraz z historycznych uwa-
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runkowań. Obserwując europejską mapę kooperacji w dziedzinie obronności, można na 
niej zaobserwować granice dzielące UE na pięć powiązanych ze sobą klastrów: nordyc-
ko-bałtycka grupa, grupa wiodąca (francusko-brytyjska), grupa wschodnio-zachodnia 
(Trójkąt Weimarski), grupa nowo europejska (Grupa Wyszehradzka) oraz europejska 
grupa południowo-wschodnia. Każda z powyższych grup stara się dotrzeć do państw 
w najbliższym swoim sąsiedztwie, spoza UE (Serbia, Bośnia).

Przedstawione powyżej grupy są do siebie zbliżone wielkościowo oraz łączy je po-
dobna kultura. Najlepszym przykładem jest porozumienie francusko-brytyjskie oparte 
na podobnych politycznych i  militarnych ambicjach lub historycznie uwarunkowana 
współpraca Finlandii z  krajami bałtyckimi. Nie można również zapominać, że część 
z powyższych grup bardziej jest skupiona na osiąganiu celów politycznych (Trójkąt Wei-
marski), gdy tym czasem głównym celem działalności innych jest rozwijanie zdolności 
obronnych oraz ograniczanie wydatków w dobie kryzysu. Również współpraca w dzie-
dzinie przemysłu zbrojeniowego odgrywa jedną z kluczowych ról, a straty poniesione 
w wyniku redukcji zamówień są rozkładane równomiernie między wszystkich partne-
rów porozumienia.

Trwający kryzys ekonomiczny wymusza na państwach europejskich zawiązywanie 
nowych porozumień w zakresie współpracy w obszarze obronności. Analizując postawy 
poszczególnych państw, można je podzielić na trzy charakterystyczne grupy15.

Aktywiści – Francja, Niemcy, Polska, Holandia, Szwecja – w sposób aktywny poszu-
kują nowych form kooperacji. Do tej grupy można zaliczyć również: Belgię, Finlandię, 
Grecję i Węgry deklarujące chęć przyłączenia się do istniejących inicjatyw w obszarze 
pozyskiwania zdolności obronnych. Zainteresowanie wyraziły również Bułgaria i Cze-
chy.

Niezdecydowani – przykładowo Wielka Brytania i Dania – mają odmienne stanowi-
ska dotyczące współpracy w dziedzinie obronności w ramach Unii Europejskiej, stawia-
jąc na pierwszym miejscu współpracę w ramach NATO, inicjatyw regionalnych (NOR-
DEFCO) lub porozumień bilateralnych (francusko-brytyjska współpraca w dziedzinie 
obronności). Ograniczone zainteresowanie wykazują w tym obszarze takie państwa, jak: 
Włochy, Hiszpania, Portugalia i Rumunia.

Grupa „wyspecjalizowana” – duża liczba małych państw europejskich ze względu na 
ograniczenia nałożone na ich budżety obronne widzi swoją szansę uczestniczenia w wie-
lonarodowych operacjach wojskowych przez specjalizację w  niszowych zdolnościach 
wojskowych.

Wydaje się zasadnym, aby w kontekście ograniczeń będących następstwem kryzysu 
ekonomicznego scharakteryzować główne programy i inicjatywy w zakresie pozyskiwa-
nia i rozwoju zdolności obronnych przez państwa europejskie.

Francusko-brytyjskie porozumienie w obszarze obronności. Nie ma wątpliwości, 
że w Unii Europejskiej wiodącym w obszarze obronności pozostaje dwustronne, fran-
cusko-brytyjskie porozumienie, które najprawdopodobniej powstało w wyniku frustra-
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cji obydwu krajów wynikającej z  zawiłości współpracy multilateralnej wewnątrz Unii 
Europejskiej. W trakcie brytyjsko-francuskiego szczytu, który miał miejsce 2 listopada 
2010 r. w Londynie została podpisana deklaracja obronności i bezpieczeństwa, w któ-
rej zidentyfikowano zasadnicze obszary wspólnej, dwustronnej kooperacji oraz współ-
dzielenia posiadanych zdolności obronnych. Zgodzono się również na wspólną obsługę 
logistyczną oraz szkolenie dla samolotów A400M. Ponadto Francja będzie wykorzysty-
wała brytyjskie zdolności w zakresie uzupełniania paliwa w locie oraz prowadzone będą 
wspólne badania nad rozwojem nowych technologii w obszarze obronności z budżetem 
wynoszącym 100 mln euro. Tym niemniej zarówno Francja, jak i Wielka Brytania za-
strzegły, że w dalszym ciągu priorytetem pozostają narodowe interesy obydwu państw 
i zdolności wojskowe będą na nie ukierunkowane.

Pierwsza z  umów wchodzących w  skład wspomnianego porozumienia dotyczy 
współpracy w dziedzinie obrony i umożliwia powołanie wspólnych jednostek wojsko-
wych, liczących około 5 tys. żołnierzy z każdej ze stron, które będą realizowały zadania 
pod jednym dowództwem (brytyjskim lub francuskim). Ponadto zdecydowano o wspól-
nym wykorzystywaniu lotniskowców w taki sposób, aby jeden z posiadanych przez Fran-
cję i Wielką Brytanię okrętów (Londyn posiada dwa lotniskowce, zaś Paryż jeden) był 
dostępny dla obu armii. Pierwsze, wspólne użytkowanie lotniskowców planowane jest 
około 2020 r16. W pierwszym etapie porozumienia okręty będą wykorzystywane do ce-
lów szkoleniowych, a w przyszłości również do działań bojowych17. Istotnym elementem 
podpisanego porozumienia jest również deklaracja budowy wspólnego bezzałogowe-
go systemu powietrznego, który miałby być gotowy między rokiem 2015 a 202018. Nie 
uzgodniono jednak, które firmy będą odpowiedzialne za jego opracowanie i wdrożenie. 
Stąd możliwymi kontrahentami będą zarówno francuski Dassault Aviation, jak i brytyj-
ski BAE Systems. 

Druga z umów to układ o współpracy w zakresie broni jądrowej. Zakłada ona m.in. 
powołanie do 2014 r. dwóch centrów badawczych: jedno we francuskim Valduc, w któ-
rym będą odbywać się testy nuklearne, oraz drugie w angielskim Aldermaston, gdzie 
będą opracowywane nowe technologie dotyczące symulacji wybuchów głowic jądro-
wych.

Praktyczny wymiar porozumień francusko-brytyjskich polega na poszukiwaniu 
oszczędności budżetowych. Oba kraje zostały do tego zmuszone przez recesję gospodar-
czą na świecie, która w znacznym stopniu dotknęła europejski przemysł obronny.

Porozumienie o współpracy państw nordyckich. W 2009 r. Szwecja, Dania, Finlan-
dia i Norwegia podpisały porozumienie, dążąc do rozszerzenia współpracy wojskowej 
i przemysłowej w regionie. Porozumienie to było oparte na wcześniejszych umowach: 
NORDAC (1994 r.) – porozumienie o wspólnych zakupach uzbrojenia i  sprzętu woj-
skowego, NORDCAPS (1997  r.) – dotyczące organizowania dla państw i  przez pań-
stwa skandynawskie szkoleń z zakresu prowadzenia operacji pokojowych, NORDSUP 
(2008 r.) – zawierająca około 140 obszarów z dziedziny bezpieczeństwa i obronności19.
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Porozumienie nordyckie ma bogate doświadczenia w obszarach wspólnej logistyki 
oraz transportu. Wydaje się, że jest ono ukierunkowane na realizację długoterminowych 
celów, włączając w to wspólne zakupy uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz osiągnięcie 
interoperacyjności w prowadzonych operacjach. Główne projekty w ramach porozumie-
nia obejmują następujące przedsięwzięcia: Nordycką Grupę Bojową, rozwój systemów 
obserwacji i rozpoznania morskiego w rejonie Bałtyku, wspólne programy zbrojeniowe. 
Wspólne szkolenia i  treningi pozwalają na osiąganie wysokiego poziomu kooperacji. 
W styczniu 2010 r. zostało podpisane dodatkowe porozumienie między siłami powietrz-
nymi Finlandii, Norwegii i Szwecji o wspólnych ćwiczeniach oraz powołaniu do życia 
eskadry przeznaczonej do realizacji misji Air Policing w regionie. Warto podkreślić, że 
porozumienie NORDEFCO nie zamyka się jedynie w obrębie państw sygnatariuszy, ale 
widoczna jest również współpraca z innymi państwami – Wielką Brytanią, Niemcami 
i  Polską. Należy również wspomnieć, że Finlandia zacieśniła swoją współpracę z  Es-
tonią, inwestując w  modernizację estońskiego narodowego planu obrony powietrznej 
(750 mln euro). Z kolei 15 grudnia 2010 r. Estonia i Wielka Brytania podpisały porozu-
mienie ramowe o przyjęciu wspólnego wyposażenia wojskowego, otwierając tym samym 
drogę do wymiany informacji na temat posiadanych zdolności obronnych z  różnych 
obszarów. Podobne porozumienia w regionie zostały zawarte między Estonią, Szwecją 
i Niemcami. Również Litwa przyspieszyła współpracę w tym zakresie z innymi państwa-
mi bałtyckimi, w tym z Polską20.

Europejska inicjatywa południowo-wschodnia. Region Europy Południowo-
Wschodniej jest także zainteresowany wzmacnianiem zdolności w zakresie bezpieczeń-
stwa i obrony. Przykładem może być Bułgaria, gdzie aktualnie trwa dyskusja nad wej-
ściem w programy i inicjatywy mające na celu wspólne dzielenie i nabywanie zdolności 
wojskowych. Ważnym w tym aspekcie jest poprawa stosunków z sąsiadami Bułgarii oraz 
ogólnie dobra sytuacja w rejonie Bałkanów (Europy Południowo-Wschodniej). Celem 
Bułgarii w tym kontekście jest osiągnięcie pozycji lidera w regionie i pozyskanie sojusz-
ników. Podczas bułgarskiego przewodnictwa w Unii Europejskiej doszło do spotkania 
ministrów obrony narodowej państw Europy Południowo-Wschodniej, w ramach które-
go bułgarski przedstawiciel zidentyfikował kryzys ekonomiczny i stagnację gospodarczą 
jako główne czynniki mające wpływ na określanie zasad współpracy w zakresie obron-
ności w regionie. Stwierdzono również, że zawiązywanie wspólnych inicjatyw w obsza-
rze obronności pozwoli na pozyskanie nowych i rozwijanie już istniejących zdolności 
militarnych. 

Bułgarski minister obrony podkreślił potrzebę pełnego wykorzystania Brygady Po-
łudniowo-Wschodnioeuropejskiej (SEEBRIG) oraz dokonanie analiz związanych z  jej 
wykorzystaniem w przyszłości. Rozmowy o współpracy zostały podjęte również z Serbią 
i Rumunią. Z Serbią dotyczyły one głównie uzgodnień w obszarze wymiany wojskowej, 
wspólnych ćwiczeń, a  także kooperacji zbrojeniowej. Z  kolei z  Rumunią Bułgaria za-
mierza ściślej współpracować w obszarze utrzymania i szkolenia personelu lotniczego 
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realizującego misję Air Policing, szczególnie że obydwa państwa będą wyposażać siły 
powietrzne w  ten sam samolot wielozadaniowy. Konkludując: reformy sił zbrojnych 
w regonie są postrzegane przez większość państw jako priorytet i opierają się głównie na 
wspólnych inicjatywach i programach, na co bez wątpienia wpływ ma również kryzys 
ekonomiczny.

Grecja, jako państwo omawianego regionu, rozważa wejście w inicjatywy związane 
ze wspólnym nabywaniem zdolności – na poziomie Unii Europejskiej, ale wydaje się, że 
kryzys ekonomiczny, który dotknął Grecję w bardzo dużym stopniu, może zahamować 
ten proces. Z kolei Włochy, poza utworzeniem wiosną 2010 r. Francusko-Włoskiej Bry-
gady, nie wykazują większego zainteresowania wejściem w inne programy i inicjatywy 
nabywania wspólnych zdolności obronnych. Głównym powodem są kłopoty finansowe 
kraju związane z kryzysem ekonomicznym. Inne państwo regionu – Słowenia skłania się 
bardziej do współpracy bilateralnej z Serbią, Chorwacją, Macedonią i Austrią, ale nie są 
to przedsięwzięcia z obszaru wspólnego nabywania zdolności obronnych.

Grupa Wyszehradzka. W  kontekście pozyskiwania nowych zdolności oraz ich 
współdzielenia w ostatnim czasie w ramach Grupy Wyszehradzkiej widać istotny po-
stęp, głównie za sprawą Czech. Tym niemniej widoczne są wewnątrz Grupy spory o po-
dział określonych obciążeń w obszarze działań związanych z obronnością. W obrębie 
grupy najściślejsza wydaje się z oczywistych względów kooperacja między Czechami 
a Słowacją. Przykładem może być użytkowanie samolotów Gripen oraz wyjście premie-
ra Czech z propozycją o ich wspólnym użytkowaniu przez inne państwa członkowskie 
NATO; innymi słowy stworzenie wspólnej eskadry tych samolotów. Warto podkreślić, 
że w listopadzie 2010 r. węgierski minister obrony narodowej wyraził głębokie zainte-
resowanie współpracą ze Słowacją w  zakresie szkolenia pilotów śmigłowców Mi-17. 
W ramach współpracy węgierscy piloci mogliby korzystać ze słowackich symulatorów, 
a słowaccy piloci zdobywaliby doświadczenie w węgierskich bazach lotniczych. Trze-
ba także pamiętać, że Węgry i Słowacja współpracują również w obszarze materiałów 
pirotechnicznych. W  połowie 2009  r. zaś podjęte zostały rozmowy między Węgrami 
a Macedonią o współpracy w zakresie szkolenia wojskowego, a także wzmocnieniu spe-
cjalizacji w  dziedzinach niszowych, jak na przykład obrona przed bronią masowego 
rażenia.

Ponadto, 2 maja 2011 r. w Lewoczy na Słowacji ministrowie obrony państw Grupy 
Wyszehradzkiej uzgodnili, że do 2016 r. powstanie Grupa Bojowa pod przewodnictwem 
Polski. Ustalenia z  Lewoczy świadczą o  chęci aktywniejszego udziału państw Grupy 
Wyszehradzkiej w  dyskusji dotyczącej przyszłości Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa 
i  Obrony. Rosnące zainteresowanie zacieśnieniem regionalnej współpracy wojskowej, 
szczególnie w kontekście niskich wydatków tych państw na armię, może jednak przy-
nieść efekty dopiero w dłuższej perspektywie. Wyszehradzka Grupa Bojowa ma stać się 
częścią unijnych sił szybkiego reagowania, które na mocy decyzji Rady UE w ciągu 15 
dni mogą być rozmieszczone w regionach zapalnych. Jednocześnie byłaby to pierwsza 
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wspólna jednostka bojowa Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Rozmowy na temat powoła-
nia grupy bojowej z udziałem Ukrainy trwały od 2007 r., lecz dotychczas ich postęp jest 
niewielki21. Wyznaczenie Polski jako tzw. państwa ramowego i doprecyzowanie terminu 
osiągnięcia gotowości operacyjnej (prawdopodobnie pierwsza połowa 2016 r.) świadczą 
o rosnącej woli politycznej bliższej współpracy obronnej Grupy Wyszehradzkiej w ra-
mach UE.

Trójkąt Weimarski. Inicjatywa Trójkąta Weimarskiego (Francja, Niemcy, Polska) 
ma na celu przede wszystkim wzmocnienie możliwości w  ramach Wspólnej Polityki 
Bezpieczeństwa i Obrony przez nabywanie wspólnych zdolności w trzech zasadniczych 
obszarach: Grup Bojowych Unii Europejskiej, niwelacji braków oraz poprawy systemów 
dowodzenia i zarządzania. Inicjatywa ma również bardzo ważny wydźwięk polityczny, 
promując integrację wewnątrzeuropejską i jest uznawana na poziomie całej UE22.

W  aspekcie nabywania i  współdzielenia zdolności obronnych wszystkie państwa 
Trójkąta Weimarskiego opowiadają się za poprawą zdolności w  zakresie planowania 
i koordynacji posiadanych zasobów w prowadzonych i przyszłych operacjach wojsko-
wych, dążąc do uzyskania efektu synergii. Państwa zacieśniają również współpracę w ra-
mach utworzonej wspólnej Grupy Bojowej.

Francusko-niemiecka współpraca w  dziedzinie obronności. Opierając się na 
wieloletniej dwustronnej współpracy Paryż zaproponował w obszarze współdzielenia 
i nabywania zdolności obronnych zintensyfikowanie prac z tego zakresu oraz identy-
fikację najpilniejszych potrzeb. Powyższe przedsięwzięcia mają być realizowane w ra-
mach różnorodnych struktur obydwu państw zajmujących się problematyką bezpie-
czeństwa i obrony. Jednakże do tej pory brak jest informacji o postępach i rezultatach 
prac.

Niemiecko-szwedzka inicjatywa – Ghent Initiative. Na początku 2010 r. Niemcy 
i Szwecja potwierdziły rozpoczęcie procesu, w ramach którego państwa członkowskie 
UE przejmowałyby większą odpowiedzialność za sprawy wojskowe. Celem porozu-
mienia określanego jako Ghent Initiative jest ocena programów z  obszaru współ-
dzielenia i nabywania zdolności obronnych. Aktualnie inicjatywa jest uznawana jako 
priorytetowa w  Unii Europejskiej. Zgodnie z  jej założeniami w  najbliższym czasie 
wszystkie państwa członkowskie dokonają oceny swoich zdolności według trzech 
kryteriów23:
 • w jakim zakresie i jakimi środkami interoperacyjność posiadanych zdolności pozo-

stających pod kontrolą narodową może zostać zwiększona (polepszona),
 • które zdolności mogą zostać udostępnione dla innych państw członkowskich,
 • które zdolności (w tym struktury) dają możliwość specjalizacji oraz mogą być współ-

dzielone w ramach intensywnej współpracy wielostronnej.
Uzyskanie powyższych danych od wszystkich państw członkowskich może stanowić 

pierwszy krok do opracowania europejskiego strategicznego przeglądu obronnego.
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Podsumowanie

Nie ulega wątpliwości, że w  kontekście zapewniania bezpieczeństwa międzynaro-
dowego Unia Europejska jest liczącym się aktorem na arenie międzynarodowej. Uczest-
nictwo w  wielu operacjach militarnych wymusza posiadanie zdolności adekwatnych 
do rodzaju zagrożenia i realizowanej misji. Niestety, trwający kryzys ekonomiczny nie 
sprzyja rozwojowi i nabywaniu nowych zdolności. Dlatego istnieje potrzeba zacieśniania 
i zawiązywania współpracy w kręgu państw członkowskich UE, której głównym celem 
będzie nabywanie i  współdzielenie zdolności obronnych przy jednoczesnym obniża-
niu wydatków na obronność. Dlaczego Europa powinna zwiększać swoje zdolności we 
wskazanym obszarze? Przemawiają za tym trzy zasadnicze czynniki. Po pierwsze, wy-
daje się, że UE musi w sprawach związanych z bezpieczeństwem i obronnością stać się 
bardziej niezależna od pomocy ze strony Stanów Zjednoczonych. Nie należy oczekiwać, 
że USA będą zawsze przejmowały ciężar prowadzonych operacji, co widoczne jest już 
w deklaracjach Baracka Obamy. W dłuższej (kilkuletniej perspektywie) to prawdopo-
dobnie UE będzie musiała przejąć odpowiedzialność za zarządzanie światowymi kry-
zysami tym bardziej, że Stany Zjednoczone przekierowują swoją politykę (w  różnych 
aspektach) w stronę Azji. Dlatego tak istotnym jest posiadanie wspólnych europejskich 
zdolności integrujących wszystkie państwa członkowskie. Warto także podkreślić, że 
żadne z państw europejskich nie jest zdolne do kształtowania bezpieczeństwa w sposób 
jednostronny, stąd asumpt do zacieśniania współpracy.

Drugi argument to suwerenność poszczególnych państw, która zasadniczo ograni-
cza głębszą współpracę między nimi. Jednakże suwerenność rozumiana jako zdolność 
do działania jest także najlepszym powodem do współpracy. Jakie zdolności posiada-
ją pojedyncze państwa? Czy Niemcy, Francja, Wielka Brytania lub jakiekolwiek inne 
państwo europejskie jest w stanie osiągnąć samodzielnie pełną zdolność w obszarze 
obronności? Wydaje się, że kooperacja wewnątrz Unii jest podstawowym środkiem 
umożliwiającym zachowanie suwerenności przy jednoczesnym odgrywaniu istotnej 
roli w społeczności międzynarodowej. Oczywistym jest, że postępujące skutki kryzysu 
ekonomicznego wymuszać będą zwiększenie wszelkiego rodzaju współpracy, w tym na  
poziomie UE.

Po trzecie, należy oczekiwać, że w przyszłości większość kryzysów będzie miała pod-
łoże „cywilne”, chociaż nie można wykluczać działań wojskowych. Wydaje się, że Unia 
Europejska dysponuje aktualnie jednymi z najlepszych narzędzi do rozwiązywania tego 
rodzaju sporów. Wynika to z  faktu, że dysponuje ona zarówno zdolnościami typowo 
militarnymi, jak i politycznymi, którymi jest w stanie rozwiązywać różnego rodzaju sy-
tuacje kryzysowe. Tym bardziej wspólne stanowisko w odniesieniu do wielu możliwych 
scenariuszy oraz reagowanie na pojawiające się zagrożenia wymagać będzie zwiększenia 
wewnątrzeuropejskiej współpracy i integracji.
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The impact of economic crisis on the defence budgets  
of the European Union countries

Summary

The world financial crisis, which started in the United States on the market of credits 
on mortgage, resulted with significant disturbances within the entire global financial 
system. It was undoubtedly the first step towards the global economic crisis that the 
most of international community currently struggles with, including many European 
countries. Seeking the solutions reducing negative effects of the crisis consists mainly 
of reduction on expenditures, i.e. budgetary cuts. The plans concerning the budgetary 
savings of particular countries show that one of the areas of cuts stay expenditures on 
defence. 

The Author presents the range of these cuts on the world’s scale and the main areas 
of reduction on defence expenditures in the European Union. He also indicates the pos-
sibilities for cooperation within the field of defence in Europe.
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Implikacje kryzysu w Niemczech 
dla polsko-niemieckich stosunków gospodarczych 

i gospodarki Polski

Wprowadzenie

Duże znaczenie rynku niemieckiego dla przedsiębiorstw z Polski (około ¼ polskiego 
handlu z zagranicą i główny teren ekspansji usługowo-kapitałowej) oraz znacząca głę-
bokość załamania kryzysowego gospodarki niemieckiej (4,7 % spadku PKB w 2009 r.) 
uzasadniają potrzebę bliższej analizy polsko-niemieckich relacji gospodarczych z okresu 
kryzysu lat 2008–2009 i identyfikacji implikacji dla gospodarki polskiej. Z wielu powo-
dów zmiany koniunktury w ostatnim okresie przebiegały w Polsce i w Niemczech w róż-
ny sposób, zaś teza o synchronizacji cykli koniunkturalnych i silnym uzależnieniu pol-
skiej gospodarki od gospodarki niemieckiej jest ponownie intensywnie dyskutowana1. 

Na potrzeby merytorycznej analizy i struktury artykułu przyjęta została teza o tym, 
iż głównymi kanałami, przez które światowy kryzys gospodarczy przeniósł się do kra-
jów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym i do Polski, były: handel zagraniczny i rynki 
finansowe, przy czym zasadniczą rolę odegrał handel zagraniczny2. Główną część opra-
cowania stanowi więc analiza zmian w szeroko rozumianych stosunkach gospodarczych 
Niemiec z Polską (ruch towarowy i kapitałowo-usługowy). W uwagach końcowych zo-
stały sformułowane implikacje dla gospodarki polskiej oraz uogólnione wnioski dla po-
lityki i praktyki życia gospodarczego w Polsce.

Wybrane wskaźniki zmian gospodarki niemieckiej; 
determinanty relacji gospodarczych z Polską

Niewysokie tempo wzrostu PKB było od wielu lat charakterystyczną cechą gospo-
darki niemieckiej. Poza latami względnego boomu (+3,2 % w 2000 r., +2,9 % w 2006 r.) 
kształtowało się ono w przedziale od –0,2 do ok. +2 %3. Taki wzrost gospodarki Niemiec 
związany był z  jednej strony z  efektem bazy (wysoki poziom rozwoju), a  z  drugiej – 
z immamentnymi cechami systemu gospodarczego oraz w ostatnich latach dodatkowo 
z tzw. podwójnym uzależnieniem koniunktury gospodarczej, tj. od eksportu dóbr i od 
inwestowania kapitału za granicą. W warunkach ostatniego globalnego kryzysu kombi-
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nacja tych uzależnień uczyniła gospodarkę Niemiec jedną z głównych „ofiar” załamania. 
W porównaniu zmian w 31 najważniejszych gospodarkach świata, Niemcy zanotowały 
8. pod względem wielkości spadek PKB, mierzony od najlepszego kwartału przed kryzy-
sem w 2008 r. do najgorszego kwartału w trakcie kryzysu w 2009 r.4 W wartościach ab-
solutnych, w ujęciu najbardziej zagregowanym oznaczało to osłabienie tempa przyrostu 
PKB w 2008 r. do 1,3 % i jego spadek o 4,7 % w 2009 r.5 

Z punktu widzenia polskich szans eksportowych szczególne znaczenie miał spadek 
wskaźników, obrazujących zmiany popytu w ogóle, a na dobra z  importu w szczegól-
ności. Już w 2008 r. miały miejsce bardzo nieznaczne przyrosty inwestycji (+3,1 %), zaś 
w 2009 r. nastąpił drastyczny ich spadek (–8,6 % inwestycji ogółem i –20 % inwestycji 
wyposażeniowych). W całym okresie następował także spadek popytu zaopatrzeniowe-
go dla produkcji przemysłowej (duża część polskiego eksportu). Przykładowo w 2009 r. 
produkcja przemysłowa ogółem spadła o 6 %, produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałe-
go użytku – o 10 %, produkcja dóbr inwestycyjnych – o 9 %. 

Poszczególne branże przemysłu przetwórczego zostały dotknięte kryzysem spadku 
produkcji w różnym stopniu. Produkcja odzieży spadła o 40 %, wyrobów tytoniowych 
o 35 %, przetwórstwo metali o 20 %, produkcja pojazdów mechanicznych i części o 18 %, 
produkcja wyrobów chemicznych o 13 %. Wzrosła produkcja farmaceutyków (+18 %), 
komputerów i wyrobów elektronicznych (+13 %), papieru (+1,5 %).

Rangę symbolu kryzysu gospodarczego w sferze przemysłowej uzyskały kłopoty fabryk 
firmy Opel AG oraz producenta porcelany Rosenthal, zaś w sferze usługowej (handlowej) – 
upadłość grupy Arcandor (m.in. Karstadt, Neckermann, Condor) oraz firmy Hertie.

W przełożeniu na zmiany w imporcie oznaczało to, po bardzo niewielkim przyroście 
importu globalnego w 2008 r. (+1,3 %), drastyczny jego spadek w 2009 r. – o 17,2 %. 
Spadek eksportu był jeszcze większy i wyniósł w 2009 r. 18,4 %. 

W  sektorze bankowym – pierwotnym chronologicznie obszarze skutków kryzysu 
globalnego, ale mniej istotnym dla relacji gospodarczych z Polską – odnotowano nie-
spotykane wcześniej w Niemczech zagrożenia. Wiele banków znalazło się na krawędzi 
bankructwa. Serie wiadomości o stratach i wysokości koniecznego wsparcia rządowego 
rozpoczynała informacja z 2007 r. o wsparciu w wysokości 8,3 mld euro dla Banku KB 
(Deutsche Industriebank AG). Również w 2007 r. udzielono wsparcia Bankowi Sachsen 
LB (17,3 mld euro), a w 2008 r. HypoReal Estate Holdging otrzymał kwotę 35 mld euro. 
Bayern LB odnotował stratę 7,2 mld euro, Deutsche Bank – ok. 8 mld euro, zaś Com-
merzbank i Dresdner Bank straciły na giełdzie ponad 24 % wartości akcji6.

Wstrząsy na rynku finansowym, braki kapitałowe ograniczające kredytowanie, 
spadki realnego popytu i produkcji, drastyczne zmniejszenie eksportu i  importu oraz 
znaczny spadek PKB wymusiły działania rządu. Przybrały one postać nowych regulacji 
rynków finansowych, interwencji na rzecz zagrożonych firm oraz pakietów stymulują-
cych koniunkturę gospodarczą (5.11.2008 – I pakiet koniunkturalny, 12.02.2009 – II pa-
kiet koniunkturalny). Efektem tych działań było osiągnięcie stabilizacji na rynku finan-
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sowym oraz powrót na ścieżkę wzrostu gospodarczego7. Powrót ten okazał się bardzo 
wyrazisty. Nieoczekiwanie gospodarka niemiecka osiągnęła w 2010  r. 3,6-procentową 
stopę wzrostu PKB. Motorem napędowym pozytywnych zmian PKB okazał się i  tym 
razem dynamiczny wzrost eksportu8.

Ostateczne przezwyciężenie zjawisk kryzysowych i  przekroczenie poziomu PKB 
z 2008 r. spodziewane było w 2011 r. Prognozowana stopa wzrostu PKB miało osiągnąć 
wartość między 2,3 % (prognozy rządowe) a 2,8 % (prognozy instytutów naukowo-ba-
dawczych)9.

Zmiany w polsko-niemieckich stosunkach gospodarczych; 
bezpośrednie efekty kryzysu w Niemczech

Sfera wymiany handlowej. Wymiana handlowa stanowi główną część stosunków go-
spodarczych Polski z Niemcami. Jej absolutna wartość osiąga poziom niemal 62 mld euro 
(2008 r.). Znaczenie dla całości handlu zagranicznego i procesów gospodarowania obu 
krajów wynika z tego, że Niemcy są pierwszym partnerem handlowym Polski z udziałem 
około 25 % w eksporcie i około 23 % w imporcie, a Polska jest 10. partnerem handlo-
wym w niemieckim eksporcie, z udziałem 3,2 % oraz 13. partnerem w imporcie Niemiec, 
z udziałem 2,8 %10. 

Charakterystycznymi cechami handlu Polski z Niemcami w ostatnim dwudziestole-
ciu były (oprócz dużej wartości absolutnej): stała wysoka dynamika wzrostu, silne zmia-
ny struktury przedmiotowej w kierunku wzrostu udziału dóbr bardziej przetworzonych 
i technologicznie zaawansowanych, stała tendencja do pasywizacji salda wymiany oraz 
wysoka odporność na zmiany koniunkturalne w  gospodarce światowej, w  tym w  go-
spodarce niemieckiej i polskiej. Ta ostatnia z wymienionych cech charakterystycznych 
handlu Polski z Niemcami nie wystąpiła w pełnym wymiarze w trakcie ostatniego kryzy-
su. Konsekwencją kryzysu gospodarczego tym razem było gwałtowne załamanie handlu 
Niemiec, silniejsze niż średnie w krajach OECD11. Dotyczyło ono również, choć w nieco 
mniejszym stopniu, handlu z Polską.

Odwrócenie tendencji wzrostowej obrotów polsko-niemieckiego handlu nastąpiło 
w IV kwartale 2008 r. Ostatnie trzy miesiące 2008 r. przyniosły spadek eksportu z Pol-
ski do Niemiec o 5,6 %, a importu z Niemiec – o 16,4 %. Nastąpiła aktywizacja salda 
wymiany handlowej. Pomimo tych spadków, rok 2008 stał się pod względem warto-
ści obrotów rokiem rekordowym (61,88 mld euro), a dynamika handlu była pozytywna 
i wyniosła +10,4 % dla polskiego eksportu i +13,2 % dla importu z Niemiec. W ujęciu 
rocznym więc efekt kryzysowego załamania Niemiec uwidocznił się w obrotach z Polską 
w 2009 r. Rok ten przyniósł niespotykany w ostatnim dwudziestoleciu spadek importu 
polskiego z Niemiec o 29,2 % oraz polskiego eksportu do Niemiec o 13,8 %. Powyższe 
spadki handlu Polski z Niemcami były znaczące, ale w ujęciu relatywnym były one nieco 
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łagodniejsze niż zmiany obrotów handlowych Niemiec w ogóle, co przejściowo umoc-
niło naszą pozycję w niemieckim handlu zagranicznym. Eksport do Niemiec spadał też 
łagodniej niż ogólny polski eksport (13,8 % wobec 15,8 % spadku na rynki państw unij-
nych). W przypadku importu – sytuacja była odwrotna12.

U podstaw takiej sytuacji były13: 
 • relatywnie wysoka elastyczność importowa polskiego eksportu,
 • poważny spadek cen importowanych surowców, zwłaszcza energetycznych,
 • czynnik kursowy, a konkretnie – ostra deprecjacja polskiej waluty w stosunku do do-

lara i euro (od września 2008 do lutego 2009).
Saldo wymiany handlowej Polski z Niemcami stało się w 2009 r. dodatnie i wynio-

sło +1,58 mld euro. Oprócz aktywizacji salda, pozytywnym zjawiskiem handlu Polski 
z  Niemcami w  2009  r. była kontynuacja, a  nawet przyśpieszenie zmian w  strukturze 
przedmiotowej polskiego eksportu. Wśród 10 najważniejszych dla polskiego eksportu 
do Niemiec grup towarów nastąpiły w latach kryzysowych 2008–2009 między innymi 
następujące przesunięcia:
 • wzrost udziału eksportu samochodów i ich części (13 % w 2007 r., 14 % w 2008 r., 

24 % w 2009 r.),
 • spadek udziału wyrobów metalurgicznych (17 % w 2007 r., 16 % w 2008 r., 12 % 

w 2009 r.),
 • wzrost udziału wyrobów tekstylnych (4 % w 2007 r., 4,5 % w 2008 r., 5,5 % w 2009 r.),
 • stabilizacja udziału eksportu wyrobów z tworzyw sztucznych (7 %) i wyrobów che-

micznych (4 %),
 • nieznaczny spadek udziału dominującej grupy polskiego eksportu do Niemiec, tj. wy-

robów przemysłu maszynowego (24,5 % w 2007 r., 24 % w 2008 r., 23,5 % w 2009 r.).
W ujęciu klasyfikacji OECD14 w okresie kryzysu w eksporcie Polski do Niemiec na-

stąpił mniejszy spadek obrotów i wzrost udziału w całkowitym eksporcie w grupie towa-
rów średnio wysokiej techniki (m.in. samochody) oraz wzrost obrotów i wzrost udziału 
towarów z grupy wysokiej techniki (sprzęt i aparatura radiowa, telewizyjna i telekomu-
nikacyjna, maszyny biurowe i komputery). Te grupy wykazały ponadprzeciętną odpor-
ność na zjawiska kryzysowe. 

Powrót dobrej koniunktury w Niemczech w 2010 r. (+3,6 % wzrostu PKB) znalazł 
odzwierciedlenie w zmianach handlu zagranicznego ogółem (+14,2 % wzrostu ekspor-
tu i  +13  % wzrostu importu), a  ponadprzeciętnie pozytywne – w  relacjach z  Polską. 
W  2010  r. odnotowano w  stosunkach z  Polską 18,5  % wzrostu obrotów handlowych, 
w  tym 18,2 % wzrostu eksportu do Polski oraz 18,8 % wzrostu importu z Polski. Po-
wrót wysokich stóp wzrostu wydaje się być zjawiskiem trwałym. W 2011 roku obserwuje 
się dalsze zwiększanie tempa wzrostu polskiego eksportu do Niemiec (ok. 20 %), przy 
zmniejszeniu tempa wzrostu importu (5 %)15.

Wydaje się, iż zjawiska kryzysowe w wymianie towarowej Polski z Niemcami miały cha-
rakter krótkotrwały i wystąpiły w łagodniejszej postaci niż w skali gospodarki europejskiej.
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Przepływ inwestycji bezpośrednich. Zależność przepływu kapitałów w  formie 
inwestycji bezpośrednich od stanu koniunktury, w  tym zjawisk kryzysowych, nie jest 
tak jednoznaczna, jak w przypadku strumieni handlu. Związane jest to, z  jednej stro-
ny, z silnie zróżnicowaną motywacją inwestowania za granicą (kosztowa, rynkowa itd), 
a z drugiej – z najczęściej długotrwałym procesem podejmowania decyzji o ZIB i  ich 
ograniczoną odwracalnością. Równocześnie ruchy kapitałowe potrzebują stabilności 
i  zaufania, a  ich wahania w skali światowej są najczęściej silniejsze niż zmiany w ob-
rotach handlowych. Przykładowo, po kilkunastoprocentowym spadku światowych ZIB 
w 2008 r. nastąpiło ich radykalne załamanie i spadek o 39 % w 2009 r.

Na tym tle sytuacja w zakresie transferu ZIB z Niemiec do Polski w ostatnim okresie 
przedstawiała się korzystnie. Skumulowana wartość niemieckich inwestycji bezpośred-
nich w Polsce wyniosła na koniec 2009 r. około 20 mld euro (16 % całości ZIB w Pol-
sce), zaś poziom rocznych przyrostów okazał się ustabilizowany, niezależny od kryzysu 
i wyniósł odpowiednio: w 2007 r. – 1,6 mld euro, w 2008 r. – 1,62 mld euro, w 2009 r. 
– 1,58 mld euro16. Rok 2010 przyniósł rekordowy poziom niemieckich inwestycji bezpo-
średnich w Polsce. Ich poziom wyniósł 2,8 mld euro w skali rocznej17. 

Brak załamania kryzysowego koniunktury, a nawet przyrost PKB o 1,7 % w krytycz-
nym kryzysowym roku 2009, wraz ze stabilizacją polityczną i rosnącym zaufaniem do 
polityki gospodarczej polskiego rządu stały się przesłankami utrzymania wysokiej oceny 
warunków inwestowania ze strony inwestorów niemieckich. Według wyników ankiety 
Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Polska obroniła pierwszą pozycję 
w zestawieniu najatrakcyjniejszych krajów lokowania inwestycji w Europie Środkowo-
Wschodniej18. Głównymi determinantami wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej Polski, 
według ankietowanych, są aktualnie: zaangażowanie i  produktywność pracowników 
oraz członkostwo w UE. W dalszej kolejności atrakcyjność inwestycyjna jest budowana 
przez: terminowe płatności, dostępność wykwalifikowanej siły roboczej, stabilność pra-
wa, rosnący popyt wewnętrzny, koszty pracy i jakość szkolnictwa wyższego19. Efektem 
były wyniki roku 2010. Potwierdziła się tym samym w  relacjach Polska–Niemcy teza 
o komplementarności wymiany handlowej i bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Coraz większego znaczenia w  polsko-niemieckich stosunkach gospodarczych 
w  ostatnim okresie, w  tym w  czasie kryzysowych napięć, odgrywają polskie inwesty-
cje bezpośrednie w Niemczech. Duży, pojemny i atrakcyjny rynek wewnętrzny, możli-
wość wyjścia z niego (najczęściej z partnerem niemieckim) na rynki trzecie, pozytywny 
potencjał oznaczenia made in Germany, przejrzystość i  skuteczne urzeczywistnianie 
zasad państwa prawa, korzystne ceny i  terminy dostaw oraz relatywnie niebiurokra-
tyczne i  szeroko zakrojone wsparcie ze strony władz lokalnych i  centralnych stały się 
pozytywnymi przesłankami lokowania aktywności gospodarczej (głównie handlowej 
i  usługowej) przez polskie przedsiębiorstwa na terenie Niemiec. Według analiz firmy 
KPMG, polskie przedsiębiorstwa uznają za główną przyszłościową lokalizację swoich in-
westycji właśnie rynek niemiecki (158 wskazań; następna w kolejności Ukraina uzyskała 
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49 wskazań)20. Według szacunków Ambasady RP w Niemczech, skumulowana wartość 
polskich inwestycji w RFN wynosi około 1 mld euro21. Informacje niemieckie świadczą 
o zwiększeniu zaangażowania firm polskich na rynku niemieckim. Kryzys gospodarczy 
w Niemczech nie zahamował tego procesu, a raczej odwrotnie: zintensyfikował zjawiska 
przejęć partnerów z  Niemiec przez przedsiębiorstwa z  Polski22. O  ile w  2009  r. firmy 
polskie zainwestowały w Niemczech 52 mln euro, to w 2010 r. poziom ich inwestycji 
wyniósł już 300 mln euro23. Czynniki koniunkturalne pozostają w przypadku inwesty-
cji bezpośrednich bez większego znaczenia. Tak pozostanie najprawdopodobniej także 
w przyszłości. Prognozy ruchu kapitału w formie ZIB w obydwie strony, tj. z Niemiec do 
Polski oraz z Polski do Niemiec, są pozytywne. 

Sfera przepływu usług i migracji pracowników. Waga usług w stosunkach gospo-
darczych Polska–Niemcy stale wzrasta. W  ujęciu absolutnym wartość eksportu usług 
z  Polski do Niemiec wyniosła w  2008  r. 10,7 mld USD, a  importu – 6,9 mld USD24. 
W 2009 r. nastąpił wyraźny spadek do 7,8 mld euro w eksporcie i 5,7 mld euro w impor-
cie, ale już w 2010 r. wartość eksportu wzrosła do ponad 8 mld euro, a wartość importu 
do około 6 mld euro. Udział Niemiec w  całkowitym handlu usługami Polski wynosi 
w eksporcie 30 %, a w imporcie – 24 %. 

W strukturze polskiego eksportu usługowego dominują podróże turystyczne (56 %), 
drugą pozycję zajmuje transport (23 %), a resztę stanowią tzw. pozostałe usługi gospo-
darcze (21 %), a w ich ramach wyróżniają się wartościowo (6 %) i z punktu widzenia 
tradycji polskiej konkurencyjnej specjalności – usługi budowlane. W  imporcie usług 
z Niemiec podróże stanowią 38 %, usługi transportowe – 25 %, a pozostałe usługi go-
spodarcze – 18  %. Większe znaczenie, niż w  przypadku eksportu, mają usługi finan-
sowe, informacyjno-informatyczne oraz honoraria i  opłaty licencyjne. Udział handlu 
wewnątrzgałęziowego w sektorze usług jest bardzo wysoki i sięga 99 %; w branży po-
zostałych usług gospodarczych – 86 % w usługach pocztowych i telekomunikacyjnych, 
82 % w usługach transportowych25. Rynek usług, zwłaszcza w RFN, charakteryzuje się 
wysokim poziomem regulacji i  silną zależnością od zmian koniunktury. Przenosi się 
to na przepływ świadczeń usługowych w relacjach polsko-niemieckich. W przypadku 
usług transportowych nie istnieje możliwość wykorzystania konkurencyjności tej pol-
skiej branży w Niemczech ze względu na zakaz kabotażu, ustalony na okres przejściowy 
do 2014 r. w Traktacie Akcesyjnym Polski do UE. Oznacza to najczęściej uczestnictwo 
polskich przewoźników w  stratach związanych z  koniunkturalnymi spadkami zamó-
wień na usługi transportowe i ograniczony udział w korzyściach w warunkach ożywie-
nia gospodarczego. Podobnie było z  usługami, które wymagały zatrudnienia polskiej 
siły roboczej w Niemczech. W tym zakresie istniały do maja 2011 r. okresy przejściowe, 
zabraniające zatrudniania w Niemczech pracowników z Polski bez uzyskania specjalne-
go zezwolenia na pracę. Dotyczy to w szczególności świadczenia usług przez delegowa-
nych pracowników w branży usług budowlanych i pokrewnych (sprzątanie budynków, 
inwentarza i środków transportu) oraz dekoratorstwie wnętrz. Świadczenie usług w tym 
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zakresie odbywa się nadal na podstawie umowy międzyrządowej z 31.01.1990 r. o od-
delegowaniu pracowników polskich przedsiębiorstw do realizacji umów o dzieło w RFN 
według ściśle ustalonego rocznego kontyngentu. W  ostatnich latach kontyngent ten 
kształtował się na poziomie 14–15 tys. osób średniorocznie, zaś jego wykorzystanie od 
kilku lat spada. Szczególnie wysoki spadek miał miejsce w latach 2008–2009 i wyniósł: 
42 % wykorzystania kontyngentu w 2008 r. i 38,7 % w 2009 r.26 

Na zmniejszenie roli polskiego eksportu usług budowlanych w  ostatnim okresie 
wpłynęły również tzw. efekt przesunięcia na rynki zliberalizowane (Wielka Brytania, 
Irlandia, Niderlandy) oraz ostrość represji władz niemieckich w stosunku do firm pol-
skich, które w  procesie świadczenia usług naruszają bardzo restrykcyjne wewnętrzne 
regulacje niemieckie. 

Szczególna wrażliwość na zmiany koniunktury występuje w ruchu turystycznym. Ry-
nek niemiecki jest dla polskiej branży turystycznej rynkiem podstawowym. Niewielka 
tendencja spadkowa w przyjazdach turystycznych do Polski od 2005 r. (w latach 2005–
2007 – 3 % rocznie) uległa wzmocnieniu w trakcie kryzysu w Niemczech. Spadek liczby 
turystów w 2008 r. wyniósł 9 % i osiągnął poziom 4780 tys. osób, zaś w 2009 r. nastąpił 
spadek o dalsze 5 % do poziomu 4560 tys. osób27. Takie spadki są łagodniejsze niż spadek 
wyjazdów turystycznych Niemców ogółem i spadek liczby wszystkich przyjeżdżających 
turystów do Polski, ale oznacza znaczące zmniejszenie wpływów ze sprzedaży usług tu-
rystycznych. W ruchu turystycznym wyjazdowym Polaków do Niemiec nie odnotowano 
w okresie kryzysu większych zmian. Dane za 2010 r. informują o wyraźnym zmniejszeniu 
tempa spadku przyjazdów turystów niemieckich do Polski (–1 %, tj. 4520 osób)28.

Ruch pracowników w relacjach polsko-niemieckich, ze względu na sztywne regu-
lacje (zakaz zatrudniania bez specjalnych zezwoleń na pracę, obowiązujący do maja 
2011  r.) charakteryzuje się niewielkim uzależnieniem od zmian koniunkturalnych na 
rynku niemieckim. Na tym rynku występuje dość trwały (od połowy lat 90.) trend spad-
kowy. Całkowite zatrudnienie polskich pracowników (kontraktowe przy realizacji umów 
o dzieło, o charakterze sezonowym, o charakterze pomocniczym, studenckie, pracow-
ników o wysokich kwalifikacjach, zatrudnienie pomocy domowych) spadło z poziomu 
ok. 300 tys. osób rocznie w 2000 r. do poziomu ok. 200 tys. w 2009 r.29 Spadek tylko czę-
ściowo może być związany ze stanem koniunktury. W większym stopniu jest wynikiem 
(podobnie jak w  przypadku usług) efektu przesunięcia i  wieloprzyczynowego spadku 
zainteresowania ze strony polskich pracobiorców. 

Kwestia pracowniczej migracji zarobkowej i zatrudnienia Polaków w Niemczech po-
jawiła się ostatnio w dyskusji naukowej oraz polityczno-publicystycznej w kontekście za-
kończenia okresu przejściowego w dostępie siły roboczej z nowych krajów członkowskich 
UE do rynku niemieckiego w dniu 1 maja 2011 r. Istnieje powszechne przekonanie, iż 
otwarcie niemieckiego rynku pracy nastąpiło w korzystnym koniunkturalnie momencie. 
Dobra koniunktura w Niemczech oraz w Polsce zwiększa szanse na niewystąpienie na-
pięć społecznych wraz z pojawieniem się strumieni migracyjnych. Ponadto zmniejszenie 
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się różnic w zarobkach (obecnie relacja kształtuje się jak 1:4) oraz ograniczenie poten-
cjału migracyjnego w Polsce ograniczą z pewnością poziom migracji. Szacunki określały 
poziom nowego zatrudnienia Polaków w Niemczech na około 60–100 tys. osób w skali 
rocznej30. Doświadczenia pierwszych miesięcy swobody dostępu do niemieckiego ryn-
ku pracy nie potwierdziły nawet tych skromnych prognoz. Pracobiorcy nie skorzystali, 
w zauważalnym statystycznie wymiarze, z ofert niemieckich pracodawców.

Zatrudnienie pracowników niemieckich w Polsce koncentruje się w niemieckich fir-
mach inwestujących na rynku polskim i jest związane z ruchem kapitałów w formie ZIB. 
W ostatnim okresie zatrudnienie to nieznacznie wzrosło.

Uwagi końcowe i wnioski

1. Wpływ zmian w polsko-niemieckich stosunkach na stan gospodarki Polski
Przez kanał handlu zagranicznego do gospodarki Polski przeniósł się wyraźnie ne-

gatywny impuls z pogrążonych w recesji gospodarek krajów euro, w tym również z Nie-
miec. Osłabienie tempa wzrostu polskiego eksportu w 2008 r. i jego drastyczny spadek 
w 2009 r. (–13,8 %) skutkowały spadkiem produkcji sprzedanej przemysłu (ok. –10 %)31, 
osłabieniem inwestycji (trwały spadek przyrostu inwestycji w 2008 r. oraz ich załamanie 
w 2009 r. – od –1 do –4 % w I–III kwartale 2009 r.), rosnącym bezrobociem (ok. 2 pp – 
11,9 % na koniec 2009 r.). Popyt krajowy więc spadł przez 3 kwartały 2009 r. o ok. 2–3 %. 
Konsumpcja prywatna nie odnotowała (jak w Europie Zachodniej) spadków absolut-
nych, ale jej wzrost był bardzo nieznaczny (1,6–3,3 % w 2009). PKB w Polsce wzrósł 
w 2009 r. o 1,7 %, ale pozostawał poniżej potencjalnego tempa wzrostu o 3–4 %.

Kanałem rynków finansowych napłynęły z Niemiec negatywne impulsy przybierają-
ce postać: spadku zaufania do systemu finansowego w ogóle, rosnącej awersji do ryzyka 
i  realnego zmniejszenia płynności instytucji finansowych, ograniczania akcji kredyto-
wych. Ponadto deprecjacja waluty polskiej niosła z sobą wzrost zadłużenia w walutach 
obcych oraz specyficzne straty wielu przedsiębiorstw polskich z tytułu tzw. opcji walu-
towych. Spadek poziomu kredytowania (kredyty konsumpcyjne w okresie lipiec 2008–
lipiec 2009 wzrastały tylko o 1,5 % miesięcznie; kredyty inwestycyjne – o 0,7 % mie-
sięcznie, a obrotowe – obniżały swój poziom o 0,2 % miesięcznie) był, z jednej strony, 
związany z małą aktywnością gospodarki, a z drugiej – z wynikiem bardziej restrykcyj-
nej polityki kredytowej banków komercyjnych oraz odcięciem źródeł finansowania ze 
strony zagranicznych właścicieli – inwestorów, w tym – w części z banków niemieckich. 
Poziom napływających inwestycji zagranicznych ustabilizował się, ale brak było silniej-
szych impulsów wzrostowych przychodzących do gospodarki polskiej tym kanałem.

Zjawiska kryzysowe w  gospodarce Niemiec miały również, paradoksalnie, po-
zytywne efekty dla gospodarki polskiej. Dotyczyły one przesunięć w  strukturze 
geograficznej handlu zagranicznego Niemiec na korzyść Polski oraz wzrostu po-
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pytu i sprzedaży niektórych specyficznych dóbr sprzedawanych w Polsce klientom 
z Niemiec. Przykładowo, wprowadzenie premii za złomowanie starych samochodów 
w Niemczech skutkowało, w odczuwalny sposób, wzrostem sprzedaży samochodów 
osobowych w Polsce.

Na pytanie o  ilościowy szacunek wpływu kryzysu w  Niemczech na handel z  Pol-
ską i stan polskiej gospodarki brak jest jednoznacznej odpowiedzi. Wydaje się, iż udział 
Niemiec w osłabieniu tempa wzrostu PKB w Polsce i spadku jego komponentów mógł 
wynieść 1/4 do 1/3 całkowitych skutków. Taki jest bowiem udział Niemiec w polskim 
handlu zagranicznym i w całkowitych przepływach finansowych, zwłaszcza w powiąza-
niach bankowych.
2. Wnioski

Generalnym wnioskiem jest stwierdzenie, że negatywny wpływ kryzysu ekono-
micznego w Niemczech z lat 2008–2009 miał miejsce, ale nie był szczególnie znaczący. 
Spadek popytu na polski eksport był wyraźny, ale towarzyszyły mu poprawa pozycji na 
rynku niemieckim, korzystne zmiany w strukturze eksportu, wynikające z różnej odpor-
ności na kryzys, oraz zjawiska wzrostu popytu ze strony klientów na towary na rynku 
polskim (samochody). 

Bardziej dotknięty kryzysem został eksport polskich usług, zwłaszcza turystycznych, 
oraz przepływy pracobiorców. Przepływ kapitałów w formie ZIB z Niemiec do Polski 
ustabilizował się, zaś z  Polski do Niemiec – wyraźnie wzrósł. Niewątpliwym efektem 
sumarycznym był spadek zatrudnienia i wzrost bezrobocia w Polsce oraz ograniczenie 
popytu wewnętrznego.

Brak katastrofalnych zjawisk negatywnych w relacjach polsko-niemieckich był zwią-
zany, z jednej strony, z łagodnym przebiegiem zjawisk kryzysowych w Polsce, a z drugiej 
– z bardzo szybkim podjęciem skutecznych działań antykryzysowych rządu niemieckie-
go (zmiany regulacyjne i wspomagające poprawę koniunktury).

Dla polskiej polityki gospodarczej wyraźne stają się imperatywy: 
 • sprzyjanie przebudowie polskiej oferty eksportowej w kierunku wzrostu udziału bar-

dziej odpornej na zmiany popytu, tj. dóbr średniej i wysokiej techniki (promocja ba-
dań i współpracy przedsiębiorstw z nauką);

 • sprzyjanie zacieśnieniu związków polskich przedsiębiorstw z  firmami zagranicz-
nymi, w szczególności kooperacji badawczo-rozwojowej oraz transferu ZIB w obie 
strony; polskie inwestycje zagraniczne, zwłaszcza w Niemczech, służą umocnieniu 
pozycji rynkowej i stymulacji wzrostu eksportu;

 • wykorzystanie doświadczeń niemieckich w realizacji antykryzysowej polityki gospo-
darczej, która w Niemczech – uwolniona od doktrynalnych więzi – szybko i skutecz-
nie wprowadziła zmiany w sferze regulacji rynków finansowych i uruchomiła sze-
rokie programy wsparcia banków i przedsiębiorstw; ponadto rząd niemiecki przejął 
inicjatywę w Unii Europejskiej i na forum gospodarki światowej dla zmian regula-
cyjnych na rynkach finansowych.
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12 J. Matthes, Die Bedeutung der Schwellenländer für deutsche Warenexporte, „IW-Trends“ 2010, nr 1, 
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17 Ibidem.
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27 Statystyki Instytutu Turystyki, http://www.intur.com.pl (30.08.2010).
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The implications of the crisis in Germany for the Polish-German  
economic relations and the Polish economy

Summary

The Author attempts to analyze and assess the consequences of the financial and 
economic crisis of the German economy for the economic relations with Poland, and 
indirectly, for the Polish economy. The presentation of the selected indicators concern-
ing the state of the German economy shows the scale of the crisis downturn in Germany, 
thus pointing out the circumstances of influencing economic relations with Poland. The 
analysis on the changes in trade, investments and migration facilitates grasping the con-
nections between the dynamics of the German economy and flows of goods and produc-
tion agents within the Polish-German relations.   

The negative impulses from Germany infiltrated the Polish economy throughout the 
changes in foreign trade and a financial channel, following close links of a few large 
Polish and German banks. The impact of the German economic crisis on the Polish 
economy was not significant. A good economic situation in Poland determined by the 
growing domestic demand and a relatively limited decline in export acted as a buffer. 
Moreover, there were observed specific positive effects, such as, e.g. shifting of some part 
of the German demand for the cars produced in Poland. 



Jakub Świetlik
Studia doktoranckie

Fuzje i przejęcia 
w sektorze bankowym w Europie (UE-25) 
jako czynnik wpływający na finansowanie 

przedsiębiorstw w ujęciu makro

Wprowadzenie

Wielkość instytucji kredytowych oraz stopień koncentracji rynku bankowego 
co najmniej od Wielkiego Kryzysu z 1929 r. stanowią ważny punkt zainteresowania 
polityków, badaczy, ideologów i opinii publicznej krajów rozwiniętych. W ostatnich 
latach zagadnienie to ponownie wysunęło się na pierwszy plan jako jedna z najważ-
niejszych przyczyn wybuchu i  rozprzestrzenienia się kryzysu finansowego i gospo-
darczego w latach 2008–2010. Okazuje się, że postępująca koncentracja sektora ban-
kowego i rozrost instytucji kredytowych – będąc procesem długotrwałym – wywołuje 
skutki nagłe i nieprzewidziane, nie tylko w obszarze samego rynku finansowego, lecz 
także w realnej gospodarce. 

Skutki te są trudne do przewidzenia w dużej mierze właśnie z powodu ewolucyjno-
ści zmian strukturalnych oraz stabilności najbardziej zagregowanych wskaźników doty-
czących wielkości finansowania gospodarki przez instytucje kredytowe. Jednak nawet 
w ujęciu długookresowym, po latach stale rosnącej nominalnej wartości akcji kredytowej 
dla przedsiębiorstw niefinansowych UE-25, od początku 2009 r. zaczęła ona z kwartału 
na kwartał maleć (niewielki kwartalny wzrost zanotowano jedynie w 2 kw. 2010 r., wy-
kres 1). Przełamanie tak długotrwałego trendu wynika z zaistnienia szoku w otoczeniu 
banków. Literatura, w odniesieniu do sektora bankowego jako całości, wymienia dwa ro-
dzaje szoków: wstrząs makroekonomiczny oraz innego rodzaju zagregowany wstrząs, np. 
zmiany regulacyjne. Z kolei w odniesieniu do pojedynczych podmiotów sektora wska-
zuje się na załamanie sytuacji finansowej i konsolidację. Jednak, podczas gdy w świetle 
teorii i badań wstrząsy gospodarcze, sytuacja finansowa i zmiany regulacji przekładają 
się w pewnym stopniu na wielkość finansowania przedsiębiorstw przez banki w skali 
makro, o tyle fuzjom i przejęciom (M&A) na rynku bankowym przypisuje się zazwyczaj 
skutki mikroekonomiczne, ograniczone jedynie do podmiotów transakcji i ich klientów, 
a związane z następującą po konsolidacji reorganizacją [Bonaccorsi, Gabbi, 2003]. Jedy-
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nym dotychczas identyfikowanym aspektem transakcji M&A, mogącym mieć wpływ na 
ogólną wartość kredytów bankowych dla przedsiębiorstw, była postępująca koncentracja 
sektora, kształtująca poziom konkurencji i współpracę banków z klientami. Niemniej, 
jak zauważono w  dalszej części artykułu, zmiany liczby podmiotów bankowych mają 
w Europie (i w USA) charakter długotrwały i stabilny, niezależny od natężenia transakcji 
M&A, a nawet od koniunktury (por. wykres 3). Pewne zależności widoczne są natomiast 
między wielkością kredytów dla przedsiębiorstw a innymi niż liczba podmiotów wskaź-
nikami koncentracji.

W latach 2007–2008 mieliśmy do czynienia z bezprecedensowym wzrostem liczby 
i wartości transakcji M&A w sektorze bankowym w Europie (por. np. wykres 4). Na to 
nałożyły się wybuch kryzysu finansowego i nagłe pogorszenie sytuacji finansowej ban-
ków. Powstaje zatem pytanie, czy, biorąc pod uwagę skalę aktywności M&A, można je 
zakwalifikować do grupy czynników istotnie wpływających na wielkość kredytów ban-
kowych dla przedsiębiorstw w skali makro, w szczególności na przełamanie jej wielolet-
niego trendu wzrostowego.

WyKRES 1. Kwartalna dynamika wartości kredytów dla przedsiębiorstw niefinansowych 
w UE-25

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ECB.
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Opracowanie ma na celu analizę struktury transakcji fuzji i przejęć z udziałem 
instytucji kredytowych1 z  krajów UE-25 w  kontekście kryzysu gospodarczego z  lat 
2007–2008 oraz wstępną identyfikację ewentualnych związków między skalą tych 
transakcji a  wartością kredytów udzielanych przedsiębiorstwom niefinansowym. 
Podstawową tezą opracowania jest twierdzenie, że podczas gdy w latach 2002–2008 
wielkości zagregowane dla rynków krajów członkowskich UE-25 w zakresie wielkości 
finansowania przedsiębiorstw niefinansowych przez instytucje kredytowe nie wyka-
zywały istotnej zależności od skali zjawisk konsolidacyjnych w sektorze bankowym, 
o tyle po wybuchu kryzysu na przełomie 2007 i 2008 r. zależność ta stała się wyraźna. 
Mechanizmem transmisji tej zależności może być przeorientowanie działalności ban-
ków z kredytowej na inwestycyjną.

Znaczenie sektora bankowego 
i jego długookresowe zmiany strukturalne

Z  porównań międzynarodowych wynika, że rozwój rynku finansowego, które-
go sektor bankowy jest jednym z podstawowych elementów, z  reguły idzie w parze 
z ogólnym rozwojem gospodarki, niekiedy go wyprzedzając, a niekiedy podążając za 
nim. Ten związek jest szczególnie widoczny w Unii Europejskiej, gdzie – wyłączywszy 
kraje o ponadprzeciętnie rozwiniętym sektorze usług finansowych w relacji do wiel-
kości gospodarki, tj. Maltę, Cypr i Luksemburg – korelacja między wielkością poży-
czek udzielonych przez instytucje kredytowe (przede wszystkim banki) a wielkością 
PKB per capita jest wyraźna i wynosi prawie 67 % (wykres 2).

W  państwach rozwiniętych, niezależnie od tradycyjnie przeważających w  nich 
form finansowania działalności gospodarczej2, sektor bankowy, jako dojrzała gałąź go-
spodarki, pod względem liczby podmiotów przeszedł już fazę ekspansji i w ostatnich 
latach rozwija się przez zwiększanie skali działalności oraz zakresu i innowacyjności 
usług. Równocześnie procesom tym od dłuższego czasu towarzyszy istotny spadek 
liczby podmiotów sektora: w drugiej połowie lat 90. XX wieku liczba banków w USA 
spadła o ponad 1/3, podczas gdy w strefie euro – z 9500 w 1995 r. do 6400 w 2004 r. 
[Schmieder et al., 2009] i tendencja ta trwa do dziś, również w krajach Europy spoza 
obszaru wspólnej waluty (wykres 3).

Spadek liczby podmiotów ma poniekąd związek z rosnącym zaawansowaniem usług 
bankowych (np. w  zakresie technologii informatycznych), ale również z  dojrzałością 
branży3 oraz, w dużej mierze, także z zewnętrznymi zjawiskami gospodarczymi. Ostat-
ni kryzys gospodarczy, będący po części efektem nadmiernej koncentracji działalności 
finansowej i kredytowej na niektórych ważnych w skali globalnej rynkach, dodatkowo 
sprzyja tej tendencji, choć nie wzmocnił jej w bardzo istotny sposób. 



Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym w Europie (UE-25) jako czynnik wpływający... 95

WyKRES 2. Wielkość kredytów a zamożność krajów UE w 2009 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ECB i Eurostatu.

WyKRES 3. Liczba banków i instytucji kredytowych w UE i USA w latach 2001–2009

Uwaga: Dane dla UE-25(do 2005 r.) i UE-27 (od 2005 r.); wzrost liczby podmiotów w UE w 2009 r. wynika ze zmiany meto-
dologii liczenia instytucji kredytowych w Irlandii. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych FDIC i ECB. 
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W  efekcie tych nakładających się na siebie procesów dochodzi nie tylko do upa-
dłości, czy likwidacji części podmiotów udzielających kredytów, lecz także do różnego 
rodzaju zjawisk konsolidacyjnych (tu utożsamianych z transakcjami M&A). 

O  ile jednak natężenie działań konsolidacyjnych na rynku bankowym ma zbliżoną 
zmienność i przebieg w odniesieniu do cyklu koniunkturalnego, jak większość wskaźni-
ków koncentracji, o tyle zmiany samej liczby podmiotów wydają się bardziej równomierne 
i niezależne od koniunktury. Mimo że dla krajów UE-25 bezpośrednie liniowe zależności 
między wartością oraz liczbą transakcji M&A a PKB w cenach bieżących są przy swojej 
statystycznej istotności bardzo ograniczone4, to liczba podmiotów sektora w analizowa-
nym okresie spadała w stałym tempie, natomiast konsolidacja – zarówno pod względem 
wartości, jak i liczby transakcji – przybrała na sile dopiero pod koniec 2006 r., by przez 
dwa kolejne lata osiągnąć ponad dwukrotnie większą skalę niż miało to miejsce wcześniej. 
Znaczny wzrost przypadł więc na okres tuż przed i podczas kryzysu (wykres 4). 

WyKRES 4. Transakcje fuzji i przejęć (ogółem) z udziałem banków europejskich

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Bloomberg M&A. 

Podobną dynamiką odznaczały się: średnia wielkość podmiotów, udział w aktywach 
ogółem największych banków oraz indeks Herfindahla (wykresy 5 i 6). Mimo krajowych 
i  międzynarodowych inicjatyw dążących do ograniczania wielkości instytucji banko-
wych po wybuchu ostatniego kryzysu, zjawisko too big to fail w tym sektorze wciąż przy-
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WyKRES 5. Charakterystyka wielkośći instytucji kredytowych UE-25

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ECB.

WyKRES 6. Indeks Herfindahla dla instytucji kredytowych UE-25

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ECB.

bierało na sile5, przy stałym spadku liczby podmiotów. W Europie średnia wielkość in-
stytucji kredytowej, mierzona wielkością aktywów ogółem, wzrosła między rokiem 2006 
a 2007 o 22 % i od tego czasu utrzymuje się na poziomie ok. 5 mld euro, natomiast udział 
pięciu największych instytucji kredytowych już od 2004 r. utrzymuje się na poziomie po-
nad 40 %, a w roku 2008 przekraczał 45 %. Indeks Herfindahla, będący tradycyjną miarą 
koncentracji rynku, w tym samym roku wzrósł o ponad 11 %. 

Wynika z tego, że transakcji M&A nie należy utożsamiać z koncentracją mierzoną licz-
bą podmiotów sektora tym bardziej, że nawet przy uwzględnieniu wyłącznie transakcji do-
tyczących aktywów z branży finansowej (instytucji kredytowych, portfolio kredytów, od-
działów itp.) wartości i liczebność rozkładają się w czasie w podobny sposób, jak dla ogółu 
transakcji (wykres 7). Brak liniowego związku między natężeniem konsolidacji a  liczbą 
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podmiotów świadczy o  zróżnicowanych powodach, celach i  charakterystyce transakcji 
M&A gospodarki niekoniecznie prowadzących do eliminowania niezależnych podmiotów 
z rynku. Dla celu opracowania ważne jest jednak również to, że przy porównaniu dyna-
miki wskaźników przedstawionych na wykresach 4, 5, 6 i 7 zauważalne są pewne analogie 
w okresie po 2007 r. (krótkotrwały silny wzrost i następnie spadek) oraz że jednocześnie 
zaczyna ona pokrywać się z dynamiką wielkości kredytów udzielonych przez banki przed-
siębiorstwom (przedstawionej na wykresie 1). Z powyższych spostrzeżeń może wynikać, 
że mechanizm transmisji skali transakcji M&A na wielkość kredytowania przedsiębiorstw 
nie opiera się w ostatnich latach na liczbie podmiotów (jak zazwyczaj przyjmuje się w li-
teraturze), a raczej na przenoszeniu akcentu działalności banków z kredytowej na inwe-
stycyjną (prowadzącą również do zmian w rozkładzie aktywów pomiędzy podmiotami).

WyKRES 7. Transakcje fuzji i przejęć (przedmiot transakcji z branży finansowej) z udziałem 
banków europejskich

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Bloomberg M&A. 

Transakcje M&A a kryzys z lat 2008–2010 

Analiza zmian w  czasie liczby i  wartości transakcji M&A  z  udziałem podmiotów 
europejskiego rynku bankowego uzupełniona zostanie analizą zmian ich wybranych 
właściwości. Aby móc określić, czy również pod tym względem dla transakcji M&A wi-
doczny jest wpływ ostatniego kryzysu gospodarczego, przyjęto arbitralnie moment roz-
dzielający badany zbiór transakcji M&A na dwa podzbiory względem czasu.
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Zwyczajowo za moment wybuchu ostatniego kryzysu finansowego przyjmuje się 
datę 15 września 2008 r., tj. dzień ogłoszenia upadłości przez bank Lehman Brothers. 
Zbiega się to z momentem największego od 1973 r. spadku wartości pożyczek amery-
kańskich banków komercyjnych na rynku międzybankowym, który nastąpił w listopa-
dzie 2008 r. i wyniósł 24,69 % (wykres 8). 

WyKRES 8. Pożyczki amerykańskich banków komercyjnych na rynku międzybankowym 
(w mln USD)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych FED.

WyKRES 9. Indeks Case-Schiller 20 wyrównany sezonowo

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych S&P.
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Upadek dużego międzynarodowego banku można rzeczywiście uznać za bezpo-
średnią przyczynę spadku płynności i zaufania na rynku międzybankowym pod koniec 
2008 r., jednak nie pokrywa on się z największym wzrostem liczby i skali konsolidacji 
z udziałem europejskich banków – który, jak wcześniej stwierdzono, rozpoczął się już 
pod koniec 2006  r. – ani późniejszym raptownym wzrostem wskaźników koncentra-
cji europejskiego sektora bankowego. Podobnie już w czerwcu 2006 r. indeks cen nie-
ruchomości mieszkalnych Case-Schillera przełamał swój długoletni trend wzrostowy, 
w związku z czym już wtedy zaczęła spadać wartość zabezpieczeń instrumentów finan-
sowych opartych na amerykańskich kredytach hipotecznych, instrumentów kupowa-
nych przez banki na całym świecie, przede wszystkim w Europie (wykres 9). 

Sam upadek Lehman Brothers i jego dalsze reperkusje wynikały zatem już z wcześniej-
szego zachwiania równowagi światowej gospodarki w obszarach bezpośrednio związanych 
z działalnością instytucji kredytowych. Z tego powodu za cezurę czasową przy podziale zbio-
ru transakcji M&A przyjęto początek 2008 r., w którym widoczne były już oznaki przegrza-
nia koniunktury na międzynarodowym rynku finansowym i nastąpiło przełamanie wzrosto-
wego trendu liczby i wartości transakcji M&A z udziałem europejskich banków (tabela 1).

TABELA 1. Transakcje M&A z udziałem banków europejskich – ujęcie roczne

Rok Liczba Wartość w mln USD

2002 337 60 838,20

2003 409 65 066,79

2004 371 44 978,75

2005 401 84 779,16

2006 571 138 921,80

2007 752 223 068,70

2008 664 215 528,60

2009 417 150 005,80

2010 365 42 380,88

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Bloomberg M&A.

Porównując strukturę transakcji M&A z udziałem instytucji kredytowych w krajach 
UE-25 przed i po początku 2008 r. (wykresy 10 i 11), można stwierdzić, że udział trans-
akcji, których przedmiotem były aktywa z branży finansowej (w tym portfolio kredy-
tów), spadł o 11 p.p. – z 56 % do 45 %, a ich wartość  o 7 p.p. – z 73 % do 66 %. Przy tym 
niemal całkowicie zniknęły transakcje dotyczące portfolio kredytów. Ponadto w ujęciu 
liczbowym słabo wzrosła aktywność banków na rynku przejęć podmiotów przemysło-
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WyKRES 10. Struktura transakcji według branż pod względem liczby

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Bloomberg M&A.

WyKRES 11. Struktura transakcji według branż pod względem wartości

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Bloomberg M&A.

wych (przemysł, energetyka, technologie, telekomunikacja, usługi komunalne), a moc-
no – podmiotów sektora dóbr i usług konsumpcyjnych, przy czym wartość tych pierw-
szych zmalała, a drugich znacznie wzrosła. W czasie kryzysu mamy zatem do czynienia 
z większym niż przy dobrej koniunkturze zainteresowaniem instytucji kredytowych in-
westycjami w aktywa przemysłowe o niższych wartościach oraz ogólnie w aktywa sek-
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tora dóbr i usług konsumpcyjnych. Banki wycofują się też dość wyraźnie z  inwestycji 
w nieruchomości, zwłaszcza w ujęciu wartościowym. Generalnie wzrasta więc awersja 
do większych, bardziej ryzykownych inwestycji. Wyjątkiem jest sektor dóbr i usług, co 
może wskazywać na skłonność podmiotów bankowych do przejmowania większych 
części biznesu w branżach na ogół lepiej radzących sobie w okresie recesji (np. dóbr 
pierwszej potrzeby). Z wszystkich tych zmian można domniemywać, że działalność in-
westycyjna w niektórych innych niż finansowa branżach staje się dla banków bardziej 
atrakcyjna niż ich podstawowa działalność (w tym kredytowa).

Od 2008 r. zauważalny był też bardzo duży, bo osiemnastopunktowy, wzrost udziału 
transakcji regulowanych gotówką (wykres 12), co potwierdzałoby tezę, że okres kryzysu 
i przecen aktywów wykorzystywany jest przez instytucje kredytowe o dużej płynności i do-
brej sytuacji finansowej na poszukiwanie okazji rynkowych. Z drugiej strony, wniosek ten 
osłabia fakt, że być może duża część wzrostu udziału płatności gotówką wynika z poprawy 
jakości danych, tzn. mniejszej liczby transakcji o nieokreślonej formie płatności (spadek 
z 44 % do 27 %).

WyKRES 12. Struktura transakcji w branży finansowej pod względem formy płatności

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Bloomberg M&A.

Konsolidacja sektora bankowego a finansowanie przedsiębiorstw 
w świetle literatury

Oprócz wpływu na stabilność systemu procesy konsolidacyjne w sektorze bankowym 
na świecie mają również drugi aspekt. Kryzys rynku kapitałowego ostatnich lat odbił się 
w  sferze realnej na sytuacji finansowej przedsiębiorstw (wykres 13), zwłaszcza małych 
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i średnich (MSP), a wielkość ich finansowania stała się kwestią o pierwszorzędnym zna-
czeniu, w dużej mierze decydującą o tym, czy gospodarce światowej uda się uniknąć spi-
rali bankructw i recesji. Jednocześnie zarówno w UE, jak i USA banki są najważniejszym 
źródłem kredytu dla MSP [Cole, Wolken et al.,1996], które to firmy dają ok. 70 % miejsc 
pracy w krajach OECD6. Dodatkowo, kryzys długu rządowego (sovereign debt), z którym 
mamy obecnie do czynienia, znacznie ograniczył możliwości publicznego wsparcia, po-
głębiając problem finansowania przedsiębiorstw. Dlatego też zjawiska mogące wpływać 
na skalę i  strukturę tego finansowania, takie jak dostosowywanie cen do ryzyka (risk-
adjusted pricing), standaryzacja kredytów, czy wreszcie procesy konsolidacyjne, są dziś 
wyjątkowo ważnym przedmiotem zainteresowania polityków i ekonomistów. 

WyKRES 13. Wskaźnik dochodu netto* przedsiębiorstw niefinansowanych UE

*Dochód netto jako procent wartości dodanej netto.

Źródło: Eurostat. 

Osią dyskusji w dotychczasowej literaturze przedmiotu jest pytanie o to, czy procesy 
konsolidacyjne z udziałem instytucji kredytowych zwiększają czy zmniejszają poziom 
finansowania przedsiębiorstw. Od strony metodycznej kwestia wpływu konsolidacji 
na wielkość finansowania badana jest z punktu widzenia wielkości banku powstałego 
w wyniku konsolidacji oraz z punktu widzenia poziomu koncentracji sektora.

Wśród argumentów za negatywnym wpływem konsolidacji na wielkość finansowa-
nia dla przedsiębiorstw wymienia się m.in. fakt, że w sektorach gospodarki charaktery-
zujących się dużą konkurencją szczegółowe informacje dotyczące podmiotów są roz-
proszone, co obniża efektywność procesu oceny pożyczkobiorcy i  zwiększa w  efekcie 
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oprocentowanie pożyczek. Konsolidacja banków zwiększa ich dokładność w  ocenie 
pożyczkobiorców, powodując spadek wolumenu kredytów przy wzroście efektywności 
działalności kredytowej [Beck et al., 2004]. Stymuluje ona też procesy standaryzacji pro-
duktów oraz ograniczanie  zatrudnienia, co z kolei ogranicza elastyczność oferty i ob-
sługi. Duże banki wykazują tendencję do finansowania większych firm, a kredyty dla 
MSP mają relatywnie mniejszy udział w ich aktywach niż ma to miejsce w przypadku 
banków małych. Wynika to z faktu, że duże banki operują innym rodzajem informacji 
kredytowych (hard information) niż małe banki, działające na podstawie mniej wystan-
daryzowanych procedur (relationship lending). W odniesieniu do MSP ten typ informa-
cji jest mniej skuteczny przy ocenie pożyczkobiorców, ponieważ wiele ich cech nie jest 
uwidoczniona w dokumentach finansowych. W efekcie konsolidacji (zwłaszcza z mniej-
szym podmiotem) ta struktura kredytów może przenieść się na strukturę nowej organi-
zacji [Schmieder et al., 2009]. Te różnice w praktyce pożyczkowej oraz silną zależność 
między rozmiarami podmiotu a skalą finansowania MSP wykazali: [Berger et al., 1995], 
[Keeton, 1995, 1996], [Levonian, Soller, 1995], [Berger, Udell, 1996], [Peek, Rosengren, 
1996], [Strahan, Weston, 1996], [Berger, Rosen, Udell, 2001], [Cole, Goldberg, White, 
1997], [Berger, Kashyap, Scalise, 1995], [Beck et al., 2004].

Oceniając dostępność kredytów dla firm w kontekście struktury całego rynku, bada-
cze skupiają się na stopniu konkurencji lub koncentracji depozytów bankowych. Dell’Ar-
ricia i Marquez [Dell’Arricia, Marquez, 2004] pokazują, że efektem większej konkurencji 
może być zwiększenie wolumenu kredytów. Niektóre prace dowodzą również związków 
koncentracji depozytów z mniejszą dostępnością kredytów [DeYoung et al., 1999] lub 
też takich związków nie stwierdzają [Jayaratne, Wolken, 1999], [Cavalluzzo et al., 2002], 
[Berger et al., 2007]. Ostatnie z wymienionych badań dodatkowo dowodzi, że relatywny 
udział w depozytach ważony aktywami banku ogółem ma większy wpływ na dostępność 
kredytu dla firm niż wielkość banku czy koncentracja sama w sobie.

Pozytywny wpływ konsolidacji na dostępność finansowania dla przedsiębiorstw 
uzasadnia się założeniem, że skoro procesy konsolidacyjne są w większości mechaniz-
mem rynkowym7, wydaje się, że towarzyszy im wzrost efektywności i produktywności, 
co z punktu widzenia kredytobiorców oraz całej gospodarki powinno być jak najbardziej 
pożądane. Odnosi się to zwłaszcza do konsolidacji wynikłych z kryzysu, które stanowią 
reakcję branży na raptownie pogarszające się warunki funkcjonowania. Duże instytu-
cje dysponują większymi zasobami, pozwalającymi poszerzyć kanały dystrybucji. Mając 
większą siłę rynkową, mogą one wykazywać większe zainteresowanie nawiązywaniem 
długoterminowych relacji z  młodymi przedsiębiorstwami i  zwiększać finansowanie 
w zamian za udział w przyszłych zyskach [Beck et al., 2004]. Równocześnie większość 
badań wskazuje, że w dłuższym okresie to raczej struktura sektora decyduje o zmianach 
dostępności firm do finansowania, ponieważ w otoczeniu konkurencyjnym inne pod-
mioty sektora bankowego przejmują klientów odrzuconych przez większe, połączone 
banki [Berger, Rosen, Udel, 2001], [Jayaratne, Wolken, 1999], [Peek, Rosengren, 1998], 
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[Strahan, Weston, 1998]. Niekiedy zwraca się również uwagę na bardziej szczegółowe 
cechy banków. Transakcje M&A często zwiększają finansowanie dla firm, ponieważ ban-
ki angażujące się w fuzje charakteryzują się większą specjalizacją niż podobnej wielko-
ści banki unikające takich transakcji. Sam fakt M&A lub tego, że nabywca jest większy 
niż cel przejęcia, nie wystarcza do poparcia tezy, że powstały bank będzie miał mniej-
szą skłonność do finansowania przedsiębiorstw [Peek, Rosengren, 1998]. Istotna jest tu 
zatem wyjściowa skłonność łączących się banków. Podobnie wypowiadają się Berger 
i Black [Berger, Black, 2011]. Według nich duże banki mogą mieć przewagę w pożycza-
niu małym firmom w  zależności od indywidualnie stosowanej technologii i  brak jest 
zależności między wielkością banku a pożyczaniem małym i średnim firmom.

W nurcie badań relacji między strukturą rynku bankowego a wielkością finansowa-
nia dla firm Petersen i Rajan [Petersen, Rajan, 1995] pokazują, że zwiększona konkuren-
cja może prowadzić do mniejszej dostępności kredytów i wyższego ich oprocentowa-
nia, natomiast Zarutskie [Zarutskie, 2006] dowodzi związków koncentracji depozytów 
z większym strumieniem kredytów dla firm.

Niewątpliwą wadą podejścia opartego na wielkości banków jest fakt, że nie bierze 
się w  nim pod uwagę transakcji M&A  między mniejszymi bankami, a  jedynie ustala 
granicę rozmiarów organizacyjnych, po przekroczeniu której finansowanie firm staje 
się relatywnie mniejsze. Z kolei badania struktury rynkowej są narażone na pominięcie 
szczegółowych cech i  zachowań banków biorących udział w  procesach konsolidacyj-
nych. Niektórzy autorzy starają się unikać tych pułapek, łącząc różne metody lub badając 
dynamikę procesów. Berger et al. [Berger et al., 1998] stwierdzają, że wielkość banków 
biorących udział w transakcjach M&A ma znaczenie dla finansowania przedsiębiorstw 
– banki średniej wielkości wykazują najmniejszą skłonność do ograniczania akcji kre-
dytowej po konsolidacji. Ponadto w dłuższym horyzoncie czasowym najważniejsza jest 
dynamika następujących po sobie reakcji podmiotów sektora. W  ujęciu statycznym 
wielkość finansowania może się pogorszyć, jednak kolejne procesy (np. reakcje kon-
kurencji) i następstwa konsolidacji (np. po przejęciu może nastąpić połączenie i mieć 
inne efekty) mogą diametralnie to zmieniać. Bonaccorsi Di Patti i Gobbi [Bonaccorsi 
Di Patti, Gobbi, 2007] w badaniu rynku włoskiego wykazali, że transakcje M&A redu-
kują o ok. 8–10 % wielkość kredytu udzielonego przedsiębiorstwom, z którymi relacje 
się utrzymują po konsolidacji, choć we wcześniejszym badaniu [Bonaccorsi Di Patti, 
Gobbi, 2003] zaobserwowali zwiększenie dostępności kredytów dla firm, jeśli przejmo-
wany bank był w  nich wyspecjalizowany. Z  kolei w  niedawnym badaniu niemieckie-
go sektora bankowego [Schmieder et al., 2009] autorzy doszli do wniosku, że trwająca 
obecnie konsolidacja nie ma istotnego negatywnego wpływu na finansowanie MSP ani 
w odniesieniu do banków biorących udział w transakcjach M&A, ani w odniesieniu do 
stopnia koncentracji sektora. Według nich negatywne efekty mogą ewentualnie nastąpić 
w dłuższym okresie, gdy kredyty dużych firm okażą się bardziej dochodowe niż małych 
i banki zaczną zmieniać swoją politykę.



Jakub Świetlik106

Podsumowując przegląd literatury, należy zaznaczyć, że przy określaniu i  wyja-
śnianiu wpływu transakcji M&A  pomiędzy bankami na wielkość udzielanego przez 
nie finansowania dominuje podejście mikroekonomiczne, związane z charakterystyką 
działalności poszczególnych podmiotów, oraz podejście strukturalne, koncentrujące się 
na zależnościach pomiędzy stopniem konkurencji w sektorze a decyzjami banków. Te 
podejścia były w pełni wystarczające tak długo, jak długo wzrost zagregowanej wielko-
ści kredytowania przedsiębiorstw w gospodarkach krajów UE-25 pozostawał stabilny. 
Do 2008 r. wykazywał on tak małą zmienność, że nie poddawał się analizom wpływu 
poszczególnych czynników makroekonomicznych, a  jedyne wyraźne różnice w czasie 
wielkości finansowania firm obserwowane były wyłącznie w obrębie łączących się grup 
podmiotów lub krótkookresowo w niektórych segmentach rynku kredytowego. Zmiany 
w dynamice wielkości kredytowania i innych zagregowanych czynników pozwalają na 
próbę identyfikacji zależności pomiędzy nimi na poziomie makroekonomicznym. Po-
dejście takie może dać odpowiedź na pytanie, czy wybuch kryzysu w okresie 2007–2008 
na tyle zmienił warunki gospodarcze w UE, że ogólna aktywność banków w zakresie 
fuzji i przejęć dołączyła do grupy czynników istotnie kształtujących strumień finanso-
wania kredytowego dla przedsiębiorstw w ujęciu globalnym. 

Transakcje fuzji i przejęć a finansowanie przedsiębiorstw 
– ujęcie makro

W tym miejscu przeprowadzimy wstępną analizę związków pomiędzy czynnikami ze-
wnętrznymi wywiedzionymi z teorii a wielkością kredytów dla przedsiębiorstw udzielanych 
przez banki w  krajach UE-25. Przy czym sytuację ekonomiczną przybliżamy wielkością 
PKB, a sytuację finansową banków – ogólną wielkością depozytów. Do tego zestawu dołą-
czamy liczbę i wartość transakcji M&A w sektorze bankowym, jako zmienne konsolidacji8.

W całym badanym okresie wielkość kredytów instytucji kredytowych dla przedsię-
biorstw niefinansowych w krajach UE-25 znajdowała się pod wyraźnym wpływem ko-
niunktury gospodarczej, co można stwierdzić, analizując zmiany jej wielkości w porów-
naniu ze zmianami PKB (tabela 2 oraz wykresy 14 i 15).

Należy jednak zaznaczyć, że począwszy od 2008 r. przebieg wykresów staje się mniej 
zbliżony, co oznacza, że wpływ innych czynników makroekonomicznych na wielkość fi-
nansowania przedsiębiorstw przez instytucje kredytowe zaczyna zyskiwać na znaczeniu, 
oraz że wśród nich może być skala transakcji M&A w sektorze bankowym. 

Drugim, obok PKB, czynnikiem ściśle związanym z wielkością kredytów dla przedsię-
biorstw w krajach UE-25 jest wielkość depozytów w instytucjach kredytowych – obydwie te 
wielkości rosły nieprzerwanie aż do końca 2008 r. i były bardzo do siebie zbliżone, choć od 
2005 r. w mniejszym stopniu (wykres 16). Wynika to z faktu, że depozyty detaliczne i korpo-
racyjne są jednym z najważniejszych źródeł finansowania działalności kredytowej banków. 
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TABELA 2. Estymacja parametrów regresji liniowej

Oceny parametrów

Zmienna Intercept PKB w cenach bieżących

St. sw. 1 1

Ocena parametru –1,6E+07 10.77141

Błąd standardowy 2762983 0.98022

Wartość t –5.82 10.99

Pr. > |t| <.0001 <.0001

Ocena standaryzowana 0 0.88334

Przedział ufności 95 %
–21701139 8.77937

–10471025 12.76345

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ECB i Eurostatu.

WyKRES 14. PKB i kredyty dla przedsiębiorstw niefinansowanych w UE 25 (mln EUR)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ECB i Eurostatu. 
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WyKRES 15. Wykres dopasowania dla Kredyty

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ECB i Eurostatu.

WyKRES 16. Depozyty i kredyty dla przedsiębiorstw niefinansowanych w UE-25 (mln EUR)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ECB.
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Ewentualną zmianę znaczenia transakcji fuzji i  przejęć na rynku bankowym dla 
wielkości kredytów korporacyjnych w  kontekście kryzysu gospodarczego zbadamy, 
przeprowadzając analizę regresji metodą krokową oddzielnie dla lat 2002–2007 oraz lat 
2008–2010, tj. zgodnie z zaproponowanym wcześniej punktem zwrotnym. 

Dla danych z lat 2002–2007, mimo że niemal 98 % zmienności wielkości kredytów 
jest wyjaśniana zmiennością wielkości depozytów, to liczbę transakcji M&A  można 
uznać za statystycznie istotną (na poziomie istotności 0,1, tabele 3 i 4).

TABELA 3. Estymacja regresji krokowej (stepwise) dla lat 2002–2007

Krok Zmienna 
wprowadzona

Zmienna 
usunięta

Cząstkowy 
r-kwadrat

r-kwadrat 
modelu C(p) Wartość 

F Pr. > F

1

Depozyty 
w instytucjach 
kredytowych 
(100 mld EUR)   0.9833 0.9833 11.4034 1296.92 <.0001

2 Liczba transakcji 
M&A   0.0044 0.9877 5.0928 7.56 0.0120

3
PKB w cenach 
bieżących 
(100 mld EUR)   0.0022 0.9899 3.0045 4.30 0.0512

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Bloomberg M&A i ECB.

TABELA 4. Estymacja parametrów regresji krokowej dla lat 2002–2007

Zmienna Intercept Liczba transakcji 
M&A

Depozyty 
w instytucjach 

kredytow

PKB w cenach 
bieżących

St. sw. 1 1 1 1

Ocena parametru 1294832 10281 1.34090 –2.03508

Błąd standardowy 1215402 2901.18891 0.13352 0.98113

Wartość t 1.07 3.54 10.04 –2.07

Pr. > |t| 0.2994 0.0020 <.0001 0.0512

Tolerancja —  0.21405 0.04349 0.03643

Nadęcie wariancji 0 4.67187 22.99588 27.44835

Przedział ufności 95 %
–1240453 4229.48683 1.06239 –4.08168

3830116 16333 1.61942 0.01151

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Bloomberg M&A i ECB.



Jakub Świetlik110

Podobnie mały wpływ, w porównaniu do wielkości depozytów, okazuje się mieć PKB 
w cenach bieżących. Wydaje się, że przy stałym w tych latach wzroście PKB i depozytów, 
te drugie konsumują wpływ koniunktury na wielkość kredytów dla przedsiębiorstw. Po-
nadto wartość transakcji M&A okazuje się w modelu statystycznie nieistotna. 

Podobna analiza przeprowadzona dla lat 2008–2010 (tabele 5 i 6) potwierdza najważ-
niejszy wniosek z analizy wykresów: wpływ poszczególnych zagregowanych czynników 
na ogólną wielkość kredytu bankowego dla przedsiębiorstw w krajach UE-25 znacznie się 
zmienił od momentu wybuchu kryzysu finansowego. Wartość transakcji fuzji i przejęć

TABELA 5. Estymacja regresji krokowej (stepwise) dla lat 2008–2010

Krok Zmienna 
wprowadzona

Zmienna 
usunięta

Cząstkowy 
r-kwadrat

r-kwadrat 
modelu C(p) Wartość F Pr. > F

1 Wartość 
transakcji M&A   0.6702 0.6702 3.3068 20.32 0.0011

2
Depozyty 
w instytucjach 
kredytowych   0.1095 0.7797 1.5519 4.48 0.0635

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ECB i Eurostatu.

TABELA 6. Estymacja parametrów regresji krokowej dla lat 2008–2010

Zmienna Intercept Wartość transakcji 
M&A

Depozyty w instytucjach 
kredytowych

St. sw. 1 1 1

Ocena parametru 13329117 11.27787 0.24171

Błąd standardowy 1868345 2.31943 0.11426

Wartość t 7.13 4.86 2.12

Pr. > |t| <.0001 0.0009 0.0635

Tolerancja . 0.97809 0.97809

Nadęcie wariancji 0 1.02240 1.02240

Przedział ufności 95 %
9102628 6.03096 –0.01676

17555606 16.52478 0.50018

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ECB i Eurostatu.
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w sektorze bankowym, której wcześniejszy wpływ był statystycznie nieistotny, stała się 
najważniejszą z  badanych zmiennych, kształtującą strumień finansowania dla firm, 
wyjaśniając 2/3 jego zmienności. Duży wpływ (11 % zmienności wielkości kredytów) 
utrzymała zmienna dotycząca wielkości depozytów, choć jej znaczenie dla modelu rady-
kalnie spadło. Model dla lat 2008–2010 wyjaśnia więc znacznie mniejszą część zmien-
ności wielkości kredytów dla przedsiębiorstw niż w latach wcześniejszych. Jest to bezpo-
średnim efektem większych różnic pomiędzy dynamiką poszczególnych zmiennych po 
2008 r. Daje to też pole do dalszych poszukiwań czynników mogących w ostatnich latach 
istotnie wpływać na zagregowaną wielkość kredytów bankowych dla przedsiębiorstw tu-
dzież innych zmiennych aproksymujących te czynniki.

Wnioski dla dalszych badań

Dla ewentualnych dalszych badań istotne wydają się następujące ustalenia:
 • po 2008 r. w krajach UE-25 zaszły znaczące zmiany dynamiki wielkości kredytów 

udzielanych przedsiębiorcom przez banki,
 • po 2008 r. w krajach UE-25 zaszły znaczące zmiany dynamiki czynników uznawa-

nych w literaturze za mające wpływ na działalność kredytową banków,

WyKRES 17. Rezultaty wniosków kredytowych MSP w Europie (w %)*

* Średnia dla krajów: Belgia, Bułgaria, Dania, Niemcy, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luk-
semburg, Malta, Niderlandy, Polska, Słowacja, Finlandia, Szwecja i Wielka Brytania.

Źródło: Eurostat.
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 • po 2008  r. bardzo duże znaczenie (wobec pozostałych dobranych zmiennych) dla 
wielkości kredytów w skali makro zaczęły mieć procesy konsolidacyjne w sektorze 
bankowym,

 • zależność ta może mieć związek z przesunięciem akcentów w działalności banków 
z kredytowej na inwestycyjną,

 • przyjęte w badaniu zmienne aproksymujące czynniki wpływu identyfikowane w lite-
raturze nie wyjaśniają w pełni zmian wielkości kredytów dla firm.
Tego obrazu dopełnia spostrzeżenie, że oprócz samej wielkości kredytów między 

2007 i  2010  r., znacznie zmienił się również stopień akceptacji i  odrzuceń wniosków 
kredytowych małych i średnich firm w Europie (wykres 17).  Z jednej strony, wskaźnik 
ten może odzwierciedlać spadek rentowności firm, wartości posiadanych przez nie za-
bezpieczeń, czy też krańcowej opłacalności projektów inwestycyjnych. Z drugiej stro-
ny, można go odnieść do potencjału banków do udzielania kredytów, który po 2008 r. 
znacznie się zmniejszył w wyniku spadku jakości posiadanych przez nie aktywów (np. 
obligacji) oraz niekorzystnych zmian w strukturze i cenie pasywów (innych niż depo-
zyty). Wpływ takich cech banków w kontekście udzielanego przez nie kredytu był do-
tychczas – podobnie jak wpływ transakcji M&A – rozpatrywany na poziomie podmiotu 
lub segmentu rynku. Wydaje się, że skoro w okresie załamania koniunktury gospodar-
czej ostatnich lat masa transakcji konsolidacyjnych ujawniła swoje makroekonomiczne 
znaczenie, podobnie może być z pozostałymi czynnikami. Niezbędne byłoby przy tym 
przeanalizowanie większej liczby zmiennych mogących aproksymować poszczególne 
czynniki.

Przypisy

1 Sektor bankowy utożsamiamy w niniejszym opracowaniu z  instytucjami kredytowymi w rozumieniu 
dyrektyw unijnych 2000/12/EC z 20 marca 2000 oraz 2000/28/EC z 18 września 2000. 

2 Chodzi tu o podział na model kapitałowy (kraje anglosaskie) i model dłużny (np. Niemcy).
3 Skutkującej np. obniżką marż i wyjściami mniejszych firm, por. [McGahan et al., 2004].
4 Parametr regresji przy zmiennej PKB w przypadku wartości transakcji M&A wyniósł 0,04745 przy R2 

wynoszącym 0,19, a w przypadku liczby transakcji 0,00007233 przy R2 równym 0,32.
5 Według badania analityków Międzynarodowego Funduszu Walutowego w 12 krajach, w których wy-

stąpił ostatni kryzys, aktywa pięciu największych banków wzrosły z 307 % PKB przed kryzysem do 335 % 
w 2009 r. [Claessens et al., 2011, s. 20]. 

6 Measuring Entrepreneurship: A Digest of Indicators, 2009 edition, OECD.
7 Pomijamy tu transakcje wynikające np. z osobistych ambicji właścicieli banków.
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8 Pomijamy w tym miejscu zmiany regulacyjne, które w badanym okresie miały charakter ewolucyjny, 
zróżnicowany pomiędzy państwami członkowskimi UE i nieskorelowany ze zmianami wielkości kredytów dla 
przedsiębiorstw (np. CRD).
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Mergers and acquisitions in the banking sector  
in Europe (EU-25) as a factor contributing  

to the financing of enterprises in terms of macro

Summary

The aim of the study is answering the question if the number and the value of merg-
ers and acquisitions in the European banking sector (EU-25), particularly in the context 
of their dynamics during the last economic crisis, is connected with the enterprises’ ac-
cess to finance.

The research relates the long-term structural changes of the European banking sec-
tor, changes in the value and the number of M&A in this sector, and macroeconomic 
variables to the value of the credit for non-financial corporations. While the identified 
relations do not allow recognizing important relationships between the processes of con-
solidation and the value of credit for the timespan 2002–2008, the value of the M&A 
transactions became most significant among the considered factors, influencing corpo-
rate bank lending, from 2008 onwards.
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The paper consists of five parts:
– the first part defines the role of the banking sector in the economic growth and de-

scribes its long-term structural changes,
– the second part comprises the description of the changes in the area of M&A in rela-

tion to the crisis of 2008–2010,
– the third part contains a literature review concerning the links between banking sec-

tor consolidation and corporate financing,
– the fourth part comprises the introductory investigation of the relationships among 

particular macroeconomic variables in this area,
– the fifth part consists of the recommendations for the further investigation.
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Efekt kreacji handlu w wymianie handlowej Meksyku 
z krajami partnerskimi 

po wejściu w życie porozumienia NAFTA

Wstęp

Porozumienie o  Wolnym Handlu Ameryki Północnej (NAFTA) weszło w  życie 
1 stycznia 1994 r., tworząc największe ugrupowanie handlowe w skali światowej. Mimo 
że w świecie istnieje wiele ugrupowań regionalnych, NAFTA jest pierwszym, którego 
członkami są kraje o tak znacznie zróżnicowanym poziomie gospodarczym, mające od-
mienne interesy gospodarcze i polityczne.

W istniejącej literaturze niewiele jest prób analizy efektu kreacji handlu w wymia-
nie handlowej Meksyku po wejściu w życie Porozumienia o Wolnym Handlu Amery-
ki Północnej. Celem niniejszego artykułu jest wykazanie, że po zawarciu Porozumie-
nia NAFTA wystąpił efekt kreacji handlu w wymianie handlowej Meksyku z krajami 
członkowskimi. Zainteresowanie tym zagadnieniem sprawił fakt, iż efekt kreacji han-
dlu dla Meksyku pojawia się co najwyżej jako element uboczny w badaniach tego typu 
prowadzonych z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych lub Kanady. Jest to z jednej 
strony skutkiem koncentracji zainteresowania meksykańskich ekonomistów wpływem 
Porozumienia wyłącznie na wielkość produkcji w  niektórych gałęziach przemysłu, 
zatrudnienie w wybranych regionach kraju, poziom życia mieszkańców bądź na bez-
pośrednie inwestycje zagraniczne, a  nie na handel zagraniczny, z  drugiej zaś strony 
wynikiem gromadzenia i publikacji przez oficjalny urząd statystyczny Meksyku bar-
dzo fragmentarycznych, często niespójnych danych statystycznych w zakresie handlu 
zagranicznego, których szczegółowość zmieniała się kilkakrotnie w okresie przyjętym 
jako podstawa badań.

Poniższe analizy przeprowadzono w  formie zagregowanej (dla całości eksportu 
i  importu Meksyku ze wszystkimi krajami NAFTA), a  także w  skali dezagregowanej 
(w odniesieniu do poszczególnych krajów, grup towarowych i pojedynczych towarów 
w handlu ze Stanami Zjednoczonymi oraz z Kanadą). Punktem wyjścia była struktura 
geograficzna i towarowa handlu zagranicznego Meksyku w latach 1988–1993, tj. w la-
tach poprzedzających wejście w życie porozumienia NAFTA. Zmiany, jakie zaszły w obu 
typach struktur (geograficznej i  towarowej), uznane zostały za wpływ Porozumienia, 
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chociaż należy pamiętać, że miały na nie również wpływ pewne czynniki zewnętrzne 
w stosunku do Porozumienia, takie jak proces globalizacji w gospodarce światowej, czy 
mające w  niej miejsce kryzysy finansowe lub wahania cen znaczących surowców, jak 
np. ropa naftowa. Niemniej jednak wysoki stopień zależności meksykańskiej gospodarki 
od gospodarki jej największego i najważniejszego partnera handlowego – Stanów Zjed-
noczonych (około 80 % wymiany handlowej Meksyku przypada na ten kraj) pozwala 
na przypisanie zmian zachodzących w meksykańskim handlu zagranicznym od drugiej 
połowy lat 90. porozumieniu NAFTA.

Badania efektu kreacji handlu w NAFTA – przegląd literatury

Z uwagi na stosunkowo krótki okres istnienia NAFTA literatura dotycząca wpływu 
jego funkcjonowania na handel zagraniczny krajów członkowskich nie jest zbyt bogata. 
Większość autorów koncentruje się w swoich badaniach na efekcie przesunięcia han-
dlu w wymianie handlowej Stanów Zjednoczonych z krajami Europy, Azji lub Ameryki 
Łacińskiej, traktując efekt kreacji handlu w sposób marginesowy. Wśród badań skon-
centrowanych na tej tematyce wymienić należy badania A.O. Krueger1. W badaniach 
autorka skoncentrowała się na próbie odpowiedzi na pytanie, czy NAFTA doprowadziło 
do powstania efektu przesunięcia handlu w wymianie handlowej USA z krajami spoza 
ugrupowania. W celu udowodnienia swojej tezy A.O. Krueger zbadała, jak przedstawiał 
się amerykański handel z krajami spoza NAFTA w porównaniu z wymianą handlową 
USA z krajami ugrupowania. Ponieważ w większości przypadków powstanie NAFTA 
nie wpłynęło na spadek handlu tego kraju z  krajami trzecimi, autorka odrzuciła tezę 
o istnieniu efektu przesunięcia handlu. W celu wykazania istnienia efektu kreacji han-
dlu autorka porównała procentowy udział w amerykańskim imporcie produktów spro-
wadzanych z Meksyku (jako kraju reprezentującego NAFTA) z towarami kupowanymi 
w  krajach Azji Wschodniej (reprezentujących pozostałe kraje świata). Porównanie to 
pokazało, że we wczesnych latach 90. towary importowane z Meksyku powiększyły swój 
udział w rynku amerykańskim, zmniejszając jednocześnie udział w rynku światowym, 
natomiast od 1994 r. Meksyk podniósł swój udział na obydwu rynkach. Na tej podstawie 
A. Krueger stwierdza, że NAFTA w nieznacznym stopniu przyczyniło się do powstania 
efektu kreacji handlu.

Innym autorem, który w swoich badaniach skoncentrował się na efekcie przesunię-
cia handlu jest J. Bhagwati2. Autor sugeruje, że zastosowanie poza- i  parataryfowych 
środków ochrony rynku krajowego (takich jak stosowanie bez ograniczeń ceł antydum-
pingowych czy dobrowolnych ograniczeń eksportu lub porozumień o  uporządkowa-
nym zbycie) w  krajach członkowskich ugrupowania może doprowadzić do znaczne-
go ograniczenia efektu kreacji handlu, przyczyniając się jednocześnie do zwiększenia 
efektu przesunięcia. Podobnie utrzymanie zewnętrznej taryfy celnej na niezmienionym 
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poziomie po wejściu w życie NAFTA w żadnym wypadku nie prowadzi do wyelimino-
wania efektu przesunięcia handlu, a  jedynie może go nieznacznie zmniejszyć. Na tej 
podstawie autor dochodzi do wniosku, że NAFTA niekoniecznie przyczyni się do po-
wstania efektu kreacji, natomiast w dużym stopniu będzie wpływać na powstanie efektu 
przesunięcia handlu.

D. Lederman, W. Maloney i L. Serven3 zajmują się przede wszystkim badaniem efek-
tu przesunięcia handlu krajów NAFTA w handlu z różnymi ugrupowaniami Ameryki 
Łacińskiej, głównie z perspektywy zmian w handlu zagranicznym Stanów Zjednoczo-
nych. Z perspektywy amerykańskiego importu krajami poszkodowanymi przez NAFTA 
okazały się Brazylia, Ekwador oraz Wenezuela, a  nie, jak oczekiwano, kraje Amery-
ki Środkowej, których udział w imporcie Stanów Zjednoczonych w okresie po wejściu 
w  życie NAFTA wzrósł. W  badaniach dotyczących poszczególnych sektorów autorzy 
przeczą wystąpieniu efektu przesunięcia w  handlu odzieżą oraz wyrobami tekstylny-
mi USA z  krajami Ameryki Środkowej. Twierdzą oni, że zmiany w  handlu w  regio-
nie (szybki wzrost udziału eksportu Meksyku w amerykańskim rynku) spowodowane 
zostały w większym stopniu przez dewaluację peso niż przez wejście w życie NAFTA, 
a świadczy o tym fakt, że większość krajów Ameryki Środkowej i Karaibów wykazało 
tę samą stopę wzrostu udziału w rynkach NAFTA. Jedynymi krajami, które wydają się 
ucierpieć z powodu porozumienia, są kraje Azji, gdyż ich udział w amerykańskim ryn-
ku znacznie spadł.

Większość opracowań innych autorów, zajmujących się efektami kreacji i przesunię-
cia w ramach NAFTA, skupia się na znalezieniu odpowiedzi na pytanie, jaki wpływ ma 
to ugrupowanie na handel USA i Kanady, a w szczególności jak porozumienie to wpły-
nęło na zmiany w handlu poszczególnych stanów, prowincji czy regionów tych krajów. 
Do tej grupy należą opracowania H. Walla4, C. Coughlina, H. Walla5, a także J. Broxa6. 
Literatura dotycząca znaczenia NAFTA dla Meksyku koncentruje się bardziej na tema-
tyce wpływu, jakie miało jego powstanie na rozwój poszczególnych działów gospodarki, 
niż na badaniach dotyczących efektu kreacji i przesunięcia handlu.

H. Wall7 w swoich rozważaniach nad skutkami NAFTA dla handlu Ameryki Północ-
nej koncentruje się na geograficznym efekcie integracji wewnątrz krajów wchodzących 
w skład ugrupowania lub też poszczególnych prowincji. Autor w swoich badaniach wy-
kazał istnienie znacznych różnic we wpływie NAFTA na handel określonych obszarów 
Kanady i USA. Porozumienie przyczyniło się do znacznego spadku handlu prowincji 
wschodniej Kanady z USA i Meksykiem, podczas gdy prowincje centralnej części tego 
kraju zwiększyły wymianę handlową z USA i Meksykiem, redukując jednocześnie swój 
eksport do Europy. Na handel prowincji zachodniej Kanady z USA NAFTA nie wywarła 
żadnego wpływu, przyczyniając się jednocześnie do znacznego wzrostu handlu z Meksy-
kiem i jednoczesnego znacznego spadku handlu z Europą i Azją. W przypadku poszcze-
gólnych regionów USA Porozumienie przyczyniło się do jego wzrostu ze wszystkimi 
analizowanymi regionami.
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J. Morales8 zajmuje się również problemem zróżnicowanego wpływu NAFTA na 
różne regiony Meksyku. Choć jego badania nie dotyczą bezpośrednio pomiaru efektu 
kreacji czy przesunięcia handlu Meksyku po wejściu w życie Porozumienia, to wysuwa 
on tezę, że NAFTA nie wpłynęła bezpośrednio na pogłębienie specjalizacji w  handlu 
Meksyku ze Stanami Zjednoczonymi, ale bardziej przyczyniła się do pogłębienia istnie-
jących więzów między kluczowymi dla Meksyku stanami USA, głównie granicznymi 
oraz północną i centralną częścią Meksyku.

P.J. Wylie i R.F. Wylie w swoich badaniach podjęli próbę określenia możliwej wielko-
ści efektu przesunięcia handlu w wyniku NAFTA w imporcie wyrobów przetworzonych 
z krajów trzecich do USA, Kanady oraz Meksyku9. Zgodnie z wynikami ich badań, NAFTA 
przyczyni się średnio do jednoprocentowego spadku importu z krajów trzecich na rynek 
Stanów Zjednoczonych. W Kanadzie spadek importu z krajów trzecich wyniesie 5,5 %, 
natomiast w Meksyku aż 9 %. Zarówno w USA, jak i w Kanadzie efekt przesunięcia han-
dlu uwidoczni się najbardziej w handlu surowcami i gotowymi wyrobami włókienniczy-
mi oraz odzieżą, wyrobami z plastiku, skóry, a także wyrobami z metali oraz surowca-
mi chemicznymi i wyrobami gotowymi z tej branży. W przypadku Meksyku natomiast 
największy efekt przesunięcia handlu wystąpi w imporcie wyrobów z plastiku, odzieży, 
wyrobów z metali, sprzętu transportowego oraz różnych wyrobów przemysłowych.

K. Clausing10 zajmuje się natomiast analizą efektów kreacji i przesunięcia handlu będą-
cych wynikiem kanadyjsko-amerykańskiego porozumienia o wolnym handlu (CUFTA). 
Opierając się na elastycznościach popytu importowego i podaży eksportowej oraz biorąc 
pod uwagę średnie zmiany w stawkach celnych, K. Clausing wykazał, że amerykański im-
port z  Kanady był, dzięki CUSFTA, w  1994 roku o  26  % wyższy. Porównując tę liczbę 
z rzeczywistym wzrostem amerykańskiego importu z Kanady w roku 1994, wykazuje on, 
że 54 % z 42 mld USD, o jakie wzrósł amerykański import, było wynikiem Porozumienia.

Reasumując wyniki przedstawianych badań: efekt kreacji handlu w krajach NAFTA 
nie wystąpił (A. Kruger, J. Bagahwati, D. Lederman i  inni) lub jego wartość była rela-
tywnie niska (H. Wall, P.J. Wylie). Efekt przesunięcia zdaniem wymienionych autorów 
występuje, lecz jego skala jest odmienna dla każdego kraju: najbardziej uwidacznia się 
w przypadku Stanów Zjednoczonych najmniej w przypadku Meksyku.

Metoda badań efektu kreacji handlu 

W niniejszym artykule porównano wartości rzeczywiste, jakie osiągnął meksykański 
eksport oraz import ze Stanów Zjednoczonych i Kanady po wejściu w życie NAFTA, 
z wartościami hipotetycznymi, jakie osiągnąłby ten eksport oraz import w przypadku 
braku Porozumienia przy założeniu, że rozwijałby się on w taki sam sposób, jak w okre-
sie poprzedzającym Porozumienie. Analizę wymiany handlowej przeprowadzono na 
podstawie danych statystycznych dostarczonych przez meksykański urząd statystyczny. 
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Za okres sprzed wejścia w życie NAFTA, który posłużył do wyznaczenia hipotetycznych 
wielkości importu i eksportu w latach późniejszych, przyjęto lata 1988–1993. Wybór ta-
kiego okresu wymuszony został przede wszystkim zmianami w systemie prezentowania 
danych statystycznych przez Meksykański Instytut Statystyczno-Geograficzny (INEGI)11. 
Dodatkowo czas ten pokrył się z  okresem wprowadzenia przez Meksyk kolejnej fazy 
otwarcia gospodarki – procesu rozpoczętego w 1986 r.12 

Podstawowym celem badań jest wykazanie, że powstanie NAFTA doprowadziło do 
wystąpienia efektu kreacji w handlu Meksyku (zarówno w jego imporcie, jak i w ekspor-
cie), a także określenie tych towarów, którymi handel przyczynił się do powstania tego 
efektu w największym stopniu. 

W  imporcie za efekt kreacji przyjęto wzrost meksykańskich zakupów w  krajach 
członkowskich ugrupowania bez rozróżnienia, czy rosnący import zastąpił produkcję 
krajową w Meksyku czy też import pochodzący z krajów trzecich (efekt brutto zgodnie 
z terminologią B. Balassa)13. Efekt kreacji handlu zbadano najpierw dla meksykańskie-
go importu jako całości, a następnie badaniu poddano 21 sekcji towarów według mek-
sykańskiej taryfy celnej. W przypadku najważniejszych grup towarowych, do których 
zaliczono: rolnictwo i przemysł spożywczy (sekcje 1–4), przemysł chemiczny (sekcja 6), 
włókienniczo-odzieżowy (sekcja 11), wyroby z żelaza i metali nieżelaznych (sekcja 15), 
maszyny i  urządzenia mechaniczne oraz elektryczne (sekcja 16), sprzęt transportowy 
(sekcja 17), badania przeprowadzono również według rozdziałów taryfy celnej. Z uwagi 
na fakt, że taryfy celne krajów członkowskich ulegały stopniowemu obniżeniu w ciągu 
15 lat od wejścia w życie Porozumienia, badania przeprowadzono dla lat 1994, 1997, 
2000, 2002 oraz 2006. Efekt kreacji w imporcie całkowitym Meksyku w 1994 r. obliczono 
na podstawie następującego wzoru:

gdzie:
E C

kimp – efekt kreacji handlu w imporcie całkowitym,
F C

94 – rzeczywisty import całkowity Meksyku ze Stanów Zjednoczonych lub 
Kanady bądź obu krajów w 1994 r.,

 – hipotetyczny import całkowity Meksyku z tych samych krajów w 1994 r. 
w przypadku, w którym NAFTA nie weszłoby w życie,

C – import całkowity Meksyku z danego kraju lub krajów w danym roku.

Przewidywany import całkowity Meksyku w przypadku nieistnienia NAFTA w 1994 r. 
obliczono za pomocą ekstrapolacji liniowej rzeczywistych wartości całkowitego importu 
Meksyku w latach 1988–1993 według wyżej przedstawionego wzoru przez wyrażenie:
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gdzie:
F C

93 – rzeczywisty import całkowity Meksyku odpowiednio z USA lub Kanady bądź 
obu krajów w 1994 r.,

F C
88 – rzeczywisty import całkowity Meksyku z USA, Kanady lub obu w 1988 r.

Efekt kreacji importu całkowitego w latach następnych obliczono w sposób podobny, 
zmianie ulegał w kolejnych latach jedynie człon wzoru określający hipotetyczny import 
całkowity Meksyku w danym badanym roku14. W podobny sposób określony został efekt 
kreacji importu poszczególnych grup towarowych.

gdzie:
Fi

kimp – efekt kreacji handlu w grupie towarowej i,
Fi

94 – rzeczywista wartość importu grupy towarowej i w 1994 r.,

Fi
93 – rzeczywista wartość importu grupy towarowej i w 1993 r.,

Fi
88 – rzeczywista wartość importu grupy towarowej i w 1988 r.,

 – przewidywany import grupy towarowej i, jaki miałby miejsce w przy-
padku nieutworzenia NAFTA w 1994 r.,

i – grupa towarowa według meksykańskiej taryfy celnej.

Hipotetyczny import grupy towarowej i w kolejnych poddanych analizie latach, po-
trzebny do określenia wielkości efektu kreacji handlu, uzyskano w sposób podobny do 
opisanego powyżej dla efektu kreacji w imporcie całkowitym.

W przypadku meksykańskiego eksportu do krajów NAFTA efekt kreacji obliczono 
w sposób identyczny jak w przypadku importu, tj. porównując rzeczywiste i hipotetycz-
ne wielkości eksportu w analizowanych latach: 1994, 1997, 2000, 2002 oraz 2006. Efekt 
kreacji eksportu całkowitego obliczono według następującego wzoru:

gdzie:
E kexp – efekt kreacji całkowitego exportu Meksyku,
XC

94 – odpowiednio rzeczywisty meksykański eksport do USA, Kanady lub do obu 
krajów łącznie w 1994 r.,
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XC
93 – rzeczywisty eksport całkowity w 1993 r.,

XC
88 – rzeczywisty eksport całkowity w 1988 r.,

 – hipotetyczny całkowity eksport do określonego kraju lub krajów, jaki 
miałby miejsce w 1994 r., gdyby nie doszło do wejścia w życie NAFTA.

Hipotetyczna wartość dla lat 1997, 2000, 2002 oraz 2006 obliczona została podobnie, 
jak w przypadku importu. 

Tak jak w imporcie, również w eksporcie analizie poddano nie tylko eksport całkowi-
ty, ale również przeprowadzono badania dla każdej z 21 sekcji meksykańskiej taryfy cel-
nej, a w przypadku gałęzi przemysłowych mających największy udział w meksykańskim 
eksporcie (wyrobów pochodzenia rolnego i hodowlanego – sekcje 1 i 2; wyrobów prze-
mysłu spożywczego – sekcja 4, wyrobów przemysłu chemicznego – sekcja 6; włókienni-
czo-odzieżowego – sekcja 11; maszyn i urządzeń – sekcja 16 oraz sprzętu transportowego 
– sekcja 17) uszczegółowiono je nawet do rozdziałów taryfy celnej. Efekt kreacji eksportu 
w poszczególnych grupach towarowych obliczono według następującego wzoru:

Ei
kexp – efekt kreacji handlu w grupie towarowej i,

Xi
94 – rzeczywista wartość importu grupy towarowej i w 1994 r.,

Xi
93 – rzeczywista wartość importu grupy towarowej i w 1993 r.,

Xi
88 – rzeczywista wartość importu grupy towarowej i w 1988 r.,

 – przewidywany import grupy towarowej i, jaki miałby miejsce w przy-
padku nieutworzenia NAFTA w 1994 r.

Dla kolejnych badanych lat (1997, 2000, 2002 oraz 2006) efekt kreacji eksportu w po-
szczególnych badanych grupach towarowych obliczono podobnie, jak efekt kreacji importu.

Efekt kreacji handlu w wymianie handlowej Meksyku 
z krajami NAFTA ogółem

Z punktu widzenia meksykańskiego handlu zagranicznego wejście w życie NAFTA 
przyczyniło się przede wszystkim do uruchomienia efektu kreacji handlu w eksporcie. 
W 1994 r. meksykański eksport do krajów NAFTA wyniósł 53,7 mld USD, co oznaczało 
jego wzrost w porównaniu z 1993 r. o 9,2 mld USD, z tego 1,7 mld USD było wynikiem 
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efektu kreacji. Rosnące znaczenie tego efektu w eksporcie uwidacznia się w latach na-
stępnych. W 1997 r. na efekt kreacji przypadło 22,2 mld USD z 97 mld USD, tj. całkowi-
tej wartości towarów wyeksportowanych w tym roku do krajów NAFTA.

TABELA 1. Efekt kreacji handlu w meksykańskim eksporcie do krajów NAFTA (w mln USD)

Sekcja 
przemysłu 1994 1997 2000 2002 2006

1 –146,13 –341,12 –434,47 –854,82 –1 012,67

2 –137,22 –187,92 –758,41 –1 592,08 –870,44

3 –2,66 –24,94 –42,89 –58,98 –43,52

4 836,31 525,54 944,34 1 264,39 3 133,39

5 –141,75 1 483,72 3 396,56 668,21 19 299,50

6 –118,76 228,28 128,25 –419,73 139,48

7 –106,23 33,1 485,82 –271,17 770,33

8 –4,94 91,1 157,11 –174,54 –229,32

9 –77,75 –103,66 –286,51 –590,96 –717,90

10 –190,63 –90,48 –87,98 –316,44 –196,93

11 312,51 3 913,11 6 389,95 4 733,11 2 127,43

12 –78,39 49,99 –132,5 –284,32 –492,21

13 33,35 150,32 357,86 155,21 531,97

14 31,68 300,31 215,18 371,55 2 086,49

15 –59,71 1 371,49 1448,49 1 099,57 3 017,38

16 1 577,58 8 102,58 2 5574,21 15 027,86 25 098,24

17 –28,07 5336,1 12 784,62 10 409,89 14 369,62

18 –125,96 685,54 1 660,95 1 906,05 4 001,14

19 1,25 3,69 4,33 10,25 6,45

20 54,97 605,23 1 449,93 1 752,41 1 987,99

21 12,21 4,79 8,15 0,62 2,54

22 10,43 21,11 28,21 26,59 189,40

Suma 1 652,09 22 157,88 53 291,20 32 862,67 73 198,40

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Sistema Anual de Comercio Exterior Mexicano, INEGI, 1993, 1996–2000, 2002, 
2006, według metodologii opisanej wyżej.
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W 2000 r. Meksyk sprzedał do USA i Kanady towary o łącznej wartości 151 mld USD, 
z których ponad 1/3 przypisać można efektowi kreacji. W 2002 r. wartości te wyniosły 
odpowiednio: 146 mld USD całkowitego eksportu do krajów ugrupowania, z których 33 
mld USD uznać można za efekt kreacji. W cztery lata później kraje Ameryki Północnej 
kupiły w Meksyku towary o wartości 217 mld USD, z czego 1/3 to wynik efektu kreacji 
handlu. Przyczyną tego był fakt, że oba kraje partnerskie otworzyły dla Meksyku swo-
je rynki szybciej, niż uczynił to Meksyk. Wraz z wejściem w życie Porozumienia 84 % 
meksykańskiego eksportu do USA oraz 79 % eksportu do Kanady otrzymało bezcłowy 
dostęp do rynku partnerów (cła zniesiono na towary sklasyfikowane w 7300 pozycjach 
taryfy celnej)15. 

W pięć lat później, dzięki obniżeniu do zera stawek celnych w dalszych 1200 pozy-
cjach taryfy celnej, taki dostęp uzyskało dalsze 8 % eksportowanych towarów. Ponadto 
w ważnych dla Meksyku dziedzinach, takich jak przemysł włókienniczy i tekstylny czy 
rolnictwo, zniesieniu uległy niektóre ograniczenia poza- i parataryfowe, które w znacz-
nym stopniu przyczyniły się do powstania efektu kreacji handlu.

Szczegółowa analiza meksykańskiego eksportu do krajów NAFTA po wejściu w życie 
Porozumienia (tabela 1) wykazuje, iż nie wszystkie towary w równym stopniu skorzystały 
z obniżek celnych, tym samym efekt kreacji handlu w przypadku eksportu tych dóbr był 
różny. W pierwszych latach najbardziej skorzystały na wejściu w życie NAFTA te gałęzie 
meksykańskiej gospodarki, w których najbardziej rozwinął się przemysł typu maquilado-
ras16, czyli oparty na częściach oraz półfabrykatach importowanych przede wszystkim ze 
Stanów Zjednoczonych w celu montowania lub składania wyrobów gotowych.

Efekt kreacji handlu w badanych okresach wystąpił przede wszystkim w meksy-
kańskim eksporcie do krajów NAFTA w  zakresie wyrobów przemysłu elektronicz-
nego: różnego typu maszyn i urządzeń liczących, komputerów, odtwarzaczy dźwię-
ku, telewizorów, fotokopiarek i kalkulatorów oraz maszyn do sprzedaży detalicznej 
(sekcja 16), sprzętu transportowego: samochodów osobowych i ich części, takich jak: 
kable do świec w aparacie zapłonowym, liczniki i szybkościomierze, pasy bezpieczeń-
stwa, poduszki powietrzne, części do wycieraczek, zespoły układu kierowniczego, 
sprzęt radiowy do samochodów osobowych, a także samochodów ciężarowych (sek-
cja 17) oraz wyrobów przemysłu lekkiego: ubrań gotowych uszytych z tkanin i dzia-
nin: spodni typu jeans, podkoszulek bawełnianych, krótkich spodenek oraz spodni 
damskich (sekcja 11). W przypadku przemysłu lekkiego do wzrostu meksykańskiego 
eksportu przyczyniło się ponadto zniesienie ograniczeń ilościowych w  dostępie do 
amerykańskiego rynku. Efekt kreacji w  innych branżach przemysłu maszynowego, 
produkujących maszyny mające zastosowanie w  sektorze budowlanym, szklarskim 
oraz produkcji papierosów (sekcja 16), wynikł przede wszystkim z nowych inwestycji 
w tym sektorze gospodarki spowodowanych faktem, że proces otwarcia meksykań-
skiej gospodarki oceniony został przez krajowych przedsiębiorców jako trwały i nie-
odwracalny17. Pozostałe grupy towarowe, w których efekt kreacji wystąpił, obejmują 
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produkty mineralne (sekcja 5), głównie ropę naftową oraz wyroby przemysłu spożyw-
czego (sekcja 4); w tym ostatnim przypadku do jego powstania przyczynił się będący 
wynikiem promocji eksport piwa i tequili oraz wyrobów cukierniczych.

Porozumienie wywarło natomiast negatywny wpływ na eksport zwierząt żywych 
(sekcja 1), artykułów rolnych pochodzenia roślinnego (sekcja 2), tłuszczy, olejów roślin-
nych i zwierzęcych (sekcja 3), mimo że w badanym okresie odnotowano wzrost eksportu 
produktów rolno-hodowlanych. Może to wyjaśnić fakt, że sektor ten w gospodarce mek-
sykańskiej nie jest ukierunkowany na eksport (poza niewielkim sektorem obejmującym 
warzywa i owoce); większość produkcji przeznaczana jest do konsumpcji własnej a po-
nadto spada jego znaczenie w meksykańskiej gospodarce. Podobne przyczyny złożyły 
się na negatywny efekt kreacji handlu w przypadku eksportu drewna i wyrobów z nie-
go wykonanych (sekcja 9) oraz celulozy i papieru (sekcja 10). W przypadku eksportu 
obuwia i nakryć głowy (sekcja 12) o negatywnym efekcie kreacji handlu zadecydowała 
rosnąca konkurencja na rynkach krajów partnerskich wyrobów pochodzących przede 
wszystkich z Chin.

Podobnie, choć nie tak mocno, ujawnił się efekt kreacji handlu w  meksykańskim 
imporcie. W 1994 r. Meksyk zakupił w krajach ugrupowania towary o wartości 25 % 
większej od tej z roku poprzedniego (57,5 mld USD), z których jedynie 4 mld USD uznać 
można za wynik efektu kreacji. W 1997 r. wielkości te wyniosły odpowiednio 82,3 mld 
oraz 6 mld USD, a w trzy lata później 130 mld USD, z których ponad 30 mld było wyni-
kiem efektu kreacji handlu. W dwóch ostatnich badanych latach efekt kreacji w imporcie 
zanikł, mimo że w porównaniu z 1993 r. import z krajów ugrupowania wzrósł odpo-
wiednio o prawie 70 mld i ponad 91 mld USD i wyniósł 114,3 mld USD w 2002 r. oraz 
137,6 mld USD w 2006 r. 

Słabszy w porównaniu z eksportem efekt kreacji handlu w meksykańskim imporcie 
z krajów ugrupowania (tabela 2) był następstwem wolniejszego otwarcia meksykańskiej 
gospodarki w  porównaniu do wspomnianego wcześniej otwarcia gospodarek Stanów 
Zjednoczonych i Kanady. W 1994 r. Meksyk zredukował swoje stawki celne na towary 
sklasyfikowane w 5900 pozycjach taryfy celnej, obejmując tym samym zerową stawką 
celną 43 % importu ze Stanów Zjednoczonych oraz 41 % importu z Kanady. W 1999 r. 
bezcłowy dostęp do krajowego rynku uzyskało dalsze 18 % importu z krajów partner-
skich (dzięki zerowej stawce celnej dla towarów sklasyfikowanych w dalszych 2500 po-
zycjach taryfy celnej). Pozostała części importu, stanowiąca jego 38 % i obejmująca 3300 
pozycji taryfy celnej uzyskała zerowe stawki celne w roku 200418. Ważnymi czynnikami, 
które wpłynęły na zanik efektu kreacji handlu w ostatnich badanych latach, były Poro-
zumienia o Wolnym Handlu, jakie Meksyk podpisał z Unią Europejską oraz Japonią. 
Dzięki nim europejskie i  japońskie produkty są importowane przy zastosowaniu tych 
samych stawek celnych, którymi obciążane są wyroby sprowadzane z krajów NAFTA19.

Pozytywnym czynnikiem, który oprócz obniżek celnych wpłynął na efekt kreacji 
w pierwszym roku obowiązywania porozumienia, była polityka ekspansji kredyto-
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wej banków handlowych, która wraz z optymizmem wynikającym z wejścia w życie 
porozumienia wpłynęła wysoce pobudzająco na wydatki sektora prywatnego na za-
kup importowanych dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku oraz przyczyniła się do 
wzrostu wydatków na zakup importowanych dóbr kapitałowych20. 

TABELA 2. Efekt kreacji handlu w meksykańskim imporcie z krajów NAFTA (w mln USD) 

Sekcja 1994 1997 2000 2002 2006

1 210,65 –53,42 398,91 559,66 1014,04

2 350,03 161,07 –14,55 161,55 862,80

3 6,63 11,69 –102,31 –73,4 –134,18

4 83,46 –765,48 –744,57 –646,11 –98,74

5 –386,47 –1 422,98 1 436,8 46,82 5 049,98

6 378,59 436,96 –180,17 521 3 059,87

7 –9,83 1 263,71 2 744,33 867,56 2 368,46

8 –23,88 226,29 371,31 74,49 –190,31

9 –129,82 –470,19 –529,44 –760,54 –998,22

10 277,38 –320,21 –98 –1 324,63 –1 491,62

11 183,17 1 454,75 2 754,89 829,93 –2 448,59

12 –68,85 –171,63 –203,21 –270,78 –395,68

13 –5,58 –15,63 122,01 –68,22 –333,92

14 52,21 21,69 491,98 123,89 15,11

15 –263,22 915,18 2 200,56 –1 314,06 663,18

16 2 172,49 6 119,28 20 758,46 1 312,67 –8 218,85

17 1 165,57 5 681,73 10 838,38 10 040,24 12 006,29

18 51,59 –70,31 521,34 82,58 –491,82

19 13,83 1,98 6,89 –1,66 –3,05

20 645,67 –189,21 –183,99 –643,75 –1 062,80

21 5,53 0,43 –9 –13,22 –14,94

22 –727,42 –7093,4 –10 284,52 –10 197,32 –17 319,48

Suma 3 981,73 5 722,30 30 296,10 –693,3 –8 162,47

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Sistema Anual de Comercio Exterior Mexicano, „INEGI”, 1993, 1996–2000, 2002, 
2006, według metodologii opisanej wyżej.
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Jedną z przyczyn, które sprawiły, że efekt kreacji w meksykańskim imporcie był 
niższy od oczekiwanego, stanowił kryzys gospodarczy w latach 1994–1995, spowo-
dowany dewaluacją meksykańskiego peso. Prowadzona we wcześniejszych latach 
(1988–1994) polityka promocji stabilnego parytetu peso przyciągnęła do Mek-
syku znaczący kapitał krótkookresowy, co sprawiło, że gospodarka meksykańska 
w pierwszym roku obowiązywania Porozumienia była od niego bardzo uzależniona. 
Choć z perspektywy czasu wiadomo, że już wcześniej należało zdewaluować peso 
z uwagi na rosnące trudności zdobycia dewiz potrzebnych do finansowania rosną-
cego deficytu na rachunku bieżącym; krok ten podjęto dopiero w grudniu 1994 r. 
po drastycznym spadku rezerw walutowych. Decyzja ta spowodowała gwałtowny 
odpływ kapitału krótkookresowego i  w  konsekwencji kolejny kryzys gospodar-
czy w Meksyku21. Doprowadził on do zahamowania wzrostu gospodarczego kraju 
w pierwszych latach po wejściu w życie porozumienia, przyczyniając się tym samym 
do mniejszego zapotrzebowania na import. 

Efekt kreacji w meksykańskim imporcie pojawił się w tych samych dziedzinach 
gospodarki, co w eksporcie. Wiąże się to z jednej strony z faktem, że wyroby z branż: 
maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny i elektroniczny (sekcja 16), sektor moto-
ryzacyjny: części samochodowe – cylindry aluminiowe do gaźników, karoserie do 
samochodów osobowych oraz poduszki powietrzne – z  wyjątkiem samochodów 
(sekcja 17) – otrzymały bezcłowy dostęp do meksykańskiego rynku już w  roku 
1994. Wzrost importu samochodów osobowych o  pojemności silnika od 1500 do 
3000 cm3 oraz powyżej 3000 cm3, a także samochodów ciężarowych związany był ze 
zniesieniem przez Meksyk obowiązujących ograniczeń ilościowych uzależniających 
wielkość importu aut od ich eksportu. W przemyśle lekkim NAFTA przyczyniło się 
do wzrostu liczby przedsiębiorstw typu maquiladora, co wpłynęło na zwiększony 
import bawełny, tkanin z włókien syntetycznych, materiałów impregnowanych oraz 
pokrytych włóknami syntetycznymi i sztucznymi, a także ubrań z tkanin bawełnia-
nych, głównie podkoszulek bawełnianych, dodatków do ubrań, tkaniny typu jeans, 
spodni długich i  krótkich (sekcja 11). W  sposób najbardziej ograniczony NAFTA 
wpłynęło na import obuwia oraz nakryć głowy. Spowodowane to jest przede wszyst-
kim wysokim stopniem ochrony produkcji tej branży przez Meksyk oraz niską war-
tością importu tego typu towarów z krajów NAFTA.

Efekt kreacji handlu w wymianie handlowej Meksyku z USA

Wymiana handlowa Meksyku ze Stanami Zjednoczonymi stanowi ponad 90 % wy-
miany tego państwa z krajami porozumienia. Efekt kreacji handlu w meksykańskim eks-
porcie do USA najbardziej uwidocznił się w tych gałęziach przemysłu przetwórczego, 
które po wejściu w życie NAFTA stały się podstawą meksykańskiej gospodarki (tabela 3).
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TABELA 3. Efekt kreacji handlu w eksporcie Meksyku do USA (w mln USD) 

Sekcja 1994 1997 2000 2002 2006

1 –145,26 –341,77 –433,97 –854,77 –1 010,81

2 –135,38 –184,2 –746,69 –1 588,03 –895,93

3 –2,67 –24,86 –42,81 –58,85 –46,42

4 844,65 517,48 933,48 1 245,97 2 923,14

5 –83,11 1 476,35 3 337,14 777,22 18 880,13

6 –114,02 213,86 95,24 –452,7 –3,44

7 –108,2 16,16 470,86 –281,49 697,35

8 –5,27 81,24 158,03 –172,61 –226,24

9 –77,47 –104,55 –285,69 –590,97 –716,28

10 –190,73 –91,94 –93,15 –321,04 –203,58

11 319,86 3 866,42 6 326,65 4 681,48 2 035,72

12 –76,68 42,94 –130,92 –279,74 –486,36

13 35,03 136,24 353,45 155,69 534,73

14 31,34 300,32 202,82 372,73 2 062,24

15 –61,43 1 340,02 1 419,8 1 034,39 2 984,51

16 1 648,63 8 244,69 25 632,37 15 609,87 24 579,71

17 218,77 5 939,45 13 186,62 11 248,95 16 187,99

18 –125,19 671,25 1 669,14 1 927,14 4 024,48

19 1,25 3,69 4,32 10,24 6,44

20 55,08 600,69 1 451,39 1 755,01 1 866,72

21 12,19 4,59 8,14 0,61 2,57

22 10,09 20,06 26,57 24,3 187,71

Suma 2 051,49 22 728,13 53 542,80 34 243,40 73 384,39

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Sistema Anual de Comercio Exterior Mexicano, „INEGI” 1993, 1996–2000, 2002, 
2006, według metodologii opisanej wyżej.

Na pierwszym miejscu wymienić należy przemysł elektroniczny, a wśród wyrobów 
tego przemysłu, które najbardziej skorzystały na warunkach porozumienia: aparaty ra-
diowe i telewizyjne, komputery oraz sprzęt telekomunikacyjny (sekcja 16). Od wejścia 
NAFTA w życie 96 % meksykańskiego eksportu z branży elektronicznej i elektrycznej na 
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rynek USA nieobciążona jest żadnym cłem, podczas gdy towary pochodzące z krajów, 
w stosunku do których USA stosuje taryfę KNU, obciążane są stawką celną w wysokości 
0,56 %. Mimo że różnica w stawce celnej wydaje się niewielka, w roku 2001 Meksyk stał 
się pierwszym dostawcą tego typu dóbr na amerykański rynek, wyprzedzając Japonię. 
Główną przyczyną jest to, że większość produkcji w branży elektronicznej, eksportowa-
nej z Meksyku, należy do tzw. produkcji podzielonej, tj. wykorzystującej amerykańską 
technologię i meksykańską siłę roboczą22. 

Drugą branżą meksykańskiej gospodarki, w której eksporcie ujawnił się efekt kreacji, 
jest przemysł motoryzacyjny (sekcja 17). Stało się tak dlatego, że porozumienie zagwa-
rantowało meksykańskim producentom nieograniczony dostęp ich wyrobów do rynków 
krajów Ameryki Północnej. Od dnia wejścia w życie NAFTA Stany Zjednoczone wyeli-
minowały całkowicie swe cła importowe na samochody osobowe pochodzące z Meksy-
ku, z 25 % do 10 % zredukowały cła na import półciężarówek (cła te zniesiono całkowicie 
w ciągu następnych 5 lat), natomiast w ciągu 10 lat zniosły cła na import ciężarówek 
i autobusów pochodzących z Meksyku. Podobnie bezcłowy dostęp do amerykańskiego 
rynku uzyskało od pierwszego dnia obowiązywania porozumienia 81 % meksykańskie-
go eksportu części samochodowych. Dalsze 18 % uzyskało taki dostęp po 5 latach i tylko 
1 % eksportu zwolniony został z cła dopiero po 10 latach23.

Trzecią gałęzią przemysłu, w której najmocniej ujawnił się efekt kreacji handlu w eks-
porcie, jest przemysł włókienniczy i odzieżowy, a przede wszystkim tkaniny bawełniane 
oraz wyroby gotowe z nich wykonane (sekcja 11). Wpłynęło na to ujednolicenie i zmniej-
szenie amerykańskich importowych stawek celnych dla meksykańskich artykułów włó-
kienniczych i odzieżowych, przeciętnie do 20 % z dniem wejścia w życie porozumienia 
(całkowite ich zniesienie nastąpiło w ciągu dalszych 10 lat)24. W wyniku tych zmian 45 % 
meksykańskiego eksportu przemysłu lekkiego uzyskało bezcłowy dostęp do amerykań-
skiego rynku. Dodatkowym czynnikiem uruchamiającym efekt kreacji w  tej branży 
było zniesienie z dniem wejścia w życie porozumienia ograniczeń eksportowych, jakie 
wprowadziła w handlu produktami tekstylnymi między obu krajami zawarta wcześniej 
umowa bilateralna. Oznacza to, iż w trybie natychmiastowym wyeliminowano wszelkie 
ograniczenia ilościowe na meksykański eksport artykułów włókienniczych i odzieżowych 
do USA przy spełnieniu reguł pochodzenia25. Zmiany te pozwoliły na nieograniczony 
eksport 90 % artykułów z tej branży znajdujących się na liście eksportowej Meksyku. Dla 
produktów, które nie spełniają zasad pochodzenia, z ograniczeń ilościowych zwolnione 
zostały produkty sklasyfikowane w 97 pozycjach, co oznacza, że jedynie towary sklasyfi-
kowane w 14 kategoriach podlegają ograniczeniom ilościowym po wejściu Porozumienia 
w życie; 10 z tych kategorii zwolnionych zostało z ograniczeń od 1 stycznia 2001 r. Do-
datkowo w przypadku produktów, w stosunku do których niemożliwe jest zastosowanie 
preferencji celnych, umowa wprowadza kontyngenty celne pozwalające na import mek-
sykańskich artykułów tekstylnych na rynki krajów partnerskich na warunkach korzyst-
niejszych niż inne importujące kraje26. Preferencyjny dostęp do amerykańskiego rynku, 
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jaki meksykańskim producentom przemysłu lekkiego zagwarantowały warunki Porozu-
mienia, uległ z upływem czasu zmniejszeniu z uwagi na podpisanie przez USA w kolej-
nych latach porozumień o wolnym handlu z  innymi krajami Ameryki Łacińskiej oraz 
ze względu na wygaśnięcie Porozumienia Wielowłóknowego. Zmiany te spowodowały 
spadek efektu kreacji eksportu w tej gałęzi od roku 2000.

Dzięki NAFTA, korzystniejszy dostęp do rynku Stanów Zjednoczonych otrzymało 
wiele produktów rolnych. Z dniem wejścia w życie porozumienia USA zniosły cła na-
kładane na 61 % meksykańskiego eksportu rolnego. W ciągu następnych 5 lat taki do-
stęp uzyskało następnych 6 % eksportu, dalsze 28 % eksportu rolnego zwolniono z opłat 
celnych w  okresie kolejnych 10 lat, a  pozostałe 5  % eksportu zwolnione zostało z  ceł 
w okresie 15 lat. Poza tym już od pierwszych dni obowiązywania NAFTA Stany Zjed-
noczone zwolniły z opłat celnych niektóre produkty w sezonie ich eksportu z Meksyku 
do USA27. Mimo uzyskania przez Meksyk korzystniejszych warunków dostępu do ame-
rykańskiego rynku28 dla swoich produktów rolnych efekt kreacji handlu w  tej grupie 
towarów nie pojawił się, choć w porównaniu do roku 1993 uzyskano wzrost eksportu, 
któremu z uwagi na charakter sprzedawanych towarów sprzyja położenie geograficzne. 
Brak efektu kreacji w eksporcie meksykańskich wyrobów rolnych (sekcje 1–3) wytłuma-
czyć można z jednej strony faktem, że produkcja rolna w Meksyku jest w dużo mniej-
szym stopniu, niż produkcja przemysłowa, skierowana na eksport, ponieważ duża część 
produkcji przeznaczona jest do konsumpcji własnej jej producentów; wyjątek stanowi 
uprawa warzyw i owoców. Z drugiej strony, większość upraw nie jest konkurencyjna na 
rynku światowym z uwagi na wysokie koszty produkcji. Wyjątek w tej grupie towarów 
stanowią wyroby przemysłu spożywczego, gdzie efekt kreacji wystąpił, gdyż dzięki pre-
ferencjom celnym wzrósł eksport piwa, tequili, gumy do żucia oraz wyrobów przemysłu 
piekarniczego i cukierniczego.

Efekt kreacji handlu w meksykańskim imporcie ze Stanów Zjednoczonych (tabela 4) 
w najwyższym stopniu ujawnił się w 3 gałęziach: przemyśle elektrycznym i elektronicz-
nym (sekcja 16), motoryzacyjnym (sekcja 17) oraz lekkim (sekcja 11). W imporcie wy-
robów zaliczanych do branży motoryzacyjnej połowa (a w ostatnich latach nawet 70 %) 
wzrostu importu była wynikiem efektu kreacji handlu. Stało się tak dlatego, że warunki 
importu samochodów do Meksyku uległy zmianom po wejściu w życie NAFTA. Staw-
ki celne na import samochodów osobowych, które spełniają warunki pochodzenia, od 
1 stycznia 1994 roku spadły z 20 do 10 %, a następnie co roku obniżane były o 1,1 %, 
aby spaść do zera w roku 2003, podczas gdy cła na samochody importowane z innych 
krajów utrzymały się na poziomie 20 %. Ponadto uległo zmianie ograniczenie wiążące 
wymagany poziom eksportu wyrobów motoryzacyjnych pozwalających na dokonanie 
importu: z 2 mld USD do 0,8 mld USD z coroczną redukcją wymaganej kwoty do jej 
całkowitego zaniku w roku 2004. W  trybie natychmiastowym zniesiono ograniczenie 
udziału w rynku samochodów importowanych, wynoszące 20 %. Wraz z wejściem w ży-
cie porozumienia taryfa celna na import półciężarówek, spełniających warunki pocho-
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TABELA 4. Efekt kreacji handlu w meksykańskim imporcie z USA (w mln USD)

Sekcja 1994 1997 2000 2002 2006

1 208,7 –8,85 319,13 434,94 1 004,21

2 312,06 186,84 40,19 333,91 775,33

3 12,84 15,76 –101 –78,12 –139,91

4 73,58 –752,55 –737,7 –636,37 –213,20

5 –367,91 –1 382,03 1 483,74 113,94 4 941,61

6 376,53 413,22 –247,55 468,07 2 917,43

7 –27,97 1 212,78 2 623,64 746,36 1 955,21

8 –24,15 224,85 365,23 75,59 –185,67

9 –131,84 –472,66 –551,32 –787,75 –1 061,23

10 230,42 –292,78 –81,79 –1 318,91 –1 585,82

11 186,83 1 454,71 2 695,88 756,82 –2 520,79

12 –68,96 –171,19 –202,82 –271,21 –395,98

13 –7,01 –25,39 112,55 –74,75 –341,27

14 38,11 21,21 406,04 79,71 1,76

15 –249,13 934,98 2 116,39 –1 429,2 106,64

16 2 176,66 6 022,39 20 250,78 1 246,89 –8 859,30

17 1 124,55 5 513,35 10 035,08 8 581,23 10 385,30

18 45,54 –82,45 494,89 65,49 –514,35

19 13,83 1,98 6,89 –1,67 –3,12

20 639,35 –197,08 –186,57 –646,05 –1 125,53

21 5,57 0,57 –8,81 –12,99 –14,74

22 –753,48 –6 844,15 –9 939,13 –13 199,04 –16 790,56

Suma 3 814,12 5 773,51 28 893,74 –5 553,11 –11 663,98

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Sistema Anual de Comercio Exterior Mexicano, „INEGI”, 1993, 1996–2000, 2002, 
2006, według metodologii opisanej wcześniej.

dzenia, spadła do 10 %, następnie była redukowana o 2,5 % rocznie, by całkowicie zanik-
nąć w roku 1998. Stawki celne na ciężarówki, ciągniki oraz autobusy obniżone zostały 
z 20 do 18 % z dniem 1.01.1994, a potem w każdym roku spadały o 2 %, by całkowicie 
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zaniknąć w roku 2003. Dla tego typu pojazdów NAFTA stworzyła dwa typy przejścio-
wych ograniczeń ilościowych (które usunięto w 1999 r.). Pierwsze z nich odnosiło się 
do importu dokonywanego przez krajowych producentów: zezwalało ono na import do 
50 % wielkości produkcji krajowej tego typu pojazdów, jeżeli utrzyma się 40 % udział za-
wartości krajowej w wytwarzanych przez siebie pojazdach. Drugie ograniczenie ilościo-
we odnosiło się do importu dokonywanego przez tych światowych producentów samo-
chodów, którzy nie produkowali na rynku meksykańskim: ich łączny import nie mógł 
przekroczyć 30 % wielkości produkcji krajowej, a  indywidualny kontyngent ilościowy 
uzyskiwali oni w drodze przetargu. Jednocześnie od stycznia 1994 Meksyk stopniowo 
zniósł cła na import części samochodowych: 5 % importu uzyskało bezcłowy dostęp od 
początku obowiązywania NAFTA, 70 % po upływie pierwszych 5 lat, a pozostałe 25 % 
w 2004 r. Istniejący w Meksyku, przed wejściem w życie porozumienia, Dekret Motory-
zacyjny nakazywał, aby wyroby końcowe przemysłu motoryzacyjnego zawierały okreś-
lony procent krajowej wartości dodanej. Wraz z wejściem w życie NAFTA udział ten 
spadł do 34 % w ciągu pierwszych 5 lat, a następnie zredukowany został do 29 %.

Kolejną dziedziną, w której uwidocznił się efekt kreacji handlu w imporcie, był prze-
mysł lekki. Od pierwszego dnia obowiązywania porozumienia Meksyk zwolnił z  cła 
20 % importu tekstylnego pochodzącego z USA; 16 % importu towarów tej gałęzi uzna-
wanych w Meksyku za najbardziej wrażliwe zwolnionych zostało z cła w 2004 r. Efekt 
kreacji handlu w przemyśle włókienniczo-odzieżowym spowodowany został w przewa-
żającym stopniu wzrostem importu dóbr pośrednich wykorzystywanych przez przemysł 
maquiladora29; import wyrobów gotowych nie uległ znaczącym zmianom. 

Podobnie dzięki wzrostowi przemysłu maquiladora ujawnił się efekt kreacji w prze-
myśle elektronicznym (sekcja 16). Wzrost handlu w tej dziedzinie jest tylko pośrednio 
związany z redukcjami celnymi ze strony meksykańskiej. Bezpośrednią przyczyną tego 
jest zmiana, jaką NAFTA wprowadziła w amerykańskim prawie dotyczącym importu 
towarów pochodzących z Meksyku, które uznawane są na równi z krajowymi, wpływając 
na większy rozwój tego typu produkcji w Meksyku. 

Jedną z gałęzi meksykańskiej gospodarki, w której ochrona rynku krajowego po wej-
ściu w życie NAFTA została znacznie ograniczona, było rolnictwo. Ponad 40 % impor-
tu rolnego pochodzącego z USA uzyskało bezcłowy dostęp do meksykańskiego rynku, 
12,5 % zwolnione zostało z cła po 5 latach, a 34,6 % produktów najbardziej wrażliwych 
w 2004 r. W przypadku importu dwu podstawowych zbóż – kukurydzy i pszenicy oraz 
fasoli istniejące wcześniej kontyngenty ilościowe zastąpione zostały kontyngentami cel-
nymi, które obowiązywały do 2007  r. Wśród handlu produktami rolno-spożywczymi 
w sposób szczególny potraktowany został w porozumieniu NAFTA handel cukrem mię-
dzy USA a Meksykiem. 

Meksyk uzyskał nieograniczony oraz wolny od cła dostęp do amerykańskiego rynku 
po 15 latach od wejścia Układu w życie. Wyjątek stanowi cukier importowany w ramach 
Amerykańskiego Programu Reeksportu Cukru, który w  dalszym ciągu będzie obcią-
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żany taryfą celną właściwą dla krajów korzystających z Klauzuli Największego Uprzy-
wilejowania (KNU). Dodatkowo tzw. eksport netto cukru lub inaczej jego nadwyżki 
(do uzgodnionej wcześniej wysokości) uzyskał podobne, bezcłowe warunki dostępu 
do amerykańskiego rynku po pierwszych 6 latach obowiązywania porozumienia, a od 
7 roku zniknęły również ograniczenia dotyczące ilości. Mimo wymienionych wyżej uła-
twień w dostępie do meksykańskiego rynku efekt kreacji handlu w imporcie tego typu 
towarów z USA był względnie niski.

Efekt kreacji handlu w wymianie handlowej Meksyku z Kanadą

Kanada przed wejściem w życie NAFTA nie zaliczała się do ważnych partnerów han-
dlowych Meksyku, ponieważ wymiana handlowa Meksyku z tym krajem utrzymywała 
się na relatywnie niskim poziomie: w roku 1993 do Kanady kierowane było 3 % meksy-
kańskiego eksportu, podczas gdy z tego kraju pochodziło 2 % importu. 

Po roku 1994 wymiana handlowa Meksyku z Kanadą wzrosła – eksport z 1,5 mld 
w 1994 r. wzrósł do 2,8 mld USD w 2002 r. oraz 5,2 mld USD w 2006 r., a import z 1,5 mld 
do 7,9 mld USD oraz 7,4 mld USD w tych samych latach. Procentowy udział Kanady 
w meksykańskim eksporcie w tym samym okresie spadł z 3 do 1,8 % w 2002 r. po czym 
nieznacznie wzrósł do 2,1 % w 2006 r., podczas gdy udział tego kraju w imporcie wzrósł 
z 2 do 4,7 % w 2002 r., by ponownie spaść do 2,9 % w ostatnim badanym roku.

NAFTA przyniosła negatywny wpływ na rozwój meksykańskiego eksportu do Ka-
nady, mimo że Meksyk jest czwartym po USA, Japonii i Wielkiej Brytanii, a najważ-
niejszym z krajów Ameryki Łacińskiej, rynkiem zaopatrzenia dla Kanady. Badania wy-
kazały, że w sytuacji, w której nie doszłoby do podpisania Porozumienia, meksykański 
eksport do tego kraju wzrósłby odpowiednio w analizowanych latach o 0,4; 0,6; 0,3; 1,4 
oraz 0,2 mld dolarów (tabela 5). Spadek eksportu do Kanady w latach po wejściu NAFTA 
w życie nastąpił jednocześnie ze wzrostem meksykańskiego eksportu do Stanów Zjed-
noczonych, ponieważ od wejścia w życie NAFTA na tym rynku koncentruje się coraz 
większa część meksykańskiego eksportu.

W 1993 r. średnia stawka celna, jaką obciążane były meksykańskie wyroby, wyno-
siła 3,5 % w porównaniu do stawki 4,7 % stosowanej w imporcie z krajów korzysta-
jących z KNU. W 2000 r. stawki te wynosiły odpowiednio 0,3 % oraz 3,5 %. Analiza 
dynamiki wzrostu meksykańskiego eksportu do Kanady w badanych latach wykazu-
je, że duża część wyrobów sprzedawanych przez Meksyk na ten rynek ma charakter 
przypadkowy. Przykładem tego jest meksykański eksport drewna, węgla drzewnego 
oraz wyrobów z niego wykonanych (sekcja 9): w roku 1997 wzrósł on ponad 3-krotnie 
w porównaniu z rokiem 1993, a w 3 lata później w eksporcie tych wyrobów zanotowa-
no w porównaniu do roku 1993 15 % spadek. W 1994 r. eksport ten spadł w porówna-
niu z rokiem 1993 o 31 %, a w roku 2002 wzrósł ponad 2,5 raza, podczas gdy w 2006 r.
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TABELA 5. Efekt kreacji handlu w eksporcie Meksyku do Kanady (w mln USD) 

Sekcja 1994 1997 2000 2002 2006

1 –0,86 0,65 –0,5 –0,06 –1,86

2 –1,84 –3,72 –11,72 –4,05 25,49

3 0,01 –0,08 –0,08 –0,13 2,91

4 –8,34 8,06 10,87 18,42 210,24

5 –58,64 7,39 59,42 –109,01 419,37

6 –4,74 14,42 33,02 32,97 142,93

7 1,97 16,94 14,96 10,32 72,99

8 0,34 9,86 –0,91 –1,93 –3,08

9 –0,29 0,89 –0,83 0 –1,63

10 0,1 1,47 5,17 4,6 6,65

11 –7,35 46,68 63,3 51,63 91,71

12 –1,71 7,05 –1,58 –4,58 –5,85

13 –1,68 14,09 4,41 –0,49 –2,75

14 0,34 –0,02 12,36 –1,18 24,24

15 1,72 31,47 28,7 65,18 32,87

16 –71,05 –142,11 –58,16 –582,01 518,54

17 –246,84 –603,36 –402 –839,06 –1 818,36

18 –0,77 14,29 –8,19 –21,09 –23,35

19 0 0 0 0 0,01

20 –0,11 4,54 –1,45 –2,6 121,27

21 0,02 0,2 0,01 0 –0,02

22 0,34 1,05 1,64 2,29 1,68

Suma –399,38 –570,24 –251,56 –1 380,78 –186,68

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Sistema Anual de Comercio Exterior Mexicano, „INEGI”,1993, 1996–2000, 2002, 
2006, według metodologii opisanej wcześniej.

ponownie spadł o ponad 40 %. Podobną tendencję przedstawia między innymi eksport 
wyrobów skórzanych oraz obuwia, nakryć głowy czy wyrobów z piór i sztucznych kwia-
tów (sekcja 12). Brak stałej listy eksportowanych produktów stwarza trudności w inter-
pretacji otrzymanych wyników. Na liście towarów eksportowanych przez Meksyk do Ka-
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nady tylko niewielką część stanowią wyroby produkowane przez przemysł maquiladora, 
stanowiące podstawową pozycję eksportową Meksyku do USA. Dzieje się tak dlatego, że 
Kanada przed wejściem w życie NAFTA nie korzystała z tego typu współpracy30. Mimo że 
po 1994 r. kraj ten otworzył swój rynek dla meksykańskich wyrobów, udział handlu wyro-
bami przemysłu maquiladoras w eksporcie do Kanady jest raczej niewielki, gdyż kraj ten 
zniósł taryfy celne na tego typu wyroby dopiero pod koniec całego okresu przejściowego. 

Kanada dzieli produkty importowane w  ramach maquiladoras na kilka kategorii. 
Kategoria A obejmuje towary, na które cła zniesione zostały w  sposób natychmiasto-
wy; wśród nich znajdują się wyroby z  branży motoryzacyjnej i  telefonicznej (aparaty 
telefoniczne, automatyczne sekretarki, siedzenia samochodowe) oraz części ubiorów 
wykonane z celulozy. Wyroby z tej kategorii stanowią tylko 17 % wartości eksportu ma-
quiladora. Kategoria D obejmuje produkty, które jeszcze przed NAFTA miały bezcłowy 
dostęp do rynku tego kraju na bazie kanadyjskiego Powszechnego Systemu Preferencji 
(PSP). Wśród tych towarów znajdują się: telefony oraz sprzęt instalowany w samocho-
dach: aparaty zapłonowe, radioodbiorniki samochodowe z  odtwarzaczem taśm ma-
gnetofonowych lub bez niego, dyski magnetyczne oraz sprzęt medyczny. Kategoria B, 
dla której zniesienie ceł nastąpiło w pierwszych 5 latach porozumienia, obejmuje 31 % 
handlu maquiladora. Najważniejszymi wyrobami są: odbiorniki telewizji kolorowej, 
wyposażenie do samochodów i  ich części: wyroby z żelaza lub stali, zamki metalowe, 
akumulatory niklowo-kadmowe oraz pasy bezpieczeństwa. W kategorii tej znajdują się 
też pewne wyroby włókiennicze, dla których zniesienie ceł nastąpiło w ciągu 7 lat od 
wejścia w życie NAFTA. Kategoria C obejmuje 26 % handlu maquiladora i cła dla niej 
zniesione zostały w ciągu 10 lat. Najważniejszymi towarami w tej kategorii są: art. go-
spodarstwa domowego i wyposażenia szpitali, wyroby z papieru oraz odzież damska. 
Dodatkowym środkiem protekcji ze strony Kanady jest włączenie do stawek NAFTA do-
datkowej kolumny o podwyższonych stawkach celnych stosowanych dla tych towarów 
przemysłu maquiladora, które wymagają zawartości amerykańskiej, aby spełnić reguły 
pochodzenia zawarte w porozumieniu. W związku z tym wyroby meksykańskie o zbyt 
wysokim procencie zawartości amerykańskiej, jako elementu określającego pochodze-
nie północnoamerykańskie, są obciążane wyższą stawką celną niż towary pochodzenia 
czysto meksykańskiego lub amerykańskiego. Wprowadzenie przez Kanadę podwójnego 
systemu celnego ma na celu nie tylko ochronę wrażliwych gałęzi przemysłu kanadyjskie-
go, lecz także stanowi bodziec dla kanadyjskich przedsiębiorców do rozwoju działalności 
tego typu w Meksyku w przyszłości31.

Omówione powyżej stanowisko Kanady wobec handlu wyrobami przemysłu ma-
quiladora wyjaśnia, dlaczego efekt kreacji w przypadku eksportu takich towarów, jak: 
środki transportu i ich części: kable do świec w systemie zapłonowym, części do samo-
chodów o pojemności silnika ponad 1500 cm3, pasy bezpieczeństwa (sekcja 17); sprzęt 
elektroniczny: odtwarzacze audio i wideo, aparaty telefoniczne bez automatycznych se-
kretarek (sekcja 16), stanowiących ważne pozycje na meksykańskiej liście eksportowej 
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do Kanady jest ujemny. Pozytywny efekt kreacji w przemyśle lekkim (sekcja 11), w któ-
rym produkcja też przynajmniej częściowo odbywa się w formie maquiladora, można 
wyjaśnić tym, że w tej gałęzi przemysłu w porozumieniu nie określono w sposób do-
kładny stawek celnych, jakimi Kanada obciąży tego typu import, zostawiając władzom 
celnym możliwość ich subiektywnego określenia. 

Negatywny efekt kreacji handlu w  eksporcie towarów rolnych, a  w  szczególności: 
awocado, mango i guayaba, zajmujących ważną pozycję na liście meksykańskich towa-
rów sprzedawanych do Kanady, wyjaśnić można liberalizacją w ich dostępie do rynku 
USA, którego geograficzna bliskość oraz rozmiar popytu sprawiły, że meksykańscy pro-
ducenci tam lokują swą produkcję.

Negatywny efekt kreacji w tym sektorze jest odmienny od oczekiwanego, ponieważ 
88 % meksykańskiego eksportu rolnego uzyskało wolny dostęp do rynku Kanady na-
tychmiast, dalsze 5 % zwolnione zostało z opłat celnych w ciągu 5 lat, a następne 7 % 
w ciągu 10 lat. Z dniem wejścia NAFTA w życie Kanada zredukowała dla Meksyku swoje 
cło wyjściowe o 50 % w stosunku do produktów, które zwolnione zostały z opłat celnych 
w ciągu 5 lat.

W przypadku meksykańskiego importu z Kanady (tabela 6) uwidacznia się pozytyw-
ny charakter Porozumienia: w 1994 r. około 10 % importu z tego kraju było wynikiem 
efektu kreacji handlu, podczas gdy w 2000 r. już 35 %, w 2002 r. ponad 60 %, a w 2006 r. 
udział ten spadł do około 50 %. Spadek całkowitego importu Meksyku w latach 1995–
1996, spowodowany kryzysem gospodarczym, wpłynął na nieujawnienie się tego efektu 
w 1997 r. Efekt kreacji najwyraźniej uwidocznił się w imporcie samochodów osobowych 
(sekcja 17), gdzie prawie 90 % importu w latach 2002 i 2006 było wynikiem efektu kre-
acji handlu (w  latach wcześniejszych odpowiednio 60 i 80 %). Spowodowane to było 
ułatwieniami w dostępie do meksykańskiego rynku, jaki przyniosło ze sobą NAFTA32 
oraz zmianami w  lokalizacji montażu poszczególnych modeli, wprowadzonymi przez 
firmy motoryzacyjne działające w Meksyku.

Poza przemysłem motoryzacyjnym efekt kreacji handlu ujawnił się w imporcie róż-
nego rodzaju maszyn i urządzeń (pieców, turbin, pomp powietrznych i kompresorów, 
prądnic i  alternatorów oraz różnego typu lamp i  diod) klasyfikowanych w  sekcji 16. 
Podpisanie NAFTA, a wraz z nim większa promocja Kanady, sprawiły, że meksykańscy 
przedsiębiorcy zaczęli zwracać większą uwagę na możliwość zakupów tego typu wyro-
bów na tym rynku, uznając go za alternatywę dla wyrobów amerykańskich. 

Podobnej przyczyny efektu kreacji handlu upatrywać można w  imporcie nieorga-
nicznych związków chemicznych, produktów farmaceutycznych (sekcja 6) oraz wyro-
bów z plastiku i tworzyw sztucznych (sekcja 7), w których omawianemu efektowi przy-
pisać można około 50 % importu.

W zróżnicowany sposób efekt kreacji handlu ujawnił się w imporcie rolnym. Wraz 
z  wejściem porozumienia w  życie Meksyk zwolnił z  cła 41  % kanadyjskiego importu 
rolnego. Cła na dalsze 4 i 28 % importu uległy obniżeniu w ciągu 5 i 10 lat.
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TABELA 6. Efekt kreacji handlu w meksykańskim imporcie z Kanady (w mln USD)

Sekcja 1994 1997 2000 2002 2006

1 1,95 –44,57 79,78 124,73 9,83

2 37,98 –25,77 –54,74 –172,36 87,48

3 –6,21 –4,06 –1,31 4,72 5,72

4 9,88 –12,94 –6,87 –9,74 114,46

5 –18,56 –40,95 –46,94 –67,12 108,37

6 2,06 23,74 67,38 52,93 142,44

7 18,14 50,94 120,69 121,2 413,24

8 0,27 1,45 6,08 –1,1 –4,64

9 2,02 2,47 21,89 27,22 63,01

10 46,96 –27,43 –16,21 –5,72 94,20

11 –3,66 0,04 59,01 73,1 72,19

12 0,12 –0,44 –0,38 0,43 0,30

13 1,42 9,76 9,46 6,53 7,36

14 14,1 0,48 85,95 44,18 13,35

15 –14,08 –19,8 84,17 115,14 556,53

16 –4,17 96,9 507,68 65,79 640,46

17 41,02 168,39 803,31 1 459,01 1 620,99

18 6,05 12,14 26,45 17,09 22,54

19 0 0 0 0,01 0,07

20 6,32 7,87 2,58 2,31 62,73

21 –0,03 –0,13 –0,19 –0,22 –0,20

22 26,06 –249,25 –345,39 3 001,72 –528,93

Suma 167,64 –51,16 1 402,40 4 859,85 3 501,51

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Sistema Anual de Comercio Exterior Mexicano, „INEGI”, 1993, 1996–2000, 2002, 
2006 według metodologii opisanej wcześniej.

W przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego z wyjątkiem roku 1997, poro-
zumienie pozytywnie wpłynęło na import z Kanady mięsa wieprzowego, które wraz 
z wykonanymi z niego przetworami (podobnie, jak w przypadku importu z USA) uzy-
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skało niczym nieograniczony dostęp do meksykańskiego rynku wraz z wejściem Poro-
zumienia w życie. Efekt ten byłby wyższy, gdyby z porozumienia nie zostały wykluczo-
ne takie towary, jak: mleko i jego przetwory, drób oraz jaja. Import mleka w proszku, 
jednej z kluczowych pozycji na importowej liście rolnej Meksyku, z Kanady obciążony 
pozostał 139  % stawką celną, identyczną jak ta stosowana w  stosunku do pozosta-
łych krajów świata, w stosunku do których Meksyk stosuje KNU. Negatywny wpływ 
NAFTA na wyroby rolne pochodzenia roślinnego związany jest z utrzymaniem przez 
Meksyk ograniczeń ilościowych na import zbóż uważanych za podstawowe w meksy-
kańskiej diecie (kukurydza, jęczmień) oraz nasion oleistych.

Zakończenie

Efekt kreacji handlu w wymianie handlowej Meksyku z krajami NAFTA znalazł 
swoje odzwierciedlenie w coraz wyższym uzależnieniu się meksykańskiej gospodarki 
od rynku swojego północnego sąsiada. Cechą charakterystyczną meksykańskiego eks-
portu po 1994 r. jest systematyczny wzrost udziału w nim krajów NAFTA, a w szcze-
gólności Stanów Zjednoczonych. W  latach 1994–200033 Meksyk utrzymywał swoją 
pozycję drugiego partnera handlowego USA (po Kanadzie), wyprzedzając Japonię, 
Chiny, Niemcy oraz Wielką Brytanię. Z uwagi na położenie geograficzne Stany Zjed-
noczone zawsze były najważniejszym partnerem handlowym Meksyku, jednakże zna-
czenie tego rynku dla meksykańskiego eksportu było dużo mniejsze. Na początku lat 
90. mniej niż 70 % meksykańskiego eksportu kierowane było na ten rynek, podczas 
gdy w 1993 r. już około 81 %, a od 2000 r. – już około 90 %. Procentowy wzrost udziału 
meksykańskiego eksportu do krajów ugrupowania nastąpił kosztem udziału eksportu 
do pozostałych grup krajów, chociaż z wieloma z nich Meksyk podpisał po 1994 r. 
porozumienia o wolnym handlu34. 

Stany Zjednoczone były również najważniejszym partnerem Meksyku w impor-
cie, zaś z krajów Ameryki Północnej pochodziło ok. 65 % zagranicznego zaopatrze-
nia Meksyku. Zmiany w strukturze geograficznej meksykańskiego importu po roku 
1994 nie były tak znaczące, to znaczy procentowy wzrost udziału krajów NAFTA 
odnotowano w latach 1997–2000, kiedy to udział ten wzrósł z 67,6 % w 1994 r. do 
75  % w  2000  r., by ponownie spaść do 68  % w  2002  r. Ten okresowy wzrost uza-
leżnienia meksykańskiej gospodarki od amerykańskiego importu nastąpił kosztem 
zakupów dokonywanych na rynkach pozostałych krajów. W tym jednak przypadku 
porozumienia o wolnym handlu podpisane z Unią Europejską i Japonią przyniosły 
oczekiwany rezultat od momentu, kiedy importowane z tych krajów towary uzyskały 
dostęp do meksykańskiego rynku na takich samych warunkach, jak towary pocho-
dzące z krajów Ameryki Północnej.
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jeszcze tego typu porozumienia z Unią Europejską (2000), Izraelem (2000) oraz krajami EFTA i Szwajcarią 
(2001), na etapie negocjacji znajdowało się w tym czasie porozumienie o wolnym handlu z Japonią, podpisane 
ostatecznie w roku 2005.
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The trade creation effect in the Mexican foreign trade  
with North American partners after the NAFTA agreement

Summary

As the North American Free Trade Agreement (NAFTA) was the first one signed 
between countries at different levels of development, there was an interest about its 
influence on the Mexican foreign trade. The main objective of this paper is to show that 
NAFTA mainly results in trade creation effect in Mexican foreign trade with its North 
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American partners. In order to prove that, the trade creation effect was examined for 
the totals of Mexican exports to and imports from the North American markets as 
a whole, as well as for each of the countries separately. The same procedure was ap-
plied for 21 sections of Mexican tariff in exports and imports of these countries. The 
obtained results show that the trade creation effect in Mexican exports especially on 
the US market was substantially higher than the one that appeared in Mexican imports 
from that market.
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Zintegrowana polityka morska Unii Europejskiej 
a polska gospodarka morska 

w perspektywie 2020 roku

Uwagi wstępne

Polska gospodarka morska, objęta polityką morską państwa, znalazła się w bardzo 
trudnej sytuacji od samego początku procesu transformacji, czyli od 1990 r. Niektóre jej 
dziedziny1, np. przemysł stoczniowy i żegluga morska, doznały znaczącego załamania, 
łącznie z  bankructwami firm i  dużymi spadkami produkcji. W  tej sytuacji powstaje 
uzasadnione pytanie, jak będzie rozwijała się polska gospodarka morska w najbliższych 
latach w świetle realizowanej przez Unię Europejską (UE) zintegrowanej polityki mor-
skiej i które założenia tej polityki mogą mieć pozytywny wpływ na jej przyspieszony 
rozwój. 

Geneza zintegrowanej polityki morskiej UE

W  2007  r. Unia Europejska przyjęła założenia „Zintegrowanej polityki morskiej”2 
(Integrated Maritime Policy – IMP ). Wcześniej transport morski wchodził w  zakres 
Wspólnej Polityki Transportowej (WPT) EWG/UE, przewidzianej już w  Traktacie 
rzymskim (art. 3 oraz 74–84), ale nieobejmującej do roku 1973 transportu morskiego. 
Dopiero akcesja do ówczesnego EWG Wielkiej Brytanii, Danii i Irlandii spowodowała 
włączenie transportu morskiego (i lotniczego) do zakresu WPT.

Pomysł wydzielenia w odrębny obszar zainteresowania gospodarki morskiej poja-
wił się w momencie podejmowania pracy (listopad 2004 r.) przez Komisję Europejską 
(KE) poprzedniej kadencji, kiedy to pojawiło się 10 nowych komisarzy i należało znaleźć 
dla nich dziedziny, które mogliby nadzorować. Jedną z  takich dziedzin stała się właś- 
nie gospodarka morska. Powierzono ją Komisarzowi ds. Rybołówstwa i  Spraw Mors-
kich (Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs) w osobie przedstawiciela kraju 
morskiego, Maltańczyka dr. Joe Borga. Konsekwencją tego faktu było utworzenie w KE 
nowej Dyrekcji Generalnej ds. Morskich i Rybołówstwa (DG MARE)3, składającej się 
z 5 dyrekcji oraz 19 wydziałów i zatrudniającej ok. 400 pracowników. Pracownicy tej Dy-
rekcji Generalnej podjęli od samego początku bardzo intensywne prace, mające na celu 
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opracowanie polityki morskiej UE. Pracami tymi sterowała tzw. grupa zadaniowa ds. 
polityki morskiej (Maritime Policy Task Force), na czele której stanął J. Borg, a w skład 
której wchodziło jeszcze 6 innych komisarzy związanych ze sprawami morskimi. Jej za-
daniem było opracowanie Zielonej Księgi, dotyczącej polityki morskiej4.

Oficjalnie KE uzasadnia wydzielenie polityki morskiej z WPT tym, że 3–5 % PKB 
UE pochodzi z przemysłu i usług związanych z morzem, nie licząc wartości surowców 
i bogactw pochodzących z mórz, takich jak ropa naftowa, gaz ziemny czy ryby i owoce 
morza. W rejonach nadmorskich UE wytwarzane jest ponad 40 % PKB ugrupowania; 
90 % towarów w handlu z państwami spoza Unii korzysta z drogi morskiej, a w przy-
padku handlu wewnątrzunijnego jest to ponad 40 %. Państwa UE otaczają dwa oceany 
i cztery morza, a 20 państw ma linię brzegową o długości ponad 65 tys. km. Siedem stolic 
unijnych jest jednocześnie miastami portowymi (Ateny, Dublin, Helsinki, Sztokholm, 
Tallin, Ryga i La Valletta), 70 mln mieszkańców UE zamieszkuje w odległości mniej-
szej niż 50 km od wybrzeża morskiego. Do podmiotów gospodarczych państw człon-
kowskich UE należy ok. 40 % floty światowej. Przez porty unijne przechodzi corocznie 
3,5 mld ton ładunków oraz obsługiwanych jest ok. 350 mln pasażerów.

7 czerwca 2006  r. opublikowana została przez KE Zielona Księga zatytułowana 
„W kierunku unijnej polityki morskiej: europejska wizja oceanów i mórz”5. Ten obszer-
ny, liczący 53 strony, dokument stał się podstawą do publicznej dyskusji, która trwała 
rok i zakończyła się 30 czerwca 2007 r. Swoje opinie przekazały rządy państw członkow-
skich, wiele wyspecjalizowanych stowarzyszeń i instytutów naukowych oraz osoby pry-
watne. Również ówczesne Ministerstwo Gospodarki Morskiej, we współpracy z 13 re-
sortami, organizacjami społecznymi, przedsiębiorcami i stowarzyszeniami branżowymi 
oraz grupą ekspertów (w  tym z SGH), opracowało „Stanowisko Rządu RP w sprawie 
Zielonej Księgi UE” i przesłało je do KE w dniu 27 marca 2007 r. Stanowisko to można 
generalnie ocenić pozytywnie, jako że niektóre kwestie w nim poruszone znalazły swe 
odbicie w kolejnych dokumentach unijnych. 

Przyjęcie zintegrowanej polityki morskiej i jej założenia

Po analizie materiałów nadesłanych w odpowiedzi na Zieloną Księgę, KE przystąpiła 
do dalszych prac i 10 października 2007 r. ogłosiła dokument zatytułowany „Zintegro-
wana polityka morska Unii Europejskiej”. Dokument ten, liczący 16 stron, zapowiada 
prowadzenie przez KE zintegrowanej polityki morskiej, obejmującej 10 najważniejszych 
zagadnień, a mianowicie6:
1) europejski transport morski bez granic,
2) europejska strategia na rzecz badań naukowych nad środowiskiem morskim,
3) krajowe zintegrowane polityki morskie, opracowywane przez państwa członkowskie,
4) europejska sieć nadzoru morskiego,
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5) mapa drogowa na rzecz morskiego planowania przestrzennego w państwach człon-
kowskich,

6) strategia na rzecz łagodzenia skutków zmian klimatycznych w  regionach przy-
brzeżnych,

7) ograniczenie emisji CO₂ oraz zanieczyszczeń powodowanych przez przewozy morskie,
8) zwalczanie nielegalnych połowów i  destrukcyjnych połowów włokami na pełnym 

morzu,
9) europejska sieć klastrów morskich,
10) przegląd zwolnień z unijnych przepisów prawa pracy dla sektora przewozów mor-

skich i rybołówstwa.
Europejski transport morski bez granic to ważna koncepcja mająca na celu stwo-

rzenie wewnątrzeuropejskiego systemu żeglugowego, funkcjonującego identycznie, jak 
w przypadku lądowych gałęzi transportu, czyli chodzi tu o pełne zrównanie warunków 
przewozów na całym wewnętrznym rynku transportowym UE. Okazuje się bowiem, 
że statki państw unijnych, wykonujące tzw. przewozy morskie bliskiego zasięgu (Short 
Sea Shipping – SSS), poddawane są różnym formalnościom granicznym o charakterze 
administracyjnym, które już od dawna nie obowiązują w transporcie samochodowym 
czy kolejowym. Wystarczy, że statek wykonujący tego typu przewozy wypłynie poza 
przybrzeżną strefę (12 mil morskich) lub zawinie do któregoś z  europejskich portów 
pozaunijnych, aby był traktowany przez celników jako przewożący towary z Ameryki 
czy Chin. Aby tego uniknąć, zaproponowano stworzenie wokół Europy tzw. błękitnego 
pasa (blue belt), który likwidowałby powyższe bariery. Realizacja tego projektu stymu-
lować będzie dodatkowo rozwój żeglugi bliskiego zasięgu oraz tzw. autostrad morskich 
(motorways of the seas), co należy do priorytetów WPT UE, mających na celu odciążenie 
dróg kołowych. O wadze tego problemu może świadczyć fakt, że prawie 40 % (wagowo) 
handlu wewnątrzunijnego przechodzi przez porty morskie.

Dokument nakłada na kraje członkowskie obowiązek opracowania krajowych zin-
tegrowanych polityk morskich, uwzględniających specyfikę poszczególnych państw 
nadbrzeżnych, których w UE są 23 (tylko Austria, Czechy, Słowacja i Węgry nie mają 
dostępu do morza, co nie oznacza, że nie mają one żadnych interesów morskich). Polska 
opracowała w  2009  r. „Założenia polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 
2020”, a obecnie – na podstawie powyższego dokumentu – na ukończeniu są prace nad 
„Polityką morską Rzeczypospolitej Polskiej”. W „Założeniach” zdefiniowano misję na-
szej polityki morskiej jako maksymalizację wszechstronnych korzyści dla obywateli i go-
spodarki narodowej, płynących ze zrównoważonego wykorzystania nadmorskiego poło-
żenia kraju oraz zasobów mórz i oceanów. Przedstawiono w nim również 9 kierunków 
priorytetowych naszej polityki morskiej:
1) rozwój szkolnictwa, nauki i badań morskich,
2) rozwój portów morskich i ich ochrony,
3) ułatwienia dla transportu morskiego,
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4) poprawa bezpieczeństwa energetycznego kraju,
5) zrównoważony rozwój rybołówstwa morskiego,
6) zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych mórz i oceanów,
7) poprawa stanu środowiska morskiego i ochrona brzegu morskiego,
8) poprawa bezpieczeństwa morskiego,
9) usprawnienie zarządzania morskiego.

Jak z powyższego wyliczenia wynika, priorytety te są w zasadzie zbieżne z dokumen-
tem unijnym, chociaż akcenty są tu nieco inaczej rozłożone. Polsce zależy przykładowo 
na wykorzystaniu bogatych tradycji w kształceniu wysoko wykwalifikowanych kadr dla 
gospodarki morskiej i staniu się liderem w dziedzinie kształcenia morskiego dla Europy. 
Równie ważny jest rozwój naszych portów morskich i pełniejsze wykorzystanie ich po-
tencjału tranzytowego.

Z kolei UE przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa na morzach przez stworzenie 
europejskiej sieci nadzoru morskiego, pozwalającej na identyfikację i śledzenie statków, 
a tym samym umożliwiającej zapewnienie bezpieczeństwa morskiego, ochronę środo-
wiska morskiego, kontrolę rybołówstwa oraz granic zewnętrznych UE. Nadzór ten ma 
zapobiegać między innymi wypadkom śmiertelnym i katastrofom ekologicznym, które 
są wynikiem kolizji statków, a także zapewnić skuteczniejsze udzielanie pomocy zagro-
żonym statkom. Służyć ma temu również system łączności między wszystkimi państwa-
mi (SafeSeaNet), umożliwiający śledzenie statków z materiałami niebezpiecznymi lub 
zanieczyszczającymi, pływających po morzach europejskich.

Realizacja zintegrowanej polityki morskiej

Po zatwierdzeniu w październiku 2007 r. zintegrowanej polityki morskiej, UE przy-
stąpiła do jej realizacji. Okres, jaki upłynął od tego momentu, pozwala dokonać wstępnej 
oceny wdrażania tej polityki i jej dotychczasowych osiągnięć. 

W początkowym okresie na realizację projektów zintegrowanej polityki morskiej nie 
przewidziano żadnych dodatkowych środków finansowych. Można było tylko korzystać 
z przyznanych na lata 2007–2013 środków Funduszu Spójności oraz wspólnej polityki ry-
backiej. Dopiero nowej Komisarz ds. Morskich i Rybołówstwa Greczynce Marii Damanaki 
udało się uzyskać na lata 2011–2013 dodatkowe finansowanie w wysokości 50 mln euro. 
Jest rzeczą oczywistą, iż prowadzenie jakiejkolwiek skutecznej polityki, w tym także polity-
ki morskiej, wymaga wsparcia finansowego. Dlatego też bardzo istotne jest, ile środków UE 
zdecyduje się poświęcić na politykę morską w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-
2020. Od kwoty tej bowiem będzie zależała liczba realizowanych projektów i ich zasięg.

Zintegrowana polityka morska zakłada m.in. opracowanie strategii dla czterech 
mórz „unijnych”: Bałtyckiego, Czarnego, Północnego i Śródziemnego. Dotychczas uka-
zały się dokumenty dotyczące regionu Morza Bałtyckiego (RMB)7 oraz Morza Śród-
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ziemnego8. Z naszego punktu widzenia ważniejsza jest pierwsza strategia, odnosząca się 
do rejonu Morza Bałtyckiego9. Dotyczy ona ośmiu państw członkowskich UE (Danii, 
Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski i Szwecji) z dziewięciu państw leżących 
nad Morzem Bałtyckim. Ma zapewnić skuteczniejszą koordynację działań w ramach po-
szczególnych polityk unijnych, co z kolei ma doprowadzić do podwyższenia poziomu 
życia obywateli  tych państw. Dalej w dokumencie stwierdza się, że rejon Morza Bał-
tyckiego jest obszarem wysoce zróżnicowanym pod względem gospodarczym, środo-
wiskowym i kulturowym, a jednocześnie posiadającym wiele wspólnych zasobów, które 
będzie można lepiej wykorzystać, rozwijając współpracę regionalną. Przed współpracą 
tą stoją poniższe wyzwania10:
 • stworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju środowiska,
 • rozwój dobrobytu w regionie,
 • wzrost dostępności i atrakcyjności regionu,
 • zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony w regionie.

Strategia przewiduje działania polityczne i  wykorzystanie istniejących już progra-
mów unijnych w celu realizacji jej założeń, w tym zainwestowanie ponad 50 mld euro 
w latach 2007–2013 z Funduszu Spójności oraz 1,25 mld euro ze wspólnej polityki ry-
backiej. Strategia nie przewiduje żadnych dodatkowych funduszy na jej realizację poza 
wyżej wymienionymi środkami już istniejącymi w  obecnej perspektywie. Być może 
w nowej perspektywie finansowej zostaną wydzielone środki wyłącznie na potrzeby stra-
tegii UE dla rejonu Morza Bałtyckiego.

Dzięki realizacji zintegrowanej polityki morskiej nastąpiła znaczna popularyzacja 
spraw morskich oraz poszerzenie wiedzy społeczeństw na temat wartości gospodarki 
morskiej i dziedzictwa morskiego. Począwszy od 2008 r. co roku obchodzony jest Euro-
pejski Dzień Morza, służący urzeczywistnianiu powyższych celów. W 2011 r. Europej-
ski Dzień Morza odbył się w Gdańsku w przededniu objęcia przez Polskę prezydencji 
w Radzie Unii Europejskiej. Poprzednie uroczystości tego typu miały miejsce w 2008 r. 
w Brukseli, w 2009 r. w Rzymie, a w 2010 r. w Hiszpanii. W ramach Dnia Morza odbywa-
ją się konferencje oraz wydarzenia towarzyszące, dające możliwość promocji kraju orga-
nizatora, jego gospodarki morskiej oraz basenu morskiego, w którym mają one miejsce. 

Pożytecznym działaniem w ramach zintegrowanej polityki morskiej jest tworzenie 
bazy wiedzy o morzu. Wiedza ta jest bardzo rozproszona i w małym stopniu porówny-
walna. Chodzi o stworzenie Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska Mor-
skiego (EMODNET), w której zbierane byłyby aktualne i pełne dane z zakresu hydrogra-
fii, geologii, biologii i chemii, dotyczące poszczególnych basenów morskich i do których 
dostęp miałyby wszystkie zainteresowane podmioty wszystkich państw członkowskich. 
Ma to służyć jako narzędzie lepszego zarządzania obszarami morskimi i przybrzeżnymi.

Każdy kraj morski UE został zobowiązany do składania rocznych raportów z prze-
biegu realizacji polityki morskiej. W Polsce w celu koordynowania i monitorowania re-
alizacji polityki morskiej oraz przygotowywania wyżej wspomnianych raportów został 
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powołany we wrześniu 2008 r. Międzyresortowy Zespół ds. Polityki Morskiej RP (M.P. 
nr 70, poz. 635) pod przewodnictwem ministra infrastruktury z udziałem podsekretarzy 
stanu z  ministerstwa infrastruktury (jako wiceprzewodniczących Zespołu) i  z  innych 
11 ministerstw oraz Komendanta Głównego Straży Granicznej i Szefa Agencji Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego11.

Polska gospodarka morska 
w świetle zintegrowanej polityki morskiej UE

Ważne dziedziny naszej gospodarki morskiej znajdują się od wielu lat w trudnej sy-
tuacji ekonomicznej. Głównie chodzi tu o  przemysł stoczniowy oraz żeglugę morską. 
Jeśli chodzi o przemysł stoczniowy, to został on praktycznie pominięty w „Zintegrowa-
nej polityce morskiej Unii Europejskiej” (wspomina się o nim tylko w jednym miejscu, 
stwierdzając, że morski łańcuch logistyczny w Europie wymaga innowacyjnych sektorów 
stoczniowych, remontowych i  produkujących wyposażenie statków, a  przy wspieraniu 
rozwoju tych sektorów będą uwzględniane zwłaszcza małe i  średnie przedsiębiorstwa), 
chociaż Zielona Księga poświęcała mu znacznie więcej miejsca. W tej sytuacji nie możemy 
liczyć na jakiekolwiek wsparcie finansowe naszych stoczni morskich, które mają problemy 
z konkurencyjnością. Nie mieści się to bowiem w ramach unijnych priorytetów. Sytuacja 
polskiego przemysłu stoczniowego zależy od światowego zapotrzebowania na statki mor-
skie oraz konkurencji ze strony stoczni azjatyckich. Obecnie ponad 80 % statków produ-
kowanych jest przez stocznie azjatyckie, a portfel zamówień tych stoczni stanowi prawie 
90 % zamówień światowych. Rosnący udział krajów azjatyckich w produkcji statków od-
bywa się głównie kosztem krajów europejskich, które nie są w stanie konkurować z pro-
dukcją stoczni dalekowschodnich. Sytuację pogorszył dodatkowo światowy kryzys gospo-
darczy lat 2008–2009, który spowodował drastyczny spadek popytu na nowe statki. Wielu 
armatorów zrezygnowało z budowy zakontraktowanych już statków, głównie z uwagi na 
bardzo niskie stawki frachtowe i trudności z uzyskaniem kredytów bankowych na sfinan-
sowanie budowy tych statków. Wszystko to stawia polski przemysł stoczniowy w bardzo 
trudnej sytuacji. W 2009 r. (brak nowszych danych) polskie stocznie wybudowały tylko 25 
jednostek i zawarły kontrakty na budowę jedynie 4 nowych statków. Trudno w tej chwili 
przewidzieć, które nasze stocznie zbankrutują, a  które przetrwają, gdyż bardzo trudno 
znaleźć dla nich inwestorów, bez których nie uda im się przetrwać na bardzo konkuren-
cyjnym rynku. Nie należy więc oczekiwać wzrostu liczby budowanych w Polsce nowych 
statków, lecz raczej należałoby się koncentrować na remontach statków oraz dostawach 
nowoczesnego wyposażenia dla statków budowanych w stoczniach dalekowschodnich.

W związku z realizacją zintegrowanej polityki morskiej najwięcej mogą skorzystać 
polskie porty morskie. Chodzi tu głównie o wykorzystanie funduszy europejskich na in-
westycje portowe oraz poprawę połączeń portów morskich z ich zapleczem. W ramach 



Włodzimierz Januszkiewicz150

Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004–2006 podjęto wiele in-
westycji w portach i na ich zapleczu, w tym m.in.: dokończenie budowy Trasy Kwiat-
kowskiego i rozbudowę ul. Janka Wiśniewskiego, łączących port gdyński z zapleczem; 
budowę bazy kontenerowej na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie; rozbudowę Termi-
nala Promowego Westerplatte w  Gdańsku; budowę Zachodniopomorskiego Centrum 
Logistycznego w porcie szczecińskim; przebudowę falochronu głównego w Gdyni oraz 
modernizację nabrzeży portowych i dostępu do nich.

Finansowanie inwestycji portowych kontynuowane jest w  ramach Programu Opera-
cyjnego „Infrastruktura i środowisko” na lata 2007–2013, gdzie przewidziano kwotę około 
714 mln euro na wiele inwestycji w polskich portach morskich, w tym m.in. na12: moderniza-
cję toru wodnego Świnoujście–Szczecin oraz Kanału Portowego w porcie gdyńskim; popra-
wę dostępu kolejowego do portu gdańskiego; modernizację wejścia do portu wewnętrznego 
w Gdańsku; przebudowę falochronu wschodniego w Świnoujściu; rozbudowę infrastruktury 
portowej w porcie szczecińskim; przebudowę infrastruktury drogowej w portach Szczecin 
i Świnoujście; poprawę dostępu do portu Kołobrzeg; przebudowę portu morskiego w Darło-
wie oraz zagospodarowanie rejonu Nabrzeża Bułgarskiego w porcie gdyńskim.

W sumie na liście projektów portowych finansowanych ze środków unijnych znaj-
duje się ok. 30 różnego rodzaju przedsięwzięć, których nie bylibyśmy w stanie zreali-
zować ze środków własnych. Pomoc unijna przyczyni się więc w znacznym stopniu do 
zmodernizowania naszych portów morskich, zwiększając ich potencjał przeładunkowy 
i poprawiając dostęp do tych portów zarówno od strony lądu, jak i morza.

Jeśli chodzi o żeglugę morską, to największe korzyści możemy odnieść z realizacji 
autostrad morskich. Idea tych autostrad ma na celu stworzenie w Europie nowych in-
termodalnych, wykorzystujących szlaki morskie, łańcuchów logistycznych. Mają one 
ułatwić dostęp do rynków europejskich oraz odciążyć system drogowy Europy. Polska 
zgłosiła trzy następujące propozycje autostrad13:
1) Gdynia–Karlskrona,
2) Gdańsk–Rotterdam,
3) Świnoujście–Ystad.  

Tylko pierwsza propozycja zyskała akceptację KE i  otrzymała dofinansowa-
nie z  funduszu EU, przeznaczonego na rozwój Transeuropejskich Sieci Transporto-
wych (TE -T) w wysokości 17 090,8 tys. euro, przy wartości całego projektu wynoszącej 
85 454 tys. euro. Środki te otrzymała Szwecja, która jest liderem projektu i wykorzysta je 
na inwestycje w porcie Karlskrona i na jego zapleczu. Strona polska we wniosku o utwo-
rzenie tej autostrady przewidywała wybudowanie nowoczesnego terminalu promowego 
w Gdyni (koszt ok. 68 mln euro), ale zrezygnowała z tego projektu z uwagi na światowy 
kryzys gospodarczy oraz przesunięcie w czasie wprowadzenia wielkich promów przez 
szwedzkiego armatora Stena Line, obsługującego to połączenie promowe. Środki finan-
sowe zostaną przeznaczone na przebudowę torów kolejowych oraz ulic prowadzących 
do obecnego terminalu promowego w Gdyni, a także na budowę nowych parkingów dla 
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samochodów ciężarowych i osobowych w rejonie terminala. Przyczyni się to do zwięk-
szenia przepustowości dróg kolejowych i kołowych, co nie tylko zwiększy płynność ru-
chu i przyspieszy transport, ale także poprawi bezpieczeństwo i komfort obsługi pasaże-
rów. Po stronie szwedzkiej ma powstać nowe centrum logistyczno-dystrybucyjne oraz 
zmodernizowana zostanie linia kolejowa Karlskrona – Gőteborg.

W chwili obecnej nie ma pewności, czy i kiedy powtórnie zostaną złożone przez Polskę 
wnioski o dwie pozostałe autostrady morskie. Trwają natomiast prace nad zgłoszeniem 
czwartej propozycji, którą miałaby być autostrada Kłajpeda–Świnoujście. Reasumując, 
można stwierdzić, że idea autostrad morskich przyczynia się do rozwoju i usprawnienia 
żeglugi morskiej, z czego – na razie jeszcze w skromnym zakresie – korzysta także Polska.

Jeśli chodzi o inne propozycje dotyczące żeglugi morskiej, to w zasadzie zintegrowana 
polityka morska nie zawiera wielu konkretów. Więcej na ten temat można znaleźć w opu-
blikowanej przez KE Białej Księdze „Plan utworzenia jednolitego obszaru transportu – dą-
żenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu”14 w mar-
cu 2011 r. Jest to bardzo istotny dokument, gdyż określa on kierunki WPT na najbliższe 
40 lat, czyli do roku 2050. Poprzedni dokument tego typu (Biała Księga pt. „Europejska 
polityka transportowa do 2010 roku: czas na decyzje”), opublikowany we wrześniu 2001 r. 
obejmował okres 10 lat i mógł być bardziej konkretny. Obecnie obowiązujący dokument 
jest ogólny i ukazuje jedynie wizje transportu europejskiego do 2050 r., gdyż z jednej stro-
ny – mamy do czynienia z nasilaniem się gwałtownych zjawisk i kataklizmów na kuli ziem-
skiej, które w erze globalizacji oddziałują na wszystkie państwa, a z drugiej strony – przy 
bardzo szybkim tempie postępu technicznego, innowacyjności, wynalazczości i wdraża-
niu nowoczesnych technologii bardzo trudno jest prognozować na tak długi okres.

Należy zaznaczyć, że dokument ten został przygotowany przez Dyrekcję Generalną 
ds. Mobilności i Transportu, a więc jego zapisy będą kształtowały Wspólną Politykę Trans-
portową UE w najbliższych 40 latach. Znalazły się w nim także zapisy dotyczące proble-
mów transportu morskiego, co oznacza, że problemy te weszły do WPT, która ma wyższą 
rangę i większe szanse realizacji niż postanowienia zintegrowanej polityki morskiej.

We fragmencie Białej Księgi, dotyczącym bardziej wydajnego wykorzystania trans-
portu i  infrastruktury dzięki zastosowaniu lepszych systemów zarządzania ruchem 
i informacji, jest także mowa o systemie monitorowania i wymiany informacji o ruchu 
statków SafeSeaNet oraz o konieczności zniesienia barier w żegludze morskiej bliskiego 
zasięgu (w tym o wdrożeniu „niebieskiego pasa” na morzach „unijnych”). Dalej stwier-
dza się, że porty morskie odgrywają zasadniczą rolę jako centra logistyczne i powinny 
mieć dobre połączenia z zapleczem. UE, współpracując z Międzynarodową Organizacją 
Morską (IMO) i innymi organizacjami międzynarodowymi, powinna dążyć do stosowa-
nia restrykcyjnych norm dotyczących bezpieczeństwa, ochrony środowiska i warunków 
pracy oraz do eliminacji piractwa. Emisja CO₂ przez unijny transport morski powinna 
zmniejszyć się o 40 % do roku 2050 (a w miarę możliwości nawet o 50 %) w porównaniu 
z 2005 r. W tym kontekście dokument wspomina o tym, że UE opracowała zintegrowaną 



Włodzimierz Januszkiewicz152

politykę morską, która umieszcza transport morski w szerszym kontekście zarządzania, 
konkurencyjności i strategii regionalnych. Dalej dokument przewiduje budowę termi-
nali multimodalnych w portach morskich oraz tworzenie autostrad morskich. Wreszcie 
oszacowano potrzeby finansowe na rozwój infrastruktury transportu w latach 2010-2030 
na ponad „1,5 tryliona euro” (wystąpił tu ewidentny błąd w tłumaczeniu na język polski 
angielskiego słowa trillion i powinna być mowa o 1,5 bln euro), w tym na urzeczywist-
nienie sieci TEN-T konieczne jest 550 mld euro do 2020 r., z czego około 215 mld euro 
przeznaczone ma być na zlikwidowanie głównych wąskich gardeł.

W  załączniku I  do Białej Księgi zawarto wykaz inicjatyw, które będą realizowane 
w ciągu najbliższych 40 lat. Wśród 40 inicjatyw 3 poświęcone są w całości transportowi 
morskiemu, a mianowicie: 4) morski „niebieski pas” i dostęp rynkowy do portów, 9) 
agenda społeczna dla transportu morskiego oraz 18) bezpieczniejsze statki.

Widzimy więc, że wiele problemów morskich wchodzi zarówno do WPT, jak i  do 
zintegrowanej polityki morskiej, zwłaszcza te dotyczące żeglugi i portów morskich. Obie 
te polityki w pewnym sensie zachodzą na siebie. Bardzo trudno uniknąć tego nakładania 
się problematyki, gdyż z jednej strony transport morski, tak jak wszystkie pozostałe ga-
łęzie transportu, musi być objęty WPT, z drugiej zaś stanowi on bardzo istotną dziedzinę 
gospodarki morskiej i  dlatego też został włączony do zintegrowanej polityki morskiej. 
Konsekwencją tego stanu rzeczy może być rozmywanie się odpowiedzialności za projek-
ty dotyczące żeglugi morskiej. Analogiczna sytuacja występuje w  przypadku rybołów-
stwa, gdzie wspólna polityka rybacka wchodzi w zakres działalności Dyrekcji Generalnej 
ds. Morskich i Rybołówstwa oraz Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa. Wszystko to wynika 
z niedostatecznie konsekwentnego wydzielenia spraw morskich w strukturach KE.

Wnioski

Okres, jaki minął od ustanowienia zintegrowanej polityki morskiej UE, nie pozwa-
la w pełni ocenić jej zakresu i skuteczności, gdyż wiele projektów jest dopiero w trak-
cie opracowywania lub wstępnej realizacji. Inicjatywy przewidziane do realizacji przez 
obecną KE są interesujące i dotyczą sześciu kierunków działań15:
1) integracja zarządzania morskiego, polegająca na tym, aby instytucje UE, państwa 

członkowskie i regiony przybrzeżne przyjmowały spójne programy dotyczące kwestii 
związanych z morzem, przeciwdziałając tym samym rozproszonemu, branżowemu 
sposobowi myślenia; należy zatem stworzyć skuteczne struktury współpracy między-
branżowej i konsultacji z zainteresowanymi stronami, aby jak najlepiej wykorzystać 
synergię polityk branżowych, mających wpływ na kwestie związane z morzem;

2) opracowanie przekrojowych instrumentów politycznych, dotyczących planowania 
przestrzennego obszarów morskich, wyczerpującej wiedzy i  danych dotyczących 
mórz oraz zintegrowanego nadzoru morskiego;
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3) określenie granic działań dotyczących rozwoju poszczególnych dziedzin związanych 
z morzem, aby zapewnić, że działania takie mogą być podejmowane dopiero po roz-
ważeniu ich łącznych skutków dla środowiska morskiego; 

4) opracowanie strategii regionalnych w basenach morskich Europy w taki sposób, aby 
priorytety i instrumenty, dotyczące kwestii związanych z morzem, były dostosowane 
do specyficznych geofizycznych, ekonomicznych i politycznych warunków panują-
cych w tych basenach;

5) opracowanie międzynarodowego wymiaru zintegrowanej polityki morskiej, mające 
na celu zapewnienie wiodącej pozycji UE w światowych kwestiach związanych z mo-
rzem, z  uwzględnieniem zmian klimatu i  zachowania różnorodności biologicznej 
w środowisku morskim, co ma przynieść znaczne korzyści w stosunkach wielostron-
nych i dwustronnych;

6) ponowny nacisk na zrównoważony wzrost gospodarczy, zatrudnienie i  innowacje; 
EU powinna stworzyć spójny, całościowy program gospodarki morskiej, uwzględ-
niający dążenie do rozwoju wewnątrzeuropejskiego transportu morskiego, stymulo-
wanie inwestycji w statki pływające pod banderą UE i w przemysł stoczniowy, roz-
wój projektu statków ekologicznych, powiązanie polityki morskiej z polityką unijną 
w zakresie energii i zmian klimatu, oraz zapewniający pełne uwzględnienie obsza-
rów morskich i nadbrzeżnych w debacie na temat polityki spójności regionalnej. 
Z powyższych kierunków działań wynika, że oprócz korzyści, które może odnieść 

polska gospodarka morska, jawi się także wiele obowiązków, które będą wymagały od 
nas nie tylko prac legislacyjnych, ale także poniesienia pewnych nakładów finansowych. 
Przykładowo, Polska wraz z kilkoma innymi państwami członkowskimi nie wdrożyła 
w terminie Dyrektywy 2009/17/WE, dotyczącej unijnego systemu monitorowania i in-
formacji o ruchu statków SafeSeaNet. Dyrektywa ta wchodzi w skład tzw. trzeciego pa-
kietu bezpieczeństwa morskiego i powinna być wdrożona do 30 listopada 2010 r., ale 
w związku z tym, że 9 państw członkowskich, w tym Polska, nie wywiązało się z tego 
obowiązku, KE wystosowała do tych państw wezwanie w tej sprawie pod groźbą skiero-
wania do Trybunału Sprawiedliwości16.

Przypisy

1 Ministerstwo Infrastruktury do polityki morskiej zalicza wszystkie dziedziny życia politycznego, gospo-
darczego, społecznego, naukowego i kulturalnego kraju, które powiązane są z morzem (por. Założenia polityki 
morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2009, s. 3).  
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2 Zintegrowana polityka morska Unii Europejskiej, COM(2007), 575 wersja ostateczna.
3 W gestii tej Dyrekcji leży realizacja zintegrowanej polityki morskiej oraz wspólnej polityki rybackiej. 
4 Patrz szerzej na ten temat: W. Januszkiewicz, Unijna strategia dla regionu Morza Bałtyckiego, [w:] Semi-

naria Naukowe – Rok akademicki 2009–2010, Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich, SGH, 
Warszawa 2010

5 Green Paper – Towards a Future Maritime Policy for the Union: A European vision for the oceans and 
seas, COM(2006) 275 final.

6 Zintegrowana polityka morska Unii Europejskiej…, op.cit., s. 3. 
7 Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego, KOM(2009) 248 wersja ostateczna.
8 W kierunku zintegrowanej polityki morskiej zmierzającej do lepszego zarządzania Morzem Śródziem-

nym, KOM(2009) 466 wersja ostateczna.
9 Patrz szerzej na ten temat: W. Januszkiewicz, Unijna strategia..., op.cit.
10 KOM(2009) 248 wersja ostateczna, s. 2.
11 Patrz: Raport z przebiegu realizacji polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej w 2008 r., Międzyresor-

towy Zespół ds. Polityki Morskiej Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2009
12 Por.: Raport z przebiegu realizacji polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej w 2009 r., Międzyresorto-

wy Zespół ds. Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2010
13 Por: P. Frankowski, Autostrada tylko jedna, [w:] Informator gospodarki morskiej 2010, Promare, Gdynia 

2010
14 KOM(2011) 144 wersja ostateczna.
15 Zintegrowana polityka morska UE – priorytety następnej Komisji, IP/09/1530, Bruksela, 15.10.2009 r.
16 Por.: EG, Bezpieczeństwo na morzu – sprawą Unii, „Polska Gazeta Transportowa” 2011, nr 27–28
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The integrated maritime policy of the European Union  
and the Polish maritime economy in the perspective of the year 2020

Summary

In 2007, the European Union adopted the provisions of the Integrated Maritime 
Policy concerning the most significant maritime issues. The author of the presented ar-
ticle analyzes the implementation of this policy, particularly in the context of Poland, as 
many branches of our economy are closely related to the sea. The analysis, i.a, indicates 
that the Polish sea ports will enjoy the greatest advantages of its implementation (mainly 
in respect to modernization of the port infrastructure, as well as increasing accessibil-
ity to our ports both from the sea and land) due to the use of the Union funds. Many 
things will depend on the amount of the means appointed by the UE in the new finan-
cial perspective on integrated maritime policy (covering the years 2014-2020). Unfor-
tunately, the Polish shipyard industry cannot expect financial support, as this branch of 
industry is not included within the scope of the Union priorities. The implementation of 
the integrated maritime policy will undoubtedly facilitate improvement of the maritime 
turnover and increasing its safety within the entire EU area. The Author shows also the 
relations between the EU Common Transport Policy, functioning since 1958, and inte-
grated maritime policy, which has only 3-year tradition; therefore, its more thorough 
assessment is currently still rather difficult.
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The impact of global economic crisis 
on the intra-industry trade of Visegrad Group 

Countries and the EU-15

Introduction

The economic and financial crisis has recently heavily affected European coun-
tries and this implied the changes in trade patterns. The firms, especially those that 
act within the Visegrad Group countries, but also participate in international prod-
uct fragmentation, suffered dried-up liquidity and thus shortages in production. 
Consequently, many parts of supply chain were relocated. Some of items produced 
in the Visegrad Group were shifted to other locations. OECD stated that a massive 
fall (about 12.5 %) in global trade in 2009 was caused by the collapse in demand, es-
pecially the demand for machinery and transport equipment, problems with trade fi-
nancing and vertically integrated nature of global supply chains. It also estimated that 
global trade decreased by 1 % due to new protectionist measures, however, on a glob-
al scale protectionist measures were significantly smaller than all growth-stimulating  
instruments. 

The previous studies suggested that the EU enlargement – with the economic 
growth boost - had a positive impact on the size and structure of intra-industry trade 
(later: IIT or two-directional or two-way trade) of the new member states with the EU-
15, both through the demand and supply side. However, due to the insufficient data, 
the knowledge of the influence of global economic circumstances, such as the crisis, 
on intra-industry trade of these countries was limited. 

Within the EU, the anti-crisis protectionist measures – if any – are far indirect and 
rather weak. So, the impact of the crisis on trade patterns should be visible by the other 
channels. The paper  discusses the changes in trade patterns inside such strongly bound 
internally organism as the European Union.

One can expect, that economic crisis may strongly weaken the convergence process 
of the Visegrad Group countries. The paper investigates this problem in trade aspect and 
it is one of responses of how much – and how – the crisis affects the intra-industry trade. 
It also examines the more dynamic form of two-way trade – marginal intra-industry 
trade (MIIT) – that is interpreted how big share of changes in trade (both rise and lose) 
is two-directional. This dynamic form of trade is important in determining the evolution 
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in trade patterns during the changing environment, such as the phenomenon of eco-
nomic and financial crisis, to observe structural adjustments in production and trade. 

The structure of the paper is as follows: Section II elaborates on brief theoretical 
foundations on intra-industry trade and intra-industry trade. Section III presents the 
used methodology of construction of IIT and MIIT and the data to be computed. Sec-
tion IV deliberates on sensitivity analysis of the threshold that distinguishes horizontal 
and vertical trade, section V describes a simple econometric model that examines the 
influence of specific factors on marginal intra-industry trade. Section VI contains reca-
pitulation of the main findings of the paper and conclusions.

Theoretical background

When the research on IIT started, a special attention was paid to economic integra-
tion (even limitation and suppressing the trade barriers) as positively influencing IIT 
levels in Western Europe (Balassa 1967). This is possible, as the trade barriers limit the 
trade of close substitutes, so if they are minimized, the imports of foreign substitutes in-
creases. Furthermore, the economic integration magnifies intra-industry specialization, 
thus intra-industry exchange of product components (Balassa 1967). Grubel and Lloyd 
(1975) confirmed the significance of the existence of customs union on IIT, basing on 
developed countries.

The other important issue in the theoretical foundations of IIT bound this phenom-
enon with imperfect competition and product differentiation (Krugman 1979, 1983; 
Lancaster 1980 and Helpman 1981). The literature provides the two main types of dif-
ferentiation: vertical (by quality) and horizontal (by other attributes than quality). Each 
type of differentiation corresponds to a specific type of trade.

Falvey (1981), Falvey and Kierzkowski (1987) examined the vertical differentiation 
models, for explaining vertical IIT. In these papers, IIT could be influenced by compara-
tive advantage and by the differences of factor endowments between two countries. The 
model based on assumption that the countries relatively endowed with capital specialize 
and export high quality products, whereas the countries relatively endowed with labour 
specialize and export low quality products. What is important, Falvey (1981) demon-
strated, that model 2x2x2 could explain the coexistence of vertical IIT and inter-industry 
trade.

On the other hand, the theory focusing on horizontal IIT bases on demand side: the 
favourite variety approach and love of varieties approach. Krugman (1979) was the first 
researcher that examined the horizontal differentiation in trade, and he was basing on 
models with monopolistic competition. He used the concept of love of varieties that con-
sumers are eager to have many varieties of a product, and welfare increases thanks to the 
variety of goods. The approach with favourite variety was introduced by Lancaster (1980).
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An interesting – and thus commonly used – distinction of vertical and horizontal 
was proposed by Greenaway, Hine, Milner (1994, 1995), which improved the explana-
tions of both types of IIT. The authors used the prices to approximate the product qual-
ity by utilizing the concept of traded product unit values. If the unit values of exported 
and imported goods are significantly diverging, the IIT is vertical, and otherwise it is 
horizontal. The Authors suggested that vertical trade is rather similar to trade in tra-
ditional models of comparative advantage, whereas horizontal trade is closer to non-
traditional trade theories.

The traditional – “static” – IIT may explain the trade configuration and specializa-
tion in a particular period, but it does not explain and predict the structural adjustments 
– that is changes – in trade patterns. In this context, the structure of changes in trade 
patterns is important. This is the reason for investigating much more dynamic indices 
such as Marginal intra industry trade, based on changes of the trade flows. 

Firstly, this issue was examined by Hamilton and Kniest (1991). They stated that 
the high level of IIT in one particular year does not justify a priori any prediction of 
the similar pattern of the change in trade flows. Even the observed increase in static IIT 
between two periods does not fully reflect intra-industry adjustment. In certain cases, 
a rise in IIT may cover a process of intra- and inter-industry trade changes. Brülhart 
(1993) compared the existing MIIT indices and proposed its own methodology, adopted 
in this paper and presented in the next section.

The methodology and measurement of data

I collected trade data based from the COMEXT in Eurostat according to CN nomen-
clature for the Visegrad group countries with EU-15 countries separately within 2004–
2010 (in case of MIIT the data  for 2003 were also used). This dataset was used because 
of strong disaggregation level that helps to assess better the nature of the trade. I decided 
to eliminate the accession effect of trade patterns and concentrate on global economic 
crisis, so this is a reason for limiting research period to after the EU big enlargement. 
The focus only on the impact of the crisis and the mitigation of the accession effect on 
trade patterns of the Visegrad Group is motivated by the fact, that the author has already 
proved the positive impact of the EU membership on selected countries (Toporowski 
2010), and thus there is no need to investigate this research problem once again. 

The main IIT indices were computed in line with the Grubel and Lloyd (1975) 
method. According to them, the total trade is divided into inter- and intra-industry 
trade and the IIT ratio varies between [0,1]. The 0 value means that there is no IIT 
within this trade, whereas 1 means that all trade is of intra-industry nature. The transi-
tional values point the co-existence of both types of trade. The so-called Grubel-Lloyd 
index was calculated as follows:
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where:
Wi – a share of trade with product i in total trade,
GLi – Grubel- Lloyd index of product i,
Xi – export of product i,
Mi – import of product i.

The GL index may be computed for a whole country, as well as for a selected indus-
try. The results may depend on selected statistical nomenclature (like HS, CN or SITC) 
and a level of aggregation. That is why it is difficult to compare directly, and this is princi-
pal reason for results differences. Moreover, the results also vary in consequence of using 
the alternative to Grubel-Lloyd indices.

To divide the IIT into horizontal and vertical part, the Greenaway, Hine and Mil-
ner’s (1994, 1995) approach was introduced. This method is convenient, because it 
enables to precisely disentangle IIT into a horizontal and vertical part. According to 
their concept, the price per p.ex. weight of a selected item (the concept of unit value of 
a good) reflects the quality of this product. In two-way trade the unit value of homog-
enous or almost similar goods are alike, so this means that the IIT is horizontal. But 
in case of strongly differentiated goods (especially when concerning quality), the unit 
values are diversified, so IIT is vertical.

According to Greenaway, Hine and Milner (1994, 1995), for each product within 
a specific statistic nomenclature there exists its unit value. The unit value of an exported 
good is described as , where i is the particular product. The unit value of an im-
ported good is described as . The authors assumed that the horizontal trade is when 
the difference between  and  does not exceed α, where α is 15% in most cases. 
However, in section V I will discuss the sensitivity of the indices due to the thresholds. 
So the following condition, called the similarity criterion, should be satisfied:

On the other hand, vertical trade exists when the similarity criterion is not satisfied, 
thus when the following conditions are met: 

(1)

(2)

(3a)
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and

The Greenaway, Hine and Milner’s (1994, 1995) approach has a weakness (con-
dition (2) and (3b)), because of only illusory symmetry. Some products classified as 
products traded within vertical integration from the viewpoint of a reporting country, 
may appear as products traded within horizontal integration from the viewpoint of 
a partner country, and inversely. To minimize this inconvenience  the concept follow-
ing Fontagné and Freudenberg (1997) is introduced, which was approved among oth-
ers by Crespo and Fontoura (2001).

The modified similarity criterion condition is formulated as follows:

and the inequality (3b) is replaced by:

The intuitive measure of MIIT is a transposition of the Grubel-Lloyd index to the 
changes of trade flows within industries, described as follows:

where ∆Xi and ∆Mi represent one-year change in exports and imports of product i.
The economic and political transition, that was made in the majority of the exam-

ined countries contributed to technological upgrade of economy. These changes were 
mainly implied by the appearance of multinational firms in the region. However, during 
the economic and financial crisis, the positive trends linked with convergence within the 
EU were weakened. Nevertheless, the convergence process was not stopped. 

Graph 1 presents the share of IIT and MIIT during the period 2004–2010. It is vis-
ible, that before 2008 (except for the Czech Republic) the trade patterns, through the 
rising IIT as well as MIIT indices, suggested the increasing role of the Visegrad Group 
countries in the global (or rather macro-regional) supply chain. But after the begin-
ning of the crisis, the rate of IIT growth was weakened. Especially in Hungary and in 
the Czech Republic, the levels of two-way trade were decreasing, whereas in Poland 

(3a)

(5)

(6)

(7)
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and in Slovakia the indices held the achieved earlier levels, and the IIT ratio increased 
in 2010. What is interesting the drops in intra-industry trade began in 2009, but as 
concerning the MIIT levels, the sharp losses in ratios occurred only in 2008, and in 
subsequent years, the indices started recovering. 

GRAPH 1. Intra-industry and marginal intra-industry trade of Czech Republic, Hungary, 
Poland and Slovakia with EU-15 in 2004–2010 [%]

Source: the author’s calculations based on COMEXT, Eurostat

Thus, the changes in marginal intra-industry trade showed strong, but short-term 
structural adjustments just as the crisis started. The backwardation on international 
specialization was ephemeral, and the examined countries integrated further with the 
EU-15, until the probable aggravation of global economic circumstances takes place.

Graph 2 presents the trends in IIT of comparable quality goods of the Visegrad Group 
countries with the EU-15. The crisis did not influence negatively the horizontal IIT in-
dices. The only country that experienced a drop after the beginning of the crisis, was the 
Czech Republic. However, in case of this member state, its high level of horizontal IIT 
was systematically dropping since the beginning of the research period. In the last year, 
Poland reached higher horizontal IIT levels than Czech Republic. The systematic rise of 
these indices in Poland, Hungary and Slovakia showed that crisis influenced rather more 
EU-15 than the Visegrad Group in trade terms.
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GRAPH 2. Horizontal IIT of Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia with EU-15 
in 2004–2010 [%]

Source: the author’s calculations based on COMEXT, Eurostat

As regard two-directional trade of exchanged goods the Visegrad countries export 
items with relatively better quality (see: graph 3) than the imported goods within the 
same branch. The same applies to the case of horizontal IIT: the decrease is visible in 
2009 (except of Poland, where the vertical high quality IIT index was increasing until 
2010). The examined countries’ indices in the whole period were generally rising, how-
ever the weakest trends were noticed in Hungary and Czech Republic, and the strongest 
increases occurred in Slovakia although tempered during the crisis. So, the upgrade of 
technological process still takes place (however weaker) and more sophisticated goods 
started being produced in the Visegrad Group countries due to relocation of particular 
parts of global supply chain. 

Graph 4 shows the trends in two-directional trade of exchanged goods when Viseg-
rad countries export items with relatively lower quality than the imported goods within 
the same branch. In general, the levels the IIT ratios were maintained, however after 
the beginning of the crisis the indices were lowering (except for Slovakia and the Czech 
Republic). It could mean, that a lower part of better quality goods were imported, prob-
ably due to more restricted financial conditions of households in the Visegrad Group 
countries. Probably it also could be imposed by lowering the prices of exported goods 
from EU-15 or relatively stronger inflation (also in producer prices) in the Visegrad 
Group countries. 
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GRAPH 3. Vertical high quality IIT of Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia with 
EU-15 in 2004–2010 [%]

Source: the author’s calculations based on COMEXT, Eurostat

GRAPH 4. Vertical low quality IIT of Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia with 
EU-15 in 2004–2010 [%]

Source: the author’s calculations based on COMEXT, Eurostat
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 Sensitivity analysis
The literature in most cases uses α, the threshold level of 15 %. However, there are 

some papers, such as Fukao et al. (2003), where α is at the level of 25 % (in order to elimi-
nate exchange rate fluctuations). However, there is still the firm reason in theoretic or em-
piric field to use 15% threshold level. Greenaway, Hine and Milner (1994, 1995) see their 
results of the research robust to the choice of the threshold level. However, it was robust to 
the objectives of the research, that is assessing the determinants for horizontal and verti-
cal intra-industry trade, and the sensitivity analysis was limited to 15–35 %. I followed the 
paper of Ito and Okubo (2011) that extended the sensitivity analysis to 5–50 % threshold 
levels. They stated that the choice of threshold might affect the final results. 

I analyzed how the changes in α affect the horizontal and vertical intra-industry trade 
for each of the analyzed countries. Due to better readability, each type of intra-industry 
trade and each country is presented separately. In subsequent graphs there are presented 
the trends of changes in horizontal and vertical trade due to the threshold level, begin-
ning from 5 % and ending to 50 %. A noticeable thing is that the higher threshold level 
is, the higher are horizontal intra-industry trade indices, and lower are vertical intra-
industry trade ratios. However, this is intuitive: the greater is α the more likely is that 
unit values are insignificantly different. The most important remark is that, in general 
the extreme differences between the indices (especially horizontal intra-industry trade) 
may diverge the indices by even about 20 percentage points.

GRAPH 5. Horizontal intra-industry trade of Czech Republic with the EU-15: a juxtaposition 
of threshold levels [%]

Source: the author’s calculations based on COMEXT, Eurostat
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In case of the Czech Republic, the range of indices due to various α in horizontal 
intra-industry trade exceeds slightly 25 percentage points in 2010, and the difference in 
levels between “standard” 15 % level and extreme threshold levels are a little more than 
15 percentage points (see: graph 5). The difference is huge, as whole intra-industry trade 
indices reach about 50 %. However, also the range of the thresholds is rather big, so it 
could explain such sensitivity of results. 2006 is a year, where a range is the smallest in 
case of all the Czech intra-industry trade indices. The highest level of threshold implies 
also the greatest volatility of horizontal two-way trade indices; it also has a slight positive 
trend, whereas the others are rather stable. What also is interesting, “standard” threshold 
level (and lower) in vertical high quality two-way trade in 2009 decreased, whereas in 
case of applied higher threshold levels, we may observe an increase in indices. The range 
of vertical high quality and low quality intra-industry trade indices is consequently 10 
and 15 percentage points. 

GRAPH 6. Vertical high quality intra-industry trade of Czech Republic with the EU-15: 
a juxtaposition of threshold levels [%]

Source: the author’s calculations based on COMEXT, Eurostat

The range of particular intra-industry trade indices due to the choice of α in Hun-
gary does not exceed 20 percentage points. One should note that the trends do not 
extremely diverge as the thresholds change. During the crisis, we may observe a stag-
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nation of horizontal indices in 2009 and the rebound. What is interesting, in 2005 some 
horizontal ratios decreased at particular threshold levels (p.ex. 5 %), whereas the oth-
ers rose (similarly this is also a case of vertical low quality). Also noticeable is a stop of 
vertical high quality in 2009, and continuation of decreases in 2010.

GRAPH 7. Vertical low quality intra-industry trade of Czech Republic with the EU-15: a jux-
taposition of threshold levels [%]

Source: the author’s calculations based on COMEXT, Eurostat

GRAPH 8. Horizontal intra-industry trade of Hungary with the EU-15: a juxtaposition of 
threshold levels [%]

Source: the author’s calculations based on COMEXT, Eurostat
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However, in some cases, one may observe a recovery in 2010 (5 % and 10 % for α). One 
may also see a  stable decreasing trend in vertical low quality two-way trade indices; 
therefore, the proposition on maintaining the improvement of quality process is justi-
fied. The choice of thresholds has an impact on levels of indices, nevertheless the coher-
ent conclusions may be delivered.

GRAPH 9. Vertical high quality intra-industry trade of Hungary with the EU-15: 
a juxtaposition of threshold levels [%]

Source: the author’s calculations based on COMEXT, Eurostat

GRAPH 10. Vertical low quality intra-industry trade of Hungary with the EU-15: 
a juxtaposition of threshold levels [%]

Source: the author’s calculations based on COMEXT, Eurostat
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The Poland’s, similarly to Hungary’s, intra-industry trade indices also have a range of 
at most about 20 percentage points. But still, in case of horizontal intra-industry trade, 
we may observe a slight increase in ratios at the end of the research period. It points at 
the increasing level of welfare of the Polish consumers, who are able and prefer to buy 
more products of comparable (quite high) quality as the EU-15 countries citizens. We 
may see the interesting tightening of a range of vertical high quality intra-industry trade 
indices in 2006 and 2007 and after it a widening of a range. Most of the scenarios for α 
look similar: until 2006 a significant rise of ratios and after it we may observe a stabiliza-
tion. The vertical low quality intra-industry trade indices seem to be stable and slightly 
decreasing during the entire research period and besides the different level of indices, 
the trend seems to be independent to level of α. 

GRAPH 11. Horizontal intra-industry trade of Poland with the EU-15: a juxtaposition 
of threshold levels [%]

Source: the author’s calculations based on COMEXT, Eurostat

Slovakia is the last of the examined countries and one of the most interesting. When 
analyzing the range of horizontal intra-industry trade indices due to the different levels 
of α, we may observe an increasing divergence over time. This may suggest an increas-
ing sensitivity of existing types of trade due to the price changes. The same case is in 
vertical high quality trade and to some extent in low quality trade. In case of Slovakia, 
the threshold has an impact on trends of indices. Horizontal trade seems to be stable at 
“standard” level, but when higher α is applied, the trend started to be increasing. Vertical 
high quality was increasing until 2008, and after this period, it started dropping. Nev-
ertheless, higher thresholds almost flatten the changes of the measure. The low quality 
intra-industry trade indices were generally growing at the end of the research period, but 
when higher α are applied, the increase in indices is not noticeable.
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GRAPH 12. Vertical high quality intra-industry trade of Poland with the EU-15: 
a juxtaposition of threshold levels [%]

Source: the author’s calculations based on COMEXT, Eurostat

GRAPH 13. Vertical low quality intra-industry trade of Poland with the EU-15: 
a juxtaposition of threshold levels [%]

Source: the author’s calculations based on COMEXT, Eurostat
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GRAPH 14. Horizontal intra-industry trade of Slovakia with the EU-15: a juxtaposition 
of threshold levels [%]

Source: the author’s calculations based on COMEXT, Eurostat

GRAPH 15. Vertical high quality intra-industry trade of Slovakia with the EU-15: 
a juxtaposition of threshold levels [%]

Source: the author’s calculations based on COMEXT, Eurostat
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GRAPH 16. Vertical low quality intra-industry trade of Slovakia with the EU-15: 
a juxtaposition of threshold levels

Source: the author’s calculations based on COMEXT, Eurostat

To sum up this section, I analyzed whether the threshold level different to most com-
mon 15 % implies the values and trends of particular types of intra-industry trades. The 
analysis confirmed the significance of the size of α, especially when concerning the val-
ues of ratios. The trends seem to be more independent of thresholds levels, but there are 
little exceptions, as in case of Slovakia.

Estimations

One should verify whether economic and financial crisis have real impact on intra-
industry trade. Therefore, there will be analyzed the determinants for IIT linked with con-
sumers welfare. The most straightforward measure is the level of GDP per capita (in line 
with Helpman (1981)). However, it is interesting, whether in time of crisis, the difference 
between incomes – that is difference between the welfares and thus the differences in spend-
ing behaviours – of the examined countries and the EU-15 member states still influences 
the structure of two-way trade. I also checked whether the weakened integration processes 
(simply measured by total trade between the one of the Visegrad Group and EU-15 coun-
tries) during economic downturn impacted the IIT indices. In order to pick other effects 
of the crisis, I introduced a dummy variable that represents the occurrence of crisis. I also 
added geographic distance and contiguity dummy variable to supplement a set of variables.
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I used the panel data techniques to estimate the determinants. The estimated model 
is presented by the following equation:

where DIFFGDP is a  difference in GDP per inhabitant between particular Visegrad 
Group countries and EU-15 countries. MEANGDP is a weighted average of GDP per 
capita that represents the overall consumers’ welfare for each pair of trading countries. 
T is a total trade size between the trading countries that represents the overall integra-
tion of the states. DIST stands for geographic distance (in km) between the capitals of 
examined member states, whereas CONTIG is a  dummy variable that represents the 
border between the countries. CRISIS is a straightforward and simplified variable that 
represents the influence of a crisis through the other channels than the income (just as 
relocation within supply chain).

TABLE 1. Correlation matrix

IIT MEANGDP DIFFGDP T DIST CONTIG CRISIS

IIT 1.0000

MEANGDP 0.3174 1.0000

DIFFGDP –0.1949 0.1009 1.0000

T 0.6575 0.2790 –0.0931 1.0000

DIST –0.4687 –0.4149 –0.2963 –0.3880 1.0000

CONTIG 0.5511 0.1916 –0.0374 0.5705 –0.4941 1.0000

CRISIS 0.0701 0.1602 –0.0485 0.0639 0.0000 0.0000 1.0000

Table 1 presents the correlation matrix between the variables used in the model. 
Total trade is the most correlated variable with IIT. The second strongest correlation 
is between two-way trade and contiguity. Next variable is geographic distance, nega-
tively correlated with IIT. The least correlated variable is dummy CRISIS. This could 
mean that dummy variable that represents other channels of crisis, is not sufficient 
and should be replaced by specific and more detailed determinants or the two preced-
ing channels (welfare and weakened integration) sufficiently explained the changes of 
IIT during the crisis. 

According to the trade theory and to the results collected in correlation matrix, I ex-
pected that MEANGDP has positive sign. This would take place because higher incomes 
enable greater and more diversified consumption. What is more, total trade, as a simple 
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measure of integration should positively influence the explained variable. Also a com-
mon border should have a positive impact as a cross border trade – due to low trans-
portation costs, especially when the borderline is sufficiently long – increases two-way 
trade. I expected that the differences between GDP per capita of examined countries 
should affect negatively the explained variable. Also, a geographic distance should have 
a negative impact.

TABLE 2. Estimation results

IIT (GLS, random effects)

T
coef 0.0003***

St. dev. 0.00013

MEANGDP
coef 0.00038***

St. dev. 0.00014

DIFFGDP
coef -0.00022***

St. dev. 0.00007

DIST
coef -0.00333***  

St. dev. 0.0012

CONTIG
coef 7.84783***

St. dev. 3.27678 

CRISIS
coef 0.31821  

St. dev. 0.41676  

CONST
coef 13.5591***

St. dev. 4.00645 

Observations 420

Wald 118.45

R2 0.54

Hausman 14.91

Equation (8) can be estimated considering a fixed-effects model or a  random-
effects method. Hausman tests leads us to conclude that the random-effects model 
is more appropriate (see table 2), as Chi squared remains considerably small and 
significance is under 1% level.
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In table 2, I presented the results of the model I regressed with GLS on the panel 
data. In the model I introduced 420 observations gathered in 60 groups (pairs of trad-
ing states). The model was estimated according to equation (8). What is interesting, the 
coefficientents of all explanatory variables (except of CRISIS) are of expected sign. Also 
all variables (except of CRISIS) are at 1 % significance level.

Each additional 1000 Euros of GDP per capita deliver 0.38 pp greater IIT ratio, so 
after 2007, the worsening economic situation faded the growth of two way-trade. The 
results proved the assumption that the crisis, through the income channel weakened 
the convergence of the trade patterns with the EU-15 countries. Similarly, the influ-
ence of total trade is also positive. This means that the weaker integration and loosing 
the supply chain as a consequence of a crisis negatively impacts the two-way trade, 
but during weak economic recovery the indices started returning to grow in line with 
the convergence path.

Even now, the differences in welfare play an important role in shaping trade patterns. 
The economic distance of 1000 Euros downsizes IIT by 0.22 pp, which mean that the 
ongoing economic – and in particular – trade convergence of Visegrad Group countries 
to EU-15 – despite the occurrence of the economic and financial crisis – has not fully 
stopped. Also, a geographic distance is still the obstacle in developing two-way trade. Each 
additional 100 km of distance between the capitals stand for less 0.33 pp of intra-industry 
trade. Also common borders impact positively intra-industry trade. However, the CRISIS 
variable is insignificant, so this dummy is too straightforward, and in order to examine the 
influence of the other channels of crisis impact on IIT, specific variables should be used.

Conclusions and final remarks

The presented paper offers empirical evidence on the major trends in the nature of 
the EU-15 and the Visegrad Group Countries trade after the EU enlargement in 2004. 
The analysis generally consisted of three empiric parts: description of changes in the 
trade patterns of the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia, the sensitivity anal-
ysis and the econometric model. The evolving trade patterns were described by the IIT, 
and its components, as horizontal and two types of vertical trade, as well as by more 
dynamic two-way trade measure – marginal intra-industry trade index. 

The rising IIT and MIIT indices pointed at the increasing engagement of the Viseg-
rad Group countries in global production fragmentation. Even the strongest disturbanc-
es on consumer and producer sides caused only a temporary deterioration of the exam-
ined countries trade indices and weakened the convergence processes for a short-term 
only. What is interesting, the losses in IIT were visible not before 2009. But MIIT sharply 
decreased in 2008, so it means that the structural adjustments occurred immediately in 
deteriorating global economic circumstances.
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As concerning the components of two-way trade, horizontal as well as high quality 
vertical IIT ratios were generally stable or increasing, while on the other side the shares 
of low quality vertical IIT were generally stable or decreasing. That could point at relative 
improvement in the quality of goods produced in the Visegrad Group countries, or ad-
versely a relative deterioration of quality of items produced in the EU-15 (or just goods 
values, through the various levels of inflation of the examined countries and their trade 
partners) due to the economic and financial crisis. However, worth analyzing is the sen-
sitivity of values and trends of parts of intra-industry trade to threshold levels. It seems 
that the choice of a particular threshold affects the share of a specific intra-industry trade 
type, but in most cases it does not change trends significantly.

In this paper I examined the channels by which the crisis influenced the trade pat-
terns. I chose several variables used in gravity models, such as trade magnitude, aver-
age GDP per capita and the difference between GDP per capita for each pair of trading 
countries, a  geographic distance between the capitals of the examined countries and 
two dummy variable: one that stands for common border and second one that stands 
for the occurrence of crisis. To address a problem properly, I considered a panel data 
approach. In line with expectations, such factors as the total trade and the average of 
GDP per capita and common borders affect positively the IIT, whereas economic and 
geographic distance influences negatively the two-way trade share. That proves the in-
sight that welfare and integration channels of a crisis have a significant impact on trade 
pattern. The dummy variable crisis proved to be insignificant, so it suggests that specific 
variables should be used or (little probable) the two channels (welfare and integration) 
satisfy most of crisis impact on trade patterns between Visegrad Group and the EU-15. 

To sum up, after the EU enlargement, the Visegrad Group countries experienced 
boosted improvements in their economies and in trade patterns due to the ongoing and 
accelerated convergence process. However, once economic and financial crisis started, 
the convergence was weakened, albeit not significantly and for a short term. The evi-
dence showed that the weakening took place through the welfare and integration chan-
nels, but one may not exclude the existence of the other channels, that could have certain 
impact on the Visegrad Group countries’ intra-industry trade.

References

Trade and Economic Effects of Responses to the Economic Crisis, OECD Trade Policy Studies 2010
Ambroziak Ł. (2010), Determinants of horizontal and vertical intra-industry trade in the new EU Member 
States 
Balassa B. (1966), Tariff Reductions and Trade in Manufactures Among Industrial Countries, “American Eco-
nomic Review”, Vol. 56, June
Balassa B. (1967), Trade Liberalization among Industrialized Countries: Objectives and Alternatives, New York



176 Patryk Toporowski

Brander J. A, (1981), Intra-industry trade in identical commodities, “Journal of International Economics”, No. 
Elsevier
Brander J.A., Krugman P. (1983), A ‚reciprocal dumping’ model of international trade, NBER Working Papers
Brülhart M. (1993), Marginal Intra-Industry Trade: Measurement and Relevance for the Pattern of Industrial 
Adjustment, Weltwirtschaftliches Archiv
Brülhart M., Elliott R. J. R. and Lindley J. (2006), Intra-Industry Trade and Labour-Market Adjustment: A Re-
assessment Using Data on Individual Workers, Review of World Economics
Brülhart M. (2008), An Account of Global Intra industry Trade, 1962−2006, HEC Lausanne
Caetano J. and Galego A. (2007), In Search for Determinants of Intra-Industry Trade within an Enlarged Eu-
rope, “Economics Working Papers” No. 2/2006, University of Evora, Department of Economics
Černoša S. (2007), Horizontal and Vertical Intra-Industry Trade between the Former CEFTA 
Crespo N., Fontoura M.P. (2004), Determinants of the pattern of horizontal and vertical intra-industry trade: 
what can we learn from Portuguese data?, Technical University of Lisbon
Czarny E. (2002), Teoria i praktyka handlu wewnątrzgałęziowego, “Monografie i Opracowania”, Szkoła Główna 
Handlowa, Warszawa
Czarny E., Śledziewska K., Toporowski P. (2008), Zmiany w  polskim handlu wewnątrzgałęziowym z  Unią 
Europejską na początku XXI w. jako skutek szoku technologicznego, Poznań
Falvey R. (1981), Commercial policy and intra- industry trade, “Journal of International Economics”, No. 11(4)
Falvey, R. E. and H. Kierzkowski, (1987), Product Quality, Intra-Industry trade and (im)perfect Competition, 
in: H. Kierzkowski, (ed.) Protection and Competition in International Trade, Basil Blackwell, New York
Flam, H. and Helpman, E., (1987), Vertical Product Differentiation and North-South Trade, “American Eco-
nomic Review”, No. 77
Gabrisch H. (2006), Vertical intra-industry trade between EU and Accession Countries, “IHW Discussion 
Paper”, No. 12, July
Fontagné, L. and Freudenberg, M., (1997), Intra-industry trade: methodological issues reconsidered, CEPII 
Working Paper 1
Freudenberg, M. and Lemoine, F., (1999), Central and Eastern European Countries in the international divi-
sion of labour in Europe, CEPII Working Paper 5
Fukao, K., Ishido, H., Ito, K., (2003), Vertical intra-industry trade and foreign direct investment in East Asia, 
“Journal of the Japanese and International Economies”, No. 17 (4)
Greenaway, D., Hine, R. C. and Milner, C., (1994), Country specific Factors and the Pattern of Horizontal and 
Vertical Intra-Industry Trade in the U.K., Weltwirtschaftliches Archiv, No. 130(1)
Greenaway, D., Hine, R. C. and Milner, C., (1995), Vertical and Horizontal Intra-industry trade: A cross indus-
try analysis for the United Kingdom, “The Economic Journal”, No. 105, November
Grubel, H. and Lloyd, P., (1975), Intra-industry Trade: the theory and measurement of international trade in 
differentiated products, McMillan: London
Hamilton C. and Kniest P. (1991), Trade Liberalisation, Structural Adjustment and Intra- Industry Trade: 
A Note, Weltwirtschaftliches Archiv, Vol. 127
Helpman E.(1981), International trade in the presence of product differentiation, economies of scale and mo-
nopolistic competition: A Chamberlin-Hecksher-Ohlin approach, “Journal of International Economics”, No. 
11(3)
Helpman, E., (1987), Imperfect competition and international trade: evidence from fourteen industrial coun-
tries, “Journal of the Japanese and International Economies”, No. 1



177The impact of global economic crisis on the intra-industry trade...

Helpman, E. and Krugman, P., (1985), Market structure and foreign trade, Massachusetts Institute of Technol-
ogy Press: Cambridge
Hoekman B. (1996), Intra-Industry Trade, Foreign Direct Investment and the Reorientation of East European 
Exports, “CEPR Discussion Paper”, No. 1377, London
Hoekman, B. and Djankov, S., (1996), Intra-industry trade, foreign direct investment and the reorientation of 
Eastern European exports, “CEPR Working Paper” No. 1377, London
Jensen L. and Lüthje T. (2009), Driving forces of vertical intra-industry trade in Europe 1996–2005, “Review 
of World Economics”, Vol. 3 
Ito T., and Okubo T., (2011), New Aspects of Intra-Industry trade: Evidence from EU-15 countries, Kobe 
University
Kawecka-Wyrzykowska E. (2009), Evolving pattern of intra-industry trade specialization of the new Member 
States (NMS) of the EU: the case of automotive industry, Economic Papers 364, Directorate General Economic 
and Financial Affairs, March
Krugman, P., (1979), Increasing Returns, Monopolistic Competition and International Trade, “Journal of In-
ternational Economics”, No. 9
Lancaster K. (1980), Intra-industry trade under perfect monopolistic competition, “Journal of International 
Economics”, No. 10(2)
Nielsen J. U.-M., Lüthje T., (2002), Tests of the empirical classification of horizontal and vertical intra-industry 
trade, Weltwirtschaftliches Archiv No. 138(4)
Toporowski P. (2010), The post-accession patterns of intra-industry trade between New Member States and 
EU-15: why so different? Miejsce wyd. i wydawnictwo
Verdoorn (1960), The Intra-Block Trade of Benelux, in: E.A.G. Robinson (ed.), Economic Consequencies of 
the Size of Nations, Macmillan, London



Krzysztof Dankowski
Studia doktoranckie SGH 

Korzyści i zagrożenia związane z rozwojem rynku 
Credit Default Swap 

Wprowadzenie

Dynamiczny rozwój inżynierii finansowej, jaki miał miejsce na początku XXI wieku, 
zaowocował stworzeniem wielu nowych instrumentów, które miały znaczący wpływ na 
funkcjonowanie globalnych rynków finansowych. Do najważniejszych z  nich możemy 
z pewnością zaliczyć derywaty kredytowe, które za sprawą kryzysu finansowego znalazły 
się w ostatnim czasie w centrum zainteresowania opinii publicznej. Ich powstanie wiązało 
się bezpośrednio z koniecznością opracowania nowych i skutecznych metod ograniczania 
ryzyka, które generowane było przez rosnącą liczbę różnego rodzaju instrumentów dłuż-
nych. Pomimo że założenia dotyczące ich funkcjonowania były słuszne, przyniosły one 
również wiele zagrożeń, które zmaterializowały się podczas ostatniego kryzysu finansowe-
go. Najważniejszymi instrumentami z tej grupy są kontrakty CDS (Credit Default Swaps), 
które stworzone zostały w celu ochrony nabywców obligacji przed bankructwem ich wie-
rzycieli. Pełniąc funkcję swoistego rodzaju polisy ubezpieczeniowej, przyczyniły się one 
do rozwoju rynku obligacji korporacyjnych, obligacji hipotecznych (MBO – Mortgage 
Backed Obligations), a także obligacji narodowych (sovereign bonds). Niewątpliwe korzy-
ści związane z ich istnieniem zostały zniwelowane tym, że wraz ze wzrostem popularności 
tych instrumentów zaczęły być wykorzystywane niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. 
Było to bezpośrednim zagrożeniem dla stabilności całego systemu finansowego, czego 
przykładem były problemy największego światowego ubezpieczyciela (AIG – American 
International Group), który w celu uniknięcia niekontrolowanego bankructwa w 2008 r. 
został znacjonalizowany przez rząd Stanów Zjednoczonych. W następstwie tych wydarzeń 
zintensyfikowano działania mające na celu wprowadzenie nowych regulacji i ściślejsze-
go nadzoru na rynku derywatów kredytowych, których obrót odbywał się najczęściej na 
rynkach pozagiełdowych (OTC – Over the Counter), bezpośrednio między zainteresowa-
nymi stronami. Problem braku kontroli nad tego rodzaju instrumentami oraz nieefektyw-
ność narzędzi, które mogłyby ją zapewnić, został zdiagnozowany jako poważne zagrożenie 
dla prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa rynków finansowych w przyszłości. 
Konsekwencją tych założeń są propozycje nowych regulacji, które jednak napotykają na 
poważny opór ze strony najważniejszych instytucji, które miałyby im podlegać. 
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Charakterystyka rynku kontraktów CDS
Rynek derywatów kredytowych w minionej dekadzie rozwijał się bardzo dynamicz-

nie. Potwierdzają to dane zbierane przez międzynarodowe instytucje monitorujące 
rynki pozagiełdowe, takie jak Interantional Swaps and Derivatives Association (ISDA), 
Bank for International Settlements (BIS) oraz Depository Trust & Clearing Corporation 
(DTCC). Ze względu na trudność gromadzenia informacji na temat transakcji, które 
w ogromnej większości odbywają się bezpośrednio między zainteresowanymi podmio-
tami, występują różnice między poszczególnymi ośrodkami badawczymi. Niemniej 
jednak wszystkie one pokazują bardzo dynamiczny wzrost popularności instrumen-
tów typu CDS na przestrzeni ostatnich lat. Jeszcze w 1997 r. wartość nominalna rynku 
w kwotach bazowych szacowana była na zaledwie 180 mld dolarów. Dziesięć lat później 
było to już około 60 bln dolarów. Obrazuje to niespotykaną dynamikę rynku derywatów 
kredytowych, co związane było bezpośrednio ze wzrostem zainteresowania inżynierią 
finansową oraz rosnącą liczbą udzielanych kredytów na cele mieszkaniowe w Stanach 
Zjednoczonych, które były zabezpieczane przez różnego rodzaju derywaty kredytowe. 
Innym czynnikiem był wzrost znaczenia kontraktów CDS wykorzystywanych w celu za-
bezpieczania obligacji korporacyjnych emitowanych przez poszczególne firmy, których 
wartość niejednokrotnie przekraczała sumę wartości wszystkich wyemitowanych przez 
firmy obligacji1. Załamanie się rynku nastąpiło w drugiej połowie 2008 r., kiedy wartość 
kontraktów spadła o 30–40 %, co było wynikiem „pęknięcia bańki” na amerykańskim 
rynku nieruchomości. Spowodowało to problemy wielu banków posiadających w swoich 
portfelach znaczące ilości derywatów kredytowych, które w przypadku trudności z wy-
płacalnością swoich partnerów obciążały bardzo poważnie bankowe wyniki finansowe. 

RySUNEK 1. Wartość nominalna kontraktów CDS w latach 2004–2008 w bln dolarów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.bis.org, www.dtcc.org oraz www.isda.org. 
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Kryzys finansowy, który wybuchł w 2008 r., spowodował z jednej strony załamanie 
się rynku hipotecznych derywatów kredytowych, a z drugiej przyczynił się do wzrostu 
zainteresowania instrumentami typu CDS, opartymi na obligacjach największych in-
stytucji finansowych, które w wyniku kryzysu znalazły się na skraju bankructwa. Upa-
dek banku inwestycyjnego Lehman Brothers zainicjował uruchomienie ogromnej ilości 
roszczeń w stosunku do firmy AIG, która była największym wystawcą (sprzedawcą) kon-
traktów CDS na świecie2. Skutkiem tego było bardzo znaczące ograniczenie aktywności 
na tym rynku przez główny podmiot oferujący tego rodzaju instrumenty, co spowodo-
wało, że inne instytucje nie były w stanie zawierać nowych kontraktów. Wyraźny spadek 
związany z tym wydarzeniem widoczny jest na rysunku 1. 

Obroty na rynku kontraktów CDS, pomimo bardzo dynamicznego wzrostu, są sto-
sunkowo niewielkie w porównaniu do innych instrumentów OTC. W 2010 r. stano-
wiły one bowiem jedynie około 5 % wartości nominalnej całego rynku. Pod względem 
geograficznym dominującą rolę odgrywają ośrodki w Londynie oraz Nowym Jorku, 
które według danych dla 2006 r. stanowiły odpowiednio 44 i 40 % światowego obro-
tu. Ośrodki azjatyckie oraz australijskie posiadały udział nieprzekraczający 9  %, co 
obrazuje, jak duży udział handlu skupiał się w pierwszych dwóch lokalizacjach. Na-
leży podkreślić, że bardzo duża koncentracja dotyczy zarówno kryterium geograficz-
nego, jak i  podmiotowego. Obrót kontraktami CDS skupia się w  gronie kilkunastu 
największych amerykańskich i europejskich banków. Dziesięć największych banków 
w Europie posiada 62–72 % wartości wszystkich kontraktów3, czyli więcej aniżeli przed 
wybuchem kryzysu finansowego. Powodem zwiększenia koncentracji na rynku było 
wycofanie się kilku bardzo ważnych podmiotów, takich jak Lehman Brothers, Bear 
Stearns oraz niektórych funduszy hedgingowych. Zmniejszenie liczby dealerów nieko-
rzystnie wpłynęło na wzrost ryzyka płynnościowego w przypadku bankructwa jedne-
go z podmiotów. Większość podmiotów wskazuje również na niedobór sprzedawców 
na rynku, co ogranicza aktywność i zwiększa koszty transakcyjne. Ograniczona liczba 
podmiotów prowadzi do sytuacji, że handel kontraktami CDS odbywa się w bardzo 
wąskim gronie, a to wpływa na zwiększenie ryzyka rozprzestrzenia się problemów jed-
nego dealera na wszystkich pozostałych (contangion risk). Ma to bardzo istotne zna-
czenie z  punktu widzenia stabilności finansowej całego systemu finansowego, który 
zależy w bardzo dużym stopniu od kondycji kilku największych banków w Europie 
oraz Stanach Zjednoczonych. 

Pod względem wartości rynkowej brutto, która jest bardziej adekwatnym mierni-
kiem ryzyka na rynku OTC, rynek CDS wzrósł z poziomu 133 mld dolarów w 2004 r. 
do 5,7 bln dolarów w grudniu 2008 r., co stanowi drugi największy rynek po kontrak-
tach na stopę procentową. Wzrost wartości rynkowej brutto kontraktów CDS w 2007 
i 2008 r. związany był głównie ze zwiększeniem zmienności na całym rynku, co było 
wynikiem narastania kryzysu na rynku subprime. Doprowadziło to do gwałtownej 
zmiany wyceny kontraktów CDS, co zaprezentowano na rysunku 2. W przeciwień-
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stwie do wartości nominalnej wartość rynkowa tego typu instrumentów nie zmniej-
szyła się, lecz wzrosła, co świadczy o bardzo dużym przyroście ryzyka kredytowego, 
czego bezpośrednim następstwem był upadek banku Lehman Brothers.  

RySUNEK 2. Wartość rynkowa brutto instrumentów pochodnych na rynku pozagiełdowym 
(OTC) w bilionach dolarów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.bis.org.

Mimo że kontrakty CDS nie należą do najpopularniejszych instrumentów na ryn-
kach pozagiełdowych, to ich udział w ogólnej strukturze jest zauważalny. Od wybuchu 
kryzysu ich wartość nominalna spadła co prawda aż o 50 %, jednakże głównie ze wzglę-
du na ograniczenie płynności na rynku oraz zmniejszenie liczby uczestników (upadek 
Lehman Brothers). W ostatnim półroczu, dla którego dostępne są dane (druga połowa 
2010 r.), można zauważyć nieznaczny spadek (–1 %) wartości nominalnej kontraktów 
CDS. Warty podkreślenia jest natomiast wzrost liczby kontraktów rozliczanych za po-
mocą usługi CCP (central counterparty), która ma za zadanie wprowadzenie większej 
przejrzystości na rynku oraz ograniczenie ryzyka płynności i niewypłacalności partnera. 
Transakcje zawierane za pomocą tego rodzaju mechanizmów stanowią już 15 % całości, 
a ich udział z biegiem czasu powinien stopniowo rosnąć. 
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Pomimo trendu spadkowego, segment rynku CDS związany z obligacjami narodowymi 
wzrósł w pierwszym półroczu 2010 r. o 26 %, natomiast w drugim o dalsze 6 % (tabela 1). 
Pozycje na pozostałych kontraktach spadły w tym samym czasie odpowiednio o 7 % i 2 %, 
co pokazuje bardzo wyraźny wzrost zainteresowania tego rodzaju instrumentami. Jest to 
związane najprawdopodobniej z  narastającym kryzysem zadłużeniowym w  strefie euro. 
Można domniemywać, że większość nowo zawieranych kontraktów może mieć charakter 
czysto spekulacyjny, co oznacza, że inwestorzy je stosujący nie używają ich do zabezpiecza-
nia ekspozycji w referencyjnych obligacjach narodowych. Należy podkreślić, że możliwość 
zawierania tzw. nagich kontraktów CDS stanowi bardzo poważny problem dla stabilności 
globalnego systemu finansowego, co potwierdził upadek banku Lehman Brothers oraz póź-
niejsze problemy AIG z wypełnieniem zobowiązań wobec swoich partnerów. 

TABELA 1. Struktura rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w mld dolarów 
według wartości nominalnej

Rodzaj instrumentu XII 2008 VI 2009 XII 2009 VI 2010 XII 2010

Kontrakty walutowe 50 042 48 732 49 181 53 125 57 198

Kontrakty na stopę procentową 432 657 437 228 449 875 451 831 465 260

Kontrakty na akcje 6 471 6 584 5 937 6 260 5 635

Kontrakty na surowce 4 427 3 619 2 944 2 852 2 922

Kontrakty CDS 41 883 36 098 32 693 30 261 29 898

Inne 62 667 62 291 63 270 382 327 39 536

Razem 598 147 594 553 603 900 582 655 601 048

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.bis.org.

Mechanizm działania kontraktów CDS

Kontrakty CDS są jednym z instrumentów należących do grupy derywatów kredy-
towych. Są one dwustronnymi umowami, w  których kupujący zgadza się na wypłatę 
okresowych kwot (premii) na rzecz sprzedającego w zamian za otrzymanie określonej 
płatności w przypadku wystąpienia tzw. zdarzenia kredytowego (credit event). Charakter 
działania tego produktu przypomina polisę ubezpieczeniową, która zawierana jest mię-
dzy klientem a ubezpieczającym. Nabywca kontraktu CDS najczęściej jest posiadaczem 
papierów dłużnych konkretnego podmiotu i w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem 
niewypłacalności wierzyciela przenosi związane z tym ryzyko na rzecz sprzedawcy pro-
duktu w zamian za odpowiednią sumę pieniężną (premię).
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Kontrakt CDS charakteryzuje się następującymi parametrami:
 • kwota bazowa długu, którego przeciętna wartość oscyluje wokół 10 mln dolarów 

bądź euro w zależności od waluty rozliczeniowej;
 • czas, na jaki zawierany jest kontrakt, wraz z początkową i końcową datą jego obowią-

zywania; najbardziej powszechne są umowy zawierane na 5 lat; 
 • premia, jaką wnosi nabywca kontaktu na rzecz sprzedawcy; jest ona w terminolo-

gii finansowej nazywana spreadem i podawana w ujęciu rocznym w punktach bazo-
wych; jego wartość oznacza, jaką część wartości nominalnej zabezpieczenia kupują-
cy każdego roku musi wypłacić sprzedającemu;

 • częstotliwość dokonywania płatności przez kupującego; najczęściej obowiązującym 
standardem są kwartalne okresy rozliczeniowe;

 • rodzaj i charakterystyka zdarzenia kredytowego, którego wystąpienie powoduje re-
alizację kontraktu; może ono przyjąć różne formy, np.: upadłość, zawieszenie i odro-
czenie płatności, niemożliwość spłaty długu, restrukturyzacja.
Mechanizm działania kontraktów CDS został przedstawiony na rysunku 3. Obra-

zuje on, w jaki sposób dochodzi do przepływów pieniężnych między obiema stronami 
umowy i w jakich sytuacjach mają one miejsce. W przypadku braku zdarzenia kredyto-
wego jedynymi płatnościami, jakie następują, są wypłaty premii ze strony nabywcy na 
rzecz sprzedającego, które odbywają się zazwyczaj w cyklach kwartalnych. Natomiast 
w sytuacji, gdy zdarzenie kredytowe wystąpi, sprzedający zobowiązany jest do wypła-
ty kwoty nominalnej kontraktu na rzecz nabywcy, w zamian za co nabywca dostarcza 
określone wierzytelności. 

RySUNEK 3. Schemat działania kontraktów CDS

Źródło: Opracowanie własne.
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Strony mogą uzgodnić również, że rozliczenie nastąpi jedynie w formie gotówko-
wej, bez konieczności dostarczania obligacji sprzedającemu. W takim wypadku okreś-
lana jest tzw. stopa odzyskania wierzytelności, która kompensowana jest z wartością 
nominalną kontraktu. Oznacza to, że nabywca otrzymuje od sprzedającego kwotę, 
która jest różnicą między nominałem kontraktu a realną wartością obligacji, których 
dotyczyło zdarzenie kredytowe. Ze względu na złożony proces prawny związany z do-
chodzeniem należności z tytułu posiadania obligacji przedsiębiorstwa, które zbankru-
towało, firmy takie jak Markit czy Creditex organizują specjalne aukcje. Spotykają się 
na nich nabywcy oraz sprzedający wymienione obligacje, w wyniku czego ustalana jest 
stopa odzyskania, służąca do rozliczenia kontraktów CDS w formie gotówkowej. Tego 
rodzaju aukcje odbywają się głównie w przypadku dużych zdarzeń kredytowych (np. 
Lehman Brothers), a ich przebieg regulowany jest przez organizację ISDA (Internatio-
nal Swaps and Derivatives Association)4. 

Najważniejszym parametrem każdego kontraktu CDS jest opłata (premia), którą na-
bywca jest zobowiązany zapłacić sprzedającemu za każdy rok obowiązywania umowy. 
Jest ona potocznie nazywana spreadem. Jego kwotowania podawane są w punktach ba-
zowych, oznaczających procent wartości nominalnej całego kontraktu. Wielkość spre-
adu dla kontraktów CDS obliczana jest na podstawie różnego rodzaju modeli (np. mo-
delu Mertona), jednakże w każdym przypadku wartość ta zależy od kilku podstawowych 
czynników, którymi są:
 • prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia kredytowego, 
 • długość okresu, w którym obowiązuje swap,
 • stopa odzyskania wierzytelności (recovery rate),
 • stopa wolna od ryzyka, 
 • waluta,
 • częstotliwość dokonywania płatności, 
 • prawdopodobieństwo niewypłacalności sprzedawcy swapa (counterparty risk).

Na podstawie powyższych parametrów można oszacować teoretyczną wartość kon-
traktu CDS, choć należy podkreślić, że wartości prawdopodobieństwa są w  pewnym 
stopniu miarami subiektywnymi, co może powodować rozbieżności w wycenie swapów 
przez różnego rodzaju podmioty. Jednakże, w celu zapobieżenia tego rodzaju sytuacjom, 
instytucje stosują zaawansowane modele probabilistyczne, które zmniejszają ryzyko wy-
stąpienia znaczących różnic. Aczkolwiek należy podkreślić, że obecnie na rynku istnieje 
bardzo dużo różnych typów kontraktów CDS (kontrakty koszykowe, bespoke CDS itp.), 
które są niejednokrotnie dostosowywane do potrzeb konkretnych klientów, a ich para-
metryzacja może być bardzo złożona. Z tego względu tak trudne jest wystandaryzowa-
nie kontraktów CDS, a co za tym idzie – obrót nimi na rynkach regulowanych.

Obecnie na rynku wyróżnia się kilka najpopularniejszych typów kontraktów CDS. 
Są to m.in. umowy na konkretne obligacje (single name CDS) oraz CDS-y koszyko-
we, które posiadają więcej niż jeden instrument bazowy. Zazwyczaj ich liczba waha 
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się w przedziale od 3 do 100. W tym gronie znajdują się specjalistyczne first-to-default 
CDS, full basket CDS i  syntetyczne CDO (Collaterized-Debt Obligations). Jako uzu-
pełnienie należy również wspomnieć o swaptions, które można porównać do opcji na 
kontrakty CDS, w których to nabywca ma prawo (lecz nie obowiązek) do nabycia bądź 
sprzedaży kontraktu CDS w przyszłości5.

Bardzo ważnym segmentem rynku są również indeksy CDS, obejmujące wiele obli-
gacji równocześnie. Wszystkie obligacje mają jednakowy udział w danym indeksie, a ich 
specyfikacja jest ściśle określona. Pomimo bardzo krótkiej historii w 2009 r. ten segment 
rynku stanowił już ponad połowę obrotu pod względem wartości nominalnej handlu. 
Do szybkiego rozwoju tego typu instrumentów przyczyniła się firma Markit, która za-
jęła się standaryzacją indeksów oraz ich promocją wśród inwestorów. Obecnie indeksy 
CDS są uznawane za kluczowe źródło informacji o cenach obowiązujących na rynku. 
Oficjalne notowania indeksów są zbierane każdego dnia przez firmę Markit i publiko-
wane na wielu internetowych portalach finansowych, takich jak Bloomberg, Reuters itp. 
Do najpopularniejszych z nich należą Markit CDX, zawierający obligacje największych 
amerykańskich spółek, ItraXX – odpowiednio dla spółek z Europy, Azji i Australii oraz 
SovX, którego notowania odnoszą się do obligacji wybranych państw z całego świata. 

Na rysunku 4 zaprezentowano przykładowy wykres notowań indeksu CDX.NA.IG, 
skupiającego obligacje 70 spółek z  amerykańskiego rynku. Notowania indeksu poda-
wane są w relacji do średniej ze wszystkich premii kontraktów CDS dla poszczególnych 
obligacji (linia ciągła). Oznacza to, że im niżej notowane są CDS-y na bazowe obligacje, 
tym wyższy jest poziom tego indeksu. Wszystkie obligacje w poniższym indeksie mają 
równy udział, wynoszący 1,42 %. W  przypadku wystąpienia zdarzenia kredytowego 
w jednej ze spółek indeksy zazwyczaj nie przestają być notowane. Zmienia się jedynie 
ich wartość nominalna w celu zachowania prawidłowego odzwierciedlenia instrumen-
tów bazowych znajdujących się w ich składzie. 

Zastosowanie kontraktów CDS można podzielić według dwóch podstawowych 
celów. Należą do nich zabezpieczanie przed ryzykiem kredytowym dla posiadanych 
wierzytelności oraz wykorzystywanie ich jako instrumentu inwestycyjnego. W swoim 
pierwszym i podstawowym przeznaczeniu ich naturalnymi nabywcami były banki ko-
mercyjne oraz innego rodzaju pożyczkodawcy, natomiast jako sprzedawcy występowa-
ły najczęściej firmy ubezpieczeniowe oraz firmy zajmujące się rynkiem instrumentów 
pochodnych, co zmieniło się jednak po wybuchu kryzysu finansowego. Jako narzędzia 
inwestycyjne w celach spekulacyjnych lub arbitrażowych były wykorzystywane przede 
wszystkim przez fundusze hedgingowe, banki inwestycyjne oraz fundusze powiernicze, 
które to podmioty mogły odnosić zyski w przypadku pogorszenia lub polepszenia kon-
dycji finansowej danych przedsiębiorstw6. 

Należy również zauważyć, że gdy kupuje się kontrakt CDS, możliwe jest zajęcie 
pozycji krótkiej w  stosunku do wyemitowanych obligacji, co w  przypadku pogor-
szenia się sytuacji danego przedsiębiorstwa może spowodować wzrost jego wartości 
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RySUNEK 4. Wykres indeksu Markit CDX.NA.IG

Źródło: www.markit.com.

i  możliwość odsprzedania go po wyższej cenie. Na normalnym rynku instrumentów 
dłużnych zajęcie pozycji krótkiej byłoby o  wiele bardziej skomplikowane, ponieważ 
wymagałoby pożyczenia obligacji w celu ich sprzedaży, a następnie odkupienia ich po 
niższej cenie. Analogicznie przedstawia się sytuacja w przypadku sprzedaży kontraktu 
CDS, czyli zajęcia de facto pozycji długiej na wyemitowanych obligacjach. W ten spo-
sób dany podmiot, będący sprzedającym, może uzyskać wyższą stopę zwrotu, aniże-
li nabywca obligacji na rynku pierwotnym. Opisane przykłady pokazują, że kontrakty 
CDS nie służą jedynie jako narzędzie do zarządzania ryzykiem kredytowym, lecz mogą 
być wykorzystywane również jako narzędzia inwestycyjne. Należy jednak podkreślić, że 
nadużywanie tego rodzaju instrumentów do celów spekulacyjnych może mieć bardzo 
poważne skutki zarówno dla podmiotów je stosujących, jak i całego systemu finanso-
wego. Ponadto kwotowania kontraktów CDS coraz częściej stosowane są jako wskaźniki 
do oceny ryzyka dla wyemitowanych obligacji, co może bardzo niekorzystnie wpływać 
na możliwości pozyskania kredytu przez poszczególne firmy. Jest to szczególnie nieko-
rzystne, kiedy na rynku pojawiają się tendencje spekulacyjne, które charakteryzują się 
efektem tzw. przestrzelenia (over-shooting). W takich sytuacjach notowania kontraktów 
CDS mogą bardzo mocno odbiegać od rzeczywistej kondycji finansowej przedsiębior-
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stwa. Z tego względu rynek CDS może być cennym źródłem informacji w warunkach re-
latywnego spokoju, jednakże w razie gwałtownych zawirowań jego wiarygodność bywa 
dość mocno kwestionowana7.

Pomimo spadku aktywności na rynkach CDS dotyczących obligacji korporacyjnych, 
bardzo mocno wzrosło zainteresowanie kontraktami na dług emitowany przez poszcze-
gólne kraje. Dotyczy to przede wszystkim państw o największym poziomie zadłużenia 
w stosunku do PKB, które ostatnio doświadczyły problemów z finansowaniem swoich 
potrzeb pożyczkowych, takich jak: Grecja, Irlandia, Hiszpania czy Włochy. Również 
w tym przypadku istnieją niekorzystne zależności między kwotowaniami cen kontrak-
tów CDS a ceną obligacji narodowych. Wyższe notowania kontraktów CDS przekłada-
ją się bezpośrednio na spadek zaufania inwestorów do danego emitenta obligacji, co 
implikuje automatycznie wzrost rentowności obligacji, a także ryzyko zmniejszenia ra-
tingu kredytowego8. Można więc uznać, że jest to pewnego rodzaju samonapędzający 
się mechanizm, który w przypadku braku interwencji przez międzynarodowe instytucje 
finansowe może doprowadzić do bankructwa kraju. Ostatnie badania potwierdzają, że 
w przypadku państw emitujących obligacje o relatywnie wysokim poziomie rentowności 
rynek CDS odgrywa dominującą rolę, pełniąc funkcję wskaźnika dla ceny ryzyka da-
nych obligacji9. Jest to bardzo niekorzystne zjawisko, biorąc pod uwagę fakt, że nabywcy 
kontraktów CDS nie muszą posiadać jednocześnie obligacji danego kraju. Oznacza to, że 
ich cena może mieć charakter wyłącznie spekulacyjny, a podmioty działające na rynku 
mogą być zainteresowane sztucznym zawyżaniem kursu w celu osiągnięcia zysku. Pod-
stawowe przeznaczenie instrumentów CDS, jakim było zabezpieczenie przed ryzykiem 
niewypłacalności emitenta obligacji, w  obecnym czasie przestało odgrywać znaczącą 
rolę. Dlatego też coraz więcej państw krytykuje możliwość nabywania tzw. nagich kon-
traktów CDS (naked CDS), czyli bez posiadania równocześnie ekspozycji kredytowej 
danego kraju10. W celu ograniczenia spekulacji Komisja Europejska oraz Kongres USA 
zamierzają wprowadzić zakaz stosowania tego rodzaju kontraktów, które stanowią istot-
ną część całego rynku. Nowe regulacje napotykają jednak na opór lobby finansowego, 
które jest reprezentantem największych banków inwestycyjnych, takich jak: Goldman 
Sachs, Barclays czy UBS. Jednak destabilizujący charakter nagich kontraktów CDS po-
winien być bardzo dużym bodźcem dla wprowadzenia w życie nowych regulacji, choć 
pozagiełdowy charakter rynku sprawia, że proponowane rozwiązania mogą okazać się 
częściowo nieskuteczne. 

AIG jako przykład systemowego ryzyka na rynku CDS

Wzrost znaczenia kontraktów CDS wpłynął znacząco na zwiększenie współzależ-
ności między instytucjami finansowymi, które były aktywnymi dealerami na rynku 
tych instrumentów. Narastanie tej negatywnej tendencji powodowało, że problemy 
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podmiotów, które nie były uważane za kluczowe dla rynku pod względem swojej eks-
pozycji, mogły spowodować całkowitą destabilizację systemu finansowego. Takim 
przypadkiem było AIG, które według agencji Fitch w 2006 r. znajdowało się dopiero 
na 20 miejscu wśród największych uczestników rynku CDS. Nominalna ekspozycja 
tej instytucji wynosiła 493 mld dolarów i stanowiła zaledwie jedną dziesiątą wartości 
lidera tej klasyfikacji. Niemniej jednak cechą charakterystyczną było to, że wspomnia-
na ekspozycja miała charakter jednostronny, co znaczy, że AIG było sprzedawcą netto 
kontraktów CDS. Biorąc pod uwagę wartość nominalną netto zawartych kontraktów, 
suma ta wynosiła 372 mld dolarów. Wielkość ta w 2008 r. przewyższała ponad dwu-
krotnie zagregowaną ekspozycję netto wszystkich pozostałych dealerów raportowa-
nych przez DTCC. Można zatem uznać, że szacowanie nominalnych wielkości kon-
traktów CDS nie jest efektywną miarą dla oceny ryzyka stabilności finansowej danej 
instytucji. Jednak należy dodać, że wartości netto nie były dostępne w  statystykach 
publikowanych przed wybuchem kryzysu. 

Do największych partnerów AIG należały takie banki, jak Société Générale, Goldman 
Sachs, Deutsche Bank, Merril Lynch oraz UBS, a także wiele innych mniejszych instytu-
cji finansowych. Można więc uznać, że AIG generował systemowe ryzyko ze względu na 
bardzo dużą sieć powiązań z pozostałymi podmiotami obecnymi na rynku. W momen-
cie ogłoszenia bankructwa przez bank Lehman Brothers nastąpiła procedura realizacji 
wypłat z tytułu zawartych kontraktów CDS, których to AIG było największym wystawcą. 
Z tego względu departament Skarbu USA zdecydował się uratować tę instytucję przed 
upadkiem przez całkowitą nacjonalizację. 

Jedną z przyczyn problemów AIG była również niewłaściwa polityka zarządzania 
ryzykiem, która nie przewidywała ustalania adekwatnych zabezpieczeń finansowych 
na wypadek realizacji kontraktów CDS. Gdy ocena kredytowa firmy była na poziomie 
AAA, firma uznała, że nie ma potrzeby przeznaczania żadnych dodatkowych środków 
jako depozyt zabezpieczający pod zawarte umowy. Po upadku banku Lehman Bro-
thers największe agencje ratingowe obniżyły wiarygodność kredytową AIG o 3 stop-
nie, w wyniku czego AIG musiało znaleźć 20 mld dolarów w związku ze zwiększeniem 
poziomu wymaganych depozytów pod zawarte kontrakty CDS11. W  sytuacji kiedy 
płynność na rynku stała się bardzo ograniczona, pozyskanie dodatkowych środków 
było bardzo utrudnione. W przeciągu piętnastu dni od obniżki ratingu AIG przyję-
ła roszczenia od nabywców swoich kontraktów na kwotę 32 mld dolarów12. W celu 
uniknięcia masowej wyprzedaży aktywów firmy na rynku, rząd USA wraz z Rezerwą 
Federalną podjęły decyzję o uruchomieniu linii kredytowych, które pozwoliły na za-
spokojenie początkowych zobowiązań. W dalszej kolejności doszło do nacjonalizacji 
firmy i przejęcia wszystkich jej zobowiązań przez rząd Stanów Zjednoczonych. Po-
wyższy przykład obrazuje, jak duży stopień ryzyka został zaakceptowany przez zarząd 
AIG, który uznał za nierealny scenariusz bankructwa jednego z największych banków 
inwestycyjnych na świecie. 
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Wpływ rynku CDS na decyzje agencji ratingowych

Kontrowersje dotyczące przyznawania ocen kredytowych przez największe agencje 
ratingowe są obecnie szeroko dyskutowane. Warto zatem przedstawić nowe mechani-
zmy, jakimi posługują się obecnie tego typu instytucje, zwłaszcza że nie są one pozba-
wione wad. Od pewnego czasu agencje ratingowe (Moody’s, Fitch) zaczęły stosować 
implikowane rynkowo ratingi, które wykorzystują notowania kontraktów CDS jako 
wskaźnik oceny wiarygodności kredytowej13. Są to oceny, które szacują implikowane 
prawdopodobieństwo bankructwa na podstawie spreadów na rynku CDS14. Jeżeli ba-
dany spread różni się znacząco od średniej wartości dla modelowego koszyka ratingo-
wego, to wzrasta prawdopodobieństwo obniżenia oceny kredytowej dla referencyjnych 
obligacji. W  sytuacji ekstremalnej może to doprowadzić do samonapędzającego się 
cyklu. W wyniku obniżenia ratingu automatycznie zwiększają się wartości spreadów 
dla odpowiednich kontraktów CDS, co przekłada się na implikowane wartości ratin-
gów i prowadzi do zwiększenia kosztów finansowania przedsiębiorstw lub państw na 
rynku finansowym15. W  teorii agencje ratingowe powinny przeciwdziałać wpływowi 
wydarzeń rynkowych na kształtowane przez siebie oceny kredytowe, jednakże stosowa-
nie powyższej metody pokazuje, że praktyka rynkowa może być całkowicie odmienna. 
Notowania CDS wykorzystywane są bowiem do monitorowania ryzyka wraz z innymi 
wskaźnikami, takimi jak ceny obligacji oraz akcji. Jednakże, jak podkreślają agencje, 
bardzo trudne jest zbadanie, czy na wartość kontraktów CDS wpływa działalność ryn-
kowych spekulantów, czy rzeczywiście ich cena odzwierciedla zmiany w ocenie stabil-
ności finansowej danych podmiotów16.

Ponadto należy zaznaczyć, że notowania kontraktów CDS mogą mieć bezpośred-
ni i pośredni wpływ na zyski oraz płynność kapitałową instytucji finansowych. Ry-
zyko spadku wiarygodności jako partnera, przez wzrost premii na rynku CDS, jest 
bardzo poważnym zagrożeniem dla tego rodzaju firm. Bardzo często zdolność do 
samofinansowania się jest uzależniona od pozycji i poziomu zaufania do konkretnej 
instytucji, czego miarą coraz częściej bywają wspomniane powyżej wskaźniki. Od 
momentu wybuchu kryzysu agencje ratingowe zaczęły zwracać coraz większą uwagę 
na analizę rynku CDS podczas przeglądu swoich ocen wiarygodności kredytowych. 
Zasadnym pozostaje więc pytanie, jak duży wpływ ma tego rodzaju analiza na przy-
znawane oceny. Biorąc pod uwagę ujawnioną przez niektóre agencje metodologię, 
można ocenić, że jest on stosunkowo duży, co niekoniecznie może mieć pozytywny 
wpływ na stabilność finansową na rynku.

Ciekawym zjawiskiem obserwowanym w  ostatnich miesiącach są częste obniż-
ki ocen wiarygodności kredytowej dla długu państw strefy euro, takich jak: Włochy, 
Hiszpania, Irlandia czy Portugalia. Nie powodują one jednak zbyt dużych zawirowań 
na rynku, pokazując, że były one już o dłuższego czasu dyskontowane. Może to rów-
nież sygnalizować, że oceny wydawane przez poszczególne agencje przestały być istot-
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nym i  aktualnym wskaźnikiem dla wielu inwestorów. Notowania kontraktów CDS 
oraz ceny obligacji, które są aktualizowane każdego dnia, stają się o  wiele bardziej 
efektywną miarą rzeczywistego ryzyka kredytowego. Ponadto obniżenie ratingu dla 
długu Stanów Zjednoczonych przez agencję Standard and Poor’s na początku sierp-
nia 2011 r., pomimo wywołania dużych zawirowań na rynku, nadszarpnęło zaufanie 
w stosunku do ocen wydawanych przez największe agencje. Obniżka ta nie przełoży-
ła się bowiem na znaczące zwiększenie rentowności amerykańskich obligacji, które 
kształtują się na poziomie bliskim 1 % (pięcioletnie obligacje o stałym oprocentowa-
niu), co obrazuje, jak duże zaufanie mają inwestorzy do długu emitowanego przez 
rząd Stanów Zjednoczonych. Może to oznaczać również, że agencje ratingowe, które 
skompromitowały się podczas ostatniego kryzysu finansowego, przestały być wiary-
godnym źródłem informacji, a ich decyzje będą wpływać w coraz mniejszym stopniu 
na zachowanie się rynków finansowych. 

Korzyści i zagrożenia związane ze stosowaniem 
kontraktów CDS

Kontrakty CDS pełnią bardzo istotną funkcję w globalnym systemie finansowym. 
Służą one przede wszystkim jako skuteczne narzędzie do transferowania ryzyka zwią-
zanego z niewypłacalnością pożyczkobiorcy na inne podmioty. Dzięki temu instytucje 
finansowe mogą w bardziej efektywny sposób zarządzać swoimi portfelami wierzytel-
ności. W  efekcie banki nie muszą utrzymywać nadmiernych rezerw dla udzielonych 
już kredytów, ponieważ ryzyko niespłacenia kredytu zostało przetransferowane na inny 
podmiot. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie płynności na rynku oraz wzrost licz-
by udzielanych kredytów. Notowania tego rodzaju swapów stały się również cennym 
wskaźnikiem ryzyka kredytowego zarówno dla pożyczkobiorców, jak i  pożyczkodaw-
ców. Wprowadzenie przez firmę Markit tzw. kodów RED (Reference Entity Database) 
przyczyniło się do zwiększenia przejrzystości na rynku i stworzenia wystandaryzowa-
nych indeksów CDS, które znacząco zmniejszyły koszty funkcjonowania rynku17. Do-
datkowo agencja ISDA wprowadziła obowiązujące standardy dla wszystkich zawiera-
nych kontraktów CDS, w których zostały określone zdarzenia kredytowe, a także inne 
parametry niezbędne do wyceny tych instrumentów.  

Z drugiej strony należy jednak podkreślić zagrożenia, jakie wynikają z ekspansji 
rynku CDS. Do najważniejszych z nich należy zmniejszenie zainteresowania moni-
torowaniem ryzyka kredytowego przez banki, w związku z transferowaniem go na 
podmioty zewnętrzne. Ponadto możliwość nabywania kontraktów CDS bez posia-
dania wierzytelności w  referencyjnych obligacjach jest działaniem czysto spekula-
cyjnym, które przyczyniało się do destabilizacji całego systemu. Można powiedzieć, 
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że była to pewnego rodzaju gra hazardowa o nieczystych zasadach (moral hazzard), 
ponieważ nabywcy nagiego kontraktu CDS zależało de facto na pogorszeniu sytuacji 
podmiotu emitującego obligacje. W takiej sytuacji mogło dochodzić do wielu nad-
użyć oraz prób sztucznego wywołania niekorzystnych efektów u uczestników rynku. 
Dodatkowym problemem jest bardzo duża koncentracja obrotu tymi instrumentami, 
która odbywa się między zaledwie kilkoma największymi instytucjami finansowymi 
na świecie, powodując istnienie bardzo dużego ryzyka systemowego w przypadku 
problemów dotyczących zaledwie jednego z tych podmiotów. Skalę ryzyka obrazuje 
upadek banku Lehman Brothers, który należał do grona dziesięciu największych de-
alerów na rynku CDS. 

Według ostatnich badań empirycznych nie stwierdzono również, jakoby dostępność 
kontraktów CDS wpływała na zmniejszenie kosztów finansowania długu, co niejedno-
krotnie było przywoływane przez zwolenników tych instrumentów. Ponadto autorzy 
tego badania odkryli, że firmy emitujące obligacje o wyższym poziomie ryzyka doświad-
czyły wzrostu kosztów finansowania po tym, jak rozpoczęto na nich handel kontraktami 
CDS. Dowodzi to zatem, że nie wszystkie teoretycznie słuszne stwierdzenia znajdują 
swoje potwierdzenie na rzeczywistym rynku, co de facto powinno być najważniejszym 
miernikiem ich prawdziwości i adekwatności. 

Wprowadzenie nowych regulacji na rynku OTC

Z tego względu konieczne jest wprowadzenie uregulowań prawnych, które ogra-
niczą negatywne zjawiska na rynku swapów. Jednym z nich jest stworzenie izb roz-
liczeniowych, które działają jako centralne strony transakcji (CCP). Gdy transakcja 
zawierana jest pomiędzy dwoma podmiotami, CCP może być partnerem dla każdej 
ze stron, zawierając dwa odrębne kontrakty zarówno z kupującym, jak i sprzedają-
cym. W ten sposób jeden kontrakt CDS zastępowany jest przez dwa nowe, co prze-
nosi ryzyko niewypłacalności partnera na izbę rozliczeniową. Izba rozliczeniowa 
dba również o przestrzeganie praw i wypełnianie obowiązków przez swoich part-
nerów, stosując jednakowe reguły dla wszystkich uczestników, co zwiększa zaufanie 
i poprawia efektywność całego rynku. Ponadto tego rodzaju rozwiązanie zapewnia 
dostarczanie wiarygodnych danych na temat stanu rynku, tak jak ma to miejsce 
w przypadku tradycyjnych giełd. 

Podsumowując: do najważniejszych korzyści związanych ze stosowaniem usługi 
CCP należą18:
 • minimalizowanie ryzyka niewypłacalności partnera,
 • minimalizowanie ryzyka braku płynności i ryzyka operacyjnego,
 • zmniejszenie złożoności kontraktów CDS oraz zwiększenie efektywności rynku,
 • zmniejszenie asymetrii informacji dotyczącej stanu finansowego partnera.
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Według ostatnich badań opublikowanych przez BIS, już 15 % wszystkich transakcji 
na rynku CDS zostało zawartych z wykorzystaniem usługi CCP, co może świadczyć, że 
rozwiązanie to zyskuje coraz większą popularność19. Zwolennicy wprowadzenia izb roz-
liczeniowych wskazują, że ich działanie znacząco ogranicza ryzyko systemowe, które jest 
największym problemem na nieregulowanym rynku pozagiełdowym. Przeciwnicy nato-
miast wskazują, że tworzenie zbyt dużych izb rozliczeniowych może znacząco zwiększać 
ryzyko, gdyż CCP, tak jak każdy inny podmiot, pod wpływem niekorzystnych wydarzeń 
rynkowych może być przedmiotem upadłości. Wywołałoby to bardzo duże zawirowa-
nia dla wszystkich uczestników, z którymi izba zawierała transakcje. W takim wypadku 
również konieczna byłaby interwencja ze strony państwa, która pomogłaby w uregulo-
waniu zobowiązań wynikających z posiadanych kontraktów. Można zatem stwierdzić, że 
wprowadzenie w życie izb rozliczeniowych nie zminimalizuje wszystkich zagrożeń zwią-
zanych ze stosowaniem tego rodzaju instrumentów. Dlatego potrzebne są kompleksowe 
działania, systemowo ograniczające niekorzystne zachowania, które w dalszym ciągu są 
obecne na rynku derywatów kredytowych20.

Najważniejszym z nich będzie wprowadzenie zakazu stosowania nagich kontrak-
tów CDS, co zostało już uchwalone przez Komisję Europejską i  czeka na ratyfika-
cję przez poszczególne państwa członkowskie. Zakaz ten został unilateralnie wpro-
wadzony już rok temu przez rząd federalny Niemiec. Wywołało to falę krytyki na 
rynku, lecz nie wpłynęło negatywnie na rentowność niemieckich obligacji, co było 
głównym argumentem przeciwników wprowadzenia zakazu. Podobny projekt ogra-
niczenia handlu nagimi kontraktami CDS znajdował się również w  amerykańskim 
Kongresie, lecz nie został uchwalony przez tamtejszy Senat. Według przeciwników 
tego rozwiązania w  Stanach Zjednoczonych powstanie izb rozliczeniowych powin-
no być wystarczającym czynnikiem ograniczającym negatywne zjawiska na rynkach 
OTC, mającym uchronić rynek amerykański przed „efektem domina” w przypadku 
wystąpienia kolejnego kryzysu21.

Pomimo że rynek CDS nie jest głównym sprawcą kryzysu finansowego oraz obec-
nie trwającego kryzysu zadłużeniowego, należy podkreślić, że zbytnia liberalizacja 
i brak odpowiedniej kontroli nad jego działalnością przyczynił się do powstania bar-
dzo dużych strat w globalnym systemie finansowym. Ocena zagrożeń i niedoskonało-
ści wynikających ze stosowania różnego rodzaju instrumentów pochodnych powinna 
być jednym z podstawowych aspektów w zarządzaniu ryzykiem w każdej instytucji 
finansowej. Ważne jest więc, aby zarówno rządy, managerowie, jak i instytucje nad-
zorujące wyciągnęły odpowiednie wnioski i wprowadziły narzędzia, które uchronią 
lub choćby zminimalizują ryzyko wystąpienia podobnych wydarzeń w  przyszłości. 
Od ich odpowiedzialności oraz profesjonalizmu zależeć będzie, czy niekorzystne zja-
wiska na rynku będą w dalszym ciągu tolerowane, czy też zwalczane z pełną determi-
nacją. Gdy obserwuje się dotychczasowe działania wszystkich stron, to pytanie wciąż 
pozostaje bez odpowiedzi. 
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Przypisy

1 DTCC opublikowała, 11 października 2008 r., że wartość nominalna brutto kontraktów zawartych na 
dług Lehman Brothers wynosi 72 mld dolarów, natomiast wartość netto jedynie 6 mld dolarów, co pokazuje, 
jak duża współzależność występowała na rynku kontraktów CDS. 

2 Według danych publikowanych przez AIG wartość nominalna brutto sprzedanych kontraktów wynosiła 
ok. 372 mld dolarów, natomiast pozostała grupa największych dealerów posiadała ekspozycję nieprzekraczają-
cą 200 mld dolarów. Dane na temat AIG zawarte są w: AIG credit presentation, ,,Financial Results for Quarter 
Ended, September 30, 2008”, opublikowanym 10 października 2008.

3 Są to dane uzyskane na podstawie badań przeprowadzonych w 2009 r. przez Europejski Bank Centralny 
i odnoszą się do wartości rynkowej brutto zawartych kontraktów.

4 M. Avellaneda, T. Rama, Transparency In Credit Default Swap Markets, July 2010
5 Types Of Credit Default Swaps. David Harper, www.Bionicturtle.Com/How To/Article/Types_Of_Cre-

dit_Default_ Swaps/
6 M.R. Stulz, Credit Default Swaps and the Credit Crisis, „Journal of Economic Perspectives” 2004, Vol. 

24, February.
7 Badania empiryczne przeprowadzone przez Financial Service Authority pokazują, że wartość kontrak-

tów CDS w warunkach zawirowań rynkowych może przeszacowywać ryzyko referencyjnych obligacji. Wyniki 
zawarte są w: „The Turner review, a regulatory response to the global banking crisis”.

8 F. Packer, Ch. Suthiphongchai, Sovereign Credit Default Swaps, http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_
qt0312g.pdf.

9 Wyniki badań zawarte w pracy zatytułowanej „Has the CDS market amplified the European sovereign 
debt crisis? A non-linear approach”, wykazują, że notowania CDS dla peryferyjnych krajów strefy euro, takich 
jak Grecja, Portugalia, Hiszpania, pełnią funkcję dominującą w stosunku do rynku obligacji.

10 M.R. Stulz, op.cit.
11 Credit Default Swaps And Credit Counterparty, European Central Bank Report, August 2009
12 A. Delatte, M. Gex, A. Lopez-Villavicencio, Has the CDS Market amplified the European sovereign 

crisis? A non linear approach, September 2010.
13 Yields, And Credit Rating Announcements, Joseph L. Rotman School of Management, University of 

Toronto, April 2010.
14 Informacje zostały zebrane na podstawie opracowań Europejskiego Banku Centralnego, a w szczegól-

ności Banku  Włoch, które poruszały temat antycypacji ocen kredytowych przez rynkowe wskaźniki wyprze-
dzające, np. rynki CDS. 

15 M. Micu, E.M. Remolona, P.D. Wooldridge, The Price Impact of Rating Announcements: Evidence 
From The Credit Default Swap Market Bis Quarterly Review, June 2004.

16 J. Hull, M. Predescu, A. White, The Relationship Between Credit Default Swap Spreads, Bond Yields, And 
Credit Rating Announcements, Joseph L. Rotman School of Management, University of Toronto, April 2010.

17 The Turner review, a regulatory response to the global banking crisis, Financial Service Authority, UK 
March 2009.

18 J. Hull, OTC Derivatives and Central Clearing: Can all Transactions be Cleared? Joseph L. Rotman 
School of Management, University of Toronto, April 2010.

19 M. Zickwolff, The Role of Central Counterparties in Financial Crisis Recovery, www.World-Exchanges.
Org/News-Views/Views/-Role-Central-Counterparties-Financial-Crisis-Recovery.
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20 Credit Default Swaps, Heading Towards a More Stable System, Deutsche Bank Research, December 21, 2009.
21 Regulating Wall Street: The Dodd-Frank Act And The New Architecture Of Global Finance, Wiley 

Finance, New York 2011.
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Advantages and perils connected with development  
of the Credit Default Swap Market

Summary

The objective of this paper is to present the significance of Credit Default Swap mar-
ket in the global financial system. The rapid growth of the above-mentioned instruments 
involved many perils for market participants, which was disclosed during the financial 
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crisis. The ongoing financial market turmoil highlighted the importance of counterparty 
risk in the over-the-counter (OTC) derivative markets, as shown by the acute difficulties 
experienced by major dealers and other markets participants, such as Lehman Brothers 
and AIG. These cases have highlighted the typically opaque linkages within the OTC 
markets, which have created the situation where market participants may be too big or 
too interconnected to fail. In the light of these developments, the paper aims to describe 
the major risks related to using Credit Default Swaps. 

The paper also provides an overview of the various CDS markets, looking at: main 
CDS products and their use and mechanisms, the main players and the structure of the 
market. The use of CDS as leading indicators during the current crisis will be also as-
sessed, since CDS are frequently referred to as barometers for the pricing of risk and are 
increasingly having an impact on the financing costs of both corporations and govern-
ments. There will be also shown the main sources of systemic, liquidity and concentra-
tion risk, which highly involve using these types of instruments.   The paper concludes 
with a review of current market initiatives and regulatory initiatives for the CDS market 
following the outbreak of the crisis and failure of Lehman Brothers in particular. 

The datasets which are shown in the paper were gathered from the three sources: 
national BIS data on credit derivatives, Depository Trust and Clearing Corporation 
(DTCC) and International Swaps and Derivative Association (ISDA ). 
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Tradycyjny a współczesny paradygmat regulacyjny 
branż infrastrukturalnych w UE

Wprowadzenie

W pracach poświęconych polityce regulacyjnej można zetknąć się z twierdzeniem, 
iż wybór sposobu i zakresu regulacji danej branży przez państwo zależy – lub też powi-
nien zależeć – od celów, jakim ta regulacja ma służyć. Twierdzenie takie może wydać 
się truizmem – jednak jedynie do momentu, w którym uświadomimy sobie, że zda-
nie to może być prawdziwe jedynie w odniesieniu do pewnego „tu i teraz”. W długim 
okresie bowiem zarówno sposób, jak i zakres regulacji wydaje się zależeć w znacznie 
większym stopniu od zmian w postrzeganiu relacji między „niedoskonałym rynkiem” 
i „niedoskonałym państwem”, a zwłaszcza od zmian w poziomie zaufania do regulacji 
rynkowej i regulacji przez państwo. 

Zjawisko to widać bardzo wyraźnie na przykładzie branż infrastrukturalnych. Celem 
regulacji przez ponad sto ostatnich lat było zapewnienie ich dostępności, przystępności 
i jakości. Nacisk na każdy z tych elementów mógł zmieniać się wraz z upływem czasu 
i być różny w przypadku poszczególnych branż, lecz co do zasady chodziło zawsze o tę 
klasyczną triadę. O ile jednak do niedawna próbowano artykułowany przez nią postulat 
realizować za pomocą regulacji antykonkurencyjnej, to obecnie ekonomiści, a w ślad za 
nimi władza publiczna, opowiadają się za regulacją prokonkurencyjną (ang. regulation 
for competition, procompetitive regulation1). 

Tradycyjny paradygmat regulacyjny i powody jego zmiany

Tradycyjny paradygmat regulacyjny branż infrastrukturalnych polega na tym, że 
przedsiębiorstwo infrastrukturalne otrzymuje koncesję na wyłączność (czyli monopol 
prawny) na działanie na danym rynku – w zamian za to ma realizować cele społeczne 
w postaci powszechnego udostępniania usługi2. Ma zatem dostarczać usługę także tam, 
gdzie jest to nierentowne oraz – co do zasady – stosować takie same ceny dla wszyst-
kich klientów, niezależnie od lokalizacji odbiorcy usługi. Przedsiębiorstwo realizuje tę 
misję za pomocą subsydiowania krzyżowego3. Cena usługi (zwróćmy uwagę, że w tym 
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przypadku chodzi o cenę dla odbiorcy końcowego) regulowana jest przez państwo, co 
zapobiega powstaniu nadmiernych zysków monopolistycznych.

Za uzasadnienie teoretyczne takiego modelu regulacyjnego posłużyła teoria mono-
polu naturalnego. Zamknięcie dostępu do rynku zapewniać ma efektywność produkcyj-
ną oraz pozwala uniknąć „rujnującej konkurencji” i „ekstensywnej, kosztownej dupli-
kacji infrastruktury”, zaś regulacja cen powoduje, że zostają one ustalone na społecznie 
optymalnym poziomie, czyli osiągnięta zostaje efektywność alokacyjna.

Reasumując: władza publiczna dokonuje w ten sposób głębokiej interwencji w struk-
turę rynku, decydując, że będzie miał on charakter prywatnego monopolu regulowane-
go. Interwencja ta w większości państw – z istotnym wyjątkiem Stanów Zjednoczonych 
– poszła jednak jeszcze dalej, bowiem dostawcy usług ulegli ostatecznie nacjonalizacji. 
W Europie na przykład większość prywatnych przedsiębiorstw użyteczności publicznej 
została upaństwowiona do końca lat 40. XX w.4 Państwo zatem nie tylko bezpośred-
nio wpływało na świadczenie tych usług za pomocą prerogatyw właścicielskich (nie-
kiedy w  literaturze napotkać można w tym kontekście pojęcie „regulacji przez nacjo-
nalizację”), lecz także jako właściciel przedsiębiorstw użyteczności publicznej usługi te 
świadczyło. Spowodowało to pojawienie się monopolu tam, gdzie go wcześniej nie było 
i ugruntowanie go tam, gdzie był. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że jakkolwiek większość 
przedsiębiorstw infrastrukturalnych powstało w XIX w. jako firmy prywatne, to jednak 
część spośród nich od początku było inwestycjami państwowymi lub też komunalnymi 
(te ostatnie to zwłaszcza wodociągi i kanalizacja miejska)5. 

W 1979 r., a zatem tuż przed tym, jak niektóre kraje rozpoczęły deregulację swoich 
branż infrastrukturalnych, tak o wspomnianym modelu regulacji pisał H.M. Trebing: 
„Regulacja usług publicznych była jednym z pionierskich obszarów studiów nad spo-
łeczną kontrolą gospodarki. [...] Główny obiekt zainteresowania stanowił wyzysk społe-
czeństwa przez firmy, zaś sprawiedliwość i dystrybucja dochodu były ważnymi tematami 
prac we [wczesnym] okresie. Nie popadając w przesadę można powiedzieć, że korporacja 
była złoczyńcą, regulacja bohaterem, jej celem zaś kontrola zysków monopoli. W okresie 
powojennym jednakże regulacja straciła wiele ze swej legitymizacji. Jej krytyka miała 
kilka źródeł. [...] Regulacja została oskarżona o bycie zakładnikiem poddanych jej pod-
miotów, o odwrotny [od zakładanego] skutek dla efektywności, o to, że nie udaje jej się 
chronić konsumentów, i o to, że przyczynia się do kryzysów w energetyce i transporcie. 
Z punktu widzenia krytyków teraz to regulacja stała się złoczyńcą, a poddana regulacji 
firma zaczęła być często przedstawiana jako bierny współuczestnik [przestępstwa], re-
agujący jedynie na niewłaściwe sygnały”6.

Krytyka tradycyjnego paradygmatu regulacyjnego branż infrastrukturalnych stała 
się bardzo wyraźna w  latach 60. XX wieku. W 1962 r. ukazał się artykuł G.J. Stiglera 
i C. Friedland. Przebadali oni wpływ regulacji na poziom cen energii elektrycznej w USA 
w latach 1912–1937 i pokazali, że był on statystycznie nieistotny7. Wyniki badań tych 
ekonomistów oraz ich następców wskazywały, że regulacja często nie zmienia w istotny 
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sposób zachowania rynkowego regulowanych przedsiębiorstw użyteczności publicznej, 
a zatem jest nieefektywna. Jednocześnie J. Averch i L. Johnson pokazali, że stosowany 
powszechnie sposób regulacji cen oparty na stałej stopie zysku (ang. rate-of-return regu-
lation, ROR) prowadzi do substytucji pracy kapitałem w poddanej takiej regulacji firmie, 
a zatem do przeinwestowania. Zostało to potem nazwane efektem Avercha-Johnsona8. 
Regulacja w tym przypadku prowokuje firmy do stosowania strategii działania sprzecz-
nej z wymogami efektywnej alokacji zasobów – sama prowadzi zatem do nieefektywno-
ści, której w założeniu ma zapobiegać.

Co więcej jednak, okazało się, że monopolistyczna struktura rynku nie tylko nie 
sprzyja obniżaniu kosztów, ale wręcz przeciwnie. Jak obrazowo pisał S. Breyer: „Mono-
poliści mogą nie odczuwać wystarczających bodźców do utrzymywania kosztów pro-
dukcji na niskim poziomie. Oczywiście pewne bodźce istnieją, bowiem niższe koszty 
podnoszą ich zyski. Ale chociaż jest to marchewka, to jednak decyduje brak kija: nie 
odczuwają oni presji konkurentów, którzy zagroziliby obniżeniem swoich własnych 
kosztów, w rezultacie cen, a przez to przejęciem klientów. Dlatego monopolista może nie 
interesować się kosztami produkcji. Jest rzeczą wątpliwą, aby regulacja mogła przeciw-
działać tej tendencji”9. Tendencja, o której tak ładnie pisze S. Breyer, a która nazywana 
też bywa „lenistwem menedżerów” (ang. managerial slack) albo „nieefektywnością typu 
X”10 nasila się jeszcze, gdy monopolista jest przedsiębiorstwem państwowym11. Prioryte-
tem w zarządzaniu prywatną firmą jest zysk, w związku z czym dla kadry menedżerskiej 
– również w przypadku prywatnego przedsiębiorstwa infrastrukturalnego – kluczowa 
jest analiza nakłady–wyniki. W przedsiębiorstwie państwowym – zwłaszcza zaś w  ta-
kim, które ma zewnętrznie (tj. przez rząd) formułowane zadania i w celu ich realizacji 
jest przez rząd subsydiowane, a  zatem w  przedsiębiorstwie użyteczności publicznej – 
kierownictwo skupia się na realizacji misji i stara się ją realizować niezależnie od tego, 
jakich nakładów to wymaga12. Sprzyja temu również zjawisko tzw. miękkich ograniczeń 
budżetowych, opisane przez J. Kornaia13.

Z. Krasucki, opisując działanie kolejowego monopolisty państwowego, zwraca uwa-
gę na „wykształcenie się swoistej biurokracji kolejowej o nie komercyjnym, lecz swego 
rodzaju urzędniczym i inżynierskim podejściu do zadań tego przewoźnika” – po czym 
pisze: „Objawiło się to bardzo szybko nadmiernym eksponowaniem i rozwijaniem za-
dań oraz rozwiązań inwestycyjnych, zarówno w obrębie infrastruktury, jak i  środków 
transportowych, jako tych najważniejszych – priorytetowych, które niekoniecznie wy-
nikały z potrzeby odpowiadania na realny popyt na przewozy, lecz odtąd polegać mia-
ły na wypełnianiu przez kolej owej ważnej misji państwowej, obronnej lub integrującej 
politycznie i administracyjnie terytorium kraju bądź też wypełniającej swoiście – po-
litycznie – rozumiane zadania przewoźnika publicznego”14. Oczywiście misja ta stara-
ła się uwzględniać pożądane przez społeczeństwo cele, jednak – jak zwrócono uwagę 
w raporcie OECD z 1987 r. – „cele przedsiębiorstw publicznych są słabo określone, czę-
sto i w szerokim zakresie zmieniane i reinterpretowane w trakcie politycznego procesu 
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negocjacji. [...] Te niejasne a czasem stojące ze sobą w sprzeczności zadania stawiane 
przed takim przedsiębiorstwem publicznym uniemożliwiają jakąkolwiek kontrolę jego 
efektywności, a nadzór nad nim zaczyna być iluzoryczny”15. Jak zresztą pisze Ch. Wolf, 
nie mając na myśli jedynie przedsiębiorstw państwowych: „pozarynkowe instytucje roz-
wijają często »korzyści wewnętrzne«, które nie mają zbyt jasnego lub pewnego związku 
z pozorowanym celem publicznym, jakiemu instytucje te według swych założeń miały 
służyć”16. Może to prowadzić do różnych wypaczeń, takich na przykład, jak stosowa-
nie bez zwracania uwagi na koszty „wyrafinowanych” metod produkcji. Jak dalej pisze 
Ch. Wolf: „Instytucje pozarynkowe mogą przyjmować za swój cel zaawansowane tech-
nologie lub techniczną »jakość«. [...] Może to prowadzić do wypaczeń typu »Cadillaca« 
w opiece zdrowotnej [...].”17 Cele te mogą być różnorodne i „związane z celem publicz-
nym”, ale jak się wydaje, łączy je to, że rzadko biorą one pod uwagę rzeczywiste prefe-
rencje i satysfakcję klienta. Najlepszym narzędziem, które to zapewnia jest konkuren-
cja – która „uwrażliwia” sprzedawcę na oczekiwania klienta – ale na nią w tradycyjnym 
paradygmacie regulacyjnym nie ma miejsca. Jak natomiast głosi jedno z podstawowych 
twierdzeń teorii wyboru publicznego, wytwórcy usług państwowych dysponują poważ-
nym zakresem swobody decyzji co do tego, ile i jakie usługi będą świadczyć. W rezulta-
cie priorytetem dla przedsiębiorstw infrastrukturalnych stawała się na przykład często 
„pewność” i „niezawodność” usługi, kosztem jednak braku jej zróżnicowania i dosto-
sowania do potrzeb klienta. „Pewność” usługi, sama w sobie bardzo pożądana, oznacza 
jednak zwykle wyższe koszty i ma wpływ na jej cenę dla klienta końcowego. Z punktu 
widzenia tego ostatniego, cena, jaką za „pewność” skłonny zaakceptować jest państwowy 
regulator, może niejednokrotnie być zbyt wysoka18.

W  rezultacie tradycyjny sposób regulacji branż infrastrukturalnych spowodował 
znaczący wzrost kosztów funkcjonowania dostawców usług oraz – „paradoksalnie” – 
odejście od priorytetu satysfakcji klienta. Dotyczyło to zwłaszcza tych państw, w których 
ulegli oni nacjonalizacji. Miał on również niekorzystny wpływ na innowacyjność, której 
głównym motorem w biznesie jest potrzeba sprostania konkurencji19. Okazało się za-
tem, że jeśli nawet taki model regulacji jest w stanie zachować efektywność produkcyjną 
i alokacyjną – co w świetle badań G. Stiglera i C. Friedland, J. Avercha i L. Johnsona, 
W.J. Primeaux i in. wydawało się wątpliwe – to źle wpływa on na efektywność dynamicz-
ną (długookresową) branży. Do zachowania tej ostatniej niezbędna wydawała się presja 
konkurencyjna. W  „najlepszym razie” omawiany model regulacji branż infrastruktu-
ralnych prowadził do długookresowej wymiany, czy też raczej substytucji, efektywno-
ści krótkookresowej kosztem efektywności długookresowej. W praktyce nie zapewniał 
nawet tego. Substytucja bodźców wynikających z presji konkurencyjnej przez korzyści 
skali okazała się iluzoryczna. 

Niewątpliwie model ten – oparty na powszechnym subsydiowaniu krzyżowym je-
dynych grup odbiorców innymi oraz na subsydiowaniu usługodawcy przez władzę pu-
bliczną – lepiej niż efektywności służył realizacji postulatów uniwersalnego dostępu do 
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podstawowego koszyka usług infrastrukturalnych i sprzyjał realizacji celów polityki go-
spodarczej i społecznej państwa oraz celów strategicznych. Tam, gdzie regulator cieszył 
się niezależnością (de facto dotyczyło to jedynie Stanów Zjednoczonych) przyczyniał się 
także, jak się wydaje, do krótko- i średniookresowej stabilizacji cen usług oraz spowo-
dował wzrost pewności ich dostarczania wskutek łatwiejszego planowania i koordynacji 
inwestycji oraz znacznemu rozluźnieniu wymagań odnośnie do ich efektywności kosz-
towej.

Skutki zastosowania omawianego modelu regulacyjnego były dość zróżnicowane 
w zależności od branży, uwarunkowań instytucjonalno-prawnych i innych czynników, 
ale na szczegółowe ich omówienie brak tu miejsca. Generalnie spowodowały one wzrost 
kosztów funkcjonowania branż infrastrukturalnych, a w wielu przypadkach doprowa-
dziły do strukturalnego braku ich rentowności, kryzysu finansowego i degradacji usługi 
(np. w transporcie kolejowym), grożących wręcz zapaścią usług publicznych. Sytuacja 
taka miała miejsce nie tylko w „gospodarkach niedoboru” – choć tam była ona szczegól-
nie dojmująca – lecz także w państwach wysokorozwiniętych. W państwach zachodnio-
europejskich stała się ona wyraźnie widoczna od drugiej połowy lat 80. XX wieku, gdy 
organy wspólnotowe zaczęły bardziej zdecydowanie egzekwować zakaz nieuzasadnionej 
pomocy publicznej również wobec przedsiębiorstw infrastrukturalnych20.

Kryzys, w jakim znalazły się usługi infrastrukturalne (wynikający także z ich wspo-
mnianej małej innowacyjności) oraz ogólny spadek zaufania do regulacji przez państwo, 
skutkujący tendencjami deregulacyjnymi, spowodował zmianę sposobu ich regulacji. 
Zdaniem niektórych autorów, w Europie istotnym czynnikiem – przynajmniej w części 
branż sieciowych – było również to, że kryzys dotknął monopolizujących te dziedziny 
gospodarki, czyli wielkie przedsiębiorstwa państwowe. Choć więc reforma miała spowo-
dować uzdrowienie sytuacji w branży, to jej ważną przyczyną była chęć niedopuszczenia 
do upadku państwowego przedsiębiorstwa infrastrukturalnego – wielkiego pracodawcy, 
realizującego cele polityki gospodarczej rządu21. O słuszności takiej tezy mogą w pew-
nym stopniu świadczyć podejmowane następnie przez państwa członkowskie WE dzia-
łania na rzecz byłych monopolistów.

Równoległą przyczyną zmiany paradygmatu regulacyjnego był postęp technologicz-
ny. W literaturze monopol naturalny wyjaśnia się często lapidarnie „uwarunkowaniami 
technologicznymi branży”. Postęp spowodował jednak – jak to się ujmuje – technologicz-
ną „erozję monopolu naturalnego” w wyniku zmiany kosztów produkcji lub pojawienia 
się substytutów. Ten pierwszy przypadek wystąpił szczególnie wyraźnie w elektroener-
getyce, a ściślej w produkcji energii elektrycznej. Wcześniej jej wytwarzanie wiązało się 
z dużymi korzyściami skali – koszt wytworzenia 1 kWh w małej elektrowni był znacząco 
wyższy od kosztu jej wytworzenia w dużej. W ostatnich dwóch dekadach XX w. ta róż-
nica w kosztach znacząco zmalała. Z kolei w  telekomunikacji pojawienie się telefonii 
bezprzewodowej znacząco osłabiło siłę rynkową tradycyjnych telekomów. Zmuszone 
one zostały do naśladowania sposobu działania nowych rywali, zwłaszcza w zakresie do-
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pasowania oferty do potrzeb klienta (nowe usługi, elastyczne plany taryfowe, agresywna 
sprzedaż usług), czyli – jak to się czasem określa w tej branży – do sprzedaży „nie tylko 
garnków, ale i rondli”22.

Powyższe czynniki spowodowały to, co H.M. Gray przewidywał pół wieku wcześniej 
– odejście na przełomie lat 80. i 90. XX w. od tradycyjnego paradygmatu regulacyjnego 
branż infrastrukturalnych23. W efekcie, choć na pytanie, czy koncepcja usług użyteczno-
ści publicznej jest przestarzała, ekonomiści odpowiadają raczej negatywnie24, to koncep-
cja ich regulacji jest już jednak z pewnością z gruntu inna. Dotyczy to przede wszystkim 
modelu regulacyjnego wprowadzanego w UE.

Nowy paradygmat regulacyjny w Unii Europejskiej

Nowy paradygmat regulacyjny usług infrastrukturalnych w UE można jednym zda-
niem przedstawić w taki sposób, jak robi to S. Littlechild: „konkurencja tam, gdzie to 
możliwe, regulacja gdzie niemożliwe”25. Przypomnijmy, że historycznie rzecz ujmując, 
przypadki, iż przedsiębiorstwa infrastrukturalne konkurowały między sobą, były częste. 
Ponieważ jednak firmy te powstawały i  funkcjonowały jako zintegrowane pionowo26, 
rywalizowały za pomocą niezależnych, quasi-substytucyjnych sieci infrastrukturalnych, 
dzięki którym ich usługi mogły stanowić wobec siebie alternatywę27. Dotychczasowy 
sposób regulacji usług sieciowych sprawił jednak, że konkurencja – tam gdzie miała 
miejsce – ustała, a całość zasobów infrastrukturalnych znalazła się w gestii zintegrowa-
nego pionowo monopolisty.

Ponowne wprowadzanie konkurencji wymaga usunięcia barier w dostępie do ryn-
ku. Podstawowa bariera – monopol państwowy28 lub koncesja na wyłączność dla firmy 
prywatnej lub komunalnej – ma charakter prawny i, liberalizując rynek, można jej ła-
two zaradzić, znosząc monopol. Gdy jednak zostaje on zniesiony, zasadniczy dla poten-
cjalnych nowych uczestników rynku staje się problem dostępu do infrastruktury. Nowy 
paradygmat regulacyjny zakłada, iż uzyskają oni odpłatnie dostęp do zasobów infra-
strukturalnych dotychczasowego monopolisty. Ponieważ jednak – jak można zakładać – 
naturalnym dążeniem tego ostatniego będzie niedopuszczanie do rynku lub blokowanie 
rozwoju nowych jego uczestników, obowiązek dostępu musi być gwarantowany przez 
państwo. Władza publiczna może tu również zdecydować się na bardziej radykalne roz-
wiązanie, polegające na odebraniu infrastruktury byłemu monopoliście i powierzeniu 
zarządzania nią i jej udostępniania powołanemu w tym celu przedsiębiorstwu – działa-
nie takie można określić jako strukturalną separację pionową lub też po prostu separację 
pionową29.

Niezależnie od sposobu, w jaki władza publiczna realizować będzie misję zapewnia-
nia dostępu do infrastruktury oczekującym tego podmiotom rynkowym, taka reforma 
branż infrastrukturalnych oznacza podwójny przełom. Po pierwsze – wprowadzanie 
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konkurencji na rynkach poddanych wcześniej monopolizacji, po drugie – przełamanie 
tradycyjnego dla nich modelu pełnej integracji pionowej, który dominował tu od ich na-
rodzin. W nowej sytuacji dotychczasowy „jednolity” rynek branżowy zostaje rozbity na 
kilka powiązanych ze sobą rynków wyższego i niższego szczebla30. Szczególnym szcze-
blem jest infrastruktura. Gwarancja dostępu do niej bazuje na koncepcji tzw. urządzeń 
kluczowych (ang. essential facility). Obecnie w literaturze podkreśla się, iż koncepcja ta 
miała fundamentalne znaczenie dla sposobu liberalizacji branż sieciowych w UE31.

Koncepcja urządzeń kluczowych bazuje na prawnej doktrynie o  tej samej nazwie. 
Ta ostatnia wywodzi się z  amerykańskiego prawa antymonopolowego. W  literaturze 
prawniczej i ekonomicznej wiąże się ją zwłaszcza ze sprawą Terminal Railroad z roku 
191232, choć jak podaje J. Majcher, po raz pierwszy terminu essential facillity użyto do-
piero w wyroku w sprawie Hecht versus Pro-footbal, Inc. w roku 197733. Istotą doktryny 
jest pogląd, iż posiadacz urządzenia kluczowego może być skłonny do monopolizowania 
za jego pomocą powiązanych rynków lub segmentów rynku34. Z tego powodu w myśl 
doktryny powinien on być zobowiązany do jego udostępniania ubiegającym się o  to 
konkurentom. Należy zaznaczyć, że wymóg udostępniania urządzeń kluczowych innym 
podmiotom w sposób oczywisty ingeruje w konstytucyjne prawa własności oraz swo-
bodę podejmowania decyzji o wyborze partnerów biznesowych, co było wielokrotnie 
podnoszone przez kontestujące go firmy.

R. Dewenter i J. Haucap wyrażają pogląd, iż prawna proweniencja omawianej kon-
cepcji jest zapewne przyczyną tego, że w ekonomii brak dotąd powszechnie akceptowanej 
definicji urządzeń kluczowych35. Rzeczywiście – nawet w pracach typu podręcznikowe-
go czy też monograficznego – zwykle ich się nie definiuje lub definiuje nieprecyzyjnie36. 
Niemniej jednak pojęcie to funkcjonuje w ekonomii co najmniej od kilku dziesięcioleci 
za sprawą zainteresowania tematyką tzw. strategicznego odstraszania, ostatnio zaś rów-
nież zjawiska tzw. pionowego wykluczania (ang. vertical foreclosure) z rynku. W każdym 
razie zdaniem R. Dewentera i J. Haucapa wśród ekonomistów szeroko akceptowany jest 
pogląd, iż przymusowy dostęp do urządzeń znajdujących się w czyimś posiadaniu powi-
nien mieć miejsce wtedy, gdy spełnione są łącznie następujące cztery warunki37:
1) urządzenie jest kontrolowane przez firmę o znaczącej sile rynkowej,
2) potencjalni konkurenci nie mają realistycznej możliwości duplikacji urządzenia,
3) dostęp do urządzenia jest niezbędny, aby konkurować na rynku niższego lub wyższe-

go szczebla,
4) dostęp do urządzenia daje się zapewnić (tzn. jest to wykonalne).

Zauważmy, iż o tym, co jest urządzeniem kluczowym, a co nie, decyduje nie tylko 
charakter samego urządzenia, ale i inne czynniki. Istotne znaczenie może tu mieć wiel-
kość rynku – a właściwie minimalna efektywna wielkość rynku, konieczna do funkcjo-
nowania i przetrwania firmy – w kombinacji z relatywnie wysokim poziomem kosztów 
utopionych potrzebnych do realizacji inwestycji. Stadion sportowy na 10  tys. widzów 
może być urządzeniem kluczowym w mieście liczącym 100  tys. mieszkańców, ale nie 
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musi nim być w mieście milionowym. Innym czynnikiem mogą być względy lokaliza-
cyjne. Na przykład bocznicę kolejową można łatwo zduplikować na obszarze kopalni 
odkrywkowej węgla brunatnego, w  centrum dużej aglomeracji jest to jednak zwykle 
niemożliwe – jest to przykład tzw. monopolu lokalizacyjnego. W literaturze występowa-
nie urządzeń kluczowych wiąże się często z występowaniem monopolu naturalnego38. 
W tym kontekście zwraca się też uwagę, że erozja tego ostatniego może spowodować, 
iż urządzenie przestanie być urządzeniem kluczowym39, co można określić jako „erozję 
urządzenia kluczowego”. Istnienie urządzenia kluczowego może też być uwarunkowane 
ograniczeniami prawnymi – np. patentem. Przykłady urządzeń kluczowych w różnych 
branżach podano w tabeli 1. Jak nietrudno zauważyć, cztery wymienione wyżej warunki 
spełnia znaczna część infrastruktury branż sieciowych.

TABELA 1. Przykłady urządzeń kluczowych w różnych branżach 

Branża Urządzenie kluczowe Powiązany rynek

Zaopatrzenie w wodę wodociągi, ew. oczyszczalnie (filtry) 
i ujęcia wody 

ew. oczyszczalnie (filtry) 
i ujęcia wody

Elektroenergetyka sieć przesyłowa, sieć dystrybucyjna produkcja, sprzedaż (detal)

Telekomunikacja pętla lokalna, kanalizacja 
teletechniczna i in. rozmowy i in. usługi

Gazownictwo gazociągi wydobycie gazu

Transport kolejowy linie kolejowe, stacje i bocznice przewozy towarowe i pasażerskie

Ścieki kanalizacja oczyszczalnie 

Usługi pocztowe ew. skrzynki pocztowe doręczanie, sortowanie

Transport lotniczy porty lotnicze przewozy lotnicze

Piłka nożna ew. stadion sportowy liga piłkarska

Źródło: Opracowanie własne wzorowane na R. Dewenter, J. Haucap (red.), Access Pricing. Theory and Practice, Elsevier 
2007, s. 5.

Konsekwencją otwarcia na konkurencję rynku niższego szczebla jest kolejna funda-
mentalna zmiana, jaką niesie ze sobą nowy paradygmat regulacyjny, to jest odejście od 
regulacji cen dla użytkowników końcowych na rzecz regulacji – a często jedynie nadzoru 
nad ustalaniem – cen dostępu do infrastruktury. Ta ostatnia bowiem pozostaje rynkiem 
monopolistycznym. Odejście od regulacji cen dla użytkowników końcowych co do zasady 
powinno być jednak warunkowane rozwojem konkurencji na rynkach niższego szczebla. 
Z  tego powodu w  niektórych branżach infrastrukturalnych, zwłaszcza tych najbardziej 
wrażliwych społecznie, jak elektroenergetyka i gaz, stanowi ono w dalszym ciągu na wielu 
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rynkach lokalnych bardziej postulat niż rzeczywistość. Kwestie związane z wyznaczaniem 
cen za dostęp do infrastruktury – podobnie jak wcześniej regulacji cen dla użytkowników 
końcowych – należą do kluczowych obszarów zainteresowania ekonomii regulacyjnej.

Nadzór nad zapewnieniem sprawiedliwego dostępu do infrastruktury i jego wyceną 
stanowi główny obszar działania wyspecjalizowanych organów regulacyjnych, zwanych 
regulatorami rynku40. Dla niektórych badaczy powoływanie regulatorów rynku jest 
przejawem „regulacyjnego paradoksu liberalizacji”41. Dla innych zjawisko to już samo 
w sobie stanowi „nowy paradygmat europejskiej administracji i zarządzania”42. Do tej 
bowiem pory w Europie – odmiennie niż w USA, gdzie regulatorzy w postaci tzw. komi-
sji regulacyjnych działają od roku 1887 – na potrzeby regulacji nie powoływano wyspe-
cjalizowanych organów, powierzając ją ministerstwu gospodarki lub też ministerstwom 
„branżowym” (np. ministerstwu kolei w przypadku transportu kolejowego).

Otwarcie rynku na konkurencję stanowi zachętę i ułatwienie dla wycofywania się 
państwa z funkcji właścicielskiej, zwłaszcza na rynkach niższego rzędu. Proces prywa-
tyzacji wiąże się w znacznej mierze ze wspomnianym generalnym spadkiem zaufania 
do władzy publicznej w gospodarce oraz – last but not least – z potrzebą zapewnienia 
dochodu państwu w  trudnym okresie reform. Prywatyzacja poprzedzona jest zwykle 
restrukturyzacją przedsiębiorstwa zasiedziałego (ang. incumbent), choć od tej reguły 
zdarzają się wyjątki (vide sprzedaż Telekomunikacji Polskiej SA). 

Reforma branż sieciowych powoduje również zmianę sposobu realizowania przez 
państwo funkcji dostarczania usługi publicznej. Liberalizacja i wycofywanie się władzy 
publicznej z funkcji właścicielskiej sprawia, że tradycyjny sposób dostarczania i finan-
sowania usługi publicznej – przez subsydiowanie krzyżowe – przestaje funkcjonować. 
Poddany presji konkurencyjnej incumbent skłonny jest do wycofywania się z nielukra-
tywnych rynków w trosce o swoją rentowność tym bardziej, iż w oczywisty sposób nowi 
gracze wchodzą najmocniej w  najbardziej lukratywne rynki, które dotąd generowa-
ły zyski pozwalające incumbentowi na subsydiowanie krzyżowe. Dostarczało to często 
dotychczasowym monopolistom argumentu, że liberalizacja rynku stanowi zagrożenia 
dla pełnienia funkcji użyteczności publicznej przez daną branżę. Jak pisze K. Bobińska: 
„W niektórych krajach zagrożenie możliwości pełnienia funkcji użyteczności publicz-
nej przez konkretne sektory jest podstawowym czynnikiem hamującym liberalizację 
rynków i dopuszczenie konkurencji. W bardzo wielu przypadkach argumenty przeciw-
ko wprowadzeniu konkurencji wskazywały na to, że może to zagrozić »ekonomicznej 
dostępności usług«, gdyż nastąpi zmiana struktury cen. Innymi słowy, że ceny usług 
dotychczas subsydiowanych dla określonych grup odbiorców wzrosną tak znacznie, że 
staną się ekonomicznie niedostępne”43. 

Kwestie sprawiedliwości społecznej stanowią istotny wymiar reform liberalizacyj-
nych. W nowej sytuacji władza publiczna musi kupić usługę publiczną na rynku. Wyma-
ga to jednak zdefiniowania tej ostatniej ex ante – poprzednio, w warunkach delegowania 
jej dostarczania na przedsiębiorstwo publiczne nie było to potrzebne – i precyzyjnego 
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wskazania źródła finansowania. Tak z jednym, jak i z drugim władza publiczna ma jed-
nak często problem. Jak zauważa dalej K.  Bobińska: „dokonującym się procesom de-
monopolizacji, prywatyzacji i  wprowadzania konkurencji do sektorów infrastruktury 
gospodarczej nie towarzyszą [...] adekwatne zmiany w legislacji, w której dokonywano 
by identyfikacji zadań użyteczności publicznej [...] oraz podmiotów zobowiązanych do 
sfinansowania ich realizacji. Tak jak dawniej podejście do definicji użyteczności publicz-
nej bardziej koncentrowało się na określeniu, które sektory mają taki charakter niż na 
odpowiedzi, jakie funkcje użyteczności publicznej i w jakim konkretnie zakresie pod-
miotowym i przedmiotowym mają być realizowane”44. 

Zakończenie

Deregulacja i  liberalizacja stanowią zadanie niełatwe. Wymaga ono starannego 
wyważenia priorytetów związanych z efektywnością i sprawiedliwością, krótko- i dłu-
goterminowych celów reformy, właściwego doboru narzędzi ekonomicznej regulacji, 
odpowiedzi na wiele szczegółowych pytań: jak sprawić, by cały system działał efektyw-
nie, jeśli niektóre jego części są regulowane a inne nie; jaki powinien być podział zadań 
między regulację sektorową a bazującą na prawie ochrony konkurencji i wielu innych. 
Wymaga ono również woli politycznej. Przez dekady zarówno społeczeństwo, jak i wła-
dza publiczna poddani byli w odniesieniu do branż infrastrukturalnych swego rodzaju 
„antyrynkowej edukacji”. W rezultacie obecnie trudno się pozbyć jej skutków nie tylko 
rynkowych, ale i mentalnych.

W tym kontekście uzasadnione wydaje się pytanie, czy obecna liberalizacja branż 
sieciowych jest trwała, czy też za jakiś czas władza publiczna odbuduje swoją w nich 
pozycję. Uogólniając: w branżach infrastrukturalnych państwo pełni funkcję zarówno 
właściciela, finansującego, jak i regulatora. Forma i zakres interwencji państwa jest różny 
w różnych krajach – co więcej, zmienia się w czasie, podlegając swoistemu falowaniu 
wraz ze wspomnianymi zmianami w  percepcji „niedoskonałości rynku” i  „niedosko-
nałości państwa”, i  odczuwanymi efektami ich działania. Powoduje to, iż dla badacza 
pociągająca może się wydawać koncepcja cyklu czy też „koła prywatyzacyjno-regula-
cyjnego”. Taki „cykl” mógłby mieć opisany dalej przebieg. Państwo początkowo rozbu-
dowuje swoją funkcję regulacyjną. Dalsza ekspansja polega na zwiększeniu publicznego 
zaangażowania finansowego w branżę – zarówno po stronie podaży (np. budowa infra-
struktury), jak i popytu (np. subsydiowanie usługi dla pewnych grup lub całości spo-
łeczeństwa). Następnie państwo w swej interwencji posuwa się jeszcze dalej – można 
twierdzić, iż poprzedni szczyt cyklu przyjął formę nacjonalizacji. Faza spadkowa cyklu 
rozpoczyna się wraz z oznakami kryzysu finansów państwowego dostawcy usług, a jej 
ostatecznym etapem jest prywatyzacja. Państwo pozostaje obecne jako regulator, dno 
cyklu może jednak przybrać formę znacznej deregulacji branży.  
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Rzeczywiście, w Wielkiej Brytanii część usług publicznych, sprywatyzowanych w la-
tach 80. XX w., została znacjonalizowana zaledwie kilkadziesiąt lat wcześniej, bo dopie-
ro w latach 40. i 50. Niektóre zaś przedsiębiorstwa infrastrukturalne w Ameryce Połu-
dniowej zostały zreprywatyzowane w  latach 90. XX w., po tym jak znacjonalizowano 
je w latach 60. i 70. XX w. J.A. Gómez-Ibáñez i J.R. Meyer opisali cykl „prywatyzacyj-
no-regulacyjny” dla usług publicznych w postaci miejskiej komunikacji autobusowej45. 
Brak jednak podstaw do uogólniania ich „modelu”. W odniesieniu zaś do branż infra-
strukturalnych można stwierdzić jedynie, że po uprzedniej ekspansji nastąpiło wycofa-
nie się z nich władzy publicznej. Trudno jednak na tej podstawie formułować wnioski na 
przyszłość. To raczej obecny kryzys gospodarczy, a także widoczny od kilku lat wzrost 
„nacjonalizmu ekonomicznego” w Europie może spowodować, że rządy poszczególnych 
krajów powrócą do bardziej aktywnej roli w gospodarce. Dotyczyć to może również tych 
„społecznie wrażliwych” dziedzin gospodarki, jakimi są branże infrastrukturalne.

Przypisy

1 W literaturze polskiej obok określenia „regulacja prokonkurencyjna” spotyka się także pojęcia „regula-
cja na rzecz promowania konkurencji” lub „regulacja na rzecz konkurencji”.

2 Jest to tzw. obowiązek świadczenia usług (ang. duty-to-serve lub obligation to serve).
3 W literaturze polskiej oprócz tego określenia spotyka się także pojęcie „subsydiowanie skrośne”.
4 Z pewnymi wyjątkami, dotyczącymi pewnych branż w niektórych krajach, przykładowo: zaopatrzenia 

w wodę we Francji, czy też części elektroenergetyki w Niemczech (Patrz: Klein M.U., Hadjimichael B., The 
Private Sector in Development. Entrepreneurship, Regulation, and Competitive Disciplines, World Bank Pu-
blications 2003, s. 108).

5 Ibidem, s. 106.
6 Tekst oryginalny: „Public utility regulation was one of pioneering areas of study in the social control 

of industry. […] Principal concern focused on the exploitative power of the corporation, and equity and the 
distribution of income were important themes in writings of the period. It is not an exaggeration to say that 
the corporation was the villain, regulation was the hero, and control of monopoly profits was the objective. 
But in the years since World War II, regulation has lost much of its legitimacy. Criticism has come from 
a number of sources […] Regulation is accused of being a captive of the regulated, of having a perverse effect 
on efficiency, of falling to protect the consumer, and of contributing to crises in energy and transportation. 
From the standpoint of its critics, regulation now has become the villain, and the regulated firm often appe-
ars as simply a passive participant reacting to faulty signals.” Por.: H.M. Trebing, Realism and Relevance in 
Public Utility Regulation, [w:] The Economy as a System of Power, red. M.R. Tool, W.J. Samuels, Transaction 
Publishers 1979, s. 307. 
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7 G.J. Stigler i C. Friedland za pomocą analizy statystycznej wyodrębnili regulację spośród innych czynni-
ków mających wpływ na poziom cen. Analiza dotyczyła lat 1912, 1922, 1932 i 1937. Zgodnie z otrzymanymi 
wynikami regulacja nie miała znaczącego statystycznie wpływu na poziom (obniżenie) cen w latach 1912, 1922 
i 1932; G.J. Stigler, C. Friedland, What Can Regulators Regulate? The Case of Electricity, „Journal of Laws and 
Economics” 1962, No. 5.

8 Por. np. D.W. Carlton, J.M. Perloff, Modern Industrial Organization, Boston 2005, s.  707–708, gdzie 
zamieszczono prezentację efektu Avercha–Johnsona.

9 S. Breyer, Regulation and Its Reform, Harvard University Press 1982, s. 16. 
10 Tak nieefektywność produkcyjną wynikającą z niegospodarności w zarządzaniu czynnikami produkcji 

nazwał H. Leibenstein.
11 Trzeba tu jednak zaznaczyć, że wielu ekonomistów twierdzi, że nie ma różnicy w tym, czy przedsiębior-

stwo jest państwowe, czy też nie. Przebieg dyskusji w ekonomii na ten temat przedstawia np. N. Spulber. Por.: 
N. Spulber, Redefining the State: Privatization and Welfare Reform in Industrial and Transitional Economies, 
Cambridge University Press 1997.

12 Tak wyjaśnia to R.D. Willig (por.: R.D. Willig, Public versus Regulated Private Enterprise; [w:] Proce-
edings of the World Bank Annual Conference on Development Economics 1993, s. 155–156; za: K. Bobińska, 
Rynek w infrastrukturze. Infrastruktura w rynku, Warszawa 2000, s. 33).  

13 J. Kornai, Niedobór w gospodarce, Warszawa 1985. Zjawisko to można streścić w ten sposób, iż straty 
ponoszone przez przedsiębiorstwa państwowe pokrywane są przez państwo.

14 Z. Krasucki, Monopol państwowy w transporcie kolejowym i ekonomiczne skutki jego działania, „Ze-
szyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie” 2001, nr 10.

15 Trends of Change in Telecommunications Policy, OECD, Paryż 1987, s. 305–306; cyt. za: K. Bobińska, 
op.cit., s. 34.

16 Ch. Wolf, A Theory of Market Failure, „The Public Interest” 1979, vol. 55.
17 Ibidem.
18 Jak się wydaje, dotyczy to zwłaszcza klienta indywidualnego. Skłonność do płacenia dodatkowej ceny za 

pewność dostaw energii elektrycznej w przypadku klienta przemysłowego może być znaczna.
19 Innowacyjność może powodować w krótkim i średnim okresie uzyskanie pozycji monopolistycznej. 

Taki jest naturalny (choć bardzo optymistyczny) cel strategiczny firm, które przewagę konkurencyjną budują 
na innowacyjności. Ale choć innowacyjność może spowodować monopol, to w drugą stronę zależność ta 
nie zachodzi. Szukaniu nowych technologii, wypuszczaniu na rynek nowatorskich produktów, kreowaniu 
nowych potrzeb i ich zaspokajaniu sprzyja konkurencja (choć niekoniecznie „doskonała konkurencja”, gdzie 
wszystkie firmy w branży produkują to samo, sprzedają po tej samej cenie i mają dostęp do tej samej techno-
logii). W branżach charakteryzujących się znaczną progresją technologiczną zgodnie z tzw. hipotezą Schum-
peteriańską (ang. The Schumpeterian Hypothesis) najbardziej sprzyja postępowi rynek złożony z dużych 
firm o znacznej sile rynkowej. Przy takiej strukturze rynku ceny nie są ustalane w sposób tak konkurencyjny, 
jak miałoby to miejsce w warunkach doskonałej konkurencji, lecz zdaniem J.A. Schumpetera długookre-
sowa wymienność „szybszy postęp technologiczny – w pełni konkurencyjne ceny” jest dla społeczeństwa 
korzystna. Por.: R.R. Nelson, S.G. Winter, The Schumpeterian Tradeoff Revisited, „The American Economic 
Review”, March 1982.

20 O wpływie zakazu pomocy publicznej na deregulację patrz np.: M. Szydło, Regulacja sektorów infra-
strukturalnych jako rodzaj funkcji państwa wobec gospodarki, Warszawa 2005, s. 129.

21 Tezę taką w odniesieniu do transportu kolejowego w UE formułuje Y. Crozet. Por.: Y. Crozet, Les 
réformes ferroviaires européennes: à la recherche des bonnes pratiques, Institut de l’entreprise, Paryż 
2004, s. 47.
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22 Pots and pans – anglojęzyczna gra słów. Telekomy oferowały wcześniej tradycyjne usługi telekomu-
nikacyjne, czyli tzw. POTS (ang. plain old telephone services), po czym rozszerzyły swą ofertę o nowe usługi 
telekomunikacyjne, tzw. PANS (ang. pretty amazing new services). J.-J. Laffont, J. Tirole, Competition in Tele-
communications, MIT Press 2001, s. 1 i nast.

23 Patrz: H.M. Gray, The Passing of the Public Utility Concept, „Journal of Land and Public Utility Eco-
nomics”, February 1940.

24 Patrz np.: E.S. Miller, Is the Public Utility Concept Obsolete? „Land Economics” 1995, vol. 71, No. 3.
25 Oryg. „competition where possible, regulation where not”; S. Littlechild, Beyond Regulation, IEA/LBS 

Beesley Lectures on Regulation, series XV, s. 4; www.iea.org.uk.
26 Na przykład pełna integracja pionowa w usługach transportu kolejowego oznacza, że jedna firma re-

alizuje całość procesu dostarczania usługi odbiorcy, to znaczy buduje infrastrukturę, utrzymuje ją i dokonuje 
na niej przewozów.

27 Pozostając przy przykładzie transportu kolejowego, w najprostszym przypadku między dwoma miasta-
mi istnieją dwie niezależne linie kolejowe, każda w posiadaniu innej pionowo zintegrowanej firmy.

28 Prawny lub faktyczny.
29 Analizę korzyści i kosztów tego rozwiązania autor przedstawił w pracy: M. Król, Benefits and Costs 

of Vertical Separation in Network Industries, The Case of Railway Transport In the European Environment, 
„Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies” 2009, No. 2(2).

30 Według zwyczajowej terminologii rynek niższego szczebla (ang. downstream market) to rynek, na któ-
rym dostawcami są producenci dóbr finalnych (ang. downstream firms), zaś rynek wyższego szczebla (ang. 
upstream market) to rynek, na którym dostawcami są producenci dóbr pośrednich (ang. upstream firms), wy-
korzystywanych do produkcji dóbr finalnych (patrz np.: O. Shy, Industrial Organization. Theory and Applica-
tions, wyd. MIT Press 1995, s. 175). W części branż infrastrukturalnych (zwłaszcza w telekomunikacji) używa 
się odpowiednio pojęć rynków detalicznych i rynków hurtowych. Na rynkach hurtowych podaż zapewniają 
przedsiębiorstwa posiadające zasoby infrastrukturalne, zaś na rynkach detalicznych popyt reprezentują użyt-
kownicy finalni. Rynki niższego i wyższego szczebla noszą wspólną nazwę rynków powiązanych.

31 Patrz przykładowo R. Dewenter, J. Haucap, Access Pricing. Theory and Practice, Elsevier 2007, s. 3; 
G. Knieps, Delimiting Regulatory Needs, [w:] Transport Services: The Limits of (De)regulation. Report of the 
one hundred and twenty-ninth round table on transport economics, OECD-EKMT, Paryż 2006, s. 17.

32 R. Dewenter, J. Haucap, op.cit. s. 4; J.-J. Laffont, J. Tirole, op.cit., s. 98; D.W. Carlton, J.M. Perloff, op.cit. 
s. 667 i inne.

33 J.  Majcher, Dostęp do urządzeń kluczowych w  świetle orzecznictwa antymonopolowego, Warszawa 
2005, s. 38. Sprawa dotyczyła stadionu im. R. Kennedy’ego w Waszyngtonie. Wynajmowany był on przez dru-
żynę Redskins, która, powołując się na klauzule wyłączności w umowie najmu, odmówiła udostępnienia sta-
dionu innej profesjonalnej drużynie futbolowej. Sąd Apelacyjny USA przed wydaniem orzeczenia sformuło-
wał doktrynę essential facilities (powołując się m.in. na wyrok w sprawie Terminal Railroad): jeśli urządzenia 
nie mogą być zduplikowane przez potencjalnych konkurentów, to ich posiadacze mają obowiązek się nimi 
dzielić. Następnie sąd powołał się bezpośrednio na tę doktrynę i nakazał udostępnić stadion, gdyż ubiegająca 
się o dostęp do niego drużyna nie miała możliwości najmu podobnego obiektu. Ibidem, s. 38–39.

34 Por np. J.-J. Laffont, J. Tirole, op.cit., s. 98.
35 R. Dewenter, J. Haucap, op.cit., s. 4.
36 Por. np. W.K. Viscusi, J.E. Harrington, J.M. Vernon, Economics of Regulation and Antitrust, wyd. IV, 

Cambridge–Londyn 2005, op.cit., s. 323–324. W podręczniku ekonomii gałęziowej D.W. Carltona, J.M. Perlof-
fa: „urządzenia kluczowe: rzadkie zasoby, których rywal potrzebuje, by przetrwać”, D.W. Carlton, J.M. Perloff, 
op. cit., s. 667 i 781 (glossary). 
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37 R. Dewenter, J. Haucap, op.cit., s. 4.
38 Np.: G. Knieps, op.cit., s. 25; R. Dewenter, J. Haucap, op.cit., s. 5 i dalsze. 
39 Np.: R. Dewenter, J. Haucap, op.cit., s. 6.
40 Innym takim obszarem może być regulacja cen dla klientów końcowych tam, gdzie ma ona jeszcze 

uzasadnienie.
41 Por.: np. A.T. Szablewski, Zarys teorii i praktyki reform regulacyjnych na przykładzie energetyki, Łódź–

Warszawa 2003, s. 257 i in. 
42 Tak ujęli to w podtytule swej pracy autorzy związani z University of Liège (Belgia): Regulation through 

Agencies in the EU. A New Paradigm of European Governance, red. Gerardin D., Muñoz R., Petit N., Edward 
Elgar 2005.  

43 K. Bobińska, op.cit., s. 43.
44 Ibidem, s. 43–44.
45 J.A. Gómez-Ibáñez, J.R. Meyer, Going Private. The International Experience with Transport Privatiza-

tion, Brookings Institution Press 1993.
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A traditional versus contemporary regulation paradigm  
of the infrastructural branches in the EU

Summary

The presented article deals with the change in a regulation paradigm of infrastruc-
tural branches. There are presented the prerequisites for the public authorities’ abandon-
ment of the anti-competitive regulation on behalf of a pro-competitive regulation. The 
first part of the article presents a traditional regulation model and explains how it led to 
an increase in the costs of the service providers’ functioning and forsaking the priority 
of the client’s satisfaction. The second part presents in broader terms a pro-competition 
paradigm focusing on indication of the changes that it brings for regulation involvement 
of the public authorities.
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Ministerstwo Gospodarki

Ekonomiczne podstawy polityki migracyjnej

Wstęp

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wniosków wynikających z  nurtu 
ekonomicznego teorii migracji dla kształtowania polityki migracyjnej, rozumianej jako 
ogół regulacji przepływów osób (w szczególności siły roboczej) pomiędzy danym obsza-
rem a resztą świata. 

Artykuł rozpoczyna się od przedstawienia głównych kwestii rozważanych przez 
twórców polityk migracyjnych oraz decydentów. W zasadniczej części artykułu przed-
stawiono kolejne ekonomiczne teorie migracji, z uwypukleniem ich znaczenia dla osób 
tworzących politykę migracyjną. Artykuł zakończony jest podsumowaniem rozważań 
oraz przedstawieniem postulatów badawczych.

Polityka imigracyjna – podstawowe problemy 
i ich ekonomiczna optymalizacja 

Regulacja przepływów siły roboczej jest jedną z najważniejszych, ale i najbardziej 
spornych kwestii z zakresu polityki publicznej w zamożnych państwach. Trzy podsta-
wowe pytania, na które twórcy polityk migracyjnych starają się odpowiedzieć, dotyczą: 
1) liczby imigrantów, którzy mieliby zostać dopuszczeni do miejscowego rynku pracy, 
2) sposobu ich selekcji oraz 3) zakresu praw, które mieliby oni otrzymać po dopuszcze-
niu do rynku pracy1. Warto wyraźnie zaznaczyć, m.in. za M. Ruhsem z Uniwersytetu 
Oksfordzkiego, że większość debat na ten temat prowadzonych jest głównie z punktu 
widzenia ludności miejscowej przy założeniu, że polityka imigracyjna powinna być two-
rzona tylko z myślą o tej grupie2. 

W kwestii selekcji imigrantów większość ekonomistów przekonuje, że co do zasady 
należy w państwach zamożnych wybierać głównie imigrantów z wysokimi kwalifikacja-
mi, zaś tych z niskimi – tylko w wyjątkowych okolicznościach, co jest zgodne z neokla-
syczną teorią kapitału ludzkiego3. Ta preferencja wynika z trzech czynników, a miano-
wicie z:
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 • większej komplementarności wykwalifikowanych imigrantów z kwalifikacjami i ka-
pitałem będącymi w posiadaniu ludności miejscowej,

 • większego prawdopodobieństwa pozytywnych korzyści dla budżetu państwa 
(chyba że znacząco ograniczone zostałyby prawa do zasiłków imigrantów z niski-
mi kwalifikacjami),

 • większego prawdopodobieństwa pozytywnych długofalowych efektów takiego na-
pływu dla wzrostu gospodarczego4.
W teorii dualnego rynku pracy5 z punktu widzenia państwa przyjmującego, posia-

dającego rozwinięty segment pierwotny (z  produkcją kapitałochłonną), należy starać 
się formułować taką politykę imigracyjną, która pozwoliłaby kierować migrantów do 
obszarów, gdzie występują niedobory siły roboczej, tj. w szczególności do segmentów 
rynku cechujących się dużą intensywnością wykorzystania pracy. M. Ruhs zawęża jesz-
cze to ujęcie do siły roboczej z niskimi kwalifikacjami, dodając, że należy dodatkowo 
sprawdzić, czy nie jest możliwa mechanizacja procesu produkcji (zastąpienie pracy ka-
pitałem i zmniejszenie przeciętnego kosztu produkcji) oraz czy nie jest możliwa likwida-
cja niedoborów siły roboczej przez podwyżkę płac6. W przeciwnym wypadku programy 
rekrutacji imigrantów mogą zniechęcać pracodawców do zwiększania efektywności oraz 
płac ludności miejscowej.

Bardziej skomplikowana jest kwestia optymalnej liczby imigrantów. Jak zauważa 
M. Ruhs, wśród dostępnych badań ekonomicznych brak takich, które oferowałyby pro-
stą metodę mogącą stać się podstawą wyznaczenia takiej liczby, a dodatkowo w więk-
szości państw dane dotyczące imigrantów nie są wystarczające, aby taką analizę przepro-
wadzić7. Większość dostępnych danych dotyczących ekonomicznych skutków imigracji 
sugeruje pozytywne, ale stosunkowo niewielkie ekonomiczne skutki imigracji. Jedynie 
znaczące pozytywne efekty zewnętrzne w postaci wzrostu wydajności oraz przyspiesze-
nia wzrostu gospodarczego mogłyby stanowić wystarczający bodziec do liberalizacji po-
lityki imigracyjnej.

Trzecia kwestia, ograniczanie praw społeczno-ekonomicznych imigrantów, może 
następować przez ograniczenie zatrudnienia do określonego sektora lub zawodu – co 
pozwala zapewnić komplementarność siły roboczej (a tym samym zwiększyć dobrobyt 
ludności miejscowej), a  także przez ograniczenie dostępu imigrantów do niektórych 
świadczeń społecznych. M. Ruhs zauważa, że o ile ten pierwszy sposób może być z po-
wodzeniem stosowany, to ten drugi – nawet przyjmując perspektywę czysto ekonomicz-
ną – może stworzyć więcej kosztów niż oszczędności8.

Nie jest to jedyne możliwe podejście. Jak przekonuje neoklasyczna ekonomiczna teo-
ria migracji9, swobodny przepływ siły roboczej, tj. brak restrykcji migracyjnych, powi-
nien być w dłuższym okresie korzystny dla wszystkich stron, jako że prowadzi stopnio-
wo do zrównania płac, z czym wiąże się osłabienie, a w końcu ustanie presji migracyjnej. 
Teoria ta może być uznawana za jedno z uzasadnień dla swobody przepływu siły ro-
boczej w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Przykład imigrantów 
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z państw UE-810 pokazuje, że siła walut państw wysyłających i przyjmujących wyrównu-
je się, a z migracji korzystają (choć ponosząc też pewne koszty) nie tylko sami migranci 
i państwa ich pochodzenia (często równocześnie spadało w nich bezrobocie i wzrastały 
napływające przekazy pieniężne), ale też państwa przyjmujące: skrupulatne obliczenia 
ekonomistów Uniwersytetu Londyńskiego wykazują, że beneficjentem tejże imigracji 
był np. budżet Zjednoczonego Królestwa (ZK)11. Stale otwarte drzwi do brytyjskiego 
rynku pracy ułatwiają imigrantom z tych państw decyzję o ewentualnym powrocie, co 
również ma miejsce: pogorszenie sytuacji gospodarczej zbiegło się ze zwiększeniem licz-
by powrotów imigrantów z państw UE-8, a od jesieni 2008 r. praktycznie cały spadek 
imigracji obywateli niebrytyjskich (ponad 50  tys. osób) w  ciągu roku od tego okresu 
przypada na obywateli państw UE-812. Tym niemniej znaczący napływ imigrantów, na-
wet tymczasowy, generuje także dodatkowe koszty związane z utrzymaniem i rozbudo-
wą istniejącej infrastruktury oraz usług publicznych13. 

Wspólnym mianownikiem większości stanowisk względem polityki imigracyjnej 
jest łączenie zgody na otwarcie rynku z potrzebami rodzimego rynku pracy i – ogólniej – 
gospodarki narodowej. Te „potrzeby” nie są jednak – na co zwracają uwagę B. Anderson 
i M. Ruhs – rozumiane w jednolity sposób. Wyjaśnienia wymaga to, czym tak naprawdę 
są potrzeby imigracyjne, jak różnią się w zależności od konkretnego sektora i zawodu 
oraz jak zmieniają się w czasie wzrostu gospodarczego i kryzysu14. 

Wśród podejść do tej kwestii wymienić można następujące stanowiska:
 • pracodawcy podkreślają (szczególnie – choć nie tylko – w czasach rozkwitu gospo-

darki) potrzebę rekrutacji imigrantów do prac wymagających określonych kwalifi-
kacji, których ludność „miejscowa” (w tym kontekście jest to samo w sobie pojęcie 
kontrowersyjne) nie jest w stanie lub nie chce wykonywać; sceptycy zwracają jednak 
uwagę, że może to odzwierciedlać preferencje pracodawców do zatrudniania taniej 
i podatnej na nadużycia siły roboczej w stosunku do podwyższania płac i innych wa-
runków zatrudnienia;

 • niektórzy różnicują potrzeby gospodarki w czasach wzrostu i kryzysu; zgodnie z tym 
podejściem, gdy wzrasta bezrobocie, zmniejsza się potrzeba imigracyjnej siły robo-
czej; innymi słowy, polityka imigracyjna na dobre gospodarczo czasy jest całkowicie 
nieodpowiednia, gdy nadchodzi recesja; z drugiej strony i tu można znaleźć kontr-
argumenty, przede wszystkim zakorzenione w teorii dualnego rynku pracy: wysoka 
segmentacja i zróżnicowanie rynku pracy sprawiają, że w niektórych zawodach nowi 
imigranci mogą być potrzebni nawet w czasach kryzysu15.
To ostatnie podejście cechowało politykę imigracyjną np. rządu brytyjskiego w czasie 

recesji (rozpoczętej w II kwartale 2008 r. i zakończonej w III kwartale 2009 r.). Jacqui Smith, 
brytyjska minister odpowiedzialna za sprawy wewnętrzne, stwierdziła, że tak jak w okre-
sie wzrostu gospodarczego Zjednoczonego Królestwa potrzebowała imigrantów, aby ten 
wzrost podtrzymać, tak w czasie spowolnienia zasadne jest bardziej wybiórcze podejście 
do poziomu umiejętności imigrantów i silniejsze wsparcie dla pracowników brytyjskich16.
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Z uwagi na sporną naturę problemu niedoboru siły roboczej oraz duże znaczenie 
tej kwestii dla polityki imigracyjnej, niektóre państwa (oprócz ZK także m.in. Hiszpa-
nia, Kanada i Australia) zdecydowały się powierzyć identyfikację tych niedoborów nie-
zależnym panelom ekspertów, których głos ma charakter doradczy w decyzjach rządu. 
Przykładem takiego panelu jest istniejący w ZK Migration Advisory Committee (MAC), 
który rozpoczął działalność w grudniu 2007 r. Przy identyfikacji niedoborów siły robo-
czej bierze pod uwagę17:
 • spojrzenie przedsiębiorców; głównym źródłem są badania ankietowe prowadzone 

wśród pracodawców, którzy zwykle podają informacje o  problemach ze znalezie-
niem pracowników przy – co istotne – obecnych płacach i warunkach zatrudnienia;

 • analizy mikroekonomiczne podstaw niedoborów: uwzględnia się czynniki wpływa-
jące na popyt ze strony pracodawców i podaż siły roboczej, ich interakcje na kon-
kretnych rynkach pracy oraz w obrębie określonego kontekstu społecznego (np. to, 
czy dana praca jest uznawana za bardziej typową dla danej płci czy za mającą okreś- 
lony status społeczny); taka analiza bada różne opcje, które pracodawcy deklarują-
cy niedobory siły roboczej mają do dyspozycji oraz ograniczenia tych możliwości. 

Ekonomiczne teorie migracji

W bardziej szczegółowy i usystematyzowany sposób odpowiedzi na postawione wy-
żej trzy pytania udziela poniższy opis ekonomicznych teorii migracji. Teorie migracji 
nurtu ekonomicznego wychodzą z założenia, że ludzie są rozsądni, tzn. maksymalizują 
swoją użyteczność i są wierni swoim preferencjom18. Człowiek, jako homo economicus, 
decyduje o przemieszczeniu, kalkulując związane z migracją potencjalne korzyści i kosz-
ty natury ekonomicznej (czynniki innego rodzaju są z reguły pomijane). 

Poniżej, za H. de Haasem19, przedstawione zostały dwa główne ujęcia teorii migracji 
w ramach tego nurtu: neoklasyczne i historyczno-strukturalne. Skupiają się one na przy-
czynach przemieszczeń, mechanizmach je utrwalających oraz wywołanych przez fale 
migracyjne procesach transformacji gospodarczej i społecznej, co pozwala na przedsta-
wienie kontekstu, bez którego ocena możliwego wpływu migracji staje się niejasna. 

Poniżej znaleźć będzie można także nawiązania do koncepcji E. Lee oraz typologii 
migracji sporządzonych przez W. Petersena i A. Richmonda20. Nie bez znaczenia bo-
wiem jest to, czy migracja siły roboczej jest postrzegana jako desperacka ucieczka ludzi 
ubogich od nędzy (są oni tym samym zmuszeni migrować), czy też dobrowolne przed-
sięwzięcie młodych, ambitnych osób, z  intencją zgromadzenia kapitału, który mógłby 
zostać zainwestowany w  swoje własne przedsiębiorstwo po powrocie. Przyjęcie okre-
ślonych założeń w tym względzie, możliwie bliskich empirii, ma bezpośredni wpływ na 
wnioski dotyczące, np. długości migracji i w konsekwencji jej wpływu na gospodarkę 
państwa przyjmującego. W ramach ujęcia neoklasycznego poniżej zaprezentowano: 
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 • teorię neoklasyczną w różnych formach, 
 • teorię dualnego rynku pracy, 
 • neoklasyczną teorię kapitału ludzkiego, 
 • Nową Ekonomiczną Teorię Migracji.

W obrębie zaś nurtu historyczno-strukturalnego bliżej przedstawiono teorię syste-
mu światowego. W każdym przypadku starano się wskazać implikacje wynikające z da-
nej teorii dla polityki migracyjnej, czyniąc jednak stosowne zastrzeżenia będące pochod-
nymi znanych mankamentów poszczególnych teorii. 

Ujęcie neoklasyczne. Ujęcie to w  skali makro wyjaśnia migrację występowaniem 
różnic geograficznych w podaży i popycie na siłę roboczą, które powodują różnice w po-
ziomie płac. Jak pisał J. Hicks, brytyjski noblista będący jednym z  ojców tejże szko-
ły, „zróżnicowanie korzyści ekonomicznych netto, głównie zaś zróżnicowanie płac, to 
główna przyczyna migracji”21. Migranci kompensują występujące w przestrzeni różnice 
gospodarcze i  społeczne, przenosząc się z obszaru, gdzie występują nadwyżki siły ro-
boczej (i  niskich płac) do regionu, gdzie siła robocza jest względnie rzadsza (a  płace 
wyższe); w drugą stronę podąża kapitał. Migracja pomaga więc niwelować niedoskona-
łości rynku, a w doskonale neoklasycznym świecie następuje proces wyrównywania się 
wielkości zasobów czynników produkcji (model Heckschera-Ohlina22) oraz dochodzi 
do konwergencji płac zasobów w kraju wysyłającym i przyjmującym23. Transfer ludności 
jest tym samym korzystny zarówno dla obszaru wysyłającego, jak i przyjmującego. 

Z  kolei w  skali mikro pracownicy dążą do maksymalizacji korzyści. Zakładając 
swobodę wyboru i pełny dostęp do informacji, pracownicy wybierają obszar, w którym 
mogą być najbardziej produktywni, tj. zdolni do uzyskiwania najwyższych płac. Zależy 
to z pewnością od konkretnych umiejętności, które dana osoba posiada, oraz od struk-
tury danego rynku pracy.

Ujęcie neoklasyczne rozciągnąć można także na inne obszary badawcze, np. geo-
grafię (równowaga przestrzenna w wyniku przemieszczeń z obszarów gęsto do rzadziej 
zaludnionych), tym niemniej to wyjaśnienia ekonomiczne zdominowały zarówno po-
pularne, jak i naukowe podejście do migracji (już E. Ravenstein – autor słynnych sied-
miu praw migracji – zakładał, że większość przyczyn migracji ma naturę ekonomiczną). 
Dzieje się tak pomimo faktu, że kwestia migracji nie przyciągnęła znaczącej uwagi w ra-
mach ogólnej teorii ekonomii24. 

Neoklasyczna makro- i  mikroekonomiczna teoria migracji. W  ramach podsta-
wowej teorii nurtu neoklasycznego największe znaczenie zdobyły koncepcje powstałe 
na podstawie teorii handlu zagranicznego, cechujące się specyficznym podejściem do 
zagadnień dotyczących mobilności, a mianowicie rozpatrujące migrację jedynie w kon-
tekście mobilności czynników produkcji. Zgodnie z teorią neoklasyczną migracja słu-
ży osiąganiu przestrzennej równowagi ekonomicznej przez równoważenie rynku pracy 
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przez migrantów. Migracja następuje z obszaru niskich płac (względnie zasobniejszego 
w pracę – L), charakterystycznego dla tradycyjnego sektora gospodarki (często jest to 
sektor rolny), do obszaru wysokich płac (względnie zasobniejszego w kapitał – K), gdzie 
dominuje sektor nowoczesny (rysunek 1). Dzieje się tak, gdyż krańcowa produkcyjność 
w  tym ostatnim jest wyższa, zaś w  sektorze tradycyjnym równa zeru. Rozwijające się 
nowoczesne branże potrzebują do dalszego wzrostu siły roboczej, a dostęp do jej podaży 
pozwala utrzymać poziom płac i tym samym pozostać konkurencyjnym cenowo. We-
dług W.A. Lewisa, aby potencjalni migranci zdecydowali się na zmianę miejsca zatrud-
nienia, różnica płac powinna wynosić co najmniej 30 %25. 

RySUNEK 1. Mechanizm neoklasyczny prowadzący do równowagi

Źródło: S. Öberg, Theories on interregional migration: an overview, Luxemburg 1995, s. 2.

Przepływy te równoważą rynek pracy, kompensując różnice płac (płace, tj. cena L, 
spadają, gdy wzrostowi zasobu L nie towarzyszy co najmniej proporcjonalny wzrost za-
sobu K). Przepływ kapitału (pracochłonnego, inwestowanego na miejscu w sektor prze-
mysłowy) oraz często też wysoko wykwalifikowanej siły roboczej – uzupełniając nie-
dobór specjalistów – następuje w przeciwnym kierunku. Proces ten trwa do czasu, gdy 
wysokość realnych płac się zrówna, a nadwyżka siły roboczej jest wyczerpana. Wówczas 
migracja (wraz z przepływami kapitału w drugą stronę) ustaje – jest więc ona zjawiskiem 
tymczasowym – a w sektorze tradycyjnym następuje modernizacja (praca jest stopniowo 
zastępowana przez kapitał) i warunki rozwoju obu sektorów się wyrównują. 

Proces ten przekłada się na szerszą skalę, tj. relacje między państwami o  róż-
nym poziomie płac realnych – krajem przyjmującym jest ten, w którym płace realne 
są wyższe26. Przy braku barier do przemieszczania się pracowników ich przybycie 
skutkuje ograniczeniem wzrostu płac i  zwiększeniem możliwości kreacji kapitału 
w państwie przyjmującym. Z kolei w państwie wysyłającym spada bezrobocie i ro-
sną płace, a wzrost jest napędzany dodatkowo przez przysyłane z zagranicy pieniądze 
oraz dzięki kwalifikacjom nabytym przez osoby powracające z zagranicy. Proces ten 
trwa do czasu, gdy wysokość realnych płac się zrówna – wówczas migracja ustaje. 
W długim okresie migracja jest więc korzystna dla obu stron: silnie zróżnicowane 
gospodarczo obszary potrzebują migracji, gdyż pracownicy z obszarów zacofanych, 
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z nadwyżkami siły roboczej, zasilają nowoczesne sektory i przyspieszają ich rozwój, 
zwiększając – dzięki obniżonym kosztom pracy – konkurencyjność. Z  kolei rejo-
ny zacofane nie mogą kontynuować już ekstensywnego wykorzystania siły roboczej 
i zmuszone są dokonać modernizacji.

Dla porównania: celem migracji w skali mikro jest maksymalizacja produktywności 
pracy. Każdy potencjalny migrant indywidualnie szacuje potencjalne i realne zyski oraz 
korzyści przenosin – w  identycznych okolicznościach zróżnicowane jednostki mogą 
więc podjąć odmienne decyzje. Ta produktywność jest tym większa, im większa jest pro-
duktywność pracy migranta w pierwotnym miejscu pracy przed emigracją i w miejscu, 
do którego się udał.

Neoklasycy doszli do wniosku, że w skali makro – gdzie sumują się te indywidualne 
wybory – powinien występować związek intensywności przepływów z występującymi 
geograficznie różnicami w zarobkach (lub – według późniejszego uzupełnienia autor-
stwa M. Todaro z New York University – oczekiwanych zarobkach), poziomie wykształ-
cenia i stopie bezrobocia27. 

Wnioski dla polityki migracyjnej. Swobodny przepływ siły roboczej, tj. brak re-
strykcji migracyjnych, powinien być na dłuższą metę korzystny dla wszystkich stron, 
prowadząc do stopniowego zrównywania płac, z czym wiąże się osłabienie, a w końcu 
ustanie presji migracyjnej. Stąd neoklasyczne ujęcie migracji uważa się za dobrze wy-
jaśniające przepływy nieczułe na rodzaj stosowanej polityki imigracyjnej, tj. przypadki, 
gdy motywacja do migracji następuje z przyczyn, które następują niezależnie od ewentu-
alnych barier administracyjnych (np. migracje osób o wysokich kwalifikacjach, migracje 
powrotne)28. Jak pokazuje analiza R. Jennissena z Holenderskiego Interdyscyplinarnego 
Instytutu Demograficznego (NIDI), ich wystąpienie i  intensywność zależą w najwięk-
szym stopniu od różnic poziomu PKB per capita oraz stopy bezrobocia29.

Z drugiej strony, oparcie się na wielu założeniach (takich jak pełna wiedza o korzy-
ściach czy brak barier dla migracji) powoduje oddalenie się od rzeczywistości, manka-
mentem jest zwłaszcza pominięcie barier (też psychologicznych) migracji. W  rzeczy-
wistości wiedza niemal zawsze jest niepełna, a  ocena posiadanych informacji zawsze 
subiektywna – wiele zysków i kosztów trudno zdyskontować. Kolejne założenie dotyczy 
podejmowania decyzji o migracji – neoklasycy podkreślają, że jest ona podejmowana 
tylko przez jednostki, podczas gdy w rzeczywistości odpowiedzialność dzielą rodziny 
(co podkreśla nowa ekonomiczna teoria migracji  O. Starka) lub większe społeczności. 
Krytykowane jest także założenie neoklasyków o symetrycznym traktowaniu przepły-
wów osób i towarów – siła robocza jest znacznie mniej mobilna z uwagi na więzy rodzin-
ne i etniczne, a także bariery językowe, kulturowe, społeczne czy polityczne30.

Nie można również pominąć faktu, że olbrzymie różnice dochodów na świecie 
nie powodują w rzeczywistości równie dużej skali migracji (a zgodnie z teorią powin-
ny): rocznie tylko ok. 2,2 % ludzi na świecie zmienia stałe miejsce zamieszkania31. Tę 
lukę starali się zapełnić P. Fischer, R. Martin i T. Straubhaar, tworząc koncepcję insi-



Krzysztof Dębiec218

der-advantage approach, w której podkreślali wartość braku mobilności32. Zgodnie z tą 
koncepcją pozostanie w danym miejscu pomimo tego, że podejście neoklasyczne su-
gerowałoby migrację, może wynikać z wcześniejszej inwestycji w aktywa i umiejętno-
ści specyficzne dla miejsca pobytu, wobec czego bodźce promigracyjne musiałyby być 
silniejsze. 

Trzeba też pamiętać, iż nawet pełna liberalizacja przepływu pracowników (łącznie 
z likwidacją granic) nie znosi samoczynnie wszystkich barier. Wraz z migracją zmienia 
się porządek instytucjonalny, a przystosowanie się do nowego jest kosztowne (obejmując 
też koszt czasu przeznaczonego na ten cel). Oprócz instytucji, także język i, ogólnie rzecz 
biorąc, kultura tworzą bariery skutecznie spowalniające czy nawet hamujące mobilność.

Duży na nacisk w tej teorii położony został na stronie podażowej, z której wypływa 
nadwyżka siły roboczej. Struktura popytu na pracę w potencjalnym państwie przyjmu-
jącym nie musi pokrywać się z potencjałem migracyjnym. Typową sytuacją migracyjną 
jest nawet to, że ów potencjał przewyższa popyt na pracę migrantów (a więc występuje 
presja migracyjna), co sprawia, że to strona popytowa determinuje cały proces (a krzywa 
podaży jest w skrajnej sytuacji pozioma)33. Do odwrotnej sytuacji może dojść w zasadzie 
jedynie w przypadku wojen czy klęsk żywiołowych w państwach wysyłających – wów-
czas krzywa podaży zbliża się do pionu, gdyż migracja jest niezależna od warunków 
oferowanych na rynku pracy państwa przyjmującego. Zwykle migracja następuje w wa-
runkach pomiędzy tymi sytuacjami pod wpływem zarówno strony popytowej, jak i po-
dażowej (rysunek 2).

RySUNEK 2. Uwarunkowania migracji

Źródło: A.  Górny, P.  Kaczmarczyk, Uwarunkowania i  mechanizmy migracji zarobkowych w  świetle wybranych koncepcji 
teoretycznych, „Prace Migracyjne”, nr 49, Instytut Studiów Społecznych UW, listopad 2003, s. 26.

Zważywszy stopień komplikacji kwestii migracji, można teorii tej zarzucić także jed-
nowymiarowość – ograniczenie się tylko do ich wymiaru ekonomicznego, podczas gdy 
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maksymalizacja zysku to nie jedyny cel migracji. Wyjeżdżającym chodzi też np. o mi-
nimalizację ryzyka dla gospodarstwa domowego, co podkreśla omówiona dalej nowa 
ekonomiczna teoria migracji.

Teoria dualnego rynku pracy. Naprzeciw wielu postulatom wymienionym po-
wyżej wychodzi teoria dualnego rynku pracy. Uzupełnia ona podejście neoklasyczne 
przede wszystkim o analizę strony popytowej, uwypuklając rolę uwarunkowań struk-
turalnych związanych z  funkcjonowaniem rynku pracy w  państwie przyjmującym. 
W teorii neoklasycznej różne sektory gospodarki znajdowały się na odmiennych eta-
pach rozwoju i procesy migracji prowadziły w efekcie do wyrównania ich warunków 
rozwoju; tu natomiast zróżnicowanie gospodarki jest stałe, a segmentacja rynku pracy 
– głęboka34.

Teoria dualnego rynku pracy koncentruje się na analizie miejsca docelowego migra-
cji. Wyjściowym stwierdzeniem dla analizy tej teorii jest to, że poszczególne segmenty 
rynku cechują się różną intensywnością wykorzystania pracy i kapitału, a tym samym 
różnym popytem na te czynniki produkcji. Generalnie rzecz biorąc (w praktyce jest wie-
le wariantów pośrednich), wyodrębnić można segmenty: pierwotny – z produkcją kapi-
tałochłonną – i wtórny, gdzie w produkcji bardziej korzysta się z nakładu pracy, a stymu-
lowany jej niedoborem wzrost efektywności ma swoje techniczne ograniczenia. Podział 
ten skutkuje więc różnym popytem na pracę w zależności od segmentu rynku pracy. 

Wykwalifikowani pracownicy segmentu pierwotnego cieszą się wyższym statusem 
społecznym, większym dochodem i  lepszymi warunkami zatrudnienia niż ich odpo-
wiednicy w drugim segmencie. Zwłaszcza w państwach zamożniejszych dość wyraźnie 
wyodrębniony jest z  reguły zakres zawodów – zawsze w  ramach wtórnego segmentu 
– które są relatywnie proste, ale gorzej płatne, często także sezonowe i niebezpieczne, 
a  tym samym mniej prestiżowe (najczęściej też z  niewielkimi szansami na społeczny 
awans). Obywatele unikają takich zajęć35, co – oprócz kwestii motywacyjnych – jest po 
części także wynikiem zmian społecznych i demograficznych: zwłaszcza ekspansji oświa-
ty i spadku stopy narodzin, ale też zmiany roli zawodowej kobiet (co wiąże się również ze 
wspomnianym upowszechnieniem edukacji), których życie zawodowe znacznie częściej 
związane jest z sektorem pierwotnym36. Ale istnienie sektora wtórnego (czy drugorzęd-
nego, jak go nazywa jeden z dwóch37 twórców tej teorii, M. Piore z MIT) jest też w dużej 
mierze spowodowane ochroną miejsc pracy w  sektorze pierwotnym przez układy in-
stytucjonalne, co pozwala złagodzić niepewności nieodłącznie związane z działaniem 
gospodarki kapitalistycznej38. Te ostatnie jednak w warunkach rynkowych nie mogą cał-
kiem zniknąć, są więc w dużej części absorbowane przez sektor wtóry.

Z kolei migranci mogą rozwiązać problem niedoboru siły roboczej, który występuje, 
gdy osoby miejscowe skłonne do wykonania pracy w sektorze wtórnym są skoncentro-
wane geograficznie lub niezbyt liczne, nie wpływając w dodatku na wzrost bezrobocia 
wśród ludności miejscowej. Utrzymywanie się niedoborów mogłoby wszak skutkować 
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wystąpieniem inflacji strukturalnej (wzrost płac szybszy niż wzrost wydajności, co ude-
rza rykoszetem w wydajniejsze sektory przez zakłócenie efektywnej alokacji zasobów). 
Migranci są więc częścią mechanizmu stabilizacji ekonomicznej, zgodnie z  jednym 
z podstawowych wniosków wynikających z badań w ramach nurtu neoklasycznego. Co 
istotne, migranci – postrzegając swój pobyt najczęściej jako tymczasowy – często abs-
trahują od związku wykonywanej pracy z prestiżem czy pozycją społeczną na miejscu39. 
Utrzymywanie kontaktu z krajem pochodzenia, gdzie zarobki ich znajomych mogą być 
niższe, może nawet dawać poczucie awansu społecznego. 

M. Piore systematyzuje tę kwestię, wymieniając w swoim dziele z 1979 r. trzy przy-
czyny popytu na siłę roboczą z zagranicy: potrzeba zapełnienia dolnych pozycji w hie-
rarchii miejsc pracy, ogólne niedostatki siły roboczej lub obie sytuacje występujące łącz-
nie, tj. niedobory siły roboczej w segmencie wtórnym40.

W bardziej rozbudowanej analizie należałoby zwrócić uwagę w szczególności na ni-
żej wymienione czynniki.
1. Ekspansja ekonomiczna części państw wymusiła wzmożoną konkurencję o pracow-

ników. Aby przyciągnąć najlepszych, pracodawcy mogli oferować wyższe stawki płac 
lub/i lepsze warunki pracy (na czym w dużej mierze skorzystała ludność miejscowa, 
która była dostępna od razu, bez dodatkowych procedur, a  ponadto nie stwarza-
ła problemów związanych z istnieniem barier kulturowych), mogli także próbować 
zastępować pracę kapitałem (co rozwijało sektor kapitałochłonny). Te trzy procesy, 
zważywszy ograniczoną podaż siły roboczej na rynku krajowym oraz ograniczenia 
technologiczne, cechują się jednak malejącą krańcową użytecznością – zatrudnienie 
kolejnej jednostki siły roboczej lub wdrożenie kapitału obarczone jest coraz więk-
szym kosztem i w konsekwencji przynosi coraz mniejszy zysk, co otwiera furtkę dla 
innych opcji, w szczególności dla importu siły roboczej (można więc np. zakładać, 
że zatrudnienie kolejnej jednostki pracy z ludności miejscowej jest wówczas droższe 
niż dostosowanie imigranta do nowych warunków pracy).

2. Powiązanie stawki płac ze statusem społecznym. Zwiększenie stawki płac w  sek-
torach cieszących się niższym prestiżem społecznym mogłoby pociągnąć za sobą 
wzrost płac także w pozostałych sektorach, aby utrzymać różnicę w ich statusie, co 
w konsekwencji spowodowałoby inflację strukturalną. Dopuszczenie do rynku pra-
cy imigrantów, którzy są w stanie zaakceptować niższe zarobki, pozwala takiej infla-
cji zapobiec41.

3. Różnice między kapitałem a siłą roboczą. Ten pierwszy jest zwykle traktowany jako 
bardziej stabilny czynnik produkcji, tzn. w przypadku recesji pracodawca rezygnuje 
raczej z pracy niż z kapitału, gdyż jest to łatwiejsze i zwykle tańsze. W konsekwen-
cji technologia kapitałochłonna wykorzystywana jest często do zaspokajania popy-
tu stałego, zaś pracochłonna – popytu o cechach bardziej zmiennych42. Imigranci, 
zatrudnieni głównie w  sektorach pracochłonnych, pozwalają ludności miejscowej 
złagodzić negatywne skutki dekoniunktury lub nawet ich uniknąć. 
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4. Według M. Piore możliwe jest, że to „akumulacja i utrzymywanie statusu społecz-
nego, a nie dochodu, skłania ludzi do pracy” (co dość często jest pomijane w nurcie 
neoklasycznym), w związku z czym pojawia się problem z zapełnieniem miejsc pracy 
„na samym dole społecznej hierarchii, ponieważ nie ma tam mowy o zachowywa-
niu pozycji oraz w przypadku prac bez perspektyw, które niezależnie od lokalizacji 
w hierarchii zasadniczo nie umożliwiają awansu zawodowego”43. Migranci z zagra-
nicy akceptują mniej prestiżowe zawody, gdyż są w stanie zarobić więcej niż w swoim 
kraju, a jest to tym łatwiejsze, że rodacy najczęściej tego nie widzą i w perspektywie 
jest powrót do kraju oraz podniesienie statusu dzięki zarobionym środkom. Celnie 
ujął tę kwestię M. Piore podkreślając, że „społeczna tożsamość jednostki jest zwią-
zana z miejscem pochodzenia, rodzimą społecznością. Migracja do społeczeństwa 
przemysłowego i wykonywana tam praca ma charakter czysto instrumentalny: jest 
środkiem zgromadzenia dochodu; dochodu, który może być zabrany w określone 
miejsce w  tej właśnie strukturze społecznej. Z  perspektywy migranta, praca jest 
w gruncie rzeczy aspołeczna: jest środkiem na drodze do pewnego celu. W tym sen-
sie migrant jest zasadniczo istotą ekonomiczną (true economic man), prawdopodob-
nie jednostką najbliższą w realnym świecie do koncepcji homo economicus znanej 
z teorii ekonomii”44. Nie tylko więc zróżnicowanie stawek płac, ale też specyficzny 
tryb życia pozwalają migrantom na zgromadzenie oszczędności w wysokości, która 
nie byłaby możliwa w kraju pochodzenia.

5. Traktowanie imigrantów jako traget earners, tj. osoby charakteryzujące się zakrzy-
wioną krzywą podaży pracy (z grubsza odpowiadając trzeciej sytuacji z rysunku 2), 
dla których podniesienie stawki płacy może oznaczać redukcję liczby godzin pracy45. 
Zrozumiałe jest więc, że pracodawcy nie są zainteresowani podnoszeniem poziomu 
płac imigrantów. W konsekwencji – jak zauważa M. Piore – „ekonomia stawek płac 
dla pracowników-migrantów jest […] ogólnie rzecz biorąc ekonomią stawki mini-
malnej”46.
Dużym wkładem teorii dualnego rynku pracy jest wyjaśnienie, dlaczego imigranci 

niekoniecznie muszą stanowić konkurencję dla rodzimych pracowników. Również za-
łożenie, że to czynniki przyciągające (pull factors), w szczególności sytuacja na rynku 
pracy państw przyjmujących, determinują wielkość i kierunki międzynarodowych prze-
pływów z obszarów biedniejszych do bogatszych, znajduje potwierdzenie w analizach47. 

Wnioski dla polityki migracyjnej. Z punktu widzenia państwa przyjmującego, po-
siadającego rozwinięty segment pierwotny (z produkcją kapitałochłonną), ważne jest, 
aby starać się formułować taką politykę imigracyjną, która pozwoliłaby kierować mi-
grantów do obszarów, gdzie występują niedobory siły roboczej, tj. w szczególności do 
segmentów rynku cechujących się dużą intensywnością wykorzystania pracy. Teorię du-
alnego rynku pracy uważa się za dobrze wyjaśniającą przepływy wrażliwe na rodzaj sto-
sowanej polityki imigracyjnej, takie jak migracje osób z niskimi kwalifikacjami zawodo-
wymi. Administracyjne zniesienie określonych barier motywuje bowiem do migracji48. 
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Największy wpływ na poziom migracji w takim przypadku ma poziom bezrobocia 
w państwie przyjmującym: gdy jest wysoki, zniechęca do migracji przez zaostrzoną po-
litykę imigracyjną, na którą wpływ mogą mieć m.in. naciski opinii publicznej49. Jednak 
należy pamiętać, że nawet przy jego niskim poziomie osłabienie presji na płace spo-
wodowane przybyciem imigrantów jest zwykle niekorzystnie odbierane przez związki 
zawodowe, które często naciskają na ograniczenie liczby imigrantów. Badania H. Hofera 
i  H.  Brückera pokazują, że jedną z  głównych przyczyn takiego stanowiska jest to, że 
zwiększenie zatrudnienia zagranicznych pracowników w danej branży o 1 % skutkuje 
ograniczeniem wzrostu płac o od 0,25 % (Austria) do 0,6 % (Niemcy)50. Trzeba więc 
uwzględnić w analizach, na ile realne jest wystąpienie bezrobocia wśród miejscowych 
pracowników, na ile zaś relatywne pogorszenie ich zarobków jest konieczne do utrzyma-
nia konkurencyjności (w skrajnych przypadkach nawet uratowania miejsc pracy) i opa-
nowania inflacji. 

Z drugiej strony należy pamiętać — podobnie jak w przypadku koncepcji omawianej 
wcześniej — o  jednowymiarowości tej teorii przez to, że skupia się tylko na wymia-
rze ekonomicznym migracji. W rzeczywistości także inne czynniki, zwłaszcza politycz-
ne, znacząco wpływają na przepływy migracyjne, a  ich uwzględnienie, jak się wydaje, 
przybliżyłoby ten model do rzeczywistości. Należy jednak docenić dostrzeżenie przez 
M. Piore np. aspektów socjologicznych w swojej analizie i przyjęcie perspektywy znacz-
nie bardziej holistycznej. 

Neoklasyczna teoria kapitału ludzkiego. W przeciwieństwie do twierdzeń pierw-
szych teorii migracji formułowanych przez klasyków, ich neoklasyczni następcy zauwa-
żyli, że choć migracje zasadniczo prowadzą do obustronnych korzyści, to jednak w pew-
nych segmentach rynku pracy lub niekorzystnych okresach równowaga może przechylać 
się na jedną ze stron. Przykładem takiej sytuacji może być kwestia „drenażu mózgów” 
(brain drain), której wyjaśnieniu może pomóc posłużenie się neoklasyczną teorią ka-
pitału ludzkiego, jako uzupełnieniem ww. teorii nurtu neoklasycznego. Ważnym wkła-
dem tejże teorii jest stwierdzenie, że to wykształcenie i kwalifikacje imigrantów decydują 
o ich pozycji na rynku pracy i ich możliwościach integracji zawodowej. 

Osoby wykształcone zasadniczo mają większą skłonność do emigracji, gdy ich ambi-
cje są niezaspokojone, a także dlatego, że koszty przystosowania się do nowego otocze-
nia są niższe (znajomość języków, szybsze uczenie się). Dzięki przekazom pieniężnym 
oraz nabytemu doświadczeniu po możliwym powrocie zyskuje kraj wysyłający, z kolei 
państwo przyjmujące korzysta z możliwości zapełnienia luki w podaży wykształconej 
siły roboczej często za mniejsze pieniądze niż w  przypadku rodzimych pracowników 
i bez konieczności inwestowania w ich edukację. Dla państwa ich pochodzenia, jeśli nie 
wrócą bogatsi doświadczeniem, są to stracone pieniądze; choć niewykluczone, że boleś-
niejsza jest strata często najbardziej przedsiębiorczych jednostek, które mogłyby przy-
czyniać się do rozwoju kraju. 
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Również dla państw przyjmujących mogą pojawić się niekorzystne efekty tego zja-
wiska, głównie w sferze kształcenia. Jeśli można w  łatwy sposób zatrudnić specjalistę 
z zagranicy, to istnieje pokusa oszczędności na oświacie lub – w przypadku firm – na 
wydatkach na szkolenia (zostało to zaobserwowane np. w USA i Wielkiej Brytanii)51. 
Mimo wszystko niektórzy eksperci, jak np. K. Zimmermann52, apelowali w przededniu 
akcesji państw UE-8 do Wspólnot Europejskich o otwarcie granic, aby nie ryzykować, 
że lepiej wykształceni pracownicy regionu wybiorą inne państwo i niewielkim kosztem 
pomogą mu się rozwijać. Inni badacze, np. G. Biffl z Austriackiego Instytutu Badań Eko-
nomicznych (WIFO), zwracają uwagę, że dzieje się tak wyłącznie w przypadku zatrud-
nienia imigrantów w sektorach cechujących się wysoką efektywnością, a w pozostałych 
sektorach ich pozytywny wpływ kompensują problemy z przystosowaniem do nowych 
miejsc i sytuacji53.

Wnioski dla polityki migracyjnej. Z  pewnością należy ułatwiać migrantom za-
trudnienie w  sektorach cechujących się wysoką efektywnością. W  pozostałych sekto-
rach można być bardziej ostrożnym, choć warto skorzystać z  możliwości zapełnienia 
luki w swojej podaży wykształconej siły roboczej za mniejsze pieniądze niż w przypadku 
rodzimych pracowników i bez konieczności inwestowania w ich edukację. Liberalna po-
lityka imigracyjna pozwoli zapewnić, że lepiej wykształceni pracownicy kraju wysyłają-
cego nie wybiorą innego państwa i to nie jemu pomogą się rozwijać. Sam twórca teorii 
kapitału ludzkiego i noblista, G. Becker z University of Chicago (choć nie zajmował się 
szczegółowo kwestiami migracyjnymi), wypowiadał się na rzecz liberalizacji polityki 
imigracyjnej USA54.

Powyższa analiza przekonuje, że należy brać pod uwagę możliwe problemy imi-
grantów z przystosowaniem do nowych miejsc i sytuacji, a także monitorować sytuację 
w oświacie, aby napływ specjalistów nie pogorszył oferty edukacyjnej w kraju przyjmu-
jącym.

Ciekawe wydaje się zestawienie wkładu do polityki migracyjnej niniejszej teorii oraz 
teorii dualnego rynku pracy: ta pierwsza przekonuje, że warto otwierać się na wykwalifi-
kowanych imigrantów, ta druga – dlaczego potrzebni są imigranci niekoniecznie posia-
dający wysokie kwalifikacje.

Trzeba stwierdzić, że w omawianym przypadku nie mamy do czynienia z holistycz-
ną teorią migracji, ale próbą zastosowania istniejącej teorii i badań z zakresu korzyści 
z edukacji do wyjaśnienia poszczególnych zjawisk towarzyszących migracjom. Istotnym 
wkładem teorii kapitału ludzkiego są badania nad kwestią tzw. drenażu mózgów oraz 
nad wyjaśnieniem związku wykształcenia i kwalifikacji imigrantów z ich pozycją na ryn-
ku pracy.

Należy zaznaczyć także, że import specjalistów na przełomie stuleci traci na znacze-
niu. Jest to wynikiem upowszechnionej oświaty na poziomie średnim i wyższym oraz 
wzrostu wydajności pracy (która jest dobrem rzadkim też dla osób wykształconych). 
W rezultacie coraz częściej obserwuje się sytuację, że za przepływem kapitału, zwłaszcza 



Krzysztof Dębiec224

w formie inwestycji bezpośrednich, lub zwyczajnie w ślad za satysfakcjonującymi oferta-
mi pracy, których w kraju może w danej chwili nie być lub o które jest duża rywalizacja, 
następuje przepływ migrantów do państw słabiej rozwiniętych. 

Nowa Ekonomiczna Teoria Migracji (NELM55). Teoria ta wyrosła z teorii klasycz-
nej i może być traktowana jako jej modyfikacja na poziomie mikrospołecznym. Cha-
rakterystyczna dla niej jest koncentracja nie na maksymalizującej zysk jednostce, a na 
gospodarstwie domowym56, które minimalizuje ryzyko, w tym wypadku dotyczące wy-
stąpienia trudności materialnych. Zasadniczym sposobem zmniejszania tego ryzyka jest 
dywersyfikacja źródła dochodów. Teoria ta pozwala więc wyjaśniać migracje pomiędzy 
rejonami cechującymi się podobnym poziomem życia. 

Warto zauważyć, że w przypadku tej teorii zniesione zostały założenia o braku ryzy-
ka w przypadku migracji oraz o doskonałej informacji, co przybliża ją do rzeczywistości, 
ale też sprawia, że na znaczeniu zyskuje to, jaki stosunek do ryzyka ma dane gospodar-
stwo domowe. Osoba niemaksymalizująca dochodu, ale użyteczność, uwzględnia nie 
tylko wysokość dochodu możliwego do uzyskania, lecz także – gdy nie jest neutralna 
w stosunku do ryzyka – prawdopodobieństwo, że to nastąpi, a w konsekwencji może 
nie wybrać opcji migracyjnej, nawet jeśli z punktu widzenia kosztowego może się ona 
wydawać korzystna. Informacja ma też znaczenie w przypadku oceny produktywności 
danej osoby przez pracodawcę:
 • jeśli ta informacja jest pełna, płaca jest równa produktywności (osoby mające wyso-

kie kwalifikacje, z założenia wysoce produktywne, będą więc wybierać rynki pracy, 
gdzie będą należycie ocenione);

 • jeśli tak nie jest, pracownicy otrzymują płacę równą średniej produktywności; jest 
to częsty przypadek wśród imigrantów, których rzeczywiste kwalifikacje nie zawsze 
są proste do rozpoznania i porównania – może to skłaniać do migracji osoby z niż-
szymi kwalifikacjami, które mogą wówczas otrzymać rentę związaną z niedoskona-
łością informacji57.
Najważniejsze wnioski wypływające z tej teorii omówiono poniżej.
Aktywność w kraju i za granicą nie musi być ze sobą sprzeczna (tzn. gospodarstwo 

domowe niekoniecznie musi między nimi wybierać); takie połączenie może często przy-
nieść lepszy efekt, w postaci lepszego zabezpieczenia się przed sytuacjami krytycznymi. 
Ma to zwłaszcza znaczenie dla rodzin żyjących na skraju ubóstwa, często tych na wsiach 
utrzymujących się z hodowli i plonów bez gromadzenia nadwyżek. Warto zaznaczyć, 
że w takim przypadku dążenie do dywersyfikacji aktywności dotyczy zarówno innych 
obszarów geograficznych, jaki i różnych zastosowań pracy. 

Mając na względzie m.in. pojęcie relatywnej deprywacji58 należy rozpatrywać kwe-
stie dochodu także w kategoriach względnych – spojrzenie jedynie w kategoriach ab-
solutnych nie pozwoli uchwycić znaczenia, które ta sama kwota może mieć dla danego 
gospodarstwa czy danej jednostki. Jak podkreślają O. Stark i D. Bloom, „osoba może 



Ekonomiczne podstawy polityki migracyjnej 225

migrować z jednej lokalizacji do innej, aby zmienić jej relatywną pozycję w określonej 
grupie odniesienia lub po to, by zmienić grupę odniesienia”59. O. Stark podał w swojej 
pracy z 1984 r. przykład pozwalający uzmysłowić sobie, jaka jest różnica między rozwią-
zaniami uwzględniającymi tę koncepcję i ją pomijającymi: jeśli dochód każdego gospo-
darstwa na wsi jest równy 100 jednostek, a w mieście 200 jednostek i nastąpi interwencja 
państwa zwiększająca dochód połowy gospodarstw wiejskich do 150, to w świetle tra-
dycyjnej teorii neoklasycznej bodźce do migracji powinny zostać ograniczone w  wy-
niku wzrostu dochodu. Natomiast zgodnie z NELM połowa gospodarstw wiejskich po 
interwencji państwa znajduje się w stanie relatywnej deprywacji i pojawiają się dla niej 
bodźce migracyjne60. To, że w  ocenie własnej sytuacji przez gospodarstwo duże zna-
czenie ma jego otoczenie, sprawia, że społeczności bardziej zróżnicowane wewnętrznie 
pod względem poziomu życia (zwłaszcza, gdy jest on niewysoki) powinny cechować się 
większą stopą migracji61.

W sytuacji gdy niedoskonałości rynkowe można niwelować mobilnością między-
narodową, czynnik ten ma duże znaczenie dla stymulacji strumieni migracyjnych. 
W państwach rozwiniętych szeroko rozpowszechnione są programy rządowe minima-
lizujące ryzyko, na które wystawione są gospodarstwa domowe, powszechnie dostępne 
są też analogiczne oferty firm ubezpieczeniowych. W słabiej rozwiniętych regionach 
dostępność instytucji tego typu jest znacznie bardziej ograniczona, a ich działanie nie 
zawsze spełnia wysokie standardy ich odpowiedników w krajach wysoko rozwinię-
tych. Stanowi to poważny problem tak dla gospodarstw cechujących się dużą awer-
sją do ryzyka, jak i tych, którym niedoskonałości rynku kredytowego krzyżują plany  
inwestycyjne62.

Pominięcie wielu założeń, a także zwrócenie uwagi na rolę gospodarstwa domowe-
go oraz możliwości migracji między podobnymi obszarami w celu dywersyfikacji ry-
zyka (odejście od koncepcji różnic w poziomie płac jako determinanty migracji) czyni 
z NELM teorię, która na poziomie mikrospołecznym wzbudza stosunkowo największy 
entuzjazm badaczy63. 

Wnioski dla polityki migracyjnej. Rozważając decyzję o otwarciu rynku pracy dla 
obywateli danego kraju, należy zbadać nie tylko o ile niższe, ale też jak bardzo zróżni-
cowane są dochody w potencjalnym państwie wysyłającym – im większe zróżnicowanie 
wewnętrzne poziomu życia, tym większe prawdopodobieństwo migracji. Trzeba także 
porównać stopień rozwoju i dostępność programów rządowych minimalizujących ryzy-
ko, na które wystawione są gospodarstwa domowe oraz oferty firm ubezpieczeniowych – 
im większa rozbieżność między różnymi obszarami, tym większe prawdopodobieństwo, 
że zaistnieją migracje, które będą miały na celu minimalizację ryzyka.

Jedyna wyraźna niedoskonałość, której należy być świadomym, omawiając NELM, 
jest taka, że rozważając przyczyny migracji, teoria ta pomija analizę miejsca docelowego 
i koncentruje się tylko na miejscu pochodzenia migranta. Tym samym znacząco zostaje 
ograniczona możliwość analizy kierunków migracji.
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Ujęcie historyczno-strukturalne

Radykalnie różną interpretację migracji zaproponowano w  latach 60. XX wieku, 
a była ona zakorzeniona w koncepcji polityczno-ekonomicznej K. Marksa. Historyczni 
strukturaliści stwierdzali, że:
 • władza gospodarcza i polityczna są nierówno rozdzielone między państwa rozwinię-

te a rozwijające się, 
 • ludzie mają różny dostęp do surowców.

Zamiast jednak się unowocześniać i dokonywać konwergencji (co wynikałoby z uję-
cia neoklasycznego) państwa słabiej rozwinięte wydają się znajdować w pułapce w wy-
niku swojej gorszej pozycji w globalnej strukturze geopolitycznej, a ekspansja kapitali-
styczna wydaje się wzmacniać ww. nierówności. 

Dla historycznych strukturalistów migracje są ubocznym efektem zakłóceń, które 
są nieodłącznie związane z procesem akumulacji kapitału, a tym samym jedną z wielu 
form, przez które manifestuje się penetracja kapitalistyczna oraz coraz bardziej nierów-
ne warunki wymiany między państwami rozwiniętymi a rozwijającymi się. Podkreślano, 
że warunkiem rozwoju państw wysoko rozwiniętych jest wykorzystywanie ich słabszych 
odpowiedników, a migracje są jednym z czynników pogłębiających różnice (m.in. przez 
zjawisko drenażu mózgów). 

Historyczni strukturaliści krytykowali jedno z podstawowych założeń neoklasyków 
o wolnym wyborze jednostek, twierdząc, że jednostki są ograniczone w swoich decy-
zjach przez siły strukturalne. Ludzie bardziej zmuszeni są do migracji niż podejmują 
takie decyzje, gdyż tradycyjne struktury gospodarcze ulegają fundamentalnym zmia-
nom wskutek włączenia ich do globalnego systemu polityczno-gospodarczego. W ob-
rębie tych procesów społeczności wiejskie w coraz większym stopniu stają się miejskim 
proletariatem pracującym na korzyść obszarów „rdzenia”. Ten ostatni zaś opiera się na 
taniej pracy, często świadczonej przez imigrantów.

Z nurtu tego wywodzi się zaprezentowana poniżej teoria systemu światowego, a tak-
że teoria zależności A. Franka. Ta ostatnia postrzega migracje nie tylko jako niekorzyst-
ne dla państw słabiej rozwiniętych, lecz także uważa je za jedną z przyczyn ich obecnej 
sytuacji rozwojowej (a nie – jak neoklasycy – za ścieżkę do rozwoju) – migracja rujnuje 
społeczności wiejskie, działa na niekorzyść ich gospodarek oraz wykorzenia ludność ze 
swoich naturalnych obszarów bytowania64. 

Teoria systemu światowego. Podstawy koncepcyjne tej teorii stworzył I. Wallerstein 
(nie dotyczyła ona jednak bezpośrednio migracji), a  do analizy mobilności wykorzy-
stywali ją m.in. R. Pryor i S. Amin65. Teoria systemu światowego tłumaczy migracje ist-
nieniem określonej struktury powiązań gospodarki światowej – systemu światowego66, 
a  w  szczególności potrzebą dalszego rozwoju bogatych państw. W  zależności od roli 
w systemie dany obszar może należeć do centrum/rdzenia (którego gospodarkę cechuje 
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wysoka wydajność i gdzie dominuje produkcja dóbr wysoko przetworzonych), peryferii 
(monokulturowe, często rolnicze) lub półperyferii (których istnienie ma uzasadnienie 
polityczne – stanowią one bowiem bufor zabezpieczający centrum przed buntem wyko-
rzystywanych obszarów). 

Relacje między rdzeniem a peryferiami opierają się na nierównej wymianie – w sys-
temie podziału pracy z daleko posuniętą specjalizacją peryferie stanowią dla centrum 
rezerwuar m.in. siły roboczej. Oprócz tańszej siły roboczej, państwa centrum poszukują 
za granicą surowców mineralnych (wyczerpujących się w kraju) i  inwestują tam kapi-
tał, tworząc sobie jednocześnie nowe rynki zbytu i zmieniając struktury zatrudnienia 
w państwach półperyferyjnych lub peryferyjnych. 

Zmiany te, np. odpływ z sektora rolnego, którego nie jest w stanie wchłonąć rozwi-
jający się dopiero przemysł, wyzwalają migrację w kierunku państwa rdzenia, zwykle 
do słabiej płatnych zajęć, co jest korzystne dla państw posiadających niedobory w tych 
segmentach rynku pracy. 

Państwa peryferyjne często uzależniają się także politycznie od danego centrum, 
co utrwala ich sytuację. System ten nie zawiera mechanizmów samoczynnie prowadzą-
cych do wyrównywania się poziomów – takie decyzje muszą zostać podjęte politycznie. 
Między innymi S. Sassen, socjolog z Columbia University, zauważyła, że politycy kie-
rują się przede wszystkim staraniem o utrzymanie dobrobytu własnych społeczeństw, 
a żeby ten cel osiągnąć należy utrzymywać i zwiększać rentowność poszczególnych sek-
torów gospodarki, czemu sprzyja zaspokojenie ich popytu na pracę dzięki zapewnieniu 
napływu migrantów67. 

Tej presji ze strony przedsiębiorstw towarzyszy jednak niechęć do dzielenia się do-
brobytem, a kompromisowym rozwiązaniem staje się często selektywna polityka imi-
gracyjna. Chociaż restrykcje sprzyjają nielegalnej migracji zarobkowej, sam fakt nie-
legalnego pobytu migrantów zmniejsza możliwość korzystania przez nich z  różnych 
świadczeń, przez co rządy mogą ich tolerować.

Przykładem selektywnego podejścia do migracji może być polityka Niemiec. 
Niemcy długo stosowały politykę migracyjną jako swoisty „bufor koniunktury” – już 
od 2. połowy XIX w. siła robocza, głównie z  państw ościennych, przybywała tylko 
okresowo (regulacje zabraniały np. robotnikom rolnym zimować u gospodarzy), aby 
łatwiej zmniejszyć ich liczbę, gdy przychodziła dekoniunktura – wówczas liczba za-
granicznych robotników spadała kilkakrotnie68. Z czasem słaby rozwój demograficzny 
wymusił zmiany i stopniowo zgadzano się na pozostanie tzw. gastarbeiterów i ich ro-
dzin, aby wyrównać straty wynikające ze zmiany liczebności populacji. Niemcy i Au-
stria to państwa, które najdłużej utrzymywały restrykcje dla obywateli nowych państw 
członkowskich. Otwieranie rynku przez państwa rdzenia może być też formą przyjęcia 
odpowiedzialności za los innych społeczeństw, w przypadku dziedzictwa kolonialnej 
przeszłości. 
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Wnioski dla polityki migracyjnej. Państwa imigracyjne mogą, korzystając ze swo-
jej silniejszej pozycji, wprowadzać zgodnie z zapotrzebowaniem selektywny dostęp do 
swojego rynku pracy. W podejściu takim rezerwuar taniej siły roboczej z peryferii trak-
towany jest jako swoisty bufor, którego wielkość może się stosunkowo łatwo zmieniać, 
w zależności od fazy cyklu koniunkturalnego.

Patrząc z szerszej (niekoniecznie ograniczonej tylko do polityki imigracyjnej sensu 
stricto) perspektywy wniosków dla państwa przyjmującego, inwestycje w obszarach pe-
ryferyjnych mogą zmniejszać różnice, osłabiając presję migracyjną i łagodząc konflikty, 
a dodatkowo prowadząc do tworzenia nowych rynków zbytu.

Teoria dobrze wyjaśnia migracje nielegalne, często następujące pomiędzy byłymi ko-
loniami (rejony peryferyjne) i ich dawnymi metropoliami (centra). Ludzie zatrudnieni 
nielegalnie mają małe możliwości przedstawienia swoich racji, przez co mogą być łatwo 
represjonowani. W czasie recesji mogą być łatwo pozbawiani pracy i zmuszani do po-
wrotu do kraju pochodzenia – w ten sposób koszt dekoniunktury zostaje przerzucony na 
obszary peryferyjne. W konsekwencji korzyści z migracji między krajami rozdzielone są 
w sposób asymetryczny: państwo przyjmujące pozyskuje kapitał ludzki po niższej cenie 
oraz zaspokaja niedobór siły roboczej, zaś przyjmujące – korzysta tylko z ewentualnej 
obniżki poziomu bezrobocia.

Z drugiej strony zauważyć trzeba, że omawiana teoria nie tłumaczy przepływów 
między państwami o podobnym poziomie życia ludności. Można także dostrzec zbyt-
nią – w stosunku do rzeczywistości – automatyzację działania ludności państw pery-
feryjnych. Ogólnie nurt historyczno-strukturalny krytykowany jest często za zbytni 
determinizm i konsekwentny nacisk na pasywność jednostek, które przystosowują się 
do sił działających na poziomie makro69. Praktyka każe odrzucić skrajną postać nurtu: 
włączanie się gospodarek Azji Południowo-Wschodniej czy Europy Południowej (po 
obaleniu reżimów autorytarnych) – wcześniej cechujących się nadmiarem siły robo-
czej – do globalnego systemu kapitalistycznego zakończyło się ich wejściem na ścieżkę 
trwałego wzrostu. W rezultacie coraz większa jest zgodność wśród badaczy, że to nie 
kapitalizm jako taki powinien być obarczany winą za problemy państw słabiej rozwinię-
tych, ale raczej warunki, w jakich następuje inkorporacja danego regionu do systemu 
globalnego (tj. szersze struktury instytucjonalne, wewnętrzna spójność społeczno-po-
lityczna czy ekonomiczna siła danego obszaru)70. Tak jak włączenie w system świato-
wy może mieć pozytywne i negatywne efekty w różnych obszarach i dla różnych grup 
społecznych, analogicznie migracja nie może być postrzegana jedynie jako ucieczka 
przed nędzą. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że często to nie najbiedniejsi migrują, ale 
też dlatego, że nie można wykluczyć migracji w drugą stronę: tej towarzyszącej prze-
pływom kapitału i migracji powrotnej. Nie można także zapominać o pozytywnych 
efektach dla państwa wysyłającego w  postaci napływu przekazów pieniężnych, idei  
czy wiedzy.
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Rozważania nad możliwością sformułowania 
uniwersalnej teorii migracji

Aż do początku lat 80. ubiegłego stulecia teoretyczna debata nad migracjami była 
stosunkowo spolaryzowana: z jednej strony spectrum swoje miejsce znalazł nurt neokla-
syczny, z drugiej – historyczno-strukturalny (z teorią systemu światowego). Odtąd jed-
nak debata – m.in. pod wpływem postmodernizmu – stała się znacznie mniej spolary-
zowana i zaczęła cechować się rosnącą synergią między teoriami migracji wywodzącymi 
się z różnych dyscyplin i mających różne paradygmaty. Chociaż, jak twierdzi H. de Haas, 
naiwne byłoby oczekiwanie, że teoria migracji obejmująca i wyjaśniająca wszystko kie-
dykolwiek powstanie, to jednak więcej powstało przestrzeni do pisania o teoriach migra-
cji i o tym, w jaki sposób łączą się one z szerszymi procesami rozwoju71.

Część badaczy (m.in. D.  Massey i  J.  Arango) sygnalizuje potrzebę ujednolicenia 
powstałych teorii, aby kolejne badania mogła cechować sekwencyjność, a tym samym 
mogły być udoskonalane. Z kolei inni (np. R. Pryor) kwestionują możliwość zastosowa-
nia takiego podejścia, argumentując, że istniejące regionalne różnice, np. te kulturowe, 
nie dają takiej szansy. Wśród wyjaśnień, dlaczego tak trudno generalizować na temat 
przyczyn i konsekwencji migracji, przywołuje się72 zróżnicowanie i złożoność tego zja-
wiska oraz trudność oddzielenia migracji od innych procesów socjoekonomicznych 
i politycznych. Co więcej, często trudno połączyć teorie migracji na poziomie makro- 
i mikroekonomicznym. Stąd wielu badaczy (oprócz wspomnianego H. de Haasa – rów-
nież m.in. J. Salt) dochodzi do wniosku, że stworzenie ogólnej teorii migracji prawdo-
podobnie nie będzie możliwe73.

Próbując połączyć te dwa – wydawałoby się sprzeczne – systemy myślenia M. Kritz, 
L.L. Lim i H. Zlotnik sformułowali teorię systemów migracyjnych74. Zgodnie z nią po 
pewnym czasie od pierwszych migracji w ramach danej grupy państw da się zauwa-
żyć pewne prawidłowości (mogące jednak z czasem nieco się zmieniać) składające się 
na system migracyjny. Do systemu takiego powinny należeć państwa silnie powiąza-
ne pod względem ekonomicznym, cechujące się dużym stopniem podobieństwa pod 
względem kulturowym i instytucjonalnym oraz znajdujące się na podobnym poziomie 
rozwoju. Tak wyczerpującej definicji nie spełnia jednak większość współczesnych mi-
gracji75.

Spośród istniejących holistycznych koncepcji migracji za najbardziej obiecującą 
uważa się teorię ogłoszoną w 1999 r. przez D. Masseya, starającą się łączyć istniejące kon-
cepcje migracyjne i  ukazać możliwości dokonania kompleksowej, interdyscyplinarnej 
analizy migracji76. Masowe migracje z państw słabiej rozwiniętych najlepiej, wg Masseya, 
opisuje teoria systemu światowego, która w syntezie z teorią neoklasyczną i teorią dual-
nego rynku pracy umożliwia identyfikację strukturalnych czynników odpowiedzialnych 
za popyt na pracę cudzoziemców. Sposób tworzenia i funkcjonowania powiązań między 
obszarami uczestniczącymi w migracjach pomaga wyjaśnić, obok teorii systemu świato-
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wego, także teoria kapitału społecznego, motywacje i zachowania inwestycyjne – teoria 
neoklasyczna i NELM, a dynamikę procesu migracyjnego – teoria skumulowanej przy-
czynowości77. Massey postuluje także szersze uwzględnienie roli aktorów politycznych 
(zwłaszcza państw narodowych), którzy – mimo postępów globalizacji – nie przestają 
oddziaływać na procesy migracyjne78.

Podsumowanie i postulaty badawcze

Dwa główne zespoły teorii w ramach ekonomicznego nurtu migracji stanowią uję-
cia: neoklasyczne i  historyczno-strukturalne. Autorzy teorii w  obrębie ujęcia neokla-
sycznego przekonują, że swobodny przepływ siły roboczej, tj. brak restrykcji migracyj-
nych, powinien być w dłuższej perspektywie korzystny dla wszystkich stron, prowadząc 
do stopniowego zrównywania płac, z  czym wiąże się osłabienie, a  w  końcu ustanie 
presji migracyjnej. Główną teorię nurtu uzupełniają teoria dualnego rynku pracy oraz 
neoklasyczna teoria kapitału ludzkiego, a  na poziomie mikroekonomicznym – Nowa 
Ekonomiczna Teoria Migracji (NELM). Ciekawe wydaje się zestawienie wkładu dwóch 
pierwszych z nich: teoria dualnego rynku pracy przekonuje, że warto otwierać się na 
wykwalifikowanych imigrantów, zaś ta druga wskazuje, dlaczego potrzebni są imigranci 
niekoniecznie posiadający wysokie kwalifikacje. Z kolei twórcy NELM przekonują, że 
rozważając decyzję o otwarciu rynku pracy dla obywateli danego kraju, należy zbadać 
nie tylko o ile niższe, lecz także jak bardzo zróżnicowane są dochody w potencjalnym 
państwie wysyłającym. Im większe zróżnicowanie wewnętrzne pod tym względem, tym 
większe prawdopodobieństwo migracji.

Według ujęcia historyczno-strukturalnego państwa imigracyjne mogą, korzystając 
ze swojej silniejszej pozycji, wprowadzać, zgodnie z zapotrzebowaniem, selektywny do-
stęp do swojego rynku pracy. W podejściu takim rezerwuar taniej siły roboczej z pery-
ferii traktowany jest jako swoisty bufor, którego wielkość może się stosunkowo łatwo 
zmieniać w zależności od fazy cyklu koniunkturalnego. Patrząc jednak z szerszej (nie-
koniecznie ograniczonej tylko do polityki imigracyjnej sensu stricto) perspektywy wnio-
sków dla państwa przyjmującego, inwestycje w obszarach peryferyjnych mogą zmniej-
szać różnice, osłabiając presję migracyjną i tym samym łagodząc konflikty, a dodatkowo 
prowadząc do tworzenia nowych rynków zbytu.

Wniosek ten pozwala w płynny sposób przejść do postulatów badawczych. Wydaje 
się bowiem, że w toczącej się debacie na temat migracji (przede wszystkich w państwach 
przyjmujących imigrantów, co dostrzec można po liczbie renomowanych publikacji 
naukowych) potrzebne jest położenie większego nacisku na punkt widzenia państw 
wysyłających. Zwracają na to uwagę R.  Rowthorne z  Cambridge University, a  także 
M. Ruhs z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Ten pierwszy podkreśla, że brak tych kwestii 
w debacie na temat imigracji wyjaśnia, dlaczego jest ona tak konfliktowa: „Ludzie, któ-



Ekonomiczne podstawy polityki migracyjnej 231

rzy mówią, że migracja jest dobra, są trochę jak Schindler w „Liście Schindlera”, znaj-
dujący powód, by móc uratować Żydów w tym, że są oni dla nazistów ekonomicznie 
użyteczni. Wydaje im się, że muszą udowodnić, że imigranci są dla nas dobrzy. A może 
być tak, że ci imigranci nie są dla nas szczególnie dobrzy, jednak możemy wyświadczać  
im przysługę”79.

W podobny sposób M. Ruhs zwrócił uwagę na to, że regulacja imigracji siły roboczej 
w wielu państwach wysoko rozwiniętych kładzie bardzo silny nacisk na maksymalizację 
interesów obecnych obywateli oraz innych długoterminowych rezydentów, podczas gdy 
istnieją silne powody moralne, aby więcej uwagi przy tworzeniu polityk poświęcić także 
oddziaływaniu na (obecnych i przyszłych) migrantów oraz ich państwa pochodzenia80. 
M. Ruhs podkreślił, że kluczową kwestią w zakresie regulacji przepływów nisko lub śred-
nio wykwalifikowanych imigrantów z państw ubogich do wysoko rozwiniętych wyda-
je się rozwój programów migracji tymczasowej: z jednej strony ograniczenie swobody 
przepływu imigrantów oraz ich praw do świadczeń socjalnych wydaje się korzystne eko-
nomicznie dla ludności państw bogatych, z  drugiej uboższe państwa mogą korzystać 
m.in. z przekazów pieniężnych przesyłanych do kraju pochodzenia81. 

Nieprzewidziane problemy, które wyniknęły z podobnych programów m.in. w USA 
w latach 60. (pracownicy fizyczni zatrudniani w ramach programu Bracero przedłuża-
li swoje pobyty i uruchomili falę nielegalnej imigracji) czy w Niemczech w latach 70. 
(masowe sprowadzanie rodzin), pokazują jednak, jak dużo pokory wymagane jest od 
ekonomistów uczestniczących w debatach na temat imigracji. Badania ekonomiczne 
mogą – jak twierdzi M. Ruhs – odgrywać istotną rolę w wyjaśnianiu interesów i bodź-
ców ekonomicznych, które leżą u podstaw dyskusji o regulacji imigracji siły roboczej 
w państwach wysoko rozwiniętych, ostatecznie jednak polityka imigracyjna, podob-
nie jak samo zjawisko migracji, jest sprawą w naturalny sposób interdyscyplinarną, 
która wymaga rozważenia całego zakresu racji nieekonomicznych82. Uznanie ogra-
niczeń i krytyczna ocena badań z różnych dyscyplin należy do kluczowych wyzwań 
stojących przed badaczami migracji oraz twórcami polityk imigracyjnych opartych  
na faktach.
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The economic foundations of migration policy

Summary

This paper aims at presenting conclusions for shaping migration policy resulting 
from economic migration theories. Migration policy is understood in a comprehensive 
manner, as all regulations dealing with the free movement of persons (in particular la-
bour) between a given area and the rest of the world. Regulation of the free movement 
of labour is one of the most important, but also one of the most controversial public 
policy issues in affluent countries. Three basic questions that migration policy makers 
try to answer deal with: the number of immigrants to be admitted to the local labour 
market, the method of selecting them, and the scope of rights they would receive after 
admission.  

Two main approaches within economic theories of migration are these created by 
the neoclassicals and the historical structuralists. The authors implementing neoclas-
sical approach convince that lack of barriers to migration should be beneficial to all in 
the long run, resulting in equalisation of wages, as well as weakened and, finally, stopped 
migratory pressure. The main theory in this approach is supplemented by the dual la-
bour market theory, the neoclassical theory of human capital, and - on the microeco-
nomic level – by the New Economics of Labour Migration (NELM). Putting together the 
first two, while focusing on finding implications for migration policy, gives interesting 
results: the former can be used as an argument why it is beneficial to open up a labour 
market to qualified immigrants, whereas the dual labour market theory – why also low-
skilled immigrants are needed. The authors of NELM, in turn, convince that, when con-
sidering the decision to open up a local labour market to citizens of a particular country, 
it is important to assess not only the difference of income between the receiving and the 
sending country, but also to what extent the income is unevenly distributed in the send-
ing country. The high internal diversification of income tends to increase the probability 
of emigration.

The historical-structuralist approach appears to advise policy makers in immigra-
tion countries to use their stronger position and introduce selectivity of labour market 
access when needed. Cheap labour from peripheries is treated here as a buffer that can be 
adjusted in size to the current needs, matching a particular phase of the economic cycle. 
Taking a broader perspective of a receiving country, however, can lead to the conclusion 
that investment in its peripheries can help close the economic gap, easing migratory 
pressure and thus decreasing probability of possible conflicts, while at the same time 
leading to the creation of new markets for their products and services. 
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Synergy in product and marketing innovations  
of Polish exporters – research outcomes

Introductory remarks

According to a widely accepted OECD definition, the innovation is the implementa-
tion of a new or significantly improved product (good or service), or a process, a new 
marketing method, or a  new organizational method in business practices, workplace 
organization or external relations. Therefore, the four types of innovation have been dis-
tinguished: product innovation, process innovation, marketing innovation, and organi-
zational innovation1.

The paper focuses on the analysis of the relationships between product  and market-
ing innovation2 and firm international competitiveness measured by the intensity of the 
firm’s export sales and new product sales. The product and marketing innovations are 
complementary in character and should be coordinated in order to reach synergy effects 
in the firms’ competitive strategies based on differentiation. The further re-orientation 
of Polish firms toward this type of competitive strategy is critically important in order to 
sustain their international competitiveness. As both the innovativeness and inter-orga-
nizational linkages in the context of innovation are listed among the relative weaknesses 
of Polish firms, we aim also at the analysis of innovation cooperation practices of Polish 
firms in selected manufacturing industries.

The presented material is based partly on the authors’ working paper Cooperation 
in innovations: The case of Polish manufacturing firms revised by international ghost 
reviewers and presented at the 37th European International Business Academy (EIBA) 
Annual Conference, “Taking International Business to the Next Level – Emerging Issues, 
Strategies and Economies”, Bucharest, 8–10th December 2011.

The theory and hypotheses development

The ability to develop export sales is one of the important indicators of firm interna-
tional competitiveness. The relationship between innovation and international competi-
tiveness, and the role of innovation in determining export behaviour of firms is widely 
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discussed in the literature3. The general conclusion in these studies has been a positive 
relationship between innovation and exports. Studies on the firm level provide evidence 
that both the probability of exporting and the intensity of export are positively influ-
enced by R&D, and successful innovations; the investments in R&D resulting in product 
innovations have a positive impact on firms’ export propensity. New products and tech-
nologies resulting from innovative projects contribute to firm’s competitive advantage 
in international market4. However, as to the impact of process innovation on export 
behaviour of firms no such a   strong evidence is found5.

The theories of firm competitiveness emphasize the importance of both internal and 
external sources of competitive advantage. The resource-based theory of firm, focusing on 
internal sources, emphasizes the growing role of intangible resources, the importance of in-
tellectual capital for the firms’ innovativeness, competitiveness, and economic performance6. 
The more recent literature suggests that intangible resources include also relational resourc-
es i.e. firm’s relationships with its stakeholders, and its reputation. Relational resources are 
unique due to their complexity, which also leads to firm’s competitive advantage7.

The methods to gain access to external resources range from market (transaction)-
based through various forms of collaborative interfirm relationships (bilateral partner-
ships, alliances and multilateral networks) to the hierarchy-based linkages. The ap-
plication of relationships is suitable in many dimensions of business activity. Many 
authors suggest that collaborative relationships contribute to the firm’s competitive 
advantage8. Nowadays, many partners have to interact both in collaborative and com-
petitive ways to generate knowledge necessary to build and sustain competitiveness of 
both individual firms and cooperating networks.

The literature emphasizes the importance of cooperation/networking in innovation 
activities. It also provides evidence of various benefits of the firms’ engagement in in-
novation cooperation: the access to the partners’ complementary or synergistic skills, 
generating knowledge, sharing/reducing costs and risks of innovation projects, reduc-
ing possible duplication of R&D, shortening innovation cycles, benefiting from scale or 
scope economies, dealing with regulatory standards, and government policies9.

The idea of innovation cooperation/networking has found support in recent concept 
of open innovation10. Open innovation is the use of purposive inflows and outflows of 
knowledge to accelerate internal innovation, and expand markets for external use of 
innovation. In other words, ”open innovation is a systematically performing knowledge 
exploration, retention and exploitation inside and outside an organization’s boundaries 
throughout the innovation process”11. Recently in case of an increased accessibility to 
valuable external knowledge and increased mobility of knowledge experts, firms find 
it difficult to appropriate and control their own R&D. Therefore, there is a strategic de-
cline in the importance of internal R&D in the open innovation approach. This requires 
a different approach toward business, business models, customers, and the ability and 
willingness to open up the innovation processes.
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However, there are not many empirical studies (using large scale quantitative da-
tabases) focusing on the impact of open innovation practices, and the use of external 
knowledge on improving the firms’ performance12. Clausen and Pohjola in their study 
of Norwegian, Finnish and Swedish firms have found that firms conducting internal and 
external R&D have higher export propensity and intensity. They argue that open in-
novation approach can be used to improve  the firms’ international competitiveness, in 
addition to focus on the development of strong internal capabilities. The product inno-
vation has a positive and significant impact on export propensity and intensity. Foreign 
external cooperation has a strong positive and significant influence on export intensity, 
whereas domestic external innovation cooperation has a negative influence on export 
propensity and intensity. The negative interaction between internal R&D and foreign 
external cooperation in the context of export intensity suggests that foreign sources of 
knowledge act as substitute for internal R&D13.

Basing on above analysis of theoretical concepts and arguments found in empirical 
studies, we propose the set of hypotheses relating both to internal innovation and inno-
vation cooperation practices of Polish firms:
Hypothesis 1. Internal innovation is positively related to export intensity of Polish 

firms.
1a. Internal product innovation is positively related to export intensity.
1b. Internal marketing innovation is positively related to export intensity.

Hypothesis 2. Internal innovation is positively related to new product sales 
 intensity of Polish firms.
2a. Internal product innovation is positively related to new product sales intensity.
2b. Internal marketing innovation is positively related to new product sales intensity.

Hypothesis 3. Innovation cooperation is positively related to export intensity 
 of Polish firms.
3a. Cooperation in product innovation is positively related to export intensity.
3b. Cooperation in marketing innovation is positively related to export intensity.

Hypothesis 4. Innovation cooperation is positively related to new product sales 
 intensity of Polish firms.

4a. Product innovation cooperation is positively related to the new product sales 
intensity.

4b. Marketing innovation cooperation is positively related to the new product sales 
intensity.

As noted earlier, the open innovation/innovation networking concepts imply the 
leveraging both internal and external knowledge flows to build firms’ innovative capa-
bilities. Numerous studies examine the relationships between innovation activities being 
undertaken internally and in cooperation. Many of them discuss issue of complementar-
ity or substitutability between internal and external R&D and other innovative activities. 
Some empirical studies indicate that internal R&D and external technology sourcing are 
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complementary, suggesting the interrelatedness of both sources of innovation in build-
ing innovative performance14, whereas other studies have found the substitutability be-
tween them15. In our paper, we focus only on the potential synergy between internal and 
external innovation activities. We suggest that internal product innovation is positively 
related to product innovation introduced in cooperation, and that internal marketing in-
novation is positively related to collaborative marketing innovation. Besides, we analyse 
the relationships between product- and marketing innovation.

Marketing innovations increase firms’ abilities to develop new competitive prod-
ucts and new solutions that solve complex customers’ problems, to reposition the 
brand or leverage it into new business domains; to redesign customer interactions, 
create new distribution channels, etc. which results in increased value for customers, 
and in their increased satisfaction and loyalty. Literature provides evidence for posi-
tive impact of marketing competencies (and marketing innovation) on firm perfor-
mance16. The results of a recent study suggest that firms build and consolidate link-
ages with business partners and customers through their marketing activities, and 
they gather market information, which enhance their innovative capacity. Marketing 
and organizational innovation lead to higher propensity to introduce new products. 
However, they do not lead to higher innovative performance measured by percent-
age of sales of new products17.

The empirical studies provide evidence of a synergistic effect on product innova-
tion of combining technological, customer (marketing) and organizational compe-
tencies18. These findings support the literature indicating that firms that exploit syn-
ergies between marketing and technological capabilities gain competitive advantage 
due to the increased efficiency19.

We argue that product and marketing innovation should be integrated in the mar-
ket-oriented firms, as the product-related activities and other marketing activities are 
– ex definitione - conceived as the set of interrelated activities aiming at creating, com-
municating and delivering value to customers. Therefore, one should expect the comple-
mentarity of both types of innovation and synergistic effect in these activities both in 
case of internal innovation and innovation cooperation.

In this context, we propose the following hypotheses:
Hypothesis 5. Internal product innovation is positively related to product innovation
 introduced in cooperation.
Hypothesis 6. Internal marketing innovation is positively related to marketing
 innovation introduced in cooperation.
Hypothesis 7. Product innovation is positively related to marketing innovation.
Hypothesis 7a. Internal product innovation is positively related to internal marketing 
 innovation.
Hypothesis 7b. Internal product innovation is positively related to marketing 
 innovation introduced in cooperation.
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Hypothesis 7c. Product innovation introduced in cooperation is positively related 
 to marketing innovation introduced internally.
Hypothesis 7d. Product innovation introduced in cooperation is positively related 
 to marketing innovation introduced in cooperation.

Research method

Our paper is based on the results of the pilot study on innovation cooperation of 
the Polish exporters from manufacturing sectors20. The empirical data used in this 
study were collected with the application of the CATI method from the survey as-
signed to the Centre of Marketing Research “Indicator” in Warsaw. The interviews 
were conducted in May 2010. The research survey sample consisted of 209 medi-
um-size and large enterprises, of which 54 represented the food processing industry 
(C10 - NACE, Rev. 2); 52 firms - the chemical-pharmaceutical industry (C20, C21- 
NACE, Rev. 2); 51 firms - the automotive industry (C29 – NACE, Rev. 2), and 52 
enterprises - the electronic industry (C26 - NACE, Rev. 2). The sample was chosen 
randomly from the base owned by “Indicator”, but with the proportions to keep all 
the samples from each industry of the similar size. The sample structure  does not 
reflect the structure of the whole population. A detailed characteristic of the sample 
is presented in table 1 (see Appendix).

As one of the objectives in the study was to analyze the differences in innovative 
activities related to firms’ export intensity and new product sales intensity, the sample 
was divided into clusters. The dividing criteria were: level of export intensity, with bor-
derline: 30 percent export share in firm’s total sales revenues; level of product innova-
tion intensity, with borderline: 30 percent share of new/improved products in firm’s total 
sales revenues.

As result four firms’ clusters were identified:
 • LowEx-LowInnpro (with export share up to 30 percent in the firm’s total sales rev-

enues, and the share of the new/improved products up to 30 percent in the firm’s to-
tal sales revenues);

 • LowEx-HiInnpro (with the export share up to 30 percent in the firm’s total sales rev-
enues, and the share of the new/improved products above 30 percent in the firm’s to-
tal sales revenues);

 • HiEx-LowInnpro (with the export share above 30 percent in the firm’s total sales 
revenues, and the share of the new/improved products up to 30 percent in the firm’s 
total sales revenues);

 • HiEx-HiInnpro (with the export share above 30 percent in the firm’s total sales rev-
enues, and the share of the new/improved products above 30 percent in the firm’s to-
tal sales revenues).
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In order to justify the division of the sample into the proposed clusters, we tested the 
relation between the export intensity and new products sales intensity. There is a signifi-
cant relation between the export intensity and the sales of the new products intensity 
X2(1)=9,48; p<0.01, although the relation is not very strong (Cramer’s V=0.213). See 
tables 2- 5 in Appendix for details.

We applied the following analytical methods:
 • Frequency distribution of the analyzed variables.
 • Logistic regression analysis. The dependent variable is dichotomous. The indepen-

dent variables are various types of innovations (undertaken both internally and in 
cooperation).

 • Spearman correlation analysis to check the hypothesis of positive relationship be-
tween internal product innovation and marketing innovation; product innovation 
cooperation and marketing innovation cooperation21.

Analysis and results

Table 6 presents descriptive statistics for all types of innovation. Table 7 presents 
indications for product and marketing innovations introduced both internally and in 
cooperation for the whole sample and by clusters (see Appendix).

The logistic regression analysis is used for the prediction of the probability of occur-
rence of an event by fitting data to a logic function. We built eight different models to test 
probability of relation of: internal product innovations and intensity of export; product 
innovations introduced in cooperation and intensity of export in total sales; internal mar-
keting innovations and intensity of export; marketing innovations introduced in coopera-
tion and intensity of export; internal product innovations and sales intensity of innovative 
products; product innovations introduced in cooperation and sales intensity of innovative 
products; internal marketing innovations and sales intensity of innovative products; mar-
keting innovations introduced in cooperation and sales intensity of innovative products.

Based on the data presented in tables 8a – 15 c (see Appendix), we figured out that 
none of the logistic regression models has verified our hypotheses. In all of them, the sig-
nificance is beyond 0.05, indicating no influence of independent variables (all types of in-
novations) on dependent variables – the new products sales intensity and export intensity.

Thus, H1, H2, H3 and H4 were rejected for all types of innovation.
Turning to H5, H6, H7a – H7d we present tables: 16-21 (see Appendix).
The correlation strength will be defined as follows: 0.1-0.2 – ”very weak correla-

tion”; more than 0.2-0.3 – ”weak correlation”; more than 0.3-0.4 – ”moderate correla-
tion”; more than 0.4-0.5 – ”strong correlation”; more than 0.5 – ”very strong correlation”.

For analytical purposes, only strong and very strong correlation will be taken into 
account to verify our hypotheses.
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Product innovations
The most frequently indicated product innovations performed internally by the 

whole sample (N=209) are: introduction of new product features, introduction of new 
product design, and introduction of new packaging (see table 7). The most often de-
clared cooperation takes place in the context of the most frequently performed prod-
uct innovations, such as: the introduction of new product features; introduction of new 
product design; implementation of new packaging (see table 7). We observe very strong 
correlation between product innovations introduced internally and those implemented 
in cooperation (see table 16).

In the LowEx-LowInnpro cluster the indications for internal product innovations 
such as: new product design and new packaging are above the average for the sample 
(see table 7). The indications of cooperation in product innovation (except for new 
product application) are below the average, and the lowest among clusters (see table 
7). In LowEx-LowInnpro cluster very strong correlation between product innovations 
introduced internally and those implemented in cooperation is observed (see table 17).

In the LowEx-HiInnpro cluster all indications for product innovations implement-
ed internally are above the average, and the declarations of introduction of new product 
design, new packaging and new product applications are the highest among clusters (see 
table 7). The declarations of cooperation in innovation (except for new product ap-
plication) are above the average, and for the introduction of product new features are 
the highest among clusters (see table 7). In LowEx-HiInnpro cluster, strong correlation 
between product innovations introduced internally and those implemented in coopera-
tion is observed (see table 18).

The HighEx-LowInnpro cluster strongly invest in internal product innovations, 
and the declarations of introduction of new packaging and new product applications are 
above the average, and those for introduction of new product features are the highest 
among clusters (see table 7). The declarations of cooperation in product innovations - in 
introducing of new features of products) are below the average and in new product ap-
plication are even the lowest among clusters (see table 7). In HighEx-LowInnpro cluster, 
only moderate correlation between product innovations introduced internally and those 
implemented in cooperation is observed (see table 19).

In the HighEx-HiInnpro cluster, the indications for product innovations intro-
duced internally are below the average for the sample, and in   case of introduction 
of new product features, and new packaging are the lowest among clusters (see table 
7). The indications for product innovation cooperation are above the sample aver-
age, and in new product application is even the highest among clusters (see table 
7). In HighEx-HiInnpro cluster, very strong correlation between product innovations 
introduced internally and those implemented in cooperation among all clusters is 
observed (see table 20).
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Marketing innovations
The most frequently indicated marketing innovations performed internally by the 

whole sample (N=209) are: entering new markets; development of new concept or strat-
egy of promotion; and change in the nature of relations with customers (see table 7).

The most often implemented marketing innovations in cooperation are: enter-
ing new markets or identification of new target groups, application of new logistic 
solutions, new promotion strategy, and brand repositioning (see table 7). We observe 
strong correlation between marketing innovations introduced internally and those 
implemented in cooperation.

In the LowEx-LowInnpro cluster, the indications for marketing innovations intro-
duced internally are the lowest in the sample in the case of implementation of new sales 
methods, new logistic solutions and brand image repositioning. However, the declara-
tions of introduction of new promotion strategy and entering new markets are above the 
average for the sample (see table 7). Indications for cooperation in marketing innova-
tion are in most cases below the average for sample (see table 7). In LowEx-LowInnpro 
cluster, strong correlation between marketing innovations introduced internally and 
those implemented in cooperation is observed.

In LowEx-HiInnpro cluster, the indications for marketing innovations introduced 
internally are above the average, while for new methods of sales, new concepts of 
promotion strategy and change in the nature of customers relations, are the highest 
among clusters (see table 7). The declarations of marketing innovation cooperation 
are in most cases (except for new concept of promotion strategy) below the average 
for the group. Indications for cooperation in such innovations as change in product 
positioning, new methods of sale, new market entry and repositioning are the lowest 
among clusters (see table 7). There is no correlation between marketing innovations 
introduced internally and in cooperation.

The HighEx-LowInnpro cluster is characterized by fairly high intensity of marketing 
innovations introduced internally, and the consistency between product and marketing 
innovations is observed. Except for the change in the nature of customers’ relations, the 
indications are above the average, and for the change in brand image are the highest 
among all clusters (see table 7). Indications for marketing innovation cooperation are 
in most cases (except for repositioning) below the average for this type of innovation, 
and  for introduction of new logistic solutions are far above the average for all clusters 
(see table 7). In HighEx-LowInnpro cluster very strong correlation between marketing 
innovations introduced internally and those implemented in cooperation is observed.

The HighEx-HiInnpro cluster firms are not investing in marketing innovations 
implemented internally. Indications for change in product positioning, entering 
new market or target group and new concept of promotion strategy are the lowest 
among clusters. Exception is the introduction of new logistics solutions, which has 
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the highest score (see table 7). Indications for cooperation in marketing innovation 
are in all cases above the sample average, and for the new market entry, introduction 
of new sales methods, change in the nature of customers relations and brand repo-
sitioning are far above the average (see table 7). In HighEx-HiInnpro cluster very 
strong correlation between marketing innovations introduced internally and those 
implemented in cooperation is observed.

For the whole sample we see a strong correlation between product and market-
ing innovations introduced internally. Moderate correlation between product in-
novations introduced in cooperation and marketing innovations introduced in co-
operation is observed.

For LowEx-LowInnpro cluster, there is a very strong correlation between product 
and marketing innovations introduced internally, also the correlation for those two 
types of innovations introduced in cooperation is strong. 

In the LowEx-HiInnpro cluster, strong correlation between product and marketing 
innovations introduced internally is observed. 

In the HighEx-LowInnpro cluster, we observe moderate correlation only between 
product and marketing innovations introduced internally. 

In the HighEx-HiInnpro cluster only moderate correlation between product and 
marketing innovations introduced both internally and in cooperation is observed.

The summary of Spearman correlations for the whole sample, as well as for clusters 
is presented in table 21 (see Appendix).

Based on the above results we conclude  that: H5 is verified for all types of clus-
ters except for HighEx-LowInnpro; H6 is verified for LowEx-LowInnpro; HiEx-Lo-
wInnpro and HighEx-HiInnpro clusters; H7a is verified for LowEx-LowInnpro  and 
LowEx-HiInnpro clusters; H7b and H7c are rejected and H7d is verified for LowEx-
LowInnpro cluster only.

Conclusions

Numerous studies on competitiveness and competitive strategies of Polish firms 
provide evidence of still dominating cost/price-based strategies. However, the at-
tempts to strategic reorientation focused on product quality improvement, increased 
market responsiveness and innovations are visible in business practice. Studying the 
innovation issue we focused on less explored field of cooperation in innovation of 
Polish firms (Woodward et al, 2010; Wziątek-Kubiak et al, 2009)22. Moreover, inter 
organizational linkages in the context of innovation are listed among relative weak-
nesses of Polish firms.

We analyzed product and marketing innovations, while most of the research of Pol-
ish firms is focused on process and product innovations.



246 Małgorzata S. Lewandowska, Tomasz Gołębiowski

The fact that number of product and marketing innovations introduced internally 
and in cooperation has no statistically significant influence on export intensity and the 
share of sales of innovative products in total sales reflects traditional competitive strate-
gies of Polish exporters based mainly on cost advantage not on differentiation.

Our study indicates a positive relation between internal product innovation and col-
laborative product innovation for the whole sample and the most of clusters. Moreover, 
a similar positive relation was observed for marketing innovations.

Our results show the relationships between product and marketing innovations 
introduced internally, whereas, there is no significant relation between those innova-
tions undertaken in cooperation in most of the clusters (exception is LowEx-LowIn-
nPro cluster).

It shows that Polish firms under study do not exploit the opportunities of synergies 
resulting from cooperation in various types of innovation.

We are aware of the fact that our sample is not a representative one, therefore the 
results can be biased by the sample structure and profiles of identified firm clusters. 
Innovation behaviour is industry specific, therefore the results obtained in selected 
industries could not reflect the innovation picture in the national economy. Moreover, 
the firm size and ownership structure influence their competitive potential and in-
novation strategies.

TABLE 1. Sample characteristics

Number of employees No of firms % of the sample

50-249 108 52

More than 249 101 48

% of innovative products sales 
in total turnover No of firms % of the sample

Less than 30% 124 59

30-50% 55 26

More than 50% 30 14

Industry No of firms % of the sample

Food processing 54 26

Chemical pharmaceutical 52 25

Automotive 51 24

Electronic 52 25
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Own R&D department No of firms % of the sample

Yes 131 63

No 78 37

% of export sales in total turnover No of firms % of the sample

Less than 30% 108 52

30-50% 42 20

More than 50% 59 28

Ownership of the firm No of firms % of the sample

Polish owned 148 71

Mixed (Polish & foreign) owned 29 14

Foreign owned 32 15

TABLE 2. Relation between export sales intensity and new products sales intensity

Relation between export sales intensity 
and new products sales intensity

Export sales intensity

TotalLess then 
30%

More then 
30%

New 
products 

sales 
intensity

Less 
then 
30%

Count 75 49 124

% within r_sales_intensity 60.5% 39.5% 100,0%

% within r_export_intesity_ok 69.4% 48.5% 59.3%

More 
then 
30%

Count 33 52 85

% within r_sales_intensity 38.8% 61.2% 100.0%

% within r_export_intesity_ok 30.6% 51.5% 40.7%

Total

Count 108 101 209

% within r_sales_intensity 51.7% 48.3% 100.0%

% within r_export_intesity_ok 100.0% 100.0% 100.0%

cd. table 1
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TABLE 3. Chi-Square Tests for clusters

Chi-Square Tests for 
clusters Value df Asymp. Sig. 

(2-sided)
Exact Sig. 
(2-sided)

Exact Sig. 
(1-sided)

Pearson Chi-Square 9.475a 1 .002

Continuity 
Correctionb 8.627 1 .003

Likelihood Ratio 9.541 1 .002

Fisher's Exact Test .003 .002

Linear-by-Linear 
Association 9.430 1 .002

N of Valid Cases 209

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 41.08.
b. Computed only for a 2×2 table.

TABLE 4. Symmetric Measures for clusters

Symmetric Measures for clusters Value Asymp. Std. 
Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Nominal by Nominal Phi .213 .002

Cramer’s V .213 .002

Interval by Interval Pearson’s R .213 .068 3.135 .002c

Ordinal by Ordinal
Spearman 
Correlation .213 .068 3.135 .002c

N of Valid Cases 209

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
c. Based on normal approximation.
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TABLE 6. Descriptive statistics of product and marketing innovations introduced internally 
and in cooperation

Descriptive statistics

Introduced internally Introduced in cooperation

Product 
innovations 

Marketing 
innovations

Product 
innovations 

Marketing 
innovations

Mean 2.21 2.90 1.12 0.98

Std. Error of Mean 0.08 0.14 0.08 0.11

Median 2.00 3.00 1.00 0.00

Mode 3.00 1.00 0.00 0.00

Std. Deviation 1.23 2.09 1.21 1.63

Variance 1.50 4.37 1.48 2.67

Skewness -0.20 0.31 0.80 2.17

Kurtosis -0.99 -0.94 0.17 0.17

Minimum 0.00 0.00 0.00 0.00

Maximum 4.00 7.00 4.00 7.00
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Logistic regression – internal product innovation/share of export in total sales

TABLE 8A. Model summary

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square

1 289.500a .000 .000

TABLE 8B. Hosmer and Lemenshow Test

Step Chi-square df Sig.

1 2.673 3 .445

TABLE 8C. Variables in the Equitation 

Variables 
in the Equitation B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

95% C.I.for 
EXP(B)

Lower Upper

Step 
1a

Product innovations 
introduced internally -.003 .113 .001 1 .976 .997 .798 .1.244

Constant -.060 .286 .043 1 .835 .942

a. Variable(s) entered on step 1: Product innovations introduced internally.

From classification table – overall percentage 51.7.

Logistic regression – product innovation in cooperation/share of export in total sales

TABLE 9A. Model summary

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square

1 289.424a .000 .000

TABLE 9B. Hosmer and Lemenshow Test

Step Chi-square df Sig.

1 4.505 3 .212
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TABLE 9C. Variables in the Equitation

Variables 
in the Equitation B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

95% C.I.for 
EXP(B)

Lower Upper

Step 
1a

Product innovations 
introduced internally .032 .114 .077 1 .781 1.032 .825 1.291

Constant -.103 .296 .296 1 .587 .902

a. Variable(s) entered on step 1: Product innovations introduced in cooperation.

From classification table – overall percentage 52.2.

Logistic regression – internal marketing innovation/share of export in total sales

TABLE 10 A. Model summary

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square

1 289.452a .000 .000

TABLE 10 B. Hosmer and Lemenshow Test

Step Chi-square df Sig.

1 11.709 5 .039

TABLE 10 C. Variables in the Equitation

Variables 
in the Equitation B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

95% C.I.for 
EXP(B)

Lower Upper

Step 
1a

Marketing innovations 
introduced internally -.015 .066 .049 1 .825 .985 .865 1.122

Constant -.024 .237 .010 1 .918 .976

a. Variable(s) entered on step 1: Marketing innovations introduced internally.

From classification table – overall percentage 51.7.
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Logistic regression – marketing innovation in cooperation/share of export in total sales

TABLE 11 A. Model summary

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square

1 288.717a .004 .005

TABLE 11 B. Hosmer and Lemenshow Test

Step Chi-square df Sig.

1 .749 2 .688

TABLE 11 C. Variables in the Equitation

Variables 
in the Equitation B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

95% C.I.for 
EXP(B)

Lower Upper

Step 
1a

Marketing innovations 
introduced internally .076 .086 .776 1 .378 1.078 .912 1.276

Constant -.141 .162 .757 1 .384 .869

a. Variable(s) entered on step 1: Marketing innovations introduced in cooperation.

From classification table – overall percentage 51.7.

Logistic regression – internal product innovation/share of sales of innovative prod-
ucts in total sales

TABLE 12 A. Model summary

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square

1 282.399a .000 .000

TABLE 12 B. Hosmer and Lemenshow Test

Step Chi-square df Sig.

1 5.082 3 .166
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TABLE 12 C. Variables in the Equitation

Variables 
in the Equitation B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

95% C.I.for 
EXP(B)

Lower Upper

Step 
1a

Product innovations 
introduced internally .015 .115 .016 1 .899 1.015 .810 1.272

Constant -.410 .291 1.981 1 .159 .664

a. Variable(s) entered on step 1: Product innovations introduced internally.
From classification table – overall percentage – 59.3.

Logistic regression –product innovation in cooperation/share of sales of innovative 
products in total sales

TABLE 13 A. Model summary

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square

1 281.221a .006 .008

TABLE 13 B. Hosmer and Lemenshow Test

Step Chi-square df Sig.

1 1.375 3 .711

TABLE 13 C. Variables in the Equitation

Variables 
in the Equitation B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

95% C.I.for 
EXP(B)

Lower Upper

Step 
1a

Product innovations 
introduced in 
cooperation .127 .116 1.194 1 .274 1.135 .904 1.424

Constant -.522 .194 7.207 1 .007 .593

a. Variable(s) entered on step 1: Product innovations introduced in cooperation.

From classification table – overall percentage – 59.3.
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Logistic regression – internal marketing innovation/share of sales of innovative 
products in total sales

TABLE 14 A. Model summary

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square

1 281.371a .005 .007

TABLE 14 B. Hosmer and Lemenshow Test

Step Chi-square df Sig.

1 3.577 6 .734

TABLE 14 C. Variables in the Equitation

Variables 
in the Equitation B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

95% C.I.for 
EXP(B)

Lower Upper

Step 
1a

Marketing innovations 
introduced internally .069 .068 1.042 1 .307 1.071 .938 1.223

Constant -.580 .245 5.612 1 .018 .560

a. Variable(s) entered on step 1: Marketing innovations introduced internally.

From classification table – overall percentage – 59.3.

Logistic regression – marketing innovation in cooperation/share of sales of innova-
tive products in total sales

TABLE 15 A. Model summary

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square

1 281.938a .002 .003

TABLE 15 B. Hosmer and Lemenshow Test

Step Chi-square df Sig.

1 .947 2 .623
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TABLE 15 C. Variables in the Equitation

Variables 
in the Equitation B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

95% C.I.for 
EXP(B)

Lower Upper

Step 
1a

Marketing innovations 
introduced internally .059 .085 .479 1 .489 1.061 .897 1.254

Constant -.436 .165 7.006 1 .008 .647

a. Variable(s) entered on step 1: Marketing innovations introduced in cooperation.

From classification table – overall percentage – 59.3.

TABLE 16. Spearman correlation between product and marketing innovations introduced 
internally and in cooperation (whole sample, N=209)

Rho Spearman

Introduced internally Introduced in cooperation

Total number 
of product 

innovations 

Total number 
of marketing 
innovations 

Total number 
of product 

innovations 

Total number 
of marketing 
innovations 

Internally

Total number of product 
innovations 1

Total number of marketing 
innovations .437** 1

In cooperation

Total number of product 
innovations .525** .264** 1

Total number of marketing 
innovations .261** .459** .324** 1

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed); **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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TABLE 17. Spearman correlation between product and marketing innovations introduced 
internally and in cooperation; LowEx -LowInnpro cluster; n=75

Rho Spearman

Introduced internally Introduced in cooperation

Total number 
of product 

innovations 

Total number 
of marketing 
innovations 

Total number 
of product 

innovations 

Total number 
of marketing 
innovations 

Internally

Total number of product 
innovations 1

Total number of marketing 
innovations .525** 1

In cooperation

Total number of product 
innovations .594** .399** 1

Total number of marketing 
innovations .280* .430** .489** 1

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed); **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

TABLE 18. Spearman correlation between product and marketing innovations introduced 
internally and in cooperation. LowEx -HiInnpro cluster; n=33

Rho Spearman

Introduced internally Introduced in cooperation

Total number 
of product 

innovations 

Total number 
of marketing 
innovations 

Total number 
of product 

innovations 

Total number 
of marketing 
innovations 

Internally

Total number of product 
innovations 1

Total number of marketing 
innovations .482** 1

In cooperation

Total number of product 
innovations .459** .279 1

Total number of marketing 
innovations .199 .265 .254 1

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed); **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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TABLE 19. Spearman correlation between product and marketing innovations introduced 
internally and in cooperation. HiEx -LowInnpro cluster; n=49

Rho Spearman

Introduced internally Introduced in cooperation

Total number 
of product 

innovations 

Total number 
of marketing 
innovations 

Total number 
of product 

innovations 

Total number 
of marketing 
innovations 

Internally

Total number of product 
innovations 1

Total number of marketing 
innovations .372** 1

In cooperation

Total number of product 
innovations .389** -.093 1

Total number of marketing 
innovations .296* .535** .109 1

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed); **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

TABLE 20. Spearman correlation between product and marketing innovations introduced 
internally and in cooperation. HiEx -HiInnpro cluster; n=52

Rho Spearman

Introduced internally Introduced in cooperation

Total number 
of product 

innovations 

Total number 
of marketing 
innovations 

Total number 
of product 

innovations 

Total number 
of marketing 
innovations 

Internally

Total number of product 
innovations 1

Total number of marketing 
innovations .343* 1

In cooperation

Total number of product 
innovations .598** .366** 1

Total number of marketing 
innovations .260 .541** .333* 1

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed); **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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TABLE 21. Spearman correlation between product and marketing innovations – summary 

Spearman 
correlations 
- summary

Whole 
sample
n=209

LowEx 
-LowInnpro 

n=75

LowEx 
-HiInnpro 

n=33

HiEx 
-LowInnpro 

n=49

HiEx 
-HiInnpro 

n=52

Product internally
Product 
in cooperation

VERY 
STRONG

H5

VERY 
STRONG

H5

STRONG
H5 MODERATE

VERY 
STRONG

H5

Marketing internally
Marketing in 
cooperation

STRONG
H6

STRONG
H6 NO STRONG

H6

VERY 
STRONG

H6

Product internally
Marketing internally

STRONG
H7 a

VERY 
STRONG

H7 a

STRONG
H7 a MODERATE MODERATE

Product internally
Marketing in 
cooperation

MODERATE WEAK NO WEAK NO

Product 
in cooperation
Marketing internally

MODERATE MODERATE NO NO MODERATE

Product 
in cooperation
Marketing in 
cooperation

MODERATE STRONG
H7 d NO NO MODERATE

Notes

1 Oslo  Manual. Guidelines for collecting and interpreting innovation data. Joint publication by OECD 
and Eurostat, 3rd ed., OECD Publishing, 2005, chapter 3.

2 “A product innovation is the introduction of a good or service that is new or significantly improved with 
respect to its characteristics or intended uses. This includes significant improvements in technical specifica-
tions, components and materials, incorporated software, user friendliness or other functional characteristics. 
Product innovations can utilize new knowledge or technologies, or can be based on new uses or combinations 
of existing knowledge or technologies. A marketing innovation is the implementation of a new marketing 
method involving significant changes in product design or packaging, product positioning, product promo-
tion or pricing. Marketing innovations are aimed at better addressing customer needs, opening up new mar-
kets, or newly positioning or firm’s product”. Oslo  Manual, op.cit. pp. 49-52.
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3 See L. Halpern, Literature survey on the links between innovation, competition, competitiveness, entry 
& exit, firm survival and growth, MICRO-DYN, EU Sixth  Framework Programme, 2007, Working Paper No. 
02/07.

4 S. Roper, J.H. Love, Innovation and export performance: evidence from the UK and German manufac-
turing plants. „Research Policy”, 2002, No. 7, pp. 1087-1102; A. R Gourlay, J.S. Seaton, UK export behaviour 
at the firm level, ”Economic Issues”, 2004, No. 2, pp. 3-20; S.Becker, P. Egger, Endogenous product vs. process 
innovation and firm’s propensity to export, CESIFO 2007, Working Paper No. 1906.

5 S. Becker, P. Egger, op. cit.; T.H. Clausen, M. Pohjola, International competitiveness: internal capabilities 
and open innovation as sources of export performance. MICRO-DYN, the EU Sixth Framework Programme, 
2009, Working Paper No. 05/09.

6 See e.g. B. Wernerfeld, A resource-based view of the firm, “Strategic Management Journal”, 1984, Sep-
tember-October;  C.K. Prahalad, G. Hamel, The core competence of  the corporation. “Harvard Business Re-
view”. 1990, May-June, pp. 79-91; J. Barney, Firm resources and sustained competitive advantage, “Journal of 
Management”. 1991, No. 1, pp. 99-120; D. J.Collis, C. Montgomery,  Corporate strategy. Resources and the 
scope of the firm, Irwin/McGraw-Hill, Chicago 1997.

7 B. de Wit, R. Meyer,  Strategy synthesis: Resolving strategy paradoxes to create competitive advantage,  
Thomson Learning, London 2005.

8 J.D. Lewis, Partnerships for profit. Structuring and managing strategic alliances. Free Press, New York 
1990. R.M. Kanter,  Collaborative advantage. “Harvard Business Review”, 1994, No. 4, pp. 96-108; R.M. Mor-
gan, S.D. Hunt, Relationship-based competitive advantage: the role of relationships marketing in marketing 
strategy, “Journal of Business Research”, 1999, Vol. 46, pp. 281-290; B. Donaldson, T. O’Toole, Strategic Market 
Relationship, 2nd ed., J. Wiley, Chichester, 2007.

9 See e.g.C. Freeman, (1991),  Networks of innovators: a  synthesis, “Research Policy”, 1991, No. 5, pp. 
499-514; M. Sakakibara, Heterogeneity of firm capabilities and co-operative research and development: an 
empirical examination of motives, “Strategic Management Journal”, 1997, Vol. 18, No. 6, pp. 143-216; G.G. 
Bell, Clusters, networks, and firm innovativeness, “Strategic Management Journal”, 2005, Vol. 26, pp. 287-295.

10 Although the term „open innovation” was  coined  by H. Chesbrough (2003) in his book Open innova-
tion , the idea of  using external sources of innovation was  practiced  many years before that, and presented 
in the literature on innovation management. More on the  concept of open innovation see e.g. in H. Ches-
brough, W. Vanhaverbeke, J. West, Open innovation. Researching a new innovation paradigm. Harvard Busi-
ness School Press, Boston 2006; E. von Hippel,  Democratizing innovation. MIT Press, Cambridge, MA, 2005.

11 U. Lichtenthaler, Open innovation: past research, current debates, and future directions. „Academy of 
Management Perspectives”, 2011, February,  p. 77.

12 T.H. Clausen, M. Pohjola, op. cit..
13 Ibidem.
14 Y. Caloghirou, I. Kastelli, A. Tsakanikas, Internal capabilities and external knowledge sources: Comple-

ments or substitutes for innovative performance. „Technovation” 2004, vol. 24, pp. 29-39; R. Belderbos, M. 
Carre, B. Lokshin, Complementarity in R&D cooperation strategies, “Review of Industrial Organisation”, 2004, 
Vol. 28, No. 4, pp. 401-426; B. Cassiman, R.Veugelers, In search of complementarity in innovation strategy: 
internal R&D, cooperation in R&D and external technology acquisition. “Management Science”, 2006, Vol. 52, 
No. 1. pp. 68-82; C. Schmiedeberg, Complementarities of innovation activities: An empirical analysis of the 
German manufacturing sector. „Research Policy”, 2008, vol 37, pp. 1492-1503.

15 K. Laursen, A. Salter, Open for innovation: the role of openness in explaining innovation performance 
among U.K. manufacturing firms. „Strategic Management Journal” 2006, Vol. 27, pp. 131-150; J. Hagedoorn, 
N. Wang, Is there complementarity or substitutability between internal and external R&D strategies? UN Uni-
versity, UNU-Merit Working Paper Series No. 2010-005.
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16 J.C. Narver, S.F. Slater,  The effect of  a market orientation on business profitability. „Journal of  Market-
ing”, 1990, Vol. 54, October, pp. 20-35;  G.S. Day,  The capabilities of market-driven organizations, „Journal 
of Marketing”, 1994, Vol. 58, October, pp. 37-52; S. Singh, Market orientation, corporate culture and business 
performance, Ashgate, Burlington, VT. 2004; J.R. Best, Market-based management. Strategies for growing cus-
tomer value and profitability. 5th ed. Pearson Education, Upper Saddle River, N.J. 2009.

17 C. Mothe, T.U.N. Thi, The link between non-technological innovation and technological innovation,  
„European Journal of Innovation Management”, 2010, Vol. 13, No. 3, pp. 313-332.

18 B. Lokshin, A. van Gils, E. Bauer, Crafting firm competencies to improve innovative performance. 
UNU-MERIT Working Paper Series 009, United Nations University, Maastricht Economic and Social Re-
search and Training Centre on Innovation and Technology, 2008.

19 See  M. Song, C. Droge, S. Hanvanich, R. Calantone, Marketing and technological resource complemen-
tarity: an analysis of their interaction effect in two environmental contexts. „Strategic Management Journal”, 
2005, Vol. 26, pp. 259-276;  J. Tidd, J. Bessant,. Managing innovation: integrating technological, market and 
organizational change. (4th ed.). J. Wiley, Chichester 2009.

20 Statutory research of World Economy Collegium No 05/S/0013/10 „International Competitiveness of 
Polish Enterprises – the Analysis of Innovation Potential and Innovation Strategies of Polish Enterprises”, au-
thors: T. Gołębiowski, L. Danik, M.S. Lewandowska, J. Żukowska, Warsaw 2010.

21 Authors would like to thank Prof. M. Rószkiewicz for consulting the applied methods.
22 Woodward, R., Yoruk, D.E, Koc, P., Pander, W. (2010). Knowledge-based entrepreneurship in Poland, 

CASE Network Studies and Analyses. No. 408/ 2010. Warsaw; Wziątek-Kubiak, A., Balcerowicz, E., Peczkows-
ki, M., Differentiation of innovation behaviour of manufacturing firms In the New Member States – Cluster 
analysis on firm-level data, (2009) Micro-Dyn, Working Paper, No. 08/09, Warsaw.
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Opcyjne programy motywacyjne 
w systemach wynagradzania menedżerów 

wyższego szczebla

Wprowadzenie

Kreacja systemów motywacyjnych pojawiła się w spółkach publicznych jako rezul-
tat oddzielenia praw własności przedsiębiorstwa od zarządzania nim. Mają one na celu 
zbliżenie perspektywy właścicieli i agentów oraz zminimalizowanie istniejącego między 
nimi konfliktu interesów. W wyniku bezpośredniego włączenia menedżerów do udziału 
w efektach wzrostu firmy oczekuje się dążenia do maksymalizowania jej wartości. Syste-
my motywacyjne służą jednak również zatrzymaniu najlepszych, najbardziej wydajnych 
i strategicznych pracowników1. Kreowanie wartości i zarządzanie nią, w dużym stopniu 
uzależnione jest zatem od swoistego rodzaju interesariuszy firmy, jakimi są menedże-
rowie. Wzrost wartości firmy wynikający z  ich działań przekłada się nie tylko na ich 
indywidualne profity, ale także ma wpływ na relacje z wieloma innymi interesariuszami 
(m.in. inwestorami, dostawcami i odbiorcami). 

Genezy systemów motywacyjnych można doszukiwać się w problemie konfliktu inte-
resów zaobserwowanym przez A.A. Berle i G.C. Meansa2 i sformalizowanym w pracach 
m.in. M.C. Jensena i W.H. Mecklinga3 oraz E.F. Famy4 jako teoria agencji. Według niej, 
działania wynajętych menedżerów najwyższego szczebla nie są zbieżne z celami właści-
cieli, a w skrajnych przypadkach mogą nawet prowadzić do destrukcji wartości przed-
siębiorstw. Problemem wynagrodzeń menedżerów zajęli się w  latach 80. M.C.  Jensen 
i K.J. Murphy, którzy na podstawie badań przeprowadzonych w amerykańskich spółkach 
wykazali brak istotnego związku między wysokością wynagrodzenia prezesów a warto-
ścią spółek5. Wniosek swój wyciągnęli na podstawie korelacji tempa wzrostu wartości 
spółek i  tempa wzrostu wynagrodzeń płaconych prezesom. Okazało się bowiem, że na 
każdy tysiąc dolarów wzrostu rynkowej wartości firmy w  danym roku wynagrodzenie 
prezesa wzrastało przeciętne tylko o 3 dolary6.. W badaniach podjętych 10 lat później 
J. Liebman and B. Hall wskazali, że do końca lat 90. powiązanie płacy z wynikami firm 
skutkowało blisko dziesięciokrotnym wzrostem wynagrodzeń prezesów w porównaniu 
do lat 80. Autorzy ci uzasadniali to „namnożeniem się” opcji menedżerskich7. Z kolei 
obserwacje poczynione przez K.J. Murphyego, wskazywały na różnorodność i heteroge-
niczność praktyk wypłat w różnych firmach, branżach, krajach oraz w różnym czasie8. 
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Interesującą tezę w tej kwestii postawili L. Bohdanowicz i J. Jeżak, na podstawie przepro-
wadzonych przez nich w Polsce badań mocno zakorzenionych w teorii agencji. Oceniając 
efektywność funkcjonowania spółek na podstawie trzech miar księgowych, tj. rentowno-
ści aktywów netto (ROA), rentowności kapitału własnego (ROE) i stopy wzrostu aktywów 
(SAR) oraz jednej miary rynkowej, a mianowicie stopy zwrotu dla inwestorów z inwestycji 
w walory danej spółki (TSR), potwierdzili pozytywną korelację między wielkością udziału 
we własności członków zarządów a wartością aktywów polskich spółek giełdowych, co ich 
zdaniem wiązało się z chęcią uzyskiwania wyższych wynagrodzeń9. 

Proces konstrukcji systemów motywacyjnych, użyte narzędzia oraz proces realiza-
cji są niezwykle skomplikowane. Jednym z rodzajów takich świadczeń są opcje mene-
dżerskie. Choć znane od dawna w  rozwiniętych gospodarkach, nie są jeszcze rozpo-
wszechnione na szeroką skalę w naszym kraju. Obecnie w Polsce stają się coraz częściej 
wykorzystywanym narzędziem motywowania kluczowych menedżerów w  spółkach 
publicznych. Jednocześnie w naszym kraju rośnie liczba zarówno wprowadzanych pro-
gramów, jak i spółek, które te programy wprowadzają. Wprawdzie badania prowadzone 
przez różne instytucje się różnią, to jednak większość z nich potwierdza, że największy 
odsetek programów funkcjonuje w branży finansowej. Najszybciej tego typu programy 
wdrożyły spółki z kapitałem zagranicznym w ramach globalnego planu motywacyjnego 
opracowanego przez zagraniczną spółkę matkę. Programy takie funkcjonują też prawie 
we wszystkich spółkach należących do funduszy private equity10.

Celem artykułu jest przedstawienie charakterystycznych cech i znaczenia opcyjnych 
programów motywacyjnych w systemach wynagradzania menedżerów wyższego szcze-
bla w ramach koncepcji zarządzania wartością oraz ich funkcjonowania w Polsce. Za-
warto w nim przykład konstrukcji programu motywacyjnego, który został zaimplemen-
towany w spółce Polimex-Mostostal SA., notowanej na GPW w Warszawie. 

Cele systemów motywacyjnych w koncepcji VBM11

Konstrukcja opcyjnych programów motywacyjnych, jak i szerzej, systemów wynagrodzeń 
menedżerów, jest pochodną wielu parametrów. Celem tych systemów jest przede wszystkim 
pozyskiwanie menedżerów i ich efektywne motywowanie. Programy te powinny być konstru-
owane w taki sposób, aby skutecznie motywować menedżerów do zachowań zgodnych z ce-
lami spółki i akcjonariuszy, ale jednocześnie aby mogły zaspokajać jego indywidualne cele. To 
motywowanie menedżerów do wydajności powinno spełniać dwa warunki12:
1) promować gotowość i zdolność do podejmowania i rozwiązywania nowych problemów 

w sposób twórczy i nowatorski, nagradzać umiejętności wykorzystania pojawiających 
się szans i okazji oraz elastycznego przystosowania do zmieniających się warunków;

2) wspierać interesy właścicieli, co oznacza, że menedżerowie myślą i działają, jak wła-
ściciele i inwestorzy, przy równoczesnej trosce o własny dobrobyt.
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Wpływ na programy motywacyjne mają następujące elementy:
1) związane z parametrami pracy:

a) treści i wymagania pracy,
b) potencjał kompetencyjny,
c) efekty pracy,
d) oczekiwania pracowników,
e) postrzeganie wynagrodzeń przez pracowników;

2) związane z parametrami firmy:
a) możliwości finansowe firmy,
b) strategia firmy,
c) strategia zarządzania kapitałem ludzkim,
d) forma kontroli spółki,
e) sektor działalności,
f) typ własności,
e) faza rozwoju,
f) wielkość firmy,
g) typ kultury organizacyjnej;

3) związane z otoczeniem zewnętrznym:
a) rynek pracy i inne realia społeczne,
b) dobre obyczaje, 
c) przepisy prawa.

TABELA 1. Cele systemów motywacyjnych w koncepcji VBM

Cele systemu Uzasadnienie

Powiązanie systemu ocen i motywacji pracowników 
z realizacją celów organizacji zawartych w strategii 
VBM

Jedynie wewnętrzna spójność całego systemu VBM 
zapewnia jego efektywne funkcjonowanie (według 
najlepszych praktyk)

Motywowanie menedżerów, aby czuli się 
właścicielami firmy

Jedynie ekonomiczna identyfikacja z interesami 
akcjonariuszy pozwala na działania pomnażające 
bogactwo

Wzmocnienie poczucia odpowiedzialności wśród 
kadry kierowniczej za wyniki osiągane w długim 
okresie

Częste dbanie menedżerów wyłącznie o osiąganie 
korzyści krótkoterminowych, co w dłuższej 
perspektywie może działać na szkodę spółki

Upowszechnienie zasady i zapewnienie zrozumienia 
oraz akceptacji systemu motywacyjnego przez kadrę 
kierowniczą, aby menedżerowie znali swoją rolę 
w podnoszeniu wartości spółki

Koncentracja menedżerów na osiąganiu najlepszych 
rezultatów, a nie próbach obchodzenia jego zasad

Źródło: K. Sowińska-Bonder, D. Fietkiewicz, Motywowanie menedżerów do realizacji wzrostu wartości, [w:] Value Based Ma-
nagement. Koncepcje, narzędzia, przykłady, red. A. Szablewski, K. Pniewski, B. Bartosiewicz, Poltext, Warszawa 2008, s. 161.
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System motywacyjny powinien upowszechniać zasady VBM i wesprzeć rozumienie 
ich działania, aby każdy objęty nim pracownik znał swoją rolę w kreowaniu wartości dla 
akcjonariuszy (tabela 1).

Programy motywacyjne w modelach wynagrodzeń

Model wynagradzania kluczowych menedżerów na świecie, ale też i w Polsce, jest 
zdecydowanie odmienny od struktury płacy pozostałych pracowników i składa się z:
 • elementów stałych, takich jak płaca zasadnicza i  inne świadczenia (np. samochód, 

mieszkanie itp.),
 • elementów zmiennych krótkookresowych i długookresowych.

W koncepcji zarządzania wartością firmy w kontekście zastosowań systemów mo-
tywacyjnych najważniejszą rolę odgrywa wynagrodzenie zmienne. Jest ono z  regu-
ły wypłacane nieregularnie, a co najważniejsze – jest uzależnione od indywidualnych 
osiągnięć menedżera bądź też całej firmy. Uznaje się, że skłania ono menedżerów do 
współuczestniczenia w  kreowaniu wartości przedsiębiorstwa. Dlatego umożliwia ono 
zarazem wzrost wynagrodzeń menedżerów bez jednoczesnego stałego podwyższania 
kosztów wynagrodzeń13. 

Zmienne elementy wynagrodzenia mogą mieć charakter krótkoterminowy (wszel-
kiego rodzaju premie, prowizje, ale też papiery wartościowe, opcje na akcje itp.) lub dłu-
goterminowy (wszelkiego rodzaju programy mające głównie wymiar własnościowy, tzw. 
programy uwłaszczeniowe w postaci przyznawanych akcji, opcji na akcje itp., ale również, 
choć znacznie rzadziej, gotówkowy w postaci odroczonych premii). Elementy krótkoter-
minowe należy uznać za motywatory o słabszej sile oddziaływania na tworzoną wartość 
w długim okresie, gdyż zwykle uzależnione są od osiągnięcia krótkookresowych (rocz-
nych) celów. Jest to więc kontrowersyjny element wynagrodzenia, który może prowadzić 
do manipulacji bieżącymi wynikami kosztem długoterminowego rozwoju firmy i zwrotu 
dla akcjonariuszy przez zaangażowanie w działania o dużym stopniu ryzyka. Natomiast 
elementy długoterminowe uzależnione są od realizacji długookresowych celów i wyni-
ków firmy oraz odpowiedniego okresu pozostawania w stosunku pracy. To one właśnie 
przez zbliżenie celów zarządu i właścicieli dają najlepsze rezultaty z punktu widzenia ich 
oddziaływania na uczestnictwo kierownictwa firmy w procesie kreowania wartości.

Wśród modeli wynagrodzeń wyróżnić można:
 • dominację wynagrodzeń stałych,
 • dominację wynagrodzeń zmiennych,
 • mieszaną strukturę wynagrodzeń.

W zakresie polityki wynagradzania następuje istotna zmiana trendów, czego dowo-
dzą badania firmy Hay Group14, które wskazują, że po pierwsze, 39 % firm na całym 
świecie zwiększyło lub zamierza zwiększyć udział zmiennego wynagrodzenia w pakie-
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tach wynagrodzeń swoich pracowników. Po drugie, strategie dotyczące wynagrodzeń 
zmiennych stają się obiektem zainteresowania kadry zarządzającej i  wskazuje na to aż 
55 % badanych firm. Po trzecie, przedsiębiorstwa dostosowują systemy premiowania do 
strategii biznesowej. Deklaruje to aż 61 % firm, zaś nieco rzadziej wymieniana jest chęć 
poprawy wydajności organizacyjnej i usprawnienia działania zespołów (40 %). Po czwarte, 
premie są znacznie bardziej powiązane z wynikami finansowymi, a firmy stawiają sobie 
coraz bardziej wymagające cele. Ponad połowa (51 %) badanych firm do określenia wyna-
grodzenia zależnego od wyników wykorzystuje w większym stopniu wskaźniki finansowe, 
takie jak: przychody, zysk i sprzedaż, a w zaledwie 9 % firm kładzie się większy nacisk na 
zadowolenie pracowników. Po piąte, przy wprowadzaniu polityki dotyczącej zmiennego 
wynagrodzenia i mechanizmów jego przyznawania daje się zauważyć większy nacisk na 
mierzenie zwrotu z inwestycji, jaką stanowią przyznane premie. Jedno na pięć przedsię-
biorstw już rozpoczęło wprowadzanie tych zmian w ciągu ostatnich dwóch lat i prawie 
dwa razy więcej (36 %) badanych planuje je wprowadzić w ciągu najbliższych dwóch lat. 

RySUNEK 1. Struktura wynagrodzenia w polskich i zagranicznych spółkach

Źródło: Wynagrodzenia prezesów największych spółek giełdowych. Polska na tle regionu. Raport Deloitte, s. 11, http://
www.deloitte.com/.
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Struktura wynagrodzenia w  polskich i  zagranicznych firmach różni się znacząco. 
Z badań przeprowadzonych przez firmę Deloitte15 wynika, że:
 • udział wynagrodzenia długoterminowego jest prawie dwukrotnie niższy niż w spół-

kach zagranicznych,
 • pomimo podobnego udziału płacy zasadniczej, spółki zagraniczne przyznają dużo 

wyższe premie niż pozostałe korzyści w porównaniu do spółek polskich,
 • w Polsce przyznawane papiery wartościowe mają tylko w około 20 % wartości pakietu cha-

rakter długoterminowy, reszta programu zawiera elementy krótkoterminowe (rysunek 1).

Rodzaje opcji menedżerskich

Opcje menedżerskie są opcjami kupna (call) na akcje pracodawcy, wystawionymi 
przez pracodawcę, a nabywanymi przez pracownika. Uprawniają one ich posiadacza do 
nabycia w przyszłości określonej liczby akcji po z góry ustalonej cenie. Przez analogię do 
opcji finansowej, opcja menedżerska może być typu europejskiego, a więc zrealizowana 
tylko w dniu wygaśnięcia, lub amerykańskiego, a więc jej realizacja może nastąpić w do-
wolnym momencie do dnia wygaśnięcia16. Ponadto, zarówno w teorii, jak i w praktyce, 
opcje można sklasyfikować również według innych kryteriów (tabela 2).

TABELA 2. Rodzaje opcji menedżerskich

Kryterium Rodzaj

Termin osiągnięcia 
wyników 

• opcje przyznawane za przeszłe wyniki
• opcje przyznawane za przyszłe wyniki

Powiązanie ze wskaźnikami 
wpływającymi na cenę akcji

• opcje powiązane ze wskaźnikami wpływającymi na cenę akcji, np. EBIT
• opcje niepowiązane ze wskaźnikami  wpływającymi na cenę akcji

Adresat opcji • przyznawane pracownikom spółki matki 
• przyznawane pracownikom spółek powiązanych

Zakres uprawnionych • przyznawane zarządowi 
• przyznawane kluczowym menedżerom
• przyznawane wszystkim pracownikom 

Rodzaj emitenta akcji • opcje na akcje spółki matki
• opcje na akcje spółki powiązanej

Formy realizacji (narzędzia 
realizacji, nośnika)

• dodatkowa emisja akcji 
• emisja obligacji z pierwszeństwem objęcia akcji 
• emisja obligacji zamiennych na akcje 
• emisja warrantów subskrypcyjnych, skorzystanie z usług subemitenta

Źródło: Opracowanie własne.
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Ponieważ opcje należące do zmiennych składników wynagrodzenia nie powodują 
wypływu gotówki na płace, często błędnie uznawane są za bezkosztowe części wyna-
grodzenia. Wynika to również z faktu, że przez wiele lat brak było jasnych reguł uzna-
wania opcji jako kosztu księgowego wpływającego na wyniki spółek. Skłaniało to do 
ignorowania tych wydatków i prowadziło do zaniedbywania dokładnego obliczenia, 
jaka kwota przekazywana była uprawnionym menedżerom drogą opcji. Jednak, jak 
podkreślają M.C. Jensen i K.J. Murphy, dla spółki kosztem przyznania opcji zakupu 
jej akcji jest koszt alternatywny wynikający z rezygnacji ze sprzedaży tych opcji na 
rynku17.

Procedura realizacji programu motywacyjnego

Programy motywacyjne realizowane są na podstawie stosownego regulaminu, w ra-
mach którego określa się następujące parametry18:
 • osoby uprawnione do nabywania akcji lub sposób ich wyboru,
 • warunki, jakie muszą być spełnione, aby nabyć opcję,
 • warunki, jakie muszą być spełnione, aby osoby, które nabędą opcję, mogły nabyć akcje,
 • ograniczenia w zbywalności akcji,
 • warunki utraty opcji,
 • warunki dziedziczenia nabytych akcji lub opcji,
 • terminy przyznania oraz realizacji opcji,
 • warunki wykupu akcji od subemitenta usługowego w razie nieprzyznania lub nie-

zrealizowania opcji.

TABELA 3. Realizacja przykładowego programu opcyjnego 

Subemisja usługowa

Etap 1 Podjęcie uchwały walnego zgromadzenia w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego 
oraz upoważnienie rady nadzorczej do uchwalenia regulaminu programu motywacyjnego

Etap 2 Podjęcie uchwały walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji, wyłączenia prawa poboru 
akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, wprowadzenia akcji do publicznego obrotu oraz 
upoważnienia zarządu spółki do zawarcia umowy o submisję usługową

Etap 3 Podjęcie uchwały przez radę nadzorczą spółki w sprawie ustanowienia regulaminu programu 
motywacyjnego oraz określenia listy osób uczestniczących w programie

Etap 4 Wprowadzenie akcji spółki do publicznego obrotu, uzyskanie zgody KNF na zasady dystrybucji 
akcji

Etap 5 Zawarcie umowy z podmiotem pełniącym funkcję subemitenta usługowego
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Subemisja usługowa

Etap 6 Subskrybowanie i opłacenie akcji przez subemitenta usługowego

Etap 7 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

Etap 8 Zbywanie akcji przez subemitenta usługowego osobom uprawnionym w ramach programu 
motywacyjnego

Emisja obligacji zamiennych

Etap 1 Podjęcie uchwały walnego zgromadzenia w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego 
oraz upoważnienie rady nadzorczej do uchwalenia regulaminu programu motywacyjnego

Etap 2 Podjęcie uchwały walnego zgromadzenia w sprawie emisji obligacji zamiennych, emisji akcji 
oraz wyłączenia prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy 

Etap 3 Podjęcie uchwały walnego zgromadzenia w sprawie wprowadzenia akcji oraz ewentualnie 
obligacji do publicznego obrotu oraz upoważnienia zarządu spółki do zawarcia umowy 
o submisję usługową 

Etap 4 Podjęcie uchwały przez radę nadzorczą spółki w sprawie ustanowienia regulaminu programu 
motywacyjnego oraz określenia listy osób uczestniczących w programie 

Etap 5 Skierowanie publicznej lub niepublicznej propozycji nabycia obligacji zamiennych, objęcie 
wszystkich obligacji, które mają być podstawą opcji przez podmiot pełniący funkcję powiernika; 
wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółki, na które będą zamieniane obligacje

Etap 6 Opłacenie obligacji przez powiernika usługowego

Etap 7 Przeniesienie własności obligacji na rzecz osób uczestniczących w programie

Etap 8 Zamiana obligacji na akcje i podwyższenie kapitału zakładowego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie C. Pyszkowski, Menedżerskie programy motywacyjne, [w:] Wycena i zarządzanie 
wartością firmy, red. A. Szablewski, R. Tuzimek, Poltext, Warszawa 2006, s. 432.

Wśród najbardziej znanych form realizacji programów opcyjnych wymienić można 
wykorzystanie submisji usługowej, emisję obligacji zamiennych, emisję obligacji z pra-
wem pierwszeństwa. Na przykład, w Polsce w 2007 r. spośród 65 spółek, które ujawni-
ły szczegóły programów motywacyjnych, w  17 z  nich program uprawniał do objęcia 
obligacji zamiennych na akcje, w 3 opcji na akcje, w 17 warrantów subskrypcyjnych, 
a w pozostałych – akcji19. Należy pamiętać, że akcje obejmowane w wyniku realizacji 
opcji pochodzą z  nowych emisji albo są wcześniej odkupione z  rynku przez spółkę. 
W tabeli 3 pokazano przykładową procedurę realizacji programu opcyjnego z wykorzy-
staniem submisji usługowej oraz emisji obligacji zamiennych.

cd. tabeli 3
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Kryteria przyznania i realizacji opcji menedżerskich
Właściwie zaprojektowane zasady wynagradzania, wiążące interes kadry zarządza-

jącej z interesami akcjonariuszy, mają dla procesu tworzenia wartości kluczowe znacze-
nie. Cele motywacyjne menedżerów wynikają bowiem z ich kompetencji i konieczno-
ści zaangażowania, co wynika ze złożoności celów firmy. Problem ten podkreślał m.in. 
A. Rappaport, który twierdził, że na każdym poziomie odpowiedzialności organizacyj-
nej należy uwzględnić to, w jaki sposób powiązać wynagrodzenia z wynikami spółki20.

W  kontekście zagadnienia płacenia za wyniki istotna jest sama praca menedżera, 
która, jak pisał P.F. Drucker, „powinna wynikać z jakiegoś zadania służącego osiągnięciu 
celów firmy”21. Praca ta winna charakteryzować się najszerszym możliwym zakresem 
kompetencji i władzy oraz wnosić mierzalny wkład w sukces firmy. Natomiast cele w sfe-
rze wydajności powinny być czynnikami, którymi kierują się menedżerowie w swoich 
działaniach i które stanowią przedmiot ich kontroli. 

Kluczowym problemem w systemach motywacyjnych są również mierniki efektyw-
ności, które mogą mieć charakter krótkoterminowych wskaźników opartych na statycz-
nej analizie danych księgowych oraz długoterminowych wielkości opartych na analizie 
modeli wzrostu wartości wynikających z  map wartości poszczególnych firm. Dlatego 
w tym kontekście uwypukla się kwestia zaprojektowania kryteriów uczestnictwa w pro-
gramie i  jego realizacji. Kryteria te z  jednej strony warunkują nabycie określonej puli 
opcji na akcje, a z drugiej są wyrazem interesów i planów rozwojowych firmy. Powinny 
ze sobą współgrać tak, jak w systemie tworzenia wartości dla akcjonariuszy konieczne 
jest zapewnienie zgodności między miernikami opartymi na wynikach krótkookreso-
we i miernikami oceniającymi procesy długoterminowe mające na celu maksymalizację 
wartości firmy22. Wśród tych kryteriów wyróżnia się:
 • kryteria lojalnościowe – staż w firmie oraz aktualny status zatrudnienia,
 • kryteria rynkowe – kurs akcji lub jego korelacja z indeksami giełdowymi, które w za-

sadzie są poza bezpośrednią kontrolą zarządu23,
 • kryteria nierynkowe – osiągane wskaźniki finansowe (np. zysk operacyjny, zysk net-

to, EBITDA), możliwe do kontrolowania przez zarząd.
Słusznie zauważa P. Urbanek, że niezależnie od szczegółowych rozwiązań, jakie zo-

staną przyjęte w konkretnym przypadku, mierniki te powinny24:
 • wyrażać efektywność korporacji, którą należy rozumieć jako dążenie do osiągania 

nadwyżki ekonomicznej oraz realizacji celów stawianych przed korporacją, 
 • mieć obiektywny charakter, co oznacza, iż wartość miernika powinna być efektem 

procesów obiektywnej wyceny zachodzącej na rynku kapitałowym, rynku produk-
tów i czynników produkcji, rynku pracy menedżerów,

 • być niepodatne na możliwość manipulowania nimi przez kierownictwo spółek, 
m.in. przez stosowanie procedur tzw. kreatywnej rachunkowości, 

 • zależeć od czynników będących w dużym stopniu pod kontrolą menedżerów.
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Na aspekt wynagrodzeń menedżerów w  kontekście powiązań wyników spółek 
z uwłaszczeniem menedżerów zwracali uwagę wspomniani już autorzy L. Bohdanowicz 
i J. Jeżak. Wskazali oni potrzebę zbadania, czy spółki o dużych pakietach akcji w rękach 
menedżerów nie popadają w pułapkę wzrostu, dążąc do niego za wszelką cenę i rów-
nocześnie zaniedbując inne opcje strategiczne, np. wyróżnianie się na tle konkurencji 
w  jakimś obszarze, m.in. rynkowym, technologicznym25. To zagadnienie ma niebaga-
telne znaczenie, gdyż cele strategiczne firmy ewoluują, co potwierdzają m.in. badania 
Deloitte „Kondycja sektora dużych przedsiębiorstw 2010”, przeprowadzone na zlecenie 
Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, wśród 388 aktywnych firm 
prywatnych i państwowych zatrudniających 250 osób i więcej, z siedmiu sekcji Polskiej 
Klasyfikacji Działalności (PKD)26. Co ciekawe, prawie o  połowę mniej firm niż rok 
wcześniej  koncentrowało się na wzroście zysku (17,3 %) w porównaniu do 31,9 %, kiedy 
to cel ten miał znaczną przewagę nad innymi (tabela 4). Tylko 12,4 % zmierza do wzro-
stu wartości rynkowej wobec 18,4 % w poprzednim roku. Najwięcej spośród badanych 
przedsiębiorstw (25,1 %) za nadrzędny cel strategiczny uznało wzrost udziału w rynku, 
niewiele mniej stawia przede wszystkim na wzrost sprzedaży, a utrzymanie się na rynku 
jest celem 19,3 % przedsiębiorstw. 

TABELA 4. Cele strategiczne przedsiębiorstw

Cel strategiczny 2009 (%) 2010 (%)

Wzrost zysku 31,9 17,3

Wzrost wartości rynkowej 
przedsiębiorstwa

18,4 12,4

Wzrost udziału w rynku 19,6 25,1

Wzrost sprzedaży 16,2 21,6

Utrzymanie się na rynku 10,1 19,3

Inny 3,8 4,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Szanse i  zagrożenia rozwoju dużych firm w  Polsce. Wyniki badania. Deliotte, 
PKPP Lewiatan, Warszawa 2011, s. 7.

Regulacje unijne w zakresie kształtowania i raportowania 
programów motywacyjnych

Prawidłowa konstrukcja pakietu wynagradzania menedżerów i otwartość informa-
cyjna w tym zakresie stają się w obliczu wydarzeń ostatniego kryzysu coraz pilniejszą 
potrzebą biznesową27. Wynika to z konieczności ciągłego motywowania menedżerów do 
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tworzenia wartości przedsiębiorstwa w warunkach niepewności rynkowej, ale też przede 
wszystkim potrzeby odbudowy zaufania inwestorów do zarządów spółek. O ile bezdy-
skusyjna jest prawidłowa konstrukcja modelu wynagrodzeń, o tyle kwestia otwartości 
informacyjnej może okazać się pod pewnymi względami dość kontrowersyjna. Ujawnia-
nie informacji o indywidualnych wynagrodzeniach i ich powiązaniach z określonymi ce-
lami może bowiem prowadzić do ryzyka erozji przewagi konkurencyjnej zarówno w za-
kresie kluczowych obszarów koncentracji działalności firmy, jej strategii, jak i z punktu 
widzenia utrzymania kluczowych menedżerów. 

Choć polskie spółki plasują się dość wysoko pod względem ujawniania informacji, 
to i tak pozostają daleko w tyle za spółkami zlokalizowanymi w Europie Zachodniej czy 
USA. Trudno bowiem z  informacji raportowanych przez spółki uzyskać szczegółowe 
dane na temat programów motywacyjnych w nich obowiązujących. Publikowane przez 
nie informacje nie są spójne, a co więcej, ich zakres jest często dość ograniczony w po-
równaniu do stanowiska Komisji Europejskiej, która stoi na straży pełnej transparentno-
ści polityki wynagrodzeń spółek publicznych. Według jej zaleceń, które wprowadzono 
do dokumentu „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW”, struktura wynagrodzeń 
powinna zawierać28:
 • wyszczególnienie zmiennych i stałych elementów wynagrodzenia,
 • określenie kryteriów wydajności stanowiących podstawę wypłaty zmiennych skład-

ników wynagrodzeń i uprawnień do opcji na akcje, akcje,
 • wskazanie związku między wydajnością a wynagrodzeniem,
 • parametry oraz uzasadnienie systemu premii rocznych i wszelkich innych świadczeń 

niepieniężnych,
 • opis systemów funkcjonowania dodatkowych programów emerytalnych;
 • ograniczenie wysokości odprawy z tytułu rozwiązania umowy,
 • powiązanie zmiennych składników wynagrodzenia ze z góry określonymi kryteria-

mi wynikowymi, w tym o charakterze innym niż finansowy,
 • odroczenie w  czasie o  kilka lat wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia 

w znacznej wartości, przy jednoczesnym obwarowaniu jej warunkami związanymi 
z wynikami przedsiębiorstwa,

 • zapewnienie możliwości odzyskania zmiennych składników wynagrodzenia wypła-
canych na podstawie danych, które okazały się w oczywisty sposób nieprawdziwe.
W ocenie instytucji europejskich nieodpowiednia struktura pakietów wynagro-

dzeń obowiązujących w wielu instytucjach i zachęcających do nadmiernego do ryzy-
ka w istotnej mierze przyczyniła się do kryzysu finansowego. Odpowiedzią na to są 
nowe regulacje zawarte w tzw. Dyrektywie CRD III, zobowiązujące przedsiębiorstwa 
inwestycyjne oraz instytucje kredytowe (w praktyce przede wszystkim banki i domy 
maklerskie) do prawidłowego projektowania wynagrodzeń kierownictwa wyższego 
szczebla i  osób podejmujących decyzje dotyczące ryzyka. Dyrektywa ta nakazuje 
między innymi29:
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 • zapewnienie zgodności polityki wynagrodzeń z prawidłowym i skutecznym zarzą-
dzaniem ryzykiem, strategią działalności, celami, wartościami i długoterminowymi 
interesami firmy;

 • powiązanie wysokości zmiennych składników wynagrodzenia oraz odprawy z tytułu 
wcześniejszego rozwiązania umowy z wynikami danego pracownika i ogólnymi dłu-
goterminowymi wynikami firmy; 

 • wprowadzenie elastycznej polityki dotyczącej zmiennych składników wynagrodze-
nia, która będzie pozwalała na odroczenie, a nawet całkowite wstrzymanie ich wypłat 
(co najmniej 50 % wynagrodzenia zmiennego wypłacane w akcjach lub powiązanych 
z nimi instrumentach albo odpowiadających im niepieniężnych instrumentach, co naj-
mniej 40 % wynagrodzenia zmiennego rozłożona na okres nie krótszy niż 3 do 5 lat);  

 • zastosowanie specyficznych mechanizmów, tj. odebrania wcześniej wypłaconej pre-
mii (clawback) oraz obniżenia wynagrodzenia o  odroczonym terminie płatności 
(malus) w sytuacji słabszych wyników finansowych danej instytucji;

 • konieczność powołania komitetów ds. wynagrodzeń, które będą wydawać kompe-
tentną i  niezależną opinię na temat polityki i  praktyki wynagrodzeń oraz zachęt 
wprowadzanych z myślą o zarządzaniu ryzykiem, kapitałem i płynnością.

Opcyjne programy motywacyjne w spółkach 
notowanych na GPW w Warszawie w latach 2003–2010

Programy opcji menedżerskich są bardzo popularne w  krajach anglosaskich. 
W  USA 95  % spółek o  dochodach przekraczających 3 mld dolarów ma takie pro-
gramy, w Wielkiej Brytanii – 93 %, a w Europie kontynentalnej – 63 %. W 2001 r. 
w  Polsce było dwadzieścia działających programów wśród spółek notowanych na 
Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie30. Na koniec czerwca 2007 r. 
programy opcji menedżerskich funkcjonowały wśród 29 % spółek publicznych31, a do 
2010 r. wdrożono 230 programów opcyjnych w blisko 200 notowanych spółkach32. 

Uczestnicy programu w spółkach giełdowych w Polsce otrzymują prawo do obję-
cia średnio 4,5  % akcji spółki na dzień uchwalenia programu. Głównymi adresatami 
programów opcji menedżerskich są zarządy. Aż 92 % wszystkich programów obejmuje 
tylko zarząd lub zarząd i kluczową kadrę spółki, z czego zarząd otrzymuje średnio 56 % 
instrumentów z całej puli programu33. Do rzadkości na polskim rynku należy obejmo-
wanie programami motywacyjnymi rad nadzorczych, które występuje w 5 % spółek gieł-
dowych. Zainicjowanie lub kontynuowanie programów dla członków rad nadzorczych 
w okresie 2009–2010 wystąpiło w 6 spółkach notowanych na rynku głównym, tj. GTC, 
Petrolinvest, Netii, MCI Management, Centrozap, Budopol Wrocław oraz w  dwóch 
z rynku New Connect, tj. Microtech International i Wadex34. 
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Przeciętny okres trwania programu, obejmujący czas między datą uchwały WZA 
o wprowadzeniu programu a ostatnim dniem jego realizacji, wynosi 4,5 roku. Przy 3-let-
nim okresie nabywania uprawnień średni okres realizacji programu wynosi 2,6 roku. 
Natomiast na świecie programy takie trwają zwykle od 3 do 9 lat.

Uczestnik programu motywacyjnego w  Polsce musi najczęściej spełnić 2 warunki: 
warunek lojalnościowy i  jeden warunek dodatkowy (w  66  % przypadków nierynkowy, 
w 34 % rynkowy). Najpopularniejszymi warunkami nierynkowymi są zysk netto (32 %) 
oraz EBITDA (28 %). Kryteria rynkowe pełnią głównie rolę kryteriów uzupełniających, 
a wśród nich najczęściej, bo aż w 54 % wykorzystywane są kryteria bazujące na wzroście 
kursu akcji (kurs średni, stosunek kursu zamknięcia do ceny emisyjnej i inne). Popular-
ne jest również kryterium odniesienia zwrotu z akcji do zwrotu z indeksu WIG (38 %). 
Wśród innych kryteriów rynkowych wyróżnia się na przykład wzrost wartości rynkowej 
spółki. Istnieją też programy, w których warunek lojalnościowy jest uzupełniony o dwa lub 
trzy warunki dodatkowe35.

Analiza wartości programów wykazuje, że 80 % z nich jest „w pieniądzu” (in-the-mo-
ney)36 już w momencie uchwalenia. Pozostałych 20 % programów jest „poza pieniądzem” 
(out-of-the-money)37, a opłacalność ich realizacji uzależniona jest od wzrostu kursu akcji 
do poziomu przekraczającego zakładaną cenę wykonania38. Gdy ten wzrost nie nastąpi, re-
alizacja programów jest nieopłacalna. Na przykład, w 2008 r. programy oparte na opcjach 
na akcje okazały się nieefektywne z powodu niespełnienia kryterium objęcia uprawnień 
albo cena wykupu była wyższa od aktualnego kursu akcji spółki39. Wskutek kryzysu spół-
ki nie realizowały zamierzonych celów na akceptowanym przez akcjonariuszy poziomie, 
a ponadto w tym okresie obserwowaliśmy znaczną korektę wyceny rynkowej wielu spółek. 

Program motywacyjny Grupy Polimex-Mostostal SA 
na lata 2009–2011

Polimex-Mostostal SA jest firmą inżynieryjno-budowlaną. Spółka oferuje szero-
ki asortyment usług świadczonych na zasadach generalnego wykonawstwa dla branży 
chemicznej, rafineryjno-petrochemicznej, energetycznej, ochrony środowiska oraz bu-
downictwa przemysłowego i ogólnego. Firma działa także w obszarze budownictwa dro-
gowego i kolejowego oraz infrastruktury komunalnej. Polimex-Mostostal jest najwięk-
szym w Polsce producentem i eksporterem wyrobów stalowych – około 25 % sprzedaży 
spółki stanowi eksport. Działalność eksportowa wspierana jest przez międzynarodową 
sieć sprzedaży – przedstawicielstwa lub lokalnie zarejestrowane oddziały oraz zakłady 
produkcyjne za granicą (tabela 5).

Spółka Polimex-Mostostal S.A. zadebiutowała na GPW w Warszawie w 1997 r. Obec-
ny kształt uzyskała w 2004 r., w wyniku fuzji dwóch firm: Polimex-Cekopu S.A. (funk-
cjonującej od 1945 r.) oraz Mostostal Siedlce S.A. (funkcjonującej od 1973 r.). 
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TABELA 5. Grupa Kapitałowa Polimex-Mostostal SA

Energetyka Budownictwo Drogi i koleje Produkcja

WBP Zabrze Sp. z o.o.
Fabryka Kotłów SEFAKO 
SA
Pracownia Wodno- 
-Chemiczna 
EKONOMIA Sp. z o.o.
Centrum Projektowe 
Polimex-Mostostal Sp. 
z o.o.

Polimex-Development 
Kraków Sp. z o.o.
Polimex-Mostostal 
Development Sp. z o.o.
Zakład Budowlano- 
-Instalacyjny „Turbud” 
Sp. z o.o.
S.C. Coifer Impex SRL
PrAT „Polimex- 
-Mostostal Ukraina”

TORPOL Sp. z o.o.
PRInż-1 Sp. z o.o.
WBP Zabrze Sp. z o.o.
PXM Projekt Południe 
Sp. z o.o.

Energomontaż-Północ 
Gdynia Sp. z o.o.
Energop Sp. z o.o.
S.C. Coifer Impex SRL
Czerwonograd ZKM
Fabryka Kotłów SEFAKO 
S.A.
Grande Meccanica SpA

Źródło: http://www.polimex-mostostal.pl/pl/grupa-kapitalowa/produkcja.

W skład zarządu spółki wchodzą cztery osoby, w tym: prezes zarządu – dyrektor ge-
neralny, wiceprezes zarządu – dyrektor pionu operacyjnego, wiceprezes zarządu – dy-
rektor pionu restrukturyzacji i spraw osobowych, wiceprezes zarządu – dyrektor zakła-
du energetyki.

Założenia programu motywacyjnego przyjęto w lipcu 2008 r.40 Objęto nim kluczo-
wą kadrę kierowniczą spółki oraz wybranych spółek z jej grupy kapitałowej41, tj. preze-
sa i członków zarządu spółki, członków kadry kierowniczej spółki, prezesów zarządów 
spółek zależnych. W programie ustalono, że spółka wyemituje 23 217 183 warrantów 
subskrypcyjnych przeznaczonych do nabycia przez osoby uprawnione. Posiadacze war-
rantów zostali uprawnieni do objęcia, w zamian za posiadane warranty, akcji serii J spół-
ki. Warranty te przydzielane miały być w każdym z  lat objętych programem, tj. 2009, 
2010 i 2011 r., w wysokości maksymalnie po 7 739 061 warrantów, a więc po 33,33 %. 
Przeznaczono je do nabycia w następujący sposób:
 • 25 % przez prezesa zarządu spółki, 
 • 25 % przez pozostałych członków zarządu spółki,
 • 50 % przez kluczowych pracowników kadry menedżerskiej spółki i prezesów zarzą-

dów spółek zależnych od spółki.
Do nabycia przez osoby uprawnione we wszystkich latach trwania programu mo-

tywacyjnego przeznaczono maksymalnie 23 217 183 warrantów, tj. ok. 5 % obecnego 
kapitału zakładowego spółki. Natomiast liczba warrantów przeznaczonych do nabycia 
przez osoby uprawnione w poszczególnych latach trwania programu motywacyjnego 
jest różna i uzależniona od dynamiki wzrostu poszczególnych kryteriów przydziału 
(tabela 6). 

Prawo do nabycia warrantów przez osoby uprawnione powstaje z chwilą spełnienia 
się w danym roku co najmniej jednego z kryteriów przydziału, które opierają się na osiąg- 
nięciu w poszczególnych latach wymaganych wzrostów następujących parametrów:
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 • skonsolidowana EBITDA/akcje spółki, 
 • skonsolidowany zysk netto/akcje spółki, 
 • wyrażona w punktach procentowych różnica między procentową zmianą kursu ak-

cji spółki a procentową zmianą wartości indeksu WIG za dany rok trwania progra-
mu motywacyjnego. 

TABELA 6.  Kryteria przyznawania warrantów w programie motywacyjnym
Polimex-Mostostal SA

Kryterium 
przydziału

Zysk 
netto/akcję

Liczba 
warrantów

EBITDA/ 
akcję

Liczba 
warrantów

Różnica 
między 
średnim 

kursem akcji 
a kursem 

WIG

Liczba 
warrantów

2009

15 1 547 812 15 1 547 812 4 pp 1 547 812

18 2 063 750 18 2 063 750 6 pp 2 063 750

21 2 579 687 21 2 579 687 8 pp 2 579 687

2010

15 1 547 812 15 1 547 812 4 pp 1 547 812

18 2 063 750 18 2 063 750 6 pp 2 063 750

21 2 579 687 21 2 579 687 8 pp 2 579 687

2011

15 1 547 812 15 1 547 812 4 pp 1 547 812

18 2 063 750 18 2 063 750 6 pp 2 063 750

21 2 579 687 21 2 579 687 8 pp 2 579 687

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polimex- 
-Mostostal S.A. z dnia 4 lipca 2008 r.

Warranty za dany rok obrotowy przydzielane są osobie uprawnionej pod warunkiem 
zatrudnienia tej osoby lub pełnienia przez nią w danym roku obrotowym funkcji człon-
ka lub prezesa zarządu przez okres co najmniej dziewięciu następujących po sobie mie-
sięcy. Utrata prawa do nabycia warrantów za dany rok następuje w przypadku rozwiąza-
nia umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego za wypowiedzeniem złożonym przez 
osobę uprawnioną przed końcem danego roku obrotowego albo rozwiązania z  osobą 
uprawnioną umowy o pracę na podstawie art. 52 lub 53 Kodeksu Pracy42 lub też roz-
wiązania kontraktu menedżerskiego z przyczyn leżących po stronie osoby uprawnionej, 
uzasadniających natychmiastowe rozwiązanie kontraktu menedżerskiego w dowolnym 
momencie danego roku.
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Każdy warrant nabyty przez osoby uprawnione upoważnia do objęcia jednej akcji 
zwykłej na okaziciela serii J spółki, o wartości nominalnej 4 gr każda43. Akcje zostaną 
wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym na GPW w Warszawie oraz będą mia-
ły formę zdematerializowaną. Cena emisyjna akcji równa jest średniej arytmetycznej 
kursów zamknięcia akcji spółki ze wszystkich sesji GPW w okresie od dnia 5 kwietnia 
2008 r. do dnia 4 lipca 2008 r. włącznie. Realizacja prawa do objęcia akcji wynikającego 
z posiadania warrantów nabytych przez osoby uprawnione może nastąpić najwcześniej 
po upływie trzech lat od przyznania warrantów. Warranty mogą być zatem wykonane 
w następujących okresach: 
 • warranty przyznane za rok 2009: od 1 października 2013 do 31 grudnia 2016 r., 
 • warranty przyznane za rok 2010: od 1 października 2014 do 31 grudnia 2016 r., 
 • warranty przyznane za rok 2011: od 1 października 2015 do 31 grudnia 2016 r. 

Zaprezentowany program jest w trakcie realizacji, dlatego jego skuteczność będzie 
można ocenić dopiero w przyszłości z uwagi na fakt, że nie zakończono jeszcze procesu 
przydziału warrantów za wszystkie objęte nim lata. 

Podsumowanie

W zamian za wypracowanie ponadprzeciętnego wzrostu wartości firmy większość 
właścicieli gotowa jest do dodatkowego wynagrodzenia zatrudnianych pracowników, 
jednak należy mieć na uwadze, że implementacja programów motywacyjnych może 
również doprowadzić do destrukcji wartości. Ma to miejsce wówczas, gdy wypłata wy-
nagrodzenia nie jest uzależniona od spełnienia warunków zbieżnych ze zinstytucjona-
lizowanymi systemami zarządzania wartością przedsiębiorstwa44. Jak wskazano, w pro-
gramach tych często zaniedbywane są na przykład cele strategiczne, co oznacza, że opcje 
udostępnianie są menedżerom bez istnienia w spółkach wyraźnej strategii prowadzącej 
do wzrostu wartości. W rezultacie powoduje to brak zrozumienia celu programu moty-
wacyjnego, co jest jednym z podstawowych warunków jego prawidłowego funkcjonowa-
nia w ramach koncepcji VBM. 

A. Cwynar słusznie zauważa, że w portfelu długookresowego wynagradzania po-
winny znaleźć się nie tylko opcje na akcje, ale także akcje, jak również odroczone pre-
mie, które są głównym bodźcem motywującym w okresach bessy na rynku kapitało-
wym45. Z drugiej jednak strony premie należą do tego rodzaju motywatorów, które mają 
dość krótkotrwałą siłę oddziaływania, a więc w konsekwencji nie muszą powodować 
dbałości o rozwój firmy i wzrostu jej wartości w kolejnych okresach. Natomiast istotną 
zaletą opcji dla menedżerów jest to, że zwykle mamy do czynienia z krótkim okresem 
utrzymywania opcji przez menedżerów, zwykle nie dłuższym niż 3 lata, a ponadto to 
menedżer decyduje o momencie realizacji opcji, stając się jednocześnie właścicielem 
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spółki, ale też potencjalnym giełdowym graczem. Należy jednak pamiętać, że w okre-
sach korekt wycen rynkowych wielu spółek, realizacja opcji na akcje często jest dla 
menedżerów nieopłacalna.

Prawidłowy model wynagrodzeń menedżerów wyższego szczebla, koncentrując 
uwagę na generatorach sukcesu organizacji, niewątpliwie umożliwia pozyskanie najlep-
szych osób z rynku w danej dziedzinie oraz związanie ich z firmą, ale przede wszyst-
kim spaja ich cele z  celami udziałowców. Konsekwencją prawidłowo przygotowanych 
i wdrożonych programów jest nie tylko zapewnienie rynkowego poziomu wynagrodzeń 
menedżerów, ale, poprzez odzwierciedlenie ich rzeczywistych osiągnięć w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem, także wsparcie krótko- i długookresowych celów właścicieli. 

Przypisy
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Stock options programmes in remuneration systems of top executives

Summary

Approximation of perspectives of shareholders and agents and minimizing conflict 
of interests existing between them is the main reason of implementing long-term incen-
tives programs. The process of maximizing company’s value is leading by direct includ-
ing top executives in participation of the effects of its growth. The key idea in executive 
stock options programs is linking the company’s and individual measurements and us-
ing of non-financial criteria. The model of the top executives remuneration enables not 
only to attract the best specialists from the market and link them with the company, but 
firstly, it combines the purposes of the key employees with the purposes of shareholders 
as the result of concentration on generators of success of the organization.
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The Influence of Performance Orientation 
on Job Satisfaction

Introduction

Culture is a fascinating aspect of human life which influences the way people think 
and act, what they value and believe and thus this area attracts scientists of many dif-
ferent fields including psychology, anthropology, sociology and management sciences. 
Culture is shared between groups of individuals and can be identified in nations, orga-
nizations and other societal groups. Numerous attempts have been made to describe 
and quantify culture, of which Hofstede’s (1980; 2001) approach was the most popular 
also due to the fact that it offered quantified cultural dimensions for a large sample of 
50 countries. In a similar but more recent approach the GLOBE study (House et al. 2004) 
attracted high attention by its sheer numbers alone: over 170 scientists investigated cul-
ture in 62 societies. A particularly interesting cultural dimension of the GLOBE study is 
„Performance Orientation” (PO) which describes the degree to which a society values 
constant improvement and innovation. This has not been covered that clearly by Hofst-
ede (2001), since performance oriented aspects are only subsumed in his masculinity/
femininity dimension. Thus, the GLOBE PO dimension allows for a new perspective 
when making cross-cultural research efforts. 

This paper investigates the extent to which PO influences the determinants of 
job satisfaction, an aspect of satisfaction research that has hardly been covered so far. 
In addition, the paper contributes to the ongoing debate on the methodology of the 
GLOBE project concerning the applicability of the ‚values’ and ‚practices’ dimension in 
cross-cultural research.

The nature of job satisfaction 

Having satisfied employees appears to be a management target worth pursuing. Be-
yond the author’s belief that satisfaction of the employees should represent an ethical 
value in itself for the management of any organization, satisfied employees may be also 
economically beneficial for a company. Satisfied employees show higher levels of per-
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formance in the job1 (Judge, Thoresen, et al. 2001) and are of better physical and men-
tal health. In particular, the strong connection to the increasingly diagnosed burnout 
syndrome seems to emphasize the importance of job satisfaction nowadays (Faragher 
et al. 2005). Furthermore, high levels of satisfaction correlate positively with organiza-
tional citizenship behaviour (Organ & Ryan 1995) and negatively with the intention to 
leave the company (Randall et al. 1999) resulting in lower turnover. 

The theories that explain the nature of job satisfaction can be roughly divided into 
two groups: situational theories which see the reason for satisfaction in the employee’s 
work situation, and dispositional theories which see satisfaction rooted within  persons 
themselves. Dispositional models assume that, independently from the work environ-
ment, individuals have a certain way of perceiving their work as more or less satisfying 
– satisfaction as such is rooted in the psychological nature of each individual (Judge, 
Parker, et al. 2001). This view is supported by studies that e.g. showed that employees had 
a stable level of satisfaction over a 5-year period of time although having been working 
in different jobs. Another study showed that identical twins had similar levels of job sat-
isfaction. This indicates that personality might play an important role in the evaluation 
of job satisfaction (Staw & Ross 1985; Arvey et al. 1989). 

The article focuses on situational approaches because they form the basis of the idea 
to make satisfaction manageable. Situational theories assume that the work experienc-
es contribute to the satisfaction of an employee. One of the classic situational defini-
tions of job satisfaction goes back to Locke (1976) who described job satisfaction as the 
„pleasurable or positive emotional state resulting from an appraisal of one’s job or job 
experiences” (p.1300). Cranny and colleagues (1992) state accordingly that there was 
a consensus in research that job satisfaction is „an affective (that is, emotional) reaction 
to one’s job resulting from the incumbent’s comparison of actual outcomes with those 
that are desired” (p.1). Locke (1976) builds the Value-Percept-Model on his definition, 
which has been one of the most influential approaches explaining individual differences 
in job satisfaction. The model assumes that satisfaction is driven by the perception of 
different work experiences that one makes. Employees evaluate different aspects of work 
by comparing what they receive with what they think they should have received or de-
serve similar to the approach of Lawler (1973). In the Value-Percept-Model, however, 
only those aspects of work that are valued by the employee contribute significantly to 
the satisfaction or dissatisfaction at work. More clearly, this can be expressed as follows:

in which S describes the degree of satisfaction with a certain aspect of work, Vc the desired 
amount , P the perceived amount received, and Vi the individual importance of the value 
(Judge, Parker, et al. 2001). The aspect of value importance is supported by many research-
ers who believe that individuals have an internal hierarchy in their value system (Ravlin 
& Meglino 1989; Rokeach 1973). This hierarchy is for example required when people take 
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decisions under conflicting values: the values of higher importance outweigh the values 
of lower importance. Similarly, it is the importance of work values that determines the 
strength of the relationship between  work experience and job satisfaction. 

When it comes to measuring value importance, scientists can choose to take direct 
or indirect measurement. Most straightforward is probably the direct approach, asking 
people to indicate the extent to which they value certain aspects of work. This method 
assumes, however, that the respondents are consciously aware of their values (Hofstede 
1980; Mumford et al. 2002), which is questioned by some researchers (Locke 1976; Maio 
& Olson 1998). In addition, direct ratings rather reflect espoused values that include the 
individual’s interpretations about what preferences and behaviours are socially desirable. 
These might differ from those values that are actually ‚in use’ (Argyris & Schön 1978). 
Alternatively, work values can be measured indirectly. Hereby, the importance of a value 
is reflected by the strength of the relationship between job satisfaction and the respective 
aspect of work applying the mechanism of the Value-Percept-Model. Hofstede (2001) 
emphasized that both approaches measure slightly different things. The direct approach 
„can be called a  ‚sociological’ measure because the answers reflect the respondents’ 
social frames of reference and feelings of social desirability. The other measure … is 
a ‚psychological’ measure because it is unconscious and unaffected by social desirability.” 
(Hofstede 2001, pp. 291–292). Hattrup et al. (2007) compared both methods and found 
that cross-cultural differences in value importance are much larger when using direct 
ratings compared to the indirect measurement. 

Performance orientation as dimension of culture

It is the values that create the link between job satisfaction and culture. As previously 
shown, value importance is the central concept of satisfaction research. It is also impos-
sible to talk about culture without talking about values. Although there is no consensus 
in the definition of culture – Kroeber and Kluckhohn (1985) already have found 164 dif-
ferent definitions at that time – most of them have in common that culture is something 
which is shared among its members and which is relatively stable over time (Gelfand et 
al. 2007). In his ‚onion model’ Hofstede describes that it is the shared values and beliefs 
that are building the core of culture (Hofstede 1980). Theorists believe that values  to 
a large extent result from the socialization and thus they are the product of culture and 
the social system (Bem 1973; Rokeach 1973). These values represent more or less ex-
plicitly, what is good or bad, desirable or undesirable in a society (Williams 1970), and 
they subsequently influence what people do and how people evaluate certain aspects 
or situations (Kluckhohn 1951). This aspect of culture has been popularly described as 
a „patterned ways of thinking” (Kluckhohn 1951, p. 86) or the „collective programming 
of the mind” (Hofstede 2001, p. 9). 
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Several attempts have been made to identify and quantify the underlying values of 
culture. Taras et al. (2009) found in an extensive literature review 121 different instru-
ments measuring culture (see Taras 2008) for a complete list of instruments). The most 
comprehensive ones might be the above mentioned studies of Hofstede (1980; 2001) 
and GLOBE (House et al. 2004). The latter is the largest project of its kind in respect to 
the country sample, but also the number of scientists involved. By surveying more than 
17,000 middle managers from 951 organizations they have developed scales for nine 
cultural dimensions. Especially the newly developed dimension of performance orienta-
tion (PO) seems to enable a new perspective on cultural influence in this context. The 
PO dimension measures the degree to which a society values performance improvement 
and challenging goals (Javidan 2004). This dimension has not been covered explicitly by 
Hofstede’s (1980, 2001) work. When he characterized masculine societies he ascribed 
a  high achievement orientation indeed, but his masculinity-femininity dimension is 
measuring the predominance of soft versus tough values in a  more general context. 
GLOBE’s attempt tried to isolate achievement orientation as a distinct value and devel-
oped the PO dimension, which had also been a distinct cultural dimension in the work 
of Trompenaars (1993) before. The PO dimension is theoretically related to concepts 
like the Protestant Ethic (Weber 1904) and the need for achievement (McClelland 1961). 
It also relates to Parsons and Shils (1951) criterion whether social status is ascribed or 
achieved in a society, the latter being an indicator for high PO. The GLOBE researchers 
characterized countries with higher PO as valuating competitiveness and materialism. 
In these countries, training and personal development are of high importance, feed-
back is seen as required for improvement. Bonuses and financial rewards are important 
and are connected to performance rather than age. In contrast, people in countries with 
a lower degree of PO rather value relationships and loyalty. Feedback is rather regarded 
as judgmental and competition and merit pay as a source of inconvenience and dishar-
mony (Javidan 2004). 

The GLOBE project also made the first attempt in distinguishing between values and 
practices. In the surveys the respondents were asked to respond evaluating the practices 
in their society (describing the society ‚as is’) and what they would desire (the society 
as it ‚should be’) for each of which they created their own dimension. Surprisingly, in 
seven of the nine dimensions, values and practices were significantly negative corre-
lated (this is also the fact for PO). This finding was unexpected and is in contrast to the 
beliefs of cross-cultural researchers so far, who assumed (e.g. in the earlier mentioned 
onion-model) that values build the core of culture which accordingly influences beliefs, 
conventions, and behaviour (Kluckhohn 1951; Rokeach 1973; Schwartz 1999). These 
findings have triggered an intensive academic debate about what the GLOBE project has 
actually measured (Hofstede 2006; Javidan et al. 2006). Several researchers questioned 
the validity of the approach to measure practices and values simultaneously: the survey 
asked the respondents to first describe the country or organization ‚as is’ and afterwards 
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as it ‚should be’, which might have created an anchoring effect which led the respondents 
rating their values in relation to the anchor (Taras, Steel, et al. 2010). In addition, the 
possibility that the evaluations were subject to decreasing marginal utility is discussed 
(Maseland & van Hoorn 2008; Brewer & Venaik 2010). 

Whether the practices or values dimension is more useful in this paper’s context also 
cannot be derived from triangulation with existing measures of performance orienta-
tion. Against expectations, neither the values nor the practices dimension correlated with 
the NAch dimension of McClelland (1961). The values correlation with Trompenaars’ 
(1993) PO scale was contrary to the expectations significantly negative. 

Overall, the GLOBE’s PO dimensions have a relatively high score and low stan-
dard deviation. The practices dimension scored a mean value of 4.1 (SD=0.41) mea-
sured on a  7-point scale and the values dimension even had a  mean value of 5.9 
(SD=0.34) (Javidan 2004). This clearly shows that countries cannot be divided into 
performance oriented and not performance oriented. PO seems to be practiced and 
appreciated in all countries, however, to a varying degree. Interestingly, the PO val-
ues dimension is the highest scoring of all 18 GLOBE dimensions. The authors argue 
that this high value might reflect a general human need to belong to a high-perform-
ing society. On the other hand, they argue that this value might be biased by social 
desirability (Javidan 2004).

Cross-country differences in value importance 
under the influence of culture

Although the influence of PO on job satisfaction has not been researched to the 
knowledge of the author, cross-country comparisons of values have been made in a cou-
ple of attempts. Elizur et al. (1991) measured the value importance in samples from eight 
countries using a direct method. Their research gave an interesting overview of the rank 
order of the single assessed values. They have found many values to be equally important 
in all countries. ‚Achievement’ ranked first or second in all countries except Germany 
(ninth) and ‚having an interesting job’ was also among the top 10 of all countries. Other 
values showed some remarkable differences: the value ‚contribution to society’ has for 
example been ranked fourth in China whereas it did not rank higher than 20 in the seven 
other countries. The authors argue that this might reflect the more collectivistic nature 
of the Chinese society but due to the small number of countries in the sample, the effect 
could not be further investigated. Sousa-Poza and Sousa-Poza (2000) used the indirect 
method in assessing cultural values of 20 countries. One of the differences they found 
between the countries was that in Eastern Europe pay is much higher valued than in 
other countries. This result is in line with the results of Elizur et al. (1991) who found 
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Hungary (the only country from CEE in the sample) being the only country having pay 
in the top 10. Also here the authors did not investigate further whether national culture 
can help explaining these findings (or whether economic prosperity might do the expla-
nation).

There have also been research attempts identifying cultural influences on job satis-
faction. The assessment of cultural influence is usually done in two ways: either direct 
associations between cultural values and outcomes are investigated (Type I  study) or 
culture is treated as a moderator (Type II) (Lytle et al. 1995). Type I investigations have 
been conducted several times for job satisfaction: A  meta analysis by Taras and col-
leagues (Taras, Kirkman, et al. 2010) listed 22 studies investigating the relationship of job 
satisfaction and Hofstede’s (1980) individualism scale and 16 studies investigating the 
relationship with power distance. In both cases, the corrected meta-analytic effect size 
is significant and positive (ρ = 0.21, significant at p < 0.05). However, there is hardly any 
theoretical foundation for the argument why the level of satisfaction should be explained 
by individualism or power distance.  

In the area of work values Type II studies assume that people emphasize certain 
elements of work higher since these values are supported in their national culture. Cul-
tural dimensions moderate the effect of work experiences and job satisfaction on the 
individual level. However, the results in this area are diverse. Huang and Van de Vli-
ert (2003) explicitly assessed the moderating influence of cultural dimensions on value 
importance. They showed that in intrinsic job characteristics (recognition, use of skills 
and abilities) are of higher importance in countries of higher individualism and smaller 
power distance. Extrinsic job characteristics (pay, working conditions, and peers) on the 
other hand showed strong relationship in all countries. Interestingly, these results are 
contrary to those of Souza-Poza and Souza-Poza (2000) who found that it is the intrinsic 
job characteristics (having an interesting job, good relations with management) that are 
important among all countries. Although there seems to be a cultural effect on the coun-
try level, Hattrup et al. (2007) found, also using an indirect approach, that these differ-
ences in value importance between the countries play a minor role, the most important 
part of the variance is explained on the individual level. The present study tries to make 
a contribution in this field investigating cross-cultural differences in value importance 
and under the influence of performance orientation as cultural value.

Performance orientation and job satisfaction

Performance orientation and development seems to be generally appreciated 
among the different countries, as the high PO dimension values of the GLOBE project 
suggest. Accordingly, the expected result in the analysis is a generally positive correla-
tion of performance oriented work experiences and job satisfaction. This appreciation, 
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however, will not be the same among all countries. The GLOBE dimensions might help 
to explain these differences since the authors claim that their PO dimensions „clearly 
and explicitly contrast societies and organizations on the extent to which they facili-
tate and reward their people for wanting to meet higher standards and achieve higher 
goals.” (Javidan et al. 2006, p.248). Thus, it is expected that work experiences which 
support performance orientation and personal development are more strongly related 
to job satisfaction in high PO countries than in low PO countries. These work experi-
ences, which are explicitly investigated, include a) if poor performance is sanctioned 
in the company, b) if performance is encouraged in the organization, especially if the 
compensation system rewards performance, c) if attractive career opportunities exist, 
d) if the respondent receives useful feedback, support to grow and a good mentorship 
for personal development.

GLOBE offers two dimensions, values and practices, for performance orientation and 
these are negatively correlated so that a positive relationship will be possible only with 
one of both. This paper hereby follows the established view of many researchers that the 
practices in a society are an artefact of the underlying cultural values; meaning people 
generally act in accordance with their value system. Thus, it is the PO practices dimen-
sion (‚as is’) which should describe best the dominant values of what people in a society 
personally desire. Accordingly, a positive relationship between the strength of the indi-
rectly measured performance orientation and the PO practices dimension is expected. 
However, since the values versus practices debate on potential interpretations is still on-
going, also the values dimension will be tested for completeness.

Sample and Measures

The author was able to use data covering 312,396 respondents from 47 countries, 
which were collected by The Boston Consulting Group, a globally active management 
consulting company, in a standardized survey between 2008 and 2011 in more than 300 
corporations. For the analysis only countries were included which had more than 50 
respondents in the sample, which limited the number of countries to 37.

In this survey, the respondents replied to 35 items describing different work experi-
ences on a 5-point Likert-Scale anchored with 1 = „I disagree” and 5 = „I agree”. The 
items were translated into 8 languages by native speakers. The survey has been con-
ducted in the language  regarded as most suitable for each country. From the 35 items, 
nine were used for the analysis in this article. It included one item measuring the overall 
satisfaction with the job and further eight items describing work experiences, which are 
expected to be influenced by performance orientation. These items are shown in table 1. 

To analyze the influence of Performance Orientation the PO values scores and prac-
tices scores of House et al. (2004) were used, both in the bias corrected version. 
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TABLE 1. Overview of items

# of item English item text

v_01 Poor individual performance is not tolerated in this company

v_02 At this company compensation is clearly tied to performance

v_03 The career opportunities here are attractive to me

v_04 The compensation/rewards at this company encourages people to do their best

v_05 I receive useful and timely feedback on my performance

v_06 I receive the help I need to learn and grow professionally

v_07 My manager is a good teacher/mentor to me

v_08 My manager recognizes and comments when I do good work

v_09 Overall, I am satisfied working here

Analysis and Results

The first step of analysis established a measure of the strength of the relationship 
between selected work experiences (v_01 to v_08) and job satisfaction (v_09). Therefore, 
2-sided Pearson correlations were calculated for each country and variable. In order 
to provide an average value for the strength of correlation by variable and country, the 
Pearson correlation coefficients that were significant on the 0.01-level were then con-
verted into normal distributed figures using Fisher’s z-Transformation 

in which ln is the natural logarithm and r the Pearson coefficient (Fisher 1915). These 
z-values have a known standard error and allow calculating mean average values since 
all correlation coefficients have approximately interval scale level after transformation. 
The mean average of z’ of the eight investigated variables was then back-transformed to 
a Pearson coefficient using the inverse function of Fisher’s z-Transformation. A ranking 
of the countries is shown in table 2 with  being the average Pearson correlation coef-
ficient by country.

Generally, in all countries the relationship between job satisfaction and performance 
encouraging work experiences is positive. Its strength varies widely between the 37 
countries. Whereas the highest average Pearson coefficient of 0.60 for South Africa in-
dicates a strong relationship, the correlation coefficient of 0.33 for Greece suggests this 
relationship being very weak.
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The twelve highest ranking countries show a  -value of 0.46 or higher. Interestingly, 
with Hong Kong, Taiwan, India, Indonesia, Malaysia, South Korea, and Singapore more 
than half of these are Asian countries. The US and the UK are also among this top 12 
group. In the lowest ranks three Mediterranean countries can be found (Greece, France, 
Spain), two South American countries (Mexico, Chile) and Finland. In the middle of the 
scale, no clear regional trend is observable. Countries from Europe and Asia are almost 
evenly distributed together with Canada, Australia and Argentina. 

The second step of the analysis evaluates whether the PO measures of GLOBE can 
explain why in some countries the analyzed work experiences are more strongly as-
sociated with job satisfaction than in others. Moreover, Pearson correlations were used 
here, correlating the z’ values (since these have normal distribution) with the GLOBE 
measures for values and practices. The results are displayed in table 3. For most of the 
work experiences the relationship with job satisfaction seems to be in not influenced 
by either PO values or PO practices of the GLOBE project with exception of v_06. This 
variable describes to which extent an employee perceives support to grow profession-
ally in the organization. The z’-values of the relationship between the support to grow 
and job satisfaction are significantly positive correlated with GLOBE’s PO practices 
dimension with r=0.35. This means that in countries which were described by the re-
spondents of the GLOBE to have high standards as far as constant improvement and 
innovation is concerned, people respond to support in personal development more 
strongly with job satisfaction. 

TABLE 3. Correlation with GLOBE PO dimensions

# of item GLOBE PO Values GLOBE PO Practices

v_01 0.15 0.18

v_02 –0.05 0.10

v_03 –0.22 0.20

v_04 0.15 0.25

v_05 0.11 0.17

v_06 0.05 0.35*

v_07 0.16 0.30

v_08 0.27 0.11

2-sided Pearson correlations; * indicates sign. on 0.05-level
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Discussion

As expected, the relationship between performance encouraging work experiences 
and job satisfaction is positive in all countries. As the high values of the GLOBE scales 
for PO orientation suggested, striving for constant improvement and development has 
once been confirmed being a universal human need. This is an important finding since 
Javidan and colleagues (2004) could not disqualify acquiescence as potential explanation 
for their high PO scores. The indirect method applied in this paper is, however, believed 
to be free from such bias.  

The explanatory value of GLOBE’s PO dimensions as far as the degree of perfor-
mance orientation is concerned is, however, disappointing. Three of the items directly 
assess whether the respondent perceives that performance is encouraged in the organi-
zation: by sanctioning low performance (v_01), by tying compensation to performance 
(v_02), and by the more general statement that the compensation system encourages 
performance (v_04). However, all these variables have no stronger relationship to job 
satisfaction in high PO countries compared to low PO countries, although this has been 
expected. The GLOBE researchers specifically pointed out that individuals from high 
PO countries tend to value feedback, whereas it may be perceived negatively in low PO 
countries (Javian 2004). Item v_05 directly assessed the perception of the individual of 
receiving useful feedback but also here the relationship to job satisfaction is unrelated to 
the PO dimensions of the GLOBE. The picture slightly changes when looking at the re-
lationship of job satisfaction and personal development opportunities. Having attractive 
career opportunities (v_03) and a supportive manager (v_07 and v_08) also seems to be 
unrelated to PO, although the conceptual relatedness to achievement versus ascription 
(Parsons & Shils 1951) suggests otherwise. However, the perceived support to grow pro-
fessionally (v_06) shows a significant positive correlation with PO practices. This finding 
seems to support the core definition of the GLOBE’s PO dimension, the appreciation of 
constant improvement. In sum, these results suggest that the GLOBE’s PO dimension 
does not measure a construct which describes a general appreciation of performance, it 
rather describes the very narrow fact if constant improvement is generally valued in the 
society or not. Furthermore, the correlation is only significant for the practices dimen-
sion, which according to the author’s expectation, adds to the aforementioned critic that 
the practices dimension actually represents the society’s underlying values.

The reason why the GLOBE’s PO measures do hardly explain country differences in 
the appreciation of performance oriented practices might also be rooted in the way these 
dimensions are measured. As discussed before, both, the practices and values dimensions 
are the result of a  direct measurement method in which the respondents rated their 
countries in several categories. Since these direct measures are rather of sociological 
than of psychological nature (Hofstede 2001) these dimensions might reflect rather the 
espoused values of the respective society. However, the espoused values do not have to 
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be congruent with the intrinsic value systems of the respondents. This would be the case 
in a country where for example performance orientation is socially regarded as unethi-
cal whereas the individuals still appreciate improvement and individual development 
and vice versa. This is why the z’-values published in the country ranking of this article 
can serve as a ranking of the psychological appreciation of performance encouragement 
within its limitations.

It can be summarized that generally individuals among all countries respond posi-
tively to performance encouragement and personal improvement. The PO dimensions of 
the GLOBE, however, do not help to distinguish in which countries this response is stron-
ger and in which it is weaker. The GLOBE PO practices dimension seems to reflect only 
to which extent personal improvement is valued. Therefore, the country ranking in this 
paper provides a psychological rather than sociological order of performance orientation 
on country basis which can help management practitioners to understand employees’ 
psychological needs in order to find ways to influence well being in the work place. More 
research is needed, however, to understand the reasons behind these differing needs. The 
large number of high-ranking Asian countries might be influenced by Confucianism or 
what Hofstede later called ‚long term orientation’ (Hofstede & Bond 1988). Moreover, the 
influence of the economic situation in the country is possibly resulting in a strong appre-
ciation of improvement led by the will to increase the standard of living. 

Limitations

This study suffers from a number of limitations mainly due to the fact that for this re-
search attempt the survey has not been planned from scratch. The author took advantage 
from the opportunity to exploit the already existing data source which was not designed 
for the purpose of this investigation. 

This is for example reflected in the fact that a single item is used for the measurement 
of job satisfaction which is not ideal for cross-cultural investigations. It has, however, 
been shown that single items in  case of job satisfaction have a good reliability in general 
(Wanous et al. 1997), but differences in the understanding of a specific wording cannot 
be averaged out. In addition, the fact that not all countries could be surveyed in native 
language might have an influence on the result.

Another important limitation is caused by the sample of companies that was used 
in this study. The sample is comprised of employees in organizations being in a client 
relationship with the Boston Consulting Group. These organizations are often large mul-
tinational companies and by this it can be assumed that the sample does not represent 
the entire working population of the respective countries. Although research on such 
a sample is widely accepted in cross-cultural studies (e.g. Hofstede’s research was based 
on employees from IBM only), it cannot be ignored that the lack of influence of perfor-
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mance orientation on job satisfaction may be mainly true for workers in international 
corporations. However, it is often claimed that results of cross-cultural research are espe-
cially important for practitioners in a multinational working environment. At least this 
target group should be very well reflected in this research. 

Notes

1 The satisfaction-performance relationship has been investigated numerous times with very mixed re-
sults. One of the most influential meta-analyses based on 74 studies has found this relationship to be hardly 
existing (Iaffaldano & Muchinsky 1985) and has been quoted with this result extensively. Judge and colleagues 
(2001) claimed several limitations of this work and reexamined the satisfaction-performance relationship in 
a much larger meta-analysis of 312 samples. They found a moderate correlation of 0.30 after correction for 
unreliability of measures. 
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Recenzja książki

Globalization and Regional Growth in Europe. 
Past Trends and Future Scenarios

Roberta Capello, Ugo Fratesi, Laura Resmini,
Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, 2011

Przedmiotem badania Capello, Fratesiego i Resmini jest Europa podzielona na re-
giony (definiowane jako NUTS 2) w warunkach obecnej fazy globalizacji. Autorzy na-
wiązują w ten sposób do coraz powszechniejszej w ekonomii międzynarodowej praktyki 
analizowania wielkości zdezagregowanych (np. nie branże, lecz firmy oraz nie państwa, 
lecz tworzące je regiony). Opracowanie Capello, Fratesiego i Resmini można zaliczyć do 
nowej geografii ekonomicznej, stanowiącej obecnie jeden z ważnych nurtów ekonomii 
międzynarodowej (jednym z pionierów jest Paul Krugman).

Lekturę książki Globalization and Regional Growth in Europe. Past Trends and Futu-
re Scenarios uzasadnia podjęcie przez autorów problematyki dotyczącej ekonomii inte-
gracji gospodarczej oraz globalizacji ekonomicznej, istotnych m.in. z punktu widzenia 
interesów gospodarczych Polski. Przynajmniej niektóre fragmenty książki mogą być po-
mocne w prowadzeniu wykładów na temat globalizacji i regionalizacji, a także na temat 
Unii Europejskiej, jej państw (i regionów) członkowskich oraz jej pozycji w gospodarce 
światowej.

Książka Capello, Fratesiego i Resmini składa się ze wstępu (rozdział 1.) oraz trzech 
części. Część pierwsza poświęcona jest wpływowi globalizacji na gospodarki narodowe 
i  regionalne (rozdziały 2. i 3.). W części drugiej (rozdziały 4–7) autorzy analizują re-
giony, które w ostatnich dekadach zyskały lub straciły na globalizacji oraz wskazują na 
przyczyny takiego stanu. Ostatnią, trzecią część (rozdziały 8–11) autorzy traktują jak 
próbę przedstawienia scenariuszy dalszego rozwoju (w różnych warunkach, czyli przy 
odmiennych założeniach) i wskazania regionów, które mają szansę zyskać na globalizacji 
w przyszłości (pokazując, oczywiście, także te, które – ich zdaniem – poniosą straty). 
Zarówno w drugiej, jak i w trzeciej części szczególnie dużo miejsca autorzy poświęcają 
badaniu pozycji analizowanych gospodarek w gospodarce światowej.

W rozdziale 2. przedstawiono pozycję gospodarczą UE w świecie. Analizowany jest 
udział UE w handlu towarami i usługami (wewnątrz ugrupowania oraz z państwami spo-
za niego) oraz w zagranicznych inwestycjach bezpośrednich (FDI). Autorzy dowodzą, że 
procesy gospodarcze składające się na obecną fazę globalizacji z różną siłą oddziałują na 
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różne regiony. Rozdział uzupełnia aneks stanowiący analizę danych z – wykorzystywanej 
przez autorów – bazy FDIRegio Dataset (przy tej okazji autorzy uzasadniają, że posłu-
giwanie się tymi właśnie danymi pozwala właściwie wyróżnić interesujące ich regiony).

W rozdziale 3. autorzy badają cechy gospodarek różnych regionów sprzyjające ich 
rozwojowi albo go utrudniające w  warunkach obecnego etapu globalizacji. Szczegól-
nie dużo miejsca poświęcają przy tym zmianom charakteru gospodarczych związków 
między państwami i regionami. Dowodzą, że wymiana wyrobów finalnych traci na zna-
czeniu w  porównaniu z  handlem półproduktami i  usługami oraz z  międzynarodową 
fragmentacją produkcji (w ramach której dokonuje się outsourcingu i offshoringu oraz 
podziału procesu produkcji na etapy mające coraz częściej charakter zadań i zlokalizo-
wane w różnych krajach). Autorzy analizują też korzyści wynikające ze wzrostu wydaj-
ności w  produkcji dóbr finalnych przez państwa uprzemysłowione dzięki kupowaniu 
w krajach słabiej rozwiniętych pracochłonnych półproduktów.

W rozdziale 4. (rozpoczynającym drugą część książki poświęconą ścieżkom rozwo-
ju regionów w warunkach globalizacji) autorzy piszą o różnej pozycji europejskich re-
gionów w gospodarce światowej. Zaczynają od regionów mających znaczenie globalne. 
Umieszczają je na górze klasyfikacji, w której są także regiony o znaczeniu regionalnym 
i lokalnym oraz – rzadko występujące w rzeczywistości – regiony heterogeniczne (łączą-
ce cechy różnych grup regionów). Autorzy przedstawiają cechy różnych typów regionów, 
co im pozwala wskazać podstawowe czynniki decydujące o międzynarodowym znacze-
niu poszczególnych regionów. Ich zdaniem, o przynależności regionów do poszczegól-
nych typów decyduje przede wszystkim otwartość ich gospodarek traktowana jak udział 
we współpracy międzynarodowej. 

W rozdziale 5. przedstawiono różnorodne zmiany następujące w regionach UE pod 
wpływem globalizacji gospodarki. Podstawowym celem tych rozważań jest wskazanie 
regionów, na które globalizacja wywarła największy wpływ. Przeprowadzone tu analizy 
pokazują m.in. awans cywilizacyjny znacznej części Polski po wejściu do UE, a zwłasz-
cza w latach 2005–2007 (por. np. mapy 5.1 i 5.2, na s. 90–91).

Rozdział 6. ma z kolei na celu wskazanie najważniejszych czynników, które pozwa-
lają wyjaśnić różnice tempa wzrostu i możliwości czerpania przez poszczególne regiony 
korzyści z globalizacji gospodarki. Autorzy przedstawiają jednak nie tylko immanentne 
cechy regionów, lecz także zwracają uwagę na czynniki stanowiące cechy poszczegól-
nych państw członkowskich UE. Wśród tych ostatnich wymieniają czynniki pozaeko-
nomiczne, często niedoceniane (albo wręcz pomijane) przez ekonomistów. Wskazują 
regiony, które zyskują, oraz te, które tracą w następstwie procesów globalizacji.

Rozdział 7. stanowi analizę ekonomicznej atrakcyjności poszczególnych regionów 
na podstawie ich siły przyciągania FDI. Autorzy odnoszą się zatem do procesu podejmo-
wania przez firmy zagraniczne decyzji lokalizacyjnych, który jest powiązany z cechami 
regionów przyjmujących FDI. 

Rozdział 8., rozpoczynający część III książki, poświęcony jest metodom analizy 
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scenariuszy dalszego rozwoju regionalnego Europy (zredukowanej do UE-27, o czym 
będzie mowa w dalszej części opracowania). Autorzy szczegółowo analizują cechy wy-
korzystywanego w następnych rozdziałach modelu MASST (MAcroeconomic, Sectoral, 
Social, Territorial), pozwalającego badać przyszłe scenariusze rozwoju oraz dynamikę 
zmian zatrudnienia w sektorach usługowych i przemysłowych.

W rozdziale 9. przedstawione są wyzwania stojące przed gospodarką światową, a za-
tem również i  gospodarką europejską, stanowiące równocześnie czynniki wpływające 
na dalszy rozwój badanych regionów (podzielonych na regiony jak w rozdziale 4., czyli 
regiony mające znaczenie globalne, regionalne albo lokalne). Autorzy przedstawiają też 
propozycję uwzględnienia w analizie możliwych scenariuszy rozwoju. Wśród wyzwań 
wymieniają kryzys gospodarczy, trendy demograficzne, migracje oraz strategie pozyski-
wania energii.

W rozdziale 10. autorzy analizują regiony zyskujące i tracące wskutek procesów glo-
balizacji następujących w ciągu dekady kończącej się w 2020 r. Wykorzystują przy tym 
alternatywne scenariusze rozwoju opracowane w poprzednim rozdziale. Uzyskują wy-
niki dotyczące zmian PKB oraz zatrudnienia w sektorach przetwórczym i usługowym. 
Pokazują, że wzrost nie będzie jednorodny. W szczególności szybszy wzrost nadal będą 
notować państwa członkowskie, których akcesja do UE nastąpiła w XXI w. 

Za istotną zaletę książki uważam dobór i formę prezentacji danych statystycznych. 
Autorzy stosują wiele niestandardowych wskaźników, wyjaśniając, dlaczego wybierają 
właśnie je. Analizują wady alternatywnych (niekiedy powszechnie stosowanych) spo-
sobów badania poszczególnych zjawisk. Wykorzystują przy tym nie tylko podstawowe 
dane (np. PKB, FDI), lecz także dane zdezagregowane do poziomu regionu i  branży, 
dzięki czemu uzyskują wyniki o dużym stopniu szczegółowości. Szeroko omawiają też 
źródła danych, z których korzystają, pokazują luki w dostępnych danych oraz możliwości 
minimalizowania skutków tych luk przez np. stosowanie miar pośrednich. Przykładowo, 
w tabeli 4.2 na s. 58 przedstawiają zmienne wykorzystywane do obliczania wskaźników 
globalizacji oraz ich przybliżenia (proxies) możliwe do uzyskania na podstawie dostęp-
nych danych. Oczywiście, ekonomiści spierają się o poprawność stosowania przybliżeń, 
jednak rezygnacja z nich zmusiłaby do porzucenia wielu kierunków badań ze względu 
na brak odpowiednich danych statystycznych. Autorzy uczą zatem, jak stosować wielko-
ści pośrednie, nie mając dostępu do bezpośrednich.

Z analizą danych statystycznych wiąże się również największa wada tej książki. Cho-
dzi o nieaktualne dane empiryczne będące podstawą rozważań autorów w części doty-
czącej rzeczywistości gospodarczej UE-27 podzielonej na regiony. Choć książkę wydano 
w 2011 r. szeregi czasowe poddane analizie kończą się na roku 2006 albo 2007. To może 
być wina zarówno długiego procesu przygotowywania książki, jak i opóźnień w publika-
cji różnych (zwłaszcza zdezagregowanych) danych statystycznych. Ze względu na długi 
okres przygotowania książki wielu autorów publikuje jej fragmenty w postaci artykułów 
naukowych, co pozwala upublicznić nowy materiał statystyczny. Można też rozważyć 
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przeciwdziałanie opóźnieniom wynikającym z  terminów publikacji danych, rezygnu-
jąc z jednorodności czasowej prezentowanego materiału statystycznego. Capello, Fratesi 
i Resmini utrzymali elegancką jednorodność analizowanego okresu, jednak zapłacili za 
to wysoką cenę: wydając książkę w 2011 r. praktycznie nie uwzględnili wpływu świato-
wego kryzysu na gospodarki wielu regionów, przez co uzyskali wątpliwe wyniki badań 
oraz, być może, także predykcje odnośnie do przyszłego rozwoju (chociaż wymienili 
obecny kryzys gospodarczy wśród wyzwań dotyczących przyszłości, to nie uwzględnili 
jego rzeczywistego przebiegu, a co za tym idzie, wpływu na interesujące ich wielkości 
ekonomiczne). Na przykład, kryzys negatywnie zweryfikował tezę o bardzo dobrej po-
zycji regionów składających się na Irlandię, a także wszystkich innych regionów, których 
poziom otwarcia mierzono za pomocą wskaźników przedstawionych w  podrozdziale 
4.5.2. Nieaktualne stały się też wnioski z analizy wzrostu PKB, produkcyjności oraz za-
trudnienia w poszczególnych regionach (zob. mapy 6.1 i 6.2 na s. 155 i 156). Najpewniej 
po uwzględnieniu zmian spowodowanych kryzysem trudno byłoby uznać wysoki sto-
pień specjalizacji w pośrednictwie finansowym za czynnik świadczący o dobrej pozycji 
regionu (zob. mapa 4.9 na s.  82). Podobnie dewaluują się wnioski z  analizy dotyczą-
cej terytorialnego podziału FDI przedstawionej na stronach 89–97 (choć wydaje się, że 
w mocy pozostaje wniosek, że państwa członkowskie, których akcesja nastąpiła w latach 
2004 oraz 2007 przejęły część FDI wcześniej kierowanych na południe UE; zob. s. 92). 
Także modele przedstawione we wzorach 6.3–6.5 zdają się być nader wrażliwe na wybór 
szeregu czasowego będącego podstawą testu empirycznego. 

Niedostatkiem książki jest również brak testów przyczynowości w badaniach rzeczy-
wistości gospodarczej. Autorzy nie badają bowiem, czy zmiana natężenia występowania 
zjawisk rzeczywiście wynika z procesów globalizacji. Przyjmują, że jeżeli zjawiska wy-
stępują bardziej intensywnie w regionach względnie otwartych, wynika to z procesów 
globalizacji (zob. np. s. 54). Takie postępowanie może prowadzić do błędów znanych 
jako ukryte przyczyny (gdzie współwystępowanie zjawisk mylnie traktuje się jak związki 
przyczynowe).

Rozczarowują predykcje rozwoju. Autorzy wykorzystali zaawansowane metody 
ekonometryczne, żeby stwierdzić, że wzrost będzie niejednorodny, zaś nowe państwa 
członkowskie (UE-12) będą rosły (średnio rzecz biorąc) szybciej niż stare (UE-15) – 
zob. s.  276–278. Trudno też uznać za zaskakujące, że państwa należące do UE-12 są 
względnie bardziej jednorodne zarówno pod względem pozycji wyjściowej, jak i  jej 
zmian (s. 279) niż państwa tworzące UE-15 oraz że nie wszyscy zyskujący wcześniej na 
procesach globalizacji skorzystają również w przyszłości (np. s. 285). Nieco przesadzo-
ne okazały się też dobre perspektywy rozwojowe niektórych regionów Grecji, Hiszpanii 
i Portugalii (np. s. 295).

Na zakończenie należy wspomnieć o  jeszcze jednym mankamencie książki Capel-
lo, Fratesiego i Resmini. Autorzy ograniczają bowiem tytułową Europę do Unii Euro-
pejskiej, a zatem tytuł nie odpowiada treści opracowania (na ostatniej stronie okładki 
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autorzy wskazują na UE-27 jako przedmiot badania, co jednak nie zmienia wrażenia 
nieadekwatności tytułu i treści). Ograniczenie Europy do Unii Europejskiej jest szcze-
gólnie widoczne na rysunkach (zaczynając od mapy 4.2 na s. 70), gdzie część Europy 
wykraczająca poza UE stanowi po prostu białą plamę. Oczywiście autorzy mają dobre 
uzasadnienie dla takiego ograniczenia analizy: brak danych dotyczących innych państw 
niż członkowie UE.

Reasumując: książka jest warta lektury ze względu na zaproponowany przez auto-
rów sposób analizy, wykorzystywane metody badawcze oraz przedmiot badań. Jednak 
uzyskane wyniki i wnioski wyciągnięte przez autorów na ich podstawie są cenne jedynie 
punktu widzenia historii gospodarczej początku XXI w. 

Elżbieta Czarny



Innovation and Competitiveness 
in the World Economy 

– informacja o międzynarodowej konferencji

Instytut Gospodarki Światowej KGŚ SGH zorganizował 6 czerwca 2011 r. międzyna-
rodową konferencję naukową promującą wydawany już po raz 26 raport ekonomiczny 
o konkurencyjności polskiej gospodarki.

Tegoroczna konferencja zatytułowana Innovation and Competitiveness in the World 
Economy objęta została patronatem Ministerstwa Gospodarki. Obrady zgromadziły 
liczne grono ekspertów reprezentujących krajowe i międzynarodowe ośrodki badawcze, 
przedstawicieli biznesu oraz organów krajowej administracji publicznej i zagranicznych 
ambasad. Wydarzenie to miało na celu pobudzenie dyskusji na temat czynników wpły-
wających na innowacyjność oraz konsekwencji działalności innowacyjnej dla rozwoju 
gospodarczego krajów i ich międzynarodowej konkurencyjności. Na konferencji oma-
wiano teoretyczne aspekty związane z innowacyjnością i konkurencyjnością gospoda-
rek, ale także prezentowano najnowsze badania empiryczne z tego zakresu.

Konferencja podzielona została na trzy części. Otwarcia obrad dokonał profesor 
Adam Budnikowski, Rektor SGH. Następnie słowo wstępne wygłosiły: profesor Jolanta 
Mazur, Dziekan Kolegium Gospodarki Światowej oraz profesor Marzenna Anna We-
resa, Dyrektor Instytutu Gospodarki Światowej. Wykład inaugurujący obrady wygłosił 
profesor Luc Soete, Dyrektor UNU-MERIT z Holandii, który omówił wpływ globalne-
go kryzysu gospodarczego na działalność badawczą i  innowacje w  Unii Europejskiej. 
Profesor L. Soete w swoim wystąpieniu nakreślił trzy kluczowe czynniki, niezbędne dla 
wzmocnienia zdolności innowacyjnej Unii Europejskiej: sposób finansowania badań 
i innowacji, konieczność wyznaczenia kierunków zmiany technologicznej oraz potrzebę 
szerszego uwzględnienia regionalnego wymiaru polityki badań i innowacji w Europie.

Dalszą dyskusję na ten temat podjęto w czasie pierwszej sesji tematycznej. Wystąpie-
nia prelegentów skoncentrowane były wokół problemów innowacyjności i konkurencyj-
ności widzianych z perspektywy makroekonomicznej oraz polityki gospodarczej.

Tendencje rozwoju polskiej gospodarki i zmiany jej międzynarodowej konkurencyj-
ności w 2010 r. były przedmiotem wystąpienia prof. M. Weresy, która zaprezentowała 
wyniki badań zespołu Instytutu Gospodarki Światowej, opublikowane w  tegorocznej 
edycji raportu ekonomicznego pt. Polska. Raport o konkurencyjności 2011. Wśród wio-
dących wątków raportu znalazły się innowacje uznane za kluczowy czynnik kształtujący 
pozycję konkurencyjną Polski na świecie oraz konkurencyjność polskiego sektora prze-
twórstwa przemysłowego.
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W dalszej części obrad toczyła się dyskusja na temat obecnych trendów w rozwo-
ju narodowych systemów innowacji i  potrzeby przemyślenia dotychczasowej polityki 
innowacyjnej. Wystąpili kolejno: profesor Marcus Taube, kierownik East Asian Econo-
mic Studies na Uniwersytecie w Duisburg-Essen w Niemczech, przedstawiciel OECD 
dr  Dirk Pilat, kierownik Structural Policy Division w  OECD Directorate for Science, 
Technology and Industry oraz Beata Lubos, kierownik Sekcji Polityki Innowacyjnej 
w Departamencie Rozwoju Gospodarki Ministerstwa Gospodarki.

Wystąpienie profesora M. Taube dotyczyło specyfiki systemu innowacyjnego Chin 
oraz dążenia tego kraju do zmiany ścieżki rozwoju w kierunku wzrostu znaczenia nauki 
i technologii. Dr D. Pilat zaprezentował rosnącą rolę innowacji w gospodarce światowej 
oraz wskazał na wytyczne polityki OECD zmierzające do wzmocnienia innowacyjności 
po globalnym kryzysie finansowym i gospodarczym. B. Lubos przedstawiła założenia 
polskiej polityki innowacyjnej w XXI wieku.

Zagadnienia mikroekonomiczne były przedmiotem obrad w czasie popołudniowej 
sesji konferencji, a w szczególności dyskusja koncentrowała się wokół zdolności firm do 
tworzenia i wdrażania innowacji. Zaprezentowane i porównane zostały wyniki badań 
empirycznych zachowań innowacyjnych firm w Polsce, Wielkiej Brytanii, Estonii i Rosji. 
Rozważania i dyskusja koncentrowały się na wysiłkach badawczo-rozwojowych firm, ich 
innowacyjności oraz skłonności do współpracy w działalności innowacyjnej.

Obrady w tej sesji konferencji rozpoczęła profesor Lynn Martin, dyrektor Center for 
Enterprise w  Manchester Metropolitan University Business School, która zaprezento-
wała otoczenie gospodarcze i możliwości finansowania działań innowacyjnych małych 
i średnich firm w Wielkiej Brytanii. Następnie dr Jaan Masso z Uniwersytetu w Tartu 
w Estonii przedstawił wstępne wyniki badań dotyczących znaczenia działalności ekspor-
towej dla wzrostu produktywności przedsiębiorstw w Estonii.

Doświadczenia polskich przedsiębiorstw omówiła dr Małgorzata Lewandowska 
z SGH, która zaprezentowała wyniki badań na temat znaczenia kooperacji w działal-
ności innowacyjnej dla poprawy konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Wątek 
ten kontynuował Nadim Salameh z Fraunhofer Centre for Central and Eastern Europe 
w Niemczech, który wyjaśnił, dlaczego struktura gospodarcza Polski hamuje działalność 
badawczą polskich przedsiębiorstw.

Kolejne wystąpienie w  tej sesji dotoczyło współpracy w  opracowywaniu polityki 
przemysłowej – dr Viacheslav A. Lipatov, z Moscow State University of Economics, Sta-
tistic and Informatics w Rosji, na przykładzie rosyjskiego przemysłu budowy maszyn dla 
kolejnictwa omówił sposoby kształtowania polityki przemysłowej bazującej na wspól-
nym działaniu rządu i przedsiębiorstw.

Kolejna konferencja z cyklu wydarzeń promujących cykliczne wydawnictwo Instytutu 
Gospodarki Światowej pt. Polska. Raport o konkurencyjności odbędzie się w czerwcu 2012 r.

Beata Michorowska



Lista recenzentów 2010 i 2011

Albiński Piotr, dr hab., prof. nadzw. SGH, Kolegium Zarządzania i Finansów
Barcz Jan, dr hab., emerytowany prof. nadzw. SGH, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Borowski Jakub, dr, Kolegium Gospodarki Światowej SGH
Brdulak Jakub, dr, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH
Chmielewska Ewa, dr hab., prof. nadzw. SGH, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Czyżowicz Wiesław, dr hab., prof. nadzw. SGH, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Domańska Agnieszka, dr, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH 
Drelich-Skulska Bogusława, dr hab., prof. nadzw. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Durska Małgorzata, dr, Uniwersytet Warszawski
Fierla Andrzej, dr hab., prof. nadzw. SGH, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Fonfara Krzysztof, dr hab., prof. zw., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Garbarski Lechosław, dr hab., prof. zw., Akademia Leona Koźmińskiego
Garbicz Marek, dr hab., prof. nadzw. SGH, Kolegium Zarządzania i Finansów 
Górak-Sosnowska Katarzyna, dr, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH
Jung Bohdan, dr hab., prof. zw., Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH
Kaźmierczak Andrzej, dr hab., prof. zw., Kolegium Zarządzania i Finansów SGH
Kuciński Kazimierz, dr hab., prof. zw., Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH 
Liberska Barbara, dr hab., prof. zw., Uniwersytet Warszawski
Lutkowski Karol, dr hab., emerytowany prof. zw., Kolegium Gospodarki Światowej SGH  
Małachowski Witold, dr hab. prof. nadzw. SGH, Kolegium Gospodarki Światowej
Marciszewska Elżbieta, dr hab., prof. nadzw. SGH, Kolegium Zarządzania i Finansów
Marczewski Krzysztof, dr hab., prof. nadzw. SGH, Kolegium Zarządzania i Finansów
Mazur Jolanta, dr hab., prof. zw., Kolegium Gospodarki Światowej SGH
Neumann Pavel, dr hab., prof. University of Economics, Prague
Nowak-Far Artur, dr hab., prof. nadzw. SGH, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Pacho Wojciech, dr hab., prof. nadzw. SGH, Kolegium Zarządzania i Finansów
Rószkiewicz Małgorzata, dr hab., prof. zw., Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH
Sławiński Andrzej, dr hab., prof. zw., Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH
Sulejewicz Aleksander, dr hab., prof. nadzw. SGH, Kolegium Gospodarki Światowej
Szapiro Tomasz, dr hab., prof. zw., Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH
Wachowiak Piotr, dr, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH
Witkowski Jarosław, dr hab., prof. zw., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zajaczkowski Małgorzata, dr, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH
Zorska Anna, dr hab., prof. zw., Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH
Żukrowska Katarzyna, dr hab., prof. zw., Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH
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Zasady recenzowania artykułów 
w Zeszytach Naukowych KGŚ

Począwszy od 2012 r. wprowadzamy nowe zasady recenzowania artykułów, dostoso-
wane do wymogów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Każdy artykuł jest oceniany przez dwóch niezależnych recenzentów spoza Kolegium 
Gospodarki Światowej SGH. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-
blind review proces). Recenzja jest opracowywana w formie pisemnej według formularza, 
który jest dostępny na stronie internetowej czasopisma (http://www.sgh.waw.pl/kolegia/
kgs/publikacje/zeszyty_naukowe/) i kończy się wnioskiem co do dopuszczenia artykułu 
do publikacji  lub jego odrzucenia. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie 
są ujawniane; raz w roku jest publikowana lista recenzentów współpracujących z czaso-
pismem.

W przypadku tekstów w języku angielskim, co najmniej jeden z recenzentów jest 
afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

Zapora ghostwriting i guest authorship
Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w po-

wstanie artykułu i nie ujawnił swojego udziału jako jeden z autorów lub też jego rola nie 
została ujawniona w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Guest authorship 
to sytuacja, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to 
widnieje jako autor bądź współautor publikacji.

Aby przeciwdziałać wskazanym przypadkom, redakcja Zeszytów Naukowych KGŚ 
wprowadza następujące procedury:
1. Każdy z autorów podpisuje oświadczenie, w którym wskazuje, że praca przedstawio-

na do publikacji jest jego własnym i oryginalnym opracowaniem.
2. W przypadku dwóch lub większej liczby autorów jednego artykułu, redakcja wyma-

ga ujawnienia wkładu każdego z nich w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji 
oraz kontrybucji każdego autora w zakresie koncepcji, założeń, metod itd.).

3. Redakcja zapewnia, że wszelkie wykryte przypadki nieuczciwości naukowej będą 
demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, w tym in-
stytucji zatrudniającej autora, stowarzyszenia edytorów naukowych.

4. Redakcja zobowiązuje się do dokumentowania wszelkich przejawów nierzetelności 
naukowej.




