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Słowo wstępne

Szanowni i Drodzy Czytelnicy,

Dnia 20 lipca 2018 roku została uchwalona ustawa Prawo o szkolnictwie wyż-
szym i nauce. W następstwie uchwalenia tej ustawy Minister Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego 20 września 2018 roku wydał rozporządzenie w sprawie dziedzin 
nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych. Na mocy tego rozpo-
rządzenia zlikwidowano dziedzinę nauki ekonomiczne, a jej miejsce zajęły dwie 
samodzielne dyscypliny naukowe: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządza-
niu i jakości. Wprowadzenie tego podziału oznacza albo konieczność określenia 
nowej wspólnej płaszczyzny badań przedstawicieli dawnych dyscyplin nauko-
wych ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu, albo pogodzenie się z faktem, 
że dyscyplina ekonomia i finanse zdecydowanie oddzieli się od dyscypliny nauki 
o zarządzaniu i jakości.

Odpowiedź na pytanie o potrzebę i możliwość dokonania ponownej integracji 
ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości będzie stanowić zasadni-
czy temat XXVI Sympozjum Naukowego Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie. Przedmiotem dyskusji będzie zarówno wyzna-
czenie obszarów wspólnych badań naukowych, jak i – co ma zasadnicze znacze-
nie dla uniwersytetów ekonomicznych – uzgodnionych programów nauczania.

W monografii, która została przygotowana na potrzeby sympozjum, wśród 
22 artykułów są trzy dotyczące funkcjonowania uczelni wyższych: jeden odnosi 
się do zarządzania uczelnią, a dwa do procesu dydaktycznego.

W pozostałych artykułach zostały podjęte niektóre wyzwania stojące przed 
teorią ekonomii (trzy artykuły, z których jeden dotyczy sztucznej inteligencji), 
wybrane problemy gospodarcze (pięć artykułów, w tym jeden z zakresu ekono-
mii zdrowia) oraz niektóre zagadnienia finansowe (dziewięć artykułów, przy czym 
w dwóch omawia się nowe narzędzia stosowane w rachunkowości).

W dwóch ostatnich artykułach zostało podjęte nabierające znaczenia zagad-
nienie z zakresu zarówno nauk ekonomicznych (w ich „starym” rozumieniu), jak 
i filozofii: jest nim etyka w działalności gospodarczej.
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Nie znamy wyniku dyskusji na temat integracji albo rozdzielenia ekonomii 
i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości, wierzymy jednak, że dobra tradycja 
badań interdyscyplinarnych przetrwa, a przedstawiciele wymienionych dyscyplin 
naukowych oprócz współpracy ze sobą nawiążą także silniejszą niż dotychczas 
współpracę z przedstawicielami innych dyscyplin z na nowo określonej dziedziny 
nauk społecznych.

Ryszard Bartkowiak, Michał Matusewicz



Grażyna Aniszewska-Banaś
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
Kolegium Zarządzania i Finansów 
Katedra Teorii Zarządzania

Ewolucja CSR – 10 lat po kryzysie

Wprowadzenie

Kwestie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw niewątpliwie zaprzą-
tają uwagę badaczy i teoretyków biznesu. Z jednej strony, wskazuje się na „nie-
uniknioność” CSR (Corporate Social Responsibility) w działaniach firm – jako 
elementu przewagi konkurencyjnej oraz jako odpowiedzi na oczekiwania różnych 
grup interesariuszy i opinii publicznej. Dyskusyjne pozostają motywy zarządza-
jących przedsiębiorstwami angażowania się w CSR i sposób definiowania przez 
nich społecznej odpowiedzialności. Wielu obserwatorów biznesu wskazuje, że 
CSR jest po prostu narzędziem PR służącym do budowania pozytywnego wize-
runku. Co więcej, fakt uzależnienia zysków od wizerunku zachęca do podejmo-
wania działań pozorowanych.

Z drugiej strony, działania podejmowane przez Unię Europejską – wpisywanie 
kwestii społecznych w strategie narodowe państw członkowskich na kolejne lata 
oraz stosowanie tzw. miękkiej legislacji, mającej zachęcić do zwiększania zaintere-
sowania społeczną odpowiedzialnością – nie pozostawiają złudzeń co do trwałości 
trendu i wymuszają na menedżerach podjęcie stosownych kroków w odpowiedzi 
na oczekiwania interesariuszy i opinii publicznej. To także zachęca bardziej do 
komunikowania działań społecznie odpowiedzialnych niż do ich podejmowania.

W obliczu kryzysu lat 2008–2009 sformułowano jeszcze jeden zarzut wobec 
CSR: nie zdołał zapobiec kryzysowi i nie złagodził jego skutków. To zdawało się 
potwierdzać tezę o instrumentalnym podejściu do społecznej odpowiedzialności 
i łączeniu jej z PR.

Powstaje zatem pytanie, czy kryzys 2008–2009 zmienił w jakikolwiek sposób 
podejście do społecznej odpowiedzialności, czy czegoś nauczył menedżerów, ale 
także ich obecnych i potencjalnych interesariuszy.
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1. Zmiany w otoczeniu organizacji po kryzysie

Kryzys 2008–2009 ma swoje konsekwencje w zmianach w otoczeniu organi-
zacji. Dotyczy to niemal każdego jego wymiaru. Niestety wydarzenia z ostatniego 
dziesięciolecia wskazują na to, że w każdym z tych wymiarów niewiele zmieniło 
się na lepsze odnośnie do postrzegania społecznej odpowiedzialności.

Kryzys to koszty ekonomiczne, polityczne, społeczne oraz pośrednio polaryza-
cja kulturowa. Na gruncie społecznym i politycznym mamy rosnący brak zaufania 
wobec dotychczasowych sposobów radzenia sobie z problemami gospodarczymi 
i społecznymi, co skutkuje m.in. odejściem od liberalnego ładu i falą populizmu 
w wielu krajach na świecie. Można na ten proces patrzeć od strony stricte poli-
tycznej i analizować jego przebieg w odniesieniu do lokalnych uwarunkowań 
w różnych krajach, ale jest on także dalekosiężną konsekwencją globalnego kry-
zysu sprzed 10 lat.

Koszty załamania gospodarczego były na tyle duże, że spowodowały zmianę 
postaw i dużo bardziej radykalne oceny działań decydentów politycznych. Wpisuje 
się to w ogólnie znaną w psychologii reakcję na zagrożenie i kryzys, która prze-
jawia się w emocjonalnej chęci zmiany wszystkiego tu i teraz, bez skłonności do 
racjonalnej refleksji i gotowości wypracowywania kompromisu.

Ponadto, w bardzo wielu krajach widoczne są podziały między dużymi mia-
stami a prowincją w ocenie sytuacji gospodarczej i politycznej (czego przejawem 
są np. preferencje polityczne w Polsce czy też spolaryzowane postawy wobec 
brexitu w Wielkiej Brytanii). Wynika to nie tylko ze stylu życia i utożsamiania się 
z określonymi wartościami, ale też z odczuwanych kosztów kryzysu i możliwości 
ich zrekompensowania.

Na zmiany ekonomiczne i polityczne nakładają się także zmiany kulturowe. 
Zapowiedź jednej homogenicznej, czy też globalnej, kultury okazała się przed-
wczesna. Globalizacja okazała się nie tylko dobrodziejstwem, ale także została 
odczytana jako zagrożenie dla tożsamości i wartości wielu kultur lokalnych. Pro-
mowanie tych samych stylów życia, wzorców konsumpcji, mód, wystandaryzo-
wanych produktów, nakłada się na konfrontację diametralnie różnych wartości 
i norm zachowań.

Wynikające z wszechobecnych procesów globalizacyjnych poczucie zagro-
żenia rodzi chęć obrony własnej odrębności i wedle B. Barbera ma ona charakter 
nie tyle ekonomiczny, co sakralny (Barber, 1997). Tak więc kwestie ekonomiczne 
ścierają się z wartościami oraz wynikającą z nich potrzebą zachowania tradycji 
i dotychczasowego porządku.
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Jedną z negatywnych konsekwencji globalizacji jest narastanie konfliktu 
kulturowego. I chodzi tu o konflikt na różnych płaszczyznach. Na skutek globa-
lizacji i towarzyszących jej procesów następuje tzw. implozja kultur oraz oderwa-
nie artefaktów kulturowych od poziomu norm i wartości. Migracje, wynikające 
z poszukiwania dobrobytu i lepszych warunków ekonomicznych, powodują to, że 
potężne grupy etniczne i narodowe funkcjonują poza rodzimym terytorium. Wraz 
z masowym napływem „obcych” następuje peryferyzacja dotychczasowych, pod-
stawowych wartości kulturowych. Na to miejsce pojawiają się nowe, przynoszone 
przez przybyszów. Skala migracji w danym miejscu powoduje zanikanie dotych-
czasowych reguł i presję ze strony nowo przybyłych. To także staje się powodem 
konfliktów kulturowych.

Innym skutkiem masowego przemieszczania się ludzi jest przejmowanie 
artefaktów obcych kultur, a także standaryzacja przestrzeni. Widać to chociażby 
w gastronomii, kiedy sztandarowe dania konkretnych kuchni narodowych są przy-
swajane na świecie i stają się produktami globalnymi (najlepszym przykładem jest 
pizza i to, co z niej zrobiono w Pizza Hut; ale także kebab czy sushi).

Globalizacja i rozbuchana konsumpcja w połączeniu z migracjami i rozwojem 
turystyki – który też stanowi pokłosie otwartości świata – prowadzą do powstawa-
nia wystandaryzowanej przestrzeni. Te same sieci sklepów, restauracji oraz centra 
handlowe oferują przestrzeń wyzutą z jakiegokolwiek wpływu lokalnych kultur. 
I pomimo że jest to wygodne i daje poczucie zadomowienia w każdym miejscu 
na świecie, to równocześnie stanowi zagrożenie dla lokalnych tożsamości.

Skutkiem tych tendencji jest z jednej strony westernizacja świata, ale z drugiej 
strony próby obrony lokalnych wartości i norm. P. Barber obrazuje to jako starcie 
między McŚwiatem a dżihadem – uniwersalizmem i partykularyzmem.

Ponadto, mamy do czynienia ze zmianą oraz konfliktem wartości pokoleń. 
Pokolenia Y, Z oraz coraz częściej wymieniana generacja K widzą skutki kryzysu 
ekonomicznego dla własnych karier zawodowych oraz poziomu życia1. Ponadto, 
o ile pokolenie X podporządkowywało swoje życie pracy, o tyle Igreki i Zety już 
wiedzą, że wyższy poziom edukacji niekoniecznie przekłada się na wyższy poziom 
życia. Wśród młodych 75 proc. uważa, że można być dobrze wyedukowanym nie 
tylko dzięki szkole2. Deklarują też, że dużo większe znaczenie niż finanse ma praca 
mająca sens, która pozwala im zmieniać świat. Częściej też szukają równowagi 
pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym3. W literaturze pojawia się też pojęcie 

1 Przyjęto, że generacja X to osoby urodzone w latach 1965–1980, generacja Y – osoby urodzone 
w latach 1980–1990, generacja Z – osoby urodzone po 1990 r., wg Fenney (2012); wikipedia.org

2 https://reports.sparksandhoney.com, dostęp: 14.01.2019.
3 Patrz: Ibidem; https://medium.com, dostęp: 14.01.2019.
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generacji K – obecnych nastolatków, dla których charakterystyczne są poczucie 
osamotnienia, obawa o własną przyszłość oraz przywiązanie do równości spo-
łecznej, ochrony środowiska i odrzucanie tradycyjnego podejścia do instytucji4.

Cechą wspólną młodych jest świadomość konsekwencji kryzysu dla ich karier. 
Starsi przedstawiciele tych pokoleń mogli obserwować wydarzenia lat 2008–2009 
i związane z tym problemy. Co za tym idzie, mają oni poczucie, że należy być ela-
stycznym i gotowym do szybkich zmian oraz poszerzania swoich kompetencji. 
Jednocześnie poszukują transparentności i wysokich standardów etycznych. Ich 
świadomość i oczekiwanie społecznej odpowiedzialności są wyższe niż wśród 
przedstawicieli innych pokoleń5.

Nie jest więc zaskakujące, że młodzi częściej wierzą w takie koncepcje, jak orga-
nizacje turkusowe czy hybrydowe, w których kwestie etyki, misji społecznej wiążą 
się z niestandardowym podejściem do zarządzania ludźmi i sporą dozą swobody 
w działaniu. Jednocześnie spora część tej grupy pokoleniowej deklaruje, że nie 
chce się przyłączać do modelu korporacyjnego, ale zamierza działać jako przedsię-
biorcy i zarządzający własnymi firmami6. Do tej listy preferencji należy też dodać 
chęć wspierania społeczności lokalnych. Łatwo stąd wysnuć wniosek, że obecne 
podejście do społecznej odpowiedzialność biznesu będzie musiało się zmienić.

W ostatnich latach powstało wiele publikacji, w których analizuje się przy-
czyny rosnącego populizmu oraz porażki liberalnej myśli ekonomicznej. Ziściły się 
przewidywania B. Barbera i Th. Friedmana. Liberalizm ekonomiczny jest utożsa-
miany z globalizacją oraz brakiem nadrzędnych regulacji (Barber, 1997; Friedman, 
2000). Jego upadek do pewnego stopnia można tłumaczyć jako długofalową kon-
sekwencję kryzysu ekonomicznego oraz braku refleksji elit rządzących i bizneso-
wych nad koniecznością dokonania zmian w sposobach rządzenia i zarządzania.

Potwierdzeniem tego, że biznes nie jest gotowy na radykalne zmiany, są m.in. 
afery związane z nieetycznym działaniem organizacji biznesowych. Sztandarowym 
przykładem jest tzw. dieselgate, czyli sprawa koncernu Volkswagen i fałszowania 
wyników testów spalin. Afera wybuchła w 2015 r., ale jej źródeł należałoby szu-
kać jeszcze w 2009 r., kiedy to dotychczasowe wersje silników diesla miały zostać 
zastąpione przez ich nową generację. Koncern kilkakrotnie zmieniał swoje stano-
wisko w sprawie. Jednocześnie należałoby się zastanowić, na ile odbiorcy przyj-
mują tłumaczenia i wierzą w czyste intencje producenta, oraz jakie ma to dla nich 
znaczenie w kontekście postrzegania firmy i wyborów konsumenckich. Okazuje 

4 https://www.theguardian.com/world/2016/mar/19/think-millennials-have-it-tough-for-genera-
tion-k-life-is-even-harshe, dostęp: 27.12.2018.

5 http://greenparrot.pl/wiedza/generacja-z-kim-sa-czego-chca-dokad-zmierzaja/, dostęp: 27.12.2018.
6 http://www.businessinsider.com/afp-generation-z-born-in-the-digital-age-2015–2, dostęp: 14.01.2019.
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się, że z jednej strony mają świadomość nieetycznych zachowań – 90 proc. bada-
nych uważało, że podobne praktyki były stosowane przez innych producentów 
samochodów, ale jednocześnie nie ma to wielkiego wpływu na ich wybory kon-
sumenckie (Kollewe, 2015; Löhr, 2015).

Równocześnie mamy do czynienia ze zmianami wynikającymi z rozwoju 
technologii i zjawiska nazywanego dataizmem (Harari, 2018; Płoszajski, 2016). 
Internet rzeczy, digitalizacja, algorytmizacja, powstanie globalnych sieci społecz-
nościowych, nowe modele biznesowe jak freeconomics, long tail, ekonomia współ-
dzielenia powodują, że kwestie społecznej odpowiedzialności stają się elementem 
wpisanym w technologie. Y. N. Harari stwierdza, że inteligencja oddziela się od 
świadomości, pozbawione świadomości algorytmy wkrótce będą nas znały lepiej 
niż my sami (Harari, 2018; Płoszajski, 2016). Wszystkie te zjawiska mają swoje 
konsekwencje społeczne. Efektem ubocznym dataizmu jest możliwość całkowitej 
inwigilacji, naruszeń prywatności oraz sterowania zachowaniami jednostek i grup 
(vide przykład Cambridge Analytica).

2. Ewolucja CSR w teorii

Jedna z pierwszych definicji CSR została sformułowana w latach 50. XX w. 
H. Bowen nazwał wtedy CSR zobowiązaniem do realizowania takiej polityki, 
podejmowania takich decyzji i wyznaczania przez przedsiębiorstwa takich linii 
działania, które będą pożądane oraz zgodne z celami i wartościami całego społe-
czeństwa (Witek-Crabb, 2016: 541–558).

A. Witek-Crabb, analizując różne modele CSR, proponuje spojrzenie na to zagad-
nienie z dwóch perspektyw: od strony realizacji wartości moralnych oraz od strony 
wartości ekonomicznej (Witek-Crabb, 2016: 541–558). W pierwszym przypadku 
organizacje przechodzą przez następujące etapy:
• amoralność, troska tylko o siebie, kultura niewspierająca – przed odpowie-

dzialność,
• ograniczona moralność, oświecony interes własny – firma podejmuje działania 

społecznie odpowiedzialne z poczucia obowiązku oraz w ramach określonych 
przez prawo i wyraźne oczekiwania społeczne,

• moralność, troska o innych, kultura wspierająca – inicjatywy CSR wykraczają 
poza to, co wymagane jest prawem i wynika z rachunku ekonomicznego; poszu-
kiwanie rozwiązań typu win-win i harmonii między tym co ekonomiczne, spo-
łeczne i ekologiczne,
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• transcendencja – motywacja dla CSR wynika ze świadomości współzależności 
pomiędzy wszystkimi zdarzeniami i istotami; każda osoba i każda organizacja 
są odpowiedzialne za dobrostan wszystkich innych.
W tym podejściu można rozważać m.in. paradygmat duchowości – oddziaływa-

nie poprzez wartości niematerialne; poczucie sensu i znaczenia pracy, budowania 
poczucia wspólnoty w spójności z misją i wartościami organizacji oraz ideologią. 
Dzięki temu organizacje są zdolne do oferowania swoim interesariuszom jedno-
litego obrazu świata i narzędzi ukierunkowywania działań.

U podstaw leży założenie, że celem człowieka nie jest tylko realizacja jego 
własnych potrzeb i interesów, ale także działanie na rzecz innych, oddanie czegoś 
społeczności, w której żyje. Oznacza to także, że dla menedżerów i pracowników 
dobro innych jest istotną wartością. Promowanie duchowości jest przeciwstawiane 
mechanistycznemu modelowi korporacyjnemu. Tymczasem może być to narzę-
dzie skuteczniejszego oddziaływania na ludzi, alternatywnego i bardziej subtel-
nego w stosunku do klasycznego wyścigu szczurów.

Działania firm często dalekie są od wartości duchowych i etycznych. Co chwila 
pojawiają się przykłady przymykania oczu na łamanie głoszonych przez organi-
zacje zasad. Takie sprzeniewierzenie się deklarowanym wartościom nie odbija się 
jednak trwale negatywnie na wizerunku firmy. Tak więc, wartości duchowe często 
pozostają elementem wzniosłych haseł i deklaracji.

Oczywiście mamy do czynienia z próbami podejmowania działań opartych 
na innym niż tradycyjny sposób postrzeganiu świata biznesu. Przykładem są m.in. 
organizacje turkusowe i hybrydowe. Działanie tych pierwszych opiera się na zasa-
dzie rezygnacji z zarządzania hierarchicznego oraz oddaniu odpowiedzialności 
za decyzje i sposób działania pracownikom. Pozwala to na uwolnienie kreatyw-
ności, zwiększenie zaangażowania w pracę i poczucia zadowolenia z tego, co się 
robi, a przez to osiąganie sukcesów rynkowych przez organizacje.

Organizacje hybrydowe są natomiast efektem połączenia pasji i próby odpo-
wiadania na potrzeby innych – połączenie idei i pieniędzy, a przez to możliwość 
osiągnięcia skali, którą te zasoby dają.

Podejście od strony wartości ekonomicznej do CSR zakłada przejście organi-
zacji przez następujące etapy dojrzałości:
• brak działań CSR lub działalność sporadyczna – niska wartość ekonomiczna,
• etap menedżerski – ograniczona efektywność ekonomiczna, krótki horyzont,
• etap strategiczny – duża efektywność ekonomiczna, długi horyzont,
• przemiana społeczna – całosystemowa efektywność ekonomiczna.

Innymi słowy, ostatni etap dojrzałości to CSR systemowy, który koncentruje się 
na odpowiedzi na potrzeby będące źródłem dzisiejszych problemów. Wymaga on 
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unowocześniania modeli biznesowych, produktów i usług, przy czym CSR syste-
mowy, w przeciwieństwie do strategicznego, celuje w skalę makro, aby zoptyma-
lizować wpływ biznesu na całe społeczeństwo i środowisko (Visser, 2011).

Jednocześnie podejście to opiera się na założeniu, że działania organizacji kon-
centrujące się na obszarach ich własnych strategii i specjalizacji przynoszą więcej 
korzyści niż prosta filantropia. Firmy promują aktywność o znaczeniu równocze-
śnie społecznym i strategicznym, koncentrując się jednocześnie na skali makro.

Pomimo faktu, że oba podejścia, o których pisze A. Witek-Crabb, w swoich 
podstawach mają diametralnie różne wartości, ich najwyższy poziom jest spójny 
i analogiczny. W obu przypadkach firmy skutecznie realizują swoje strategie i przy-
noszą zyski, mając jednak na celu ogólny dobrobyt otoczenia.

Równocześnie należy wskazać na pewne bariery w dochodzeniu do dojrzałości 
CSR-owej. W wielu przypadkach następuje zbiurokratyzowanie działań społecznie 
odpowiedzialnych. W wyniku tego organizacja nie podejmuje nowej aktywności, 
ponieważ zdobyty szacunek i reputacja pozwalają jej na trwanie w dotychczaso-
wych schematach. Działania w ramach społecznej odpowiedzialności są powta-
rzane siłą bezwładu (Banasiewicz, 2011).

Podsumowanie – wyzwania i przyszłość

Analiza dotychczasowych trendów, zwłaszcza w kontekście nauk wynie-
sionych po globalnym kryzysie finansowym 2008–2009, wskazuje, że CSR cią-
gle nie jest paradygmatem na poziomie wartości. Nie stał się filozofią działania 
z przekonaniem, ale pozostał instrumentem wykorzystywanym przez organizacje 
w walce konkurencyjnej i budowaniu wizerunku. Świadomość nowych wyzwań 
dopiero się rodzi.

Nowe wartości pokoleniowe mogą wskazywać na konieczność przedefiniowa-
nia wartości kultur organizacyjnych przedsiębiorstw. Organizacje, które zatrud-
nią pokolenie Z, będą czuły wewnętrzną presję na przewartościowanie swojego 
podejścia do społecznej odpowiedzialności, szczególnie w odniesieniu do pracow-
ników. Inne będą musiały odpowiedzieć na wymagania nowych klientów. Silna 
presja na uczciwe działanie i realizację celów społecznych może ograniczyć myśle-
nie o przedsiębiorstwach tylko w kategorii maksymalizacji zysku. Zwłaszcza że 
obecny wizerunek korporacji kojarzonych z modelem mechanistycznym, nierów-
nym traktowaniem różnych grup pracowników oraz wywoływaniem światowych 
kryzysów powoduje baczniejsze przyglądanie się ich poczynaniom i radykalniejsze 
oceny. Z drugiej strony, trzeba pamiętać, że młode pokolenia ciągle wspomagane 
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są przez rodziców. Ich idealistyczne podejście do życia jeszcze nie zostało znisz-
czone przez model korporacyjny. Nie jest też pewne, czy to właśnie korporacje, 
zmieniając nieco swój model funkcjonowania, nie wchłoną młodych, a w rezulta-
cie zmiana podejścia do CSR okaże się nie taka znów rewolucyjna.

Obserwując pracodawców, można stwierdzić, że zmiany, które proponują, 
są raczej zmianami dostosowawczymi na poziomie zachowań, a nie wartości, i służą 
lepszemu komunikowaniu się z młodszymi pokoleniami pracowników. Ciągle 
więc jest to eksperymentowanie z narzędziami lepszego motywowania i osiąga-
nia wyższej wydajności pracowników. Oczywiście, dotyczy to często innego defi-
niowania ról zespołowych i nosi znamiona upodmiotawiania pracowników, ale 
podstawą jest utrzymanie pozycji konkurencyjnej i elastyczne dostosowywanie 
się do wymogów rynku. Równocześnie jednak firmy wciąż oferują wysokie stawki 
za społecznie bezużyteczną pracę.

Na pewno inny sposób myślenia nowego pokolenia stawia wyzwania przed sek-
torem edukacji. Elementy wartości, społecznej odpowiedzialności i etyki działania 
są dużo bardziej istotne i dostrzegane. Jednocześnie tradycyjne systemy edukacji, 
koncentrujące się na przekazywaniu ogólnej (i nie zawsze aktualnej) wiedzy, nie 
pozwalają tworzyć przewagi konkurencyjnej swoim absolwentom na rynku pracy.

Co do wyzwań w zakresie CSR, związanych z technologią, to trudno jest je 
do końca przewidzieć z jednej prostej przyczyny: technologia nie jest determi-
nistyczna. Ponadto, zmiany zachodzą tak szybko, a przepływ informacji jest tak 
duży, że ludzie, nie nadążając za trendami, oddają część swojej kontroli i władzy.

Niewątpliwie jednak, gdyby społeczeństwa i biznes miały się zmierzyć z kolej-
nym kryzysem, to w stosunku do zarządzających przedsiębiorstwami wg zasad 
społecznej odpowiedzialności znowu wysunięto by zarzut, że nie zapobiegli 
turbulencjom.
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Różnicowanie profilu programów 
studiów magisterskich jako przesłanka 
elastyczności podaży edukacji wyższej 

(przypadek Wielkiej Brytanii)1

Wprowadzenie

Za wyborem dywersyfikacji brytyjskiego systemu studiów wyższych jako inte-
resującego studium przypadku przemawiają dwa istotne powody. Pierwszy z nich 
to fakt, że system ten stał się, obok systemu amerykańskiego, jednym z najbardziej 
wpływowych modeli rozwiązań systemowych edukacji wyższej na świecie. Istotną 
okolicznością jest także dostępność dokumentów polityki edukacyjnej tworzą-
cych tzw. infrastrukturę akademicką, takich jak zalecenia dotyczące właściwości 
poszczególnych typów dyplomów czy standardy benchmarkingowe służące jako 
materiał informacyjny oraz punkt odniesienia dla projektodawców programów 
studiów wyższych czy jednostek uczelni odpowiedzialnych za zapewnienie pro-
gowych standardów edukacji wyższej.

Dzisiejszy system szkolnictwa wyższego w Wielkiej Brytanii, w szczególności 
w największym kraju składowym – Anglii, można scharakteryzować w skrócie jako 
system cieszący się niewątpliwie największą autonomią w Europie2 oraz wzrasta-
jącą orientacją rynkową. Obydwie właściwości systemu są postrzegane powszech-
nie jako najważniejsze impulsy dywersyfikacji uczelni brytyjskich.

1 Opracowanie wykonane w ramach międzykolegialnego grantu rektorskiego; projekt badawczy pt. 
Ekonomiczne studia magisterskie – rozwiązania organizacyjne i programowe w wybranych uczelniach. 
Wnioski dla SGH, SGH, Warszawa 2017 (kierownik projektu: dr Jacek Lewicki). 

2 Państwo tworzy jedynie ramy regulacyjne dotyczące finansowania i zapewniania jakości studiów 
wyższych.
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Treść niniejszego opracowania została ujęta, oprócz wprowadzenia i podsu-
mowania, w trzech punktach. Pierwszy z nich zwięźle prezentuje rolę i znaczenie 
dywersyfikacji programowej jako jednej z form zewnętrznej i wewnętrznej dywer-
syfikacji uczelni wyższych, a także przybliża zagadnienie dywersyfikacji studiów 
wyższych jako zasady deklarowanej w dokumentach procesu bolońskiego. Dywer-
syfikację, nie tylko programową, w świetle tych dokumentów należy postrzegać 
jako warunek konieczny istnienia wolności akademickiej oraz autonomii szkół 
wyższych i krajowych systemów szkolnictwa wyższego w Europie.

W drugim punkcie przedstawiono w syntetyczny sposób zagadnienie profilo-
wania programów studiów magisterskich (orientacji programowej dyplomu) jako 
ważnego wymiaru koncepcji dywersyfikacji oraz kryterium klasyfikacji uczelni 
wyższych. Omówiono na wstępie wybrane klasyfikacje szkół wyższych (oparte 
na danych empirycznych) oraz koncepcje dywersyfikacji: amerykański system kla-
syfikacji szkół wyższych Fundacji Carnegie’ego, system europejskiej klasyfikacji 
uczelni U-Map, koncepcję wymiarów dywersyfikacji zaproponowaną przez nie-
miecką badaczkę S. Reichert oraz koncepcję ram pojęciowych wielowymiarowej 
dywersyfikacji autorstwa irlandzkiej badaczki E. Hazelkorn. Wielowymiarowy 
charakter dywersyfikacji zilustrowano przykładem typologii dyplomów magistra 
oferowanych w brytyjskim szkolnictwie wyższym, uwzględniającej zróżnicowane 
kryteria podziału interesujących nas jednostek klasyfikacji (typy/profile dyplomów).

Trzeci punkt, stanowiący zasadniczą część opracowania, prezentuje dokumenty 
brytyjskiej organizacji sektorowej – QAAHE (Quality Assurance Agency for Higher 
Education) zawierające wskazówki i zalecenia dotyczące profilowania studiów 
magisterskich: a) opis cech charakterystycznych trzech najbardziej rozpowszech-
nionych profili programowych brytyjskiego magisterium per se, uwidocznionych 
we właściwościach profilu, celach kształcenia i kategoriach efektów uczenia się 
(wiedza i umiejętności) oraz b) charakterystykę czterech typów dyplomów magi-
stra w zakresie biznesu i zarządzania (B&M) uwzględniającą także podstawowy 
wymiar profilowania – orientację programową dyplomu (materiał źródłowy sta-
nowią standardy benchmarkingowe dla dyplomu Master w zakresie B&M).

Postulowana przez projektodawców i animatorów procesu bolońskiego transpa-
rentność i czytelność dyplomów studiów magisterskich, a także przyjazność dla 
użytkowników nazewnictwa dyplomów mogą zostać narażone na szwank poprzez 
wielkie rozróżnienie nazw dyplomów (częstokroć niebędących tożsamymi z profi-
lami programów) występujące w krajowych systemach europejskiego szkolnictwa 
wyższego. Na wystąpienie takiego niebezpieczeństwa uczulają wnioski końcowe 
badań przeprowadzonych przez Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów (EUA) 
w 2009 r. Zdaniem H. Daviesa (2009: 68), autora wniosków wspomnianego raportu 
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z badań, takie nazwy typów dyplomu, jak „magisterium badawcze”, „magisterium 
zawodowe”, „magisterium będące kontynuacją kierunku studiów bakalarskich”, 
„magisterium następujące bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu bakałarza” (con-
secutive Master), „magisterium realizujące konwersję kierunku studiów bakalar-
skich” (conversion Master), „magisterium studiów zaawansowanych” (advanced 
Master), „magisterium studiów ustawicznych”, „magisterium europejskie”, „magi-
sterium międzynarodowe” odsłaniają nie tylko rozmaitość profili magisterium, 
ale i słabości pozornie wspólnego języka opisu dyplomów studiów magisterskich 
oferowanych w krajach europejskich.

Warto odnotować, że zważywszy na postulat transparentności dyplomów magi-
stra oraz potrzeby informacyjne użytkowników – przyszłych studentów, w końcu 
pierwszej dekady lat 2000. wysunięto propozycję dotyczącą stworzenia, uzgodnio-
nego przez sygnatariuszy Deklaracji Bolońskiej, systemu informacyjnego o progra-
mach studiów magisterskich (Davies, 2009: 69). Do dziś propozycja ta nie została 
wcielona w życie, co należy przyjąć z pewnym zdziwieniem, bowiem projektowany 
zbiór standardowych informacji obejmował jedynie 12 rekordów. W zestawie klu-
czowych standardowych informacji (rekordów – wyróżników opisu programu), 
mających na celu zasygnalizowanie istotnych właściwości oferowanych programów 
oraz ich łatwe porównanie, autor omawianej propozycji wskazał na dwie infor-
macje ujawniające (w ogólnym zarysie) profil programowy programu: obecność 
praktyki zawodowej w planie studiów oraz fakt akredytacji „profesjonalnej” pro-
gramu, dokonywanej przez stowarzyszenie zawodowe. Tego typu akredytacja jest 
dodatkowym swoistym potwierdzeniem zawodowej wartości dyplomu.

1.  Istota, wielorodzajowość i rola dywersyfikacji 
szkół wyższych

Geneza procesu różnicowania uczelni i studiów wyższych, towarzyszącego 
przeciwnie ukierunkowanej tendencji harmonizacji struktur dyplomów w Euro-
pie (proces boloński), związana jest z ekspansją ilościową systemów szkolnictwa 
wyższego, czyli przejściem od studiów elitarnych do studiów masowych, a nawet 
uniwersalnych. N. V. Varghese i V. Püttmann, badacze dywersyfikacji z Międzyna-
rodowego Instytutu Planowania Edukacji UNESCO, wskazują na najistotniejsze, 
różnorodne przyczyny omawianego procesu (Varghese, Püttmann, 2011: 13–16):
• zmiany w sposobie produkcji, transferu i wykorzystania wiedzy; zastąpienie 

koncepcji wiedzy jako poznania koncepcją wiedzy jako instrumentu działania,
• demokratyzację szkolnictwa wyższego,
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• globalizację gospodarki, model gospodarki opartej na wiedzy, zmiany w popy-
cie na kwalifikacje,

• ekspansję ilościową szkolnictwa średniego i wzrost popytu edukacyjnego 
na studia wyższe,

• wzrastający stopień specjalizacji wiedzy akademickiej powiązany z rosnącym 
popytem na innowacyjność.
W raporcie z badań nad dywersyfikacją europejskich uczelni autorstwa 

S. Reichert (odwołującej się do znaczącej pracy R. Birnbauma, 1983) czytamy, że 
koncepcji dywersyfikacji w szkolnictwie wyższym można przypisać wartość nor-
matywną (pozytywną) ze względu na następujące korzyści płynące z różnorod-
ności studiów wyższych (Reichert, 2009: 12):
1) zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb studentów,
2) zapewnienie warunków dla ruchliwości społecznej,
3) zaspokajanie potrzeb zróżnicowanych rynków pracy (z coraz większą różno-

rodnością specjalizacji zawodowych),
4) służenie potrzebom politycznym poszczególnych grup interesu,
5) umożliwienie koegzystencji elitarnych i masowych studiów wyższych (budowa 

systemu szkolnictwa wyższego o wszechstronnych możliwościach),
6) podniesienie poziomu skuteczności szkolnictwa wyższego,
7) stwarzanie możliwości przeprowadzania eksperymentów innowacyjnych 

w szkolnictwie wyższym w nielicznych uczelniach, tak aby zminimalizować 
ryzyko niepowodzenia takich eksperymentów.
Ze względu na wielość klasyfikacji form i wymiarów dywersyfikacji (wzoro-

wanych najczęściej na wspomnianej już „klasycznej” klasyfikacji R. Birnbauma 
z 1983 r.) oraz różny stopień złożoności podziałów klasyfikacyjnych dywersyfika-
cji, bliżej zajmiemy się jedynie tymi jej formami, które bezpośrednio lub pośrednio 
wpływają na dywersyfikację programów studiów. Pierwszym, najprostszym sche-
matem klasyfikacyjnym jest dywersyfikacja systemowa uwzględniająca różnice 
typów uczelni, najczęściej podział na uniwersytety i uczelnie sprofilowane zawo-
dowo3. W wielu krajach, nie tylko w Wielkiej Brytanii, od wielu lat obserwuje się 

3 W realiach brytyjskiego szkolnictwa wyższego lat 2000. najogólniejszym podziałem uczelni jest 
(nieformalny) podział czteroczłonowy uniwersytetów ze względu na typ i misję: duże, renomowane uni-
wersytety badawcze (tzw. Grupa Rusella), mniejsze uniwersytety ukierunkowane na badania, m.in. LSE 
do 2006 r. (tzw. Grupa 1994, rozwiązana w 2013 r. ze względu na przejście wielu uczelni do konkuren-
cyjnej Grupy Rusella), uniwersytety ukierunkowane na nauczanie (tzw. Grupa MillionPlus) oraz uniwer-
sytety mające zrównoważony profil działalności obejmujący badania, nauczanie oraz przedsiębiorczość 
i innowacje (tzw. University Alliance – od 2007 r.). Ponadto sektor szkolnictwa wyższego (oferujący stu-
dia na poziomie Master) skupia koledże uniwersyteckie oraz tzw. koledże studiów wyższych; zob. strona 
internetowa UkEducation.info: http://www.ukeducation.info/Higher-Education/Types-of-Higher-Edu-
cation-Institutions.html
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zacieranie różnic między wspomnianymi profilami uczelnianymi. Powszechnie 
występującym zjawiskiem jest włączanie do swojej oferty przez wyższe szkoły 
zawodowe programów magisterskich podawanych tradycyjnie na uniwersytetach. 
Widomym przejawem tzw. dryfu akademickiego, wzmacniającego tendencje do 
izomorfizmu edukacji wyższej, było przyznanie statusu akademickiego brytyjskim 
politechnikom w 1992 r. czy też sukcesywne uzyskiwanie tego statusu przez bry-
tyjskie koledże uniwersyteckie.

W przypadku innego ogólnego rozróżnienia form dywersyfikacji (zewnętrzna 
versus wewnętrzna) należy odnotować, że obydwie formy obejmują zróżnicowa-
nie programów, odnoszone do konkurentów lub jednostek wewnętrznych uczelni. 
Dodać należy, że różnorodność programowa studiów wyższych w poszczególnych 
uczelniach przyczynia się także do pogłębienia dywersyfikacji zewnętrznej poprzez 
dążenie tych uczelni do uzyskania odrębnego profilu programów nauczania oraz 
pozycjonowania niszowych programów/dyscyplin dydaktycznych na rynku insty-
tucji edukacji wyższej.

Następny, najprostszy (dwudzielny) zbiór jednostek klasyfikacyjnych dywer-
syfikacji szkół wyższych, a mianowicie formy dywersyfikacji wertykalnej i hory-
zontalnej, może stanowić przedmiot zainteresowania badaczy dywersyfikacji 
programowej raczej w przypadku tej ostatniej formy (różnice misji i profilu dys-
cyplinarnego uczelni). Dywersyfikacja wertykalna dotycząca różnic w prestiżu, 
reputacji i społecznej legitymizacji uczelni, ceniona jako wyznacznik rankingów 
(krajowych i międzynarodowych), może wpłynąć na nadmierną intensyfikację 
aktywności marketingowej uczelni kosztem np. rzeczywistej dywersyfikacji pro-
gramowej, uwzględniającej realne potrzeby studentów i rynku pracy.

Pozytywnie postrzeganą formą różnicowania uczelni we wszystkich syste-
mach szkolnictwa wyższego jest dywersyfikacja misji połączona z dywersyfikacją 
rzeczywistych funkcji szkoły wyższej. Wspomniana dywersyfikacja ma często-
kroć bezpośrednie przełożenie na działania nakierowane na różnicowanie profili 
programów akademickich. Warto przy tym pamiętać, że współczesne rozumie-
nie funkcji uczelni wykracza poza humboldtowski model uniwersytetu, oparty 
na idei „jedności badań i kształcenia” (wykształcenie szerokie i naukowo ugrun-
towane), i jest raczej bliższe idei amerykańskiego „multiwersytetu” (multiversity 
model)4, realizującego wiele różnorodnych funkcji i zadań. Według S. Reichert 
(2009: 124–125), autorki raportu z badań nad dywersyfikacją szkół wyższych 
w pięciu krajach europejskich (Anglii, Francji, Norwegii, Słowacji i Szwajcarii), 

4 Pojęcie stworzone przez amerykańskiego profesora ekonomii i badacza edukacji wyższej Clarka 
Kerra (1963).
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obok tradycyjnych funkcji jak kształcenie kadr wykwalifikowanych oraz bada-
nia podstawowe, przedmiot działalności badanych uczelni obejmuje wiele funk-
cji, w przeszłości mniej eksponowanych. Należy wśród nich wymienić: badania 
stosowane, badania i edukację na rzecz innowacyjności w gospodarce (wymiana 
wiedzy), kształcenie badaczy dla szeroko pojętej nauki, kształcenie badaczy dla 
gospodarki (też na poziomie Master), ustawiczne doskonalenie zawodowe absol-
wentów uczelni, przygotowanie elit społecznych do pełnienia ról przywódczych, 
inne rodzaje zaangażowania społecznego.

Pozostawiając na marginesie schematyzm ujęć klasyfikacyjnych, warto się 
odwołać do cytowanej wielokrotnie wcześniej opinii S. Reichert, badaczki prak-
tyki dywersyfikacji w uczelniach europejskich. Wśród typów czy aspektów dywer-
syfikacji uczelnianej, które są pozytywnie postrzegane w badanych europejskich 
systemach edukacji wyższej, wymienia się najczęściej różnorodność użytkow-
ników i grup docelowych, charakter misji oraz wagę (nacisk) przywiązywaną do 
poszczególnych funkcji szkoły wyższej, profil kadry nauczającej, profil społecz-
ności studenckiej oraz – najbardziej nas interesujący – profil programu, a także 
oferty kierunkowej studiów wyższych z różnymi wariantami kontinuum: orienta-
cja akademicka – orientacja zawodowa programu, jak również ze zróżnicowanym 
zakresem oferty kierunkowej studiów, począwszy od uczelni o szerokim profilu 
programowym, a skończywszy na uczelniach wysoce wyspecjalizowanych (Reichert, 
2009: 122). Ostatni rodzaj dywersyfikacji, określany mianem dywersyfikacji pro-
gramowej i dyscyplinarnej (programme and subject diversity), uznawany jest przez 
badaczy edukacji wyższej za jedną z kluczowych właściwości charakteryzujących 
dywersyfikację profilu szkoły wyższej. Dywersyfikacja programowa bądź też, 
stosując bardziej kolokwialne określenie – profilowanie kierunków studiów, jest, 
jak podkreśla S. Reichert, nie tylko rezultatem przemyślanej polityki edukacyj-
nej i świadomych zabiegów uczelni, ale wynika także ze wzrastającej specjalizacji 
wiedzy naukowej (Reichert, 2009: 127). Innymi słowy, postęp nauki i badań staje 
się siłą sprawczą dywersyfikacji dyscyplin i programów studiów wyższych trakto-
wanej jako podstawowa wartość w szkolnictwie wyższym.

Różnice między akademickim i zawodowym profilem programów studiów ofe-
rowanych przez daną uczelnię mogą się stać mało przejrzyste i zamazane, prowa-
dząc w konsekwencji do konwergencji programowej. Dzieje się tak w przypadku 
presji na zwiększenie tzw. zatrudnialności (employability) kształconych absolwen-
tów na kierunkach o orientacji akademickiej (Reichert, 2009: 128). W grę wchodzi 
także proces odwrotny, a mianowicie kładzenie większego nacisku na akademickie 
wartości i normy oraz teoretyczne podstawy wiedzy profesjonalnej – ujętej w pro-
gramach studiów o profilu zawodowym. Istotę tego procesu tłumaczy koncepcja 
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izomorfizmu w systemie szkolnictwa wyższego, która z uwagi na ramy niniejszego 
opracowania została zaledwie zasygnalizowana5.

Zmienna orientacja programowa w ramach danego kierunku studiów jest 
w znacznej mierze stymulowana przez pracodawców – współprojektujących i współ-
finansujących niektóre programy studiów magisterskich – prowadząc w konsekwen-
cji do większego udziału programów sprofilowanych zawodowo, dostosowanych 
do potrzeb pracodawców. Ten sam kierunek oddziaływania (wzrost dywersyfika-
cji programów) dotyczy aktywności brytyjskich sektorowych rad ds. kwalifika-
cji (sector skills councils) – niezależnych ciał przedstawicielskich pracodawców, 
koordynujących w skali ogólnokrajowej inicjatywy na rzecz rozwoju zawodowego 
i podnoszenia kwalifikacji pracowników poszczególnych sektorów gospodarczych 
(Reichert, 2009: 128). Na koniec nie sposób nie wspomnieć o znaczącej roli bry-
tyjskich stowarzyszeń zawodowych, które dokonują akredytacji programów stu-
diów wyższych warunkujących uzyskiwanie certyfikatów i uprawnień zawodowych 
przez absolwentów uczelni.

Różnorodność uczelni i studiów wyższych uznawana jest za jedną z pod-
stawowych idei, koncepcji i jednocześnie wytycznych ustanawiających zasady 
działań na rzecz harmonizacji europejskiego szkolnictwa wyższego, zwanych 
procesem bolońskim, zapoczątkowanym Deklaracją Sorbońską i Deklaracją 
Bolońską w 1998 i 1999 r. Inną podstawową zasadą przyświecającą procesowi 
bolońskiemu i przy tym korespondującą bezpośrednio z zasadą respektowania 
różnorodności i tradycji kulturowej, językowej oraz edukacyjnej (szkoły wyższe) 
jest idea autonomii i wolności akademickiej. P. Zgaga, słoweński badacz polityki 
edukacji wyższej, poszukując przewodnich zasad procesu bolońskiego (okre-
ślonych przez niego jako „wspólne mianowniki”), potwierdził respektowanie 
tej zasady w najważniejszych dokumentach bolońskich. Zasada ta została sfor-
mułowana explicité lub rzadziej implicité (tylko we wczesnym okresie „Bolonii”) 
w dwóch wspomnianych deklaracjach i pięciu komunikatach bolońskich (pra-
skim, berlińskim, bergeńskim, londyńskim oraz komunikacie z Louvain) w okre-
sie 1998– 2009 (Zgaga, 2012: 33–36).

5 Zjawisko izomorfizmu szkół wyższych, będącego przeciwwagą dla dywersyfikacji, może przy-
bierać różne postaci: izomorfizmu stymulowanego przez konkurencję oraz izomorfizmu instytucjo-
nalnego. W przypadku tego ostatniego mamy do czynienia z trzema mechanizmami: izomorfizmem 
narzuconym (presja państwa i innych instytucji zarządzających/sterujących szkolnictwem wyższym), 
izomorfizmem naśladowczym (czynnikiem sprawczym jest znaczny stopień zagrożeń i niepewności 
w funkcjonowaniu uczelni) oraz izomorfizmem normatywnym (naciski o charakterze normatywnym, 
np. profesjonalizacja dyscyplinarnych społeczności naukowych oraz tendencja tworzenia krajowych/
międzynarodowych sieci zawodowych wśród nauczycieli akademickich reprezentujących daną dyscy-
plinę/subdyscyplinę naukową). 
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Należy stwierdzić, że wpływ, jaki wywiera proces boloński na europejskie szkoły 
wyższe6, ma charakter dwukierunkowy: stymulowana jest zarówno konwergen-
cja jak i, przynajmniej w warstwie deklaratywnej – dywersyfikacja studiów wyż-
szych. Na marginesie dodajmy, że kontrastujące tendencje – do dywersyfikacji oraz 
zbieżności edukacji wyższej są skutkami wielu innych czynników egzogenicznych 
wpływających na zróżnicowanie ustrojowe, strukturalne i programowe szkół wyż-
szych (tabela 1). Schemat oceny wpływu sił sprawczych dywersyfikacji/konwer-
gencji ukazany w tabeli 1 zaczerpnięto z pracy S. Reichert, prezentującej wyniki 
badań nad dywersyfikacją uczelni w pięciu krajach europejskich, w tym – Anglii.

Tabela 1.  Ocena roli czynników dywersyfikacji lub konwergencji w angielskim 
szkolnictwie wyższym (badanie S. Reichert, 2009)

Podstawowe aspekty systemu studiów wyższych  
– czynniki dywersyfikacji lub konwergencji szkół wyższych

Ocena siły oddziaływania czynników 
sprawczych

dywersyfikacji konwergencji

Ramy regulacyjne szkolnictwa wyższego 0,5 x

Krajowa polityka edukacji wyższej 1 x

Mechanizmy finansowania x –1

Zapewnianie jakości i akredytacja x –1

Regionalne uwarunkowania i polityka edukacji wyższej 2 x

Wartości i oczekiwania interesariuszy 0,5 x

Wartości i normy akademickie x –1

Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego i jego otoczenia x –1

Uwaga: Ocenę znaczenia wpływu czynnika dywersyfikacji lub konwergencji umożliwia punktowa skala oceny 
obejmująca wartości liczbowe: od –2 do +2 (–2; –1,5; -1; 0; 1; 1,5; 2). Wartość 0 oznacza ocenę neutralną, kiedy ani 
czynniki dywersyfikacji, ani czynniki konwergencji nie odgrywają relatywnie większej roli; dominację czynników 
konwergencji odzwierciedlają oceny poniżej 0 (z maksimum równym -2), a dominację czynników dywersyfikacji 
– oceny powyżej 0 (z maksimum równym 2).
Źródło: Reichert (2009: 135–136).

Wyniki badań S. Reichert wskazują, że niewielka liczba ograniczeń regulacyj-
nych, i co za tym idzie, autonomia akademicka oraz konkurencja między uczel-
niami angielskimi wpływają na swobodę decyzji różnicujących profil uczelni (misja 
i funkcje szkoły wyższej) oraz ich programów. Do grupy czynników charakteryzują-
cych się większymi efektami dywersyfikacji niż konwergencji należy z jednej strony 
zaliczyć obok ram regulacyjnych krajową politykę edukacji wyższej oraz regionalne 
uwarunkowania i politykę edukacji wyższej (najsilniejszy czynnik dywersyfikacji) 

6 Docelowy rezultat tego procesu określany jest mianem Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyż-
szego (EHEA). 
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oraz oczekiwania i wartości interesariuszy. Z drugiej strony, tendencję do konwer-
gencji potęgują minimalne standardy edukacyjne i punkty odniesienia opracowane 
przez organizację sektorową QAAHE oraz „profesjonalna” akredytacja programów 
dokonywana przez stowarzyszenia zawodowe.

Oczywistym przykładem konwergencyjnych efektów umiędzynarodowienia, 
zdaniem S. Reichert, jest proces boloński, który proponuje bądź też, jak twier-
dzą krytycy tego procesu, narzuca europejskim systemom szkolnictwa wyższego 
wiele rozwiązań strukturalnych powodujących w konsekwencji zbieżność krajo-
wych systemów edukacji wyższej w Europie (Reichert, 2009: 824). Według wie-
dzy S. Reichert, wyniki badań empirycznych w tej mierze (stan badań w 2012 r.) 
nie prowadzą do jednoznacznych wniosków, szczególnie jeśli chodzi o ustalenie 
skutków „Bolonii” – konwergencyjnych lub dywersyfikacyjnych – w odniesieniu 
do opracowywania i zarządzania programami studiów oraz kształtowania profilu 
społeczności studenckiej.

Charakterystykę dyplomu magistra (Master) przyjętą w dokumentach pro-
cesu bolońskiego (wskazania dotyczące rozwiązań organizacyjno-programowych), 
a także w zaleceniach Europejskich Ram Kwalifikacji oraz Ram Kwalifikacji Euro-
pejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (specyfikacja efektów kształcenia) można 
w sposób najbardziej syntetyczny przedstawić, za H. Davisem – autorem badań 
firmowanych przez EAU, w pięciu punktach (Davis, 2009: 69):
1) dyplom z reguły wymagający uzyskania od 90 do 120 punktów ECTS, z któ-

rych co najmniej 60 powinno dotyczyć zajęć na poziomie magisterium,
2) czas trwania studiów na ogół zawiera się w okresie równoważnym 1–2 latom 

studiów stacjonarnych (pełny wymiar godzin),
3) zgodność zakresu treści programowych dyscypliny z ogólnymi deskryptorami 

poziomu studiów magisterskich,
4) projektowanie programu studiów oraz sposobu realizacji zajęć determinowane 

jest przez kategorię założonych efektów uczenia się,
5) dyplom magistra jest powszechnie uznanym punktem wejścia na europejski 

rynek pracy.
Gwoli ścisłości należy podkreślić, że w powyższej charakterystyce nie znaj-

dziemy żadnego wyraźnego lub domyślnego sformułowania odnoszącego się do 
możliwości różnicowania orientacji programowej czy też profilu programów stu-
diów magisterskich. Dodajmy, że już w 2003 r., w jednym z ważnych dokumentów 
bolońskich – tzw. komunikacie berlińskim z konferencji ministrów szkolnictwa 
wyższego krajów uczestniczących w procesie bolońskim, podniesiono kwestię 
profilowania dyplomów studiów wyższych, nie narzucając przy tym szczegóło-
wych ram pojęciowych i zakresu profilowania. Komunikat ten zawiera klarowne 
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stwierdzenie, że „(…) studia I i II cyklu powinny mieć odmienne orientacje i pro-
file, aby sprostać różnym wymaganiom i potrzebom studentów, świata akademic-
kiego oraz rynku pracy” (Realizing…, 2003). Reasumując należy stwierdzić, że 
założenia modelowe magisterium bolońskiego nie nakładają formalnych ograni-
czeń dla dywersyfikacji programów studiów magisterskich w krajach współtwo-
rzących Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego (EHEA). Konkretne wytyczne 
i zalecenia określające zakres profilowania programów, ergo dyplomów studiów 
magisterskich, można znaleźć w dokumentach krajowych polityki edukacji wyż-
szej (przykład krajowej – Polskiej Ramy Kwalifikacji, rozróżniającej profil akade-
micki i zawodowy dla poszczególnych poziomów studiów i obszarów kształcenia) 
(Rozporządzenie, 2016; Kraśniewski, 2010).

Jednym z generalnych wniosków sformułowanych przez S. Reichert jest stwier-
dzenie, że ostateczny kształt dywersyfikacji uczelnianej, w tym także i programowej, 
w angielskim szkolnictwie wyższym jest rezultatem wielce złożonego, wzajemnego 
oddziaływania często przeciwstawnych czynników stymulujących dywersyfikację 
lub konwergencję edukacji wyższej. Ponadto, każdy z atrybutów systemu szkol-
nictwa wyższego (patrz tabela 2) może być jednocześnie siłą sprawczą dywersyfi-
kacji oraz odwrotnie ukierunkowanego procesu – konwergencji, w zależności od 
przyjętych celów i realizowanych działań, zarówno na szczeblu krajowych syste-
mów szkolnictwa, jak i szczeblu szkół wyższych. Innymi słowy, współoddziaływa-
nie czynników dywersyfikacji i konwergencji dotyczy wszystkich analizowanych 
aspektów funkcjonowania angielskich szkół wyższych.

2.  Wielowymiarowość dywersyfikacji w wybranych 
klasyfikacjach szkół wyższych i koncepcjach dywersyfikacji 
oraz jej odzwierciedlenie w realiach brytyjskiego systemu 
szkolnictwa wyższego

W niniejszym punkcie opracowania, posiłkując się konkluzjami interesują-
cego przeglądu klasyfikacji szkół wyższych i koncepcji dywersyfikacji autorstwa 
E. Hazelkorn (2012: 846–851), podjęto próbę konfrontacji zalecanych koncepcji 
dywersyfikacji z typologią profili dyplomów magisterskich występujących w bry-
tyjskich szkołach wyższych.

Przywołane w tabeli 2 materiały informacyjne (zarówno koncepcje wymiarów 
dywersyfikacji, jak i klasyfikacje uczelni) mają mniejszy lub większy stopień uży-
teczności dla kilku grup użytkowników. Z jednej strony, dla decydentów polityki 
edukacji wyższej, podmiotów finansujących uczelnie oraz dla badaczy szkolnic-
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twa wyższego, z drugiej natomiast, dla potencjalnych kandydatów na studia oraz 
pracodawców. Jeśli uwzględnimy wielokryterialny wybór edukacyjny studentów, 
zainteresowanych profilem programowym przyszłych studiów, to okazuje się, 
że w porównaniu z klasyfikacją Fundacji Carnegie’ego bardziej świadomy wybór 
zapewniają europejska klasyfikacja U-Map oraz koncepcje S. Reichert i E. Hazel-
korn. Zasadniczy zarzut wobec klasyfikacji Fundacji Carnegie’ego podniesiony 
przez E. Hazelkorn dotyczy zbyt dużego stopnia ogólności jednostek klasyfika-
cyjnych, skutkującego pominięciem wielu cech wyróżniających uczelnie wyższe. 
Wspomniane koncepcje eksponujące wielowymiarowość dywersyfikacji wyma-
gałyby oczywiście uprzedniej operacjonalizacji zmiennych opisujących postulo-
wane wymiary zróżnicowania uczelni, tj. opracowania zestawu standardowych 
informacji o danym typie uczelni, umożliwiającego porównywanie i ocenę pro-
fili uczelnianych.

Zdaniem krytyków, tradycyjne klasyfikacje szkół wyższych posługujące się 
ograniczoną liczbą kategorii na poziomie makro, takie jak np. amerykańska kla-
syfikacja uczelni stworzona w 1973 r. przez Fundację Carnegie’ego, nie uwzględ-
niają złożoności i tempa zmian w szkolnictwie wyższym i nie oddają w pełni 
wielowymiarowości dywersyfikacji uczelni (Hazelkorn, 2012: 846–848). W rezul-
tacie wiele czynników decydujących o tożsamości i odrębności danej uczelni nie 
mieści się w schematach klasyfikacyjnych. Ta krytyczna uwaga dotyczy w szcze-
gólności cech charakterystycznych dywersyfikacji programowej, która notabene 
rzadko przyciąga zainteresowanie badaczy zarządzania szkolnictwem wyższym.

Według E. Hazelkorn, irlandzkiej badaczki edukacji wyższej, system Klasyfi-
kacji Fundacji Carnegie’ego, mimo jego użyteczności i wielokrotnych aktualizacji 
(data ostatniej – 2015 r.) powinien być uzupełniony o inne propozycje ram poję-
ciowych dywersyfikacji uczelnianej. Propozycje te wyrażają w pełniejszy sposób 
istotę różnorodności szkół wyższych i systemów szkolnictwa wyższego, z pożyt-
kiem dla badaczy szkół wyższych, polityków zajmujących się edukacją wyższą oraz 
poszczególnych uczelni pragnących uczestniczyć w dywersyfikacji i zdefiniować 
ostateczny jej kształt. Wśród propozycji tych na uwagę zasługują trzy koncepcje: 
koncepcja U-Map, koncepcja S. Reichert oraz koncepcja autorska E. Hazelkorn, 
które przedstawiono w tabeli 2.
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Tabela 2.  Wybrane klasyfikacje szkół wyższych oraz koncepcje wielowymiarowej 
dywersyfikacji w szkolnictwie wyższym

Klasyfikacja szkół 
wyższych Fundacji 

Carnegie’ego (2015; 
powstała w 1973 r.) 

Europejska 
klasyfikacja szkół 
wyższych – U-Map 

(2010) 

Wymiary 
dywersyfikacji szkoły 
wyższej wg koncepcji 

S. Reichert (2009) 

Wymiary dywersyfikacji 
szkoły wyższej wg koncepcji 

E. Hazelkorn (2012) 

1.  klasyfikacja 
podstawowa:

–  uniwersytety 
doktorskiea,

–  koledże 
i uniwersytety 
magisterskie,

– koledże bakalarskie,
–  koledże 

bakalarskie/
associate’s degree,

–  koledże associate’s 
degree

–  inne typy 
szkoły wyższej 
(2 subkategorie);

2.  klasyfikacja 
programów 
studiów typu 
undergraduate;

3.  klasyfikacja 
programów 
studiów typu 
graduateb;

4.  klasyfikacja 
profilu populacji 
studentów;

5.  klasyfikacja 
(pogłębiona) 
profilu populacji 
studentów studiów 
I stopnia;

6.  klasyfikacja 
wielkości 
zbiorowości 
studentów 
i ich miejsca 
zamieszkania

1.  profil nauczania 
i studiowania 
(4 wskaźniki), 
w tym orientacja 
programowa 
dyplomu:

–  programy 
ogólnoakadmickie 
(general formative 
programmes),

–  programy 
umożliwiające 
uzyskanie zawodu 
regulowanego 
lub certyfikatu 
zawodowego,

–  inne programy 
zorientowane 
zawodowo,

–  hybrydowy profil 
programów;

2.  profil społeczności 
studenckiej 
(4 wskaźniki);

3.  zaangażowanie 
w badania 
(5 wskaźników);

4.  zaangażowanie 
regionalne 
(3 wskaźniki);

5.  zaangażowanie 
w wymianę wiedzy 
(4 wskaźniki);

6.  międzynarodowa 
orientacja uczelni 
(5 wskaźników)

1.  różni klienci uczelni 
lub społeczności 
docelowe;

2.  misja i nacisk 
na funkcje 
szkoły wyższej, 
tj. badania, 
nauczanie, 
kształcenie 
badaczy, 
ustawiczne 
doskonalenie 
kwalifikacji 
absolwentów, 
badania i szkolenia 
na potrzeby 
gospodarki, 
podejmowanie 
innych wyzwań 
społecznych;

3.  profile programów 
(tworzące 
kontinuum 
orientacji 
programowej: 
od akademickiej 
do zawodowej) 
oraz profil 
dyscyplinarny/
kierunkowy oferty 
dydaktycznej;

4.  profil społeczności 
kadry nauczającej;

5.  profil społeczności 
studenckiej

1.  misja uczelni 
(4 właściwości), w tym zbiór 
cech charakterystycznych 
misji: tradycyjna 
akademicka; ukierunkowana 
na rozwój: zaangażowania 
społecznego, dyscyplin 
humanistyczno-
społecznych oraz ścisłych 
i przyrodniczych – liberal 
arts/technicznych, 
przedsiębiorczości, studiów 
o profilu zawodowym/ 
specjalistycznych;

2.  studenci (6 właściwości);
3.  wymiar akademicki 

(5 właściwości), 
w tym zbiory cech 
charakterystycznych uczelni: 
a) wielodyscyplinarna, 
rozwijająca dyscypliny 
specjalistyczne, 
monodyscyplinarna; 
b) rozwijająca: klasyczny 
kanon dyscyplin, dyscypliny 
zawodowe/techniczne, 
przedsiębiorczość; 
c) rozwijająca: 
badania podstawowe/
fundamentalne, 
podstawowe – inspirowane 
przez zastosowania, 
badania ukierunkowane 
na rozwiązywanie 
problemów/badania celowe, 
badania stosowane, 
badania zorientowane 
rynkowo;

4.  Organizacja uczelni 
(11 właściwości) 

Oznaczenia: a – uczelnie przyznające jedynie doktoraty o profilu badawczym (research/scholarship doctorates); 

b – klasyfikacja w obrębie kategorii programów studiów typu graduate („pobakalarskich”) uwzględnia rozróżnienie 
profilu (orientacji) programowej jedynie w przypadku studiów doktoranckich, wyodrębniając dwie szczegółowe 
jednostki klasyfikacyjne: dyplomy doktora „badawczego” (research/scholarship doctorates) oraz dyplomy doktora 
zawodowego (professional practice doctorates).
Uwaga: pola zacienione oznaczają kategorie związane bezpośrednio lub pośrednio z dywersyfikacją profili dyplo-
mów studiów wyższych.
Źródło: Hazelkorn (2012: 843, 851); The Carnagie Classification of Institutions of Higher Education, http://car-
negieclassifications.iu.edu/definitions.php; van Vught et al. (2010: 26–27); http://www.u-map.eu/U-MAP_report.
pdf; Reichert (2009: 122).
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Jedynym szczegółowym kryterium podziału uczelni przyznających dyplomy 
magistra (typ uczelni określony skrótowo jako „koledże i uniwersytety magister-
skie”), przyjętym przez Klasyfikację Fundacji Carnegie’ego, jest przekrój szero-
kich grup dyscyplinarnych (grup kierunków) programów magisterskich. Należy 
tu wymienić: programy zaliczane do nauk humanistycznych, nauk społecznych, 
nauk ścisłych (zagregowana, szeroka kategoria klasyfikacyjna7), programy z zakresu 
biznesu, nauk edukacyjnych, inne poza biznesem i edukacją programy o nachyleniu 
zawodowym czy raczej specjalistycznym8 (professional fields), a także programy 
mieszczące się w relatywnie szerokiej grupie dyscyplinarnej (akronim STEM), 
obejmującej łącznie nauki ścisłe, nauki techniczne, inżynierię oraz matematykę. 
Reasumując, omawiana klasyfikacja umożliwia, w przypadku programów studiów 
magisterskich, jedynie analizę profilu dyscyplinarnego (kierunkowego) progra-
mów prowadzących do dyplomu magistra, a nie orientacji programowej dyplomu 
w obrębie danej grupy kierunków studiów. Wyniki tej analizy pozwalają mówić 
wyłącznie o rozległości (wielodyscyplinarności) oferty dydaktycznej magisteriów 
bądź też dominacji (koncentracji) dyplomów magistra w jednej, nawet szerokiej 
domenie dyscyplinarnej – grupie kierunków studiów w poszczególnych uczel-
niach. Warto ponadto wiedzieć, że amerykańska Klasyfikacja Programów Studiów 
(Classification of Instructional Programs – CIP), stanowiąca materiał źródłowy 
dla Klasyfikacji Fundacji Carnegie’ego, nie uwzględnia kategorii klasyfikacyjnej 
programów o nachyleniu zawodowym czy, dokładniej mówiąc, specjalistycznym 
(professional programs)9.

Uczelnie brytyjskie cieszące się autonomią akademicką podejmują samo-
dzielnie wszystkie decyzje związane z projektowaniem programów studiów magi-
sterskich, w szczególności dotyczące struktury kierunkowej oferty programowej, 
zakresu i struktury treści programowych, a także nazw oferowanych programów 
i dyplomów. Różnorodność programów studiów magisterskich, będąca wyrazem 
autonomii programowej, jest odpowiedzią sektora szkolnictwa wyższego na zróż-
nicowanie aspiracji, motywacji studiowania, potrzeb edukacyjnych oraz osobi-
stej sytuacji kandydatów i studentów. Uczelnie zabiegają jednak, aby absolwenci 
wszystkich typów programów magisterskich byli przygotowani do podjęcia róż-
nego rodzaju pracy zawodowej (zarówno związanej z kierunkiem studiów, jak 
i pracy o szerokim profilu funkcji zawodowych) lub też do kontynuacji studiów 
na poziomie doktorskim.

7 Uczelnie o wszechstronnej, rozległej ofercie programów (comprehensive programs). 
8 Grupy kierunków (nazwy umowne), takie jak prawo, zawody związane z medycyną, polityka 

publiczna itp.
9 Classification of Instructional Programs, IPEDS, National Center for Educational Statistics; https://

nces.ed.gov/ipeds/cipcode/Default.aspx?y=55
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Jedynym ograniczeniem daleko posuniętej swobody akademickiej w sferze 
kształtowania podaży programów studiów są dokumenty krajowej polityki edu-
kacji wyższej w postaci tzw. infrastruktury akademickiej. Dokumenty te, obejmu-
jące szereg benchmarkingowych punktów odniesienia i standardów edukacyjnych 
opracowanych przez QAAHE, mają z założenia służyć jako instrument wykorzy-
stywany nie tylko w projektowaniu programów, ale przede wszystkim w zapewnia-
niu i podnoszeniu jakości studiów wyższych10. Wspomniane materiały są źródłem 
ogólnych wskazówek do działania adresowanych do kierownictw, administracji 
dydaktycznej i kadry nauczającej uczelni brytyjskich.

Tabela 3.  Typologia profili programów studiów magisterskich w systemie 
szkolnictwa wyższego Wielkiej Brytanii według wybranych kryteriów 
profilowania programów

Kryteria wyodrębniania 
profilu programu Profile programów studiów magisterskich

Sposób tworzenia
i komunikowania 
wiedzy

 – programy ukierunkowane na tradycyjny przekaz wiedzy ujętej 
w ustrukturyzowanym programie zajęć dydaktycznych – taught 
programmes/ programmes by instruction;

 – programy o profilu badawczym – research programmes/programmes by 
research

Współzależność między 
akademickością 
i praktyczną 
przydatnością wiedzy

 – programy o profilu badawczym – research programmes/programmes by 
research;

 – programy specjalistyczne/studiów zaawansowanych – specialised/advanced 
study programmes;

 – programy zawodowe/praktyczne – professional/practice programmes

Stopień specjalizacji 
wiedzy

 – programy z zakresu określonego kierunku/dyscypliny studiów 
(monodyscyplinarne) – single subject/major subject programmes;

 – krajowe programy wspólnych studiów (zespalające dwa kierunki/dyscypliny 
studiów) prowadzące do wspólnego dyplomu – joint/combined programmes;

 – krajowe programy podwójnego dyplomu (zapewniające dwa dyplomy) 
– double degree programmes;

 – programy studiów interdyscyplinarnych – interdisciplinary programmes;
 – programy wielodyscyplinarne – multidisciplinary programmes;
 – programy studiów zintegrowanych (prowadzące do dyplomu magistra oraz 
dyplomu innego poziomu – Bachelor lub PhD) – integrated programmes

Stopień specjalizacji 
wiedzy – przypadek 
profilowanie 
programów z zakresu 
biznesu i zarządzania

 – programy specjalistyczne (rozpoczęcie kariery zawodowej) – specialist 
programmes (career entry);

 – programy specjalistyczne (rozwój kariery zawodowej) – specialist 
programmes (career development), w tym:
 – programy dla kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla 
– executive programmes;

10 Na tzw. infrastrukturę akademicką, opracowaną przez QAAHE (ciało przedstawicielskie i jed-
nocześnie instytucja dokonująca oceny spełnienia standardów kształcenia oraz oceny jakości studiów) 
składają się: krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego krajów składowych Wlk. Brytanii (dwa 
dokumenty), wzorzec charakterystyki programu studiów (programme specification), edukacyjne stan-
dardy benchmarkingowe dla grup kierunków studiów (na poziomie bakalarskim i magisterskim) oraz 
kodeks praktyk w zakresie zapewniania i podnoszenia jakości studiów wyższych.
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Kryteria wyodrębniania 
profilu programu Profile programów studiów magisterskich

 – programy zindywidualizowane (dostosowane do potrzeb pracodawców) 
– customised programmes;

 – programy ogólne (rozpoczęcie kariery zawodowej) – generalist 
programmes (career entry, pre-experience);

 – programy MBA oraz programy prowadzące do podobnego dyplomu  
(post-experience) 

Stopień 
umiędzynarodowienia 
wiedzy

międzynarodowe programy wspólnych studiów – joint programmes* 
(oferowane przez kilka uczelni, zlokalizowanych w różnych krajach), 
prowadzące do uzyskania:
 – jednego wspólnego dyplomu lub
 – jednego krajowego dyplomu lub
 – podwójnego lub wielokrotnego dyplomu) 

Oznaczenia: * – wsparcie finansowe tego profilu programów zapewnia UE w ramach programu Erasmus+.
Źródło: opracowanie własne inter alia na podstawie Master’s Degree Characteristics, QAAHE, March 2010, s. 3–14; 
Characteristics Statement. Master’s Degree, QAAHE, September 2015, s. 3–13; Recognition of Bologna Master’s 
Degrees in Europe, The National Recognition Information Centre for the United Kingdom, Cheltenham 2005, 
s. 21–24; Guidelines for Preparing Programme Specifications, Quality Assurance Agency for Higher Education 
2006, s. 4; Joint Degrees from A to Z. A Reference Guide for Practitioners, JDAZ Project, Hague, 2015, s. 11; strony 
internetowe renomowanych uczelni brytyjskich.

Przedstawiona w tabeli 3 typologia orientacji programowych brytyjskich pro-
gramów studiów prowadzących do dyplomu Master wskazuje na szeroki zakres 
profilowania programów wynikający ze stosowania zróżnicowanych kryteriów 
wyboru profilu programowego studiów. Katalog podstawowych kryteriów obej-
muje: sposób tworzenia i komunikowania wiedzy (najogólniejszy podział gru-
powania profili studiów), współzależność między akademickością i praktyczną 
przydatnością wiedzy, stopień specjalizacji wiedzy, stopień internacjonalizacji 
treści programowych. Do najczęściej występujących profili programowych magi-
sterium w brytyjskim systemie edukacji wyższej należy zaliczyć współzależność 
między akademickością i praktyczną przydatnością wiedzy oraz stopień specjali-
zacji wiedzy. Szczegółowej charakterystyce wybranych profili – orientacji progra-
mowych – poświecono odrębny punkt stanowiący zasadniczą część niniejszego 
opracowania (punkt 4).

Należy wyraźnie podkreślić, że niezależnie od rodzaju orientacji programo-
wej wszystkie typy programów magisterskich w praktyce korzystają z wytycz-
nych zawartych w Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (dokument 
QAAHE), dotyczących zestawu oczekiwanych efektów kształcenia na poziomie 
studiów magisterskich11. Trzeba zaznaczyć także, że w systemie szkolnictwa bry-

11 Descriptor for a higher education qualification at level 7: Master’s Degree, w: The Framework for 
Higher Education Qualifications in England, Wales and Northern Ireland [FHEQ], Quality Assurance 
Agency for Higher Education 2008, s. 20–21.
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tyjskiego jak dotychczas nie sprecyzowano na szczeblu krajowym oficjalnych 
definicji poszczególnych typów magisteriów, dlatego też zdarza się, że programy 
o identycznej nazwie dyplomu, w różnych uczelniach, a nawet w tej samej uczelni, 
mogą się różnić charakterem profilu kształcenia.

Podsumowując, typologia profili dyplomów magisterskich oferowanych w bry-
tyjskim szkolnictwie wyższym może z powodzeniem pełnić rolę narzędzia pozy-
tywnej weryfikacji trafności koncepcji wymiarów dywersyfikacji, zaproponowanej 
przez S. Reichert (tabela 1).

3.  Właściwości profili brytyjskich programów studiów 
magisterskich per se oraz profili programów studiów 
magisterskich w zakresie biznesu i zarządzania

Niniejszy punkt stanowi rozwinięcie typologii profili brytyjskich programów 
prowadzących do magisterium (patrz poprzedni punkt), prezentując na wyższym 
poziomie szczegółowości charakterystykę:
a) cech dystynktywnych profilu, celów kształcenia, docelowych kandydatów 

programów oraz efektów uczenia się w odniesieniu do dyplomów magistra 
per se (tabele 4, 5). Przedmiot analizy został ograniczony do najpowszechniej 
występujących, trzech profili programów, a mianowicie nachyleń programo-
wych kształtowanych przez zmienną relację między akademickością i zawo-
dowością studiów: badawczego, specjalistycznego/studiów zaawansowanych 
oraz zawodowego/praktycznego,

b) zróżnicowanych profili programowych studiów w zakresie biznesu i zarzą-
dzania (Business & Management) na poziomie Master. W przypadku wspo-
mnianej dyscypliny studiów przedstawiona charakterystyka profili dyplomów 
nie uwzględnia kategorii efektów uczenia się, ograniczając się do prezentacji 
ogólnych wyróżników profili programów (tabela 6).
Komentarz odautorski odnoszący się do zawartości tabel 4, 5 i 6 musi być 

z oczywistych względów jak najoszczędniejszy, bowiem ich treść mówi sama za 
siebie. Warto jedynie odnotować, że trzy profile dyplomu magistra opracowane 
przez brytyjską organizację sektorową QAAHE mają wyłącznie wartość informa-
cyjną i nie należy ich traktować jako ostatecznych zaleceń – wiążących dla uczelni: 
ani brytyjskich, ani jakichkolwiek innych. Trzeba bowiem pamiętać, że dynamika 
zmian w edukacji wyższej oraz nowe wyzwania związane z oceną popytu eduka-
cyjnego mogą już w najbliższej przyszłości doprowadzić do ponownego zdefinio-
wania pożądanych orientacji programowych na poziomie studiów magisterskich.
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Programy studiów magisterskich mogą być realizowane w dwojaki sposób: 
poprzez normalne uczestnictwo w ustrukturyzowanych zajęciach programowych 
(tzw. taught Master lub Master by instruction) albo poprzez samodzielne stu-
diowanie i badania nad projektem badawczym będące podstawową metodą kre-
owania wiedzy studentów (tzw. research Master). Formuła nazewnictwa tytułów 
magisterskich stosowana przez ogromną większość uczelni przewiduje wskazanie 
w nazwie dyplomu – studiowanej dyscypliny (kierunku) studiów.

Najliczniejszą grupę programów magisterskich stanowią programy o tradycyj-
nym sposobie przekazu wiedzy, trwające 12 miesięcy; obok nich spotykana jest 
mniej liczna grupa programów o czasie studiów wynoszącym 9 lub 24 miesiące. 
Ten ostatni wymiar czasu trwania dotyczy głównie tzw. magisteriów badawczych. 
Najbardziej rozpowszechnionym profilem programów studiów magisterskich 
są programy specjalistyczne/studiów zaawansowanych. Tak sprofilowane pro-
gramy mają charakter ustrukturyzowanych zajęć, ukierunkowanych na tradycyjny 
przekaz wiedzy (taught programmes). Niektóre z programów studiów magister-
skich mogą oferować, obok dyplomu Master określonego kierunku studiów, inny 
dyplom, umiejscowiony na tym samym poziomie studiów, lub też na innym pozio-
mie (Bachelor, PhD).

Zakres treści oraz czas trwania programów studiów magisterskich wyceniane 
są na ogół w brytyjskich punktach kredytowych, rzadziej w punktach ECTS (1 kredyt 
UK odpowiada połowie punktu ECTS). Wartość punktowa brytyjskiego dyplomu 
magistra kształtuje się z reguły na poziomie 180 kredytów UK – 90 kredytów ECTS, 
z czego 1/3 (60 kredytów UK – 30 kredytów ECTS) przypisana jest przygotowa-
niu pracy magisterskiej. Minimalna liczba punktów przyporządkowanych brytyj-
skiemu dyplomowi magistra (90 punktów ECTS) nie odbiega od kanonu liczby 
punktów ECTS przewidzianych dla dyplomu studiów II stopnia (w systemach stu-
diów tworzących Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego – EHEA) wynoszącej 
od 90 (1,5 roku) do 120 (2 lata studiów). Znamienne, że wartość przygotowania 
pracy magisterskiej w uczelniach brytyjskich jest wyceniona relatywnie wyżej niż 
wartość seminarium magisterskiego w polskich uczelniach (przykład SGH – 20 
punktów ECTS w stosunku do 120 punktów ogółem – 1/6).

Po zapoznaniu się z charakterystyką najbardziej popularnych profili dyplomów 
magisterskich warto odnotować kilka uwag. Po pierwsze, zauważalny jest brak 
wyróżników profilowania, mających charakter ilościowy, takich jak np. minimalny 
wymiar wybranych modułów (części) programów. Mamy tu na myśli wyrażone 
w godzinach, punktach kredytowych czy procentach proporcje między zróżnico-
wanymi modułami – częściami programów czy formami zajęć. Uwaga ta dotyczy 
wszystkich trzech profili programowych (tabela 4).
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Analiza zróżnicowania trzech profili dyplomów wyrażona w kategoriach efek-
tów uczenia się (tabela 5) pozwala na odnotowanie jednoznacznego wniosku, że 
orientacja programowa koncentruje się wokół atrybutów absolwentów w postaci 
wiedzy i umiejętności poznawczych, pozostawiając w zasadzie niezmienny, uni-
wersalny kanon umiejętności ogólnych, transferowalnych występujący we wszyst-
kich profilach dyplomu magistra. Jedynym podanym wyjątkiem (co nie zaskakuje) 
jest zdolność do prowadzenia badań wymagana od absolwentów magisterium 
badawczego. Stosunkowo największe zróżnicowanie efektów kształcenia, wzglę-
dem przyjętego punktu odniesienia – programów o profilu specjalistycznych/stu-
diów zaawansowanych12, dostrzeżono w przypadku opisu programów o profilu 
zawodowym/praktycznym.

Analiza zróżnicowanych profili docelowych studentów wskazuje na powszechne 
pozytywne wartościowanie doświadczenia zawodowego jako atrybutu kandydatów 
na studia, niezależnie od profilu programu studiów (profile magisteriów jako takich).

Wyraźne rozróżnienie rodzaju ukierunkowania kariery, uwzględniające podział 
na kandydatów mających na celu: albo przygotowanie do rozpoczęcia kariery 
(programy typu pre-experience), albo rozwój kariery zawodowej (programy typu 
post-experience) występuje w charakterystykach profili programów magister-
skich w zakresie biznesu i zarządzania. Dodajmy, że programy reprezentujące 
biznes i zarządzanie, bardzo rozbudowaną liczebnie grupę kierunków studiów, 
bezsprzecznie mają najczęściej charakter studiów o nachyleniu specjalistycznym, 
przygotowującym do wielu wyspecjalizowanych profesji.

Interesującym uzupełnieniem treści tabeli 6 jest lektura edukacyjnych standar-
dów benchmarkingowych QAAHE opracowanych dla grupy kierunków w zakresie 
biznesu i zarządzania – B&M (ostatnia, zmodyfikowana wersja standardów ukazała 
się w 2015 r.)13. Charakterystyczne, że profilowanie programów w zakresie biznesu 
i zarządzania (analizowane w kategoriach efektów uczenia się) dotyczy jedynie 
zakresu i głębi wiedzy oraz jej rozumienia (należy odnotować wyraźne rozróż-
nienie między zalecanymi standardami dla programów I typu – specjalistycznych 
oraz typu II i III – ogólnych). Według wspomnianej publikacji standardy bench-
markingowe odnoszące się do umiejętności (poznawczych, metodycznych – spe-
cjalistycznych, intra- i interpersonalnych) mają charakter uniwersalny i dotyczą 
wszystkich trzech typów programów studiów w zakresie biznesu i zarządzania14. 

12 Najliczniej reprezentowany profil programów prowadzących do dyplomów Master.
13 Subject Benchmark Statement. Master’s Degrees in Business and Management, Quality Assurance 

Agency for Higher Education, June 2015, s. 9–11.
14 Autorzy zestawienia podanego w tabeli 6 nie uwzględnili badawczego profilu programów 

z zakresu B&M.
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Innymi słowy, swoistość profili edukacji menedżerskiej i biznesowej w przeświad-
czeniu autorów standardów powinna zawierać się w opisie efektów kształcenia 
w zakresie wiedzy – tworzącej rdzeń i podbudowę kompetencji posiadaczy dyplo-
mów magisterskich B&M.

Warto wiedzieć, że wzmiankowane standardy benchmarkingowe, mimo że są 
od 2000 r. firmowane przez QAAHE, są de facto plonem pracy zespołów akade-
mików wykładających te dyscypliny oraz brytyjskiego stowarzyszenia profesjonal-
nego – Association of Business Schools (ABS).

Tabela 6.  Zróżnicowane profile programowe studiów w zakresie biznesu 
i zarządzania (B&M) na poziomie Master (typ IA, IB, II, III) według QAAHE

Typ 
programu Charakterystyka programu Przykładowe nazwy 

programów

Typ I
A

B

programy specjalistyczne (specialist):
programy specjalistyczne (rozpoczęcie kariery 
zawodowej)
–  przygotowanie do rozpoczęcia kariery zawodowej 

lub przygotowanie do dalszych studiów czy kariery 
akademickiej;

–  kandydaci: nowo promowani absolwenci studiów I st. oraz 
absolwenci ze stażem pracy;

– z reguły – pokrewny pierwszy dyplom;
– pogłębione studia w jednej dziedzinie;
– teoria + praca promocyjna/projekt;
–  orientacja programu: zawodowa lub akademicka/

badawcza
programy specjalistyczne (rozwój kariery zawodowej)
–  rozwój kariery zawodowej, zazwyczaj w przypadku 

kandydatów o statusie pracownika;
–  z reguły – pokrewny pierwszy dyplom lub doświadczenie 

zawodowe;
–  studia nad praktyką zarządzania w wyspecjalizowanej 

dziedzinie biznesu;
– orientacja programu: zawodowa

MSc lub MA w zakresie 
biznesu (business 
studies), marketingu, 
finansów, biznesu 
międzynarodowego, 
zarządzania informacjami 
itp.;
MRes (dyplom Master 
o profilu badawczym) 
w zakresie różnych 
wyspecjalizowanych 
kierunków studiów 
menedżerskich;
MSc lub MA w zakresie 
zarządzania zasobami 
ludzkimi, marketingu 
itp.; w szczególności 
subdyscypliny biznesu 
i zarządzania powiązane 
z tytułami zawodowymi 
(certyfikatami) 
przyznawanymi przez 
stowarzyszenia zawodowe)

Typ II programy ogólne (generalist) (rozpoczęcie kariery 
zawodowej)
–  przygotowanie do kariery zawodowej, programy 

niewymagające doświadczenia zawodowego (programy typu 
pre-experience);

– nowo promowani absolwenci;
– pierwszy dyplom w każdej dyscyplinie studiów;
– przedmioty ogólnozawodowe z zakresu B&M;
–  możliwość specjalizacji (koncentracji lub specjalizacji 

pobocznej, typu minor);
–  orientacja programu: teoretyczna (akademicka), 

uwzględniająca jednocześnie zastosowania teorii w praktyce

MSc lub MA w zakresie 
zarządzania, 
biznesu, zarządzania 
strategicznego/ 
międzynarodowego/ 
publicznego/ marketingiem
[przykład MSc Management 
(Marketing) – proporcja 
między przedmiotami 
ogólnozawodowymi
i specjalizacją wynosi 
60:40] 
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Typ 
programu Charakterystyka programu Przykładowe nazwy 

programów

Typ III programy MBA oraz programy prowadzące 
do podobnego dyplomu
–  absolwenci ze stażem pracy (minimum 2 lata doświadczenia 

zawodowego) – programy typu post-experience;
– przyspieszenie lub zmiana kariery zawodowej;
– pierwszy dyplom w każdej dyscyplinie studiów;
–  przedmioty ogólnozawodowe z zakresu B&M, z nachyleniem 

na zagadnienia strategii oraz integracji funkcji biznesu;
– orientacja programu: zawodowa (praktyczna)

MBA, MBA w zakresie 
zarządzania zdrowiem/
innym sektorem, MSc 
w zakresie zarządzania 
strategicznego

Źródło: QAA Subject Benchmarks for Master Awards in Business and Management, QAAHE, August 2002, s. 7; 
Subject Benchmark Statement. Master’s Degrees in Business and Management, QAAHE, June 2015, s. 6–8.

Podsumowanie

W podsumowaniu uwag nt. możliwości dywersyfikacji programowej na pozio-
mie studiów magisterskich w uczelniach brytyjskich warto skupić uwagę na sche-
macie graficznym ilustrującym główne komponenty ostatecznego profilu treści 
programowych dyplomu. Autonomia programowa uczelni brytyjskich idąca w parze 
z minimalnym zakresem regulacji prawnych odnośnie do struktury kierunkowej 
podaży programów studiów sprawiają, że „kierunek studiów” jest de facto katego-
rią statystyki szkolnictwa wyższego, a nie kategorią zarządzania tym segmentem 
edukacji. W praktyce oznacza to swobodę kształtowania nie tylko oferty kierun-
kowej programów studiów i nazewnictwa programów, ale także i wielce zróżnico-
wanych profili – orientacji programowych. Systematyzacja profili programowych 
w przypadku brytyjskiego systemu studiów wyższych nie wyklucza zarówno roz-
łączności, jak i nie pretenduje do kompletności, co w praktyce oznacza występo-
wanie wielopostaciowości profilowania programów poszczególnych kierunków 
studiów. W odróżnieniu od wielu uczelni krajów Europy kontynentalnej, w tym 
i uczelni polskich, dywersyfikacja brytyjskich programów studiów magisterskich 
nie obejmuje profilowania języka wykładowego. Dzieje się tak z dość oczywistego 
względu, mianowicie roli języka angielskiego jako współczesnego lingua franca 
europejskich (i nie tylko) systemów szkolnictwa wyższego.

Stopień urynkowienia studiów magisterskich (dążenie do przewagi konku-
rencyjnej, m.in. poprzez stosowanie strategii różnicowania/koncentracji oferty 
programowej, lub też strategii niszy rynkowej, stosunkowo wysokie czesne, mene-
dżerskie podejście do zarządzania uczelnią i programami studiów, intensywny mar-
keting programów), o wiele większy niż innych poziomów studiów, należy uznać za 
drugi, obok autonomii programowej, czynnik stymulujący procesy dywersyfikacji 
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uczelni brytyjskich przynoszącej w rezultacie wzrost elastyczności podaży pro-
gramów na poziomie Master.

Jednoznaczna kategoryzacja programów studiów w przekroju profili kształce-
nia (w analizowanym przypadku Wielkiej Brytanii jest to trójdzielna typologia naj-
częściej spotykanych profili kształcenia15) może nieść ze sobą niebezpieczeństwo 
usunięcia z pola widzenia hybrydowych profili dyplomów magisterskich. Dlatego 
też należałoby analizować ukierunkowanie zamierzonych ścieżek kariery absol-
wentów studiów magisterskich jako kontinuum nachyleń programowych, którego 
skrajnymi kategoriami byłyby dyplomy o profilu badawczym oraz dyplomy o pro-
filu specjalistycznym/studiów zaawansowanych/zawodowo-praktycznym (rysu-
nek 1). Odwołując się do realiów brytyjskiej typologii profili dyplomów, można 
pokusić się o stwierdzenie, że np. dyplomy: magisterskich studiów zintegrowanych, 
będący kombinacją dyplomów Master i PhD, czy też dyplom Master of  Research, 
przyporządkowane przez QAAHE do kategorii dyplomów specjalistycznych/stu-
diów zaawansowanych, powinny być usytuowane pomiędzy kontrastującymi pro-
filami widniejącymi na rysunku 2.

Dodajmy, że na brak pełnej rozłączności profili programów kształcenia wska-
zuje typologia form dywersyfikacji programowej, ujęta w dwóch koncepcjach 
wymiarów dywersyfikacji: europejskiej klasyfikacji szkół wyższych (U-Map) oraz 
koncepcji wymiarów dywersyfikacji rozwiniętej przez S. Reichert (tabela 1). Oby-
dwie koncepcje uwzględniają występowanie hybrydowych profili programów 
i dyplomów studiów.

Rysunek 1.  Zakres dywersyfikacji programów studiów magisterskich w uczelniach 
brytyjskich

Kierunek
studiów

Język
wykładów

Profil(e)
programu
studiów

Źródło: opracowanie własne.

15 Magisterium: badawcze, specjalistyczne/studiów zaawansowanych oraz zawodowe/praktyczne.
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Rysunek 2.  Kontinuum ukierunkowania kariery przyszłych magistrów w kontekście 
profilowania programów studiów magisterskich

Ukierunkowanie kariery absolwenta

Ścieżka kariery:
nauka i szkolnictwo
wyższe (akademicka)

Ścieżka kariery:
gospodarka

(specjalistyczna)

magisterium badawcze versus magisterium specjalistyczne/
studiów zaawansowanych;

magisterium zawodowe/
praktyczne

Źródło: opracowanie własne.
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Akty prawne

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w spra-
wie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifi-
kacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej 
na poziomie 4 – poziomy 6–8, Dz. U. 2016, poz. 1594.
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Analiza częstości występowania długości 
średnich ruchomych optymalizujących 
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Wprowadzenie

Średnie ruchome od dawna są stosowane w analizie technicznej (Keltner, 
1960). Służą one do identyfikacji trendów wertykalnych i horyzontalnych. Za 
pomocą średnich ruchomych tworzone są różnego rodzaju proste lub bardziej 
skomplikowane systemy transakcyjne. Klasyczny sygnał kupna powstaje wtedy, 
gdy cena przebija od dołu swoją średnią ruchomą, a sprzedaży, gdy cena swoją 
średnią ruchomą przebija od góry (Nisson, 1996: 147; Murphy, 1998: 97–99). 
Systemy transakcyjne oparte na jednej średniej ruchomej należą do stosunkowo 
prostych. Nieco bardziej złożone są te, które wykorzystują przesunięcie średniej 
ruchomej o pewien procent jej wartości, w górę lub w dół (przesunięcie werty-
kalne) lub też przesunięcie średniej o kilka sesji w przód lub w tył (przesunięcie 
horyzontalne). Nieco inną techniką1 jest zasada złotego krzyża i krzyża śmierci 
(ZKiKS). W metodzie tej wykorzystuje się dwie średnie ruchome o różnych 

1 Na potrzeby artykułu przyjęto, że między strategią, techniką a metodą inwestowania nie wystę-
pują żadne różnice.
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długościach N1 < N2( ). Wskazanie kupna jest wtedy, gdy średnia ruchoma krótsza 
przebija od dołu średnią ruchomą dłuższą (złoty krzyż), a sprzedaży, gdy średnia 
ruchoma krótsza przełamuje średnią ruchomą dłuższą, ale od góry (krzyż śmierci) 
(Nisson, 1996: 148; Bernstein, 1996: 110). Strategia ta została spopularyzowana 
przez japońskich inwestorów. W wielu opracowaniach, w tym w prasie specjali-
stycznej, sugeruje się stosowanie par średnich o różnych długościach:
a) (4;18), (5;20) (Gatley, 1999: 41),
b) (15;45); (5;15), (5;40), (8;30) (Turner, Blinn, 1975),
c) (5;30), (8;25), (5;25), (5;10) (Davies, Thiel, 1970),
d) (6;9), (3;6), (3;9) (Krutsinger, 1996: 45),
e) (5;20), (10;40) (Murphy, 1995: 84),
f) (2;40), (2;15), (5;10) (Kaufman, 1978: 84),
g) (9;18) (Edwards, Magee, 2001: 611),
h) (25;150) i (50;200) (Alajbeg, Bubas, Vukas, 2012: 8–20).

Pring ustanowił podział średnich ze względu na horyzont inwestycyjny. I tak 
średnie o długościach: 10-, 15-, 20-, 25- i 30-sesyjne uznał za krótkoterminowe, 
o długościach 50-, 65-, 100-, 200-sesyjne za średnioterminowe, a średnie 45-tygo-
dniowe, 12-, 18- i 25-miesięczne za długoterminowe (Pring, 1998: 100). Inny 
podział zaproponował Gatley: krótkoterminowe: 20-sesyjne, średnioterminowe: 
50-sesyjne i długoterminowe: 200-sesyjne (Gatley, 1999: 37). Według Achelisa 
średnia 200-sesyjna zalicza się już do średnich długoterminowych (Achelis, 1998: 
26). Jak zatem widać, nie istnieje jednolity podział na średnie krótko-, średnio- 
i długoterminowe powszechnie przyjęty na rynkach finansowych czy też w lite-
raturze analizy technicznej.

Większość prac poświęconych tematyce wykorzystania średnich rucho-
mych w systemach transakcyjnych skupia się na znalezieniu długości średniej 
ruchomej, której wykorzystanie w systemach transakcyjnych generuje najwyż-
sze stopy zwrotu, niezależnie od użytego instrumentu finansowego. Podejście 
zaprezentowane w tym artykule ma charakter odmienny, bowiem nie chodzi 
o zidentyfikowanie jednej, najlepszej pary średnich ruchomych, przynoszącej 
najwyższy dochód dla analizowanych instrumentów finansowych, ale o zba-
danie długości średnich ruchomych optymalizujących strategię złotego krzyża 
i krzyża śmierci, dla każdej ze spółek wchodzących w skład indeksów: WIG20, 
mWIG40 i sWIG80 oraz przeprowadzenie badań statystycznych na podstawie 
tak uzyskanych rezultatów.

Główna hipoteza badawcza została postawiona w następujący sposób:
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Strategia złotego krzyża i krzyża śmierci w przypadku spółek wchodzących w skład 
indeksów: WIG20, mWIG40 i sWIG80 jest realizowana głównie za pomocą śred-
nich krótkoterminowych i średnioterminowych, tj. takich dla których N1 i N2 są sto-
sunkowo niewielkie, tj. poniżej 45 sesji.

1. Przegląd literatury

Dwiema istotnymi pracami poświęconymi testowaniu systemów transakcyjnych 
opartych na średnich ruchomych były prace Brocka i in. (1998: 1311–1333) oraz 
Faber (2007: 69–79). W pierwszej autorzy zaprezentowali 26 reguł podejmowania 
decyzji z wykorzystaniem pojedynczych lub kilku średnich ruchomych na bazie 
danych dla indeksu DJIA z lat 1897–1986. Praca ta zapoczątkowała rozwój badań 
nad wykorzystaniem średnich ruchomych na rynkach finansowych z uwzględnie-
niem kosztów transakcyjnych oraz w różnych interwałach czasowych. Z kolei praca 
Faber porównywała stopy zwrotu uzyskane za pomocą aktywnych strategii inwesty-
cyjnych opartych na średnich ruchomych (głównie były to systemy stosujące jedną 
średnią ruchomą) ze stopami zwrotu otrzymanymi w strategii „kup i trzymaj” (stra-
tegia pasywna). Faber udowodniła między innymi, że strategia oparta na sygnałach 
kupna i sprzedaży 10-miesięcznej średniej ruchomej dla indeksu S&P 500 przy-
nosiła w ciągu 100 lat objętych badaniem stopę zwrotu wyższą, przy jednocześnie 
niższej zmienności niż strategia „kup i trzymaj”. Metodologia Faber została rozcią-
gnięta na rynki międzynarodowe w badaniach przeprowadzonych przez: Gwilyma 
i in. (2010: 80–91), Moskowitza i in. (2012: 228–250), Kilgallena (2012: 82–100).

Zdaniem wielu autorów, nieskomplikowana strategia złotego krzyża i krzyża 
śmierci nawet na rynkach charakteryzujących się rosnącym stopniem efektywności, 
może przynosić wysokie stopy zwrotu (Brock i in., 1998: 1311–1333). Do takich 
wniosków doszli m.in. Han, Yang i Zhou (2013: 1431–1461), a także Shynkevich 
(2012: 193–208), którzy wykazali, że strategia ZKiKS przyniosła stopy zwrotu wyż-
sze niż stopa zwrotu osiągnięta z zastosowaniem strategii „kup i trzymaj”. Z kolei 
Allen i Karjalainen (1999: 245–271), a także Ready (2002: 43–61), na przykładzie 
indeksów S&P 500 oraz DJIA otrzymali wyniki odmienne.

Zastosowanie strategii ZKiKS w latach 1990–2012 do przeprowadzania trans-
akcji na kontraktach terminowych na indeks S&P 500 z wykorzystaniem średnich 
50- i 200-sesyjnej, ważonych wykładniczo, prowadziło do uzyskania wyższych stóp 
zwrotu niż stopa zwrotu z indeksu S&P w strategii „kup i trzymaj” (Alajbeg, Bubas, 
Vukas, 2012: 8–20). Isakov i Marti (2011), testując różne strategie inwestycyjne 
na dziennych danych indeksu S&P 500 zauważyli, że strategie oparte na dłuższych 
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średnich ruchomych (tj. dłuższych niż 200 sesji) przynoszą wyższe stopy zwrotu niż 
strategie oparte na krótkoterminowych średnich ruchomych. Z kolei Fifield i in., 
analizując strategie inwestycyjne oparte na średnich ruchomych dla trzech ryn-
ków rozwiniętych i 15 emerging markets w okresie 1989–2003, doszli do wniosku, 
że na rynkach emergingowych są one bardziej efektywne. Co ciekawsze również, 
zastosowanie dłuższych średnich ruchomych na rynkach emerging markets prowa-
dziło do uzyskania wyższych stóp zwrotu (Fifiled, Power, Knipe, 2008: 151–153).

Kho udowodnił efektywność strategii przecięcia dwu średnich ruchomych dla 
danych tygodniowych kontraktów terminowych z rynku walutowego (GBP, DEM, 
JPY i CHF), kwotowanych w okresie styczeń 1980–grudzień 1991 r. na Internatio-
nal Monetary Market (IMM), której nie dało się wytłumaczyć za pomocą kosztów 
transakcyjnych, korelacji stóp zwrotu czy też zmienności relacji oczekiwanych stóp 
zwrotu (Kho, 1996: 249–290). Ratner i Leal (1999: 1887–1905) przeanalizowali 
skuteczność strategii złotego krzyża i krzyża śmierci dla dziesięciu par średnich 
ruchomych na przykładzie indeksów następujących giełd: Argentyna, Brazylia, 
Chile, Indie, Korea Południowa, Malezja, Meksyk, Filipiny, Tajwan i Tajlandia 
w okresie styczeń 1982–kwiecień 1995 r., z uwzględnieniem kosztów transakcyjnych 
i udowodnili jej skuteczność. Podobne wyniki, również z uwzględnieniem kosz-
tów transakcyjnych dla indeksu Kuala Lumpur Composite Index (KLCI) uzyskali 
Ming, Nor i Guru (2000). Gurrib (1995) przeprowadził analizę strategii złotego 
krzyża i krzyża śmierci z podziałem indeksu S&P na pięć fal wzrostowych i spad-
kowych, jakie wystąpiły w okresie 1993–2015 i doszedł do wniosku, że strategia 
ta przynosiła wyższe stopy zwrotu niż strategia „kup i trzymaj”, która dodatkowo 
narażała inwestorów na psychiczny dyskomfort utrzymywania pozycji długich 
podczas dwu załamań cen w latach 1999–2002 i 2007–2008.

Skalrew (1908) zaproponował w strategii przecięcia dwu średnich ruchomych 
zastosowanie przesunięcia średnich w przód lub w tył, o liczbę dni równą pier-
wiastkowi kwadratowemu długości tej średniej, przy zaokrągleniu otrzymanego 
rezultatu w górę, do liczby całkowitej. Tak więc średnie o długościach od 2 do 4 sesji 
przesuwane są o 2 dni, o długościach od 5 do 9 sesji – o 3 sesje, o długościach od 
10 do 16 sesji – o 4 sesje itd.

Prace dotyczące zastosowania średnich ruchomych w analizie technicznej były 
prowadzone również na polskim rynku kapitałowym. I tak np. Filar i Kąkol (2013: 
31–34) zbadali wykorzystanie średnich ruchomych 12- i 100-sesyjnych na przy-
kładzie spółek Bogdanka, KGHM, PGE, PKO BP i TVN w okresie 01.01.2011–
31.12.2012 r. Badania te nie obejmowały sygnałów złotego krzyża i krzyża śmierci, 
podobnie jak prace Juszczuka i Kozaka (2016: 25–35) czy Salamagi (2013: 298–307). 
Ci pierwsi skupili się na rynku walutowym, na którym poddano analizie wpływ 
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zwiększenia długości średniej na uzyskiwane wyniki, zaś Salamaga uwzględnił 
wpływ kosztów transakcyjnych i inwestorów instytucjonalnych na osiągane stopy 
zwrotu. Z kolei praca Czuby i Kaszuby (2009: 22–35) poświęcona była głównie 
analizie różnic w występowaniu sygnałów kupna i sprzedaży pomiędzy różnymi 
rodzajami średnich (zwykła, ważona wykładniczo i liniowo).

2. Metodologia badania

W analizie technicznej wykorzystuje się głównie trzy rodzaje średnich rucho-
mych: prostą, ważoną liniowo i ważoną wykładniczo.

Prostą średnią ruchomą (SMA) można opisać za pomocą wzoru rekurencyj-
nego (Elder, 1998: 152; Witkowska, Matuszewska, Kompa, 2008: 162–165):

SMAt+1 = SMAt −
Pt−n+1
N

+
Pt
N

gdzie:
Pt – cena zamknięcia w chwili t,
N – długość średniej.
Średnia ruchoma ważona liniowo (WMA) jest wyrażana w następujący sposób:

WMAt+1 =
N ⋅Pt + N −1( ) ⋅Pt−1 +…+ 2 ⋅Pt−n+2 + Pt−n+1

n+ n+1( )+…+ 2+1

Z kolei wykładniczo ważona średnia ruchoma (EMA) ma postać rekurencyjną:

EMAt+1 =
2

N +1
⋅Pt+1 + 1− 2

N +1
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
EMAt

W pracy Kaufmana (2013: 162–165) można znaleźć informacje na temat innych 
średnich stosowanych w analizie technicznej.

Do badania wybrane zostały dwie średnie ruchome o długościach N1 i N2, 
ważone wykładniczo, przy czym zachodzi warunek, że długość drugiej średniej 
jest większa od długości pierwszej średniej ruchomej N1 < N2( ). Sygnał kupna 
powstaje, kiedy dochodzi do przebicia jednej średniej przez drugą średnią 
ruchomą: krótsza przełamuje dłuższą średnią ruchomą, od dołu w górę (złoty 
krzyż). Z kolei sygnał sprzedaży występuje, gdy krótsza średnia ruchoma prze-
łamuje od góry w dół dłuższą średnią ruchomą (krzyż śmierci), tak więc długość 
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horyzontu inwestycyjnego jest nieokreślona w chwili otwarcia pozycji długiej. 
Takie podejście jest zgodne z wcześniej prowadzonymi analizami (Brock, Lako-
nishok, LeBaron, 1998: 1311–1333).

Do badania użyte zostały ceny spółek wchodzących w dniu 21.12.2018 r. (data 
wygasania serii kontraktów terminowych na GPW w Warszawie) w skład następu-
jących indeksów giełdowych: WIG20, mWIG40 i sWIG80, tj. łącznie 140 spółek. 
W przypadku każdej spółki analizowany był horyzont inwestycyjny, obejmu-
jący 5000 sesji (ok. 20 lat) lub krótszy, jeśli data debiutu giełdowego akcji tej 
firmy przypadała później. Ostatnią sesją uwzględnioną w obliczeniach był dzień 
28.12.2018 r. W badaniu zastosowano jedynie pozycje długie, a w czasie, kiedy 
nie była otwarta pozycja długa, środki finansowe nie były oprocentowane, co jest 
zgodne z sugestiami zamieszczonym we wcześniejszych badaniach (Brock, Lako-
nishok, LeBaron, 1998: 1311–1333; Bessembinder, Chan, 1998: 5–17; Sullivan, 
Timmermann, White, 1999: 1647–1691). Koszty transakcyjne ustalone zostały 
na 0,37% wartości zlecenia.

W następnym kroku została przeprowadzona analiza częstości występowania 
poszczególnych długości średnich w następujących kategoriach:
• wszystkie spółki wchodzące w skład trzech indeksów (tj. WIG20, mWIG40 

i sWIG80),
• spółki wchodzące w skład indeksu WIG20,
• spółki wchodzące w skład indeksu mWIG40,
• spółki wchodzące w skład indeksu sWIG80.

Analiza została wykonana z podziałem na: długość krótszej średniej, długość 
dłuższej średniej, obie średnie razem. W analizie uwzględnionych zostało po 10 par 
średnich ruchomych, które dały najwyższe zyski (tj. optymalizowały system trans-
akcyjny), przy założeniu, że na ostatniej sesji, tj. w dnu 28.12.2018 r. dochodzi do 
zamknięcia pozycji i brane są pod uwagę jedynie ceny zamknięcia na poszczegól-
nych sesjach, tzn., że wszystkie transakcje zawierane są w cenach zamknięcia i bez 
opóźnienia czasowego (tj. na danej sesji, a nie po cenie otwarcia z kolejnej sesji). 
Długości obu średnich ruchomych N1 i N2 zmieniały się w zakresie od 3 do 120 
sesji. Średnia o długości N1 będzie nazywana dalej krótszą średnią lub średnią I, 
a średnia o długości N2 – dłuższą średnią lub średnią II. Kursy spółek zostały sko-
rygowane o wartość wypłacanej przez nie dywidendy – w tym celu wykorzystane 
zostały dane ze strony internetowej serwisu Notoria.

W dalszej kolejności analizie poddane zostały sumy i różnice dwu średnich 
ruchomych, generujących dziesięć najwyższych stóp zwrotu w analizowanym okresie.
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3. Wyniki badań

Rozkład częstości poszczególnych średnich ruchomych dla: spółek wchodzą-
cych w skład wszystkich indeksów, spółek z WIG20, mWIG40 i WIG80 został 
zamieszczony odpowiednio na rysunkach: 1–20.

3.1 Spółki wchodzące w skład wszystkich trzech indeksów

W przypadku wszystkich analizowanych spółek i wszystkich średnich (krót-
szych i dłuższych), zauważalna jest dominacja krótkoterminowych średnich rucho-
mych: 3-, 4- i 5-sesyjnych, które wystąpiły odpowiednio w: 8,0%; 4,82% i 4,36%. 
Wraz ze wzrostem długości średniej liczba jej wystąpień maleje w sposób zbliżony 
do wykładniczego. W przypadku krótszych średnich ruchomych (N1), dominacja 
średnich o długościach 3-, 4- i 5- sesyjnych jest większa i wyniosła odpowiednio: 
15,94%; 8,72% i 6,86%. Z kolei dla dłuższych średnich ruchomych (N2), najczęściej 
system był optymalizowany przez średnie o długościach: 8- (3,29%), 10- (3,07%) 
i 12-sesyjną (3,00%). W przypadku średniej dłuższej na uwagę zasługuje jeszcze 
przedział średnich o długościach od 85 do 100 sesji, pojawiających się częściej 
niż wynikałoby to z wykładniczego tempa malenia częstości wystąpienia średniej 
wraz ze wzrostem ich długości – rysunek 3. 

Rysunek 1.  Częstość poszczególnych średnich ruchomych – obie średnie  
(dłuższa i krótsza) razem
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Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 2. Częstość poszczególnych średnich ruchomych – średnia krótsza
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Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 3. Częstość poszczególnych średnich ruchomych – średnia dłuższa
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Źródło: opracowanie własne.

3.2 Indeks WIG20

W przypadku indeksu WIG20 i wszystkich średnich (krótszych i dłuższych) 
najczęściej występowały średnie krótkoterminowe 3- (11,75%), 4- (5,75%) 
i 5-sesyjne (4,25%). Analogiczne obserwacje można poczynić dla średnich krót-
koterminowych (N1) – w tym przypadku inne były częstości trzech wymienionych 
średnich: 23,50%; 10,00% i 5,00%. Największy odsetek średnich dłuższych (N2) 
został odnotowany dla średnich 14- (4,5%), 15- (4,00%) i 16-sesyjnych (4,00%). 
Analiza rozkładu częstości dłuższych średnich ruchomych wykazuje stosunkowo 
duży odsetek średnich o długościach od 61 do 89 sesji – rysunek 6.



Analiza częstości występowania długości średnich ruchomych optymalizujących system transakcyjny… 59

Rysunek 4.  Częstość poszczególnych średnich ruchomych – obie średnie 
(dłuższa i krótsza) razem
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Źródło: opracowanie własne

Rysunek 5. Częstość poszczególnych średnich ruchomych – średnia krótsza
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Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 6. Częstość poszczególnych średnich ruchomych – średnia dłuższa
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Źródło: opracowanie własne.
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3.3 Indeks mWIG40

Dla indeksu spółek o średniej kapitalizacji częstości występowania śred-
nich krótkoterminowych i długoterminowych wykazały, że najczęściej optyma-
lizującymi system transakcyjny były średnie 3- (5,51%), 8- (4,63%) i 9-sesyjne 
(4,63%). W grupie średnich krótszych najwyższe częstości zostały odnotowane 
dla średnich 3- (10,78%), 6- (677%) i 9-sesyjnych (6,27%). Z kolei w klasie śred-
nich dłuższych były to średnie o długościach 10, 12 i 13 sesji, a odpowiadające 
im częstości wystąpień były równe odpowiednio: 4,00%, 4,00% i 3,75%. W tej 
samej klasie średnich wyższe częstości optymalizacji systemu transakcyjnego 
zostały stwierdzone dla średnich o długościach: 67–69, 80–81, 91–93, 95–96 
i 98–100 sesji – rysunek 9.

Rysunek 7.  Częstość poszczególnych średnich ruchomych – obie średnie 
(dłuższa i krótsza) razem
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Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 8. Częstość poszczególnych średnich ruchomych – średnia krótsza
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Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 9. Częstość poszczególnych średnich ruchomych – średnia dłuższa
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Źródło: opracowanie własne.

3.4 Indeks sWIG80

Na rynku spółek należących do indeksu sWIG80 analiza wszystkich długości 
średnich (krótszych i dłuższych) wykazała, że najczęściej system transakcyjny był 
optymalizowany przez średnie o długościach: 3- (8,31%), 4- (5,75%) i 5-sesyjnych 
(4,51%). W grupie średnich krótszych dominowały analogiczne długości średnich, 
dla których stwierdzone zostały następujące częstości ich występowania: 16,63%, 
10,38% i 7,63%. Z kolei w grupie średnich dłuższych dominującymi średnimi 
były te o długościach: 8 (4,38%), 9 (3,25%) i 7 sesji (3,00%). Stosunkowo czę-
sto występowały też średnie o długościach równych: 75–78, 90–94 i 97–100 sesji 
– rysunek 12.

Rysunek 10.  Częstość poszczególnych średnich ruchomych – obie średnie 
(dłuższa i krótsza) razem
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Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 11. Częstość poszczególnych średnich ruchomych – średnia krótsza
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Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 12. Częstość poszczególnych średnich ruchomych – średnia dłuższa
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Źródło: opracowanie własne.

3.5.  Różnice i sumy długości średnich optymalizujące system 
transakcyjny

Analiza różnicy długości średnich optymalizujących system transakcyjny 
pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków (rysunki 13–15):
a) w przypadku wszystkich spółek (tj. wchodzących w skład indeksów: WIG20, 

mWIG40 i sWIG80) zauważalny jest zbliżony do liniowego spadek częstości 
wystąpień różnicy długości średnich od 1 (6,60%) do 14 (1,45%), po czym 
spadek ten staje się łagodniejszy,
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b) dla spółek tworzących indeks WIG20 najczęściej pojawia się różnica długości 
średnich równa 2 sesje (6,03%), przed różnicą równą 1 sesji (5,53%) i 3 sesjom 
(4,50%). Spadek częstości notowań dla małych różnic długości średnich jest 
mniejszy niż w przypadku grupy wszystkich spółek. Warto również odnoto-
wać wyższą częstość dla różnicy średnich równą 53 i 54 sesje (w obu przy-
padkach jest to 2,01%),

c) dla spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40 najczęściej występowały 
różnice indeksów równe: 1 sesja (13,36%), 2 sesje (5,53%) i 3 sesje (4,15%). 
Dominacja różnicy obu średnich równa 1 jest jeszcze lepiej widoczna dla spółek 
wchodzących w skład indeksu sWIG80, dla których częstości różnic obu śred-
nich równe 1, 2 i 3 sesje wynosiły odpowiednio: 21,34%; 5,02% i 3,77%.

Rysunek 13.  Częstość występowania różnic obu średnich w przypadku wszystkich 
analizowanych spółek
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Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 14.  Częstość występowania różnic obu średnich w przypadku wszystkich 
spółek z WIG20
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Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 15.  Częstość występowania różnic obu średnich w przypadku wszystkich 
spółek z mWIG40
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Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 16.  Częstość występowania różnic obu średnich w przypadku wszystkich 
spółek z sWIG80
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Źródło: opracowanie własne.

Z kolei analiza sumy długości średnich ruchomych optymalizujących system 
transakcyjny wykazała:
a) występowanie ekstremów o zbliżonych wartościach:

a. 16 sesji (2,86%) – w przypadku wszystkich analizowanych spółek,
b. 19 sesji (4,50%) – dla spółek wchodzących w skład mWIG40. W pobliżu 

tego ekstremum znajdują się też dwie inne sumy długości średnich często 
optymalizujące system transakcyjny o długościach: 17 (4,25%) i 16 (3,75%),

c. 14 sesji (3,00%) – dla walorów tworzących indeks sWIG80. W sąsiedz-
twie tego ekstremum usytuowane są inne dwie sumy długości średnich, 
często optymalizujące system transakcyjny o długościach: 13 (2,88%) 
i 15 (2,88%) sesji,
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d. 23, 24 i 31 sesji (każda po 5,00%) w przypadku spółek z indeksu WIG20,
b) dla spółek należących do indeksów WIG20, sWIG80, mWIG40 i wszystkich 

analizowanych spółek, lokalne ekstremum sumy długości obu średnich przypa-
dało w pobliżu wartości 124 (wszystkie spółki – 1,21%, WIG20 – 4% i sWIG80 
– 1,13%) lub 125 sesji (dla spółek z mWIGu40 – 1,75%).

Rysunek 17.  Częstość występowania sumy obu średnich w przypadku 
wszystkich spółek
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Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 18. Częstość występowania sumy obu średnich – spółki z indeksu WIG20
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Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 19. Częstość występowania sumy obu średnich – spółki z indeksu mWIG40
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Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 20. Częstość występowania sumy obu średnich – spółki z indeksu sWIG80
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Źródło: opracowanie własne.

3.6 Analiza parzystości długości średnich ruchomych

W przypadku wszystkich analizowanych spółek i wszystkich średnich rucho-
mych (tj. N1 i N2), za wyjątkiem komponentów indeksu mWIG40 przeważały 
parzyste długości średnich ruchomych – różnica ta była najbardziej widoczna dla 
spółek wchodzących w skład indeksu WIG20. Odsetek parzystych długości śred-
nich ruchomych wyniósł w tym przypadku 55%, podczas gdy nieparzystych – 45%.

Dla wszystkich analizowanych spółek, tj. komponentów WIG20, mWIG40 
i sWIG80, krótsza średnia była częściej średnią parzystą niż nieparzystą. Naj-
bardziej ta różnica była widoczna dla grupy spółek tworzących indeks WIG20 
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i sWIG80, dla których odpowiednio 58% i 56% średnich miało długość zaliczaną 
do liczb parzystych. Z kolei dla średnich długoterminowych nie można sformu-
łować tak wyraźnego wniosku, bowiem dla wszystkich spółek (tj. wchodzących 
w skład trzech indeksów) i spółek z indeksu sWIG80 odsetek długości średnich 
parzystych i nieparzystych były taki sam. Z kolei dla spółek z indeksu WIG20 nie-
znacznie dominowały parzyste długości średnich (52%), podczas gdy dla kompo-
nentów indeksu mWIG40 – nieparzyste (51%).

Rysunek 21.  Częstość występowania średnich ruchomych parzystych i nieparzystych 
(wszystkie analizowane spółki, średnie ruchome krótsze i dłuższe)
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Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 22.  Częstość występowania średnich ruchomych parzystych i nieparzystych 
dla spółek wchodzących w skład poszczególnych indeksów z rozbiciem 
na średnią krótko i długoterminową
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Źródło: opracowanie własne.
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Podsumowanie

Dla wszystkich analizowanych spółek zaokrąglona do wartości całkowitych śred-
nia wszystkich średnich ruchomych nie przekroczyła wartości 45 sesji – tabela 1. 
Najniższa wartość równa 16 sesji została uzyskana dla spółek wchodzących w skład 
indeksu WIG20 (I średnia) i mWIG40 (I średnia). Z kolei wartość najwyższa, 
równa 38 sesjom, przypadła dłuższej średniej w grupie wszystkich analizowanych 
spółek. Dla wszystkich analizowanych spółek ponad połowa średnich była krótsza 
niż średnia 45-sesyjna. Największy i najmniejszy odsetek średnich o długościach 
poniżej 45 sesji został zarejestrowany dla: spółek z WIG20 – I i II średnia, wyno-
sząc odpowiednio: 88,50% i 58,00%.

Najwyższa wartość mediany średnich ruchomych była równa 25 sesji (wszystkie 
spółki, II średnia), a najniższa, wynosząca 9 sesji, obejmowała następujące grupy 
spółek: WIG20 I średnia, mWIG40 I średnia i sWIG80 I średnia.

Tabela 1. Wybrane charakterystyki rozkładu uzyskanych średnich ruchomych

Wszystkie spółki WIG20 mWIG40 sWIG80
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Mediana 17 10 25 14 9 20 14 9 19,5 13,5 9 19

Średnia 17,26 19,46 37,98 25,94 16,25 35,63 24,86 16,28 33,44 24,45 16,74 32,15

Średnia 
(zaokrąglona 
do liczby 
całkowitej) 17 19 38 26 16 36 25 16 33 24 17 32

Procent 
średnich 
o długościach 
w przedziale 
3–45 sesji 74,67 87,06 62,29 73,25 88,50 58,00 73,59 85,21 62,00 75,56 87,63 63,50

Źródło: opracowanie własne.

Jest to pierwsze ze znanych autorowi badań z danego zakresu poświęcone 
rynkowi polskiemu, warto jednak zauważyć, że dominacja krótkoterminowych 
średnich ruchomych na GPW w Warszawie jest zgodna z wynikami innych prac 
jak np. dotyczących indeksu giełdy tajwańskiej (Taiwan Stock Exchange – TAIEX), 
na której najwyższe stopy zwrotu były możliwe do uzyskania (przy zastosowaniu 
pojedynczej średniej ruchomej) przy użyciu systemu transakcyjnego bazującego 
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na średniej krótkoterminowej 5-sesyjnej. Ta prosta strategia generowała wyższą 
stopę zwrotu niż strategia „kup i trzymaj” (Yeh, 2012: 180–189). Ograniczeniem 
przeprowadzonych badań są różne długości horyzontu inwestycyjnego w przy-
padku wszystkich badanych spółek. W przyszłości podobne badania mogą zostać 
przeprowadzone również dla innych giełd (np. rynku amerykańskiego, niemiec-
kiego czy francuskiego) oraz na rynku surowców (commodities) i walut.
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Bankowość transgraniczna, struktura zachęt 
i ryzyko systemowe – wybrane problemy

Wprowadzenie

Sektor bankowy pełni istotną rolę w procesie konwergencji realnej. Spośród 
wielu istotnych w tym procesie czynników wskazano kilka, które mają znaczenie 
dla problemów analizowanych w niniejszym opracowaniu. Po pierwsze, sektor 
bankowy stanowi jeden z kanałów, którymi do gospodarki konwergującej napły-
wają zagraniczne oszczędności, uzupełniając niedostatek oszczędności krajowych. 
Konieczność importowania oszczędności z zagranicy wiąże się w tym przypadku 
z jednej strony ze znacznymi potrzebami inwestycyjnymi, koniecznymi do uzy-
skania wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, a z drugiej strony – z popytem 
konsumpcyjnym gospodarstw domowych, warunkowanym nie tylko bieżącym 
poziomem dochodów, ale również oczekiwaniami co do wzrostu tego dochodu 
w przyszłości. Po drugie, polityka banków w zakresie struktury podaży kredy-
tów istotnie wpływa na alokowanie zasobów w gospodarce, co z kolei może mieć 
wpływ na przebieg procesu konwergencji. Po trzecie, w gospodarkach w okresie 
transformacji nastąpił duży napływ zagranicznych inwestycji do sektora banko-
wego, zmieniając strukturę własności w kierunku znacznej (często dominującej) 
roli nierezydentów. Prowadziło to do tego, że wiele banków krajowych stało się 
częściami międzynarodowych bankowych grup kapitałowych, co wpływało na ich 
strategię w zakresie m.in. kształtowania podaży kredytu.

W ostatnich latach dodatkowym istotnym czynnikiem dla krajów naszego 
regionu stały się procesy wpływające na kształt systemu nadzoru bankowego w kra-
jach strefy euro (Nieto, Wall, 2017). Utworzenie Jednolitego Mechanizmu Nad-
zorczego (Single Supervisory Mechanism – SSM), przy utrzymującym się braku 
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porozumienia co do utworzenia wspólnego (na poziomie międzynarodowym) 
systemu gwarantowania depozytów, doprowadziło do tego, że na poziomie mię-
dzynarodowym możliwe stało się rozdzielenie odpowiedzialności za sprawowanie 
nadzoru nad bankami i odpowiedzialności za ponoszenie ewentualnych kosztów 
(w tym kosztów fiskalnych) wynikających z konieczności wypłat z tytułu gwaran-
towania depozytów bankowych. Innymi słowy, ewentualne błędy w procesie nad-
zorczym popełnione na poziomie międzynarodowym (SSM) mogą przeradzać się 
w koszty fiskalne ponoszone przez dany kraj. Co więcej, w przypadku grup ban-
kowych działających w skali międzynarodowej (na terenie strefy euro) pojawia się 
odmienna struktura zachęt dla poszczególnych krajowych systemów gwarantowa-
nia depozytów oraz wspólnego (międzynarodowego) mechanizmu nadzorczego. 
Z jednej strony, krajowe systemy gwarantowania depozytów (i pośrednio władze 
fiskalne) są zainteresowane utrzymaniem buforów zapewniających bezpieczeń-
stwo (kapitału i płynności) na poziomie krajowym (ring-fencing), natomiast nadzór 
transgraniczny będzie dążył do takich rozwiązań prawnych i instytucjonalnych, 
by możliwe było przenoszenie takich buforów pomiędzy poszczególnymi człon-
kami grupy kapitałowej (np. w reakcji na niekorzystny szok, który dotknie pod-
miot z grupy w jednym z krajów), nawet w sytuacji, gdyby miało to zmniejszyć 
bufory bezpieczeństwa w podmiotach z tej grupy działającej w innych krajach 
(Schoenmaker, 2015). Rozważania te mogą być istotne dla krajów, które w okre-
sie pozostawania poza strefą euro mają opcję przystąpienia do SSM.

Zaprezentowany w niniejszym opracowaniu mechanizm decyzyjny w między-
narodowych grupach kapitałowych pokazuje, że lokalny silny nadzór bankowy 
może odgrywać istotną rolę w zmniejszaniu ryzyka systemowego w krajach gosz-
czących. Co więcej, struktura zachęt dla międzynarodowych grup kapitałowych 
oraz nadzorców spółek dominujących może prowadzić do pojawienia się takiej 
struktury podaży kredytu w gospodarkach goszczących, która utrudnia i spowal-
nia proces konwergencji realnej poprzez alokowanie zbyt dużej części finanso-
wania do działalności nieprzyczyniającej się w długim okresie do przyspieszenia 
tempa wzrostu gospodarczego.

1. Założenia modelu

W niniejszym opracowaniu wykorzystano prosty mechanizm optymalizacji 
portfela, który zastosowano do przypadku banku lub grupy kapitałowej aktywnej 
na rynku międzynarodowym. Zastosowany model jest celowo znacznie uprosz-
czony po to, żeby wyraźnie uwypuklić strukturę zachęt charakterystycznych dla 
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różnych interesariuszy – na różnych poziomach – zarówno dla całej grupy kapi-
tałowej, jak i osobno dla spółki dominującej w kraju macierzystym oraz spółki 
zależnej w kraju goszczącym.

Model oparty jest na następujących założeniach. Istnieją dwa kraje – kraj 
macierzysty (home country) dla kapitałowej grupy bankowej oraz kraj goszczący 
(host country), w którym może działać spółka zależna (lub oddział) należąca do 
tej grupy kapitałowej. Bank operujący z kraju macierzystego rozważa rozszerzenie 
swojej działalności do kraju goszczącego. Działalność w kraju goszczącym może 
mieć formę oddziału lub spółki zależnej. Dodatkowo spółka zależna w kraju gosz-
czącym może być albo w całości w posiadaniu banku z kraju macierzystego, albo 
może mieć również mniejszościowych udziałowców z kraju goszczącego (Frede-
rick, 2014). W obu krajach bank może prowadzić działalność w dwóch sektorach: 
dóbr podlegających wymianie międzynarodowej (tradables) i dóbr niepodlegają-
cych wymianie międzynarodowej (non-tradables). Aktywność gospodarcza, a co 
za tym idzie również stopy zwrotu, w sektorach dóbr podlegających wymianie 
międzynarodowej są wysoko skorelowane w obu krajach. Sektory produkujące 
dobra niepodlegające wymianie międzynarodowej mają niską (bliską zeru) kore-
lację. Istnieje niska dodatnia korelacja pomiędzy obydwoma sektorami w ramach 
jednej gospodarki. Strukturę korelacji pomiędzy sektorami w poszczególnych kra-
jach przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Ogólna struktura korelacji pomiędzy sektorami działalności

Podlegające 
wymianie 

– macierzysty

Niepodlegające 
wymianie 

– macierzysty

Podlegające 
wymianie 

– goszczący

Niepodlegające 
wymianie 

– goszczący

Podlegające wymianie 
– macierzysty 1 >0 >>0 ~0

Niepodlegające wymianie 
– macierzysty >0 1 ~0 ~0

Podlegające wymianie 
– goszczący >>0 ~0 1 >0

Niepodlegające wymianie 
– goszczący ~0 ~0 >0 1

Uwaga: ~0 – brak korelacji, >0 – niska dodatnia korelacja, >>0 – wysoka korelacja.
Źródło: opracowanie własne.

Dla każdego kraju rozkład zysku z działalności w danym sektorze jest znany, 
nie jest natomiast znana ex-ante konkretna realizacja wyniku pochodząca z tego 
rozkładu. W przypadku obu sektorów z modelu rozważany jest całkowity wynik, 
który z jednej strony obejmuje całość wyniku odsetkowego oraz wyniku z tytułu 
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prowizji, a z drugiej strony uwzględnia również zrealizowane ponoszone straty 
z tytułu realizacji ryzyka kredytowego oraz innych istotnych kategorii ryzyka, jak 
np. ryzyka operacyjnego. Istotnym założeniem modelu jest to, że do każdej linii 
biznesowej przyporządkowana jest również jej struktura finansowania. Oznacza 
to, że w modelu nie ma potrzeby osobnego modelowania struktury zobowiązań. 
Koszt i struktura zobowiązań są zawarte w rozkładzie wyniku finansowego z tytułu 
działalności z danej linii biznesowej.

Wynik dla danej linii biznesowej definiowany jest jako zwrot na aktywach. 
Umożliwia to interpretowanie skali działalności w poszczególnych liniach bizneso-
wych w kategoriach alokowania zasobów banku do poszczególnych linii. Rozkład 
wyników dla poszczególnych linii biznesowych wraz z korelacją między nimi oraz 
przyjętym poziomem dźwigni finansowej determinuje osiągnięty przez bank zwrot 
na kapitale. Model nie uwzględnia alokowania kapitału na poszczególne linie biz-
nesowe, ale uwzględnia alokowanie kapitału na poszczególne jednostki prawne.

Jak wspomniano wyżej, wynik dla poszczególnych linii biznesowych uwzględ-
nia realizację ryzyka kredytowego, które jest podstawowym czynnikiem ryzyka 
w typowej działalności bankowej. Z tego względu przyjęto asymetryczny rozkład 
wyników dla poszczególnych linii biznesowych. Zwrot na aktywach jest ograniczony 
z góry poprzez możliwy do uzyskania poziom oprocentowania. Z drugiej strony, 
wielkość strat determinowana jest przez rzadkie, ale charakteryzujące się znacz-
nymi skutkami zdarzenia związane z realizacją ryzyka kredytowego oraz innych 
czynników ryzyka, np. ryzyka operacyjnego. Jak już wcześniej wspomniano, stopy 
zwrotu dla poszczególnych linii biznesowych nie są w pełni skorelowane. Ozna-
cza to, że odpowiednia alokacja zasobów pomiędzy działalność w poszczególnych 
liniach biznesowych powinna uwzględniać efekty dywersyfikacji, co umożliwia 
poprawę zależności między podejmowanym ryzykiem a uzyskiwaną stopą zwrotu.

Struktura bilansu banku może być rozpatrywana zatem jako wynik procesu 
optymalizacji portfela. Jednak dla tych samych parametrów wejściowych opty-
malny portfel może się różnić w zależności od przyjętego kryterium optymalizacji. 
W niniejszym opracowaniu przyjęto, że zarządzający bankiem realizują politykę 
akcjonariuszy, którzy dążą do maksymalizacji relacji od oczekiwanej stopy zwrotu 
i ryzyka mierzonego odchyleniem standardowym dla zwrotu na kapitale. Z uwagi 
na normalizację nominalnej stopy zwrotu wolnej od ryzyka na poziomie zero takie 
podejście można interpretować jako dążenie akcjonariuszy banku do maksymali-
zacji wskaźnika Sharpe’a dla ich inwestycji.

Przy podejmowaniu decyzji o skali i strukturze działalności banku decy-
denci muszą uwzględnić dodatkowe ograniczenia. W modelu przyjęto ograni-
czenie dla maksymalnego dopuszczalnego prawdopodobieństwa upadłości banku 
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(prawdopodobieństwo 1%) oraz maksymalnej dopuszczalnej skali dźwigni finan-
sowej (relacja kapitał/aktywa nie mniejsza niż 5%).

W modelu założono, że systemy gwarantowania depozytów w kraju macierzy-
stym i w kraju goszczącym funkcjonują niezależnie od siebie. System nadzoru ban-
kowego może być wspólny dla obu krajów bądź może w obu krajach funkcjonować 
niezależnie (Beck, Wagner, 2016: 221–226). Z tego względu może dojść do zróż-
nicowania preferencji władz nadzorczych i odpowiedzialnych za gwarantowanie 
depozytów przy ocenie optymalnej struktury działalności międzynarodowej ban-
kowej grupy kapitałowej. Dodatkowo mogą występować różnice w preferencjach 
pomiędzy akcjonariuszami spółki dominującej w kraju macierzystym a akcjonariu-
szami spółki zależnej z kraju goszczącego przy założeniu, że akcjonariusze spółki 
zależnej mają ograniczone możliwości inwestowania w akcje spółki dominującej.

Założenie, że kraj goszczący to gospodarka podlegająca procesowi konwergen-
cji oznacza, że jest ona na nieco niższym poziomie rozwoju niż gospodarka kraju 
macierzystego. Wynikają z tego założenia dla parametryzacji modelu, w którym 
dla kraju goszczącego oczekiwana stopa zwrotu z działalności jest nieco wyższa niż 
w kraju macierzystym przy również nieco wyższym poziomie ryzyka dla poszcze-
gólnych branż, czyli linii biznesowych.

2. Procedura symulacyjna i wyniki

Z uwagi na charakter analizowanych zmiennych oraz założone w modelu nie-
liniowe zależności (ograniczenie strat akcjonariuszy do poziomu kapitału) analizę 
modelu przy przyjętej parametryzacji przeprowadzono metodami symulacyjnymi. 
Realizacje dla skorelowanych zmiennych losowych ROAi oraz ROAj, reprezentują-
cych zwroty z aktywów z działalności w dwóch różnych liniach biznesowych (i ≠ j) 
generowano na podstawie następującego algorytmu:
1. Wygenerowano zmienne losowe Yi, i = 1, …, 4 z wielowymiarowego rozkładu 

normalnego o macierzy korelacji przedstawionej w tabeli 2 oraz wartościach 
odchyleń standardowych równych jeden.

2. Wygenerowano zmienne Xi z rozkładu logarytmiczno-normalnego zgodnie 
z zależnością Xi = CDF_LN–1(Φ(–Yi), m, v), gdzie Φ oznacza dystrybuantę stan-
dardowego rozkładu normalnego, natomiast CDF_LN–1 jest funkcją odwrotną 
dla dystrybuanty rozkładu logarytmiczno-normalnego z parametrami m oraz v, 
których wartości dobrano w taki sposób, by uzyskać odpowiednie wartości 
oczekiwane oraz odchylenia standardowe dla zmiennych ROAi (zob. tabela 3 
oraz tabela 4).
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Ostatecznie symulowane stopy zwrotu z aktywów dla działalności w poszcze-
gólnych liniach biznesowych definiowane są jako:

ROAi = 2E(ROAi) – Xi

Dzięki takiej definicji symulowane wartości ROA charakteryzują się znaczną 
asymetrią, co widać na przykładowym rozkładzie (rysunek 1).

Tabela 2. Macierz korelacji wykorzystana do generowania zmiennych Yi

Podlegające 
wymianie 

– macierzysty

Niepodlegające 
wymianie 

– macierzysty

Podlegające 
wymianie 

– goszczący

Niepodlegające 
wymianie 

– goszczący

Podlegające wymianie 
– macierzysty 1 0,3 0,8 0

Niepodlegające wymianie 
– macierzysty 0,3 1 0 0

Podlegające wymianie 
– goszczący 0,8 0 1 0,3

Niepodlegające wymianie 
– goszczący 0 0 0,3 1

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3.  Macierz korelacji (współczynniki korelacji liniowej Pearsona)  
dla zmiennych ROAi

Podlegające 
wymianie 

– macierzysty

Niepodlegające 
wymianie 

– macierzysty

Podlegające 
wymianie 

– goszczący

Niepodlegające 
wymianie 

– goszczący

Podlegające wymianie 
– macierzysty 1 0,15 0,65 0

Niepodlegające wymianie 
– macierzysty 0,15 1 0 0

Podlegające wymianie 
– goszczący 0,65 0 1 0,15

Niepodlegające wymianie 
– goszczący 0 0 0,15 1

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 4. Statystyki opisowe dla wygenerowanych zmiennych ROAi

Średnia 
(%) 

Odchylenie 
standardowe 

(p.p.) 

1. percentyl 
(%) 

5. percentyl 
(%) 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia straty 

(%) 

Podlegające wymianie 
– macierzysty 1,0 2,2 –7,15 –1,68 11,7

Niepodlegające wymianie 
– macierzysty 0,9 2,1 –6,71 –1,55 11,7

Podlegające wymianie 
– goszczący 1,1 2,3 –7,60 –1,83 11,7

Niepodlegające wymianie 
– goszczący 1,0 2,2 –7,15 –1,68 11,7

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 1. Przykładowy rozkład wartości ROAi

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2,01,81,61,41,21,00,80,60,40,20,0−0,2−0,4

Źródło: opracowanie własne.

Zgodnie z przyjętymi założeniami oczekiwane stopy zwrotu dla linii bizneso-
wych w gospodarce kraju goszczącego są nieco wyższe, ale występuje tu wyższe 
ryzyko. Odzwierciedla to warunki inwestowania w kraju przechodzącym proces 
konwergencji. Prawdopodobieństwo pojawienia się straty, czyli prawdopodobień-
stwo realizacji ROA poniżej zera, dla wszystkich linii biznesowych jest nieco poniżej 
12%. Percentyle rozkładu dają przybliżoną informację o ilości kapitału potrzeb-
nego do podejmowania danego rodzaju działalności. Gdyby bank np. skoncentro-
wał swoją działalność w sektorze dóbr podlegających wymianie międzynarodowej 
w kraju macierzystym, to uzyskanie prawdopodobieństwa upadłości na pozio-
mie 1% wymagałoby utrzymywania relacji kapitał/aktywa (dźwigni finansowej) 
na poziomie nieco ponad 7%.
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Przy założeniu, że decyzje zarządzających bankiem podejmowane są na pod-
stawie wskaźnika ROE, ewentualna realizacja wyników dla strat większych niż 
wielkość kapitału nie obciąża już akcjonariuszy. W ramach modelu straty prze-
kraczające poziom kapitału alokowanego do danej jednostki określane są jako 
efekt zewnętrzny i muszą być pokryte przez system gwarantowania depozytów. 
Uwzględnienie dźwigni finansowej oznacza również, że oczekiwana stopa zwrotu 
na kapitale znacznie przewyższa stopę zwrotu na aktywach, co dodatkowo wpro-
wadza różnicę pomiędzy zachętami dla akcjonariuszy oraz dla nadzorców bądź 
instytucji odpowiedzialnej za system gwarantowania depozytów.

Niska korelacja pomiędzy sektorem dóbr niepodlegających wymianie między-
narodowej w kraju goszczącym a obydwoma sektorami w gospodarce kraju macie-
rzystego wprowadza zachętę dla akcjonariuszy banku dominującego do tego, by 
w spółce zależnej skoncentrować działalność właśnie w tym sektorze, gdyż ma -
ksymalizuje to korzyść z dywersyfikacji.

Taka struktura portfela dla grupy kapitałowej zwiększa jednak wielkość efektu 
zewnętrznego, który można utożsamiać z ryzykiem systemowym na potrzeby tego 
modelu. W kraju goszczącym pogarsza również relację oczekiwanej stopy zwrotu 
do ryzyka dla akcjonariuszy banku zależnego.

Tabela 5 przedstawia wyniki analiz symulacyjnych. W kolejnych kolumnach 
przedstawiono strukturę portfeli (pierwsze cztery wiersze) dla różnych założeń co 
do obszaru działalności oraz struktury prawnej grupy kapitałowej. Przedstawiono 
również podstawowe statystyki ilustrujące relację stóp zwrotu i ryzyka z punktu 
widzenia akcjonariuszy na poziomie skonsolidowanym.

Tabela 5. Wybrane wyniki symulacji

Tylko 
macierzysty

Tylko 
goszczący Oddział Spółka 

zależna

Podlegające wymianie – macierzysty 57,69 0,00 38,57 37,03

Niepodlegające wymianie – macierzysty 42,31 0,00 36,42 37,97

Podlegające wymianie – goszczący 0,00 56,46 0,60 1,20

Niepodlegające wymianie – goszczący 0,00 43,54 24,41 23,80

Dźwignia 5,36 5,64 5,00 5,00

Prawdopodobieństwo upadłości (%) 1,00 1,00 0,73 0,62

Oczekiwane ROA (%) 0,96 1,06 0,97 0,99

Odchylenie standardowe ROA (p.p.) 1,64 1,70 1,33 1,26

Wskaźnik Sharpe’a dla ROA 58,27 62,25 72,63 78,04

1. percentyl ROA (%) –5,36 –5,64 –4,15 –3,77
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Tylko 
macierzysty

Tylko 
goszczący Oddział Spółka 

zależna

Oczekiwany efekt zewnętrzny pod 
warunkiem upadłości –10,12 –10,33 –8,94 –9,02

Oczekiwany koszt efektu zewnętrznego –0,1012 –0,1033 –0,0649 –0,0562

Oczekiwane ROE (%) 18,74 19,64 19,87 20,22

Odchylenie standardowe ROE (p.p.) 22,41 22,85 21,17 20,20

Wskaźnik Sharpe’a dla ROE 83,65 85,95 93,86 100,13

1. percentyl ROE (%) –100,00 –100,00 –83,01 –75,31

Źródło: opracowanie własne.

W dwóch pierwszych kolumnach przedstawiono wyniki dla optymalizacji 
struktury działalności banku działającego tylko w jednym z krajów (odpowiednio 
– tylko w kraju macierzystym i tylko w kraju goszczącym). Z uwagi na względnie 
niską korelację pomiędzy stopami zwrotu z obsługi podmiotów z sektora dóbr pod-
legających wymianie międzynarodowej i sektora dóbr niepodlegających wymianie 
międzynarodowej optymalny portfel banku w obu przypadkach jest dość zrów-
noważony. Jeśli chodzi o skalę działalności, to ograniczeniem okazał się limit 
prawdopodobieństwa upadłości, co pociągnęło za sobą konieczność utrzymywa-
nia przez bank większej ilości kapitału niż wynikająca z limitu dźwigni. Widać 
również efekt wykorzystanej dźwigni finansowej w różnicy pomiędzy wartością 
oczekiwaną i zmiennością wskaźników ROA oraz ROE. W przypadku obu gospo-
darek upadłość banku średnio pociągałaby za sobą koszt dla systemu gwaranto-
wania depozytów w wielkości nieco ponad 10% aktywów banku.

Ostatnie dwie kolumny przedstawiają efekt rozszerzenia działalności przez 
bank z kraju macierzystego na gospodarkę kraju goszczącego dla dwóch możli-
wych rozwiązań prawnych – jako oddziału oraz jako spółki zależnej. Istotną różnicą 
pomiędzy tymi dwoma scenariuszami jest to, że zgodnie z założeniami modelu 
w przypadku działalności w postaci spółki zależnej straty związane z działalno-
ścią w kraju goszczącym ograniczone są do wielkości kapitału alokowanego do tej 
spółki. Oznacza to, że zarządzający bankiem dominującym mogą mieć dodatkową 
zachętę do podejmowania zwiększonego ryzyka w spółce zależnej. Co jednak naj-
ważniejsze w uzyskanych wynikach, fakt niskiej korelacji wyniku z działalności 
w sektorze dóbr niepodlegających wymianie międzynarodowej w kraju goszczą-
cym z możliwymi obszarami działalności grupy bankowej w kraju macierzystym 
powoduje, że działalność spółki zależnej bądź oddziału w kraju goszczącym skon-
centrowana jest właśnie w sektorze dóbr niepodlegających wymianie międzynaro-
dowej. Z punktu widzenia akcjonariuszy banku dominującego jest to korzystne, bo 
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poprawia nie tylko oczekiwaną stopę zwrotu, ale również obniża całkowite ryzyko 
działalności. Widać to np. w tym, że po rozszerzeniu działalności dla grupy ban-
kowej wiążące staje się ograniczenie nałożone na wielkość dźwigni finansowej, bo 
ograniczenie dotyczące maksymalnego prawdopodobieństwa upadłości dla całej 
grupy kapitałowej jest łatwo spełnione.

Rozszerzenie zakresu działania banku jest korzystne, zwłaszcza jeśli dzieje 
się to w formie spółki zależnej, nie tylko dla akcjonariuszy banku dominującego, 
ale również dla instytucji odpowiedzialnych za nadzór i gwarantowanie depozy-
tów w kraju macierzystym. Wynika to z niższego prawdopodobieństwa upadłości 
podmiotu dominującego, a tym samym mniejszych oczekiwanych strat (efektu 
zewnętrznego) takiej upadłości.

Jednak te korzystne z punktu widzenia kraju macierzystego skutki realizują się 
kosztem podmiotów z kraju goszczącego. Przy założeniu, że bank będący spółką 
zależną w kraju goszczącym ma również lokalnych akcjonariuszy, struktura dzia-
łalności (struktura portfela) banku jako podmiotu działającego niezależnie byłaby 
dla tych akcjonariuszy korzystniejsza. Profil działalności banku, w którym aktyw-
ność skoncentrowana jest tylko w jednym sektorze, nie jest korzystny dla tych 
akcjonariuszy. Nie jest to również korzystne dla systemu gwarantowania depozy-
tów w kraju goszczącym, gdyż koncentracja działalności oznacza (przy założeniu 
braku wsparcia ze strony podmiotu dominującego) wyższe prawdopodobieństwo 
upadłości oraz wyższy oczekiwany efekt zewnętrzny (koszt upadłości dla systemu 
gwarantowania depozytów).

Podsumowanie

Uzyskane wyniki wydają się być dość zbieżne z obserwowanym zachowaniem 
banków w krajach naszego regionu. Część działalności określona w przedstawionym 
modelu jako obsługa klientów z sektora podlegającego wymianie międzynarodowej 
może być utożsamiania z kredytowaniem (obsługą) przedsiębiorstw. Natomiast 
sektor niepodlegający wymianie międzynarodowej może być interpretowany jako 
kredytowanie gospodarstw domowych i rynku nieruchomości. Z punktu widze-
nia utrzymania sukcesu procesu konwergencji istotne dla poprawy produktyw-
ności w gospodarce wydaje się, by przedsiębiorstwa miały względnie łatwy dostęp 
do źródeł finansowania ich działalności inwestycyjnej. Z kolei nadmierne finan-
sowanie sektora gospodarstw domowych może prowadzić do destabilizujących 
nierównowag w ramach rachunku obrotów bieżących (nadmierna konsumpcja 
dóbr importowanych) oraz narastania baniek cenowych na rynku nieruchomości 
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(nadmierne kredytowanie, szczególnie w formie kredytów hipotecznych). Tym-
czasem, w krajach naszego regionu, w tym w Polsce, wyraźna jest koncentracja 
banków na finansowaniu gospodarstw domowych i kredytów mieszkaniowych, 
co jest zgodne ze skutkami struktury zachęt modelowanych w niniejszym opra-
cowaniu. Jednak sytuacja taka, jak pokazano, może zwiększać ryzyko systemowe, 
być niekorzystna dla lokalnych akcjonariuszy (np. funduszy emerytalnych) oraz 
spowalniać tempo procesu konwergencji realnej i rodzić ryzyko pojawienia się 
nierównowag makrofinansowych.
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Ekonomia współdzielenia jako alternatywny 
system społeczno-ekonomiczny?

Wprowadzenie

Od jakiegoś czasu prawo obywatelstwa, a nawet rosnącą popularność, zyskuje 
nowa idea organizacji gospodarki – koncepcja sharing economy. Termin ten tłu-
maczony jest na język polski jako ekonomia współdzielenia. Rzadko się zdarza, by 
na temat jakiegokolwiek rozwiązania były aż tak skrajne opinie jak w przypadku 
sharing economy. Wahają się one od bezkrytycznego entuzjazmu do całkowitego 
odrzucenia, od przekonania, że być może wchodzimy w nowy, lepszy, alternatywny 
świat społeczny do przeświadczenia, że jest to jedynie nowa wersja drapieżnego 
kapitalizmu realizowana w warunkach, jakie stworzyły nowe technologie cyfrowe. 
Kapitalizmu być może jeszcze bardziej niebezpiecznego i społecznie bardziej nam 
wrogiego niż to, co znamy współcześnie, przynajmniej w krajach rozwiniętych. 
Dlatego warto przyjrzeć się bliżej społecznej treści sharing economy.

1. Formuła wzrostu zrównoważonego?

Definiowanie ekonomii współdzielenia jest trudne i samo zjawisko opisywane 
jest wieloma terminami. Ich lista jest długa, zestawił ją R. Belk (2014). Obok 
sharing economy mamy na niej: collaborative consumption (Botsman & Rogers, 
2010), the mesh (Gansky, 2010), commercial sharing systems (Lamberton & Rose, 
2012), co-production (Humphreys & Grayson, 2008), co-creation (Lanier & Schau, 
2007; Prahalad & Ramaswamy, 2004), prosumption (Ritzer & Jurgenson, 2010; 
Toffler, 1980), product-service systems (Mont, 2002), access-based consumption 
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(Bardhi & Eckhardt, 2012), consumer participation (Fitzsimmons, 1985) i online 
volunteering (Postigo, 2003). Ten zamęt terminologiczny wynika m.in. z faktu, że 
chcemy objąć jedną nazwą dość szerokie spektrum zjawisk.

Nawet dość pojemna definicja W. Kathana i współpracowników nie oddaje 
w pełni wszystkich możliwych wymiarów ekonomii współdzielenia. Mowa w niej 
o „alternatywnych typach/modelach konsumpcji, które w rosnącym stopniu 
podważają ideę własności jako wyłącznej podstawy otrzymywania korzy-
ści ekonomicznych (podkreślenie M. G.). Zjawisko tzw. ekonomii współdziele-
nia scharakteryzowane jest przez nie-własność, czasowy dostęp i redystrybucję 
dóbr materialnych oraz nie w pełni materialnych jak pieniądz, przestrzeń czy czas. 
Dalej, te systemy zależą w wysokim stopniu od nowych technologii komunikacyj-
nych i informacji, czyniąc tę formę konsumpcji łatwo dostępną, elastyczną i dającą 
się współużytkować” (Kathan, Matzler, Veider, 2016: 1). Powyższa definicja jest 
jednak chyba zbyt wąska, sprowadza wszystko tylko do modeli konsumpcji, pod-
czas gdy wielu autorów wskazuje, że sharing economy to także ogromne zmiany 
dla samej produkcji i rynków pracy. Dlatego dla pełniejszego zobrazowania pola, 
po którym się poruszamy, odwołam się (za J. Schor, 2014) do interesującej klasy-
fikacji obszarów, które ekonomia współdzielenia może obejmować. Są to cztery 
sfery, w których aktywność możliwa jest dopiero dzisiaj przy minimalnych kosz-
tach transakcyjnych (ze względu na spadek kosztów informacji i nowe techno-
logie jej przesyłu): (1) recyrkulacja dóbr, (2) zwiększenie stopnia wykorzystania 
dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku, (3) wymiana usług, (4) giełdy pracy na 
platformach cyfrowych.
• Recyrkulacja dóbr obejmuje najprostsze sytuacje wymiany i wzajemnej sprze-

daży dóbr używanych (a już nam niepotrzebnych) jak meble, zabawki, sprzęt 
sportowy czy książki.

• Wiele dóbr trwałego użytku, które nabyliśmy i jesteśmy ich właścicielami, jest 
niezmiernie rzadko używanych. Nasz samochód, zamiast jeździć, głównie stoi 
– w garażu, na parkingu, pod domem. Podobnie rower, narty czy wolne miesz-
kanie są używane sporadycznie, co pozwala te dobra innym użyczyć, wydzier-
żawić, pozamieniać się i zwiększyć stopień ich wykorzystania poprzez użycie 
platform internetowych (przykładami są platformy typu Uber, Airbnb).

• W wymianie usług chodzi o płatne bądź bezpłatne usługi konsumpcyjne świad-
czone sobie wzajemnie przez osoby mające odpowiednie kwalifikacje i gotowe 
poświęcić swój wolny czas np. na drobne prace porządkowe, remontowe, kore-
petycje, pilnowanie psa, gotowanie i dostawę posiłków itd.

• Ostatnia sfera sharing economy obejmuje wykorzystanie zasobów produkcyj-
nych, w tym zwłaszcza własnego kapitału ludzkiego potencjalnych pracowników, 
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przez zleceniodawców działających w sieci i określiłbym je jako „giełdy pracy 
na platformach cyfrowych”.
Dlaczego ekonomia współdzielenia jest postrzegana przez wielu jako nowa, 

przełomowa idea, zmieniająca kształt współczesnej gospodarki i jako niemal 
alternatywny system społeczno-ekonomiczny? Po pierwsze, akcentuje się pozy-
tywny efekt ekonomiczny, tj. zmniejszenie społecznych kosztów gospodarowania 
poprzez obniżenie marnotrawstwa w społeczeństwie masowej konsumpcji. Pod-
nosząc stopień wykorzystania dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku, potencjal-
nie obniżamy produkcję i potrzebne zasoby tych dóbr w gospodarce. Odciążamy 
gospodarkę, jej zasoby rzeczowe i ludzkie od produkowania rzeczy zbędnych, 
nadmiernych – być może od ostentacyjnej konsumpcji. Hipotetycznie, gdyby 
tylko połowa samochodów osobowych zarejestrowanych w Polsce (obecnie około 
22 mln) była wykorzystywana przez 4–5 godz. na dobę (zamiast ok. 1 godz.), 
to zapotrzebowanie na przejazdy samochodowe spadłoby kilkakrotnie. Jak wiele 
przestrzeni do parkowania w miastach zostałoby w ten sposób zwolnione, a także 
jak bardzo zredukowałoby się zatłoczenie na ulicach w centrach metropolii przez 
samochody krążące w poszukiwaniu wolnego miejsca! Przykłady można by mno-
żyć, analizując case mieszkań wypożyczanych na cele hotelowe i rekreacyjne, 
wzajemne pożyczanie sobie kosiarek do trawy i smokingów. Ktoś musi co prawda 
dysponować tymi dobrami, ale szerokie zastępowanie własności dzierżawieniem 
dóbr poważnie odchudza gospodarkę.

Nadmierny entuzjazm w tej sprawie byłby jednak przedwczesny z dwóch powo-
dów. Z jednej strony, nie wiemy, jak zareaguje kapitalistyczna gospodarka na spa-
dek popytu na dobra konsumpcyjne, które do tej pory warunkowały jej wzrost. 
Jeśli spadek budownictwa mieszkaniowego (hotelowego?), produkcji samocho-
dów i wielu innych podobnych dóbr byłby dość gwałtowny i silny, to bez wątpie-
nia uruchomione zostałyby produkcyjne i zatrudnieniowe efekty mnożnikowe 
dodatkowo spychające gospodarkę w dół. Ta reakcja łańcuchowa prowadziłaby 
do głębokiego kryzysu. Spadek ogólnej produkcji i dochodów byłby przy tym 
bardzo nierównomierny i doprowadziłby – dodatkowo – do dalszej polaryzacji 
dochodów i wzrostu nierówności majątkowych. O ile część sektorów tradycyjnej 
gospodarki zarejestrowałoby regres, zwalniałoby pracowników, bankrutowało, 
o tyle segmenty gospodarki cyfrowej przechwytujące nowe rodzaje aktywności 
rozkwitałyby. Oczywiście, można to uznać za wyraz Schumpeterowskiej twórczej 
destrukcji. Technicznie tak, ale tylko pod warunkiem, że zwolnieni przez postęp 
techniczny pracownicy z niewydajnych i niepotrzebnych biznesów zostaną prze-
sunięci/przemieszczeni do nowych, wydajniejszych sektorów gospodarki. Jeśli ich 
status „niepotrzebnych” zostanie zamrożony, wówczas zmiana, o której mówimy, 
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jest cofnięciem cywilizacyjnym. Prawdopodobieństwo, że system gospodarczy 
utknie w równowadze na niskim poziomie (niskim nie tyle, jeśli chodzi o samą 
produkcję, ale konsumpcję i stopień zaspokojenia potrzeb społecznych) – jest 
wysokie. W warunkach, gdy sharing economy jest sterowana przez giganty cyfrowe 
(np. Uber, Airbnb), tj. platformy monopolizujące całe segmenty gospodarki, sku-
teczna restrukturyzacja nie jest zapewne możliwa bez instytucjonalnego wspo-
magania, czyli bez reform ustrojowych. Owszem, stan środowiska naturalnego 
jest także czynnikiem konstytuującym dobrobyt społeczny. Dlatego sensowne 
jest pytanie: jak wysoką cenę w postaci spadku produkcji/dochodów/konsump-
cji jesteśmy gotowi zapłacić, by zmniejszyła się presja na stopień wykorzystania 
zasobów przyrody? Można zgłosić wątpliwości, czy powyższy trade-off na dużą 
skalę jest akceptowalny i czy w związku z tym uzyskamy na tej drodze duży suk-
ces ekologiczny.

Na szczęście (?), ze względu na powyższy dylemat, szanse na szerokie rozla-
nie się gospodarki współdzielenia na cały system nie wydają się wysokie. To oczy-
wiście redukuje potencjalne korzyści ekologiczne, ale także sugeruje, że krach 
produkcyjny (przynajmniej z tego tytułu) nam nie grozi. Obszar współdzielenia 
dotyczy generalnie dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku (dwa pierwsze punkty 
klasyfikacji powyżej), ale jednak nie wszystkich. Dzierżawienie/wynajem zamiast 
kupowania dobra jest opłacalne dla użytkowników tylko wtedy, gdy koszt zakupu 
dobra trwałego użytku jest większy niż zdyskontowana suma kosztów jak niżej:
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 > 
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użytkowania
 (
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 + 
koszt

dostarczenia
 + 
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Kiedy lewa strona jest większa niż prawa? W trzech przypadkach, tj. głównie, 
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). Dlatego kupujemy usługę przejazdu samochodem, wynaj-

mujemy domek letniskowy, wypożyczamy książkę zamiast kupowania takich dóbr, 
ale nie wypożyczamy urządzenia do mierzenia ciśnienia krwi (ryzyko osobiste), 
nie dzierżawimy łyżek do zupy, nocników, piżamy (niska cena zakupu, 
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dyspozycyjność). Lista takich dóbr, które wolimy wynajmować (warunek jak wyżej) 
jest w gruncie rzeczy dość ograniczona, więc nie wydaje się, by odejście od włada-
nia tymi rzeczami na rzecz ich dzierżawy powodowało jakieś poważne perturba-
cje w całym systemie ekonomicznym (co innego na poszczególnych rynkach).

Jest przy tym rzeczą ciekawą, że choć o korzyściach ekologicznych ekonomii 
współdzielenia (idea „zielonej gospodarki”) mówi się jako o oczywistości, to prac 
potwierdzających tę konkluzję (prognozę?) praktycznie nie ma. Sprawa bowiem 
nie jest wcale jednoznaczna, o ile rozważymy ją nie w krótkim, ale w dłuższym 
okresie. Statycznie i idealistycznie patrząc, kierowca Ubera to jest jadący samo-
chodem kierowca dobierający sobie po drodze pasażera (pasażerów), co zmniejsza 
ruch na drodze (zakładając, że alternatywa dla Ubera to co najmniej drugi samo-
chód na ulicy). Korzyścią użytkownika jest niska cena usługi, a społeczną – spadek 
gęstości ruchu. Jeśli ten system doprowadzi do istotnej obniżki cen, to jaką mamy 
gwarancję, że popyt na usługi nie wzrośnie w takim stopniu, że wymusi to wzrost 
przewozów w mieście i efekt ekologiczny zniknie? Czy tanie wypożyczanie miesz-
kań poprzez Airbnb nie wpłynie na skalę ruchu turystycznego w wielu miejscach 
z oczywistymi konsekwencjami dla przyrody, zasobów historycznych, przeciążo-
nej infrastruktury? Jak na razie nie ma dowodów na dobroczynny wpływ sharing 
economy na ekologię.

2. Świat kooperacji?

Drugim szeroko propagowanym walorem ekonomii współdzielenia jest jej 
pozytywny wpływ na kapitał społeczny. Początki rozwoju tej idei zdawały się 
potwierdzać ten efekt. Wizja swobodnie i masowo kooperujących ze sobą ludzi, 
użyczających sobie wzajemnie posiadanych dóbr, z których chwilowo nie korzy-
stają, świadczących sobie nawzajem usługi, w których są dobrzy merytorycznie 
i kompetentni albo mogą na nie poświęcić swój wolny czas, to chwytający za serce 
obraz. Małe lokalne enklawy takich zbiorowości z pewnością istnieją. Liczy się 
jednak skala: w wymiarze małej społeczności utrzymanie pewnej więzi między 
użytkownikami jest możliwe, jednak, kiedy system staje się globalny, idylla znika, 
a jej miejsce zajmuje drapieżny biznes. Pokazują to losy np. Kutsuplusa, fińskiego 
start-upu z lokalnego uniwersytetu, mini Ubera w Helsinkach, operującego mini-
busami (Morozov, 2016). Został on zdławiony finansowo przez Ubera, który jak 
pisze Morozov „siedząc na górze pieniędzy inwestorów (…) może pozwolić sobie 
na marnowanie miliardów, by wypchnąć jakichkolwiek konkurentów, niezależnie, 
czy są to tradycyjne taksówki, czy start-upy takie jak Kutsuplus… Firma (chodzi 
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o Ubera – M. G.) ma tyle pieniędzy, że (…) oferuje przejazd po tak niskich staw-
kach, że nie pokrywają one nawet łącznego kosztu paliwa i amortyzacji” (Moro-
zov, 2016). Celem działania Ubera jest bowiem uzyskanie monopolu na przejazdy, 
przechwycenie rynku i potencjalnych zysków1, a nie budowanie kapitału społecz-
nego. Byłoby naiwnością sądzić inaczej.

To zresztą działa w obie strony, co pokazały G. M. Eckhardt i F. Bardhi (2015). 
Autorki porównały strategie biznesowe Ubera i Lyft. Ten pierwszy wyszedł do użyt-
kowników z hasłem „lepiej, szybciej i taniej niż taksówka”, podczas gdy Lyft, przy 
niemal identycznej usłudze, operował sloganem reklamowym „jesteśmy twoim 
przyjacielem z samochodem”. Uber zanotował lepsze wyniki niż rywal, co skło-
niło autorki do konkluzji, iż dla użytkowników to nie współdzielenie i nie relacja 
kooperacji są kluczowe, a wygoda i korzyści z dostępu do usługi. Piszą one wprost: 
„poprzez wspólne użytkowanie, konsumowanie domowej przestrzeni członkowie 
rodziny budują zbiorową tożsamość. Kiedy jednak współdzielenie jest zapośredni-
czone przez rynek – kiedy to firma jest pośrednikiem między konsumentami, któ-
rzy wzajemnie siebie nie znają – to wtedy w ogóle nie jest to współużytkowanie”2. 
Potwierdza to, że idea umacniania kapitału społecznego poprzez współużytkowanie 
(rozumiane jako sharing economy) jest najpewniej naiwną i niebezpieczną iluzją. 
Dlatego warto przyjrzeć się bliżej społecznej treści sharing economy.

3. Nowa formuła eksploatacji?

Kluczowym argumentem na rzecz ekonomii współdzielenia jest idea koope-
racji między ludźmi, ale także – w obszarze pracy i zatrudnienia – jest nią idea 
emancypacji pracownika, swobody wyboru i elastyczność formuły zatrudnienio-
wej. Ponieważ relacja kapitał–praca jest w kapitalizmie podstawowym stosunkiem 
determinującym i strukturyzującym całość systemu społeczno-ekonomicznego, 
to wszelkie radykalne i pozytywne zmiany w tej dziedzinie oznaczałyby przebudowę 
systemu w kierunku prospołecznym, znosząc – a przynajmniej znacząco łagodząc 
– ostre konflikty, które dotychczas rozdzierały kapitalistyczne stosunki społeczne.

1 Co prawda, Uber przynosił i przynosi ustawiczne straty, jeśli dostępne dane są miarodajne. W roku 
2016 prognoza wynosiła prawie –3 mld USD (zob. J. Edwards: Uber’s leaked finances show the company 
might — just might — be able to turn a profit, “Business Insider”, 27.02. 2017). Nowsze dane pokazują 
–4,5 mld USD strat w 2017 roku i –1,2 mld USD w I połowie 2018 r. (zob. S. Bond: Uber chief preaches 
growth over short-term profit, “Financial Times”, 27.08.2018). Nie jest więc jasne, czy przyjęty model 
biznesowy Ubera przyniesie ostatecznie korzyści. Nie zmienia to jednak faktu, że przyjęto koncepcję 
skrajnie agresywnego marketingu.

2 Ibidem.
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Są poważne argumenty na rzecz tego, że cyfrowa gospodarka otwiera nowe 
szanse i nowe możliwości aktywności zawodowej dla kilku ważnych grup społecz-
nych. Doczekaliśmy się nawet nowej terminologii określającej te nowe formuły 
zatrudnienia mianem „wirtualnej pracy” (virtual work). Te możliwości wynikają 
z obniżenia się barier dostępu do wykonywania zajęć użytecznych i przyno-
szących dochód dla osób, które byłyby z rynku pracy wykluczone jak niepeł-
nosprawni, skazani, upośledzeni ze względu na miejsce zamieszkania, a także 
osób z krajów rozwijających się (pamiętajmy, że mówimy już w wielu przypad-
kach o rynkach globalnych). Dodatkowo, platformy cyfrowe bardzo poważnie 
zmniejszają koszty kojarzenia konsumentów/nabywców wielu usług z ich sprze-
dawcami/dostawcami. Rynek poszukiwanych usług poszerza się z korzyścią dla 
obu stron: jedni mają dochodowe zajęcie, inni lepiej zaspokajają swoje potrzeby. 
Rynki te są wysoce elastyczne, mogą szybko reagować na różnorakie i zmienne 
potrzeby, są bardziej dostępne i z coraz obfitszą ofertą produktową. Komentując 
te zjawiska, G. Valenduc i P. Vendramin (2016: 35) piszą jednak, że „koszt tych 
korzyści jest bardzo wysoki, prawdopodobnie zbyt wysoki, a przy tym niektó-
rzy bez wątpienia zyskują więcej niż inni”. Entuzjazm dla nowej rzeczywistości 
jest, jak widać, dość ograniczony.

Agencja unijna Eurofound (European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions) wyróżnia dziewięć nowych (lub występujących 
w nowej roli i zakresie) rodzajów pracy wirtualnej. Można uznać, że trzy z nich 
mają kluczowe znaczenie jako potencjalnie rewolucjonizujące dotychczasowe 
formuły pracy:
• praca na wezwanie – formuła pracy dorywczej oparta na platformach cyfro-

wych kojarzących obie strony stosunku pracy,
• crowd working (dość nieporadnie i infantylnie tłumaczone na język polski 

jako zatrudnienie społecznościowe (Eurofund, 2015)3 – internetowa plat-
forma online służąca do dopasowywania pracodawców i pracowników. Czę-
sto duże zadania są dzielone na mniejsze części i przydzielane pracownikom 
w „wirtualnej chmurze”,

• praca zdalna (pracownicy mobilni) – oparta na technologiach informacyjnych 
i telekomunikacyjnych (nomadic work).
Dwa pierwsze zjawiska nie są w zasadzie niczym nowym, ale ich skala jest 

nieporównanie większa niż kiedykolwiek przedtem właśnie ze względu na użycie 
nowych technologii. W przeszłości były to niszowe segmenty rynku pracy, dzisiaj 
ich udział staje się powszechny. Znaczna część badaczy zjawiska uważa te zmiany 

3 Preferuję nazwę „giełda pracy”, tyle że korzystająca z platform informatycznych.
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na rynku pracy za nowy standard. T. Scholz (2016: 18) (z pewną ironią) zauważa, 
że „tradycyjny związek pracodawcy i zatrudnianego jest jak samotne drzewo, 
reliktem przeszłości. W XXI wieku »elastyczni robotnicy« – kierowcy Ubera, 
bariści, pracownicy rekrutowani na giełdach pracy (crowd workers), kucharze 
z fast foodów, modelarze, adiunkci – wszyscy z nich niosą wysoko ponad głowami 
pochodnię wyboru i autonomii, oświetlając monotonny świat formalnych zawo-
dów (…) dotychczasowe zatrudnienie na podstawie prawnie regulowanych norm 
pracy połączonych z bezpieczeństwem socjalnym nie jest już normą”. Konklu-
zja Scholza nie jest już taka romantyczna, kiedy powiada: „praca cyfrowa (digital 
labor) jest narzędziem w procesie znoszenia/rozmontowywania bezpośredniego 
zatrudnienia, stwarzając w ten sposób przyszły świat niskich płac dla milionów 
ludzi” (Scholz, 2016: 18).

Są istotnie powody do obaw, ponieważ Eurofound daje taką charakterystykę 
pracy dorywczej: „charakteryzuje się niskimi dochodami, niepewnością zatrudnie-
nia, niską ochroną socjalną oraz ograniczonym dostępem lub brakiem dostępu do 
świadczeń pracowniczych. Wysoki poziom elastyczności może być korzystny dla 
niektórych pracowników, ale dla większości będzie on za wysoki i osoby takie pre-
ferowałyby większą ciągłość” (Eurofund, 2015). Gdyby praca dorywcza była uzu-
pełnieniem dochodów, czymś okazjonalnym, to zastrzeżenia można by ignorować. 
Co jednak, kiedy się staje nowym standardem, wyłącznym sposobem zatrudnienia?

Niewinna formuła crowd working (czyli giełda pracy) działająca za pośred-
nictwem platform cyfrowych jest potencjalnie jeszcze groźniejsza. Prawdą jest, 
że definiowanie tej formy pracy jest niełatwe, ponieważ możemy mieć tu do czy-
nienia z całym spektrum różnych przypadków. Jeśli jednak weźmiemy jako przy-
kład utworzoną przez Amazona w 2005 r. platformę Amazon Mechanical Turk 
(AMT), to można zidentyfikować, na czym polega ta formuła rekrutowania do 
pracy i kojarzenia zleceniodawców z wykonawcami. Na tej swoistej giełdzie pra-
codawcy rekrutują online wykonawców w drodze swoistego konkursu. Ci ostatni 
wykonują zadania na własne ryzyko, u siebie, przy pomocy własnych środków 
i zasobów oraz bez gwarancji zapłaty za wykonane zadanie, albowiem wszyscy 
wykonawcy konkurują ze sobą i gratyfikacje otrzymują jedynie wygrani (przy 
niejasnych kryteriach). Wiele platform cyfrowych utrzymuje, że ma miliony (?) 
takich pracowników do dyspozycji (Scholz, 2016).

Valenduc i Vendramin (2016: 33) ostrożnie oceniają, że „długofalowe impli-
kacje crowdsourcingu co do warunków pracy są raczej negatywne niż pozytywne. 
(…) Dochodzi do erozji podstawowych pryncypiów zawodowych, płace nie tylko 
są niskie, ale wręcz skrajnie niskie, zyski przechwytywane są przez korporacje, ale 
płatności nie są gwarantowane, pracownicy cierpią na brak jakiejkolwiek ochrony 
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socjalnej, skutki asymetrii informacyjnej i brak wiarygodnego systemu rozwiązy-
wania sporów społecznych”. W rzeczywistości relacje zleceniodawca–wykonawca 
to trochę „wolna amerykanka”. Powoli, systematycznie system gospodarczy upodab-
nia się do dziewiętnastowiecznego kapitalizmu. Globalny charakter konkurencji4 
pozwala spychać płace w dół, narzucać wybitnie niekorzystne warunki kontrak-
towe, warunki pracy (np. 24-godzinną dyspozycyjność) czy terminy wykonania, 
a nawet uchylać się od wypełniania umowy. Autorzy opracowania o digitalnej pracy 
przyznają, że „chociaż platformy cyfrowe (crowdsourcing platforms) są zobligo-
wane do podporządkowania się ogólnym regulacjom prawnym co do prawa han-
dlowego, dyrektyw w zakresie ochrony konsumenta, kodeksu cywilnego i ochrony 
danych, to jednak szczegółowa legislacja w odniesieniu do crowd working nie została 
dotychczas przyjęta na szczeblu europejskim” (Valenduc, Vendramin, 2016: 34).

Można jednak powiedzieć, że nikt nikogo nie zmusza do uczestniczenia w tym 
systemie. W końcu wykonywanie zadań w np. AMT czy Uberze jest dobrowolne. 
W rzeczywistości jest to obecnie dla wielu ludzi tak samo dobrowolne jak praca 
na ziemi obiecanej włókienniczej Łodzi czy Pabianic w XIX wieku. Zdaniem Roose 
„sharing economy odnosi sukces w dużym stopniu, ponieważ realna gospodarka ma 
kłopoty. Potężnym warunkiem rozwoju sharing economy stał się krach na rynku 
pracy, na którym wielu stara się wypełnić dziury w swoim budżecie domowym 
przez zmonetyzowanie swoich zasobów i pracy na różne nowatorskie sposoby. 
W wielu przypadkach ludzie włączają się do gospodarki współdzielenia, ponie-
waż właśnie stracili pełnoetatowe zatrudnienie i gromadzą po kawałku dochody 
z różnych krótkookresowych prac, żeby zastąpić utracony dochód” (Roose, 2014).

Rynek pracy w krajach rozwiniętych jest w polu oddziaływania trzech zjawisk. 
Po pierwsze, coraz bardziej zaawansowane procesy automatyzacji pozwalają eli-
minować robotników wykonujących w produkcji proste rutynowe czynności, co 
zmniejsza zapotrzebowanie na pracę niskokwalifikowaną w wielu sektorach gospo-
darki5. Po drugie, współczesny, globalny kapitalizm poszedł w kierunku przenosze-
nia produkcji przemysłowej do krajów o niskich płacach. Wypłukało to gospodarki 
Północy z wielu miejsc pracy na rzecz Południa. Po trzecie, cyfrowa gospodarka 
pozwoliła na – częściowe przynajmniej – zdalne wykorzystanie cudzej, obcej siły 
roboczej (bez konieczności jej importu/migracji) kosztem zasobów krajowych. 
Wszystko to zbudowało potężną przewagę na rynku pracy po stronie kapitału. 
W konfrontacji z tą koncentracją władzy ekonomicznej po drugiej stronie stoi 

4 To może oznaczać konkurencję wykonawców z całego świata, o ile kompetencyjnie są oni w stanie 
sprostać wymaganiom.

5 Dotyczy to przede wszystkim pracy niskokwalifikowanej, choć także dotyka i innych rutynowych 
prac wymagających dziś wyższych kwalifikacji.
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bezbronny prekariat pozbawiony – jak wskazano wyżej – wsparcia władzy publicz-
nej. Zjawisko prekariatu nie jest wszak dobrowolnym wyborem, ale produktem 
sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Dlatego ta sytuacja jest tak podobna do tej z początków kapitalizmu. Choć 
są i różnice. Polegają one na tym, że dzisiejszy kapitalizm jest systemem global-
nym, a nie kapitalizmem działającym w ramach narodowych. Tamten, XIX-wieczny, 
w procesie swojej ekspansji i maksymalizacji wyzysku tak zepchnął udział płac 
w dochodzie narodowym, że zagroziło to jego własnej reprodukcji. Na szczęście 
interweniowało państwo narodowe, ograniczając krótkookresowe apetyty kapitału 
w jego długofalowym interesie. Po II wojnie światowej kapitał światowy musiał 
się liczyć zarówno ze spadkiem udziału zysków w PKB, jak i rozbudową państwa 
socjalnego, ideą pełnego zatrudnienia oraz progresją podatkową i wszystkie te zja-
wiska akceptować aż do momentu, gdy powstały sprzyjające warunki, by przełamać 
te ograniczenia. Te warunki stworzyła zmiana technologiczna, rewolucja infor-
matyczna i jej skutek, czyli globalizacja. Kapitał miał początkowo trzy strategie 
ucieczkowe w postaci: deregulacji (reaganomika, prywatyzacja usług publicznych, 
odpaństwowienie, niskie podatki), by dociążyć płace, a odciążyć zyski, finansja-
lizacji (zyski są przyswajane głównie za pośrednictwem kanałów finansowych, 
a nie poprzez handel czy produkcję), „kolonizacji” nowych terytoriów (eksport 
kapitału, przesuwanie produkcji do krajów Południa o niskich płacach). Obec-
nie, dodatkowo, pojawia się czwarta strategia w postaci sharing economy, czyli 
wykorzystywania pracy wirtualnej. W tym nowym, czwartym obszarze ekspan-
sji kapitał wykorzystuje przede wszystkim wszelkie korzyści z deregulacji, które 
pojawiają się w obszarze relacji praca–kapitał, produkując w masowej skali pre-
kariat. Wcześniejsze, znaczne wycofanie się państwa z regulowania rynku pracy, 
tzw. jego uelastycznienie i dzisiejsze utrzymywanie tego instytucjonalnego sta-
tus quo, jest szczególnie atrakcyjnym prezentem dla korporacji cyfrowych wyko-
rzystujących nowe technologie podporządkowujące sobie świat pracy. To jednak 
nie wszystko. Obecnie kapitał wkracza w nowe obszary i podporządkowuje sobie 
konsumpcję i czas wolny. Zamazują się granice między czasem prywatnym a cza-
sem pracy. Potencjalnie wszystko zostaje zmonetyzowane.

Jak mówi Morozov (2015): „wszyscy możemy czuć się zaproszeni do party-
cypowania w »ekonomii współdzielenia«, ale tylko w roli przedsiębiorców, któ-
rzy mogą oddać swoje zdolności, wolny czas, mieszkania, samochody i »martwy 
kapitał« – jak to określają niektórzy – do wynajęcia. W końcu o to przecież chodzi 
w dzisiejszej gospodarce współdzielenia, by w oparciu o technologie informacyjne 
i komunikacyjne ustanowić efektywne mechanizmy rynkowe w każdej dziedzinie 
i każdego zmienić w psychotycznego przedsiębiorcę. (…) To w tym właśnie sensie 
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ekonomia współdzielenia to neoliberalizm na sterydach. Wszędzie tworzy nowe 
rynki, a równolegle tworzy również nowe podmiotowości ludzi na tych rynkach 
działających”. Gospodarka popychana jest w kierunku powszechnej „uberyzacji” 
reklamowanej jako realizacja społecznej racjonalności.

Jednak jakakolwiek zmiana instytucjonalna, reregulacja systemu, musiałaby 
mieć dziś wymiar globalny, ponadnarodowy, co jest zapewne zadaniem politycznie 
trudniejszym niż uruchomienie w tej roli państwa narodowego. Przy czym są tu dwa 
obszary krytyczne: jeden dotyczy omawianego wyżej rynku pracy i relacji kapitał–
praca, drugi dotyczy relacji właściciele gospodarki cyfrowej–użytkownicy. W tej dru-
giej sprawie sympatyzuję z linią rozumowania zaproponowaną przez Morozova, iż 
należałoby „wyjąć sprawy cyfrowej tożsamości spod rynkowej pieczy i zmienić je 
w rodzaj dobra publicznego. Pomyślmy o tym jako o intelektualnej infrastruk-
turze kapitalizmu »datacentrycznego«. Ujmując to inaczej: w obliczu wyłaniania 
się kapitalizmu opartego na danych jedyną gwarancją tego, że obywatelki i oby-
watele nie zostaną przez ten kapitalizm zgnieceni, jest przekazanie jego głównej 
siły napędowej – danych właśnie – w publiczne ręce” (Morozov, 2015). Cyfrowa 
infrastruktura krytyczna nie może być kontrolowana przez kilka monopoli 
posiadających dane! Dlatego „część podstawowych usług – proste wyszukiwa-
nie, nieskomplikowany e-mail – może powinna być dostarczana na zasadach infra-
struktury publicznej. (…) Jedyny słuszny sposób myślenia o podziale dzisiejszego 
rynku to podział na usługi podstawowe i zaawansowane. Te pierwsze powinny być 
dostępne dla wszystkich i nieodpłatne, te drugie natomiast mogłyby służyć zarabia-
niu przez firmy technologiczne pieniędzy, ale już nie powinny być ścieżką do nie-
ograniczonego zbierania wszelkich informacji wygenerowanych przy korzystaniu 
z tych usług. Potrzebujemy strukturalnej i instytucjonalnej innowacji, która pozwo-
liłaby odzyskać dane jako dobro użytku publicznego, wyjąć je z rynku i dopiero 
w ostatniej kolejności promować robienie z nich biznesowego użytku. To niełatwe, 
trudno o większe wyzwanie (przynajmniej dla polityków). Jednak kolejną dekadę 
nic nierobienia możemy przypłacić tym, że Facebook i Google będą prowadzić swoje 
parapaństwa – kontrolujące naszą tożsamość i dostęp do podstawowej infrastruk-
tury. Gorszy scenariusz dla wolności trudno sobie wyobrazić” (Morozov, 2015).

Podsumowanie

Ekonomia współdzielenia stanowi nowy koncept totalnej monetyzacji całej 
sfery życia społecznego, chociaż ubrany jest on w kostium iluzji umocnienia auto-
nomii podmiotów, poszerzenia ich swobody wyboru i emancypacji. Nowe narzędzia 
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informatyczne stworzyły warunki do ekspansji kapitału na nowe, dotychczas nie-
tknięte obszary konsumpcji prywatnej i czasu wolnego gospodarstw domowych. 
Nie ma powodu wątpić w zalety sharing economy w małej, sąsiedzkiej czy lokal-
nej skali. Takie inicjatywy są jednak błyskawicznie przechwytywane przez wielki 
kapitał i wykorzystywane jako nowe narzędzia eksploatacji (np. Uber czy Airbnb). 
Zmienia to relacje ekonomiczne w systemie na niekorzyść pracy i nie wpływa 
na powiększenie kapitału społecznego.

Pozytywny wpływ sharing economy na gospodarkę dostrzega się powszechnie 
w zmniejszeniu marnotrawnej konsumpcji i spadku wysokiej materiałochłonności 
produkcji. Ideę interpretuje się jako krok w kierunku urzeczywistnienia modelu 
zrównoważonego rozwoju gospodarki. Z jednej strony istotnie, odejście od wła-
sności na rzecz korzystania obniżać może popyt na wiele dóbr trwałego użytku. 
Jednak system, o którym mówimy, zachowuje się jak rower: kiedy przestajesz peda-
łować, to się przewracasz. Kapitalizm wymaga ustawicznego pobudzania popyto-
wego i ciągłego wzrostu produkcji. I bez głębokiej zmiany instytucjonalnej to się 
nie zmieni. Dlatego najbardziej prawdopodobne są dwa scenariusze: (1) „nadro-
bienie” ubytku popytu na innych polach (czyli brak zmiany), (2) stagnacja sys-
temu wobec skurczenia się popytu, ale bez strat własnych kapitału korzystającego 
z nowych narzędzi eksploatacji.
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Prognoza potrzeb inwestycyjnych 
w gospodarce odpadami w Polsce

Wprowadzenie

Poprawa jakości gospodarki komunalnej wymaga odpowiednich nakładów 
inwestycyjnych. Realizowane są one poprzez np. utwardzanie dróg, budowę nowych 
o wyższym standardzie, budowę i rozbudowę systemów wodociągowych i kana-
lizacyjnych, ciepłowniczych, doprowadzanie transportu publicznego do danych 
zurbanizowanych obszarów itd. Gospodarka odpadami przeobrażała się m.in. 
w kierunku zmiany sposobów odbioru odpadów komunalnych, poprawy jakości 
ich zagospodarowania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami1. W hie-
rarchii tej w pierwszej kolejności zwraca się uwagę na zapobieganie powstawa-
niu odpadów, następnie na przygotowanie do ich ponownego użycia, kiedy już 
powstaną. Kolejną możliwością zagospodarowania odpadów jest ich wykorzysta-
nie w tzw. recyklingu i innych procesach odzysku, a na końcu dopiero unieszkodli-
wianie. Hierarchia ta nadaje ton zmianom jakościowym w gospodarce odpadami.

Celem artykułu jest ocena stanu gospodarki odpadami w Polsce oraz przybliże-
nie wielkości potrzeb inwestycyjnych w tej gospodarce. Wykorzystano m.in. wyniki 
i wnioski z badań dotyczących potrzeb inwestycyjnych w gospodarce odpadami 
w Polsce wykonanych w ramach badania realizowanego dla Ministerstwa Innowacji 

1 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogło-
szenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach, Dz. U. 2018, poz. 992, art. 17.
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i Rozwoju dotyczącego potrzeb inwestycyjnych w gospodarce komunalnej. Bada-
nie zrealizował zespół pod kierownictwem dr. J. Sieraka2.

1.  Wybrane mierniki gospodarki komunalnej w Polsce 
na tle krajów UE

Podstawowym miernikiem do analizy potrzeb inwestycyjnych w gospodarce 
komunalnej jest wielkość wytworzonych odpadów komunalnych. Wielkość tego 
miernika w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej (UE) i innych krajów europej-
skich prezentuje tabela 1.

Tabela 1.  Odpady komunalne wytworzone w krajach UE i innych krajach Europy 
w latach 2004–2016 (w tys. ton)

Wyszczególnienie 2004 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

UE-28 252 798 261 089 257 089 253 923 250 644 244 984 242 039 242 999 244 873 245 539

UE-27 251 488 259 300 255 346 252 293 248 999 243 314 240 318 241 361 243 219 243 860

Niemcy 48 434 48 367 48 466 49 237 50 237 49 759 49 570 51 102 51 625 51 633

Wielka Brytania 36 121 33 424 32 507 31 955 31 066 30 413 30 890 31 131 31 567 :

Francja 32 444 34 714 34 504 34 610 34 790 34 480 34 169 34 314 34 454 34 143

Włochy 31 150 32 461 32 107 32 440 31 386 29 994 29 573 29 652 29 524 30 016

Turcja 29 736 28 454 30 196 29 733 30 862 30 786 30 920 31 230 31 283 :

Hiszpania 25 746 25 317 25 108 23 774 22 672 21 896 21 184 20 836 21 158 20 585

Polska 9759 12 194 12 053 12 032 12 129 12 084 11 295 10 330 10 863 11 654

Holandia 9746 9868 9738 9484 9479 9203 8840 8895 8855 8857

Rumunia 7483 8439 7768 6343 5216 5044 5071 4956 4895 :

Szwajcaria 4900 5653 5461 5565 5478 5576 5708 6006 6030 6056

Belgia 5059 5134 5037 4973 5035 4969 4904 4802 4673 4735

Grecja 4782 5077 5154 5917 5586 5463 5284 5315 5249 :

Portugalia 4665 5472 5496 5457 5178 4766 4598 4710 : :

Austria 4687 4997 4921 4701 4807 4883 4905 4833 4836 :

Węgry 4592 4553 4312 4033 3809 3988 3738 3795 3712 3721

Szwecja 4134 4455 4366 4115 4246 4285 4326 4246 4377 4393

Dania 3757 4560 4206 : 4349 4421 4437 4450 4504 4367

Bułgaria 4619 4486 4449 4094 3732 3364 3135 3192 3011 2881

2 Numer badania: PO_PT.02.01.00–00–0180/17.
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Wyszczególnienie 2004 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Irlandia 3001 3224 2953 2846 2823 2693 : : : :

Czechy 2841 3176 3310 3334 3358 3233 3228 3261 3337 3580

Finlandia 2453 2768 2562 2519 2719 2738 2682 2630 2738 :

Norwegia 1903 2324 2269 2295 2403 2392 2518 2175 2187 3946

Serbia . 2550 2636 2650 2710 2620 2410 2130 1840 1890

Chorwacja 1311 1788 1743 1630 1645 1670 1721 1637 1654 1680

Słowacja 1400 1686 1654 1719 1679 1657 1645 1733 1784 1890

Litwa 1260 1369 1206 1253 1339 1330 1280 1270 1300 1272

Słowenia 969 1095 1069 1004 852 744 853 892 926 963

Łotwa 720 752 753 680 721 658 704 726 798 802

Estonia 606 524 452 406 399 371 386 470 473 494

Cypr 498 573 589 571 572 568 533 523 541 545

Luksemburg 311 341 338 344 345 346 335 348 346 358

Malta 250 276 268 249 245 248 247 257 270 283

Islandia 147 208 132 154 158 164 167 175 193 :

Czarnogóra . : : : 337 319 315 343 332 :

Macedonia . 714 726 721 735 786 793 765 786 797

Albania . : : : : : : : : 2194

Bośnia 
i Hercegowina

. 1367 1362 1276 1307 1303 1192 1335 1249 :

Kosowo . : : : : 754 726 : 319 :

Źródło: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do

Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych w Polsce wahała się w przedziale 
od prawie 10 mln ton w 2004 r. do blisko 12 mln ton w 2016 r. Przyrost w analizo-
wanym okresie wyniósł około 2 mln ton. Pośrednio świadczy to o rozwoju polskiej 
gospodarki i wzroście poziomu konsumpcji. W poszczególnych krajach wielkość 
tego miernika przede wszystkim zależała od wielkości danego kraju. Próbując 
porównać tę wielkość z innymi krajami, bardziej adekwatne będzie porównanie 
per capita, co ukazuje tabela 2.

W przeliczeniu na głowę mieszkańca ilość wytworzonych odpadów komu-
nalnych w Polsce wzrosła z 256 kg w 2004 r. do 307 w 2016 r. Na tle wielu krajów 
jest to relatywnie niski poziom. Na przykład w 2016 r. w Norwegii było to 754 kg, 
w Niemczech 626 kg, we Francji 510 kg. Generalnie w Polsce wytwarzano odpady 
poniżej średniej ilości dla UE, która wynosiła 480 kg. W Europie mniej wytwa-
rzała tylko Serbia (268 kg).
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Tabela 2.  Odpady komunalne wytworzone w krajach UE i innych krajach Europy

Wyszczególnienie 2004 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

UE-28 . 521 511 504 498 485 478 479 481 480

UE-27 512 522 512 505 499 486 479 479 481 481

Niemcy 587 589 592 602 626 619 615 631 632 626

Wielka Brytania 602 541 522 509 491 477 482 482 485 :

Francja 519 541 535 534 534 527 520 519 517 510

Włochy . 552 543 547 529 504 491 488 486 495

Turcja 440 400 419 407 416 410 406 405 400 :

Hiszpania 600 551 542 510 485 468 454 448 456 443

Polska 256 320 316 316 319 317 297 272 286 307

Holandia 599 600 589 571 568 549 526 527 523 520

Rumunia 349 411 381 313 259 251 254 249 247 :

Szwajcaria 660 736 702 708 689 694 702 730 725 720

Belgia 485 479 467 456 456 447 439 428 414 418

Grecja 436 458 464 532 503 495 482 488 485 :

Portugalia . 518 520 516 490 453 440 453 : :

Austria 574 600 590 562 573 579 578 566 560 :

Węgry 454 454 430 403 382 402 378 385 377 379

Szwecja . 483 470 439 449 450 451 438 447 443

Dania 695 830 762 : 781 791 790 789 792 762

Bułgaria 599 599 598 554 508 460 432 442 419 404

Irlandia 737 718 651 624 617 587 : : : :

Czechy 279 306 317 318 320 308 307 310 316 339

Finlandia 469 521 480 470 505 506 493 482 500 :

Norwegia 414 487 470 469 485 477 496 423 421 754

Serbia . 347 360 363 375 364 336 299 259 268

Chorwacja 304 415 405 379 384 391 404 387 393 403

Słowacja 261 313 307 319 311 306 304 320 329 348

Litwa 373 428 381 404 442 445 433 433 448 444

Słowenia 485 542 524 490 415 362 414 432 449 466

Łotwa 318 345 352 324 350 323 350 364 404 410

Estonia 445 392 339 305 301 280 293 357 359 376

Cypr 728 729 689 672 657 618 614 638 640

Luksemburg 679 697 679 679 666 652 616 626 607 614

Malta 623 674 649 601 589 591 582 600 624 647

Islandia 503 655 414 484 495 511 516 535 583 :
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Wyszczególnienie 2004 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Czarnogóra . : : : 544 514 508 551 533 :

Macedonia . 349 354 351 357 381 384 370 380 385

Albania . : : : : : : : : :

Bośnia i Hercegowina . 356 354 332 340 340 311 : : :

Kosowo . : : : : 417 399 : 178 :

Źródło: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do

Z punktu widzenia potrzeb zagospodarowania odpadów niski wskaźnik może 
cieszyć. Można by nawet sądzić, że świadczy to na przykład o wysokim poziomie 
unikania wytwarzania odpadów. Praktycy gospodarki odpadami skupieni w Krajo-
wej Izbie Gospodarki Odpadami, której ekspertem jest jeden z autorów tego arty-
kułu, uważają, że rzeczywisty poziom wytwarzania odpadów komunalnych jest 
wyższy, ale nieujęty w statystykach. Wynika to z faktu nielegalnego składowania 
odpadów przez część przedsiębiorstw z branży gospodarki odpadami, które w celu 
zmniejszenia kosztów zagospodarowania odpadów porzucają je w niedozwolonych 
miejscach takich jak lasy, rowy melioracyjne itp. Odpady te zatem nie są dowo-
żone w całości do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych 
(RIPOK), gdzie m.in. prowadzi się pomiar ilości dostarczanych odpadów. Szacuje 
się, że w skali całego kraju jest to poziom powyżej 2 mln ton odpadów. W tabeli 3 
zaprezentowano poziom unieszkodliwiania odpadów komunalnych w krajach UE 
i innych krajach Europy.

Tabela 3.  Unieszkodliwianie odpadów w latach 2004–2016 w krajach UE i innych 
krajach Europy (w kg na mieszkańca)

Wyszczególnienie 2004 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

UE-28 . 501 496 492 486 473 465 467 468 472

UE-27 487 502 497 493 487 474 466 468 468 472

Niemcy 587 589 592 602 626 619 615 631 632 626

Wielka Brytania 602 537 517 504 485 470 474 472 472 :

Francja 519 541 535 534 534 527 520 519 517 510

Włochy 462 479 505 515 504 483 474 453 432 436

Turcja 370 339 361 343 359 342 334 363 352 :

Hiszpania 521 551 542 510 485 468 454 448 456 443

Polska 254 263 264 264 258 252 249 272 286 307

Holandia 492 600 589 571 568 549 526 527 523 520

Rumunia 280 319 307 279 234 212 214 218 216 :
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Wyszczególnienie 2004 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Szwajcaria 660 736 702 708 689 694 702 730 725 721

Belgia 480 461 447 440 437 424 425 418 405 409

Grecja 436 458 464 532 503 492 482 488 485 :

Portugalia 445 518 520 516 490 453 440 453 : :

Austria 566 587 574 548 552 560 559 547 548 :

Węgry 450 441 427 403 382 402 378 376 377 380

Szwecja 460 483 470 439 449 450 451 438 447 443

Dania 695 830 762 : 781 791 790 789 791 762

Bułgaria 503 564 579 547 483 433 428 416 412 404

Irlandia 664 691 623 575 559 532 : : : :

Czechy 235 265 277 304 319 308 307 310 316 339

Finlandia 484 533 480 470 504 506 493 482 500 :

Norwegia 414 482 464 462 476 467 489 414 415 754

Serbia . 207 216 259 289 254 271 236 194 212

Chorwacja . 413 402 373 381 381 393 374 384 394

Słowacja 261 290 294 309 296 296 278 282 310 345

Litwa 348 423 378 369 432 429 421 425 442 422

Słowenia 420 448 417 393 388 311 255 257 421 447

Łotwa 286 347 352 324 292 301 349 357 366 366

Estonia 392 329 287 256 250 187 255 303 313 344

Cypr 684 728 729 664 627 611 581 575 590 592

Luksemburg 679 697 679 679 666 652 616 626 607 614

Malta 623 674 649 577 555 554 542 558 601 583

Islandia 493 655 414 484 495 514 513 535 520 :

Czarnogóra : : : : 480 451 451 535 518 :

Macedonia : 259 354 351 357 381 384 370 380 385

Albania : : : : : : : : : :

Bośnia i Hercegowina : 317 261 271 269 227 233 : : :

Kosowo : : : : : : : : : :

Źródło: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do

Z danych zawartych w tabeli 3 wynika, że formalnie wszystkie wytwarzane 
odpady komunalne w Polsce są w określony sposób unieszkodliwiane. Podobnie 
jest w większości innych europejskich krajów. W tabeli 4 ukazano metody zago-
spodarowania odpadów w wybranych krajach Europy, w tym Polsce.

cd. tabeli 3
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Tabela 4.  Struktura zagospodarowania unieszkodliwianych odpadów komunalnych 
w krajach UE i innych krajach Europy w przeliczeniu na 1 mieszkańca 
w 2016 r.
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UE-28 472 100 24,79 27,54 2,75 44,92 8

UE-27 472 100 24,58 27,75 2,75 44,92 9

Niemcy 626 100 1,44 32,43 7,03 59,11 0

Wielka Brytania : 100 : : : : :

Francja 510 100 22,55 35,88 0,59 40,98 0

Włochy 436 100 28,21 20,41 7,57 43,81 59

Turcja : 100 : : : : :

Hiszpania 443 100 56,66 13,54 0,00 29,80 0

Polska 307 100 36,48 19,54 1,30 42,67 0

Holandia 520 100 1,35 45,58 1,15 51,92 0

Rumunia : 100 : : : : :

Szwajcaria 721 100 0,00 47,43 0,00 52,57 –1

Belgia 409 100 0,98 45,23 18,34 35,45 9

Grecja : 100 : : : : :

Portugalia : 100 : : : : :

Austria : 100 : : : : :

Węgry 380 100 50,53 14,74 0,00 34,74 –1

Szwecja 443 100 0,68 50,34 0,00 48,98 0

Dania 762 100 0,92 50,79 0,00 48,29 0

Bułgaria 404 100 64,36 3,71 0,00 31,93 0

Irlandia : 100 : : : : :

Czechy 339 100 49,85 16,52 0,00 33,63 0

Finlandia : 100 : : : : :

Norwegia 754 100 4,24 53,58 0,00 42,18 0

Serbia 212 100 99,53 0,00 0,00 0,47 56

Chorwacja 394 100 78,43 0,00 0,00 21,57 9
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Słowacja 345 100 66,09 10,43 0,00 23,48 3

Litwa 422 100 31,28 18,25 0,00 50,47 22

Słowenia 447 100 8,50 20,36 2,01 69,13 19

Łotwa 366 100 71,86 0,00 : : 44

Estonia 344 100 11,05 53,49 0,00 35,47 32

Cypr 592 100 81,25 0,00 0,00 18,75 48

Luksemburg 614 100 17,10 34,36 0,00 48,53 0

Malta 583 100 91,94 0,34 0,00 7,72 64

Islandia : 100 : : : : :

Czarnogóra : 100 : : : : :

Macedonia 385 100 100,00 : : : 0

Albania : 100 : : : : :

Bośnia i Hercegowina : 100 : : : : :

Kosowo : 100 : : : : :

Źródło: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do

Średnio w UE składuje się około 25% odpadów komunalnych. Niecałych 30% 
spala się z odzyskiem energii, a blisko 45% to inne metody, takie jak komposto-
wanie czy recykling.

W Polsce w 2016 r. składowano ponad 36% odpadów. Najmniej składuje się 
w Szwajcarii (około 0%), Belgii i Szwecji (poniżej 1%), Niemczech 1,44%. Blisko 100% 
odpadów składuje się w Macedonii i na Malcie, ponad 70% na Łotwie i w Chorwacji. 
Polska zatem systematycznie zmniejsza ilość odpadów kierowanych na składowi-
ska. Podobną strukturę jak średnia dla UE Polska miała w odniesieniu do kompo-
stowania i recyklingu (prawie 43%). Niecałe 20% to spalanie z odzyskiem energii.

Należy w tym miejscu dodać, że Unia Europejska idzie w kierunku zmniejsze-
nia udziału metody spalania odpadów na rzecz na przykład recyklingu czy kom-
postowania. Sugerowany poziom to 30% zebranych odpadów zagospodarowanych 

cd. tabeli 4
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w ten sposób. Na koniec 2016 r. poziom 50% przekraczały takie państwa jak Szwe-
cja, Dania, Norwegia czy Estonia. Bliski 50% poziom miały: Holandia, Szwajcaria 
i Belgia, czyli kraje wysokorozwinięte o zaawansowanych procesach zagospoda-
rowania odpadów komunalnych. Wydaje się, że ta metoda powinna być w naj-
bliższych latach jednak poważnie traktowana i tego typu limity powinny zostać 
zarzucone. Na przykład koszt recyklingu nadal jest wysoki i w wielu krajach, w tym 
w Polsce, nie są one w pełni bilansowane przez państwo. Najbardziej efektywne 
nadal pozostaje spalanie odpadów z odzyskiem energii (cieplnej i elektrycznej).

2. Nakłady na gospodarkę odpadami w Polsce

W tabeli 5 ukazano dane dotyczące wielkości nakładów na gospodarkę odpa-
dami w Polsce w układzie terytorialnym.

Tabela 5. Nakłady na gospodarkę odpadami (w tys. PLN)

Nazwa
Gospodarka odpadami ogółem

2012 2013 2014 2015 2016

POLSKA 761 981,9 1 336 038,4 1 973 827,7 3 069 433,5 904 242,5

Region centralny 62 578,6 368 001,7 303 757,1 244 308,7 175 092,5

ŁÓDZKIE 22 564,9 149 869,9 198 161,2 85 808,2 98 279,4

Podregion 15 – Łódzki 2397,1 2730,6 434,9 833,4 799,7

Podregion 16 – M. Łódź 2929,3 16 143,6 313,8 5419,6 370,2

Podregion 17 – Piotrkowski 5975,2 120 452,4 197 021,2 71 752,6 61 623,3

Podregion 18 – Sieradzki 3255,8 896,1 300,9 1687,0 1415,2

Podregion 19 – Skierniewicki 8007,5 9647,2 90,4 6115,6 34 071,0

MAZOWIECKIE 40 013,7 218 131,8 105 595,9 158 500,5 76 813,1

Podregion 25 – Ciechanowski 7,0 1061,7 15 178,8 39 415,3 7458,3

Podregion 26 – Ostrołęcki 9692,7 163 449,0 24 330,0 25 541,3 2628,6

Podregion 27 – Radomski 909,6 3955,8 6910,0 2247,6 4541,8

Podregion 28 – M. St. Warszawa 12 487,0 11 140,8 27 236,5 29 076,9 10 717,9

Podregion 29 – Warszawski 
Wschodni 8211,0 21 612,0 15 930,6 26 180,5 21 603,9

Podregion 30 – Warszawski 
Zachodni 7333,8 7414,8 10 663,7 9333,8 11 070,6

Podregion 70 – Płocki 1250,6 8915,7 1576,8 8194,0 17 089,6

Podregion 71 – Siedlecki 122,0 582,0 3 769,5 18 511,1 1702,4
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Nazwa
Gospodarka odpadami ogółem

2012 2013 2014 2015 2016

Region południowy 175 350,9 146 520,0 288 589,1 648 189,0 252 113,0

MAŁOPOLSKIE 106 354,7 55 157,5 58 644,1 457 377,5 165 462,1

Podregion 20 – Krakowski 36 461,5 3037,3 2259,9 1174,5 181,0

Podregion 21 – M. Kraków 8498,9 36 068,4 13 938,7 353 129,3 100 294,2

Podregion 22 – Nowosądecki 122,5 2042,7 2282,7 11 739,7 937,5

Podregion 23 – Oświęcimski 58 914,1 8647,4 28 419,5 87 075,8 60 068,1

Podregion 24 – Tarnowski 2275,7 5022,0 555,4 1145,2 2791,0

Podregion 69 – Nowotarski 82,0 339,7 11 187,9 3 113,0 1190,3

ŚLĄSKIE 68 996,2 91 362,5 229 945,0 190 811,5 86 650,9

Podregion 44 – Bielski 4458,7 1236,1 1446,7 18 641,1 624,8

Podregion 45 – Bytomski 2875,9 9268,1 67 091,6 24 213,6 2293,7

Podregion 46 – Częstochowski 5423,8 20 171,5 20 336,3 6119,6 1456,0

Podregion 47 – Gliwicki 4615,0 7314,0 13 404,8 33 448,1 7484,0

Podregion 48 – Katowicki 28 205,8 11 941,0 5763,0 27 907,7 45 483,5

Podregion 49 – Rybnicki 13 363,0 5382,3 14 431,7 12 434,4 4945,3

Podregion 50 – Sosnowiecki 5785,2 22 168,9 39 057,7 60 418,3 18 888,0

Podregion 51 – Tyski 4268,8 13 880,6 68 413,2 7628,7 5475,6

Region wschodni 224 637,5 209 524,5 397 828,6 350 923,2 134 806,8

LUBELSKIE 77 010,3 90 727,9 101 108,2 15 660,9 16 327,4

Podregion 9 – Bialski 49 618,2 43 266,5 4022,9 492,1 3421,1

Podregion 10  
– Chełmsko-Zamojski 5544,7 11 082,5 59 777,7 2196,1 1236,7

Podregion 11 – Lubelski 20 407,8 27 760,9 13 411,8 6270,0 9285,4

Podregion 12 – Puławski 1439,6 8618,0 23 895,8 6702,7 2384,2

PODKARPACKIE 55 313,2 32 924,5 48 587,3 97 971,4 34 944,2

Podregion 33 – Krośnieński 10 738,8 2004,4 2920,2 10 582,3 1789,3

Podregion 34 – Przemyski 28 185,6 6 270,0 4 718,8 4 704,0 443,0

Podregion 35 – Rzeszowski 3580,0 7396,0 5409,6 2009,9 10 371,6

Podregion 36 – Tarnobrzeski 12 808,8 17 254,1 35 538,7 80 675,2 22 340,3

PODLASKIE 26 002,9 44 517,7 217 391,6 214 778,9 30 564,5

Podregion 37 – Białostocki 10 458,3 27 690,8 205 412,0 192 760,4 26 439,2

Podregion 38 – Łomżyński 1328,2 1006,1 6823,8 16 960,8 432,8

Podregion 39 – Suwalski 14 216,4 15 820,8 5155,8 5057,7 3692,5

ŚWIĘTOKRZYSKIE 66 311,1 41 354,4 30 741,5 22 512,0 52 970,7

Podregion 52 – Kielecki 13 291,1 12 003,2 3 430,2 15 629,7 52 930,0

cd. tabeli 5
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Nazwa
Gospodarka odpadami ogółem

2012 2013 2014 2015 2016

Podregion 53 – Sandomiersko-
Jędrzejowski 53 020,0 29 351,2 27 311,3 6882,3 40,7

Region północno-zachodni 78 960,4 163 700,1 407 021,5 1 323 318,2 256 862,4

LUBUSKIE 13 288,2 7024,5 9390,1 25 711,6 23 180,6

Podregion 13 – Gorzowski 311,6 2545,3 1780,0 8695,6 1189,0

Podregion 14 – Zielonogórski 12 976,6 4479,2 7610,1 17 016,0 21 991,6

WIELKOPOLSKIE 19 910,5 29 241,8 208 133,6 1 007 370,4 138 249,0

Podregion 57 – Kaliski 6059,3 2912,4 2841,1 18 975,5 3166,2

Podregion 58 – Koniński 4899,4 18 397,7 174 174,9 177 634,4 920,2

Podregion 59 – Leszczyński 444,4 578,4 10 355,7 3 805,6 11 141,4

Podregion 60 – Pilski 2783,1 556,0 7395,1 18 397,5 6097,4

Podregion 61 – Poznański 4000,2 4184,3 11 477,6 65 762,2 1890,5

Podregion 62 – M. Poznań 1724,1 2613,0 1889,2 722 795,2 115 033,3

ZACHODNIOPOMORSKIE 45 761,7 127 433,8 189 497,8 290 236,2 95 432,8

Podregion 63 – Koszaliński 5571,4 24 357,7 4214,0 40 905,0 1046,8

Podregion 64  
– Szczecinecko-Pyrzycki 779,0 48,8 2122,7 16 172,6 605,4

Podregion 65 – M. Szczecin 16 446,2 38 052,0 152 463,8 188 048,2 85 070,4

Podregion 66 – Szczeciński 22 965,1 64 975,3 30 697,3 45 110,4 8 710,2

Region południowo-zachodni 57 218,4 140 936,5 131 679,2 71 077,5 29 408,1

DOLNOŚLĄSKIE 35 684,1 106 557,4 95 133,3 49 028,5 23 468,3

Podregion 1 – Jeleniogórski 14 122,6 16 472,2 30 681,6 5 357,8 1926,6

Podregion 2  
– Legnicko-Głogowski 2463,0 18 406,1 20 604,8 16 406,2 11 803,7

Podregion 3 – Wałbrzyski 15 125,3 25 347,7 10 256,4 7697,3 3276,8

Podregion 4 – Wrocławski 2676,2 44 273,3 33 370,9 18 225,0 4743,8

Podregion 5 – M. Wrocław 1297,0 2058,1 219,6 1342,2 1717,4

OPOLSKIE 21 534,3 34 379,1 36 545,9 22 049,0 5939,8

Podregion 31 – Nyski 981,8 9224,6 6508,9 14 317,0 433,1

Podregion 32 – Opolski 20 552,5 25 154,5 30 037,0 7732,0 5506,7

Region północny 163 236,1 307 355,6 444 952,2 431 616,9 55 959,7

KUJAWSKO-POMORSKIE 38 865,0 129 562,3 321 066,4 235 843,4 17 266,9

Podregion 6  
– Bydgosko-Toruński 17 753,8 71 362,7 218 705,7 196 209,0 6315,5

Podregion 7 – Grudziądzki 5418,5 30 530,1 36 374,1 5134,2 4109,1

Podregion 8 – Włocławski 13 510,8 9892,2 12 031,8 8160,2 1768,1
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Nazwa
Gospodarka odpadami ogółem

2012 2013 2014 2015 2016

Podregion 67 – Inowrocławski 977,1 5455,5 17 441,9 8812,3 4094,5

Podregion 68 – Świecki 1204,8 12 321,8 36 512,9 17 527,7 979,7

POMORSKIE 67 346,9 116 234,3 59 151,9 52 914,1 17 097,0

Podregion 40 – Gdański 1049,8 30 513,1 4340,9 2840,2 3762,3

Podregion 41 – Słupski 3381,3 2559,4 21 833,5 21 357,0 265,8

Podregion 42 – Starogardzki 28 454,0 63 972,1 19 261,0 14 712,7 401,4

Podregion 43 – Trójmiejski 32 823,8 13 574,3 5126,0 13 649,4 11 916,7

Podregion 72 – Chojnicki 1638,0 5615,4 8590,5 354,8 750,8

WARMIŃSKO-MAZURSKIE 57 024,2 61 559,0 64 733,9 142 859,4 21 595,8

Podregion 54 – Elbląski 47 295,6 24 871,2 17 096,0 8 919,9 18 536,5

Podregion 55 – Ełcki 3766,3 23 786,2 7783,8 0,0 1 292,0

Podregion 56 – Olsztyński 5962,3 12 901,6 39 854,1 133 939,5 1767,3

Źródło: dane BDL.

Nakłady na gospodarkę odpadami komunalnymi systematycznie rosły – ogó-
łem w Polsce z 762 mln PLN w 2012 r. do ponad 900 mln PLN w 2016 r. Relatyw-
nie najniższe były w regionie południowo-zachodnim i północnym i wynosiły 
tam odpowiednio w 2016 r. 30 mln PLN i 56 mln PLN. W regionie wschodnim 
było to 135 mln PLN, centralnym 175 mln PLN. Największe nakłady poniesiono 
w regionie północno-zachodnim: 256 mln PLN i południowym: 252 mln PLN. 
Nakłady zależały m.in. od liczby ludności w danym regionie, poziomu konsump-
cji mieszkańców i możliwości sfinansowania tej gospodarki przez poszczególne 
gminy oraz przedsiębiorstwa z tej branży z danego regionu.

3. Wyniki badań

Badanie wykonane przez zespół skoncentrowało się na oszacowaniu potrzeb 
inwestycyjnych w obszarze gospodarki odpadami dwiema metodami – normatywną 
i ankietową. Metoda normatywna ze względu na spodziewane zmiany legislacyjne 
na szczeblu unijnym zakładała dwa scenariusze – rozwój systemu zgodnie z pol-
skimi regulacjami, określonymi do roku 2020, a następnie utrzymanie wydajno-
ści systemu oraz drugi scenariusz odzwierciedlający cele określone w projekcie 
dyrektywy ramowej przy założeniu dalszego rozwoju systemu i wzrostu poziomów 
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recyklingu. Szczegóły metodyki badań zostaną opublikowane w oddzielnym arty-
kule lub monografii. Są one również dostępne w Ministerstwie Inwestycji i Roz-
woju. Dla metody normatywnej zespół określił wzór:

WIn = 	
i=1

n

∑WIRn +WIBn +WITn +WISn

gdzie:
WI – oznacza wartość inwestycji w tys. PLN w danym roku,
WIR – oznacza wartość inwestycji w recykling w tys. PLN w danym roku,
WIB –  oznacza wartość inwestycji w procesy biologicznego przetwarzania w tys. 

PLN w danym roku,
WIT –  oznacza wartość inwestycji w procesy termicznego przekształcania w tys. 

PLN w danym roku,
WIS – oznacza wartość inwestycji w składowanie w tys. PLN w danym roku.

Największe potrzeby inwestycyjne przewiduje się w odniesieniu do procesu 
recyklingu, a powinien maleć udział kosztów w procesie składowania. Wartość 
inwestycji dedykowana procesom biologicznym również powinna wzrastać, jed-
nak oczekiwana jest zmiana sposobu wykorzystania instalacji, czyli modernizacja 
części biologicznych instalacji mechaniczno-biologicznych (MBP). Przewiduje się 
także nowy kierunek realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, pozwalających 
na efektywne zagospodarowanie frakcji biodegradowalnej z odzyskiem energii lub 
ciepła, i/lub w celu uzyskania pełnowartościowego środka nawozowego. Obecnie 
zdecydowana większość instalacji przetwarzających frakcję biologiczną wytwarza 
stabilizat z frakcji positowej odpadów komunalnych, który następnie kierowany 
jest na składowiska.

W latach 2018–2020 przewidywana jest budowa co najmniej jednej instalacji ter-
micznego przekształcania odpadów komunalnych. Z modelu dla wariantu I wynika, 
że całkowita kwota inwestycji w ten rodzaj instalacji we wskazanym okresie nie 
powinna przekroczyć 1 189 500,6 tys. PLN netto.

W przypadku wariantu II największy udział w wartości inwestycji ma rów-
nież proces recyklingu, który od 2021 r. powinien absorbować także część proce-
sów biologicznych w układzie liniowym. Z tego powodu inwestycje w instalacje 
do zagospodarowania odpadów biodegradowalnych stracą, jednak tylko pozor-
nie. Procesy kompostowania i fermentacji w przyszłości stanowić będą poważny 
udział w zapotrzebowaniu inwestycyjnym, ponieważ w Polsce istnieje skrajny defi-
cyt instalacji pozwalających na odzysk energii i ciepła z odpadów biodegradowal-
nych (biogazowni). W 2027 r. planowany poziom inwestycji w recykling wynosi 
1 776 321 tys. PLN netto.
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Wyniki badań ankietowych w dużym stopniu potwierdziły szacunki mode-
lowe. Wartość inwestycji w gospodarce komunalnej powinna oscylować wokół 
20 mld PLN w okresie 2018–2027.

Podsumowanie

W Polsce w 2016 r. składowano ponad 36% odpadów komunalnych. Najmniej 
składuje się w Szwajcarii (około 0%), Belgii i Szwecji (niecały 1%) oraz Niem-
czech 1,44%. Blisko 100% odpadów składuje się w Macedonii i na Malcie, ponad 
70% na Łotwie i w Chorwacji. Podobną strukturę jak średnia dla UE Polska miała 
w odniesieniu do kompostowania i recyklingu (prawie 43%). Niecałe 20% to spa-
lanie z odzyskiem energii. Sytuacja ta wyznacza kierunki inwestycji w gospodarkę 
odpadami w Polsce w stronę zwiększenia udziału recyklingu, biogazowni, kompo-
stowania i w pewnym zakresie spalania z odzyskiem energii. Szacuje się wielkość 
inwestycji w latach 2018–2020 na około 20 mld PLN.
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Migracje zarobkowe a dualny rynek pracy 
– przypadek Polski

Wprowadzenie

Trudno jednoznacznie wskazać historyczny moment rozpoczęcia migracji 
zarobkowych. Jeśli przyjąć, że ich celem jest poprawa poziomu życia migrantów, 
można stwierdzić, że odbywały się one zawsze. Największą intensyfikację tych pro-
cesów obserwowaliśmy w kilku falach migracji, z których za pierwszą odnotowaną 
uznać można wielkie ruchy migracyjne w ostatnich dekadach XIX w. W wieku XX 
obserwowaliśmy kolejne fale migracji, których podłoże było inne niż czysto ekono-
miczne. Stanowią one fenomen historyczny i socjologiczny, dla którego nie stwo-
rzono dotychczas w ekonomii właściwych ram teoretycznych. Migracje zarobkowe 
wciąż stanowią największe wyzwanie dla ekonomii pracy, ponieważ właściwe zro-
zumienie wpływu migrantów na funkcjonowanie krajowego (lub lokalnego) rynku 
pracy jest kluczowe dla zagadnień wzrostu gospodarczego i rozwoju.

Celem artykułu jest przedstawienie teoretycznych ram problemu migracji 
zarobkowych i odniesienia ich do funkcjonowania krajowego rynku pracy, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem tzw. dualnego rynku pracy. Analiza ta prowadzona jest 
w odniesieniu do polskiego rynku pracy i zagrożenia emigracją zarobkową oby-
wateli Ukrainy do Niemiec po liberalizacji tamtejszego rynku pracy.
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1. Przesłanki migracji i charakterystyki migrantów

Termin „migracja” pochodzi z języka łacińskiego (migratio) i oznacza wędrówkę, 
czyli przemieszczanie się mieszkańców kraju lub regionu (Tokarski, 1980). Ruchy 
przestrzenne jednostek i zbiorowości ludzkich, które utożsamiamy z migracjami, 
mogą mieć wielorakie przyczyny. Najczęściej spotykanymi są migracje o podłożu:
a) ekonomicznym – zmiana miejsca pracy motywowana perspektywą uzyskiwa-

nia wyższego wynagrodzenia lub zmiana miejsca zamieszkania motywowana 
niemożnością znalezienia zatrudnienia,

b) pozaekonomicznym – wywołane prześladowaniami na tle religijnym, etnicz-
nym, rasowym, politycznym, klęskami żywiołowymi, wojną, przymusowymi 
przesiedleniami, powstaniem nowego państwa.
Migracje o charakterze pozaekonomicznym mają najczęściej charakter przy-

musowy. Z kolei migracje o podłożu ekonomicznym przeważnie stanowią rezul-
tat indywidualnej decyzji jednostki. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę dużą skalę 
ruchów migracyjnych pod koniec XIX w., ich podłożem były motywy czysto mate-
rialne. To właśnie temu zagadnieniu najwięcej miejsca poświęcimy w niniejszym 
artykule.

Z literatury przedmiotu (głównie z zakresu teorii kapitału ludzkiego) możemy 
wyprowadzić pewne uogólnione wnioski dotyczące charakterystyki migrantów. 
Po pierwsze, zazwyczaj są oni osobami młodymi. Dzieje się tak z prostej przy-
czyny – migracja zarobkowa postrzegana jest jako wyższy zwrot z kapitału ludz-
kiego migranta. Oznacza to, że osoby starsze mają krótszy okres, w trakcie którego 
poniesione koszty mogą się im zwrócić. Aby zatem migrowały, różnica w wyna-
grodzeniach musiałaby być bardzo duża (co najmniej kilkukrotna, najczęściej 
jednak kilkunastokrotna). Ponadto dla osób młodych nawet dwukrotna różnica 
w wysokości wynagrodzenia może stanowić istotną przesłankę migracji, ponie-
waż z ich punktu widzenia różnica ta jest – w perspektywie całego horyzontu życia 
zawodowego – wystarczająca, zaś w odniesieniu do osób znajdujących się na kilka 
lat przed emeryturą dwukrotna różnica w wynagrodzeniu nie będzie wystarcza-
jąca, aby zdecydowały się one na migrację. Ponadto, osoby starsze dysponują już 
pewnym właściwym sobie zakumulowanym poziomem kapitału ludzkiego, który 
trudno bezstratnie zaangażować w pracę dla innego pracodawcy (Mincer, Jovano-
vic, 1981, s. 21–58). Osoby młode są zaś bardziej elastyczne, zarówno pod wzglę-
dem możliwości kształtowania swojego kapitału ludzkiego, jak i jego akumulacji 
w kilkudziesięcioletnim horyzoncie czasowym. Ponadto w grę mogą wchodzić 
zobowiązania emerytalne. Jeśli osoba starsza po emigracji nie miałaby prawa do 
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świadczenia wypracowanego w kraju, z którego emigrowała (niezależnie od tego, 
czy świadczenie to wynika z udziału w państwowym powszechnym systemie 
emerytalnym, czy w kapitałowym prywatnym pracowniczym programie emery-
talnym), nie podjęłaby decyzji o migracji. Osoby młode, które mają mało zaku-
mulowanych składek, a przez to i wyjściowo bardzo niskie świadczenie w kraju, 
mogą względnie łatwiej podjąć decyzję o emigracji, ponieważ skłania ich do tego 
perspektywa wyższych zarobków i wyższych świadczeń za granicą1. Ponadto osoby 
starsze mogą odczuwać wyższy koszt psychologiczny związany z migracją, wyni-
kający z przywiązania do lokalnej społeczności, zobowiązań wobec niej, powią-
zań rodzinnych i społecznych.

Drugą prawidłowością dotyczącą migracji jest istotna rola czynników o cha-
rakterze rodzinnym. Mamy tu na myśli to, że osoby znajdujące się w związku 
małżeńskim wykazują mniejszą skłonność do migracji. Wynika to z faktu, że aby 
migracja mogła wystąpić, obojgu małżonkom musi się ona opłacać, tzn. oboje 
muszą w nowym miejscu uzyskiwać wyższe wynagrodzenie, odpowiadające ich 
poziomowi kapitału ludzkiego2. Szansa na migrację wzrasta jednak, gdy jedno 
z małżonków nie pracuje lub uzyskuje bardzo niskie dochody. Dodatkowo, jeśli 
posiadają oni dzieci, szansa na migrację maleje. Nie ma tu jednak prawidłowości 
dotyczącej wieku dziecka. Młodym małżeństwom z dziećmi w wieku poniżej obo-
wiązku szkolnego łatwiej jest migrować, niż gdy dzieci te uczęszczają już do jakiejś 
szkoły. Studia empiryczne potwierdzające te prawidłowości są stosunkowo liczne, 
m.in. prace Mincera (1978), Costy i Kahna (2000) czy Compton i Pollaka (2007).

Trzecią właściwością migrantów jest poziom ukończonej edukacji. General-
nie, im wyższy jest poziom wykształcenia, tym prawdopodobieństwo migracji jest 
wyższe. Jednostka wykształcona dysponuje bowiem bardziej specyficznym pozio-
mem kapitału ludzkiego, który jest lepiej wynagradzany (Wozniak, 2010). Stąd 
też w interesie osoby, która nim dysponuje, leży dążenie do pokrycia poniesionych 
kosztów związanych z inwestycją w ten specyficzny rodzaj kapitału, który posiada3.

Kolejnym aspektem jest odległość. Im większa odległość, na jaką dokony-
wana jest migracja, tym prawdopodobieństwo jej podjęcia jest mniejsze. Wynika 

1 Sytuacja wygląda inaczej w przypadku, gdy emigrant utrzymuje prawo do emerytury wypracowanej 
w kraju, z którego emigrował. Funkcjonowanie tego typu rozwiązań instytucjonalnych ułatwia migrację, 
szczególnie osób starszych (zob. np. Allen i in., 1993).

2 Koszty migracji będą tym wyższe, im wyższa będzie różnica pomiędzy zarobkami małżonków 
w nowym miejscu. Jeśli jedno z nich po migracji będzie uzyskiwać zdecydowanie niższe wynagrodzenie 
niż w kraju, który opuścili, koszty migracji wzrosną na tyle, że mogą skutkować jej zaniechaniem.

3 Osoby o niższym poziomie wykształcenia są zaś bardziej skłonne do zmiany pracodawcy w obrę-
bie grupy pracodawców lub podwyższenia poziomu kapitału ludzkiego i zmiany miejsca wykonywanej 
pracy bez konieczności migracji regionalnych (w obrębie danego kraju) czy zagranicznych. Charaktery-
zuje ich zatem wyższy poziom mobilności zawodowej, niekoniecznie zaś przestrzennej.
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to z faktu, że osoba chcąca migrować, chce również posiadać możliwie najwięcej 
informacji dotyczących miejsca, w którym ma się osiedlić i podjąć pracę. Im odle-
głość ta jest większa, tym zasób informacji, które można zdobyć o tym miejscu 
i zweryfikować ich prawdziwość, jest mniejszy. Ułatwieniem w podjęciu decyzji 
o migracji są osoby, które już wcześniej tam dotarły i niejako „przetarły szlak” dla 
nowych migrantów4. Dzięki nim asymetria informacji ulega wydatnemu zmniej-
szeniu, co może skłaniać do podjęcia decyzji o migracji.

Sytuacja na lokalnym rynku pracy stanowi kolejną przesłankę migracji. 
Rodziny, w których znajduje się co najmniej jedna osoba bezrobotna, wykazują 
stosunkowo wyższą skłonność do migracji. Dodatkowo, w sytuacji, gdy lokalny 
rynek pracy charakteryzuje się wysoką stopą bezrobocia, a więc zagrożenie utratą 
pracy jest wysokie, prawdopodobieństwo podjęcia decyzji o migracji jest wyższe 
(Saks, Wozniak, 2011).

Do innych czynników związanych z funkcjonowaniem rynku pracy możemy 
zaliczyć:
a) opodatkowanie płac – wyższe opodatkowanie płac może ograniczać napływ 

migrantów zarobkowych,
b) transfery – rozumiane jako świadczenia społeczne z tytułu ubezpieczenia spo-

łecznego lub świadczenia socjalne (w tym na dziecko) – sprzyjają migracjom,
c) polityka państwa – np. w wymiarze inwestycyjnym, która sprzyja napływowi 

ludności o specyficznym rodzaju kapitału ludzkiego,
d) przynależność do związku zawodowego – silne związki zawodowe, które 

są w stanie wynegocjować wysokie wynagrodzenia, sprzyjają migracji (Mol-
loy i in., 2011).
Wszystkie wspomniane powyżej czynniki oddziałują – z różną intensywnością 

– na prawdopodobieństwo migracji zarówno w obrębie danego kraju, jak i migra-
cji zagranicznych.

2. Opłacalność migracji zarobkowych z punktu widzenia jednostki

Migracje ludności na przestrzeni stuleci miały zawsze tę samą przyczynę 
– migranci, opuszczając własne miejsce zamieszkania, zmierzali do miejsc, w któ-
rych ich warunki bytowe byłyby zdecydowanie lepsze. Wyłączywszy migracje z przy-
czyn politycznych czy wywoływane przez wojny – których korzyść, choć wymierna, 

4 Nowi migranci najczęściej podążają drogami przetartymi przez członków rodziny, krewnych, zna-
jomych czy sąsiadów. Prawidłowość ta dotyczy zwłaszcza osób o niskim poziomie kapitału ludzkiego.
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jest trudno kwantyfikowalna, głównym motywem migracyjnym pozostają wyż-
sze wynagrodzenia uzyskiwane za tę samą pracę w innym miejscu (Hicks, 1932, 
s. 76). Teoria ekonomii pomaga nam stosunkowo łatwo zrozumieć ten fenomen.

Z indywidualnego punktu widzenia, jeśli migracje nie są wymuszone, możemy 
zdefiniować warunek, którego spełnienie pozwoli jednostce na podjęcie decyzji 
o zmianie miejsca zamieszkania i wykonywania pracy. Jeśli przyjmiemy, że wyna-
grodzenie uzyskiwane w danym kraju opisane jest jako wt

H, zaś wynagrodzenie za 
granicą, jako wt

F , z kolei koszty migracji wyrażone są stałą (jednorazową) kwotą C 
oraz kwotą P, która odzwierciedla koszty w rozumieniu psychologicznym, możemy 
zapisać, że wartość bieżąca strumienia dochodów uzyskiwanych w cyklu życia przez 
jednostkę, która rozpoczyna pracę zarobkową w okresie t = 0,  dana będzie jako:

 PV wt
H ,r( ) = w0

H +
w1

H

1+ r( ) +
w2

H

1+ r( )2
+…+

wt
H

1+ r( )t
 (1)

Gdyby jednostka wyemigrowała za granicę, wartość bieżąca strumienia dochodów 
uzyskiwanych przez nią w cyklu życia będzie zadana jako:

 PV wt
F ,r( ) = w0

F +
w1

F

1+ r( ) +
w2

F

1+ r( )2
+…+

wt
F

1+ r( )t
 (2)

Z punktu widzenia jednostki migracja zarobkowa będzie opłacalna, wtedy 
i tylko wtedy, gdy spełniony będzie warunek:

 PV wt
F ,r( )−	PV wt

H ,r( )−C − P > 0  (3)

W powyższych zapisach 1+ r( )t  jest współczynnikiem dyskontowym.

Zauważmy, że wielkość C traktujemy jako zdefiniowaną kwotowo wielkość 
kosztu poniesionego z tytułu migracji (np. koszty transportu, wydatki mieszka-
niowe), jednak nie mniej ważne są koszty psychologiczne, które – choć nie mogą 
być zdefiniowane w jednoznaczny sposób – również rzutują na decyzję o migra-
cji. Zdefiniowany powyżej warunek określa nie tylko sytuację, w której opłacalna 
jest migracja pomiędzy krajami, ale również można z powodzeniem odnieść go 
do migracji wewnątrzkrajowych.

Tym jednak, co czyni migracje opłacalnymi, są koszty. Aby mogło dojść do 
migracji, muszą one być stosunkowo niskie. Przyjmijmy dla uproszczenia, że 
wynagrodzenia w obu krajach są stałe w czasie, tj. wt

H ≡ wH  oraz wt
F ≡ wF . Dzięki 
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temu założeniu możemy przekształcić równania (1) i (2) do prostych sum opisa-
nych (4) i (5):

 PV wH ,r( ) = 1+ r( )wH

r
 (4)

 PV wF ,r( ) = 1+ r( )wF

r
 (5)

Aby jednostce było obojętne, czy migrować, czy pozostać w danym miejscu, 
musi być spełniony warunek zrównania korzyści z kosztami, tj.:

 
1+ r( ) wF − wH( )

r
= C + P  (6)

Jeśli podzielimy równanie (6) obustronnie przez wH , uzyskamy:

 
1+ r( ) wF − wH( )

rwH
= C + P

wH
 (7)

Z równania (7) płyną interesujące wnioski. Po pierwsze, jeśli przyjmiemy, że 
różnica wynagrodzeń otrzymywanych za granicą w stosunku do uzyskiwanych 
w kraju wynosi – przykładowo – 20 proc., zaś współczynnik dyskontowy wynosi 
5 proc., to dla wynagrodzenia wynoszącego 22 tys. PLN koszty migracji wynoszą 
550 tys. PLN. Oznacza to, że z powodu wysokich kosztów migracji jest ona nieopła-
calna. Wymagane byłoby, aby różnica była zdecydowanie większa niż 20 proc. Dzięki 
powyższym prostym przekształceniom łatwo zrozumieć, dlaczego – choć mogą ist-
nieć możliwości prawne i brak barier instytucjonalnych w przyjmowaniu migran-
tów – migracje nie obejmują całych populacji, lecz jedynie ich mały odsetek.

3.  Migracje zewnętrzne a funkcjonowanie krajowego 
rynku pracy

Skutek migracji zarobkowych dla krajowego rynku pracy musi przez nas zostać 
wyodrębniony dla kilku przypadków. Pierwszym z nich będzie analiza zmian doty-
czących poziomu wynagrodzeń i wielkości zatrudnienia w sytuacji, gdy krajowy 
rynek pracy jest doskonale konkurencyjny. Napływ imigrantów zarobkowych będzie 
na nim utożsamiony ze wzrostem podaży pracy. Sytuację tę ilustruje rysunek1.
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Rysunek 1.  Skutki napływu imigrantów zarobkowych dla doskonale konkurencyjnego 
rynku pracy
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Źródło: opracowanie własne.

Przy założeniu, że imigranci zarobkowi charakteryzują się tym samym pozio-
mem kapitału ludzkiego, co krajowi pracownicy (pracownicy są zatem substytu-
cyjni), wzrost krajowej podaży pracy wskutek migracji zarobkowych spowoduje 
wzrost liczby zatrudnionych i obniżenie płac w równowadze. Zauważmy jednak, 
że krajowi pracownicy osiągają stratę w dobrobycie. Jej odzwierciedleniem jest 
pole trójkąta o wierzchołkach ADC. Zyski pracodawców wzrastają jednak z pola 
trapezu o wierzchołkach ADw1w0 do pola trapezu o wierzchołkach ABw1w0, co 
oznacza, że przewyższają stratę dobrobytu krajowych pracowników. Pole trójkąta 
o wierzchołkach ABC jest w tym przypadku tzw. nadwyżką (rentą) imigracyjną 
(immigration surplus, IS) (Borjas, 2013), której wielkość zależy dodatnio od róż-
nicy płac i wielkości szoku podażowego. Nadwyżkę migracyjną można w prosty 
sposób wyznaczyć jako pole powierzchni. Wyraża je wzór:

IS = 1
2

L1 − L0( ) w0 − w1( )
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Zauważmy, że migranci wypierają pewną część krajowych pracowników z rynku 
pracy. Choć nie występuje przymusowe bezrobocie, niższe płace w nowej równo-
wadze powodują, że część krajowych pracowników – skłonna pracować przy wyna-
grodzeniu w0 – nie jest zainteresowana pracą przy wynagrodzeniu w1. Liczba tych 
pracowników wynosi L2 − L0 .

Współczesne rynki pracy krajów gospodarczo rozwiniętych charakteryzowane 
są przez dwa elementy – istnienie mechanizmu płacy minimalnej oraz dualnego 
rynku pracy. Dlatego też właściwsze jest analizowanie zmian powodowanych przez 
migrację właśnie w takich warunkach instytucjonalnych.

4. Przypadek Polski – emigracja zarobkowa obywateli Ukrainy

Niska dzietność rdzennych Europejczyków staje się współcześnie coraz więk-
szym problemem. Także w Polsce zjawisko to jest widoczne, a negatywny wpływ 
na gospodarkę – przy braku skutecznych rozwiązań zwiększających dzietność 
– widoczny będzie w dłuższym horyzoncie czasowym. Jednym z rozwiązań jest 
ułatwienie imigrantom napływu na krajowy rynek pracy. Mądra polityka absorpcji 
imigrantów może wpłynąć korzystnie na funkcjonowanie krajowego rynku pracy 
i dynamikę wzrostu, chociaż oddziaływanie to ma zasadniczo charakter krótko-
okresowy, z uwagi na czynniki, o których mówiliśmy wcześniej.

W latach 60. i 70. XX w. w RFN powszechne stało się zjawisko gastarbeite-
rów, tj. migrantów zarobkowych zasilających krajowy rynek pracy. Ich zasad-
niczymi zaletami była taniość i solidność świadczonych usług. Pochodzili oni 
głównie z Jugosławii i Turcji, w mniejszym stopniu z Polski. Otwarcie krajowego 
rynku pracy pozwoliło Niemcom w niemałym stopniu poradzić sobie z deficytem 
siły roboczej. Problem ten pojawił się ostatnio również w Polsce, która otworzyła 
swój rynek pracy dla imigrantów zarobkowych z Ukrainy. Od 2014 r. obserwuje 
się gwałtowny napływ migrantów zarobkowych z Ukrainy na polski rynek pracy. 
Według najnowszego raportu OECD (2018), Polska w 2017 r. stała się światowym 
liderem, jeśli chodzi o napływ sezonowej, cudzoziemczej i krótkoterminowej siły 
roboczej. Stało się tak dlatego, że Polska miała bardzo liberalny system zatrudnia-
nia cudzoziemców z krajów Partnerstwa Wschodniego (PW).

Szacunki dotyczące liczby imigrantów zarobkowych są jednak mało precy-
zyjne. Możemy posiłkować się jedynie przybliżonymi liczbami, publikowanymi 
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Urząd ds. Cudzo-
ziemców RP.
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Skalę krótkoterminowych przepływów może pokazać dynamika wydanych 
oświadczeń uprawniających do pracy czasowej, która gwałtownie wzrasta, począw-
szy od 2014 r. (rysunek 2). Nie jest to liczba obywateli, którzy podejmują pracę, 
a jedynie liczba obywateli zainteresowanych podjęciem pracy w Polsce. Podane 
liczby należy skorygować o dwa elementy – liczbę przyznanych, lecz niewykorzy-
stanych oświadczeń oraz to, że część Ukraińców, którzy posiadają oświadczenia, 
nie musi przebywać w Polsce. Wpływ obu tych czynników – z punktu widzenia 
migracji o charakterze zarobkowym – jest jednak marginalny. W statystyce migracji 
ważne jest również to, że nie dysponujemy wiarygodnymi danymi o skali zatrud-
nienia emigrantów „na czarno”.

Rysunek 2.  Liczba oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy wydanych obywatelom 
Ukrainy w latach 2013–2017 (tys. oświadczeń)
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Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Podstawą oceny wpływu migracji ukraińskiej siły roboczej na gospodarkę 
Polski i Ukrainy mogą być informacje o transferach pieniężnych. Według danych 
NBP (2018) transfery od migrantów wyniosły w 2015 r. 5,0 mld PLN, w 2016 r. aż 
7,8 mld PLN, a w pierwszych trzech kwartałach 2017 r. 8,6 mld PLN (kwota wyż-
sza o 55 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego). Jednak 
szacunki te nie pokazują w pełni przepływu pieniężnego ze względu na to, że obej-
mują jedynie te przekazy, które są transferowane przez banki lub wyspecjalizo-
wane firmy świadczące usługi finansowe. Jednak większość środków zarobionych 
przez Ukraińców jest przewożona do kraju osobiście.

Ukraińców do Polski przyciąga nie tylko perspektywa znalezienia pracy5, 
wyższych zarobków, ale również m.in. bliska odległość obu krajów, niskie koszty 

5 Zwiększenie migracji Ukraińców w dużej mierze było spowodowane pogorszeniem sytuacji gospo-
darczej Ukrainy. Gwałtowne pogorszenie się poziomu życia było spowodowane zmniejszeniem się PKB 
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podróży, możliwość utrzymywania bliższych relacji z rodziną, bliskość kulturowa 
i podobieństwo obu języków. Jednocześnie nie przyjeżdżają oni do Polski w celu 
pobierania zasiłków, ale głównie po to, by znaczną część uzyskiwanych dochodów 
transferować do rodzin, które pozostały na Ukrainie6. Ukraińcy stanowią siłę robo-
czą, która łatwo asymiluje się w Polsce, konkurując z rodzimymi pracownikami 
głównie pod względem ceny świadczonej pracy.

Do momentu, gdy Ukraińców obowiązywał ruch wizowy do Unii Europejskiej, 
wybierali oni jako kraj swojej emigracji Polskę. Jednak otwarcie niemieckiego rynku 
pracy stanowi poważne zagrożenie dla polskiego rynku pracy, dla którego niebez-
pieczny będzie – ponownie – deficyt siły roboczej, którego następstwem może być 
wzrost presji płacowej i inflacji, ograniczenie działalności inwestycyjnej i spowol-
nienie dynamiki wzrostu. Zagrożenie to nie jest iluzoryczne, jeśli weźmiemy pod 
uwagę, że według ostatniego badania ankietowego firmy Personnel Service z lipca 
2018 r. aż 60 proc. Ukraińców, którzy pracują obecnie w Polsce, chce pracować 
w Niemczech i z pewnością – gdyby taka sposobność się nadarzyła – wyjechałoby 
do Niemiec7. Teoretyczne ujęcie opuszczenia przez emigrantów krajowego rynku 
pracy zamieszczono w kolejnej części artykułu.

5.  Wpływ na krajowy rynek pracy dalszej emigracji 
– ujęcie teoretyczne

Napływ imigrantów na rynek pracy, którego funkcjonowanie ograniczone jest 
przez mechanizm płacy minimalnej, może spowodować zmiany na tzw. dualnym 
rynku pracy. Najczęściej bowiem imigranci – mając trudność ze znalezieniem zatrud-
nienia w gospodarce oficjalnej, tj. rejestrowanej, podejmują pracę w szarej strefie.

Na rysunkach 3 i 4 przedstawiamy skutki imigracji zarobkowych dla kraju, który 
jest jedynie przejściowym celem migracji. W sytuacji takiej obecnie znajduje się Pol-
ska, korzystająca swego czasu z dużego napływu imigrantów zarobkowych z Ukra-
iny, zagrożona liberalizacją niemieckiego rynku pracy i odpływem siły roboczej.

Krajowy rynek pracy składa się z dwóch segmentów – rynku oficjalnego (rysunek 3) 
i szarej strefy (rysunek 4). Przyjmijmy, że oficjalny rynek pracy wyjściowo opisany 

Ukrainy, spowodowanym z kolei wydarzeniami na Majdanie, aneksją Krymu i ograniczeniem kontaktów 
handlowych z Rosją, co skutkowało jedynie w latach 2014–2015 spadkiem realnego PKB o 16,4 proc. (Bank 
Światowy, 2017). Z kolei według danych NBP (2016) blisko 80 proc. badanych wskazuje, że podstawowym 
czynnikiem, który skłonił ich do emigracji, był brak pracy lub niezadowalający poziom  wynagrodzenia.

6 Zamiar taki, według raportu NBP (2016) deklaruje 60 proc. respondentów.
7 Barometr Imigracji Zarobkowej, Personnel Service, II półrocze 2018 roku, http://personnelservice.

pl/en/press office/reports
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jest krzywą popytu na pracę L0
D  i krzywą podaży pracy LH

S , która uwzględnia sztyw-
ność wynikającą z istnienia mechanizmu płacy minimalnej. Co ważne, w wyjściowym 
wariancie krzywej podaży pracy przyjmujemy, że część tej podaży stanowią imigranci 
zarobkowi, którzy od dłuższego czasu współtworzą krajową podaż pracy (np. dawni 
imigranci zarobkowi, którzy od co najmniej kilku lat mieszkają i pracują w danym 
kraju), jednak ich liczba w stosunku do rdzennych mieszkańców jest nieznaczna. 

Rysunek 3.  Skutki napływu i odpływu siły roboczej z krajowego rynku pracy 
– rynek oficjalny

Źródło: opracowanie własne.

Załóżmy, że wyjściowa równowaga rynku pracy dana jest w punkcie A. Rynek 
pracy znajdujący się w fazie wzrostowej cyklu koniunkturalnego charakteryzuje 
niska stopa bezrobocia oraz poziom płac przewyższający wynagrodzenie minimalne. 
Na takim rynku wzmożenie działalności inwestycyjnej i produkcyjnej w obrębie 
cyklu koniunkturalnego prowadzi do wzrostu popytu na pracę (z położenia L0

D do 
L1
D), który przesuwa równowagę do punktu B. W krótkim okresie wynagrodzenia 

i zatrudnienie w tej równowadze są na wyższym niż wyjściowo poziomie. Aby nie 
doprowadzić do gwałtownego wzrostu presji płacowej, jak również, aby zasilić kra-
jowy rynek pracy w pracowników o kwalifikacjach poszukiwanych przez stronę 
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popytową, rząd może zliberalizować przepisy imigracyjne8 w branżach najbardziej 
dotkniętych deficytem siły roboczej. Liberalizacja przepisów dotyczących zatrud-
nienia imigrantów powoduje ich napływ do kraju oferującego wyższe wynagrodze-
nia – krajowa podaż pracy wzrasta z położenia LH

S  do LH+I
S . Równowaga przejściowa 

ustala się w punkcie C. Zatrudnienie jest trwale wyższe, choć płace – wskutek 
większej liczby imigrantów – nieznacznie spadają. Taka równowaga może rzecz 
jasna utrzymywać się przez dłuższy czas, jednak żaden krajowy rynek pracy nie 
jest rynkiem izolowanym – deficyt podaży pracy (wynikający z procesów boga-
cenia się i konwergencji) w jednym kraju z czasem powoduje powstanie deficytu 
podaży pracy w innym kraju9.

Niech imigranci – wskutek liberalizacji ustawodawstwa imigracyjnego w kraju 
bogatszym – opuszczą krajowy rynek pracy. Spowoduje to zmniejszenie krajowej 
podaży pracy. W takiej sytuacji mamy do rozważenia trzy warianty scenariuszy 
przebiegu wydarzeń (dwa z nich zostały przedstawione na rysunku 3):
1) dotychczasowi nowi imigranci emigrują w całości tak, że krzywa podaży 

pracy wraca z położenia LH+I
S  do położenia LH

S = LH
S ' . Nowa równowaga ustala 

się w punkcie B. Wyższe płace powodują spadek popytu na pracę (przesunię-
cie krzywej popytu z położenia L1

D 	do L0
D), zaś końcowa równowaga ustala się 

– dla uproszczenia – w punkcie A,
2) emigruje tylko część dotychczasowych nowych imigrantów – nowa krzywa 

podaży pracy będzie znajdować się pomiędzy krzywymi LH+I
S  a LH

S = LH
S '. Sytuacja 

taka może występować w przypadku starszych wiekowo imigrantów, którzy nie 
znając innego języka, cenią sobie zarówno bliskość kraju ojczystego, jak i perspek-
tywę bliskiego powrotu oraz odznaczają się mniejszą mobilnością przestrzenną,

8 Najczęściej migranci zarobkowi znajdują zatrudnienie w sektorze budowlanym, rolniczym i usłu-
gowym. Wraz z przechodzeniem gospodarki z fazy rozwoju opartej na rolnictwie do opartej na usłu-
gach obserwowana jest wewnątrzkrajowa migracja siły roboczej. Proces ten ma jednak co do zasady 
charakter długookresowy. W jego następstwie pojawia się trwały deficyt podaży pracy o kwalifikacjach 
 adekwatnych do pracy w rolnictwie oraz przemyśle i budownictwie. W krótkim okresie kraj rozwinięty 
jest w stanie poradzić sobie z nim przede wszystkim przez wahania aktywności gospodarczej w obrębie 
cyklu koniunkturalnego. W dłuższym horyzoncie czasowym funkcjonowanie każdej gospodarki ograni-
czone jest dwoma czynnikami: demograficznym (którego przezwyciężenie można osiągnąć za pomocą 
migracji siły roboczej z krajów biedniejszych i słabiej rozwiniętych) i technologicznym (który warunko-
wany jest m.in. jakością kapitału ludzkiego społeczeństwa). 

9 Zasadniczo ma to miejsce w przypadku dwóch krajów, z których jeden jest bogatszy, a drugi doga-
niający. Deficyt podaży pracy o określonych kwalifikacjach powstaje wtedy w kraju bogatszym, a przy braku 
ograniczeń w przepływie siły roboczej musi skutkować to emigracją zarobkową części podaży pracy kraju 
doganiającego. Deficyt podaży pracy zostaje zatem ograniczony lub zlikwidowany w kraju bogatszym (ofe-
rującym migrantom wyższe wynagrodzenia za tę samą usługę pracy), powstaje jednak w kraju doganiającym. 
Jeśli ten drugi kraj może w swojej bezpośredniej okolicy znaleźć rezerwuar tańszej siły roboczej niż krajowa, 
dzięki liberalizacji przepisów imigracyjnych może sobie poradzić z tym deficytem tylko w sytuacji, gdy imi-
granci zarobkowi zasilą na stałe krajowy rynek pracy. Jeśli jednak kraj bogatszy zliberalizuje swoje ustawo-
dawstwo, dotychczasowi imigranci w kraju doganiającym opuszczą go i zasilą rynek pracy kraju bogatszego.
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3) emigrują dotychczasowi nowi imigranci oraz imigranci zaliczeni dotychczas 
do krajowej podaży pracy – krzywa podaży pracy przesuwa się z położenia LH+I

S  
do położenia LH

S ''. Równowaga ustala się w punkcie D. Zatrudnienie spada do 
poziomu LD , jednak jest ono wyższe niż wyjściowa równowaga w punkcie A. 
Płace rosną do poziomu wD, w następstwie czego obserwujemy spadek popytu 
na pracę – równowaga końcowa ustala się w punkcie E, w którym płace osta-
tecznie są wyższe, a zatrudnienie niższe od równowagi w punkcie A.
Widzimy zatem, że liberalizacja przepisów imigracyjnych w kraju bogatszym 

powoduje odpływ deficytowej podaży siły roboczej z kraju dotychczas goszczą-
cego imigrantów, w następstwie czego – niezależnie od skali odpływu – musi dojść 
do wzrostu płac.

Przyjrzyjmy się teraz dostosowaniom na rynku nieoficjalnym (rysunek 4). 
Sytuacja na nieoficjalnym rynku pracy jest trudniejsza do uchwycenia, ponieważ 
mechanizm funkcjonowania tego rynku nie został do końca poznany. Poczynione 
przez nas założenia pozwalają jednak na sformułowanie najbardziej prawdopo-
dobnego scenariusza wydarzeń.

Rysunek 4.  Skutki napływu i odpływu siły roboczej z krajowego rynku pracy 
– rynek nieoficjalny

Źródło: opracowanie własne.
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Przyjmujemy, że krajowa podaż pracy (uwzględniająca „zasiedziałych” imigran-
tów) jest nieelastyczna względem płac (pracownicy chcą pracować, nie dysponu-
jąc żadną siłą przetargową w negocjacjach z pracodawcą). Wyjściowa równowaga 
dana jest w punkcie A. W sytuacji, gdy na krajowy rynek pracy napływają imi-
granci zarobkowi, chcący znaleźć pracę na czarno, podaż pracy ulega zwiększeniu 
i przesuwa się z położenia LH

S  do LH+I
S . W krótkookresowej równowadze B wzra-

sta zatrudnienie, jednak przy jednoczesnym spadku płac (większa konkurencja 
o miejsca pracy).

Otwarcie rynku pracy w kraju zamożniejszym spowoduje odpływ dotychcza-
sowych imigrantów – skala tego dostosowania będzie jednak odpowiadać co naj-
wyżej skali dotychczasowego napływu, zatem równowaga powróci do położenia A 
lub ustali się w punkcie C. Dostosowanie większej skali najprawdopodobniej nie 
nastąpi, ponieważ imigranci, którzy dotychczas zasilali szarą strefę i nie znaleźli 
zatrudnienia na oficjalnym rynku pracy, pozostaną w kraju, który oferuje im pracę, 
nawet jeśli jest ona niestabilna. Preferują to bardziej niż emigrację do innego kraju 
z dużym ryzykiem nieznalezienia tam zatrudnienia w ogóle (nawet w szarej stre-
fie). Chodzi tu o złożone oddziaływanie czynników psychologicznych i społecz-
nych, które jednych motywuje do bardziej ryzykownego zachowania, a innych 
przed nim powstrzymuje.

Zatrudnienie w równowadze końcowej będzie zatem większe lub takie samo 
jak w równowadze wyjściowej, zaś płace będą niższe lub takie same jak w równo-
wadze wyjściowej.

Podsumowanie

Imigracja zarobkowa, co pokazaliśmy w niniejszym artykule, może stanowić 
szansę dla krajowego rynku pracy, jednak wyłącznie w sytuacji, gdy nie ma zagro-
żenia dalszą emigracją zarobkową do kraju bogatszego. Brak rąk do pracy staje się 
szczególnie odczuwalny w sytuacji niskiego bezrobocia, charakterystycznej dla 
gospodarki znajdującej się w fazie ożywienia, która utrzymuje się przez dłuższy 
czas. Deficyt podaży pracy o specyficznych kwalifikacjach, który zmniejszany jest 
napływem imigrantów, pozwala obniżyć presję płacową oraz zwiększyć zatrudnie-
nie i przyspieszyć (przejściowo) dynamikę wzrostu.

Polski rynek pracy od kilku lat zasilany jest napływem tańszej siły roboczej 
z Ukrainy, która pozwala na pokrycie deficytu podaży siły roboczej. Z perspek-
tywy Ukraińców Polska jest krajem bliskim ze względów historycznych i gospo-
darczych, a wzajemne kontakty ułatwia bliskość geograficzna i językowa. Prawa 
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rządzące migracjami są jednak nieuchronne – od wieków ludzie migrowali tam, 
gdzie warunki bytowe były lepsze. Dlatego też liberalizacja przepisów imigra-
cyjnych w Niemczech, umożliwiająca Ukraińcom zasilenie niemieckiego rynku 
pracy, będzie dla Polski oznaczać zarazem duże zagrożenie i wyzwanie. Zagro-
żenie dotyczy stabilności dynamiki wzrostu – odpływ części podaży pracy, przy 
braku innych działań neutralizujących, będzie skutkował osłabieniem dynamiki 
wzrostu. Jest to jednak zarazem wyzwanie, przed którym stanie rząd jako podmiot 
odpowiedzialny za politykę gospodarczą. W tym aspekcie odpowiedź na pytania, 
w jaki sposób pokryć deficyt podaży pracy wykonywanej dotychczas przez Ukra-
ińców, osłabić negatywny wpływ na dynamikę wzrostu, ograniczyć wpływ spadku 
podaży pracy na wzmocnienie presji płacowej, która, jak pokazaliśmy, nieuchron-
nie nam grozi – wydaje się kluczowa dla rozwoju polskiej gospodarki w perspek-
tywie średniego okresu (najbliższych kilkunastu lat). Ułatwienie zatrudniania 
Wietnamczyków i Białorusinów, o czym wspomina się w mediach, wydaje się być 
nieprzemyślanym działaniem ad hoc. Uzasadniliśmy, że kluczowe znaczenie dla 
migracji zarobkowych ma odległość kraju docelowego od kraju macierzystego, 
zwłaszcza w przypadku mniej mobilnych imigrantów odznaczających się niższym 
poziomem kapitału ludzkiego. Wyczerpywanie się tradycyjnych źródeł wzrostu 
wymusza przeprowadzenie zmian o charakterze systemowym i strukturalnym, 
które poprawiłyby sytuację gospodarki również w długim okresie, nie zaś krótko-
okresowych działań motywowanych doraźną korzyścią.
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Determinanty rozwoju rachunku kosztów

Epoka rycerstwa się skończyła;  
naszedł czas adeptów nauki,  

ekonomistów i rachmistrzów.

Edmund Burke

Wprowadzenie

Historycznie biorąc, koszty rejestruje się, przekazuje w sprawozdaniach i kon-
troluje od czasów faraonów, a nawet wcześniejszych (Edwards, 2000). Pierwotne 
formy ewidencji i sprawozdawczości były uproszczone, uwarunkowane pozio-
mem rozwoju społeczno-gospodarczego. Do czasów nowożytnych „koszty ozna-
czały zwykle »wydatki gotówkowe«” i w zasadzie do dzisiejszego dnia pozostaje 
to regułą w niektórych działach sektora publicznego. Współcześnie badanie kosz-
tów prowadzone jest w perspektywie zasobów zaangażowanych w procesy, które 
realizowane są dla osiągnięcia przyjętych celów. Poniesienie kosztu jest niezależne 
od momentu rozchodu środków pieniężnych.

Przegląd literatury z zakresu rachunkowości, organizacji i zarządzania, finan-
sów, prawa, aktów prawnych, słowników, encyklopedii, podręczników pozwala 
zidentyfikować mnogość modeli rachunku kosztów. Sugerować to może potencjal-
nemu odbiorcy – praktykowi gospodarczemu, że jego obecne metody postępowania 
w zakresie kształtowania zakładowego systemu rachunku kosztów (klasyfika-
cji, pomiaru, ewidencji i raportowania) są przestarzałe i muszą być zmienione. 
W związku z tym postawiono pytanie badawcze: Czy jest celowe i możliwe łącze-
nie różnych modeli rachunku kosztów? W poszukiwaniu odpowiedzi na to pyta-
nie podjęto próbę identyfikacji determinant rozwoju rachunku kosztów na tle 
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rewolucji przemysłowej1, nowych trendów w ekonomii i zarządzaniu. Badania 
te są częścią prowadzonych badań statutowych – „Systematyka kosztów w aspek-
cie współczesnej metodyki rachunku kosztów”.

W opracowaniu zastosowano metodę dedukcyjną i indukcyjną. Artykuł przygo-
towano na podstawie literatury oraz doświadczenia zawodowego. Z uwagi na ogra-
niczone rozmiary tekstu, przedstawione analizy są syntetyczne, nie wyczerpują 
bowiem wszystkich czynników kształtujących funkcjonowanie przedsiębiorstw (pry-
watnych, publicznych, społecznych), które determinują rozwój rachunku kosztów.

1. Rola i zadania rachunku kosztów

Odkąd użycie pieniądza zastąpiło wymianę barterową, ludzie zaczęli zaj-
mować się kosztami. Jednak przede wszystkim koncentrowano się na produkcji 
fabrycznej – przemysłowej. Współcześnie liczenie kosztów jest prowadzone we 
wszystkich obszarach działalności gospodarczej i społecznej: w przedsiębiorstwach 
(produkcyjnych, handlowych, usługowych), szpitalach, w transporcie lokalnym, 
urzędach administracji publicznej, instytucjach finansowych. Ogół czynności 
związanych z pomiarem, klasyfikacją, analizą i raportowaniem kosztów tworzy 
rachunek kosztów.

System rachunku kosztów każdej organizacji2 jest podstawą systemu wewnętrz-
nego informacji finansowych i zarządczych (Nowak, Piechota, Wierzbiński, 2004). 
Poza tym dostarcza informacji dla potrzeb ogólnogospodarczych (lokalnych, kra-
jowych, międzynarodowych). Specyfika działalności podmiotów gospodarujących 
oraz mechanizmy finansowania stawiają szerokie spektrum wymagań przed sys-
temem rachunku kosztów. Na rysunku 1 przedstawiono wzajemne relacje między 
użytkownikami informacji a ich dostarczycielami – księgowymi.

Zarządzający potrzebują wiele informacji do planowania, kontroli i podejmo-
wania decyzji. Każdy rodzaj decyzji wymaga określonych informacji (historycz-
nych, aktualnych, prognostycznych). W związku z tym do bazy danych kierowane 
jest zapotrzebowanie na pożądany rodzaj informacji. Natomiast z bazy danych 
generowane są i dostarczane informacje użyteczne dla podjęcia danej decyzji. 
Zakres tych informacji może ulegać zmianom z uwagi na dynamicznie zmieniające 
są warunki otoczenia społeczno-gospodarczego i politycznego. Należy zauważyć, 

1 W opracowaniu występują zamiennie terminy rewolucja przemysłowa i rewolucje przemysłowe 
z uwagi na efekt ciągłości zachodzących zmian przy wyróżnionych okresach początkujących kluczowe 
zmiany.

2 W opracowaniu określenia organizacja, przedsiębiorstwo, instytucja stosowane są zamiennie.



Determinanty rozwoju rachunku kosztów 129

że księgowy (osoba, system informatyczny) może być zarówno odbiorcą, jak 
i dostawcą informacji.

Rysunek 1. Wzajemne relacje między użytkownikami informacji a księgowymi

Potrzeby
informacyjne

Decyzje
użytkownika

Baza danych
finansowo-
-księgowych
i zarządczych

Zapotrzebowanie
na informacje

Dostarczanie informacji

Źródło: opracowanie własne.

Współcześnie zaobserwować można wzajemną konwergencję zastosowań 
elektroniki, ekonomii, zarządzania, a także socjologii i psychologii. Skutkuje 
to zmianami (modyfikacjami) w organizacji i zarządzaniu zarówno podmiotów 
gospodarczych, instytucji publicznych, społecznych, jak i w działaniu jednostek 
ludzkich. W związku z tym konieczne jest przeprowadzanie wielokryterialnej 
(wieloprzekrojowej) klasyfikacji kosztów, aby baza danych finansowo-księgowych 
i zarządczych pozwalała dostarczyć użytkownikowi właściwych, odpowiednich, 
aktualnych, dobrze przedstawionych i wystarczająco dokładnych informacji.

Głównym zadaniem rachunku kosztów w ramach rachunkowości finansowej 
jest wycena bilansowa zapasów produktów oraz ustalenie wyniku finansowego 
w rachunku zysków i strat. Natomiast w zakresie rachunkowości zarządczej zada-
niem rachunku kosztów jest dostarczanie informacji pozwalających realizować 
funkcje kierownicze, takie jak:
• dokonanie kalkulacji cenowych,
• kontrola działalności przedsiębiorstwa,
• ocena rentowności działania (w przekroju asortymentów/grup asortymento-

wych, rodzajów działalności, jednostek organizacyjnych),
• podejmowanie decyzji ekonomicznych, np. o strukturze i wielkości produkcji, 

wyborze źródeł finansowania, zaopatrzenia, lokalizacji działalności.
Atrybutami kosztów są celowość i ekwiwalentność zużycia. Celowość należy 

odnieść zarówno do jednostek działających dla zysku, jak i non profit (non for 
profit) – zgodnie z celem statutowym. Koszty ponoszone są w celu realizacji 
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celów zarówno krótko, jak i długo okresowych, niezależnie od branży czy sek-
tora gospodarki narodowej. Natomiast ekwiwalentność oznacza, że tworzona jest 
wartość, która rekompensuje to zużycie. Pomiar tej wartości może mieć wymiar 
finansowy, np. koszt wytworzenia produktu, procedury medycznej, a także jako-
ściowy, np. poprawa jakości życia, wzrost bezpieczeństwa narodowego, ochrona 
dóbr kultury, ochrona środowiska mieszkańców.

Współczesne warunki działania wymagają interdyscyplinarnego podejścia 
do zagadnienia kosztów, które integruje perspektywę zarządzania, organizacji, 
finansów.

2.  Rewolucja przemysłowa – kamienie milowe rozwoju 
rachunku kosztów

Termin „rewolucja przemysłowa” jest stosowany do opisu zmian technologicz-
nych, gospodarczych i kulturalnych. Choć zmiany te dokonują się ewolucyjnie, 
określenie „rewolucja” jest uzasadnione, bowiem kolejne skoki technologiczne 
są kontynuacją wcześniejszych procesów. Prześledzenie kolejnych faz rewolucji 
przemysłowej pozwoli zidentyfikować kierunki rozwoju rachunku kosztów. Roz-
wój systemów kalkulacji kosztów rozpoczął się wraz z rewolucją przemysłową 
w XVII w. w Anglii i Szkocji. W literaturze historycznej poszczególne etapy (fazy, 
epoki) opisywane są pod różnymi nazwami, charakteryzującymi fundamentalne 
czynniki lub zmiany. W tabeli 1 zestawiono, z punktu widzenia niniejszego opra-
cowania, umowne okresy kolejnych rewolucji przemysłowych z charakterystyką 
znaczących wynalazków i innowacji oraz sposobu organizacji produkcji.

Pierwsza rewolucja przemysłowa charakteryzuje się przejściem od gospodarki 
opartej na rolnictwie oraz produkcji rzemieślniczej do produkcji na dużą skalę 
przemysłową. Dało to impuls do rozwoju systemu rozpoznawania kosztów (ile co 
kosztuje) oraz badania systemu kalkulacji. Ten fakt historyczny do dziś jest obecny 
w opracowaniach z zakresu rachunku kosztów przez podawanie przykładów zasto-
sowań różnych modeli rachunku kosztów najczęściej w ocenie działalności prze-
mysłowej. Natomiast druga rewolucja przemysłowa spowodowana gwałtownym 
rozwojem nauki i nowych rozwiązań technicznych wyznacza nowe podejścia do 
zarządzania gospodarką. Rozwijają się rachunki branżowe działalności transpor-
towej, handlowej. Podstawową strukturę kosztów stanowią koszty wytwarzania 
w podziale na bezpośrednie i pośrednie. Po II wojnie światowej rozwijają się sys-
temy informacyjno-decyzyjne. Uwagę przykuwają koszty stałe i zmienne, stopień 
wykorzystania potencjału wytwórczego, problemy rozliczania kosztów pośrednich 
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(wspólnych dla różnych działań). Atrybutem tej fazy jest uzależnienie lokalizacji 
produkcji od dostępu do wykwalifikowanej kadry, bliskości szkół wyższych, czy-
stego środowiska. Kolejna faza – Gospodarka 4.0 (niem. Industrie 4.0) łączy sferę 
fizyczno-biologiczną ze sferą cyfrową. Siłę IV rewolucji przemysłowej stanowi 
wymiana informacji między ludźmi, maszynami i systemami komputerowymi. 
Kształtowane są inteligentne łańcuchy wytwarzania, łączące dostawców, produ-
centów, odbiorców, a nawet konsumentów. Nowe technologie informacyjne mają 
na celu zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów przy jednoczesnym 
obniżeniu (optymalizacji) kosztów prowadzonej działalności. Rozwija się kon-
cepcja zasobowo-procesowego rachunku kosztów, rachunek kosztów łańcucha 
wartości, estymacja przyszłych kosztów na potrzeby e-handlu.

Tabela 1. Etapy rewolucji przemysłowej

Numer Umowny 
okres Określenia Charakterystyka wynalazku/

istota zmian/innowacje
Sposób organizacji 

produkcji

I Przełom
XVIII i XIX w.

Pierwsza rewolucja 
przemysłowa

Mechaniczne krosno, 
szerokie wykorzystanie 
maszyny parowej i kolei

Manufaktura/ 
mechanizacja produkcji.
Rozwój kolei – transport 
osób i rzeczy

II Początek
XX w.

Wiek elektryczności Elektryczność
Linia montażowa

Produkcja masowa 
z zastosowaniem energii 
elektrycznej

III Lata 60. 
XX w.

Rewolucja 
naukowo-techniczna

Wiek komputerów/
Programowalny układ 
logiczny

Automatyzacja produkcji

IV Początek
XXI w.

Rewolucja cyfrowa
Gospodarka 4.0

Internet:
rzeczy, ludzi, usług, danych, 
nanotechnologie, zanikanie 
bariery ludzie/maszyny

Elastyczne 
systemy produkcji, 
przedsiębiorstwa;
sieciowe, wirtualne

Źródło: opracowanie własne na podstawie Chwalba (2008); Gajewski, Paprocki, Pieriegud, (2016); Kaliński (2008); 
Schwab (2017); Zymonik (2003).

Wynikiem rewolucji przemysłowej – wszystkich jej etapów – jest zmiana w obiegu 
informacji. Początkowo wiadomość biegła w tempie poruszania się pieszych i jeźdź-
ców, współcześnie wyznacza ją szybkość Internetu. Daje to możliwość uzyskania 
informacji w czasie rzeczywistym, szybkiego reagowania na ponoszone koszty.

Z przebiegiem rewolucji przemysłowej można wiązać zjawisko globalizacji, 
która w XIV wieku zaczęła rozwijać się na większą skalę. Na współczesnym etapie 
globalizacji zmiany techniczno-technologiczne dotyczą znacznie większej liczby 
osób i instytucji niż w poprzednich etapach rewolucji przemysłowej. Zagadnienia 
dotyczące systemu rachunku kosztów nabierają szczególnego znaczenia w warun-
kach globalizacji, gdyż zrozumienie klasyfikacji, pomiaru i prezentacji może 
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stworzyć istotne czynniki międzynarodowej komunikacji gospodarczej. Rachunek 
kosztów wpływa na dostosowania strukturalne gospodarek do globalizacji. Należy 
zauważyć, że każde, nawet najmniejsze, przedsiębiorstwo działające lokalnie jest 
częścią globalnej gospodarki.

W podsumowaniu powyższych rozważań wskazać można główne ekonomiczne 
i społeczne konsekwencje rewolucji przemysłowych, np.:
• zwiększenie zapotrzebowania na surowce,
• rozwój transportu i mobilności,
• rozwój miast,
• rozwój wiedzy medycznej i higieny,
• zanieczyszczenie środowiska,
• zmiany struktury społeczeństwa,
• nowe ruchy społeczne,
• zmiany struktury gospodarki.

W XXI wieku można zaobserwować sprzężenie zwrotne między rozwojem 
technologii informacyjnych i rozwojem przedsiębiorstw (instytucji, organiza-
cji). Rozwój technologii IT daje możliwość wzrostu przedsiębiorstwa. Natomiast 
wzrost przedsiębiorstwa wymusza rozwój technologii informacyjnej. Dynamiczny 
rozwój technologii informacyjnych stwarza nowe możliwości ewidencji i rapor-
towania kosztów.

W literaturze omawiane są tradycyjne i nowoczesne systemy rachunku kosz-
tów. W grupie tradycyjnych występują:
1. Według kryterium normowania kosztów wyróżnia się:

• RK rzeczywistych,
• RK normalnych,
• RK postulowanych: planowanych, standardowych, normatywnych.

2. Według kryterium zakresu rzeczowego rozliczania kosztów na produkty 
wyróżnia się:
• pełny rachunek kosztów,
• częściowy rachunek kosztów (nazywany też niepełnym, kosztów zmiennych).

W teorii i praktyce gospodarczej występują połączenia obu kryteriów, tak więc 
może być sześć ich typów (systemów).

Do nowoczesnych (współczesnych) modeli rachunku kosztów w strategicz-
nym zarządzaniu zalicza się:
• rachunek kosztów cyklu życia produktu,
• rachunek kosztów docelowych,
• rachunek kosztów ciągłego doskonalenia,
• rachunek kosztów jakości,
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• rachunek kosztów klienta,
• rachunek kosztów środowiskowych (ochrony środowiska),
• rachunek kosztów ukierunkowany na kontrolę kosztów procesów (technolo-

gicznych, logistyki, marketingu, projektów innowacyjnych (Karmańska, 2007).
W praktyce nowoczesne modele rachunku kosztów występują razem z trady-

cyjnymi modelami rachunku kosztów, tworząc zakładowy system i podsystemy. 
Pozwala to zaspokoić rosnące potrzeby informacyjne dotyczące kosztów działal-
ności podmiotów tworzących gospodarkę narodową i światową. W ślad za zmianą 
w wykorzystywaniu surowców od drewna i kamienia do surowców odzyskanych 
z odpadów, od produkcji ręcznej do inteligentnych fabryk rodzą się nowe modele 
rachunku kosztów. Rachunek kosztów rozwija się w swojej istocie od kalkulacji 
kosztów do zarządzania kosztami (według procesów zarządzania).

3. Nowe podejścia do zarządzania

Współczesne zarządzanie rozwija się na podstawie teorii systemów, podejścia 
behawioralnego, ukierunkowania na kulturę, wdrażania do praktyki gospodar-
czej sztucznej inteligencji. Zarządzanie w XXI w. przyjmuje nowe paradygmaty. 
Z punktu widzenia zakresu prowadzonych badań w obszarze determinant rozwoju 
rachunku kosztów w tabeli 2 przedstawiono założenia wybranych paradygmatów 
zarządzania.

Tabela 2.  Kontrastujące ze sobą założenia tradycyjnych i nowych paradygmatów 
zarządzania

Tradycyjny paradygmat Nowy paradygmat

Redukcja bezpośrednich kosztów produkcji jako 
pierwszoplanowy przedmiot uwagi zarządzania

Redukcja pośrednich kosztów przedsiębiorstwa 
przy jednoczesnym osiąganiu wysokiej 
konkurencyjności

Operacje przedsiębiorstwa charakteryzowane jako 
stabilne

Operacje elastyczne, zwinne i ciągle doskonalone 
na potrzeby zmian

Linie produktów oparte na jednej, pojedynczej, 
ważnej technologii przy zachowaniu długich 
okresów życia produktu

Linie produktów i technologii wieloogniskowych 
(multi-core) przy zaistniałych krótkich okresach 
życia produktów

Kierownicy traktowani jako decydenci, 
a pracownicy jako bierni wykonawcy poleceń

Kierownicy traktowani jako instruktorzy 
ułatwiający pracę (coaches/facilitators), a ludzie 
jako pracownicy wiedzy/kapitał intelektualny

Rynki światowe podzielone wg kryteriów 
narodowych; firmy narodowe dominują 
na miejscowych rynkach

Globalne rynki światowe, większa uwaga 
skierowana na rozwój międzynarodowych struktur 
gospodarczych i politycznych

Źródło: Grudzewski (2006): 13.
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Cele współczesnego przedsiębiorstwa: rentowność, satysfakcja klienta, ochrona 
środowiska są w pewnym stopniu skonfliktowane (Kochalski, 2016). Wzrost zysku 
może być zagrożony wzrostem kosztów jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa 
informacji. Rosnąca konkurencja wymusza określony poziom jakości, społeczną 
odpowiedzialność biznesu. Satysfakcja klienta związana jest z uwzględnieniem 
m.in. szczególnych warunków dostawy, płatności. Partnerstwo strategiczne, roz-
wój zasobów ludzkich (kapitał intelektualny, kapitał społeczny) wyznaczają nowe 
kierunki zarządzania.

W poszukiwaniu optimum działania podejmowana jest radykalna przebu-
dowa przedsiębiorstwa (instytucji), w efekcie powstają nowe modele biznesu. Do 
głównych celów zmian w strukturze organizacyjnej, hierarchii procesów należą:
• obniżka kosztów,
• polepszenie, względnie uzyskanie odpowiedniej pozycji konkurencyjnej 

na rynku,
• zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, dzięki przyjęciu nowych metod 

działania.
Ocenę procesów, stanowiących kluczowy element działalności przedsiębior-

stwa przeprowadza się według trzech kryteriów:
• kosztów procesów łącznie z absorpcją zasobów przez te procesy,
• czynnika konkurencji, wyznaczanego przez czas cyklu przedsiębiorstwa 

(od zamówienia do dostawy, czas obsługi klienta, czas wprowadzania nowych 
produktów),

• jakości wytwarzanych wyrobów i usług.
Przeprowadzenie tej oceny umożliwiają nowe modele rachunku kosztów, 

np. rachunek cyklu życia, rachunek kosztów dostawców, rachunek kosztów jako-
ści, ochrony środowiska (Hellich, Klonowska, 2007).

Holistyczne podejście do celów przedsiębiorstwa jest zgodne z ideą zrówno-
ważonego rozwoju.

4. Nowe trendy w ekonomii – nowe segmenty w gospodarce

Nowo zdefiniowanym modelem funkcjonowania gospodarki światowej jest 
gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ), określana też jako gospodarka cyrkularna 
(ekonomia cyrkularna) (Dlaczego…, 2016). Jest ona odpowiedzią na wyzwania 
współczesnego świata, zarówno te ekonomiczne i środowiskowe, jak i społeczne. 
Ma uniezależnić wzrost gospodarczy poszczególnych państw i regionów od dostęp-
ności, ceny i jakości zasobów. Istota GOZ zawiera się w tym, że jest to regeneracyjny 
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system gospodarczy. Działania gospodarcze ukierunkowane na minimalizację 
zużycia surowców i wielkości odpadów oraz emisji i utraty energii są organizo-
wane w zamkniętej pętli procesów. Wymagane jest zachowanie wartości i jakości 
produktów, materiałów, surowców tak długo, jak to możliwe, przy jednoczesnej 
minimalizacji odpadów. Odpady z jednych procesów mogą być wykorzystywane 
jako surowce dla innych. Koncepcję GOZ charakteryzują trzy wymiary:
1. Odpowiedzialność producenta za wprowadzane na rynek produkty.
2. System opodatkowania i regulacji wspierający zastosowanie surowców wtór-

nych (odnawialnych) i prowadzący do zmiany modeli biznesowych.
3. „Zielone zamówienia publiczne” – w opisie oferty zamówienia uwzględniane 

są aspekty ekologiczne.
Analizując istotę gospodarki cyrkularnej można wnioskować, że dla wdrożenia 

tej koncepcji właściwy jest rachunek kosztów pełnego cyklu życia produktu i real-
nych kosztów związanych z jego wyprodukowaniem i dystrybucją (w tym koszty 
środowiska dotyczące pozyskania surowców, wytworzenia oraz jego zagospoda-
rowania po zaprzestaniu użytkowania). Tak ustalone pełne koszty będą stanowiły 
podstawę kalkulacji uczciwej ceny produktu.

Efektem gospodarki cyrkularnej jest wykształcenie się nowego segmentu 
w gospodarce – gospodarka odpadami. System gospodarki odpadami tworzą normy 
prawne (Dz. U., 2001), instytucje i środki służące do zagospodarowania odpadów. 
Można wyróżnić pięć podsystemów:
a) odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych,
b) odzysku i recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
c) odzysku i recyklingu pojazdów,
d) odzysku odpadów biodegradowalnych,
e) zagospodarowania pozostałych odpadów.

Taka złożoność systemu gospodarki odpadami stawia szczególne wymaga-
nia w obszarze kształtowania efektywności, a w tym kosztów funkcjonowania 
wszystkich podmiotów prawnie zobowiązanych do określonych działań (jednostki 
samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa zajmujące się gospodarką odpadami, 
wytwórców odpadów). Ocena skuteczności mechanizmów kształtowania efektyw-
ności systemu gospodarki odpadami wymaga wielopłaszczyznowej analizy kosz-
tów poszczególnych metod zagospodarowywania odpadów. Należy zauważyć, że 
koszty systemu gospodarki odpadami kształtują się pod wpływem mechanizmu 
rynkowego oraz instrumentów polityki ekologicznej.
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Podsumowanie

Wzrost zapotrzebowania na informacje kosztowe wynika ze zmian społecz-
no-gospodarczych. Publikacje dotyczące informacji użytecznych do zarządzania 
obfitują w opis różnych modeli rachunku kosztów. Dobry praktyk powinien być 
znawcą dostatecznie bogatego „repertuaru” modeli rachunku kosztów, tak jak dobry 
mechanik powinien mieć dostatecznie bogato zaopatrzony w narzędzia warsztat. 
Nowe modele teoretyczne rachunku kosztów to nowe narzędzia znajdujące zasto-
sowanie do kształtowania zakładowych (szytych na miarę) systemów rachunku 
kosztów w praktyce. Koszty nowych segmentów gospodarki można analizować 
w ujęciu modelowym poprzez działania aplikacyjne uwzględniające charaktery-
styki działania tych segmentów. Przedstawione w artykule rozważania pozwalają 
stwierdzić, że rachunek kosztów zmienia się stosownie do zmian w otoczeniu, 
nowych trendów w ekonomii i stosowanych metod zarządzania. Nie wszystkie 
modele są odpowiednie dla każdego rodzaju przedsiębiorstwa/działalności. Nie-
które mogą występować wzajemnie, tworząc wieloaspektową bazę informacji.
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Noworoczne porządki 
w opodatkowaniu walut wirtualnych

Wprowadzenie

Podobnie jak w roku 2017 odnotowano duże zmiany wartości wszystkich 
popularnych walut wirtualnych1, tak w 2018 r. inwestorzy skonfrontowani byli 
z wyzwaniami w zakresie prawidłowego pod względem podatkowym rozliczenia 
obrotu walutami wirtualnymi (zwanymi też dalej: kryptowalutami). Począwszy 
od pozyskiwania danych transakcyjnych o inwestorach (Krajowa Administracja 
Skarbowa), poprzez protesty uliczne i abolicję podatkową, aż do propozycji Mini-
sterstwa Finansów przyjęcia jasnych i relatywnie korzystniejszych reguł rozlicze-
niowych – to krótka charakterystyka wydarzeń roku 2018. Uregulowanie kwestii 
związanych z opodatkowaniem dochodów przyniosła ostatecznie nowelizacja 
ustaw podatkowych2.

Niniejszy artykuł ma charakter przeglądowy. Jego celem jest przedstawie-
nie w szczególności aktualnych zasad opodatkowania dochodu wynikającego 
z obrotu walutami wirtualnymi obowiązujących od 2019 r., a także ich porównanie 

1 https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/#charts; 17 grudnia 2017 r. rynek walut wirtualnych 
dotarł do psychologicznej bariery 20 tys. USD za bitcoina. Kapitalizacja całego rynku walut wirtualnych 
wzrastała na wartości jeszcze przez kolejne tygodnie. Dopiero 7 stycznia na rynku wycenianym ówcze-
śnie na 835 mld USD doszło do zmiany trendu i stopniowego wycofywania kapitału przez znaczną część 
inwestorów.

2 Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektó-
rych innych ustaw (dalej: ustawa nowelizująca 2019).
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z dotychczasową praktyką opodatkowania. W analizie poddano krytyce część 
z przyjętych rozwiązań. Wywód obejmuje, poza implikacjami w zakresie podatków 
dochodowych3, również te wynikające z opodatkowania podatkami od obrotu4.

Dopiero w 2017 r. w polskim prawie pojawiła się definicja waluty wirtualnej, 
ale nie na gruncie ustaw podatkowych, a w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pie-
niędzy oraz finansowaniu terroryzmu5. Nie zdefiniowano wprost, czym jest waluta 
wirtualna, lecz a contrario jako cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest:
a) prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki 

centralne lub inne organy administracji publicznej,
b) międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację 

międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej orga-
nizacji lub z nią współpracujące,

c) pieniądzem elektronicznym6,
d) instrumentem finansowym7,
e) wekslem lub czekiem
– oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze 
i akceptowane jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przecho-
wywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu elektronicznego.

Definicja ta obejmuje zarówno tzw. kryptowaluty, takie jak np. bitcoin, monero 
czy litecoin, jak i scentralizowane waluty wirtualne, takie jak np. WebMoney czy 
PerfectMoney. Scentralizowane waluty wirtualne mają jednego centralnego admi-
nistratora, który zarządza ich wydawaniem i dystrybucją, a także prowadzi cen-
tralny rejestr płatności i posiada uprawnienie do wykupu jednostek danej waluty 
wirtualnej. Za walutę wirtualną uznaje się również wirtualne środki płatności 
występujące w internetowych grach komputerowych.

Co do zasady, zarówno bitcoin, jak i pozostałe popularne waluty wirtualne, 
są w gruncie rzeczy programami komputerowymi, które aktualizują swoją bazę 
danych w ściśle określony sposób, według reguł osiągania konsensusu. Program 

3 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. 2016, 
poz. 2032 ze zm.), dalej jako „ustawa o PIT”; Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 
osób prawnych (j.t. Dz. U. 2017, poz. 2343 ze zm., dalej: ustawa o CIT). 

4 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2174, ze zm.), 
dalej jako „ustawa o VAT”; Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych 
(t.j. Dz. U. 2017, poz. 1150 ze zm., dalej: ustawa o PCC). 

5 Art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finan-
sowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. 2018, poz. 723 z późn. zm.). 

6 W rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz. U. 2017, poz. 2003 
ze zm.). 

7 W rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 
2018, poz. 2286 ze zm.). 
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taki jak Bitcoin Core8 przechowuje księgę transakcyjną wszystkich przelewów 
dokonanych za pośrednictwem bitcoina.

Sieci oparte na technologii blockchain umożliwiają internetowe przekazywanie 
wartości bezpośrednio między komputerami będącymi stronami transakcji. Nie 
można jednoznacznie wskazać osoby/komputera/instytucji, która aktualizuje dany 
rejestr blockchain, a jedynie rozproszoną i nieregularną społeczność internautów, 
która jest za to odpowiedzialna. Wartość w tych sieciach należy rozpatrywać szerzej 
(jako informację, prawo, aktywo), a nie tylko w analogii do systemu bankowego, 
który w szczególności umożliwia przesyłanie środków pieniężnych. W odróżnie-
niu od systemu bankowego, kryptowaluty nie mają scentralizowanych jednostek 
rozliczeniowych, a ich przesyłanie, patrząc od strony weryfikacji poprawności, bar-
dziej przypomina przekazywanie gotówki niż dokonywanie przelewu bankowego.

1. Waluty wirtualne a obrót gospodarczy

Waluty wirtualne, pomimo niezawodności technologicznej oraz bezpośred-
niego charakteru przelewów, nadal nie zyskały popularności jako metoda płatno-
ści internetowych. Podstawowej przyczyny należy upatrywać w tym, że wartość 
jednostkowa większości z kryptowalut zależna jest od wartości bitcoinów i nara-
żona jest na wysoką fluktuację. W konsekwencji posiadanie środków w portfelach 
kryptowalutowych obarczone jest wysokim ryzykiem zmiany kursu kryptowaluty 
w stosunku do walut tradycyjnych. Natomiast fluktuacje wartości zachęcają do 
korzystania z kryptowalut w celach spekulacyjnych, ale jednocześnie stwarzają 
okazję dla inwestorów skłonnych do podejmowania relatywnie wysokiego ryzyka. 
Dodatkowo bariery wejścia w inwestycje kryptowalutowe są dość niskie w porów-
naniu z tymi na rynkach regulowanych9.

Globalizacja rynku walut wirtualnych jest o tyle istotna, że przedsiębiorstwa, 
zwłaszcza start-upy, zaczęły finansować swoją działalność dzięki emisji własnych 
kryptowalut10. Zamiast poszukiwać dofinansowania wśród funduszy VC/PE lub 
na tradycyjnym parkiecie giełdowym innowacyjni przedsiębiorcy sporządzają 

 8 Bitcoin Core to historycznie pierwszy portfel zaproponowany przez Satoshiego Nakamoto – anoni-
mowego twórcę sieci Bitcoin. Program ten do dzisiaj rozwijany jest przez społeczność deweloperów bitcoina.

 9 Procedura weryfikacji tożsamości zazwyczaj nie trwa dłużej niż 24 godziny i odbywa się całkowi-
cie w kanałach cyfrowych, a inwestycję nawet w bardzo kosztowne jednostkowo aktywa (np. bitcoin), 
można zacząć już od kilkunastu złotych.

10 Dokładniej rzecz ujmując, zazwyczaj emitowane są tokeny, czyli jednostki będące nierozerwal-
nie powiązane z księgą transakcyjną jednej z popularnych i dobrze rozwiniętych walut wirtualnych 
(np.  ethereum). Zasady emisji oraz funkcje tokena regulowane są przez kod komputerowy (tzw. smart 
contract) implementowany do księgi transakcyjnej kryptowaluty bazowej.
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szczegółową dokumentację planowanych przedsięwzięć (tzw. white paper), po czym 
publikują pomysł w Internecie. W ramach zbiórki typu Initial Coin Offering (dalej: 
ICO) inwestor w zamian za popularną kryptowalutę otrzymuje tokeny emitowane 
przez spółkę organizującą ICO. Token może zyskiwać wartość na rynku wtórnym 
dzięki obietnicom emitenta dotyczącym jego przyszłości.

Emisja kryptowalut w ramach ICO nie jest tożsama z tzw. wydobywaniem kryp-
towalut (mining). „Kopanie” to potoczna nazwa określająca angażowanie mocy 
obliczeniowej komputerów w celu dodawania nowych bloków z transakcjami do 
wspólnej księgi transakcyjnej. Nagrodą za dodawanie bloków jest również zestaw 
nowopowstałych jednostek danej kryptowaluty11. Wydobywanie kryptowalut jest 
zbliżone do tradycyjnych form działalności gospodarczej. Zawężając zdarzenia 
gospodarcze zachodzące na rynkach walut wirtualnych do tych najbardziej popu-
larnych, należy wyróżnić następujące:
• obrót kryptowalutami – wymiany zarówno na waluty tradycyjne, jak i inne 

kryptowaluty,
• ICO/STO – emisja nowych kryptowalut w celu finansowania przedsięwzięć 

start-upowych12,
• wydobywanie/mining – zakup sprzętu komputerowego oraz podtrzymywanie 

poprawnego działania sieci w zamian za nowe jednostki danej kryptowaluty.
Dodatkowo należy zauważyć, że polskie prawo podatkowe nie rozróżnia kryp-

towalut od tokenów, jak też ich poszczególnych rodzajów, np. tokenów inwesty-
cyjnych z prawem głosu i dywidendą, tokenów wymienialnych na określone dobra 
lub usługi itd. Zdarzenia gospodarcze związane z ICO podlegają regulacjom przy-
jętym z myślą o obrocie kryptowalutami.

2. Obrót walutami wirtualnymi a podatki dochodowe

2.1. Rys historyczny

Brak kompleksowej regulacji podatkowej do końca 2018 r. powodował, że 
inwestorzy kryptowalutowi w Polsce od wielu lat aktywnie korzystali z instytucji 
indywidualnej interpretacji podatkowej. Jednak nie było również jednolitej linii 

11 W sieci bitcoin aktualnie za każdy nowododany blok komputer dodający ma prawo przypisać sobie 
12,5 bitcoina nagrody oraz wszystkie prowizje dotyczące transakcji zawartych w danym bloku.

12 STO – Security Token Offering – obecnie w bardzo wielu jurysdykcjach trwają prace nad emi-
sją tokenów, które tożsame będą z punktu widzenia prawa z wybranymi instrumentami finansowymi 
(np. zdematerializowana akcja lub udział). Emisje tego typu noszą miano STO i są bezpośrednim następ-
stwem emisji typu ICO, które z natury rzeczy były rozwiązaniem bardziej technologicznym niż prawnym.
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interpretacyjnej. Bez wątpienia przychód należało rozpoznawać w dacie zbycia kryp-
towaluty w zamian za walutę tradycyjną lub w dacie nabycia towarów czy usług za 
jednostki kryptowaluty. Jednak rozpoznawanie przychodu w momencie wymiany 
jednej kryptowaluty na inną stanowiło kwestię problematyczną13. Wiążąc powstanie 
przychodu z wymianą pomiędzy walutami wirtualnymi („krypto-krypto”), samo 
obliczenie podstawy opodatkowania stawało się nie lada wyzwaniem.

Należy zauważyć, że kryptowaluty, a w szczególności pochodne im tokeny, 
są aktywami o nietypowym pochodzeniu i nietypowych platformach obrotu. Rynek 
aktywów opartych na blockchainie jest dynamiczny i rozproszony. Przekłada się 
to na trudności w zbieraniu i uśrednianiu informacji o kursach kryptowalut, co 
jest niezbędne do wyznaczenia przychodu/kosztu w wymianach krypto-krypto. Co 
do zasady, aktywa oparte na blockchainie może emitować i kontrolować każdy14. 
Jeżeli dany token lub kryptowaluta zyskuje na popularności, to zwiększa się liczba 
wirtualnych giełd, które chcą tworzyć pary danego tokena oraz wybranej waluty 
tradycyjnej lub bitcoina. W konsekwencji, uśrednienie kursu nabytej kryptowa-
luty jest wysoce problematyczne, a nawet drobne różnice w cenie jednostkowej 
mogą przełożyć się na istotne odchylenia w wartości podstawy opodatkowania15.

Sporne było również określanie kosztów nabycia kryptowalut. Poszczególne 
partie zakupionych walut wirtualnych zazwyczaj trafiają do jednego salda depo-
zytowego, a ich późniejsze rozróżnienie staje się najczęściej niemożliwe. Przez 
saldo depozytowe należy rozumieć zarówno zapis na rachunku giełdowym, gdzie 
tokeny i kryptowaluty wymieniane są jedynie w ramach wewnętrznego scentrali-
zowanego systemu giełdowego, jak i samą sieć blockchain. Śledzenie i rozróżnia-
nie poszczególnych partii zakupowych jest trudne i kosztowo niewydajne. Z tych 
względów zastosowanie znajdowały uproszczenia w formie ewidencji prowadzo-
nej według metody FIFO.

2.2. Szczególny reżim opodatkowania

Według aktualnego stanu prawnego, przychody z obrotu walutami wirtualnymi 
kwalifikowane są odpowiednio do przychodów z kapitałów pieniężnych (art. 17 
ustawy o PIT) lub zysków kapitałowych (art. 7b ustawy o CIT). Do przychodów ze 

13 Zob. interpretację Ministerstwa Finansów z 23 stycznia 2018 r., nr 0113-KDIPT2–1.4011.517.2017.1. AP.
14 Stwierdzenie to dotyczy publicznych sieci blockchain, które obecnie dominują pod względem 

wartości, liczby użytkowników oraz zastosowań względem sieci całkowicie prywatnych lub tych z ogra-
niczonym dostępem.

15 Wyceny tego typu były szczególnie problematyczne w przypadku wymiany dwóch kryptowalut, 
które nie miały notowań bezpośredniej pary giełdowej do waluty tradycyjnej.
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źródła – kapitały pieniężne/zyski kapitałowe stosuje się szczególne zasady opo-
datkowania. Co ważne, kwalifikacja do tego źródła przychodów dokonana zosta-
nie nawet wtedy, gdy podatnik osiąga przychody z obrotu walutami wirtualnymi 
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku „wydobywania” 
walut wirtualnych na własny rachunek powstanie u „kopacza” przychód z kapita-
łów pieniężnych (zysków kapitałowych) w momencie sprzedaży (zapłaty) walut 
wirtualnych.

Przychodów z obrotu walutami wirtualnymi nie łączy się z innymi przycho-
dami z kapitałów pieniężnych (zysków kapitałowych). W konsekwencji poniesiona 
strata z obrotu walutami wirtualnymi nie może być rozliczona z innymi docho-
dami podatnika, np. z działalności gospodarczej czy ze sprzedaży udziałów (akcji) 
lub instrumentów finansowych.

Uczyniono zadość oczekiwaniom inwestorów kryptowalutowych, przesądza-
jąc, że wymiana pomiędzy walutami wirtualnymi (krypto-krypto), niezależnie od 
tego, czy dokonywana na giełdzie, pozostanie obojętna dla celów podatku docho-
dowego. Do przychodów z obrotu walutami wirtualnymi zalicza się przychody ze 
sprzedaży walut wirtualnych na giełdzie, w kantorze oraz na wolnym rynku, czyli 
przychody z wymiany waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy. Na równi ze 
sprzedażą walut wirtualnych traktowana jest zapłata kryptowalutami za towar, 
usługę lub prawo majątkowe niebędące walutą wirtualną. W przypadku regulo-
wania kryptowalutami innych zobowiązań, przychód z kapitałów pieniężnych 
odpowiada cenie zakupionego towaru lub usługi.

W celu określenia dochodu z obrotu walutami wirtualnymi przychody należy 
zestawić z kosztami ich uzyskania, czyli co do zasady z udokumentowanymi wydat-
kami na nabycie walut wirtualnych, poniesionymi w danym roku podatkowym. 
Przy tym wolno uwzględniać wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z naby-
ciem i sprzedażą walut wirtualnych. Kosztów uzyskania przychodów nie będą 
stanowić np. koszty finansowania zakupu walut wirtualnych (np. odsetki od kre-
dytów itp.) czy koszty szkoleń.

Jednocześnie nie jest konieczne identyfikowanie konkretnych wydatków 
z konkretnymi przychodami. Wszystkie koszty, jakie podatnik poniesie w danym 
roku podatkowym, może uwzględnić w zeznaniu rocznym, niezależnie od tego, 
czy w tym samym roku uzyska przychód ze zbycia walut wirtualnych, czy też nie. 
Nadwyżka kosztów uzyskania przychodów nad przychodami uzyskanymi w roku 
podatkowym powiększa koszty uzyskania przychodów poniesione w następnym 
roku podatkowym16.

16 Zob. art. 15 ust. 11–13 ustawy o CIT, art. 22 ust. 4–16 ustawy o PIT.
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Pobór podatku oparty jest na zasadzie jego samoobliczenia, bez pośrednic-
twa płatnika, tj. np. przedsiębiorcy prowadzącego kantor czy giełdę kryptowalut. 
Podatek rozliczany jest w odrębnym zeznaniu rocznym. W trakcie roku podatnicy 
nie zostali zobowiązani do wpłat zaliczek na podatek.

Przedstawione zasady opodatkowania nie dotyczą natomiast podmiotów pro-
wadzących działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie 
wymiany walut wirtualnych i środków płatniczych, wymiany walut wirtualnych 
na inne waluty wirtualne lub pośrednictwa w takiej wymianie, prowadzenia rachun-
ków prowadzonych w formie elektronicznej zbiorów danych identyfikacyjnych 
zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut 
wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany. Podmioty takie jak 
prowadzący giełdy walut wirtualnych bądź kantory walut wirtualnych rozliczają 
przychody i koszty w ramach źródła: działalność gospodarcza.

2.3. Uwagi krytyczne

Rozliczanie przychodów (dochodów) z obrotu walutami wirtualnymi odrębnie 
od innych przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych (zysków kapitało-
wych) jest nadmiernie restrykcyjnym rozwiązaniem. Nie odpowiada ono postu-
latowi ujednolicania zasad opodatkowania przychodów (dochodów) z różnych 
źródeł, tym samym zaburza zasadę opodatkowania według zdolności płatniczej 
podatnika. W tym przypadku tworzy się dodatkowy „moduł” podatkowy w ramach 
tego samego źródła przychodów – kapitały pieniężne (zyski kapitałowe). W kon-
sekwencji tego, poniesiona strata z obrotu walutami wirtualnymi nie może zostać 
skompensowana z dochodami np. ze sprzedaży udziałów (akcji) lub instrumen-
tów finansowych.

W wyniku przyjęcia płatności przez przedsiębiorcę za towar/usługę w formie 
waluty wirtualnej przychodem ze sprzedaży jest cena tego towaru, o ile odpowiada 
ona wartości rynkowej17. Natomiast w momencie sprzedaży przez przedsiębiorcę 
pozyskanych walut wirtualnych (zapłaty nimi), powstały przychód kwalifikowany 
jest już do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych (zysków kapitałowych).

Również przyjęcie rozwiązania, że koszty uzyskania przychodów z tytułu 
odpłatnego zbycia waluty wirtualnej stanowią wyłącznie wydatki bezpośrednio 
poniesione na nabycie waluty wirtualnej oraz koszty związane z jej zbyciem, wyłą-
cza wiele pozycji kosztowych, co do których związek bezpośredniości nie zacho-
dzi, a wiążą się one z przychodami z obrotu walutami wirtualnymi, takimi jak 

17 Zob. art. 14 ustawy o CIT, art. 19 ustawy o PIT.
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np. koszty finansowania nabycia walut wirtualnych. Natomiast w przypadku przed-
siębiorców zajmujących się profesjonalnie wydobyciem kryptowalut, w ramach 
źródła – działalność gospodarcza, podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania 
przychodu między innymi koszty nabycia zestawów komputerowych, koszty ich 
amortyzacji, gdy jednostkowa cena nabycia przekracza 10 tys. PLN, koszty ener-
gii elektrycznej czy inne koszty, nawet mające pośredni związek z tzw. kopaniem.

Co do zasady, koszty uzyskania przychodów są potrącane w tym roku podat-
kowym, w którym zostały poniesione. Nie do końca jasno uregulowano możliwość 
międzyokresowego rozliczania kosztów uzyskania przychodów. Nadwyżka kosz-
tów nad przychodami z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej uzyskanymi w roku 
podatkowym powiększa koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zby-
cia waluty wirtualnej poniesione w następnym roku podatkowym. Uwzględnienie 
takiej nadwyżki z poprzedniego roku podatkowego może prowadzić do powstania 
nadwyżki kosztów nad przychodami w danym roku itd. Otwarte pozostaje pyta-
nie, czy kolejne nadwyżki przenoszone są do rozliczenia w sposób nieograniczony 
na kolejne lata podatkowe18.

3. Obrót walutami wirtualnymi a podatki od obrotu

3.1. Podatek od towarów i usług (VAT)

Działalność w zakresie kupna i sprzedaży walut wirtualnych podlega opodatko-
waniu VAT jako odpłatne świadczenie usług (art. 8 ustawy o VAT). Dla celów VAT 
pojęcie walut używanych jako prawny środek płatniczy obejmuje również tzw. kryp-
towalutę i tym samym wpisuje się w zakres zwolnienia transakcji, łącznie z pośred-
nictwem, dotyczących walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek 
płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami kolekcjo-
nerskimi (art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT). Już w 2015 r. wypowiedział się w tej 
sprawie potwierdzająco Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE)19.

Oznacza to, że sprzedaż i wymiana kryptowaluty na walutę tradycyjną i odwrot-
nie, jak również wymiana pomiędzy kryptowalutami, korzystają ze zwolnienia 
z VAT. Podobnie osoby wydobywające kryptowaluty w ramach podstawowej dzia-
łalności gospodarczej korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 

18 Zob. też M. Jamroży, Ł. Wiśniewski, X Debata Podatkowa, Opodatkowanie obrotu walutami opar-
tymi o technologię blockchain, „Przegląd Podatkowy” 2019, nr 4, s. 5–6.

19 Zob. w szczególności pkt 31, 47 wyroku TSUE z dnia 22 października 2015 r. w sprawie Hedqvist 
(C-264/14), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 14.12.2015.
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ustawy o VAT. W przypadku wydobywania kryptowalut dochodzi do wytworze-
nia nowych jednostek (tzw. nabycia pierwotnego) i utworzenia „wartości doda-
nej”, ale pomimo tego sprzedaż wykopanych kryptowalut podlega zwolnieniu. 
Podatnicy nie muszą również ewidencjonować sprzedaży wydobytych kryptowa-
lut na kasie fiskalnej.

Na niekorzyść osób obracających kryptowalutami działa jednak okoliczność, 
że podatek naliczony zawarty w cenie nabywanych towarów i usług (np. zestawów 
komputerowych) nie podlega odliczeniu20.

3.2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Umowa sprzedaży oraz zamiany praw majątkowych podlega opodatkowaniu 
podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC)21. W przypadku umowy sprze-
daży obowiązek zapłacenia tego podatku – w wysokości 1% wartości rynkowej 
nabywanego prawa majątkowego zbywanej kryptowaluty – dotyczy kupującego. 
Przy umowie zamiany obowiązek zapłaty podatku – w wysokości 1% wartości ryn-
kowej prawa majątkowego, od którego przypada wyższy podatek – dotyczy soli-
darnie stron czynności. Wyłączona z opodatkowania PCC jest umowa sprzedaży 
lub zamiany objęta VAT – w zakresie, w jakim podlega opodatkowaniu VAT lub 
jeżeli przynajmniej jedna ze stron czynności jest zwolniona z VAT z tytułu doko-
nania tej czynności.

Dla celów opodatkowania PCC kluczowa jest zatem odpowiedź na pytanie, 
czy kryptowaluty i tokeny powinny być traktowane jako prawa majątkowe. Mini-
sterstwo Finansów przedstawiło swoje stanowisko w komunikacie z dnia 4 kwiet-
nia 2018 r. pt. „Skutki podatkowe obrotu kryptowalutami w PIT, VAT i PCC”22. 
Zawarte w komunikacie stwierdzenie, że kryptowaluta jest prawem majątkowym, 
wywołało falę protestów społeczności inwestorów kryptowalutowych. Trzeba jed-
nak nadmienić, że treść komunikatu raczej nie mogła być w tym zakresie inna, 
ze względu na uprzedni wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sędziowie 
stwierdzili, że bitcoin nie jest własnością, lecz prawem majątkowym, które może 
być zbywalne. Stąd też przychód ze sprzedaży zakupionej kryptowaluty stanowi 
przychód z praw majątkowych23.

20 Zob. np. interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 grudnia 2017 r., 0111-KDIB3–
3.4012. 122.2017.2. PK.

21 Zob. art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 4 pkt 1 i 2, art. 6 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o PCC.
22 https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finan-

sow2/-/asset_publisher/M1vU/content/skutki-podatkowe-obrotu-kryptowalutami-w-pit-vat-i-pcc
23 Wyrok NSA z 6 marca 2018 r., II FSK 488/16, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C8296DC8B9
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Rozstrzygnięcia takie stały w opozycji do łatwości dokonywania obrotu aktywami 
niezależnymi. Wycena każdej z tych transakcji oraz uiszczanie PCC (wraz z dekla-
racją PCC-3) wynoszącego 1% wartości rynkowej powodowało techniczno-organi-
zacyjne trudności. W skrajnych przypadkach niektórzy inwestorzy, chcąc opłacić 
zaległy PCC, byliby zmuszeni do złożenia nawet dziesiątków tysięcy deklaracji.

Samo Ministerstwo Finansów zauważyło w komunikacie z 18 maja 2018 r., że 
w konsekwencji przyjęcia takiej wykładni, uwzględniając specyfikę handlu walu-
tami wirtualnymi, który sprowadza się do obracania tymi prawami majątkowymi 
przez ich zakup, sprzedaż i wymianę, a zatem wielokrotnego zawierania umów 
sprzedaży i zamiany, po stronie podmiotu dokonującego obrotu walutą wirtualną 
powstać może obowiązek zapłaty podatku w wysokości niejednokrotnie przewyż-
szającej zainwestowane środki.

Osiągnięty między Ministerstwem Finansów a inwestorami kryptowalutowymi 
konsensus przewiduje abolicję podatkową do 30 czerwca 2019 r.24.

Podsumowanie

Uregulowanie kwestii związanych z opodatkowaniem dochodów wynikają-
cych z obrotu walutami wirtualnymi przyniosła nowelizacja ustaw podatkowych 
ze skutkiem od 1 stycznia 2019 r. Uczyniono zadość oczekiwaniom inwestorów 
kryptowalutowych, przesądzając, że wymiana pomiędzy walutami wirtualnymi 
(krypto-krypto), niezależnie od tego, czy dokonywana na giełdzie, pozostanie 
obojętna dla celów podatku dochodowego.

Jednocześnie nie jest konieczne identyfikowanie konkretnych wydatków z kon-
kretnymi przychodami. Wszystkie koszty, które podatnik poniesie w danym roku 
podatkowym, może uwzględnić w rozliczeniu podatkowym, niezależnie od tego, 
czy w tym samym roku zostanie uzyskany przychód ze zbycia walut wirtualnych. 
Nadwyżka kosztów uzyskania przychodów nad przychodami uzyskanymi w roku 
podatkowym powiększa koszty uzyskania przychodów poniesione w następnym 
roku podatkowym

Rozliczanie przychodów (dochodów) z obrotu walutami wirtualnymi odręb-
nie od innych przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych (zysków kapita-
łowych) jest nadmiernie restrykcyjnym rozwiązaniem.

24 Zob. rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności 
cywilnoprawnych umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej, które weszło w życie od 13 lipca 
2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1346).
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Uzasadnione dotychczasowym orzecznictwem NSA uznanie obrotu walutami 
wirtualnymi za obrót prawami majątkowymi jest oderwane od specyfiki tego typu 
transakcji dla potrzeb objęcia ich PCC. Powinna nastąpić dalsza ingerencja usta-
wodawcy w zasady opodatkowania obrotu kryptowalutami.
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Marietta Janowicz-Lomott
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
Kolegium Zarządzania i Finansów 
Instytut Ryzyka i Rynków Finansowych

Ubezpieczeniowe instrumenty stabilizacji 
dochodów rolniczych jako instrument 

wsparcia rolnictwa w ramach Wspólnej 
Polityki Rolnej – wybrane problemy

Wprowadzenie

Rolnictwo jest najstarszą działalnością gospodarczą człowieka. Kluczowym 
zadaniem rolnictwa jest zaspokajanie potrzeb żywnościowych ludności. Harmo-
nijny rozwój rolnictwa związany jest jednak także z wypełnianiem przez nie funkcji 
pozarolniczych, które mają istotne znaczenie dla człowieka i środowiska natural-
nego (Woś, Zegar, 2002: 20–25) oraz stają się często podstawą i głównym celem 
wpierania rolnictwa przez władze publiczne. Specyfika rolnictwa postrzegana była 
także od początku tworzenia Wspólnoty Europejskiej. Inicjacja i systematyczny 
rozwój Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) mają na celu harmonijne funkcjonowanie 
gospodarstw rolnych. Wszelkie negatywne zdarzenia, szczególnie o charakterze 
katastroficznym, mają wpływ na funkcjonowanie gospodarstw rolnych, co może 
zaburzyć sytuację na rynku żywności. W efekcie ewolucji i zmiany koncepcji WPR 
Wspólnota Europejska w swoich regulacjach zezwala, a nawet zaleca korzystanie 
ze wsparcia finansowego dla instrumentów zarządzania gospodarstwem rolnym 
w warunkach ryzyka. Najnowszy z nich dopuszczony do stosowania od 2014 r. 
– instrument stabilizacji dochodu (ISD), który ma na celu zabezpieczenie gospo-
darstw rolnych przed istotnym spadkiem dochodów niezależnie od przyczyny tego 
spadku – jest jeszcze mało rozpoznany, a zmienić może w istotny sposób funkcjo-
nowanie Wspólnej Polityki Rolnej.
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Celem niniejszej pracy jest analiza ISD jako instrumentu wsparcia rolnictwa 
w ramach WPR. W artykule określono zasady konstrukcji ISD oraz jego zastoso-
wanie w krajach członkowskich UE. Przeprowadzono także symulację tego instru-
mentu dla Polski.

1. Ingerencja państwa w rolnictwie – przyczyny i metody

Gospodarstwa rolne na świecie, a w ostatnich latach także w Polsce, jak każdy inny 
producent, stały się podmiotami biznesowymi. Jak wskazuje K. Gorlach (2004: 73) 
„celem pracy rolnika przestaje być bezpośrednie zaspokojenie potrzeb żywnościowych 
jego oraz jego rodziny. Celem staje się teraz sprzedaż jak największej ilości wypro-
dukowanego artykułu po jak najbardziej korzystnej cenie”. Koncepcja ta pozostaje 
w zgodzie z tym, co o produkcji rolniczej i motywacjach producentów rolnych pisze 
zdecydowana większość ekonomistów w Polsce i na świecie (Klimkowski, Gruda, 
2016: 9–25). Jednocześnie obserwuje się ingerencję państwa w gospodarkę rolną1. 
Za interwencjonizmem w rolnictwie przemawiają liczne przesłanki (tabela 1).

Tabela 1. Główne przesłanki wsparcia sektora rolnego przez państwo

Typ przesłanek Kluczowe argumenty

Kwestia agrarna 
(Czyżewski, 
Matuszczak, 
2001;  
Wilkin, 1986; 
Zegar, 2010; 
Klimkowski, 
Gruda, 2016)

• Nisza, w porównaniu z resztą gospodarki, wydajności pracy w rolnictwie
• Nisza produktywności innych czynników produkcji
• Niska mobilność kapitału zaangażowanego w produkcję rolną (ograniczone 

możliwości wycofania kapitału, wyjątkowo długi cykl produkcyjny)
• Kwestia akumulacji i wykorzystania kapitału w różnych okresach cyklu 

koniunkturalnego
• Brak elastyczności podaży (postęp technologiczny nie rozwiązuje też tego 

problemu)
• Brak elastyczności cenowej funkcji produkcji, szczególnie w krótkim okresie
• Niedostateczna elastyczność rolnictwa w zakresie struktury produkcji i metod 

wytwarzania
• Zachodzące dynamiczne zmiany technologiczne w sektorze rolnym
• Malejący wzrost popytu na produkty rolne będący konsekwencją malejącego 

udziału produktów rolnych w wartości wytwarzanej żywności, niskiej elastyczności 
popytu na żywność i malejącego przyrostu liczby ludności

• Dysparytet dochodów ludności rolniczej i trudniejszy dostęp do zdobyczy 
socjalnych

• Antagonizmy społeczne między ludnością rolniczą i pozostałymi grupami 
społecznymi, jak i wewnątrz ludności rolniczej

1 Dyskusja na temat zasadności ingerencji państwa w sektor rolny toczy się niejako na tle obecnego 
w teorii ekonomii dyskursu o charakterze ogólniejszym, o interwencji państwa w gospodarkę jako całość. 
Jednocześnie warto zaznaczyć, że w przypadku uzasadniania wprowadzania bądź modernizacji polityki 
rolnej operuje się głównie argumentami pośrednio odnoszącymi się do teorii ekonomii. W istocie za prze-
słanki do interwencji uważa się już konkretne konsekwencje gospodarcze przesłanek czysto teoretycznych.
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Typ przesłanek Kluczowe argumenty

Efekty 
zewnętrzne
Cooper, Hart, 
Baldock (2009) 

• Środowiskowe efekty zewnętrzne: jakość i dostępność wody, jakość powietrza, 
jakość gleb, stabilność klimatu, krajobraz, bioróżnorodność, odporność 
na powodzie i pożary

• Społeczne efekty zewnętrzne: bezpieczeństwo żywnościowe, bezpieczna żywność, 
zdrowie i dobrostan zwierząt, żywotność obszarów wiejskich

Przesłanki 
polityczne
Kulawik et al. 
(2014)

• Przeciążenie demokratyczne polegające na: „mnożeniu wobec państwa coraz 
to nowych żądań dotyczących wzrostu płac, subsydiów, ochrony przed konkurencją 
i tym podobnych działań”

• Wzrost potencjału finansowego państwa
• Chęć pozyskania „łaskawości” grup społecznych o dużym potencjale 

(np. wyborczym) 

Inne • Duże zróżnicowanie struktury producentów rolnych, gdzie obok przedsiębiorstw 
agrobiznesu funkcjonują małe gospodarstwa rodzinne

• Kwestia własności czynników produkcji, w szczególności ziemi

Źródło: opracowanie własne.

Wskazane wyżej przesłanki nie zawsze występują jednocześnie lub nie zawsze 
są identyfikowane czy uznawane za istotne. Jednak w ich efekcie kształtowana jest 
odpowiednia polityka państwa w obszarze rolnictwa. W literaturze przedmiotu 
wskazuje się cztery podstawowe koncepcje (nazywane często paradygmatami) 
polityki rolnej (Coleman, Grant, Josling, 2004: 94–99):
• paradygmat zależności oparty na przekonaniu, że rolnictwo wymaga wspar-

cia, gdyż zaspokaja podstawowe potrzeby żywnościowe i zapewnia bezpie-
czeństwo narodowe,

• paradygmat konkurencyjności, w którym rolnictwo traktowane jest jako zdolne 
do konkurowania z innymi sektorami gospodarki narodowej,

• paradygmat wielofunkcyjności, zgodnie z którym rolnictwo staje się integralną 
częścią obszarów wiejskich przez oferowanie dóbr publicznych,

• paradygmat globalizującej się produkcji, w ramach którego rolnictwo może się 
stać elementem potencjalnie globalnego łańcucha żywnościowego.
Gdy powyższe paradygmaty stanowią teoretyczną podstawę polityki ekono-

micznej, państwa kształtują odpowiednie instrumenty dla prowadzenia interwen-
cji na rynkach rolnych w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu dochodów 
rolniczych (tabela 2).
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Tabela 2. Charakterystyka polityki rolnej w poszczególnych koncepcjach rolnictwa

Paradygmat Cechy rolnictwa Cele polityki Instrumenty polityki

Rolnictwo 
zależne

• Niskie dochody rolnicze
• Brak zdolności do 

konkurowania z innymi 
sektorami bez pomocy 
państwa

• Brak zdolności do 
konkurowania w skali 
międzynarodowej bez 
protekcjonizmu

• Pomoc państwa 
w poszukiwaniu rynków 
zbytu

• Kontrola podaży 
(unikanie nadwyżek)

• Wspieranie dochodów 
nawet w normalnych 
warunkach rynkowych

• Ochrona granic
• Skup nadwyżek
• Wsparcie eksportu

Rolnictwo 
konkurencyjne

• Przeciętne lub 
ponadprzeciętne 
dochody w rolnictwie

• Konkurencyjne wobec 
innych sektorów 
w podziale zasobów

• Konkurencyjne 
na rynkach światowych

• Włączenie rolnictwa do 
gry rynkowej

• Ograniczona kontrola 
podaży

• Likwidacja zapasów 
publicznych

• Przejściowe płatności 
niezwiązane z produkcją

• Instrumenty zarządzania 
ryzykiem

• Systemowe 
zabezpieczenie 
(np. społeczne)

• Rozwój handlu 
zagranicznego

Rolnictwo 
wielofunkcyjne

• Dochody z rolnictwa zbyt 
niskie dla zaspokojenia 
rozwoju obszarów 
wiejskich

• Niewystarczająca 
produkcja dóbr 
publicznych

• Zachowanie krajobrazu 
i zasobów wodnych

• Podtrzymanie rodzinnych 
gospodarstw rolnych

• Rozwój obszarów 
wiejskich

• Dotacje na programy 
środowiskowe

• Ochrona przed 
rolnictwem intensywnym 
(„produkcyjnym”)

• Ograniczenia na praktyki 
rolnicze

Rolnictwo 
globalizujące 
się

• Producenci rolni 
stanowią część łańcucha 
podaży

• Rolnicy są zarządcami 
zasobów ziemi

• Rolnicy są zorientowani 
na konsumenta

• Ustalanie standardów 
jakościowych 
i bezpieczeństwa

• Uczciwość kontraktów 
i ich realizacji

• Ochrona tożsamości 
produktu i dywersyfikacja 
rynku

• Ujednolicanie przepisów 
i standardów

• Pobudzanie i wymuszanie 
konkurencji

• Ochrona własności 
intelektualnej

• Przepisy inwestycyjne

Źródło: opracowanie na podstawie Zawojska (2006), s. 62–75.

Paradygmat rolnictwa zależnego leżał u podstaw polityki rolnej w większości 
państw uprzemysłowionych w powojennym okresie. Po raz pierwszy wyzwanie 
przeciw ogólnie przyjętemu paradygmatowi zależnego rolnictwa rzucono w Austra-
lii pod koniec lat 70. i w latach 80. XX w., likwidując stopniowo subsydia do rol-
nictwa (Zawojska, 2006: 65). Jednak polityka rolna większości państw oparta jest 
na instrumentach wspierających produkcję rolną bezpośrednio, za pośrednictwem 
cen lub subwencjonowania środków produkcji. Co jednak warto podkreślić, inter-
wencjonizm państwa mierzony wsparciem finansowym zmienił się i jego poziom 
się wyrównał pomiędzy krajami na przestrzeni ostatnich lat (rysunek 1).
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Rysunek 1.  Zmiany wsparcia producentów rolnych w latach 1995–2017 
(stosunek PSE2 do produkcji rolnej, w %)
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Źródło: OEDC (2018).

2.  Rolnictwo w Unii Europejskiej – koncepcja Wspólnej 
Polityki Rolnej

W UE zależne rolnictwo występowało i częściowo występuje nadal jako para-
dygmat polityki, ale stopniowo ewoluuje w innych kierunkach. Wyłania się coraz 
wyraźniej paradygmat rolnictwa konkurencyjnego (wspierany szczególnie przez 
Danię, Szwecję, Holandię czy Wielką Brytanię). W efekcie rozwoju WPR bardzo 
ważne stało się też myślenie o rolnictwie wielofunkcyjnym (Niemcy, Francja).

Wspólna Polityka Rolna (WPR) powstała w latach 50. XX w., kiedy to społe-
czeństwa Europy Zachodniej borykały się z problemami braku żywności, w efek-
cie szkód po drugiej wojnie światowej (Chmielewska-Gill et. al., 2003: 5). W celu 
poprawy efektywności rynku produktów rolnych oraz polepszenia sytuacji produ-
centów rolnych zdecydowano o wyodrębnieniu rolnictwa z gospodarki EWG. Wyjąt-
kowe znaczenie rolnictwa zostało uwzględnione w traktacie rzymskim z 25 marca 
1957 r., gdzie w artykule 3d wskazano, że w celu realizacji zadań Europejskiej 
Wspólnoty Gospodarczej ustanawia się Wspólną Politykę Rolną, czyli rolnictwo 
i handel produktami rolnymi. W artykule 39 traktatu sformułowano cele WPR:
• zwiększenie wydajności rolnictwa przez wspieranie postępu technicznego, 

racjonalny rozwój produkcji rolnej, jak również optymalne wykorzystanie 
czynników produkcji, zwłaszcza siły roboczej,

2 PSE to wyrażona w pieniądzu roczna wysokość transferów brutto od konsumentów i podatników 
do producentów rolnych loco gospodarstwo rolne. Do PSE zalicza się wsparcie cen rynkowych, płatności 
z budżetu i rezygnacje z dochodów budżetowych.
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• zapewnienie w ten sposób odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej, 
zwłaszcza przez podniesienie indywidualnego dochodu osób pracujących 
w rolnictwie,

• stabilizacja rynków,
• zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw,
• zapewnienie rozsądnych cen w dostawach dla konsumentów.

Założono także, iż przy ustalaniu WPR należy uwzględniać szczególny cha-
rakter rolnictwa wynikający ze struktury społecznej rolnictwa, różnic struktural-
nych i przyrodniczych pomiędzy różnymi regionami rolniczymi oraz fakt ścisłego 
powiązania rolnictwa z całą gospodarką (art. 39.2 Traktatu).

Przez wiele lat Wspólna Polityka Rolna miała na celu wpływanie na ceny pro-
duktów rolnych przez wiele środków stabilizacji rynku i cen (dopłaty do produkcji 
określonych gatunków roślin i zwierząt, ceny gwarantowane na określone pro-
dukty rolne, mechanizmy ochronne przed importowaniem tańszych produktów 
z zagranicy czy subsydiowanie eksportu nadwyżek droższych produktów euro-
pejskich na rynki zewnętrzne). Skutkiem takiej polityki rolnej było zapewnienie 
samowystarczalności i bezpieczeństwa żywnościowego, stabilizacja rynku, zna-
czący wzrost dochodów rolniczych oraz ekspansja eksportu. W efekcie rolnictwo 
Unii Europejskiej wyprodukowało wysokie nadwyżki produktów rolnych i jed-
nocześnie wygenerowało wysokie koszty budżetowe. Dodatkowo protekcjonizm 
europejski wywołał napięcie na rynkach partnerów handlowych, a subsydiowany 
eksport naruszył zasady rynkowe w handlu międzynarodowym (Czyżewska, Pocz-
ta-Wajda, 2011: 53–57).

W związku z tym w 1991 r. roku komisarz ds. rolnictwa R. MacSharry zapro-
ponował zmiany, które pozwoliły na włączenie w obszar dyskusji indywidualnych 
i regionalnych potrzeb rolników. Reforma MacSharry’ego zamieniła wspieranie pro-
dukcji poszczególnych produktów na wspieranie producenta rolnego, a następnie 
również wspieranie rozwoju obszarów wiejskich. „Agenda 2000”, zaaprobowana 
przez Radę Europy w marcu 1999 r. jako przygotowanie WPR do rozszerzenia 
Unii, spowodowała ograniczenie interwencji na rynkach produktów i stopniowe 
przyzwyczajanie rolników do cen, które są realne do osiągnięcia na światowych 
rynkach (Łyskawa, 2011).

W efekcie wspomnianej reformy oraz kolejnych zmian finansowanie WPR 
zostało oparte na tzw. dwóch filarach. Filar 1 obejmuje wspieranie rynku i docho-
dów, płatności bezpośrednie dla rolników oraz jest kontynuacją powiązanych 
z rynkiem subsydiów w ramach rynkowych organizacji wspólnoty (CMO), takich 
jak zakupy na zapasy publiczne, schematy zdejmowania nadwyżek i dopłaty do 
eksportu. Filar 2 dotyczy rozwoju wsi. Rosnące znaczenie narzędzi służących 
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rozwojowi wsi ma zmierzać do rozszerzenia usług na rzecz środowiska, wprowa-
dzenia pomocy dla gospodarstw położonych na obszarach o trudnych warunkach, 
promocji jakości żywności, osiągania wyższych standardów i dobrostanu zwie-
rząt. W wyniku kolejnych działań wprowadzono tzw. mechanizm modulacji, który 
przez redukcję poziomu dopłat bezpośrednich do gruntów ma doprowadzić do 
bardziej efektywnego wykorzystywania środków kierowanych do danego państwa 
członkowskiego. Zaoszczędzone środki były przeznaczone na rozwój obszarów 
wiejskich (Janowicz-Lomott, Łyskawa, 2014).

W efekcie ograniczenia środków służących stabilizacji rynku i cen (od roku 
2003) istotnie wzrosło ryzyko związane z prowadzeniem działalności rolniczej. 
W związku z tym w Unii Europejskiej, w ramach WPR, podjęto prace na temat 
zarządzania ryzykiem i możliwości wsparcia tego zarządzania ze środków krajo-
wych czy też unijnych. Parlament Europejski w 2006 r. opracował rezolucję w spra-
wie zarządzania ryzykiem i postępowania w sytuacjach kryzysowych w rolnictwie 
(2005/2053 (INI)). Dokument wskazywał na konieczność realizacji świadomego 
zarządzania ryzykiem przez producentów rolnych. Jednocześnie na podstawie 
wielu obserwacji wskazano, że ryzyko związane z działalnością rolniczą będzie 
rosło pod względem różnorodności, rozmiarów oraz częstotliwości. Kolejnym 
ważnym dokumentem stało się rozporządzenie Komisji (WE) nr 1857/2006. 
Ustanowiło możliwość pomocy publicznej (ze środków krajowych) dla małych 
i średnich przedsiębiorstw rolnych. Dodatkowa pomoc dla gospodarstw rolnych 
wynikająca z tego rozporządzenia może być udzielana tylko w wypadku zaistnie-
nia niekorzystnego zjawiska klimatycznego, które może być porównane do klęski 
żywiołowej (musi być ono formalnie uznane za klęskę żywiołową przez organy 
publiczne)3. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji państwo członkowskie może 
zaoferować pomoc pokrywającą do 90% strat lub dla producentów rolnych speł-
niających kryterium małego i średniego przedsiębiorstwa zastosować dopłaty do 
składek ubezpieczeniowych – nawet do 80% kosztów składek ubezpieczeniowych 
(od klęsk żywiołowych) i maksymalnie 50% kosztów składek ubezpieczeniowych 
w przypadku obejmowania ochroną mniejszych strat o charakterze klimatycznym 
i zdarzeń spowodowanych chorobami zwierząt lub roślin czy epidemiami szko-
dników (Ibidem).

3 Zgodnie z definicjami zawartymi w przywołanym rozporządzeniu niekorzystne zjawisko klima-
tyczne, które może być porównane do klęski żywiołowej, oznacza takie warunki pogodowe, jak mróz, 
grad, lód, deszcz lub susza, niszczące ponad 30% średniej rocznej produkcji danego rolnika z ubiegłych 
trzech lat lub średniej z trzech lat opartej na okresie pięciu ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości naj-
wyższej i najniższej.
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Na początku 2009 r. Rozporządzenie Rady 73/2009 stworzyło rozwiązanie 
alternatywne w stosunku do ubezpieczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw 
dotowanych z budżetu krajowego. Umożliwiono wówczas dofinansowanie składek 
ubezpieczeniowych dla umów chroniących rolników przed skutkami niekorzyst-
nych zjawisk klimatycznych, strat spowodowanych przez szkodniki w uprawach 
oraz choroby zwierząt. Są to zatem rozwiązania szersze niż do tej pory, umożliwia-
jące stworzenie pełniejszej ochrony ubezpieczeniowej. Dopłata do składki usta-
lona została na poziomie 65%, z czego 75% mogło być dofinansowane ze środków 
unijnych. Ponadto wprowadzono także możliwość tworzenia specjalnych rozwią-
zań finansowych i organizacyjnych w postaci mutual fund (funduszy wzajemnego 
inwestowania) pozwalających na wypłatę rekompensat rolnikom, którzy ponieśli 
straty gospodarcze wskutek wystąpienia chorób zwierząt i roślin oraz w wyniku 
tzw. incydentów środowiskowych.

W efekcie ostatniej reformy WPR w 2013 r. w nowej perspektywie finansowej 
Wspólnej Polityki Rolnej (2014–2020) wzmocniono i rozbudowano dopuszczone 
w 2009 r. narzędzia w zakresie zarządzania ryzkiem (Janowicz-Lomott, 2018), ale 
przede wszystkim ustanowiono możliwość uruchomienia przez państwa człon-
kowskie nowego narzędzia – instrumentu stabilizacji dochodów rolniczych (ISD)4.

3.  Szczególna forma ochrony gospodarstw rolnych 
– instrumenty stabilizacji dochodu

Już wczesna polityka UE ukształtowała pewne rodzaje formalnych instru-
mentów mających gwarantować dochód rolnika. Zaliczyć można do nich przede 
wszystkim wsparcie bezpośrednie udzielane producentom, niezależne od produk-
cji dopłaty bezpośrednie, ale też wsparcie cen niektórych produktów czy płatności 
ad hoc po realizacji zdarzeń klęskowych, kredyty klęskowe, ulgi podatkowe itp.

Pomimo istniejących wciąż narzędzi wsparcia dochodu, z których korzystają 
rolnicy, jest obserwowana stale wysoka niestabilność dochodów rolniczych w kra-
jach UE (rysunek 2).

W związku z nieskutecznością stosowanych dotąd instrumentów, ale też 
próbą docelowej gruntownej zmiany WPR i oparciu jej na zasadach bardziej kon-
kurencyjnych, w latach 2014–2020 wprowadzono rozporządzeniem w sprawie 

4 Należy podkreślić, iż zastosowanie opisanych instrumentów risk management uzależnione jest 
od decyzji poszczególnych państw członkowskich, które mogą kontynuować dofinansowanie składek 
w ubezpieczeniach rolnych z budżetu krajowego lub zastosować wszystkie albo też wybrane instrumenty 
dofinansowane ze środków PROW.
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rozwoju obszarów wiejskich (Rozporządzenie nr 1305/2013, art. 35 i 39) nowe 
narzędzie – instrument stabilizacji dochodu (ISD), którego celem jest wyrówna-
nie strat w dochodach rolnika, niezależnie od rodzaju zagrożeń, które się zreali-
zowały. ISD ma na celu stworzenie rolnikom pewnego poziomu bezpieczeństwa 
poprzez ochronę, w ramach jednego kontraktu, przed negatywnymi konsekwen-
cjami niekorzystnych tendencji w dochodach, niezależnie od ich źródeł (Pigeon, 
de Frahan, Denuit, 2012: 23–24).

Rysunek 2.  Wskaźnik zmienności dochodu w krajach członkowskich UE za lata  
2004–2015 (w %)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z europejskiego FADN.

Świadczenie z ISD w zakresie stabilizacji dochodów może zostać przyznane 
jedynie w przypadku, gdy spadek dochodu rolnika zrzeszonego w funduszu prze-
kracza 30% jego średniego rocznego dochodu z poprzednich trzech lat lub śred-
niej z trzech lat obliczonej na podstawie pięciu wcześniejszych lat, z wyłączeniem 
wartości najwyższej i najniższej. Taka metoda ma wpływ nie tylko na złagodzenie 
incydentalnego spadku dochodu, ale też ma swoje konsekwencje w sytuacji, gdy 
dochody podlegają cyklom. Stabilizacja dostarczona przez ISD opóźni wstrząsy 
w wyniku cykli, ale nie chroni rolników całkowicie (np. w fazie schyłkowej cyklu, 
ISD prawdopodobnie zrekompensuje rolnikom stratę, ale korzyści z jego zastosowa-
nia zmniejszają się wraz z upływem czasu, gdy dochody średnie, będące podstawą 
odniesienia, maleją). Jednak, jak wskazuje się w literaturze, na indywidualnym 
poziomie taka cecha ISD może być uważana za pożądaną, a nieefektywne gospo-
darstwa o malejących dochodach nie będą sztucznie wspierane przez ISD (Ibidem).

Dochód jest wyznaczany jako suma przychodów, które uzyskuje rolnik z rynku, 
w tym wszelkich form wsparcia publicznego, po odjęciu kosztów produkcji. Płat-
ności z funduszu wspólnego inwestowania na rzecz rolników rekompensują mniej 
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niż 70% utraconych dochodów w roku, w którym producent zaczyna się kwalifiko-
wać do otrzymania tego wsparcia. 65% wypłaconego rolnikowi świadczenia może 
być sfinansowane ze środków II filaru WPR. Oznacza to, iż pomimo stworzenia 
narzędzi stabilizacji dochodu, gospodarstwa rolne będą uczestniczyły w pokry-
waniu strat i współfinansowały różnicę pomiędzy średnią historyczną a faktycznie 
osiągniętym dochodem (na poziomie 30%). Taka formuła kalkulowania wysokości 
świadczenia podkreśla również cel stosowania instrumentów stabilizacji dochodu 
(ISD) – stabilizowanie funkcjonowania i być może zagwarantowanie przetrwania 
gospodarstwa rolnego, a nie całkowita rekompensata poniesionej straty. Wydaje 
się jednak, że kluczową zaletą jest to, iż instrument zadziała wówczas, gdy gospo-
darstwo rolne będzie faktycznie potrzebowało wsparcia, nie zaś niezależnie od 
jego sytuacji dochodowej.

Od instrumentu tego, z jednej strony, wymaga się znacznej elastyczności, tak 
aby państwa członkowskie wykorzystywały to narzędzie w zależności od faktycz-
nych zjawisk gospodarczych i istniejących potrzeb. Z drugiej zaś strony, działal-
ność instrumentu stabilizacji dochodu nie powinna zakłócać handlu i konkurencji 
między poszczególnymi rynkami różnych państw członkowskich. Wydaje się jed-
nak, że zastosowanie stabilizacji dochodu jest ważne nie tylko z powodu rosnących 
zagrożeń, ale także ze względu na coraz większą konkurencję na światowych ryn-
kach rolnych i podejmowane w tym zakresie działania konkurentów Unii Euro-
pejskiej na światowym rynku produktów rolnych. Obecnie UE (jako całość) jest 
największym eksporterem żywności (rysunek 3). 

Rysunek 3. Eksporterzy żywności na świecie w roku 2015 (w mld USD)

137,20

52,00 48,10 42,28 35,16 28,87 21,17

77,81
56,33

30,32 24,56 23,08

UE

Niem
cy

Hola
nd

ia

Fr
an

cja
Hisz

pa
nia

W
ło

ch
y

Po
lsk

a

USA

Br
az

yli
a

Ka
na

da
Ar

ge
nt

yn
a

Au
st

ra
lia

Źródło: FAO, Eurostat. 

Kraje znajdujące się w tym rankingu tuż za Unią Europejską (USA i Kanada) ofe-
rują swoim rolnikom możliwości stabilizowania dochodów w postaci indeksowych 
ubezpieczeń dochodu (USA), ale także w postaci bardzo rozbudowanych progra-
mów zabezpieczenia dochodu (Kanada), wspieranych ze środków publicznych, co 
może stawiać ich rolników na pozycji uprzywilejowanej (Janowicz-Lomott, 2018).
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4. Aplikacja ISD w krajach członkowskich UE

Projekt instrumentu stabilizacji dochodu, wprowadzony rozporządzeniem 
1305/2013, okazał się trudny do aplikacji w krajach członkowskich Unii Euro-
pejskiej. W krajowych projektach programów rozwoju obszarów wiejskich na lata 
2014–2020 umieściły ten instrument trzy państwa członkowskie: Włochy (prze-
znaczając na ten cel blisko 100 mln EUR środków z PROW), Węgry (z budżetem 
19 mln EUR) i hiszpański region Castilla y León (14 mln EUR) (Bardají, Azcárate, 
2016: 16–61). Podczas zatwierdzania projektów przez Komisję Europejską pojawiły 
się jedynie wątpliwości w zakresie projektu zgłoszonego przez Hiszpanię. ISD miał 
być tam przeznaczony na stabilizację dochodów rolniczych wyłącznie dla gospo-
darstw produkujących mleko. Po konsultacjach z Dyrekcją Generalną ds. Rolnic-
twa i Obszarów Wiejskich w Komisji Europejskiej zdecydowano, że instrument 
ten nie może być skierowany tylko do jednego sektora5.

Tak niewielka liczba chętnych do aplikacji ISD była związana zapewne z tym, 
że jest on nowością w krajach członkowskich; powoduje więc wiele wątpliwości 
i pytań (także w samej Komisji Europejskiej). Głównymi problemami wskazy-
wanymi przez kraje członkowskie są trudności w przewidywaniu rocznej liczby 
beneficjentów, problemy z zastosowaniem metod obliczeniowych (w wielu krajach 
członkowskich znacząca część rolników nie prowadzi ksiąg rachunkowych). Kraje 
członkowskie zgłaszały także wątpliwości związane z bardzo długim opóźnieniem 
w ocenie strat dochodów i samych dochodów, a tym samym wypłacie odszkodo-
wań, co może spowodować, że zakładana stabilizacja dochodu nie osiągnie spo-
dziewanego efektu (Ibidem).

Środki przyznawane krajom członkowskim w ramach PROW są ograniczone 
i dotyczą wielu obszarów, nie tylko zarządzania ryzykiem. W 2011 r. Komisja Euro-
pejska przeprowadziła przybliżoną symulację potrzeb w ramach ISD. Według niej 
odszkodowania, które będą wypłacane za pomocą narzędzi stabilizacji dochodów, 
wynosiłoby 500–600 mln EUR rocznie w krajach członkowskich. Dodatkowo war-
tość odszkodowań wydaje się bardzo niestabilna, co może powodować problemy 

5 Po przeglądzie WPR w 2017 r. uchwalono istotne usprawnienia w przepisach dotyczących unijnego 
rolnictwa. Obowiązują one od 1 stycznia 2018 r. i są skutkiem przyjętej przez Radę Ministrów ds. Rolnic-
twa i Parlament Europejski części tzw. rozporządzenia zbiorczego odnoszącego się do rolnictwa i rozwoju 
obszarów wiejskich. W nowych regulacjach pojawiło się m.in. sektorowe narzędzie stabilizacji dochodów, 
które umożliwia wypłacanie świadczeń rolnikom, których utrata dochodu wynosi co najmniej 20% (dla 
instrumentów sektorowych obniżono zatem próg wymagalnej utraty dochodu z 30 do 20%). (Rozpo-
rządzenie 2393/2017).
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z zarządzaniem budżetem i być może dodatkowo konieczność reasekuracji publicz-
nej (Janowicz-Lomott, 2018).

5. Symulacja instrumentu stabilizacji dochodu dla Polski

Konstrukcja instrumentu według regulacji UE opiera się na porównaniu osią-
gniętego dochodu z dochodem referencyjnym – związanym z trzyletnią średnią 
ruchomą. Formuła kalkulacji ISD polega na wyznaczeniu w kroku pierwszym 
dochodu odniesienia (średniego) D!i 	 gospodarstwa rolnego w roku kalendarzowym i:

 Di = 	
Di−1 +Di−2 +Di−3

3
 (1)

gdzie Di oznacza dochód osiągnięty w roku i.
Rozporządzenie 1305/2013 zezwala na dwojaką metodę wyznaczania dochodu 

średniego – jako trzyletnią średnią liczoną na bazie trzech poprzedzających lat lub 
średnią z pięciu lat z wyłączeniem wartości najmniejszej i największej. W dalszych 
analizach zdecydowano na wykorzystanie metody pierwszej. Wynika to z faktu, 
że dane wykorzystywane do symulacji działania instrumentu pochodzą z bazy 
FADN6, która obejmuje w Polsce dane od 2004 r., więc i tak mamy do czynienia 
ze stosunkowo krótkim okresem obserwacji, a zastosowanie danych z okresu pię-
cioletniego skracałoby czas obserwacji o dwa lata.

Kolejny krok polega na określeniu dochodu referencyjnego, który stanowi 
70% dochodu średniego:

 Di
ref = 0,7 ∗Di  (2)

W trzecim, ostatnim kroku wyznaczane są świadczenia wypłacane z IST dla 
analizowanego gospodarstwa rolnego:

 Ii =
0	 Di ≥ Di

ref

max 0,7 ∗ Di −Di( ),	0( )						Di < Di
ref

⎧

⎨
⎪

⎩
⎪

 (3)

6 FADN jest europejskim systemem gromadzenia danych z gospodarstw rolnych. Polska uczestni-
czy w nim od chwili przystąpienia do UE, pierwsze dane pochodzą zatem z 2004 r.
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W badaniu uczestniczy zmienna liczba gospodarstw (inna w każdym roku). 
Jest to wynikiem konstrukcji ISD – aby gospodarstwo rolne mogło być analizo-
wane jako to, które jest objęte ISD, konieczna jest przynajmniej czteroletnia ciągła 
jego obecność w bazie FADN7. W efekcie do obserwacji zostało zakwalifikowa-
nych około 70% gospodarstw w każdym z badanych lat (w 2012 r. nawet niemal 
80%) (rysunek 4).

Rysunek 4.  Liczba badanych gospodarstw na tle wszystkich gospodarstw z bazy 
FADN w latach 2007–2015

12 178 12 477 12 431
11 191 11 082 11 114

12 322 12 330 12 201

8459 8551 8503 8367 8540 8792 8506 8554 8609
69,5 68,5 68,4 74,8 77,1

79,1 69,0 69,4 70,6

0

20

40

60

80

100

0

2000

4000

6000

8000

10 000

12 000

14 000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

liczba gospodarstw w bazie FADN liczba obserwacji (N)

liczba obserwacji jako % gospodarstw w bazie

%

Źródło: obliczenia własne.

Badania wykazały, że w analizowanej próbie liczba gospodarstw spełniających 
kryterium zaklasyfikowania do świadczenia z ISD (gdzie dochód bieżący jest niż-
szy od dochodu referencyjnego Di < Di

ref ) jest zmienna i waha się w przedziale od 
17,4% w 2011 r. do 38,5% w 2015 r. (rysunek 5).

Rysunek 5.  Udział gospodarstw o dochodzie niższym od dochodu referencyjnego 
w próbie
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Źródło: obliczenia własne.

7 System nie gwarantuje obecności tego samego gospodarstwa w całym okresie funkcjonowania FADN.
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Wartość świadczeń wypłacanych z instrumentu stabilizacji dochodu wyzna-
czona zgodnie z metodą określoną w krokach (1)–(3) jest zmienna i waha się 
od 44,6 mln PLN w 2010 r. do 148,2 mln PLN w 2014 r. (tabela 3). Niewątpliwą 
korzyścią dla rolników jest możliwość zaangażowania w wypłaty środków unijnych 
przeznaczonych na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. W efekcie ze skła-
dek rolników może być finansowane 35% świadczeń. Tylko w latach 2014 i 2015 
z budżetu PROW pochodzić powinno blisko 200 mln PLN, co stanowi ok. 1,5% 
budżetu, przeznaczonego na PROW w latach 2014–2020 i ponad 15% budżetu 
PROW przeznaczonego na zadanie związane z zarządzaniem ryzykiem, choć ana-
lizy przeprowadzono jedynie na próbie ok. 8,5 tys. gospodarstw8.

Tabela 3. Wartość odszkodowań z ISD w latach 2007–2015 (tys. PLN)
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Źródło: obliczenia własne.

Wypłaty z ISD podwyższają średni roczny dochód gospodarstw rolnych (rysu-
nek 6), ale też nieznacznie wpływają na jego stabilizację w czasie (współczynnik 
zmienności spada o ponad 1.5 p.p. z 19,5% do niecałych 18%). Nawet w tak krót-
kim okresie obserwacji instrument ten wykazuje zatem pewne własności stabili-
zowania dochodów w czasie.

Symulacja instrumentu stabilizacji dochodu wskazuje, że jest to narzędzie, 
które teoretycznie może wpłynąć na stabilność funkcjonowania gospodarstw rol-
niczych w Polsce. Grupa, na której przeprowadzono analizy, jest nieduża (w sto-
sunku do całkowitej liczby gospodarstw rolnych w Polsce) i niereprezentatywna9, 

8 Jest to ok 1% gospodarstw o wielkości ekonomicznej powyżej 4000 EUR (tylko takie analizowane 
są w bazie FADN). 

9 Należy jednak pamiętać, że to jedyna dostępna w Polsce baza, która pozwala na przeprowadzenie 
jakichkolwiek symulacji, wykorzystują ją też badania empiryczne prowadzone w innych krajach.
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więc wyciąganie wniosków uogólnionych jest niemożliwe. Trudno jest określić 
dokładność prognoz dotyczących liczby uczestniczących gospodarstw oraz rocz-
nej wartości poniesionych strat także ze względu na zróżnicowaną naturę i często 
systemowe ryzyko. Analizy wskazują na dużą niestabilność rozwiązania (istot-
nie zmienna wartość puli świadczeń) i w efekcie trudną do przewidzenia wartość 
zarówno zaangażowania środków PROW na wsparcie tego instrumentu, jak i war-
tość wpłat, które obciążać będą rolników.

Rysunek 6.  Średni roczny dochód z gospodarstwa rolnego przed i po wypłatach z ISD 
(PLN)
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Źródło: obliczenia własne.

Co istotne, w kalkulacjach ISD założono także niezmienny poziom dopłat 
bezpośrednich (i innych dopłat ze środków UE). Jak wskazują analizy, wsparcie 
polskiego rolnictwa za pośrednictwem płatności bezpośrednich wyraźnie wpły-
nęło na wzrost wartości produkcji, ale przede wszystkim na dochód gospodarstwa 
rolnego. Już w 2004 r., w wyniku uruchomienia dopłat bezpośrednich, dochody 
rolnicze wzrosły ponad dwukrotnie, a w latach 2004–2015 ich średni wzrost wyno-
sił 27,5% (dopłaty stanowią średnio w latach 2004–2015 blisko 50% dochodu 
polskich gospodarstw rolnych) (Ibidem). To wskazuje, że dla stabilności ISD 
konieczne jest zachowanie płatności bezpośrednich. Wprawdzie w instytucjach 
UE pojawiają się głosy, iż należałoby zastąpić dopłaty bezpośrednie niezależne 
od produkcji wsparciem kierowanym do rolników, którzy ze względu na trudno-
ści (spadek dochodu) potrzebują pomocy, ale analiza wpływu dopłat na sytuację 
dochodową rolników w krajach członkowskich Unii Europejskiej wskazuje, że 
mogłoby być to niewykonalne.

Poza wątpliwościami związanymi ze stabilnością systemu i kosztem ISD, klu-
czowym problemem związanym z implementacją ISD w Polsce (ale też w wielu 
innych krajach członkowskich) jest jednak brak rachunkowości rolnej (choćby 
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rachunkowości dla celów podatkowych) (Pawłowska-Tyszko, Soliwoda, 2017). 
Jedynie niewielka część większych gospodarstw jest zobowiązana przez prawo 
do przedstawiania szczegółowych i poświadczonych sprawozdań finansowych.

Podsumowanie

W Unii Europejskiej, od jej powstania, zaobserwować możemy wyraźną ewo-
lucję koncepcji polityki rolnej. Okres pierwszy – lata 1962–1972 to kształtowa-
nie dochodów rolniczych przez wsparcie cen rolnych. W kolejnym okresie (lata 
1972–1992) zaobserwować możemy wspieranie gospodarstw rolnych przez poli-
tykę rynkową uzupełnioną instrumentami o charakterze strukturalnym. W latach 
1992–2003 obserwujemy odejście od protekcjonizmu cenowego na rzecz dopłat 
bezpośrednich i środki towarzyszące o charakterze strukturalnym oraz wyodręb-
nienie się dwóch filarów WPR. Ostatni okres (od roku 2003) to wielofunkcyjność 
rolnictwa – dwa filary (piony) WPR: polityka rolna i polityka rozwoju wsi. W tym 
też okresie obserwujemy wyraźne zainteresowanie instrumentami zarządzania 
ryzykiem. Szczególnie ważny w polityce UE może się stać instrument stabilizacji 
dochodu. Zadanie stabilizowania wyraźnego spadku dochodów bez konieczności 
identyfikacji jego przyczyny może się stać jednym z kluczowych instrumentów 
wsparcia rolników. Podnoszone są głosy, że instrument stabilizacji dochodu może 
w przyszłości zastąpić płatności bezpośrednie i stać się elementem, który będzie 
kierował rolnictwo europejskie w stronę paradygmatu konkurencyjności, zapew-
niając wsparcie jedynie tym gospodarstwom rolnym, które będą tego faktycznie 
potrzebowały. Jednocześnie jednak nie można nie zauważyć trudności w jego apli-
kacji, zróżnicowania (także dochodowego) gospodarstw rolnych w krajach człon-
kowskich i braku możliwości określenia budżetu koniecznego dla wsparcia tego 
instrumentu (co przy obecnej konstrukcji budżetowej WPR jest niedopuszczalne).
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Wysokie zaufanie społeczne i niska wiedza 
ekonomiczna a nieetyczne zachowania 

w sektorze finansowym

Wprowadzenie

Kwestia etyki w świecie finansów była tematem często powracającym w publicz-
nym i naukowym dyskursie w dekadzie naznaczonej konsekwencjami kryzysu 
finansowego z 2008 roku. Przyczynek do dyskusji o większej skłonności do nieetycz-
nych zachowań pracowników sektora finansowego znajdziemy w powracających 
skandalach zajmujących czołówki gazet. Po wybuchu kryzysu finansowego opinia 
publiczna zaczęła się bliżej przyglądać takim aferom jak te związane z agencjami 
ratingowymi, fixingiem Libor, instrumentami pochodnymi, piramidami finanso-
wymi, a na polskim gruncie polisolokatami, forexem, swapami walutowymi, kre-
dytami frankowymi, misselingiem obligacji korporacyjnych czy kryptowalutami.

Wywołały one ożywioną dyskusję. Po jednej stronie stoi część ekonomistów 
i przedstawicieli owych sektorów tłumacząc, że to tylko patologiczny margines 
świata finansów, inni argumentują, iż jest to immanentna cecha tego sektora. 
Przedstawiciele sektora wskazują na wysoki poziom zaufania klientów do instytu-
cji sektora finansowego jako dowód na wysokie standardy etyczne swojego środo-
wiska. Potwierdza to w pewnej mierze badanie1 przeprowadzone w 2018 r. przez 
Związek Banków Polskich. Ponad 60% respondentów zadeklarowało zaufanie do 
sektora bankowego. Jednocześnie ponad 80% miało zaufanie do banku, z którego 

1 https://zbp.pl/public/repozytorium/wydarzenia/images/kwiecien_2018/konf/slajdy_WIZERU-
NEK_23.04.2018_gowne_obserwacje_v5.pdf



Marta Kightley 170

korzysta i niespełna 80% do pracownika obsługi klienta tego banku2. Odmienny 
obraz postrzegania etyczności działania pracowników sektora finansowego przez 
opinię publiczną malowały protesty oburzonych w Grecji, ruchy takie jak Occupy 
Wall Street czy Stop Bankowemu Bezprawiu.

Sięgnięcie do badań (The Street, 2015) dotyczących etyczności działań pra-
cowników sektora finansowego z 2015 r. przeprowadzonych na pracownikach tego 
sektora z USA i Wielkiej Brytanii potwierdza wagę problemu. Badania wskazują, 
że niemał 50% podejrzewa swoich konkurentów z branży o nieetyczne zacho-
wania. Ponad 30% z grupy najlepiej zarabiających w tym sektorze bezpośrednio 
było świadkiem nieetycznych zachowań, 40% tych samych pracowników sektora 
finansowego jest przekonanych, że w usługach finansowych nie kieruje się inte-
resem klienta. Znaczna część badanych przyznaje, że byliby gotowi do nieetycz-
nych czy nawet nielegalnych zachowań dla zysku. Dane dodatkowo są szczególnie 
alarmujące, ponieważ ukazują znaczne pogorszenie etyki postępowania w sekto-
rze finansowym w porównaniu do lat poprzednich.

Obrońcy tezy o wysokiej etyce działań świata finansów wskazują, że finanse 
są bardzo skomplikowaną materią, której przeciętny obywatel nie rozumie – stąd 
niechęć do reprezentantów tego zawodu (Hendry, 2015). Niską wiedzę ekono-
miczną wielu społeczeństw krajów rozwiniętych, w tym Polaków, potwierdzają 
badania. Badanie NBP z 2015 r. podsumowane w raporcie Stan wiedzy i świadomo-
ści ekonomicznej Polaków (NBP, 2015) wykazuje, że w przypadku 66% polskiego 
społeczeństwa poziom wiedzy ekonomicznej jest niski, czemu towarzyszy brak 
lub słaba motywacja do jej rozwoju. Raport OECD International Survey of Adult 
Financial Literacy Competencies (OECD, 2016) wskazuje dodatkowo, że poziom 
wiedzy ekonomicznej Polaków należy do najniższych wśród badanych społeczeństw.

1.  Historia ekonomii a nieetyczne zachowania 
w sektorze finansowym

Krótki przegląd współczesnych i historycznych już doktryn ekonomicznych 
potwierdza ten dwugłos.

Historycy myśli ekonomicznej szukają początków ekonomii w starożytności 
i w średniowieczu, w czasach, w których w spojrzeniu na ludzkie gospodarowa-
nie dominowała perspektywa etyczna. Z perspektywy etyki w finansach myśl tego 
okresu prezentowała zdecydowane stanowisko.

2 Znacznie niższy poziom zaufania w tym badaniu zanotowały inne instytucje sektora finansowego.
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Zarówno starożytność, jak i średniowiecze miały w głębokiej pogardzie trud-
nienie się obrotem pieniądzem. Lichwa, a więc pożyczanie pieniądza na procent 
(gromadzenie pieniądza dla niego samego, nie zaś po to, żeby zaspokajać naturalne 
potrzeby), była uważana przez starożytnych za działanie powodowane chciwością 
i zaliczane do nagannej moralnej chrematystyki – odróżniane od oikonomikos dzia-
łalności gospodarczej dla zaspokojenia naturalnych potrzeb. Tę negatywną ocenę 
kontynuowało chrześcijaństwo, gdzie pożyczanie pieniądza na procent (człowie-
kowi potrzebującemu) jest grzechem ciężkim. Żądanie nadwyżki w spłacie nad 
kwotą podstawową kredytu uważane jest za okradanie pożyczkobiorcy z owoców 
jego pracy. Średniowieczne pisma pełne są obrazowych opowieści o karach, które 
spotykają lichwiarza w życiu pozagrobowym. Bardzo późno Kościół katolicki 
odrzucił myślenie o grzeszności oprocentowania kredytu, przyjmując argument 
o ryzyku związanym z niespłaceniem zobowiązania. Nie tylko chrześcijaństwo ma 
negatywny stosunek do oprocentowania kredytu, tak jest we wszystkich trzech 
wielkich religiach monoteistycznych. Do dziś jest tak w islamie – stąd wyjątkowy 
charakter islamskiej bankowości. W przypadku zaś Żydów zakaz pożyczania 
na procent dotyczył współbraci w wierze.

Ekonomia, jaką dziś znamy, zrodziła się w 1776 r. wraz z wydaniem Bogac-
twa narodów Adama Smitha. Jednym z najbardziej znanych cytatów z tego dzieła 
jest zdanie: „Nie od przychylności rzeźnika, piwowara czy piekarza oczekujemy 
naszego obiadu, lecz od ich dbałości o własny interes. Zwracamy się nie do ich 
humanitarności, lecz do ich egoizmu i nie mówimy o naszych własnych potrze-
bach, lecz o ich korzyściach” (Smith, 2007: 20).

Podejście zaproponowane przez tego oświeceniowego filozofa było przełomowe. 
Już wcześniej w okresie merkantylizmu wskazywano, że największą siłą powodu-
jącą gospodarką jest dążenie do własnej korzyści, ale wówczas myśl o tym, że jest 
to korzystne dla całego społeczeństwa, byłaby uważana za skandaliczną. Smith, 
jako dziecko swojej epoki, był przekonany o tym, że to, co naturalne, jest dobre, 
oraz o wrodzonej racjonalności człowieka. Ekonomia neoklasyczna, modyfikując 
klasyczną koncepcję człowieka w ekonomii zakłada, że człowiek dąży do maksy-
malizacji własnej użyteczności. W konsekwencji jego wybory, które nie wydają 
się racjonalne ekonomicznie, wynikają z odmiennych preferencji ujawnionych. 
Podejście takie implikuje, że wszystkie ludzkie działania, łącznie z powszechnie 
uważanymi za nieracjonalne, można do takich zaklasyfikować.

Dalszy rozwój ekonomii klasycznej, a następnie neoklasycznej i ich kontynu-
acji w XX w. i XXI w., opiera się na takim podejściu. Jedną z konsekwencji tego jest 
przekonanie o minimalnej roli państwa w gospodarce.
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To podejście jest jednak kwestionowane przez nurty opozycyjne wobec klasycz-
no-neoklasycznej ortodoksji. W obszarze sektora finansowego największym jego 
krytykiem jest ekonomista z przełomu XIX i XX w., twórca ekonomii instytucjo-
nalnej, Thorstein Veblen. Zgodnie ze stanem ówczesnej wiedzy na temat ludzkiej 
psychiki autor wyróżnia instynkty, które powodują ludźmi w sferze gospodaro-
wania. Są to: instynkt ciekawości, opiekuńczości, dobrej roboty oraz chciwości. 
Te pierwsze trzy odpowiadają działalności pożytecznej, budującej – rozgrywającej 
się w sferze gospodarki realnej. Tym ostatnim charakteryzują się przedstawiciele 
świata finansów i jest on niszczący. Veblen za pomocą mocnej satyry opisuje przed-
stawicieli świata finansów – zawodów, jak je nazywa, ceremonialnych oraz ich nie-
etyczne zachowania, konsumpcję na pokaz i demonstrowanie pozycji społecznej.

Współcześnie intuicję Veblena potwierdzają badania dotyczące specyficznych 
cech charakteryzujących studentów wyższych lat studiów ekonomicznych, a więc 
takich, którzy zostali już w dużej mierze ukształtowani przez materię studiów. Są 
oni zasadniczo znacznie bardziej „racjonalni ekonomicznie” – nastawieni na wła-
sną korzyść materialną, niezależnie od kosztów dla innych – niż studenci rozpo-
czynający naukę (Smith, 2002).

Laureaci nagrody Nobla z ekonomii, wywodzący się z tradycji keynesowskiej 
– Georg Akerlof i Robert Shiller wskazują, że asymetria informacji i ludzkie pre-
dyspozycje psychiczne powodują, iż równowaga gospodarcza, w tym w znacznej 
mierze sfera finansowa, jest skażona znaczną dozą manipulacji, oszustw, nieetycz-
nych zachowań (Shiller, Akerlof, 2017).

Odkrycia współczesnej ekonomii behawioralnej wskazują ponadto, że ludzie 
pracujący w sektorze finansowym są bardziej podatni na nieetyczne zachowania 
z uwagi na władzę i wysoką pozycję społeczną, uzyskane przez znacznie wyższe 
zarobki niż w pozostałych sektorach gospodarki. Praca pod presją czasu i czynno-
ści oparte na dużej konkurencji w tych zawodach dodatkowo podwyższają skłon-
ność do nieetycznych zachowań.

Przedstawiony dwugłos nie wyczerpuje całego spektrum podejść do roli i etyki 
przedstawicieli sfery finansów. Joseph Schumpeter wskazuje na przenikliwych, 
dalekowzrocznych bankierów jako na osoby wyjątkowe w masie społecznej, współ-
odpowiedzialne za rozwój gospodarczy, dzięki którym innowacje dające rozwój 
mogą być wprowadzone w życie. Max Weber z kolei tłumaczy nadreprezentację 
protestantów reformowanych wśród właścicieli banków jako wyraz wpływu wyso-
kich standardów etycznych na powodzenie w tym obszarze.

Wspomniany dwugłos w pewnej mierze, choć niezupełnie, pokrywa się 
z widocznym w historii ekonomii przeplataniem się doktryn leseferystycznych 
i interwencjonistycznych. Ten podział w dużej mierze jest związany z przyjętymi 
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czy domniemanymi założeniami antropologicznymi. Pierwsza grupa doktryn 
(leseferystyczna) widzi człowieka jako jednostkę racjonalną, a to, co dobre dla jed-
nostki, jest również dobre dla społeczeństwa. Ta druga grupa doktryn przyjmuje, 
że człowiek nie zawsze jest racjonalny, a jego własna korzyść nie zawsze pokrywa 
się z korzyścią społeczną. Tu upatruje się znaczącą rolę państwa w postaci odpo-
wiednich organów nadzoru mających za zadanie ograniczyć negatywne zjawiska 
wynikające ze sprzeczności interesu jednostki z interesem całego społeczeństwa. 
Podejście Adama Smitha jest tym pierwszym podejściem, Akerlofa i Shillera 
– reprezentuje drugi nurt.

2.  Przyczyny większej skłonności do nieetycznych zachowań 
w sektorze finansów

Współpraca pomiędzy ekonomistami i psychologami zaowocowała pod koniec 
XX w. rozwojem ekonomii behawioralnej. Wśród dokonań tego nurtu znajdziemy 
opracowania oparte na badaniach laboratoryjnych i szerszych eksperymentach 
ekonomicznych, tłumaczące wyższy poziom nieetycznych zachowań wśród pra-
cowników sektora finansowego. Twierdzi się, że wynika to między innymi z dużego 
poczucia władzy czy pracy pod dużą presją. Etycy finansów wskazują również 
na wpływ technicznej, odpersonalizowanej materii, z jaką mają na co dzień do czy-
nienia pracownicy tego sektora. Inni komentatorzy zwracają uwagę na specyficzny 
amoralny język świata finansów, zdejmujący z niektórych praktyk ciężar etyczny, 
ograniczając wybór do pytania, czy dane działanie jest legalne, czy nielegalne.

M. Pitesa (2015) w swoim artykule dotyczącym psychologii nieetycznych 
zachowań w sektorze finansowym opisuje kilka grup eksperymentów wskazujących 
na przyczyny wyższej podatności pracowników sektora finansowego na nieetyczne 
zachowania. Podkreśla on między innymi, że sektor finansowy charakteryzuje się 
wysokim statusem społecznym oraz poczuciem władzy związanym z wysokimi 
zarobkami (GUS, 2018: 34)3. Opisuje przykłady licznych eksperymentów (Gruen-
feld et al., 2008), które ukazują, że posiadanie władzy zwiększa tendencję do instru-
mentalnego traktowania innych. Inne badania sugerują (Van Kleef et. al., 2008), 
że poczucie władzy ogranicza odczuwanie współczucia osobie cierpiącej. Autorzy 
wnioskują, że im większą mamy władzę, tym mniej troszczymy się o los innych.

3 W Polsce przeciętne wynagrodzenie w tym sektorze jest niemal dwukrotnie wyższe w porównaniu 
z wartością przeciętną dla całej gospodarki. Por. Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej 
w I–III kwartale 2018 r., Informacje Statystyczne, GUS, Warszawa 2018, s. 34. Relacja ta jest zbliżona do 
relacji notowanej w USA, na którą powołuje się Pitesa.
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Pietesa (Pitesa, Thau, 2013) dowodzi ponadto, że w sytuacji, w której decydent 
nie ponosi bezpośrednio konsekwencji decyzji inwestycyjnych, angażując obce 
środki, ma większą skłonność do bardziej ryzykownych decyzji. Autor podkreśla, 
że problem ten stanowi jedną z najważniejszych przyczyn nieetycznych zachowań 
w sektorze finansowym. Zaznacza przy tym, że poczucie władzy nie deprawuje 
tych jednostek, które mają bardzo silny kręgosłup moralny.

Inne przywoływane przez Pitesę badania pokazują, że sytuacja pracy pod 
dużą presją na wyniki może powodować ograniczenie zdolności do etycznych 
zachowań (Cornelisse et al., 2011). Autor powołuje się na badania (Michel, 2011), 
w których analizowane były zachowania pracowników banków inwestycyjnych. 
Stwierdzono w nich, że praca tego typu wymaga niezwykle dużego zaangażowa-
nia czasu i energii. Osoby pracujące w takich warunkach często nie są w stanie 
ocenić sytuacji, z którymi się spotykają, od strony moralnej, a co za tym idzie 
etycznie działać.

Paul Dembiński (2017), wybitny specjalista od etyki w sferze finansów, zwraca 
również uwagę, że specyfiką sektora finansowego jest bezpośredni kontakt pra-
cownika z materią odpersonalizowną i ujętą w sposób techniczny. Praca z liczbami 
wyrażającymi środki podlegające obrotowi sprawia, że z łatwością umyka rzeczy-
wisty kontekst w postaci konkretnego klienta. Sprawia to, że pracownikowi sektora 
finansowego łatwo jest ignorować aspekt ludzki konsekwencji własnych decyzji.

Inni etycy i komentatorzy świata finansów (Hendry, 2015) zwracają uwagę 
na specyficzną amoralność języka sektora finansowego. Stosowanie takich termi-
nów jak np. optymalizacja podatkowa powoduje zdjęcie potencjalnie negatywnych 
skojarzeń, które automatycznie się nasuwają przy takich sformułowaniach jak 
np. unikanie płacenia podatków. Amoralność widoczna również w rozpowszech-
nionym w sektorze finansowym przekonaniu, że wszystko, co nie jest zakazane, 
jest dozwolone, jest postrzegana przez sektor jako cnota, jako wyraz profesjonali-
zmu. Stąd, jak pisze Hendry, typową dla sektora finansowego praktyką jest poszu-
kiwanie luk w prawie częściej niż jego bezpośrednie łamanie.

3. Działania regulacyjne sektora finansowego

Stronie wskazującej na zasadnicze problemy związane z etyką postępowa-
nia w sferze finansów wydają się przyznawać rację rządzący, rozszerzając obszar 
i szczegółowość regulacji tego sektora. Wskazuje się, że świat finansów charakte-
ryzuje się wysoką dozą amoralności. Dopóki jakaś forma działalności nie jest ści-
śle ograniczana przez prawo, żadne inne względy jej nie ograniczają.
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Dobitnie pokazują to takie przypadki jak historia Enronu – sukces korporacji 
opierał się na obchodzeniu prawa i szukaniu kolejnych pęknięć w jego spójności. 
Tak jest ze względu na wysoki poziom asymetrii informacji występujący w tej sfe-
rze. Wiedza, ciągły dostęp do informacji czy znajomość modeli stawiają pracowni-
ków sektora finansowego niejednokrotnie w pozycji niezmiernie uprzywilejowanej 
w stosunku do klienta indywidualnego. Regulacje przyjmowane między innymi 
w Europie i USA po 2008 r., takie jak np. ustawa Dodda-Franka, EMIR, MIFID II, 
MAR, mają na celu z jednej strony wpuścić więcej światła do systemu i zmniejszyć 
asymetrię informacji, a z drugiej chronić tych, którzy mają najmniejsze pojęcie 
o tej materii. Podejmuje się więc działania, które mają wzmocnić ramy regulacyjne.

Dokonania ekonomii behawioralnej zaczynają być doceniane przez krajowe 
i ponadnarodowe nadzory finansowe. W 2018 r. nadzór portugalski opublikował 
raport dotyczący ochrony konsumenta, powołujący się na dokonania tej dziedziny. 
Wskazuje się w nim, że komercyjne podmioty finansowe wykorzystują wiedzę 
dotyczącą błędów decyzyjnych swoich klientów, oferując im produkty niezgodne 
z ich interesem (Banco de Portugal, 2008).

Efektem pogłębionych badań opartych na ekonomii behawioralnej jest obo-
wiązujące od końca 2016 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 
w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących deta-
licznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów 
inwestycyjnych. Wprowadzenie na podstawie tego dokumentu powszechnego 
obowiązku przedstawiania klientom indywidualnym prostej zestandaryzowanej 
informacji (KID) dotyczącej danego produktu jest bezpośrednio konsekwencją zro-
zumienia uwarunkowań podejmowania decyzji przez inwestora nieprofesjonalnego.

Autorzy raportu (Consumer…, 2010) dotyczącego zachowania konsumentów 
indywidualnych na rynku finansowym, stanowiącego podstawy dla prowadzenia 
KID, zwracają między innymi uwagę na problem nadmiernego zaufania, jakim 
obdarzają konsumenci pracowników instytucji finansowych.

Z przeprowadzonych badań wynika, że klienci instytucji finansowych obda-
rzają je bardzo wysokim poziomem zaufania, nie zdając sobie sprawy z potencjal-
nego konfliktu interesów. W badanej próbie klientów indywidualnych większość 
całkowicie lub w dużej mierze ufa przedstawicielom sektora finansowego nawet 
wtedy, gdy otrzymuje ustną informację o potencjalnym konflikcie interesów.

Autorzy raportu przedstawili wyniki dwóch eksperymentów odnoszących się 
do potencjalnego konfliktu interesu pomiędzy doradcą finansowym a klientem 
indywidualnym. Pierwszy z nich przeprowadzony był online na grupie 6 tys. osób 
z ośmiu krajów unijnych. Drugi odbywał się w warunkach laboratoryjnych w trzech 
krajach unijnych i obejmował 480 osób badanych.
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Wyniki badań wskazały, że wpływ informacji o potencjalnym konflikcie intere-
sów jest zależny od kontekstu. Pierwsza grupa badanych uczestnicząca w ekspery-
mencie przez Internet w dużej mierze zignorowała tę informację. Tylko jednostki, 
które kierowały się większym namysłem, brały informację pod uwagę, ale dopiero 
wówczas, gdy była ona wizualnie bardzo wyraźnie zaznaczona. W przeciwieństwie 
do tej grupy ci, którzy uczestniczyli w badaniu bezpośrednio, wykazali się dużą 
ostrożnością i zasadniczym spadkiem zaufania do doradcy finansowego. Informa-
cja o potencjalnym konflikcie interesów przekazana w postaci ujawnienia zależ-
ności wynagrodzenia od sprzedaży konkretnych produktów pozytywnie wpłynęła 
na wybory klientów w przypadku, gdy interesy doradcy i klienta się nie pokrywały. 
Negatywnie zaś w odwrotnej sytuacji. Swobodna komunikacja pomiędzy doradcą 
i klientem wpływała na ograniczenie nieufności, która powstała w wyniku ujaw-
nienia potencjalnego konfliktu interesów.

Konkludując, autorzy raportu wskazywali na niezwykłą wagę odpowiedniej 
formy informowania klientów indywidualnych o potencjalnym konflikcie intere-
sów pomiędzy nimi a osobami oferującymi produkty finansowe.

Problem konfliktu interesu związanego z wynagradzaniem doradców zarówno 
na rynku kapitałowym, jak i bankowym doprowadził do wprowadzenia odpowied-
nich regulacji na poziomie UE. Od początku stycznia 2018 r. obowiązuje dyrektywa 
unijna MIFID II regulująca między innymi wynagradzanie sprzedawców produk-
tów inwestycyjnych. Jedną z przyczyn wprowadzenia tej regulacji był powszechny 
problem sprzedawania tych produktów, od których sprzedawcy mieli największe 
prowizje nie zaś tych, które były najbardziej korzystne dla klienta.

Kwestia wynagrodzeń w sektorze finansowym w różnych obszarach regulowana 
jest również przez wiele innych dokumentów (Rozporządzenie, 2013; Dyrektywa, 
2013). W przypadku sprzedaży produktów i usług klientom indywidualnym od 
stycznia 2018 r. obowiązują ponadto szczegółowe rekomendacje Europejskiego 
Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) w tym zakresie (Guidelines…, 2016). EBA wyraź-
nie wskazuje, że wytyczne takie są konsekwencją licznych przypadków misselingu 
wynikających z rozbieżności interesu sprzedawcy takich usług i produktów a klienta.

Innym przykładem czerpania przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papie-
rów Wartościowych (ESMA) z dokonań ekonomii behawioralnej jest decyzja 
ESMA w sprawie opcji binarnych oraz kontraktów CFD (Decyzja, 2018a; Decyzja 
2018b) zakazująca wprowadzania do obrotu lub sprzedaży opcji binarnych klien-
tom detalicznym. W jej uzasadnieniu wskazuje się na agresywne metody marke-
tingowe promowania produktu oraz kierowanie ich do klientów, którzy nie mają 
odpowiedniego przygotowania do oceny przydatności dla nich tego instrumentu, 
co skutkuje powszechnymi stratami po stronie klienta.
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Podsumowanie

Problem niskiego poziomu etyki wśród przedstawicieli sektora finansów jest 
bardzo ważny. Alarmujące są badania wskazujące na pogłębianie się tego zjawiska. 
Komentatorzy podkreślają, że typowe dla sektora finansów jest postępowanie amo-
ralne. Jest to takie działanie, w którym nie bierze się pod uwagę interesu klienta, 
a podejmuje się wszystkie działania prowadzące do maksymalizacji zysku pod 
warunkiem, że nie są one prawnie zakazane. Sytuacja ta niekoniecznie odróżnia 
sektor finansowy od innych dziedzin gospodarki rynkowej, choć są badania wska-
zujące na wyższy poziom niemoralnych zachowań w tym obszarze. Problemem jest 
między innymi wysoka asymetria informacyjna pomiędzy przedstawicielami tego 
sektora a jego klientami indywidualnymi. Paradoksalnie wysokie zaufanie klien-
tów indywidualnych do przedstawicieli sektora finansowego powoduje, że pro-
blem jest jeszcze głębszy. Badania dotyczące wiedzy ekonomicznej społeczeństw 
krajów rozwiniętych, w tym Polaków, wskazują na jej niski poziom. Jak pokazuje 
ekonomia behawioralna, klienci indywidualni, podejmując decyzje na rynkach, 
popełniają liczne błędy. Te dwa zjawiska powodują, że problem nieetyczności 
zachowań przedstawicieli sektora finansowego może mieć znacznie poważniejsze 
negatywne konsekwencje dla klientów indywidualnych niż nieetyczne zachowa-
nia w innych sektorach gospodarki. Różnica ta jest dobrze widoczna w warstwie 
leksykalnej – „doradca finansowy” brzmi inaczej i wzbudza znacznie większe 
zaufanie niż „sprzedawca usług i produktów finansowych”. Problem ten w coraz 
większym stopniu rozumieją urzędy nadzorujące sektory finansowe. Na poziomie 
UE wprowadza się liczne rozwiązania, które ograniczają nieetyczne zachowania 
wobec klientów indywidualnych wykorzystujące powszechnie popełniane błędy 
w racjonalnej analizie rzeczywistości, pogłębiane niską wiedzą finansową.
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XBRL jako standard 
sprawozdawczości finansowej

Wprowadzenie

XBRL (eXtensible Business Reporting Language) umożliwia wystandaryzo-
wane raportowanie danych finansowych zainteresowanym odbiorcom. Standard 
jest coraz powszechniej wykorzystywany na świecie, m.in. na potrzeby raporto-
wania na rynku kapitałowym, przekazywania informacji na cele podatkowe czy 
statystyczne.

Celem artykułu jest przedstawienie idei standardu XBRL, wskazanie korzyści 
i kosztów związanych z jego zastosowaniem w ramach sprawozdawczości finan-
sowej oraz nakreślenie aktualnego stanu prac nad wdrożeniem XBRL na potrzeby 
raportowania na rynkach kapitałowych Unii Europejskiej.

1. Koncepcja XBRL

W 1996 r. organizacja World Wide Web Consortium opublikowała specyfika-
cję XML (eXtensible Markup Language) przeznaczoną do opisu danych wymie-
nianych drogą elektroniczną. W 1999 r. amerykańskie stowarzyszenie księgowych 
(AICPA – Institute of Certified Public Accountants) wraz z grupą przedsiębiorstw 
informatycznych, audytorskich i księgowych zainicjowało prace nad stworzeniem 
formatu opartego na specyfikacji XML, który umożliwiałby elektroniczną wymianę 
danych finansowych. Format ten nazwano później standardem XBRL (eXtensi-
ble Business Reporting Language) (Boritz, 2003: 17,18). Końcowym produktem 
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standardu XBRL jest tzw. instance document, czyli sprawozdanie finansowe spo-
rządzone w formacie XBRL.

Poszczególne ogniwa standardu XBRL oraz powiązania pomiędzy nimi przed-
stawia rysunek 1.

Rysunek 1. Elementy standardu XBRL

Specyfikacja
XML

• ogólny język znaczników

Specyfikacja
XBRL

• dokument techniczny określający zasady budowy standardu XBRL,
definiujący podstawy XBRL takie jak taksonomie czy dokumenty XBRL
instance

Taksonomia
XBRL

• słowniki tematyczne definiujące pojęcia dotyczące sprawozdawczości
finansowej oraz zależności między tymi pojęciami

Dokument
XBRL

instance

• sprawozdanie finansowe sporządzone w formacie XBRL

Źródło: opracowanie własne na podstawie Piechocki (2007: 440, 441).

Ważnym ogniwem XBRL są taksonomie, które stanowią rodzaj słowników 
tematycznych definiujących poszczególne kategorie w sprawozdaniu finansowym. 
Obecnie na świecie wykorzystywane są m.in. taksonomie IFRS, US GAAP, COREP, 
FINREP oraz wiele innych krajowych czy branżowych.

Wykorzystując określone regulacje prawne, taksonomia definiuje poszczególne 
pozycje sprawozdania finansowego. Każda pozycja jest szczegółowo opisana – okre-
ślany jest jej typ (monetarny, tekstowy, procentowy itd.), wymiar czasowy (na począ-
tek okresu, na koniec okresu itd.) oraz charakter księgowy (Piechocki, 2007: 441).

Poza definicją pozycji w skład taksonomii wchodzi pięć warstw powiązań, 
które zestawiono w tabeli 1.

Generowanie raportu finansowego w formacie XBRL odbywa się na pod-
stawie taksonomii XBRL oraz danych finansowych dotyczących danego okresu 
sprawozdawczego.
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Tabela 1. Warstwy powiązań taksonomii XBRL

Warstwa powiązań Rola warstwy powiązań

Warstwa prezentacji Określa, w jaki sposób zdefiniowane pozycje powinny być prezentowane 
w sprawozdaniu finansowym

Warstwa obliczeń (kalkulacji) Określa zależności arytmetyczne pomiędzy pozycjami

Warstwa definicji Określa dodatkowe powiązania pomiędzy poszczególnymi pozycjami, 
które nie są regulowane przez warstwy prezentacji i obliczeń

Warstwa referencji Wskazuje akt prawny, w którym dana pozycja sprawozdania została 
zdefiniowana

Warstwa etykiet Służy do umieszczenia nazwy pozycji sprawozdania finansowego 
w danym języku

Źródło: opracowanie własne na podstawie IASB (2013: 19–25); Piechocki (2007: 442).

Zweryfikowany instance document jest gotowy do odczytania przez odbiorców, 
którzy mogą go zaimportować do oprogramowania przystosowanego do analizy 
danych (analizy finansowej, programów dedykowanych audytowi) lub przedsta-
wić w dowolnej aplikacji w sposób zgodny ze swoimi preferencjami (graficzny, 
tabularyczny, tekstowy itp.).

Od pewnego czasu XBRL jest zastępowany przez InlineXBRL jako podstawę 
elektronicznego formatu sprawozdawczego. Inline XBRL to otwarty standard tech-
niczny wymiany danych oparty na standardzie XBRL. Umożliwia wyświetlanie 
informacji (pierwotnie przechowywanych w formacie XBRL) poprzez osadzenie 
ich w formie tagów (adnotacji) w dokumencie HTML/XHTML. Inline XBRL ma 
bezpośrednio wpisaną w siebie formę prezentacji czytelną dla użytkownika, nie 
ma zatem potrzeby dodatkowej prezentacji raportu w innej postaci (np. PDF)1.

2.  XBRL jako język sprawozdawczości finansowej 
– korzyści i koszty

Standard XBRL może usprawniać procesy sprawozdawczości finansowej – prze-
syłane dane mogą być w prosty sposób przetwarzane i analizowane przez użyt-
kowników sprawozdań finansowych (Klimczak, 2019: 57–72). Z tego względu 
XBRL jest od dawna przedmiotem zainteresowania ze strony organów regulujących 
rynki kapitałowe, instytucji statystycznych, organów skarbowych. Na potrzeby 

1 W dalszej części artykułu zarówno dla określenia rozwiązań XBRL, jak i Inline XBRL będzie uży-
wany termin XBRL.
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niniejszego artykułu skoncentrowano się na analizie stanowisk, raportów, doku-
mentów konsultacyjnych przedstawianych przez Amerykańską Komisję Papie-
rów Wartościowych i Giełd (US Securities and Exchange Commission – US SEC) 
oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (The European 
Securities and Markets Authority – ESMA).

Według US SEC dostarczanie sprawozdań finansowych w interaktywnym for-
macie danych (Interactive…, 2009: 5–10):
• umożliwia inwestorom i innym użytkownikom bardziej sprawne i dynamiczne 

poszukiwanie oraz przetwarzanie informacji,
• zwiększa porównywalność sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstw 

i ich dokonań,
• daje możliwość automatyzacji obowiązków sprawozdawczych i procesów prze-

twarzania informacji, co może zwiększać szybkość, dokładność i użyteczność 
finansowych ujawnień.
W tabeli 2 zestawiono potencjalne korzyści związane z zastosowaniem XBRL 

wskazywane przez US SEC.

Tabela 2.  Wpływ zastosowania XBRL na jakość i ilość informacji oraz możliwości ich 
analizy przez obiorców raportów finansowych – stanowisko US SEC

Korzyści 
z zastosowania 

XBRL
Wyjaśnienie

Więcej informacji 
dla użytkowników 
sprawozdań 
finansowych
Lepsza jakość 
informacji

W wyniku interaktywnego tagowania danych zwiększa się ilość danych finansowych 
dostępnych w formie elektronicznej, w łatwo odczytywalnym formacie

Dane finansowe mniejszych emitentów mogą być włączone do baz danych firm, 
które oferują korporacyjne dane finansowe, a które wcześniej pomijały w swoich 
bazach mniejszych emitentów, ze względu na wysokie koszty pozyskania danych

Inwestorzy zyskują łatwy dostęp do większej ilości danych finansowych dotyczących 
większej liczby firm

Zobligowanie przedsiębiorstw do dostarczania interaktywnych danych może 
poprawić jakość informacji finansowych dostępnych dla użytkowników końcowych

Tańsze 
i aktualniejsze 
informacje

Tradycyjne raporty finansowe są udostępniane inwestorom w dokumentach 
sformatowanych tekstowo, które wymagają ręcznego wprowadzania danych do 
formatu umożliwiającego analizę statystyczną i agregację. Inwestorzy są zatem 
zmuszeni do ponoszenia nakładów czasowych w celu ręcznego zbierania danych 
finansowych, związanych z wykorzystaniem usług firm specjalizujących się 
w procesie pozyskiwania danych. Raportowanie interaktywne może obniżyć koszt 
gromadzenia danych finansowych oraz przyspieszyć pracę analityków, inwestorów 
i innych użytkowników raportów finansowych

Niższe koszty pozyskania danych pozwolą inwestorom albo na pozyskanie danych 
we własnym zakresie, albo na zakup danych za niższą cenę. W związku z tym 
mniejsi inwestorzy będą mieli mniej barier informacyjnych, które oddzielają ich od 
większych inwestorów dysponujących większymi zasobami finansowymi
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Korzyści 
z zastosowania 

XBRL
Wyjaśnienie

Wdrożenie interaktywnego raportowania może być dla emitentów okazją do 
zautomatyzowania procesów dokumentacji i przetwarzania informacji biznesowych, 
co może nie tylko zwiększyć szybkość, dokładność i użyteczność ujawniania 
informacji finansowych, ale też może zmniejszyć ponoszone przez emitentów koszty 
archiwizacji i przetwarzania informacji

Poprawniejsze 
informacje 
finansowe

W różnych elementach każdego raportu finansowego wykorzystywane są te same 
dane wejściowe. Interaktywny format danych może zwiększyć dokładność 
i rzetelność raportowanych informacji finansowych dzięki zmniejszeniu potrzeby 
wielokrotnego wprowadzania tych samych danych, co mogłoby przyczynić się do 
powstania błędu

Dzięki eliminacji konieczności ręcznego wprowadzania danych, również na etapie 
gromadzenia danych przez użytkowników końcowych może wystąpić mniejsza 
liczba błędów

Zwiększenie 
porównywalności 
i możliwości 
interpretacji 
raportów

Ze względu na stosowanie specjalnych oznaczeń (tagów, etykiet) porównywanie 
informacji na temat różnych emitentów staje się bardzo proste

Dzięki elektronicznemu raportowaniu końcowy użytkownik raportów finansowych 
może samodzielnie podejmować decyzje interpretacyjne dotyczące sposobu 
agregowania analizowanych pozycji finansowych, tak aby można je było porównać 
we wszystkich przedsiębiorstwach, nie musi ograniczać się do sposobu agregacji 
danych finansowych przedsiębiorstw zaproponowanych przez dostawcę danych

Źródło: opracowanie własne na podstawie Interactive… (2009: 125–131).

US SEC wskazuje, że dzięki powyższym korzyściom raportowanie w standar-
dzie XBRL może prowadzić do efektywniejszego alokowania kapitału, a w konse-
kwencji do zwiększenia efektywności rynku kapitałowego. Ponadto, interaktywne 
raportowanie danych zwiększa pokrycie analityczne mniejszych firm, co zwiększa 
ich ekspozycję na analityków oraz inwestorów i w efekcie może się przyczyniać 
do zmniejszenia kosztu kapitału własnego. Jest też prawdopodobne, że emitenci 
wykorzystujący format danych interaktywnych na wszystkich etapach swojego 
cyklu sprawozdawczego mogą w dużym stopniu zwiększyć użyteczność informa-
cji na potrzeby wewnętrzne (Interactive…, 2009: 125–131).

Według ESMA XBRL może uprościć proces raportowania przez przedsiębior-
stwa, a także ułatwić użytkownikom dostęp do raportów finansowych oraz ich 
analizę i porównywalność (Qualitative…, 2016: 15–35; The Cost…, 2016: 59–63). 
W tabeli 3 zestawiono potencjalne korzyści związane z zastosowaniem XBRL 
wskazywane przez ESMA.

Według ESMA zastosowanie XBRL na potrzeby raportowania na rynkach 
kapitałowych można uznać za korzystne dla emitentów, inwestorów i właściwych 
organów (Qualitative…, 2016: 21–23). Dla emitentów implementacja XBRL może 
potencjalnie wiązać się z oszczędnościami i redukcją obciążeń administracyjnych. 
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Inwestorzy zyskują dostęp do informacji w ustrukturyzowanym formacie elektro-
nicznym, co zwiększa porównywalność danych, poprawia możliwości wyszukiwania 
i pozwala na porównania między krajami. Dla regulatorów rynków kapitałowych 
zastosowanie XBRL wiąże się z automatyzacją, standaryzacją, większą dostępno-
ścią, przejrzystością i jakością danych finansowych.

Tabela 3.  Wpływ zastosowania XBRL na procesy raportowania przedsiębiorstw 
oraz na dostęp do danych i możliwości ich analizy przez obiorców raportów 
finansowych – stanowisko ESMA

Korzyści 
z zastosowania XBRL Wyjaśnienie

Uproszczenie procesu 
raportowania przez 
przedsiębiorstwa

Dzięki automatyzacji części czynności możliwe jest usprawnienie i ułatwienie 
sporządzania sprawozdań finansowych

Ułatwienie dostępu 
do raportów 
finansowych 
ze strony ich 
użytkowników

Dokumenty XBRL można łatwo odczytać bez konieczności zakupu określonej 
technologii, ponieważ plik XHTML, w którym osadzone są dane XBRL, 
można przeglądać za pomocą popularnych przeglądarek internetowych, 
które są powszechnie i ogólnie dostępne. Ponadto, oznaczanie informacji 
finansowych w raportach za pomocą metadanych XBRL ułatwia użytkownikom 
znalezienie odpowiednich informacji, ponieważ użytkownik może wykorzystać 
etykiety do zlokalizowania wyszukiwanych informacji. Co więcej, taksonomie 
XBRL mogą zawierać etykiety w kilku językach. W takim przypadku użytkownicy 
mogą porównywać pozycje w sprawozdaniach finansowych między emitentami, 
nawet jeśli emitenci przygotowują swoje sprawozdania finansowe w różnych 
językach. Różnorodne produkty oprogramowania umożliwiają konwersję 
informacji XBRL do innych formatów często pożądanych przez użytkowników, 
takich jak SQL lub Microsoft Excel

Ułatwienie analizy 
i porównywalności 
raportów 
finansowych

Dokumenty XBRL zawierają etykiety XBRL, dzięki którym możliwe jest 
automatyczne wyszukiwanie i analizowanie ogromnych ilości informacji. 
Umożliwia to inwestorom, analitykom i organom regulacyjnym dostęp do 
danych finansowych i ich analizowanie, porównywanie ujawnień między 
emitentami oraz dokonywanie porównań z poprzednimi ujawnieniami od tego 
samego emitenta

Źródło: opracowanie własne na podstawie Qualitative… (2016: 15–35); The Cost… (2016: 59–64).

XBRL jest również przedmiotem zainteresowania ze strony środowiska nauko-
wego. Większość badań koncentruje się na potencjalnym wpływie XBRL na rynek 
kapitałowy i jego uczestników (Klimczak, 2017a: 125–138). Technologia XBRL 
może zwiększać efektywność i sprawność przetwarzania danych przez ich użyt-
kowników. Dzięki temu zastosowanie XBRL może korzystnie wpływać na wiele 
aspektów funkcjonowania rynków kapitałowych.

Jednym z potencjalnych skutków zastosowania XBRL na potrzeby raportowania 
na rynku kapitałowym może być zmniejszenie asymetrii informacyjnej pomiędzy 
uczestnikami rynku, wynikające przede wszystkim ze zwiększenia dostępności do 
danych dla szerszego grona użytkowników (Klimczak, 2017b: 293–301).
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Interaktywne dane ułatwiają analitykom i inwestorom gromadzenie oraz ana-
lizowanie dużej ilości danych w krótkim czasie. W związku z tym XBRL może 
redukować koszt pozyskiwania i przetwarzania informacji, a w konsekwencji pro-
wadzić do zmniejszenia kosztu kapitału własnego.

Zastosowanie XBRL na potrzeby raportowania powoduje, że przetwarzanie 
i analizowanie informacji staje się tańsze, szybsze oraz bardziej efektywne, przez 
co XBRL może korzystnie wpływać na pracę analityków rynkowych.

W tabeli 4 zestawiono przykłady badań, w których zostały potwierdzone 
wymienione pozytywne aspekty wykorzystania standardu XBRL.

Tabela 4.  Korzyści wynikające z zastosowania XBRL na potrzeby sprawozdawczości 
finansowej – przykłady empirycznych weryfikacji

Zidentyfikowane korzyści Przykłady badań naukowych

Zwiększenie zdolności przetwarzania 
i analizowania danych przez ich 
użytkowników

• Janvrin, D. J., Pinsker, R. E., Mascha, M. F. (2013: 35–49)
• Hodge, F. D., Kennedy, J. J., Maines, L. A. (2004: 687–703) 

Zmniejszenie asymetrii informacyjnej 
pomiędzy uczestnikami rynku kapitałowego

• Geiger, M. A., North, D. S., Selby, D. D. (2014: 66–83)
• Cong, Y., Hao, J., Zou, L. (2014: 181–207)
• Yoon, H., Zo, H., Ciganek, A. P. (2011: 157–163) 

Zwiększenie płynności akcji • Liu, Ch., Luo, X., Wang, F. L. (2017: 42–50) 

Redukcja kosztów kapitału własnego • Chen, S., Harris, L., Li, W., Wu, D. (2015: 123–145)
• Li, O. Z., Lin, Y., Ni, Ch. (2012)

Zwiększenie pokrycia analitycznego spółek • Liu, C., Wang, T., Yao, L. J. (2014: 69–82)
• Liu, C., O’Farrell, G. (2013: 297–313)
• Li, O. Z., Lin, Y., Ni, Ch. (2012)
• Ly, K. (2012: 25–44) 

Źródło: opracowanie własne.

Zastosowanie XBRL jako standardu wymiany informacji wiąże się z koniecz-
nością poniesienia określonych nakładów finansowych przez poszczególnych 
uczestników tej wymiany (Klimczak, 2018b: 107–121).

US SEC przed opublikowaniem w 2009 r. zasad wdrożenia XBRL na amery-
kańskim rynku kapitałowym oszacował średnie bezpośrednie koszty związane 
z przesyłaniem i publikowaniem interaktywnych sprawozdań finansowych oraz 
innych informacji ponoszonych przez emitentów. Dane na temat tych szacunków 
zebrano w tabeli 5.

Podobnych szacunków dokonała również ESMA, która została zobligowana 
przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/50/UE z dnia 22 paź-
dziernika 2013 r. do przeprowadzenia odpowiedniej analizy kosztów i korzyści 
związanych z zastosowaniem technologii XBRL na potrzeby raportowania w Unii 
Europejskiej. Dane na temat tych szacunków przedstawiono w tabeli 6.
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Tabela 5.  Szacunkowe koszty przygotowania raportu XBRL przez emitentów 
według analiz US SEC

Pierwszy raport 
zakładający 

blokowe 
tagowanie 
informacji 

dodatkowych

Kolejny raport 
zakładający 

blokowe 
tagowanie 
informacji 

dodatkowych 
i zestawień

Pierwszy raport 
zakładający 
szczegółowe 
tagowanie 
informacji 

dodatkowych 
i zestawień

Kolejny raport 
zakładający 
szczegółowe 
tagowanie 
informacji 

dodatkowych 
i zestawień

Przygotowanie danych 
liczbowych 31 370 USD 4310 USD 4310 USD 4310 USD

Przygotowanie informacji 
dodatkowych 1750 USD 1 750 USD 17 500 USD 8750 USD

Przygotowanie zestawień 250 USD 250 USD 1750 USD 875 USD

Oprogramowanie oraz 
usługi informatyczne 6140 USD 6140 USD 6140 USD 6140 USD

Zamieszczenie na stronie 
internetowej 1000 USD 1000 USD 1000 USD 1000 USD

Suma 40 510 USD 13 450 USD 30 700 USD 21 075 USD

Źródło: opracowanie własne na podstawie Interactive… (2009: 130–135).

Tabela 6.  Szacunkowe koszty przygotowania raportu XBRL przez emitentów 
według analiz ESMA

Samodzielne przygotowanie 
raportu rocznego w XBRL

Zlecenie przygotowania raportu 
rocznego w XBRL firmie 

zewnętrznej

Przykłady nakładów 
poniesionych przez emitenta

Koszty szkoleń, jednorazowe 
koszty pierwszego raportowania 
w formacie XBRL, koszty 
wynagrodzeń pracowników 
pracujących nad kolejnymi 
raportowaniami, koszty zakupu 
licencji oprogramowania i koszty 
utrzymania oprogramowania

Koszt usługi naliczany przez 
usługodawcę, koszty związane 
z podstawowym przeszkoleniem 
pracowników

Koszt sporządzenia 
pierwszego raportu w XBRL 13 000 EUR 8200 EUR

Koszt przygotowania 
kolejnych raportów w XBRL 4600 EUR 2400 EUR

Źródło: opracowanie własne na podstawie Qualitative… (2016: 64–96); The Cost (2016: 64–66).
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3. XBRL na rynkach kapitałowych Unii Europejskiej

XBRL jest już od dłuższego czasu przedmiotem zainteresowania instytucji Unii 
Europejskiej. Dyrektywa 2013/50/UE zmieniająca dyrektywę w sprawie przejrzy-
stości (2004/109/WE) (Dyrektywa, 2013) wprowadziła obowiązek przygotowania 
rocznych sprawozdań finansowych spółek giełdowych notowanych na europej-
skich rynkach kapitałowych w jednolitym elektronicznym formacie sprawozdaw-
czym (European Single Electronic Format – ESEF). ESMA została upoważniona do 
opracowania projektu regulacyjnych standardów technicznych w celu określenia 
tego elektronicznego formatu sprawozdawczego. Format zaproponowany przez 
ESMA wykorzystuje XBRL. ESMA przeprowadziła konsultacje publiczne w spra-
wie projektu regulacyjnych standardów technicznych – dokument konsultacyjny 
został opublikowany 25 września 2015 r. (Consultation…, 2015), a konsultacje 
zakończono w dniu 18 stycznia 2016 r. ESMA przeprowadziła dwie oceny kosz-
tów i korzyści (w 2015 i 2016 r.) (Qualitative…, 2016). Od czerwca do września 
2017 r. zorganizowano testy terenowe, których celem była ocena, czy rozważane 
projekty przepisów są wykonalne oraz ustalenie, czy i w jakim stopniu należy je 
poprawić, aby zwiększyć przydatność danych dla odbiorców raportów XBRL oraz 
zmniejszyć obciążenie dla podmiotów je przygotowujących. ESMA opublikowała 
raport końcowy na temat technicznego standardu dotyczącego europejskiego 
jednolitego standardu elektronicznego 18 grudnia 2017 r. (Final Report…, 2017). 
Rozporządzenie delegowane Komisji UE w sprawie standardów technicznych 
dotyczących jednolitego formatu sprawozdawczego zostało wydane 17 grudnia 
2018 r. (Rozporządzenie, 2018). Wniosek legislacyjny Komisji (akt delegowany) 
będzie teraz podlegał prawu Parlamentu Europejskiego i Rady do wyrażania sprze-
ciwu (trzy miesiące z możliwością jednokrotnego przedłużenia), po czym, jeśli 
nie zostaną wniesione żadne sprzeciwy, tekst wejdzie w życie po opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym.

Zgodnie z wymaganiami raportu technicznego dotyczącego ESEF wszystkie 
roczne sprawozdania finansowe muszą być sporządzone w formacie XHTML. 
W przypadku gdy roczne sprawozdania finansowe zawierają skonsolidowane spra-
wozdania finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Spra-
wozdawczości Finansowej (MSSF), emitenci muszą znakować te skonsolidowane 
sprawozdania finansowe etykietami XBRL. Na potrzeby ESEF wykorzystywana ma 
być taksonomia przygotowana przez IFRS Foundation (czyli taksonomia MSSF) 
z rozszerzeniami zaproponowanymi przez ESMA. Znaczniki XBRL powinny być 
osadzone w dokumencie XHTML przy użyciu Inline XBRL. Podstawowe elementy 
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sprawozdania finansowego (sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie 
z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapi-
tale własnym oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych) muszą być ozna-
czone szczegółowo. Poza podstawowymi elementami sprawozdania finansowego 
ESEF przewiduje blokowe (zbiorcze) oznaczanie informacji dodatkowej. Obo-
wiązek oznaczania podstawowych elementów dotyczy sprawozdań finansowych 
za lata obrotowe rozpoczynające się w styczniu 2020 r. (lub później), natomiast 
obowiązek oznaczania not dotyczy sprawozdań finansowych za lata obrotowe 
rozpoczynające się od 2022 r. (lub później). Opisane założenia dotyczą skonso-
lidowanych sprawozdań finansowych, jednak emitenci w państwach członkow-
skich mogą znakować także inne części swoich rocznych sprawozdań, jeżeli stosują 
język znaczników XBRL oraz taksonomię specyficzną dla tych części, przy czym 
taksonomia ta powinna być zapewniona przez państwo członkowskie, w którym 
są zarejestrowani.

Podsumowanie

Zastosowanie XBRL na potrzeby raportowania prowadzi do zwiększenia 
ilości i jakości informacji sprawozdawczych przekazywanych użytkownikom 
informacji, a także zwiększenia dostępności tych danych dla użytkowników. 
Oczywiście zastosowanie XBRL wiąże się z koniecznością poniesienia określo-
nych kosztów. Chociaż skala korzyści i kosztów związanych z wykorzystaniem 
XBRL w ramach sprawozdawczości finansowej odnotowywanych przez określoną 
grupę przedsiębiorstw raportujących i odbiorców tych raportów czy poszczegól-
nych przedsiębiorstw i odbiorców danych może być zależna od wielu czynników 
i uwarunkowań, to nie ulega wątpliwości, że w dłuższej perspektywie pozytywne 
konsekwencje mogą być odnotowywane przez wszystkich uczestników procesu 
wymiany informacji – zarówno zewnętrznych (inwestorów, analityków, nadzorców 
rynków kapitałowych, instytucje statystyczne, podatkowe itd.), jak i wewnętrz-
nych (emitentów raportów opartych na standardzie XBRL). Nic więc dziwnego, 
że XBRL znajduje coraz szersze zastosowanie na świecie jako narzędzie nowo-
czesnego raportowania. Od 2020 r. do grupy przedsiębiorstw obowiązkowo lub 
dobrowolnie stosujących XBRL na świecie dołączy grupa ok. 5300 emitentów 
w Unii Europejskiej.
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Wprowadzenie

Kryptowaluty stały się rzeczywistością rynkową i trudno temu zaprzeczyć, 
nawet biorąc pod uwagę spadek kapitalizacji kryptowalut z ponad 750 mld USD 
(na początku 2018 r.) do około 100 mld USD (na koniec 2018 r.) – z czego połowa 
stanowi obrót samym bitcoinem (Coinmarketcap, 2019). Minęło już około 10 lat od 
ich wprowadzenia w życie i nie widać, aby zarówno podaż, jak i popyt miały maleć 
(w ujęciu ogólnym). Należy więc określić, jak podmioty i regulacje rynku finan-
sowego mogą czy też powinny się dostosować do nowej rzeczywistości. Niniejszy 
artykuł ma na celu przedstawienie, jak ewoluuje pojęcie walut wirtualnych, w tym 
kryptowaluty, oraz dokonanie próby analizy ich funkcjonalności w porównaniu 
do tradycyjnego pojęcia pieniądza. Obecnie w większości krajów kryptowaluty 
nie stanowią oficjalnego środka płatniczego, chociaż już niektóre z państw się 
ku temu skłaniają, czego przykładem są wyspy Marshalla (pierwszy kraj wprowa-
dzający kryptowalutę jako legalny środek płatniczy), Rosja czy Wenezuela. Rosja 
zadeklarowała nawet, że potencjalnie występujący kryptorubel może zastępować 
tradycyjnego rubla wówczas, kiedy technologia blockchain zacznie zajmować zna-
czące miejsce w gospodarce (O’Neal, 2018).

Niniejsze opracowanie jest podzielone na trzy główne części. W pierwszej 
zostaną przedstawione istota i rodzaje pieniądza w ujęciu tradycyjnym, w tym 
istota pieniądza elektronicznego. W drugiej części omawiana będzie istota walut 
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cyfrowych, walut wirtualnych, technologia blockchain będąca podstawą mecha-
nizmu działania kryptowalut, a ostatecznie omawiana będzie istota kryptowalut. 
W ostatniej części niniejszego opracowania zostanie dokonana próba umiejsco-
wienia kryptowaluty w pojęciu środka płatniczego na tle bieżącej praktyki rynko-
wej oraz obecnie występujących regulacji rynku.

1. Istota i pojęcie pieniądza

Pojęcie pieniądza zmieniało się w czasie, w zależności od potrzeb i ewolucji 
systemu gospodarczego. Pierwotnie pieniądz miał funkcję towarową – wymieniano 
towar za towar w celach rozliczeniowych (Lewandowska, 2015). Wraz z upływem 
czasu pieniądz przyjął formę instrumentu, dzięki któremu można było także okre-
ślić wartość usług i towarów, co stanowi pierwszą najważniejszą jego funkcję – mier-
nika wartości. Jak podkreśla A. Piotrowska (2014), „istotą pieniądza nie jest jego 
forma, lecz obszar zastosowania”, a zgodnie z teoriami ekonomii i zgodnie z jego 
zastosowaniem, powinien on pełnić dwie dodatkowe funkcje: środka wymiany oraz 
tezauryzacji. Dzięki temu, że pełni funkcję miernika wartości, można posługiwać 
się nim także w pośrednictwie wymiany dóbr i usług jako powszechnym środkiem 
rozliczeniowym „zwalniającym od zobowiązań” (Bień i Bień, 2002). Ostatecz-
nie pieniądz pełni również funkcję tezauryzacyjną, co oznacza, że dzięki niemu 
można przechować okresowe rezerwy siły nabywczej (Bień i Bień, 2002) czy też 
majątek (Piotrowska, 2014). Gdyby jednak podjąć próby zdefiniowania pieniądza, 
można byłoby go określić jako „(…) aktywo, które przechowuje siłę nabywczą, ma 
„(…) być bardzo płynne (…) i cechować się przewidywalną wartością” (Piotrowska, 
2014). F. Mishkin z kolei bardzo ogólnie przedstawia opinie ekonomistów co do 
definicji pieniądza jako wszystkiego, co jest ogólnie uznawane za środek płatni-
czy za towary czy usługi lub jako środek spłaty długu (Mishkin i Serletis, 2011). 
Co prawda, powszechne pojęcie pieniądza ogranicza się do banknotów i monet, 
to jednak dla ekonomistów jest bardzo ograniczone rozumienie. Wynika to z tego, 
że obecnie coraz większe znaczenie ma pieniądz bezgotówkowy (inaczej bankowy), 
co w połączeniu z jego wymienionymi wcześniej funkcjami oznacza, że przyjmuje 
on inne postaci niż tylko gotówkową. Mniej płynne formy pieniądza to depozyty 
– na żądania czy terminowe (Lewandowska, 2015). Ponieważ takie instrumenty czy 
też formy pieniądza występują w wielu postaciach, to stosowane są tzw. agregaty 
monetarne, które w Polsce występują jako miary M0, M1, M2 i M3 (Lewandow-
ska, 2015), w szczególności różniąc się między sobą stopniem płynności. M0 jest 
najwęższą miarą pieniądza i dotyczy pieniądza banku centralnego rozumianego 
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jako pieniądz gotówkowy (w obiegu i w kasach w bankach komercyjnych) oraz 
środki banków utrzymane na rachunkach bieżących i rezerwach obowiązkowych 
w banku centralnym. Następnie, miara M1 uznawana jest za najbardziej płynną, 
ponieważ obejmuje gotówkę w obiegu, jak również środki na rachunkach bie-
żących (na żądania). Miara M2 stanowi miarę M1 powiększoną o mniej płynne 
pojęcie pieniądza, czyli o depozyty z terminem zapadalności do dwóch lat. Osta-
tecznie, najszersza miara – M3 stanowi miarę M2 powiększoną o pewne zobowią-
zania z tytułu operacji papierami wartościowymi (szerzej w: Lewandowska, 2015).

1.1. Rodzaje pieniądza

Omawiając tematykę związaną z kryptowalutami, należy zauważyć, że to jednak 
nie agregaty monetarne są istotne, ale raczej funkcje pieniądza oraz jego rodzaje. 
Tradycyjne pojęcie pieniądza jest także związane z pojęciami pieniądza krusz-
cowego, zdawkowego, rozrachunkowego, bankowego oraz pieniądza międzyna-
rodowego (Encyklopedia PWN, 2018). Rodzaj pieniądza kruszcowego wiąże się 
z historyczną postacią pieniądza, gdy miał on pełne pokrycie w kruszcu, a każdy 
mógł się zgłosić do banku centralnego czy innej instytucji emisyjnej i wymienić 
banknoty na odpowiadający ich wartości kruszec. Pieniądz zdawkowy różni się od 
pieniądza kruszcowego tym, że jego wartość wynika „z prawnego przymusu przyj-
mowania w nim zapłaty” (Encyklopedia PWN, 2018). Pieniądz rozrachunkowy 
to taki, którego nie ma w fizycznej postaci, a jego wartość jest wartością umowną. 
Przykładem tego rodzaju pieniądza jest obecnie funkcjonujące SDR czy wcześniej 
występujące ECU. Pieniądz rozrachunkowy jest możliwy do posiadania jedynie 
przez władze monetarne krajów należących do MFW czy podmioty uprawnione 
do emisji pieniądza rozrachunkowego (KE, Nr 555/2012). Następnie, pieniądz 
bankowy lub pieniądz bezgotówkowy powstaje w oparciu o udzielane przez banki 
kredyty, po tym jak pieniądz gotówkowy trafia do nich w postaci wkładów (Niczy-
poruk, Talecka, 2011). Ostatni rodzaj pieniądza w ujęciu tradycyjnym, który może 
mieć znaczenie dla tematyki kryptowalut, to pieniądz międzynarodowy. Tym rodza-
jem pieniądza określa się pieniądz akceptowalny poza granicami kraju, w którym 
został emitowany i może być używany w transakcjach międzynarodowych. Przez 
pewien czas taką funkcję pełnił dolar amerykański, natomiast taką rolę obecnie 
odgrywa głównie SDR. Ponadto, pieniądz międzynarodowy pełni swoją funkcję 
w sferze oficjalnej oraz prywatnej. W pierwszym przypadku taki pieniądz może 
zostać wykorzystany przez inne kraje jako waluta referencyjna, interwencyjna czy 
rezerwowa (NBP (DISE), 2011). W przypadku sfery prywatnej pieniądz międzyna-
rodowy pełni głównie funkcję fakturowania (waluta rozliczeniowa w transakcjach 
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międzynarodowych) czy też inwestycyjną (tezauryzacji) – czyli jest walutą, w której 
denominowane są depozyty, lokaty lub kredyty (Kenen, 1983). Nie można jednak 
zapomnieć o niezwykle istotnej funkcji pieniądza międzynarodowego będącej „naj-
ważniejszą funkcją ekonomiczną pieniądza” (Kurek, 2015) – jako środka wymiany 
(czy też cyrkulacji). Pieniądz, wskazując wartość towarów i usług, umożliwia bar-
dziej skuteczny handel międzynarodowy, a w szczególności transakcje handlowe.

Obecnie rola fizycznej postaci pieniądza zmniejsza się na rzecz jego odmiennej 
postaci – pieniądza elektronicznego. Przez pieniądz elektroniczny należy rozumieć 
wartość pieniężną, która jest przechowywana zarówno w sposób elektroniczny, 
jak i magnetyczny, w celu rozliczania się z transakcji płatniczych – akceptowaną 
przez inne podmioty niż tylko wydawca pieniądza elektronicznego (Dz. U. 2011, 
nr 199, poz. 1175). Wartość pieniądza elektronicznego wydawana przez mone-
tarne instytucje finansowe w obszarze euro wzrasta z roku na rok, osiągając naj-
wyższe do tej pory kwoty 9,3 mld EUR na maj 2018 r. (ECB, 2018).

Pieniądz elektroniczny należy do szeroko pojętej kategorii pieniądza cyfro-
wego – pojęcia, które w ciągu najbliższych lat zyska coraz bardziej na znaczeniu 
ze względu na tzw. kryptowaluty, które zostaną omówione w dalszej części niniej-
szego opracowania.

2. Istota walut cyfrowych

Pojęcie walut cyfrowych jest pojęciem szerokim i obejmuje nie tylko pieniądz 
elektroniczny czy kryptowaluty, „(…) środki wymiany stosowane w specyficznych 
systemach – np. w grach czy sieciach społecznościowych” (Piech, 2017). Waluty 
cyfrowe można traktować jako aktywa, których wartość jest determinowana popy-
tem i podażą, natomiast w odróżnieniu od tradycyjnego pojęcia pieniądza nie mają 
one wartości wewnętrznej (BIS, 2015). Ponieważ takie waluty nie są zabezpie-
czone przez żadną władzę monetarną, to ich wartość uzależniona jest wyłącznie 
od przekonania, że będzie można się nimi rozliczyć z transakcji za towary i usługi. 
Jednak to, czy i jak waluty cyfrowe będą się dalej rozwijać, będzie zależało zarówno 
od czynników podażowych, jak i popytowych.

Do czynników podażowych można zaliczyć przykładowo (BIS, 2015):
• fragmentację walut cyfrowych – duża liczba rodzajów obecnie działających 

walut cyfrowych może stanowić znaczącą barierę w ich stosowaniu i akceptacji,
• zasięg i efektywność działania walut cyfrowych – duża fragmentacja walut 

cyfrowych oznacza także ich ograniczony zasięg i niechęć do ich stosowania 
przez przedsiębiorstwa,
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• poziom anonimowości walut cyfrowych – to, co może doprowadzić do zwięk-
szonego zainteresowania walutami cyfrowymi, może także być czynnikiem 
zniechęcającym instytucje finansowe do implementacji i stosowania niektó-
rych walut cyfrowych. Wysoki poziom anonimowości jest ważną barierą dla 
kryptowalut ze względu na wymogi przepisów regulacji prawnych przeciw-
działających praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,

• względy bezpieczeństwa walut cyfrowych – mechanizm działania walut cyfro-
wych wiąże się z tym, że zapisy poszczególnych transakcji są udostępnione 
w sieci użytkowników. Ostatecznie, poziom bezpieczeństwa transakcji i bilansu 
tych transakcji będzie zależał od szczelności poszczególnych zapisów i zmniej-
szenia ich podatności na jakiekolwiek zmiany.
Jeśli mowa o czynnikach popytowych, to mogą nimi być (BIS, 2015):

• bezpieczeństwo stosowania walut cyfrowych – kluczowy czynnik dla wszyst-
kich podmiotów zaangażowanych w transakcje odbywające się w walutach 
cyfrowych i ich obecność na rynku. Jeśli bezpieczeństwo transakcji i zapisów 
transakcyjnych nie są zapewnione, to istotnie zostaje zmniejszone zaufanie 
podmiotów do ich przydatności i ostatecznie doprowadza to także do zmniej-
szenia ich wartości,

• łatwość w obsłudze walut cyfrowych – podstawowy czynnik dla każdego rodzaju 
rozwiązania finansowego. Mowa o takich kwestiach jak liczba kroków do sfina-
lizowania transakcji czy łatwość integracji tych walut z innymi obecnie wystę-
pującymi systemami rozliczeniowymi,

• anonimowość transakcyjna – to, co może stanowić barierę dla instytucji finan-
sowych działających jako podmioty emitujące czy obsługujące waluty cyfrowe, 
dla użytkowników może być ważnym czynnikiem zwiększającym zaintereso-
wanie. Anonimowość transakcji może zainteresować również te podmioty, 
które nie ufają drugiej stronie w zakresie jej zdolności zarządzania danymi 
osobowymi, jak to jest w przypadku transakcji pomiędzy osobami fizycznymi,

• zmienność wartości walut cyfrowych – jak już wcześniej wspomniano, wartość 
walut cyfrowych opiera się głównie na wierze użytkowników w ich wartość, co 
z kolei oznacza, że mogą one być podatne na istotne wahania swojej wartości.
Wszystkie wymienione do tej pory czynniki mogą istotnie wpływać na wartość 

walut cyfrowych. Trudność w użytkowaniu kryptowaluty zmniejsza liczba poten-
cjalnych klientów. Bezpieczeństwo – nieodwołalność transakcji (to, że nie zostają 
one odrzucone). Prędkość realizacji transakcji zwiększa zainteresowanie zarówno 
klientów, jak i instytucji finansowych obsługujących te waluty, wpływając równo-
cześnie na zaufanie i wartość tych walut. Warto także podkreślić, że krótkotermi-
nowa zmienność nie jest uzależniona od czynników fundamentalnych, ale raczej 
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od motywów posiadania przez użytkowników takich walut. Historia pokazuje, że 
niektóre przypadki zmienności wartości walut cyfrowych są wynikiem spekulacji 
i chęci osiągnięcia zysków.

2.1. Istota walut wirtualnych

Istotną kategorią walut cyfrowych są waluty wirtualne. Przez pojęcie walut 
wirtualnych należy rozumieć wartość, która może w sposób cyfrowy podlegać 
wymianie handlowej oraz pełnić funkcje środka wymiany, jednostki rozliczenio-
wej oraz środka przechowywania wartości, jednak nie stanowi prawnego środka 
płatniczego (FATF, 2014). Oznacza to, że taka waluta nie jest emitowana ani gwa-
rantowana przez żadne instytucje monetarne, a jedynie pełni wymienione wyżej 
funkcje za zgodą uczestników danej społeczności, w której jest stosowana. Według 
propozycji raportu FATF, waluty wirtualne można podzielić na wymienialne i nie-
wymienialne (FATF, 2014). Wymienialne waluty wirtualne mają ekwiwalentną 
wartość w oficjalnych walutach i można je wymieniać na realny środek płatniczy 
i z powrotem, dowolną ilość razy. Niewymienialne waluty wirtualne pełnią swoją 
rolę w zamkniętych wirtualnych środowiskach, takich jak te związane z wielo-
osobowymi grami online. Ponadto, waluty wirtualne mogą być scentralizowane 
i zdecentralizowane (FATF, 2014). Z definicji waluty niewymienialne są scentra-
lizowane. Scentralizowane waluty wirtualne są emitowane przez jeden podmiot, 
który można uznać za administratora. Określa on warunki, na podstawie których 
można stosować daną walutę wirtualną. Ma również prawo jej wycofania z „obiegu”. 
Z kolei zdecentralizowane waluty wirtualne, znane również jako kryptowaluty, nie 
mają scentralizowanego podmiotu, który nadzoruje obrót nimi, ponieważ podle-
gają one transakcjom osoba–osoba (peer-to-peer).

2.2. Istota blockchain

Kluczową cechą niektórych walut wirtualnych (zdecentralizowanych), a co 
za tym idzie kryptowalut, jest stosowanie tzw. technologii rozproszonego reje-
stru (Distributed Ledger Technology – DLT) (NBP i KNF, 2017). Technologia DLT 
pozwala w sposób anonimowy zapisać własność w postaci wirtualnych aktywów, 
ułatwiając w ten sposób transakcje typu peer-to-peer (SFC – Hong Kong, 2018). 
Celem tej technologii jest zapewnienie bezpiecznych i skutecznych transakcji 
pomiędzy uczestnikami, którzy nie mają do siebie wystarczającego zaufania, bez 
udziału pośrednika (np. instytucji finansowej takiej jak bank). Technologia DLT 
stanowi więc grupę protokołów oraz infrastrukturę pozwalające komputerom 
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znajdującym się w różnych lokalizacjach na inicjowanie bądź zatwierdzanie 
transakcji oraz aktualizację rekordów ww. rozproszonego rejestru w sposób zsyn-
chronizowany (Bech i Garratt, 2017). Stosowanie rejestru rozproszonego nie 
jest w istocie nowym pomysłem. Wcześniej zawsze jednak wymagało scentrali-
zowanego podmiotu, który wykonywał odpowiednie kroki, aby utrzymać spój-
ność rejestru – a zatem danych, które są rozproszone między uczestnikami sieci. 
Najprostszym sposobem, aby osiągnąć spójność rejestru danych, jest utrzymanie 
głównego rejestru, który podlega okresowej aktualizacji i jest na bieżąco udostęp-
niany wśród uczestników tej sieci. Systemy DLT nie wymagają z kolei uczestnictwa 
podmiotu scentralizowanego, gdyż jego rolę przyjmują sami uczestnicy systemu. 
Ostatecznie, w systemach DLT, transakcje są przeprowadzone na poziomie peer-
-to-peer i upowszechniane uczestnikom, którzy dokonują autoryzacji w partiach 
czy też blokach – stąd nazwa technologii blockchain (mimo że nie jest to tech-
nologia, a raczej sposób ustrukturyzowania danych (Lezoń, 2016)). Każdy blok 
ma informacje dotyczące transakcji zawartych między uczestnikami. Stanowią je 
np. nadawca, odbiorca, klucz publiczny odbiorcy czy podpis nadawcy, kwota, daty 
czy tzw. skrót (Hash) poprzedniego bloku (Lafaille, 2018). Każdy blok zapełnia 
się po osiągnięciu określonego rozmiaru pamięci – nie liczby transakcji. Ponadto, 
są one powiązane z poprzednimi blokami za pośrednictwem skrótu, stanowiącego 
pewnego rodzaju klucz identyfikujący każdego z bloków (PWC, 2019). Ostatecz-
nie, pomimo tego, że informacje są publiczne (zawarte i dostępne dla wszystkich 
uczestników blockchain), to dostęp do nich praktycznie nie jest możliwy bez uży-
cia odpowiednich kluczy publicznych i prywatnych.

Technologia blockchain jest uznawana za niezwykle bezpieczną i stanowi 
przedmiot zainteresowania wielu instytucji, ale nie oznacza to, że jest pozbawiona 
wad czy nienarażona na niebezpieczeństwa. Obecnie można wyróżnić co naj-
mniej pięć rodzajów ryzyka związanych z technologią blockchain (Martin, 2018):
1) wrażliwość/słabość w punktach końcowych, ryzyko związane z usługodawcami, 

nieznane efekty pełnej implementacji blockchain, brak regulacji i standardów 
oraz nietestowany kod. Warto podkreślić, że najwrażliwszy punkt bezpieczeń-
stwa leży na zewnątrz samego łańcucha informacji, a dokładniej, w jego punk-
tach końcowych. To właśnie w tych punktach, w których blockchain spotyka 
się z człowiekiem, rodzą się największe pytania o kwestie bezpieczeństwa,

2) aby odtworzyć informacje zawarte w blockchain, potrzebne są klucze publiczne 
i prywatne. Pomimo tego, że nie są one dostępne wewnątrz blockchain, bez-
pieczeństwo transakcji będzie zależało od tego, jak użytkownicy samodzielnie 
zabezpieczą dostęp do tych kluczy,
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3) wraz ze wzrostem zainteresowania i popularności technologii blockchain 
wzrasta także liczba usług opartych na tej właśnie technologii. Jeśli jednak 
usługi czy infrastruktura usługodawców będą wadliwe, może to stworzyć 
istotne luki w bezpieczeństwie danych osobowych i transakcyjnych. Ostat-
nie rodzaje ryzyka związane są w pewnym sensie z krótkim czasem istnienia 
technologii blockchain,

4) ponieważ system blockchain wzrasta wraz z liczbą użytkowników, a w szcze-
gólności transakcji, to nie wiadomo, jak taki system zadziała przy pełnej imple-
mentacji, czyli wtedy, kiedy stanie się powszechnie stosowany,

5) ostatnia wątpliwość, którą się obecnie wymienia, to brak standardów i regula-
cji obejmujących technologię blockchain. Z jednej strony, niektórzy uważają 
to za istotną wadę, z drugiej strony inni uważają, że właśnie brak tych regu-
lacji jest istotą blockchain pozwalającą na dalszy rozwój. Obszary zagadnień 
związanych z regulacjami i standardami technologii blockchain są niezwykle 
trudne i bardzo dyskusyjne. Chociaż brak regulacji jest rzeczywiście czynnikiem 
doprowadzającym do dynamicznego rozwoju tej technologii, to w przyszłości 
może zaistnieć konieczność wprowadzenia określonych standardów informa-
tycznych. Wynika to z potencjalnego rozrostu różnorodnych systemów stosu-
jących tę technologię i możliwej konieczności ich połączenia. Odpowiednia 
standaryzacja z pewnością ułatwiłaby przystępne połączenie tych systemów 
oraz ujednolicenie ich rozwoju technologicznego. Ostatni punkt jest związany 
z doświadczalnym charakterem technologii blockchain poza jej zastosowa-
niem przy kryptowalutach.

2.3. Istota kryptowalut

Kryptowaluty są określane jako waluty wirtualne zdecentralizowane, ale ich 
precyzyjne zdefiniowanie jest niezwykle trudne. Wiodące instytucje i organiza-
cje międzynarodowe w dziedzinie finansów, takie jak Europejski Bank Centralny 
(EBC), określają kryptowaluty jako kategorię walut należących do walut wirtual-
nych, mogących dwustronnie być połączone z rzeczywistą ekonomią, tzn. wystę-
pują odpowiednie kursy konwersji kryptowaluty (kupna i sprzedaży) na dowolną 
oficjalną walutę. Ostatecznie, można tymi walutami kupić zarówno „wirtualne”, 
jak i realne dobra oraz usługi (Houben i Snyers, 2018). Podobnie jak EBC, Mię-
dzynarodowy Fundusz Walutowy określa kryptowaluty jako cyfrowe oznaczenia 
wartości emitowane przez podmioty prywatne i denominowane we własnej zde-
finiowanej jednostce (Houben i Snyers, 2018). Europejski Urząd Nadzoru Ban-
kowego (EBA) także określa je jako waluty wirtualne, nieemitowane przez żaden 
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bank centralny (czy inny podmiot publiczny), nieprzywiązane do żadnej oficjal-
nej waluty, ale stosowane przez podmioty jako środek płatniczy, który może być 
przeniesiony, przechowywany lub podlegać transakcjom w sposób elektroniczny. 
Bank Światowy określa kryptowaluty podobnie, jako będące walutami cyfrowymi, 
ale także, aby określić wiarygodność użytkowników (consensus) i przeprowadzić 
transakcje (World Bank, 2017), jako waluty opierające się na mechanizmach 
kryptograficznych.

Co prawda, wyżej wymienione podmioty nie uznają kryptowalut za oficjalny 
środek płatniczy, jednak należy podkreślić, że niektóre kryptowaluty (głów-
nie bitcoin) zostały w pewnych miejscach uznane za metodę płatniczą. Dotyczy 
to np. Szwajcarii, w której można nimi zapłacić lokalne podatki. W Japonii z kolei 
bitcoin jest uznawany za pełnoprawną metodę płatniczą (Piech, 2017). Koniecz-
nie należy tutaj podkreślić, że ustawodawstwo Japonii regulujące kryptowaluty 
określa je jako prawo własności lub inaczej „wartościową własność“ (property of 
value), która może zostać zastosowana jako metoda płatności za zakup czy wyna-
jem dóbr oraz usług i która może być wymieniana pomiędzy niesprecyzowanymi 
podmiotami za pośrednictwem elektronicznego systemu transferu danych (Lib-
rary of Congress, 2018). Oznacza to, że kryptowaluty nie są traktowane w tym 
kraju jako waluta, ale raczej jako metoda płatnicza.

3.  Kryptowaluty jako potencjalny środek płatniczy 
w obecnej praktyce rynkowej oraz przy występujących 
regulacjach rynku

Jeżeli wziąć pod uwagę funkcje pieniądza powszechnie wymieniane w literatu-
rze oraz w niniejszym opracowaniu, to warto ocenić, w jakim stopniu kryptowaluty 
pełnią funkcje miernika wartości, środka wymiany oraz tezauryzacyjną. Jeśli zacząć 
od funkcji miernika wartości, to można powiedzieć, że jest to pierwszy krytyczny 
punkt, przy którym kryptowaluty nie są w stanie w pełni „konkurować” z pienią-
dzem w ujęciu tradycyjnym. Jeśli uznać funkcję miernika wartości za możliwość 
określenia wartości danego towaru w postaci ceny (w formie pieniężnej), to w ogól-
nym rozumieniu pojęcia kryptowaluty częściowo spełniają tę funkcję (Franków, 
Kopyściański, 2016). Istotnym punktem spornym pozostaje określenie, czy taka 
funkcja może zostać ostatecznie spełniona przez „pieniądz”, którego wartości nie 
stanowi siła nabywcza, tak jak w przypadku pieniądza w ujęciu tradycyjnym, lecz 
kurs wymiany z innymi (już oficjalnymi) walutami. Wartość (stabilność) pie-
niądza w ujęciu tradycyjnym jest zagwarantowana przez taki podmiot jak bank 
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centralny lub inny o podobnym charakterze. Odpowiednio prowadzona polityka 
monetarna ma na celu utrzymanie wartości pieniądza, co z kolei wynika z zaufania 
i gwarancji, jakie zapewniają państwo. Ponadto, z tego względu, że kryptowaluty 
nie mają wewnętrznej wartości jak pieniądz w ujęciu tradycyjnym, a ich wartość 
zależy od wielu, często niezwiązanych bezpośrednio z kryptowalutami czynni-
ków, to funkcja miernika wartości nie może być spełniona, tak jak w przypadku 
oficjalnych środków płatniczych (Kurek, 2015). Z kolei funkcję środka wymiany 
można uznać za spełnioną przez wiele kryptowalut, w szczególności bitcoin, który 
jest najbardziej rozpowszechnioną kryptowalutą. Jak podkreśla R. Kurek (2015), 
bitcoin jest powszechnie akceptowany nawet już nie tylko przez samych użytkow-
ników, ale również przez niektóre podmioty publiczne, np. Szwajcarię. Jest łatwo 
przenośny, gdyż wymaga jedynie dostępu do komunikacji internetowej w celu 
zaksięgowania transakcji nim. Jest łatwo podzielny, bowiem przykładowo bitcoin 
dzieli się na osiem miejsc po przecinku, zapewniając dużą dokładność transak-
cyjną. Ostatecznie, kryptowaluty są uznawane za niemożliwe do sfałszowania ze 
względu na mechanizm blockchain i kryptografię będącą podstawą konstrukcji 
kryptowalut. Ostatnią funkcję, tezauryzacyjną, polegającą na możliwości przecho-
wywania wartości, można byłoby uznać za niemal spełnioną ze względu na to, że 
kryptowaluty poprzez swoją konstrukcję nie podlegają inflacji. Ograniczona ilość, 
która nadaje im charakter rzadkości, może doprowadzić do istotnego wzrostu ich 
wartości, a zatem zwiększyć popyt w celach przechowywania wartości. Ostatecz-
nie jednak, funkcja tezauryzacyjna w przypadku kryptowalut jest niemożliwa do 
spełnienia – ponownie ze względu na nieistnienie siły nabywczej. Można stwier-
dzić, że dotychczas wartość kryptowalut była związana z celem spekulacyjnym, 
a gwałtowne i znaczące wahania wartości nie skłaniają ku temu, aby przypisać im 
stałą siłę nabywczą. Warto jednak zwrócić uwagę na dwie kwestie mogące zmienić 
te wnioski w przyszłości. Po pierwsze, każda kryptowaluta w swojej początkowej 
fazie może podlegać istotnym wahaniom. Po drugie, jeśli kryptowaluty zaczynają 
się stawać powszechną metodą płatniczą, to oznacza, że sami uczestnicy mają 
do nich zaufanie. Wraz ze wzrastającą obecnością kryptowalut na rynku wzrasta 
także gwarancja co do ich siły nabywczej (na zasadzie: too big to fall), jak również 
ich potencjalnej funkcji tezauryzacyjnej. Gdy mowa o obecności kryptowalut i ich 
aktywności, warto zauważyć, że nawet po pęknięciu bańki spekulacyjnej na rynku 
bitcoin w 2018 r. wielkość obrotu kryptowalutami znajduje się na podobnym pozio-
mie, co przed działaniami spekulacyjnymi, co pokazuje rysunek 1.
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Rysunek 1.  Wielkość kapitalizacji kryptowalutami w okresie styczeń 2017–styczeń 
2019 (mld USD)
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Źródło: Coinmarketcap (2019).

W świetle obowiązujących światowych regulacji rynku finansowego czy też 
interpretacji przez nauki ekonomiczne pojęcia „oficjalnego środka płatniczego” 
z pewnością kryptowaluty nie mogą być jeszcze za taki uznawane. Nie spełniają też 
one warunków koniecznych do uznania za walutę oficjalną – choćby konieczności 
występowania kraju pochodzenia gwarantującego wartość waluty oraz sprecyzo-
wanego podmiotu emitującego walutę. Wprawdzie SDR emitowane przez MFW 
nie należą do konkretnego kraju, ale są uznawane za walutę, ponieważ są emito-
wane przez jeden, bardzo specyficzny podmiot (skupiający 189 krajów) i dla bar-
dzo sprecyzowanych celów. Kryptowaluty są jednak zdecentralizowane oraz nie 
mają podmiotu emitującego i gwarantującego wartość czy wymienialność walut. 
W obecnych warunkach i istniejących regulacjach prawnych nie można uznać 
walut wirtualnych i kryptowalut za oficjalne środki płatnicze, co nie oznacza, że 
w przyszłości tak się nie stanie. Jak wcześniej wspomniano, coraz więcej krajów 
przyjmuje kryptowaluty jako metodę płatniczą, natomiast nadal nie jako walutę. 
Wyjątkiem są Niemcy, gdzie jedynie bitcoin został uznany za środek płatniczy 
(waluta), jednak tylko w transakcjach prywatnych (Kurek, 2017). W Polsce obrót 
walutami wirtualnymi wewnątrz kraju nie narusza wewnętrznych przepisów prawa 
ani prawa europejskiego (unijnego) (NBP i KNF, 2017). Trudno jednak, aby gdzie-
kolwiek zostały naruszone regulacje prawne, ponieważ jak na razie w większości 
krajów wyraźnych regulacji brak lub też rzadko one występują. Istnieją co prawda 
pewne interpretacje podatkowe, jak np. w Wielkiej Brytanii, zwalniające bitcoin 
z podatku VAT i traktujące go jako „zbywalny instrument finansowy” (Piotrowska, 
2014). Można je uznać za bardzo korzystne dla podmiotów handlujących tą krypto-
walutą oraz dla jej dalszego rozwoju. Trudno jednak przewidzieć, jak kryptowaluty 
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zostaną określone z punktu widzenia regulacyjnego. Z jednej strony z pewnością 
podmioty nadzorujące gospodarkę i instytucje rynku finansowego chcą obserwo-
wać dalszy rozwój kryptowalut, jednak z drugiej strony trudno jest wprowadzać 
szczegółowe regulacje, kiedy kryptowaluty nie są emitowane i kontrolowane przez 
jeden podmiot centralny. To z kolei oznacza, że wprowadzenie regulacji dotyczą-
cych kryptowalut będzie wymagało innego podejścia niż dotychczasowe, czyli 
regulacji przypadków obejmujących scentralizowane instrumenty (finansowe).

Podsumowanie

Stały wzrost liczby rodzajów kryptowalut dostępnych na rynku oraz gwałtowne 
wahania ich wartości skłaniają użytkowników do zachowań spekulacyjnych, a nie 
do użytkowania zgodnie z cechami i funkcjami występującymi w przypadku środ-
ków płatniczych w ujęciu tradycyjnym. Aspekt spekulacyjny handlu kryptowalu-
tami wydawałby się istotną barierą wzrostu ich wiarygodności, gdyby nie fakt, że 
niektóre z kryptowalut stają się coraz częściej akceptowalnymi metodami płatni-
czymi, co wskazuje na wzrost zaufania użytkowników do ich wartości i wiarygod-
ności. Nie gwarantuje to jeszcze, że staną się one oficjalnym środkiem płatniczym, 
jednak to istotny krok w tym kierunku. Z punktu widzenia regulacyjnego i nauk 
ekonomicznych nie można jeszcze uznać kryptowaluty za równą pieniądzu w uję-
ciu tradycyjnym, gdyż nie spełnia ona trzech podstawowych funkcji pieniądza 
– środka wymiany, miernika wartości oraz tezauryzacji. Aby tak się stało w przy-
szłości, będzie konieczne inne interpretowanie kryptowaluty lub zmiana sposobu, 
w jaki definiowany jest środek płatniczy. Wymagana jest jednak dalsza obserwa-
cja co do kierunku rozwoju kryptowalut i funkcji, jakie będą pełniły, na podstawie 
zauważalnych potrzeb użytkowników.

Ostatecznie, wymagane będą dalsze okresowe badania naukowe uwzględnia-
jące poziom obecności kryptowalut w gospodarce.
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Ewolucja polityki fiskalnej 
w Unii Europejskiej w latach 2011–2017

Wprowadzenie

Strefa euro, a wraz z nią niemal cała Unia Europejska, przeszły w latach 2011–
2017 bardzo trudny okres kryzysu finansów publicznych, który zagroził konstrukcji 
unii walutowej, ale i stał się zaczynem ważnych reform instytucjonalnych w tej sferze.

Artykuł obrazuje ewolucję w tym okresie polityki fiskalnej w Unii Europej-
skiej i strefie euro jako całości oraz w wybranych 12 krajach członkowskich. Poli-
tyka ta analizowana jest w dwu aspektach – zmian pozycji fiskalnej na tle sytuacji 
koniunkturalnej oraz czynników kształtujących zmiany poziomu długu publicz-
nego w relacji do PKB. W pierwszym punkcie rozpatrywany jest pierwszy aspekt, 
a w kolejnym – ten drugi. Punkt trzeci zawiera główne wnioski.

1. Zmiany pozycji fiskalnej na tle sytuacji koniunkturalnej

Pozycję fiskalną (fiscal stance) gospodarki definiujemy jako relację pierwot-
nego salda strukturalnego1 do potencjalnego PKB. Natomiast luka produktowa 
(a więc różnica pomiędzy aktualnym a potencjalnym PKB, również liczona w rela-
cji do potencjalnego PKB) została przyjęta jako wskaźnik pozycji koniunktural-
nej gospodarki. Tabela 1 przedstawia te dwa wskaźniki dla 2010 r. w odniesieniu 
do Unii Europejskiej jako całości, strefy euro oraz 12 wybranych krajów człon-
kowskich UE, na które składają się, częściowo nakładające się, trzy ich grupy: 

1 A więc salda strukturalnego pomniejszonego o koszty obsługi długu publicznego.
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pięć największych gospodarek (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Hisz-
pania), tzw. kraje PIIGS (Portugalia, Irlandia, Włochy, Grecja i Hiszpania) oraz 
kraje Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Węgry, Czechy i Słowacja).

Jak ukazuje tabela, najgorsza koniunktura była w 2010 r. udziałem Hiszpanii, 
Wielkiej Brytanii, Grecji, Węgier i Irlandii. Tylko w Polsce i Portugalii występo-
wała dodatnia luka produktowa. Z kolei najgorszą pozycję fiskalną miały Irlandia, 
Słowacja, Portugalia, Polska i Hiszpania. Dodatnie pierwotne saldo strukturalne 
odnotowały jedynie Niemcy, Węgry i Włochy. Podjęcie konsolidacji fiskalnej dyk-
towanej kryzysem zadłużeniowym, który dotknął wiele krajów strefy euro, było 
w tych warunkach szczególnie trudne dla tych z nich, które miały wysokie ujemne 
luki produktowe.

Tabela 1.  Pierwotne saldo strukturalne sektora finansów publicznych oraz luka 
produktowa w 2010 roku (w % potencjalnego PKB)

Wyszczególnienie Saldo Luka produktowa

Unia Europejska –1,86 –2,35

Strefa euro –1,47 –2,17

Czechy –2,57 –1,07

Niemcy 0,61 –2,01

Irlandia –6,14 –3,70

Grecja –3,96 –3,78

Hiszpania –5,20 –4,28

Francja –3,40 –1,45

Włochy 0,93 –2,02

Węgry 0,78 –3,75

Polska –5,49 1,22

Portugalia –5,59 0,08

Słowacja –5,79 –0,58

Wielka Brytania –4,13 –4,01

Źródło: obliczenia własne na podstawie bazy danych AMECO (European Commission, 2018b).

Rysunek 1 ilustruje skutki zacieśnienia fiskalnego realizowanego w warunkach 
występowania ujemnej luki produktowej. Na osi odciętych zaznaczony jest PKB 
(y), a na osi rzędnych – saldo sektora finansów publicznych w relacji do PKB (s). 
Wzrost poziomu PKB pociąga za sobą cykliczny wzrost salda sektora finansów 
publicznych zgodnie z wzorem:

s = s* + ε(y − y)
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gdzie: ε – półelastyczność2 salda s względem luki produktowej y − y , s* – saldo 
strukturalne, y  – PKB potencjalny.

W sytuacji początkowej, przy bieżącym PKB na poziomie yr oraz saldzie struk-
turalnym na poziomie s* i PKB potencjalnym na poziomie y , całkowite saldo sek-
tora finansów publicznych notuje deficyt na poziomie s0. Zacieśnienie fiskalne 
wyrażające się poprawą salda strukturalnego z s* do s1* pociąga, co prawda, za 
sobą poprawę całkowitego salda do poziomu s1, ale zarazem pogłębienie (o sile 
zależnej od wielkości mnożnika fiskalnego) ujemnej luki produktowej z yr − y  
do yrr

′ − y  i mniejszą z tego tytułu poprawę tego salda (co ukazuje strzałka skie-
rowana w dół).

Rysunek 1. Efekty zacieśnienia fiskalnego w warunkach ujemnej luki produktowej

y  

S

y  

S*
yr

S0

S1

S1*

yrr

_

Źródło: opracowanie własne.

Mimo świadomości tych negatywnych skutków ubocznych polityka fiskalna 
w większości krajów strefy euro i Unii Europejskiej została w latach 2011–2013 
silnie zacieśniona, a dopiero od 2014 r. stała się bardziej akomodacyjna. Ilu-
strują ten proces przedstawione poniżej rysunki3. Zostały one skonstruowane 
drogą zestawienia poziomów luki produktowej oraz zmian pierwotnego salda 
strukturalnego.

2 Wielkość tę należy interpretować jako miarę wzrostu salda budżetu w relacji do PKB (w p.p.) pod 
wpływem wzrostu bieżącego PKB względem potencjalnego PKB o 1%.

3 Idea konstrukcji tych rysunków została zaczerpnięta z Bènasssy-Quéré A., Cœuré B., Jacquet P., 
Pisani-Ferry J. (2010), s. 178–179.
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Dzięki temu można było wyodrębnić cztery kategorie dyskrecjonalnej poli-
tyki fiskalnej4:
• procyklicznego zaostrzenia (zacieśnienia), gdy saldo budżetu poprawia się 

w warunkach występowania ujemnej luki produktowej,
• antycyklicznego zaostrzenia (zacieśnienia), gdy saldo budżetu poprawia się 

w warunkach występowania dodatniej luki produktowej,
• antycyklicznego poluzowania, gdy saldo budżetu pogarsza się w warunkach 

występowania ujemnej luki produktowej,
• procyklicznego poluzowania, gdy saldo budżetu pogarsza się w warunkach 

występowania dodatniej luki produktowej.
W całej Unii Europejskiej w 7-leciu obejmującym lata 2011–2017 można wyod-

rębnić dwa podokresy: dominacji polityki procyklicznego zaostrzania w latach 
2011–2013 oraz antycyklicznego poluzowania od 2014 r., z epizodem lekkiego 
zaostrzenia w 2016 r. (rysunek 2)5. Największy wysiłek na polu konsolidacji fiskal-
nej wystąpił w latach 2011–2012, a najgłębsza recesja w 2013 roku.

Rysunek 2. Unia Europejska – kształt polityki fiskalnej w latach 2011–2018
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z bazy AMECO (European Commission, 2018b).

Bardzo podobna ewolucja dotyczyła polityki fiskalnej w strefie euro. Tylko 
amplitudy zmian pozycji fiskalnej były nieco większe niż w odniesieniu do UE 
jako całości, zaś podokres antycyklicznego luzowania rozpoczął się dopiero od 
2015 r. (rysunek 3).

4 Wobec stosowania jako miary pozycji fiskalnej pierwotnego salda strukturalnego nie bierze się 
tu pod uwagę działania automatycznych stabilizatorów.

5 Na tym wykresie oraz kolejnych uwzględnione również zostały prognozy Komisji Europejskiej 
na 2018 rok, pobrane z bazy AMECO w lutym 2019 r. (European Commission, 2018b). 
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Rysunek 3. Strefa euro – kształt polityki fiskalnej w latach 2011–2018
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z bazy AMECO (European Commission, 2018b).

W czwórce dużych krajów Unii Europejskiej należących do strefy euro najbar-
dziej ustabilizowana w badanym okresie była polityka fiskalna Niemiec (rysunek 4). 
W 2010 r. pierwotne saldo strukturalne było dodatnie. W rezultacie – pogorsze-
niu sytuacji koniunkturalnej w 2013 r. mogło towarzyszyć znaczne poluzowanie 
polityki fiskalnej.

Rysunek 4. Niemcy – kształt polityki fiskalnej w latach 2011–2018
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z bazy AMECO (European Commission, 2018b).

Diametralnie odmiennie kształtowała się ewolucja polityki fiskalnej Fran-
cji (rysunek 5). Trwające aż do 2015 r. zacieśnienie fiskalne odbywało się niemal 
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przez cały ten okres przy pogłębiającej się ujemnej luce produktowej. Duży wpływ 
na ten obrót sytuacji miał wysoki pierwotny deficyt strukturalny w 2010 roku.

Rysunek 5. Francja – kształt polityki fiskalnej w latach 2011–2018
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z bazy AMECO (European Commission, 2018b).

Z kolei we Włoszech pierwotne saldo strukturalne było w 2010 r. dodatnie 
(rysunek 6). Jednak rozmiary długu publicznego były na tyle wysokie, że silne 
procykliczne zacieśnienie fiskalne okazało się konieczne. Największą skalę miało 
ono w 2012 roku. Od 2014 r. polityka fiskalna ma charakter antycyklicznego 
poluzowania.

Rysunek 6. Włochy – kształt polityki fiskalnej w latach 2011–2018
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z bazy AMECO (European Commission, 2018b).
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Hiszpania weszła w kryzys zadłużeniowy przy bardzo złej pozycji koniunktu-
ralnej, jak i fiskalnej. W rezultacie konsolidacja fiskalna odbywała się w warun-
kach pogłębiającej się recesji (rysunek 7). Dopiero od 2015 r. stało się możliwe 
przejście do antycyklicznego luzowania.

Rysunek 7. Hiszpania – kształt polityki fiskalnej w latach 2011–2018
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z bazy AMECO (European Commission, 2018b).

Pozycje koniunkturalna i fiskalna Wielkiej Brytanii były w 2010 r. bardzo 
zbliżone do hiszpańskich. Jednak ewolucja polityki fiskalnej była zdecydowanie 
odmienna. Zacieśnianie i luzowanie polityki fiskalnej odbywało się naprzemien-
nie w rytmie rocznym (rysunek 8). Od 2015 r. charakter polityki fiskalnej można 
określić jako antycykliczne zaostrzanie.

Rysunek 8. Wielka Brytania – kształt polityki fiskalnej w latach 2011–2018

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

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

Zm
ia

na
 p

ie
rw

ot
ne

go
 s

al
da

 s
tr

uk
tu

ra
ln

eg
o

(w
 p

.p
. p

ot
en

cj
al

ne
go

 P
KB

)

Luka produktowa (w % potencjalnego PKB)

Procykliczne zaostrzenie 

Procykliczne poluzowanie

Antycykliczne zaostrzenie

Antycykliczne poluzowanie

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z bazy AMECO (European Commission, 2018b).
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W Grecji, której stan finansów publicznych stał się zapalnikiem europejskiego 
kryzysu zadłużeniowego, praktycznie w całym analizowanym okresie prowadzona 
była konsolidacja fiskalna przy wysokiej ujemnej luce produktowej (rysunek 9). 
Przejście do lekkiego antycyklicznego poluzowania nastąpiło dopiero w 2017 roku.

Rysunek 9. Grecja – kształt polityki fiskalnej w latach 2011–2018
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z bazy AMECO (European Commission, 2018b).

Irlandia po decyzji o ratowaniu banków prywatnych z funduszy publicznych 
znalazła się w 2010 r. w sytuacji wysokiego ujemnego pierwotnego salda struktu-
ralnego i w warunkach recesji. Działania konsolidacyjne przeprowadzone w latach 
2011–2013 były bardzo silne (rysunek 10) i zarazem bardzo skuteczne. Dlatego 
od 2014 r. polityka fiskalna zmieniła kierunek na lekkie antycykliczne zaostrzanie.

Rysunek 10. Irlandia – kształt polityki fiskalnej w latach 2011–2018
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z bazy AMECO (European Commission, 2018b).
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Portugalia wkroczyła w kryzys zadłużeniowy z wysokim pierwotnym deficytem 
strukturalnym, ale przy lekko dodatniej luce produktowej. Zła sytuacja fiskalna 
wymusiła jednak konsolidację finansów publicznych, szczególnie silną w latach 
2011–2012 (rysunek 11). Od 2015 r. postępuje lekkie antycykliczne poluzowanie.

Rysunek 11. Portugalia – kształt polityki fiskalnej w latach 2011–2018
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z bazy AMECO (European Commission, 2018b).

Rysunek 12. Polska – kształt polityki fiskalnej w latach 2011–2018
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z bazy AMECO (European Commission, 2018b).

Polska, mimo relatywnie najlepszej wśród analizowanych krajów sytuacji 
koniunkturalnej, miała w 2010 r. stosunkowo wysoki pierwotny deficyt struktu-
ralny. Na tym tle doszło w latach 2011–2012 do znacznego zaostrzenia polityki 
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fiskalnej przy utrzymującej się dodatniej luce produktowej. Można zatem zakwali-
fikować ten kształt polityki fiskalnej jako antycykliczne zaostrzenie (rysunek 12). 
W kolejnych trzech latach przeszło ono w lekkie procykliczne zaostrzenie, a od 
2017 r. zmierza w kierunku lekkiego procyklicznego poluzowania.

Czechy miały w 2010 r. pozycje koniunkturalną i fiskalną zbliżone do niemiec-
kich. Działania konsolidacyjne o dość niewielkim natężeniu miały miejsce, przy 
ujemnej luce produktowej, w latach 2011–2013 (rysunek 13). Od 2014 r. polityka 
fiskalna ma kształt antycyklicznego poluzowania, z epizodem zaostrzenia w 2016 r. 
i przejściem od 2017 r. do lekkiego procyklicznego poluzowania.

Rysunek 13. Czechy – kształt polityki fiskalnej w latach 2011–2018
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z bazy AMECO (European Commission, 2018b).

Rysunek 14. Węgry – kształt polityki fiskalnej w latach 2011–2018
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z bazy AMECO (European Commission, 2018b).
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Kryzys zadłużeniowy w strefie euro uderzył w Węgry w momencie, gdy fina-
lizowały one własny wcześniejszy program konsolidacji finansów publicznych, 
okupując go dość wysoką ujemną luką produktową. Procykliczne zaostrzenie 
fiskalne wystąpiło tylko w 2012 r. (rysunek 14). Kolejne lata charakteryzowały się 
umiarkowanym antycyklicznym poluzowaniem, które od 2016 r. przekształciło się 
w procykliczne poluzowanie.

Na Słowacji pozycje fiskalna i koniunkturalna były w 2010 r. bardzo podobne do 
polskich. Wysoki pierwotny deficyt strukturalny wymusił procykliczne zaostrzenie 
w latach 2011–2013 na nieco większą skalę niż w Polsce i przy większej ujemnej 
luce produktowej (rysunek 15). Od 2014 r. polityka fiskalna ma charakter umiar-
kowanego antycyklicznego poluzowania.

Rysunek 15. Słowacja – kształt polityki fiskalnej w latach 2011–2018
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z bazy AMECO (European Commission, 2018b).

2. Czynniki kształtujące zmiany poziomu długu publicznego

Wysoki dług publiczny w wielu krajach, zwłaszcza południa strefy euro, w połą-
czeniu z dekoniunkturą i wysokimi deficytami budżetowymi z lat 2008–2009 
przyczyniły się do wybuchu europejskiego kryzysu zadłużeniowego w 2010 roku. 
Konsolidacja fiskalna będąca następstwem tego rozwoju sytuacji doprowadziła 
z czasem do ustabilizowania relacji długu publicznego do PKB w większości kra-
jów UE. W tym punkcie przedstawiona została analiza czynników kształtujących 
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zmiany tej relacji w badanym okresie lat 2011–2017. W tym celu została wyko-
rzystana następująca formuła6:

Δbt =
DPt
Yt

+ bt−1
it

1 + nt

− bt−1
nt

1+ nt

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥
+
SFt
Yt

gdzie:
bt =

DLUt

Yt

Oznaczenia:
DLUt – dług publiczny na koniec roku t,
Yt – nominalny PKB w roku t,
DPt – deficyt pierwotny sektora finansów publicznych w roku t, it – stopa oprocen-
towania długu publicznego w roku t,
nt – tempo wzrostu nominalnego PKB w roku t,
SFt – saldo dostosowań zasobowo-strumieniowych w roku t.

W tym ujęciu przyrost relacji długu publicznego do PKB można rozłożyć 
na trzy główne składniki:
• efekt deficytu pierwotnego sektora finansów publicznych,
• tzw. efekt kuli śniegowej, łączący oddziaływanie stopy oprocentowania długu 

publicznego i tempa wzrostu PKB7,
• efekt dostosowań zasobowo-strumieniowych8.

Z kolei efekt kuli śniegowej można podzielić na efekt oddziaływania stopy 
procentowej oraz efekt oddziaływania na tempo wzrostu PKB.

W rezultacie uzyskujemy 4-elementową dekompozycję przyrostu relacji 
długu publicznego do PKB. W tabelach 2–15 przedstawione zostały wyniki tej 
dekompozycji w odniesieniu do krajów, których polityka fiskalna była analizo-
wana w poprzednim punkcie.

W skali całej Unii Europejskiej podokres lat 2010–2013 wyraźnie różnił się 
od podokresu lat 2014–2017. W drugim podokresie nastąpiła bowiem ponad 
4-punktowa redukcja relacji długu publicznego do PKB, po jej wzroście o ponad 

6 Por. np. European Commission (2018a), s. 103.
7 W European Commission (2018a) dokonywana jest dalsza dekompozycja efektu kuli śnieżnej 

na efekty: stopy procentowej, realnego wzrostu PKB, stopy inflacji oraz kursu walutowego. Nieco inny 
schemat tej dekompozycji, przy uwzględnieniu tzw. efektywnej nominalnej stopy procentowej, przed-
stawia Pączek-Jarmulska (2016), s. 7–8.

8 Wielkość ta określana jest też mianem: dostosowania stanów i przepływów (por. Ministerstwo 
Finansów, 2018, s. 23). Składają się na nią trzy główne elementy: różnica między kasowym a memoria-
łowym wynikiem sektora finansów publicznych, akumulacja netto aktywów finansowych (w tym przy-
chody z prywatyzacji) oraz różnice kursowe.
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14 punktów w pierwszym podokresie (tabela 2). Decydujący wpływ na tę poprawę 
miała redukcja pierwotnego deficytu sektora finansów publicznych, ale też pomo-
gło nieco szybsze tempo wzrostu nominalnego PKB i spadek stopy oprocentowa-
nia długu. W rezultacie, łączący te dwa elementy efekt kuli śnieżnej w drugim 
podokresie wpływał hamująco na dynamikę przyrostu relacji długu do PKB.

Tabela 2.  Składniki przyrostu relacji długu publicznego do PKB w Unii Europejskiej 
w latach 2010–2017 (w p.p.)

Efekty: 2010–2013 2014–2017 2010–2017

 – deficytu pierwotnego 7,35 –0,94 6,42

 – stopy oprocentowania długu 11,16 8,76 19,92

 – tempa wzrostu PKB –7,48 –10,36 –17,84

 – dostosowań zasobowo-strumieniowych 3,11 –1,86 1,25

Ogółem przyrost relacji długu do PKB 14,16 –4,40 9,76

 – w tym efekt kuli śnieżnej 3,69 –1,60 2,09

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z bazy AMECO (European Commission, 2018b).

W strefie euro przy zbliżonej do ogólno unijnej ewolucji relacji długu publicz-
nego do PKB negatywny efekt deficytu pierwotnego był w pierwszym podokresie 
nieco słabszy, a redukcja tego deficytu w drugim podokresie nieco silniejsza niż 
w skali całej UE (tabela 3). Natomiast negatywny efekt kuli śnieżnej był w pierw-
szym podokresie znacznie silniejszy.

Tabela 3.  Składniki przyrostu relacji długu publicznego do PKB w strefie euro 
w latach 2010–2017 (w p.p.)

Efekty: 2010–2013 2014–2017 2010–2017

 – deficytu pierwotnego 5,50 –2,10 3,40

 – stopy oprocentowania długu 11,62 8,98 20,60

 – tempa wzrostu PKB –5,54 –10,70 –16,24

 – dostosowań zasobowo-strumieniowych 3,15 –1,33 1,81

Ogółem przyrost relacji długu do PKB 14,73 –5,15 9,58

 – w tym efekt kuli śnieżnej 6,08 –1,72 4,36

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z bazy AMECO (European Commission, 2018b).

W Czechach relacja długu publicznego do PKB w analizowanym 8-leciu wzro-
sła tylko o 1 p.p. (tabela 4). Zadecydowało o tym całkowite zniwelowanie w dru-
gim podokresie negatywnego efektu kuli śnieżnej z pierwszego podokresu oraz 
redukujące tę relację dostosowania zasobowo-strumieniowe.
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Tabela 4.  Składniki przyrostu relacji długu publicznego do PKB w Czechach w latach 
2010–2017 (w p.p.)

Efekty: 2010–2013 2014–2017 2010–2017

 – deficytu pierwotnego 6,70 –3,65 3,05

 – stopy oprocentowania długu 5,39 4,03 9,43

 – tempa wzrostu PKB –1,60 –8,37 –9,97

 – dostosowań zasobowo-strumieniowych 0,86 –2,33 –1,47

Ogółem przyrost relacji długu do PKB 11,35 –10,31 1,04

 – w tym efekt kuli śnieżnej 3,79 –4,33 –0,54

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z bazy AMECO (European Commission, 2018b).

Dynamika relacji długu publicznego do PKB w Niemczech była na tle całej 
UE ewenementem (tabela 5). Stało się tak głównie dzięki systematycznej reduk-
cji deficytu pierwotnego oraz utrzymaniu wysokiej stopy wzrostu nominalnego 
PKB. Negatywny efekt kuli śnieżnej w ogóle nie wystąpił.

Tabela 5.  Składniki przyrostu relacji długu publicznego do PKB w Niemczech w latach 
2010–2017 (w p.p.)

Efekty: 2010–2013 2014–2017 2010–2017

 – deficytu pierwotnego –3,87 –8,69 –12,56

 – stopy oprocentowania długu 9,22 5,05 14,27

 – tempa wzrostu PKB –10,55 –10,30 –20,85

 – dostosowań zasobowo-strumieniowych 10,12 0,56 10,68

Ogółem przyrost relacji długu do PKB 4,93 –13,38 –8,45

 – w tym efekt kuli śnieżnej –1,32 –5,25 –6,58

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z bazy AMECO (European Commission, 2018b).

W Irlandii składniki przyrostu relacji długu publicznego do PKB wykazywały 
w obu podokresach wysoką amplitudę (tabela 6). Mimo silnego wzrostu relacji 
deficytu pierwotnego do PKB zdecydowanie pozytywny efekt kuli śnieżnej (gene-
rowany głównie przez gigantyczne tempo wzrostu nominalnego PKB) oraz dosto-
sowań zasobowo-strumieniowych sprawił, że udział długu publicznego w PKB 
zwiększył się tylko o 6 p.p.

W Grecji negatywny efekt deficytu pierwotnego był słabszy niż w Irlandii 
(tabela 7). Kraj wpadł jednak w pułapkę efektu kuli śnieżnej. Głęboka recesja 
przy wysokim oprocentowaniu długu, w połączeniu z narastającym deficytem 
pierwotnym, wywołała w pierwszym podokresie lawinowy przyrost zadłużenia 



Ewolucja polityki fiskalnej w Unii Europejskiej w latach 2011–2017 223

w relacji do PKB (o ponad 80 p.p.). Tylko oddziaływanie pakietów ratunkowych 
(odzwierciedlone w efekcie dostosowań zasobowo-strumieniowych) umożliwiło 
ograniczenie skali tego przyrostu do około 50 p.p. W drugim podokresie poprawa 
salda pierwotnego i kolejne pakiety ratunkowe pohamowały dalszy przyrost rela-
cji zadłużenia do PKB.

Tabela 6.  Składniki przyrostu relacji długu publicznego do PKB w Irlandii w latach 
2010–2017 (w p.p.)

Efekty: 2010–2013 2014–2017 2010–2017

 – deficytu pierwotnego 44,26 –4,34 39,93

 – stopy oprocentowania długu 14,65 10,71 25,36

 – tempa wzrostu PKB –6,68 –44,51 –51,19

 – dostosowań zasobowo-strumieniowych 5,66 –13,33 –7,67

Ogółem przyrost relacji długu do PKB 57,89 –51,46 6,43

 – w tym efekt kuli śnieżnej 7,97 –33,80 –25,82

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z bazy AMECO (European Commission, 2018b).

Tabela 7.  Składniki przyrostu relacji długu publicznego do PKB w Grecji w latach 
2010–2017 (w p.p.)

Efekty: 2010–2013 2014–2017 2010–2017

 – deficytu pierwotnego 21,23 –6,07 15,16

 – stopy oprocentowania długu 22,26 13,91 36,17

 – tempa wzrostu PKB 43,43 2,91 46,34

 – dostosowań zasobowo-strumieniowych –36,26 –9,57 –45,83

Ogółem przyrost relacji długu do PKB 50,67 1,17 51,84

 – w tym efekt kuli śnieżnej 65,70 16,82 82,51

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z bazy AMECO (European Commission, 2018b).

W Hiszpanii sytuacja w pierwszym podokresie nie kształtowała się dużo lepiej 
niż w Grecji (tabela 8). Tylko negatywny efekt kuli śnieżnej był wyraźnie słabszy. 
Drugi podokres przyniósł, podobnie jak w Grecji, zahamowanie procesu narasta-
nia długu publicznego w relacji do PKB.

We Francji głównym składnikiem przyrostu zadłużenia w relacji do PKB był 
utrzymujący się pierwotny deficyt sektora finansów publicznych (tabela 9). Nato-
miast efekt kuli śnieżnej, choć negatywny, miał wyraźnie mniejsze znaczenie.

Zasadniczo odmiennie niż we Francji ukształtowały się składniki przyrostu 
relacji długu publicznego do PKB we Włoszech (tabela 10). Deficyt pierwotny był 
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w obu podokresach redukowany. Natomiast „eksplodował” negatywny efekt kuli 
śnieżnej. Był on generowany przez wysokie obciążenie kosztami obsługi długu 
przy utrzymującej się recesji.

Tabela 8.  Składniki przyrostu relacji długu publicznego do PKB w Hiszpanii w latach 
2010–2017 (w p.p.)

Efekty: 2010–2013 2014–2017 2010–2017

 – deficytu pierwotnego 25,69 6,94 32,63

 – stopy oprocentowania długu 10,79 11,93 22,72

 – tempa wzrostu PKB 3,73 –12,30 –8,57

 – dostosowań zasobowo-strumieniowych 2,46 –3,68 –1,22

Ogółem przyrost relacji długu do PKB 42,67 2,89 45,55

 – w tym efekt kuli śnieżnej 14,52 –0,37 14,15

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z bazy AMECO (European Commission, 2018b).

Tabela 9.  Składniki przyrostu relacji długu publicznego do PKB we Francji w latach 
2010–2017 (w p.p.)

Efekty: 2010–2013 2014–2017 2010–2017

 – deficytu pierwotnego 10,94 5,73 16,68

 – stopy oprocentowania długu 10,16 7,80 17,96

 – tempa wzrostu PKB –7,36 –7,38 –14,74

 – dostosowań zasobowo-strumieniowych –3,17 –2,67 –5,84

Ogółem przyrost relacji długu do PKB 10,57 3,49 14,06

 – w tym efekt kuli śnieżnej 2,80 0,42 3,22

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z bazy AMECO (European Commission, 2018b).

Tabela 10.  Składniki przyrostu relacji długu publicznego do PKB we Włoszech 
w latach 2010–2017 (w p.p.)

Efekty: 2010–2013 2014–2017 2010–2017

 – deficytu pierwotnego –5,24 –6,13 –11,37

 – stopy oprocentowania długu 18,97 16,48 35,45

 – tempa wzrostu PKB –2,13 –8,81 –10,94

 – dostosowań zasobowo-strumieniowych 4,87 1,25 6,12

Ogółem przyrost relacji długu do PKB 16,47 2,79 19,26

 – w tym efekt kuli śnieżnej 16,85 7,67 24,51

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z bazy AMECO (European Commission, 2018b).
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Także na Węgrzech w obu podokresach redukowany był deficyt pierwotny 
(tabela 11). Jednak w odróżnieniu od Włoch, negatywny efekt kuli śnieżnej wystą-
pił tylko w pierwszym podokresie i to w znacznie mniejszej skali. W rezultacie, 
relacja długu publicznego do PKB obniżyła się w latach 2010–2017 o ponad 4 p.p.

Tabela 11.  Składniki przyrostu relacji długu publicznego do PKB na Węgrzech 
w latach 2010–2017 (w p.p.)

Efekty: 2010–2013 2014–2017 2010–2017

 – deficytu pierwotnego –2,42 –5,46 –7,89

 – stopy oprocentowania długu 17,33 13,59 30,91

 – tempa wzrostu PKB –10,48 –17,29 –27,77

 – dostosowań zasobowo-strumieniowych –5,12 5,60 0,48

Ogółem przyrost relacji długu do PKB –0,69 –3,57 –4,26

 – w tym efekt kuli śnieżnej 6,85 –3,70 3,14

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z bazy AMECO (European Commission, 2018b).

W Polsce po relatywnie niewielkim przyroście relacji długu do PKB w pierw-
szym podokresie, wywołanym efektem deficytu pierwotnego, w drugim podokre-
sie doszło do zbliżonego obniżenia tej relacji (tabela 12), tym razem głównie za 
sprawą dostosowań zasobowo-strumieniowych (korekta w systemie finansowania 
świadczeń emerytalno-rentowych). W rezultacie, zadłużenie sektora finansów 
publicznych w relacji do PKB wzrosło w całym analizowanym okresie tylko o 1 p.p.

Tabela 12.  Składniki przyrostu relacji długu publicznego do PKB w Polsce w latach 
2010–2017 (w p.p.)

Efekty: 2010–2013 2014–2017 2010–2017

 – deficytu pierwotnego 9,81 3,31 13,12

 – stopy oprocentowania długu 10,18 6,98 17,16

 – tempa wzrostu PKB –9,59 –9,26 –18,85

 – dostosowań zasobowo-strumieniowych –4,15 –6,09 –10,24

Ogółem przyrost relacji długu do PKB 6,26 –5,07 1,19

 – w tym efekt kuli śnieżnej 0,59 –2,29 –1,69

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z bazy AMECO (European Commission, 2018b).

Portugalia doświadczyła w pierwszym podokresie silnego negatywnego efektu 
kuli śnieżnej (tabela 13). Równolegle poważnie zwiększył się deficyt pierwotny. Jego 
relatywnie skromna redukcja w drugim podokresie umożliwiła tylko stabilizację 
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przyrostu relacji długu publicznego do PKB. W skali całego analizowanego okresu 
relacja ta zwiększyła się o ponad 40 p.p.

Tabela 13.  Składniki przyrostu relacji długu publicznego do PKB w Portugalii w latach 
2010–2017 (w p.p.)

Efekty: 2010–2013 2014–2017 2010–2017

 – deficytu pierwotnego 12,08 –1,02 11,06

 – stopy oprocentowania długu 16,97 17,52 34,50

 – tempa wzrostu PKB 3,72 –16,01 –12,29

 – dostosowań zasobowo-strumieniowych 12,65 –3,86 8,79

Ogółem przyrost relacji długu do PKB 45,43 –3,37 42,06

 – w tym efekt kuli śnieżnej 20,70 1,51 22,21

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z bazy AMECO (European Commission, 2018b).

Cechą charakterystyczną układu składników przyrostu relacji długu do PKB 
w Słowacji była dominacja efektu deficytu pierwotnego (tabela 14). Wystąpił on 
głównie w pierwszym podokresie. Efekt kuli śnieżnej był znikomy, a dostosowa-
nia zasobowo-strumieniowe zniosły się pomiędzy podokresami. W rezultacie, cały 
14-punktowy przyrost relacji zadłużenia publicznego do PKB można przypisać 
efektowi deficytu pierwotnego z pierwszego podokresu.

Tabela 14.  Składniki przyrostu relacji długu publicznego do PKB w Słowacji w latach 
2010–2017 (w p.p.)

Efekty: 2010–2013 2014–2017 2010–2017

 – deficytu pierwotnego 12,37 1,99 14,35

 – stopy oprocentowania długu 6,46 6,69 13,15

 – tempa wzrostu PKB –5,97 –7,08 –13,04

 – dostosowań zasobowo-strumieniowych 5,58 –5,47 0,11

Ogółem przyrost relacji długu do PKB 18,44 –3,87 14,57

 – w tym efekt kuli śnieżnej 0,49 –0,39 0,10

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z bazy AMECO (European Commission, 2018b).

W Wielkiej Brytanii kluczowe znaczenie dla przyrostu relacji długu publicz-
nego do PKB miał efekt deficytu pierwotnego (tabela 15). Niewielki negatywny 
efekt kuli śnieżnej z pierwszego podokresu zanikł w drugim podokresie. Dostoso-
wania zasobowo-strumieniowe również nie miały istotnego znaczenia. W rezulta-
cie, ponad 20-punktowy przyrost relacji zadłużenia do PKB był w analizowanym 
okresie niemal taki sam jak przyrost deficytu pierwotnego w relacji do PKB.
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Tabela 15.  Składniki przyrostu relacji długu publicznego do PKB w Wielkiej Brytanii 
w latach 2010–2017 (w p.p.)

Efekty: 2010–2013 2014–2017 2010–2017

 – deficytu pierwotnego 18,69 4,46 23,16

 – stopy oprocentowania długu 11,75 10,15 21,90

 – tempa wzrostu PKB –10,26 –12,89 –23,15

 – dostosowań zasobowo-strumieniowych 1,34 0,37 1,70

Ogółem przyrost relacji długu do PKB 21,52 2,09 23,61

 – w tym efekt kuli śnieżnej 1,49 –2,75 –1,26

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z bazy AMECO (European Commission, 2018b).

Podsumowanie – wnioski

Z przedstawionego przeglądu wynika, że istotne znaczenie dla kształtu reali-
zowanej w latach 2011–2017 polityki fiskalnej w poszczególnych krajach Unii 
Europejskiej miał wyjściowy stan finansów publicznych i koniunktury gospodar-
czej. Kryzys zadłużeniowy wybuchł przy niekorzystnej sytuacji koniunkturalnej 
w większości analizowanych krajów. W rezultacie konsolidacja finansów publicz-
nych była bardzo bolesna. W latach 2011–2014 miała ona na ogół kształt pro-
cyklicznego zaostrzenia. Dopiero w latach 2015–2017 polityka fiskalna zyskała 
charakter antycyklicznego poluzowania.

Na podstawie analizy czynników kształtujących relację długu publicznego do 
PKB można wyodrębnić trzy grupy krajów. Do pierwszej z nich należą Niemcy, Cze-
chy, Węgry i Polska. Przyrost tej relacji w ogóle w nich nie wystąpił lub był mini-
malny. Jednak pośród nich w Niemczech, na Węgrzech i częściowo w Czechach 
był to głównie efekt redukcji deficytu pierwotnego. W Polsce natomiast decydu-
jące znaczenie miały dostosowania zasobowo-strumieniowe. Do drugiej grupy 
można zaliczyć Irlandię, Francję, Słowację, Włochy i Wielką Brytanię. Przyrost 
relacji długu do PKB nie przekroczył w nich 25 p.p. We wszystkich z nich, za wyjąt-
kiem Włoch, głównym czynnikiem sprawczym tego przyrostu był rosnący udział 
deficytu pierwotnego w PKB. Natomiast Włochom, mimo znaczącego wysiłku 
w zakresie redukcji tego deficytu, nie udało się uniknąć pułapki efektu kuli śnież-
nej. Trzecia grupa to kraje otwartego kryzysu zadłużeniowego. Były to Hiszpania, 
Grecja i Portugalia. Silny, ponad 40-punktowy przyrost relacji zadłużenia sektora 
finansów publicznych do PKB był w nich rezultatem kumulacji efektów deficytu 
pierwotnego oraz kuli śnieżnej.
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Charakterystyka i ocena efektywności 
wybranych typów inwestycji alternatywnych

Wprowadzenie

Kryzys subprime i liczne zawirowania na światowych rynkach kapitałowych 
spowodowały, że inwestorzy zaczęli poszukiwać takich form pomnażania kapitału, 
które pozwoliłyby uniezależnić się od bieżącej koniunktury giełdowej. W odpo-
wiedzi na oczekiwania rynku wykształciła się nowa forma inwestycji, określana 
mianem inwestycji alternatywnych. Walory te wyróżniają się niskim współczyn-
nikiem korelacji z rynkami instrumentów tradycyjnych, a w konsekwencji pozwa-
lają osiągać zyski także w okresach dekoniunktury gospodarczej.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie inwestycji alternatywnych 
jako instrumentów przydatnych w procesie dywersyfikacji portfela inwestycyj-
nego, szczególnie w okresach niestabilności na rynkach finansowych. Główna teza 
artykułu brzmi: wzbogacenie portfela o aktywa alternatywne prowadzi do zredu-
kowania ryzyka inwestycyjnego. W celu zweryfikowania postawionej tezy przepro-
wadzona została analiza efektywności portfela zdywersyfikowanego o inwestycje 
alternatywne na rynkach złota, wina oraz diamentów. W pierwszej części artykułu 
przedstawiono definicje, kryteria podziału inwestycji alternatywnych oraz krótkie 
opisy rynków inwestycyjnych wina, złota i diamentów. W drugiej części artykułu 
znajduje się analiza efektywności portfeli inwestycji alternatywnych w różnym 
ujęciu czasowym.
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1. Definicja i kryteria podziału inwestycji alternatywnych

W literaturze ekonomicznej nie ma jednej, powszechnie akceptowanej defini-
cji inwestycji (ew. walorów) alternatywnych. Głównym problemem, który utrud-
nia precyzyjne zdefiniowanie tego segmentu rynku, jest różne interpretowanie 
tzw. tradycyjnych form inwestowania. Dużą trudność stanowi określenie wyraź-
nej granicy między inwestycjami klasycznymi i alternatywnymi. Wanda Pełka 
określa inwestycje alternatywne jako „szeroką gamę produktów i usług finanso-
wych, które nie zaliczają się do tradycyjnych form inwestowania, takich jak akcje, 
obligacje czy klasyczne fundusze inwestycyjne. Jest to wyodrębniona ze względu 
na specyficzne cechy kategoria inwestycji obejmująca różnorodne klasy aktywów” 
(Mikita, Pełka, 2014: 15). Autorka do grupy aktywów alternatywnych zalicza m.in.: 
fundusze hedgingowe, kapitały wysokiego ryzyka (private equity, venture capital), 
instrumenty pochodne, ale również aktywa materialne, takie jak: dzieła sztuki, 
wino czy samochody klasyczne (Ibidem: 17–18).

Z kolei Anna Grabowska uważa, że „inwestycje alternatywne wyróżniają się 
słabą zależnością od tradycyjnych rynków oraz odpornością na inflację. Brak kore-
lacji z rynkiem kapitałowym to najistotniejsza cecha tego rodzaju lokat. Ogromną 
przewagą inwestycji alternatywnych jest nie tylko ich wirtualny charakter – jak 
w przypadku np. akcji, ale ich realność i użytkowy wymiar” (Grabowska, 2012: 38).

Rozbieżności w definicjach aktywów alternatywnych świadczą o dużej rozle-
głości i skomplikowaniu tego segmentu rynku. Aktywa, które w danym momencie 
stanowią grupę inwestycji alternatywnych, z upływem czasu mogą zostać zali-
czone do tradycyjnych form inwestowania. Rynki inwestycyjne ulegają bowiem 
nieustannym zmianom i wzbogacają się o nowe produkty. Najrozsądniejszym 
rozwiązaniem wydaje się więc określanie inwestycji alternatywnych jako katego-
rii otwartej i zmiennej w czasie.

Inwestycje alternatywne można podzielić na dwie podstawowe kategorie: 
inwestycje pośrednie i inwestycje bezpośrednie. Inwestycje pośrednie odbywają 
się przy udziale profesjonalnych pośredników (np. brokerów), którzy pobierają 
opłaty za swoje usługi. W przypadku inwestycji bezpośrednich inwestor samo-
dzielnie przechowuje walory inwestycyjne i sam podejmuje wszystkie decyzje, 
dzięki czemu nie ponosi kosztów prowizji i opłat za zarządzanie czy doradztwo. 
Model bezpośredni wymaga jednak od inwestora dużej wiedzy o rynku i sporego 
zaangażowania czasowego.

Innym kryterium podziału aktywów alternatywnych może być zaproponowany 
przez Adama Jagielnickiego podział na poszczególne klasy i typy: surowce, dzieła 
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sztuki, nieruchomości, przedmioty kolekcjonerskie i fundusze. Klasy te – z wyjąt-
kiem inwestycji za pośrednictwem funduszy – obejmują rynki wymagające specja-
listycznej wiedzy przy inwestowaniu bezpośrednim (Jagielnicki, 2012: 14). Z kolei 
klasyfikacja autorstwa Pełki jest bardziej szczegółowa, gdyż inwestycje alternatywne 
podzielono aż na 11 klas: fundusze hedge, fundusze funduszy, fundusze private 
equity, nieruchomości, instrumenty pochodne, instrumenty kredytowe (np. CDS, 
CDO), produkty strukturyzowane, surowce, konta zarządzane CTA (konta forex 
i manager futures), inwestycje emocjonalne (sztuka, wino, samochody klasyczne, 
monety kolekcjonerskie) i infrastruktura (Mikita, Pełka, 2014: 17). Brak przej-
rzystości i istotne nieścisłości w klasyfikacji aktywów alternatywnych świadczą 
o dynamicznym rozwoju tego segmentu rynku.

Ze względu na specyfikę rynku aktywów alternatywnych inwestor powinien być 
świadomy długoterminowego charakteru inwestycji. Przyjmuje się, że do osiągnię-
cia korzystnych zysków potrzeba zwykle minimum 5–7 lat, przy czym im dłuższy 
horyzont inwestycyjny, tym wyższe prognozowane stopy zwrotu. Inwestowanie 
w aktywa alternatywne nie wydaje się więc przeznaczone dla inwestorów nasta-
wionych na szybkie i spektakularne zyski, natomiast może być idealną opcją dla 
osób stroniących od szybkich transakcji i preferujących strategię „kup i trzymaj”.

1.1. Inwestycje w wino

Wino to napój alkoholowy uzyskiwany w wyniku fermentacji moszczu wino-
gronowego1. Inwestowanie w wino jest uznawane za jedną z najbezpieczniejszych 
klas inwestycji alternatywnych (Ibidem: 226). Taką formę lokowania kapitału 
określono mianem wine banking. Polega ona na zakupie win inwestycyjnych, cha-
rakteryzujących się najwyższą jakością, wyjątkowymi walorami smakowymi oraz 
dużym potencjałem wzrostu wartości. Wina inwestycyjne stanowią zaledwie uła-
mek procenta produkowanych win konsumpcyjnych. Okres inwestycji w przypadku 
win zawiera się zwykle w przedziale od 3 do 7 lat, przy czym im dłuższy horyzont 
inwestycyjny, tym wyższa oczekiwana stopa zwrotu. Najważniejszymi cechami, 
które decydują o tożsamości wina, są jego smak i barwa2 (Borowski, 2016b: 13).

1 Moszcz to inaczej świeżo wyciśnięty sok; por. https://pl.wikipedia.org/wiki/Wino, dostęp: 
26.03.2018.

2 Właściwości te są uzależnione od wielu czynników, z których za kluczowy uznaje się terroir (franc. 
ziemia). Terroir to specjalistyczny termin używany w winiarstwie, określający właściwości środowiska, 
w którym rośnie winny szczep. Obejmuje on liczne elementy, m.in.: klimat, typ gleby, topografię terenu, 
orientację stoku wobec słońca oraz hydrologię. Wino pochodzące z każdego terroir jest unikatowe; 
zob. K. Borowski (2016b), Rynek inwestycji emocjonalnych…, s. 13.
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Na rynku win inwestycyjnych kluczowe znaczenie ma prestiżowa grupa win 
określanych jako grand cru. Terminem cru oznacza się klasę wina w języku fran-
cuskim – pierwsza klasa to premier cru, a najwyższa i najbardziej renomowana 
– grand cru (Ibidem: 22). Liczba winnic, które zaliczono do elitarnego grona grand 
cru jest znacznie ograniczona. Najwięcej z nich znajduje się w słynnym francu-
skim regionie Bordeaux, uznawanym przez ekspertów za producenta najlepszego 
gatunkowo wina na świecie. Produkowane tam trunki tworzą listę najbardziej 
pożądanych pozycji na rynku.

W świecie winiarskim château jest oznaczeniem marki, czyli miejsca winnicy 
i produkcji wina (Pruchnicka-Grabias, 2017a: 257). Najlepsze winnice korzystają 
z tradycyjnych metod wytwarzania wina i spełniają rygorystyczne normy produk-
cji. Regulacje dotyczą m.in. maksymalnej ilości wina, jakie można wyprodukować 
z hektara winnicy3 (Ibidem: 262). Niekwestionowanym liderem na winiarskiej 
mapie świata od lat pozostaje Francja. Z tego bowiem kraju pochodzą najdroższe 
i cieszące się największą renomą wina, a tradycja upraw winorośli na tym terenie 
sięga starożytności. Do pozostałych potęg winiarskich świata zaliczane są: Wło-
chy, Hiszpania, Austria i Niemcy.

Inwestycja w wino może być dokonywana różnymi metodami. Wyróżnia się 
cztery podstawowe formy inwestowania (Mikita, Pełka, 2014: 226–227):
• zakup wina na rynku pierwotnym (en primeur),
• zakup wina w skrzynkach – handel zabutelkowanym winem w skrzynkach sta-

nowi znaczącą większość transakcji rynku wine banking (Kamiński, 2014: 69),
• udział w funduszu inwestycyjnym wina (zwykle w formie zamkniętej),
• zakup udziałów w wybranych winnicach (Ibidem: 70).

Najwyższymi oczekiwanymi stopami zwrotu i stosunkowo krótkim horyzon-
tem inwestycyjnym wyróżniają się inwestycje na rynku en primeur, jednak obar-
cza je też najwyższe ryzyko. Najmniej ryzykowne jest z kolei kupowanie winnic 
– w tym przypadku przewidywana stopa zwrotu jest jednak najniższa, a horyzont 
inwestycyjny wieloletni.

Głównym miejscem obrotu winem inwestycyjnym jest rynek giełdowy. Na 
świecie funkcjonuje obecnie kilka giełd o znaczeniu globalnym. Zalicza się do 
nich m.in. giełdy w: Chicago, Hongkongu, Singapurze i Nowym Jorku. Jednak 
największym zainteresowaniem inwestorów cieszy się od lat londyńska giełda Liv-
-ex (London International Vintners Exchange). Giełdę Liv-ex założyli w 1999 r. 

3 Do najważniejszych châteaux zaliczane są przede wszystkim francuskie winnice: Château Mar-
gaux, Château Lafite Rothschild, Château Latour, Château Haut-Brion i Château Mouton Rothschild. 
W 2015 r. hektar winnicy typu grand cru w rejonie Bordeaux kosztował ok. 4,3 mln EUR, podczas gdy 
zwykłej winnicy jedynie 6 tys. EUR.
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finansiści z City – Justin Gibbs i James Miles. Zasady jej działania wzorowano 
na typowych giełdach rynku kapitałowego, takich jak NYSE czy NYMEX. Londyń-
ska giełda zajmuje się nie tylko pośrednictwem w obrocie najwyżej wycenianymi 
gatunkami win, ale zapewnia również ich odpowiedni transport i warunki prze-
chowywania. Liv-ex prowadzi też bazę danych o przeprowadzonych transakcjach 
i udostępnia ją zainteresowanym4. Powstanie londyńskiej giełdy miało kluczowe 
znaczenie dla wzrostu transparentności rynku win inwestycyjnych, umożliwiając 
jego dynamiczny rozwój.

Giełda Liv-ex stworzyła szereg indeksów obrazujących tendencje na świato-
wym rynku win inwestycyjnych. Do najważniejszych spośród nich zalicza się:
• Liv-ex Fine Wine 100 – uznawany za najważniejszy indeks wina na świecie, 

kalkulowany na podstawie wyceny 100 najpopularniejszych wśród inwesto-
rów win. W skład indeksu wchodzą głównie wina z regionu Bordeaux (90% 
wartości wskaźnika). Skumulowana stopa zwrotu dla tego indeksu w okre-
sie 01.12.2003–28.02.2018 wyniosła 212,2% przy odchyleniu standardo-
wym 3,53%5.

• Liv-ex Bordeaux 500 – indeks obrazujący ogólną kondycję rynku win inwesty-
cyjnych. Obliczany jest na podstawie cen 500 najbardziej uznanych win. W jego 
skład wchodzą głównie wina z regionu Bordeaux (ok. 64%) oraz z Burgundii 
(ok. 11%). Skumulowana stopa zwrotu dla tego indeksu w okresie 01.12.2003–
–28.02.2018 wyniosła 217% przy odchyleniu standardowym 1,82%16.

• Liv-ex Fine Wine 1000 – najszerszy indeks na giełdzie Liv-ex, kalkulowany 
na bazie cen 1000 win z całego świata.

1.2. Inwestycje w złoto

Złoto jest metalem, który od wieków stanowił wyznacznik zamożności i bogac-
twa. Kruszec ten odegrał kluczową rolę w rozwoju międzynarodowego systemu 
walutowego – do XX w. pełnił funkcję głównego środka płatniczego. Obecnie złoto 
znajduje szerokie zastosowanie w jubilerstwie, elektronice, przemyśle czy medy-
cynie. Jest ono postrzegane jako zabezpieczenie przed inflacją i spadkiem siły 
nabywczej – większość państw nadal dysponuje rezerwami złota administrowanymi 

4 http://pokonac-rynek.pl/inwestycje-alternatywne/liv-ex-%E2%80%93-londynska-gielda-wina/, 
dostęp: 29.03.2018.

5 Dla porównania, stopy zwrotu z indeksu S&P500 w tym samym okresie wyniosły 144,1% przy 
odchyleniu standardowym 3,87%, a dla indeksu odpowiednio WIG 196,4% i 5,64%. Dane te świadczą 
o tym, że inwestycje alternatywne mogą potencjalnie przynosić wyższe stopy zwrotu przy niższym pozio-
mie ryzyka inwestycyjnego.
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przez banki centralne (Borowski, 2016a: 27). Co więcej, zakup złota uchodzi za 
względnie pewną lokatę kapitału (Salamaga, 2014: 278).Warto podkreślić, że 
w ciągu ostatnich 50 lat (30.04.1968–30.04.2018) skumulowana stopa zwrotu 
z inwestycji w złoto wyniosła 3285,19%, co przekłada się na średnioroczną stopę 
zwrotu równą 7,3%.

Inwestorzy zainteresowani złotem zwykle lokują swój kapitał w (Pruchnicka-
-Grabias, 2017b: 181–182):
• złoto lokacyjne – sztabki, przypominające swoim kształtem prostokąty o zaokrą-

glonych rogach,
• złoto kolekcjonerskie – sztabki kolekcjonerskie o wyjątkowych cechach, 

np. z umieszczonymi na nich wizerunkami postaci,
• złoto bulionowe – złote monety i medale6.

Warto zauważyć, że możliwości zwiększenia podaży złota, podobnie jak 
w przypadku innych surowców, są ograniczone. Mimo że zasoby tego pierwiastka 
występują praktycznie na każdym kontynencie, ich koncentracja i zawartość 
czystego metalu są z upływem lat coraz mniejsze. Produkcja złota staje się coraz 
mniej zyskowna pomimo stosowania nowoczesnych metod wydobycia (Mikita, 
Pełka, 2014:175). Nieelastyczna podaż i stale rosnący popyt powodują wzrost 
ceny kruszcu w perspektywie długoterminowej. Z tego powodu inwestycja w złoto 
uważana jest powszechnie za bezpieczną lokatę kapitału.

W 2016 r. wydobyto łącznie na świecie 3100 ton złota. Szacuje się, że do końca 
2017 r. wydobyto łącznie, od początku istnienia ludzkości, ponad 190 tys. ton 
złota, a co roku liczba ta wzrasta o 1–2%. Ponad 66% tej ilości wydobyto po 1950 r. 
Oznacza to, że całe złoto wydobyte w historii ludzkości utworzyłoby sześcian 
o krawędzi 21 metrów7.

W 2016 r. wielkość popytu zgłoszonego na złoto wyniosła 4337 ton, z czego 
2047 ton, tj. 47% całkowitego popytu, znalazło zastosowanie w jubilerstwie. Popyt 
na złoto łącznie w Chinach i Indiach stanowił w 2016 r. 36,45% całkowitego popytu 
na złoto na świecie (Chiny – 21,1%, Indie – 15,36%). Wysoki popyt na złoto 
w Indiach wynika z kultury i tradycji. Kruszec ten jest najbardziej cenionym pre-
zentem ślubnym – wynika to głównie z faktu, że żona może zabrać po rozwodzie 
tylko tyle, ile jest w stanie na sobie unieść (Borowski, 2016a: 31). Udział zakupów 
złota w wydatkach przeciętnego indyjskiego gospodarstwa domowego stanowi 8%8.

6 Do najpopularniejszych monet bulionowych zalicza się: American Gold Eagle (nominał 20 USD), 
British Gold Sovereign, Krugerrand (RPA), Panda (Chiny) i Leaf (Kanada). 

7 https://www.gold.org/about-gold/facts-about-gold, dostęp: 30.04.2018.
8 https://goldenmark.com/pl/mysaver/0219-zloto-indiach/, dostęp: 30.04.2018.
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1.3. Inwestycje w diamenty

Diament jest jednym z najbardziej cenionych kamieni szlachetnych na świe-
cie. Minerał ten wyróżnia się wyjątkową trwałością – jest najtwardszą znaną sub-
stancją z występujących w przyrodzie. Naturalny diament w nieobrobionej formie, 
a więc zaraz po wydobyciu, cechuje się niemal matową powierzchnią o średnim 
połysku (Borowski, 2016a: 151). Dopiero odpowiednia obróbka i proces szlifo-
wania wydobywają z minerału światło i blask. W terminologii jubilerskiej oszli-
fowane diamenty noszą nazwę brylantów.

Do głównych miejsc wydobycia diamentów zaliczane są: Indie, Rosja, Australia, 
Republika Południowej Afryki, Demokratyczna Republika Konga, Brazylia, Bot-
swana, Namibia, Sierra Leone, Senegal, Kanada, USA, Angola, Serbia, Wenezu-
ela i Zimbabwe. Około 80% rynku wydobycia pozostaje pod kontrolą pięciu firm: 
Alrosa, BHP Billiton, De Beers, Harry Winston Diamond i Rio Tinto (Pruchnicka-
-Grabias, 2017a: 238). W 2015 r. największy udział w światowej produkcji diamen-
tów miała rosyjska spółka Alrosa – wydobyła diamenty o wadze 38,3 mln karatów 
(7,7 mln ton), co stanowiło 29% łącznego wydobycia na świecie.

Ok. 70% wydobytych diamentów wykorzystuje się w przemyśle, pozostałe 30% 
znajduje zastosowanie w branży jubilerskiej (Pruchnicka-Grabias, 2017a: 238). 
Większość diamentów w obrocie detalicznym stanowi element zaręczynowego 
pierścionka (Pruchnicka-Grabias, 2017b: 254). Szczególnie dużą popularnością 
diamenty cieszą się w Stanach Zjednoczonych – ich sprzedaż detaliczna stanowi 
tam ok. 50% światowej produkcji. 95% amerykańskich gospodarstw domowych 
posiada co najmniej jeden diament – dla porównania we Francji zaledwie 36% 
wszystkich gospodarstw (Pruchnicka-Grabias, 2017b: 255).

Przy wycenie diamentów uwzględnia się cztery podstawowe cechy – w litera-
turze przedmiotu określane mianem „4C”: czystość (clarity), masa (carat), barwa 
(colour), szlif (cut). Właściwości te mają kluczowy wpływ na cenę diamentu – dwa 
kamienie takiej samej wielkości mogą mieć wartość różniącą się nawet kilkudzie-
sięciokrotnie (Adamska, Fierla, 2011: 145). Ważną cechą diamentu jest koncen-
tracja wartości. Kamień dobrej jakości o wadze zaledwie jednego grama może mieć 
równowartość kilkudziesięciu kilogramów złota (Ibidem: 143). Jest to niewątpliwa 
zaleta z uwagi na możliwość łatwego przechowywania i transportu.

Głównym miejscem obrotu diamentami jest rynek giełdowy. Na świecie funk-
cjonuje obecnie kilkadziesiąt giełd o specyficznej strukturze organizacyjnej, często 
są one określane mianem „diamentowych klubów”. Największym zainteresowa-
niem inwestorów cieszy się od lat giełda w Antwerpii – szacuje się, że spośród 
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10 transakcji diamentami na świecie aż 9 z nich odbywa się na tej giełdzie (Pruch-
nicka-Grabias, 2017a: 243).

Na rynku diamentów stworzone zostały specjalistyczne indeksy. Jednym 
z najbardziej popularnych jest Diamond Prices Index (DPI). W okresie marzec 
2006–marzec 2018 r. skumulowana stopa wzrostu indeksu wyniosła 60,52%, co 
przekłada się na średnioroczną stopę zwrotu równą 3,97%. Indeks kalkulowany 
jest na podstawie przeciętnej ceny jednego karata w obrocie detalicznym, a ceny 
diamentów przysyłane są przez firmy jubilerskie z całego świata. Diamenty sta-
nowiące bazę do kalkulacji indeksu podzielone są na różne grupy pod względem 
wagi, barwy i czystości (Ibidem: 243).

2.  Ocena efektywności portfela z udziałem inwestycji 
alternatywnych. Założenia badania

Poniżej przedstawione zostały wyniki analizy, w której porównano efektyw-
ność klasycznego portfela inwestycyjnego z analogicznym portfelem wzboga-
conym o aktywa alternatywne oraz portfelem alternatywnym. Celem badania 
było ukazanie, w jaki sposób zmieniają się właściwości portfela po zdywersyfi-
kowaniu go o instrumenty alternatywne. Z uwagi na trudności w przedstawieniu 
wielu rodzajów inwestycji alternatywnych w usystematyzowanej postaci mate-
matycznej9 postanowiono ograniczyć się do wykorzystania w analizie indeksów 
wina (Liv-ex Fine Wine 100, Liv-ex Bordeaux 500), diamentów (Diamond  Prices 
Index) i ceny złota jako reprezentatywnego przykładu. W analizie przyjęto nastę-
pujące założenia:
1) wykorzystano dane w agregacji miesięcznej, pobrane ze stron internetowych: 

https://stooq.pl/, https://www.quandl.com/ i http://www.diamondse.info/,
2) porównano trzy okresy inwestycyjne: 5 lat (31.03.2013–31.03.2018), 

10 lat (31.03.2008–31.03.2018) i 12 lat (31.03.2006–31.03.2018),
3) inwestor stosuje strategię buy&hold (kup i trzymaj), kupując aktywa pierw-

szego dnia analizowanego okresu inwestycyjnego, a sprzedając ostatniego dnia 
po cenach w ujęciu miesięcznym,

4) inwestor nie dokonuje żadnych zmian w portfelu przez cały okres trwania 
inwestycji,

5) pominięto inflację jako zjawisko wpływające na spadek siły nabywczej pieniądza,

9 Większość inwestycji emocjonalnych charakteryzuje się małą transparentnością transakcji i indy-
widualnym podejściem do obiektów inwestycji, przez co nie stworzono dla nich odpowiednich indeksów.
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6) efektywność inwestycji alternatywnych mierzono na podstawie bazowych 
wartości indeksów, tj. bez przeliczania na polskie złote (PLN). Indeksy złota 
i diamentów są notowane w dolarze amerykańskim (USD), natomiast indeksy 
win w funcie brytyjskim (GBP).
Na potrzeby analizy zbudowano trzy portfele inwestycyjne. Dla każdego z port-

feli wyliczono skumulowane stopy zwrotu i odchylenie standardowe miesięcznych 
stóp zwrotu, traktowane jako miara ryzyka:
• portfel A składający się w 100% z indeksu WIG (odzwierciedlający ogólne ten-

dencje panujące na polskim rynku akcyjnym),
• portfel B składający się w 50% z indeksu WIG i w 50% z portfela zawierają-

cego aktywa alternatywne (Mikita, Pełka, 2014: 23)10,
• portfel alternatywny składający się z kombinacji indeksów odpowiadających 

inwestycjom alternatywnym: 1/3 wina (1/6 Liv-ex Fine Wine 100 + 1/6 Liv-ex 
Bordeaux 500), 1/3 diamentów (Diamond Prices Index) i 1/3 złota.

2.1. 12‑letni horyzont inwestycyjny

Pierwszym okresem, który poddano analizie, był okres 12 lat (31.03.2006–
31.03.2018). Przy obecnym składzie portfela alternatywnego jest to maksymalny 
zakres czasowy możliwy do zbadania11. W tabeli 1 przedstawiono odchylenie 
standardowe miesięcznych stóp zwrotu i skumulowaną stopę zwrotu z poszcze-
gólnych składników portfela alternatywnego. W analizowanym okresie najmniej 
ryzykowna okazała się inwestycja w diamenty – odchylenie standardowe miesięcz-
nych stóp zwrotu wyniosło 1,33%. Z kolei najwyższym ryzykiem obarczone było 
lokowanie środków w złoto (5,32%). Najwyższą stopę zwrotu odnotowano dla 
indeksu Liv-ex Bordeaux 500 (165,07%) przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka 
do poziomu poniżej 2 p.p. (1,88%). Łącznie portfel alternatywny przyniósł stopę 
zwrotu w wysokości 111,70% przy ryzyku na poziomie 2,91%.

W okresie 12-letnim portfel B okazał się zdecydowanie efektywniejszy od port-
fela A – przyniósł wyższe zyski przy niższym ryzyku (tabela 2). Portfel z udzia-
łem inwestycji alternatywnych osiągnął stopę zwrotu w wysokości 78,42% przy 
ryzyku na poziomie 4,38%. Z kolei stopa zwrotu z tradycyjnego portfela wynio-
sła 45,14%, a ryzyko – 5,85%. W okresie 12 lat zastosowanie portfela alternatyw-
nego do dywersyfikacji pozwoliło więc na zwiększenie atrakcyjności inwestycji.

10 Według wielu koncepcji, optymalny portfel inwestycyjny powinien składać się w połowie z akty-
wów tradycyjnych, a w połowie z alternatywnych; zob. Mikita, Pełka (2014: 23).

11 Wynika to z faktu, że indeks Diamond Prices Index został stworzony w 2006 r.
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Tabela 1.  Odchylenie standardowe miesięcznych stóp zwrotu i skumulowana stopa 
zwrotu w okresie 12 lat (31.03.2006–31.03.2018) dla składników portfela 
alternatywnego (w %)

Składnik portfela
alternatywnego

Odchylenie standardowe 
miesięcznych stóp zwrotu (ryzyko) 

Skumulowana stopa zwrotu 
w okresie 12 lat

Diamond Prices Index 1,33 59,69

Złoto 5,32 125,70

Liv-ex Fine Wine 100 2,27 134,34

Liv-ex Bordeaux 500 1,88 165,07

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2.  Odchylenie standardowe miesięcznych stóp zwrotu i skumulowana stopa 
zwrotu w okresie 12 lat (31.03.2006–31.03.2018) dla portfela A i B oraz 
portfela alternatywnego (w %)

Portfel inwestycyjny Odchylenie standardowe 
miesięcznych stóp zwrotu (ryzyko) 

Skumulowana stopa zwrotu 
w okresie 12 lat

Portfel A 5,85 45,14

Portfel B 4,38 78,42

Portfel alternatywny 2,91 111,70

Źródło: opracowanie własne.

2.2. 10‑letni horyzont inwestycyjny

Kolejnym badanym okresem był okres 10-letni (31.03.2008–31.03.2018). Ana-
logicznie do 12-letniego horyzontu inwestycyjnego najmniej ryzykowna okazała 
się inwestycja w diamenty (1,12%), a najbardziej – inwestycja w złoto (5,36%). 
Najwyższą skumulowaną stopę zwrotu odnotowano również dla indeksu Liv-ex 
Bordeaux 500 (52,66%), a najniższą dla indeksu Diamond Prices Index (15,96%). 
Łącznie portfel alternatywny przyniósł stopę zwrotu w wysokości 32,71% przy 
ryzyku na poziomie 2,72% (tabela 3).

Portfel z udziałem inwestycji alternatywnych obarczony był niższym ryzy-
kiem niż portfel tradycyjny – odchylenie standardowe miesięcznych stóp zwrotu 
portfela B wyniosło 4,18%, a portfela A – 5,63% (tabela 4). Również zyski z inwe-
stycji okazały się atrakcyjniejsze w przypadku portfela B – skumulowana stopa 
zwrotu wyniosła 27,15%, podczas gdy portfel A przyniósł stopę zwrotu na pozio-
mie 21,59%. Podobnie jak w przypadku 12-letniego horyzontu inwestycyjnego, 
portfel B okazał się bardziej efektywny od portfela A.
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Tabela 3.  Odchylenie standardowe miesięcznych stóp zwrotu i skumulowana stopa 
zwrotu w okresie 31.03.2008–31.03.2018 dla poszczególnych składników 
portfela alternatywnego (w %)

Składnik portfela
alternatywnego

Odchylenie standardowe 
miesięcznych stóp zwrotu (ryzyko) 

Skumulowana stopa zwrotu 
w okresie 10 lat

Diamond Prices Index 1,12 15,96

Złoto 5,36 43,67

Liv-ex Fine Wine 100 1,70 24,31

Liv-ex Bordeaux 500 1,68 52,66

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4.  Odchylenie standardowe miesięcznych stóp zwrotu i skumulowana stopa 
zwrotu w okresie 10 lat (31.03.2008–31.03.2018) dla portfela A i B oraz 
portfela alternatywnego (w %)

Portfel inwestycyjny Odchylenie standardowe 
miesięcznych stóp zwrotu (ryzyko) 

Skumulowana stopa zwrotu 
w okresie 10 lat

Portfel A 5,63 21,59

Portfel B 4,18 27,15

Portfel alternatywny 2,72 32,71

Źródło: opracowanie własne.

2.3. 5‑letni horyzont inwestycyjny

Ostatnim analizowanym okresem był okres 5-letni (31.03.2013–31.03.2018). 
Analogicznie do 10-letniego i 12-letniego horyzontu inwestycyjnego najniższym 
ryzykiem obarczona była inwestycja w diamenty (0,68%), a najwyższym – inwe-
stycja w złoto (4,40%). Najwyższą stopę zwrotu odnotowano po raz kolejny dla 
indeksu Liv-ex Bordeaux 500 (22,45%). Warto podkreślić, że złoto było jedynym 
składnikiem portfela alternatywnego, który przyniósł stratę (–5,24%) (tabela 5).

Podobnie jak w przypadku okresu 10 i 12 lat portfel z udziałem portfela alter-
natywnego okazał się mniej ryzykowny niż portfel tradycyjny – odchylenie stan-
dardowe miesięcznych stóp zwrotu z portfela B wyniosło 2,95%, a z portfela A 
– 3,80% (tabela 6). W tym przypadku portfel tradycyjny przyniósł jednak wyższe 
zyski niż portfel z udziałem inwestycji alternatywnych – stopa zwrotu z portfela 
A wyniosła 25,65%, a z portfela B – 14,91%. Portfel tradycyjny był więc bardziej 
zyskowny kosztem wyższego poziomu ryzyka. Podsumowanie wszystkich scena-
riuszy zobrazowano na rysunku 1.



Czesław Martysz, Magdalena Gogiel (studentka)240

Tabela 5.  Odchylenie standardowe miesięcznych stóp zwrotu i skumulowana stopa 
zwrotu w okresie 5 lat (31.03.2013–31.03.2018) dla składników portfela 
alternatywnego (w %)

Składnik portfela
alternatywnego

Odchylenie standardowe 
miesięcznych stóp zwrotu (ryzyko) 

Skumulowana stopa zwrotu 
w okresie 5 lat

Diamond Prices Index 0,68 0,09

Złoto 4,40 –5,24

Liv-ex Fine Wine 100 1,28 12,85

Liv-ex Bordeaux 500 1,13 22,45

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6.  Odchylenie standardowe miesięcznych stóp zwrotu i skumulowana stopa 
zwrotu w okresie 5 lat (31.03.2013–31.03.2018) dla portfela A i B oraz 
portfela alternatywnego (w %)

Portfel inwestycyjny Odchylenie standardowe 
miesięcznych stóp zwrotu (ryzyko) 

Skumulowana stopa zwrotu 
w okresie 5 lat

Portfel A 3,80 25,65

Portfel B 2,95 14,91

Portfel alternatywny 2,10 4,17

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 1.  Podsumowanie skumulowanych stóp zwrotu i odchyleń standardowych 
analizowanych portfeli w zależności od długości inwestycji (liczby obok 
znaczników oznaczają lata)
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Podsumowanie

W ostatnich latach obserwowane są dynamiczny rozwój i rosnące zaintereso-
wanie rynkiem inwestycji alternatywnych. Kluczowe znaczenie dla rozwoju tego 
rynku miał kryzys subprime, który uwidocznił słabe strony systemu finansowego 
i uświadomił inwestorom konieczność lepszej dywersyfikacji portfela inwesty-
cyjnego. Na znaczeniu zyskały wówczas aktywa alternatywne, wyróżniające się 
niskim współczynnikiem korelacji z rynkiem kapitałowym. Ich ważną cechą jest 
fakt, że ich podaż jest zazwyczaj w naturalny sposób ograniczona, co przyczynia 
się do ciągłego wzrostu popytu na te aktywa.

We wszystkich badanych okresach portfel z udziałem inwestycji alterna-
tywnych cechował się niższym odchyleniem standardowym miesięcznych stóp 
zwrotu niż portfel tradycyjny. Pozwala to na stwierdzenie, że wzbogacenie port-
fela o inwestycje alternatywne prowadzi do zredukowania stopy ryzyka całej 
inwestycji. Aktywa alternatywne pozwalają zatem skutecznie dywersyfikować 
portfel inwestycyjny, zwłaszcza w okresach niestabilności na światowych ryn-
kach finansowych. Ponadto, w 10-letnim i 12-letnim horyzoncie inwestycyjnym 
portfel wzbogacony o portfel alternatywny osiągnął wyższe skumulowane stopy 
zwrotu niż portfel tradycyjny. Pokazuje to, że dołączenie aktywów alternatyw-
nych do składu portfela inwestycyjnego nie musi wcale skutkować obniżeniem 
skumulowanej stopy zwrotu, a przeciwnie – może zdecydowanie zwiększyć 
zyski z inwestycji. W analizowanych okresach inwestycje alternatywne znacznie 
zwiększyły zatem atrakcyjność całego portfela, jednocześnie redukując poziom 
ryzyka i zwiększając zyski.

Przeprowadzona analiza wykazała również, że we wszystkich badanych okre-
sach diamenty cechowały się najniższym poziomem ryzyka spośród wszystkich 
składników portfela alternatywnego. Warto jednak zauważyć, że również skumu-
lowane stopy zwrotu były najniższe w przypadku tego rodzaju inwestycji. Z kolei 
lokowanie w złoto okazało się najbardziej ryzykowną formą inwestycji przy jed-
noczesnych zróżnicowanych stopach zwrotu. Najbardziej efektywnym rodzajem 
inwestycji alternatywnych wydaje się wino – we wszystkich badanych okresach 
indeks Liv-ex Bordeaux 500 osiągał najwyższe stopy zwrotu z inwestycji przy jed-
noczesnym ograniczeniu ryzyka do poziomu poniżej 2 p.p.

Decydując się na inwestycje alternatywne, należy być świadomym pewnych 
ograniczeń związanych z tym obszarem – inwestorzy powinni zdawać sobie sprawę 
z niższej płynności w stosunku do inwestycji w akcje, niskiej transparentności 
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transakcji i asymetrii informacji. Należy zaznaczyć, że obecność na rynku inwe-
stycji alternatywnych wymaga od inwestorów specjalistycznej wiedzy lub pomocy 
doradczej profesjonalnego eksperta.
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Wykorzystanie PSM i algorytmów 
genetycznych do badania zmian przeżycia 

chorych na nowotwory płuc

Wprowadzenie

Nowotwory płuc i oskrzeli stanowią główną przyczynę śmiertelności wśród 
chorób nowotworowych u kobiet i mężczyzn. Należą one również do dwóch naj-
ważniejszych w strukturze zachorowań mężczyzn i trzech – w przypadku kobiet.

Ze względu na znaczenie nowotworów złośliwych oskrzeli i płuc dla statusu 
zdrowotnego kobiet i mężczyzn w Polsce w przedkładanym rozdziale skoncen-
trowano uwagę na skuteczności ich leczenia dwiema wykorzystywanymi proce-
durami chirurgicznymi: torakotomią i wideotorakoskopową lobektomią (VATS), 
mierzonej liczbą dni zmian przeżycia1.

Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiono nowotwory 
oskrzeli i płuc ze względu na ich wpływ na śmiertelność, a także ich udział w zacho-
rowaniach w Polsce i na tle Unii Europejskiej. W drugiej części scharakteryzowano 
założenia metodyczne badania, do którego wykorzystano narzędzie statystyczne, 

1 Rozdział został napisany na podstawie badania przeprowadzonego na zlecenie Polskiej Grupy Raka 
Płuca przedstawionego w raporcie pt. Ocena ekonomicznych kosztów i obciążenia społecznego nowo-
tworu płuca i oskrzeli, redakcja naukowa: Ewelina Nojszewska, Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego 
Rozwoju, Warszawa 2018.
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jakim jest PSM (Propensity Score Matching). W trzeciej zawarte są uzyskane wyniki 
– zmiany przeżycia przy zastosowaniu dwóch narzędzi chirurgicznych, czyli tora-
kotomii i VATS, dla czynników, jakimi są: stadium choroby, liczba węzłów pobra-
nych i dodatnich, a także zasięg resekcji w przeprowadzonej operacji.

1. Nowotwory oskrzeli i płuc

Ze struktury zgonów na nowotwory złośliwe u obu płci wynika, że to właśnie 
nowotwory tchawicy, oskrzeli i płuc (C33 i C34) powodują najwyższą śmiertel-
ność. Z rysunków 1 i 2 wynika, że dla mężczyzn w 2016 r. w Polsce wyniosła ona 
29,3%, a dla kobiet – 17,17%. W stosunku do 2015 r. śmiertelność wzrosła z 29,2% 
dla mężczyzn oraz z 16,7% dla kobiet.

Rysunek 1.  Struktura zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn w Polsce w 2016 r. 
(w %)

Płuco (C33+C34)
29

Jelito grube 
(C18-C21)

13
Gruczoł 
krokowy

9
Żołądek

6

Pęcherz moczowy
5

Trzustka
4

Nerka
3

Białaczki
3

Mózg
3

Krtań

Pozostałe
22

Źródło: opracowanie własne na podstawie Wojciechowska, Didkowska, Olasek (2018: 68).

Struktura zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe dla obu płci 
pokazana jest na rysunkach 3 i 4. W porównaniu z rokiem poprzednim zachoro-
walność na nowotwory tchawicy, a także oskrzeli i płuca mężczyzn zmniejszyła 
się z 17,6% do 17,5%, ustępując pierwsze miejsce nowotworowi gruczołu kroko-
wego. Natomiast u kobiet zachorowalność na analizowane nowotwory znalazła się 
ponownie na trzecim miejscu ze wzrostem z 9,2% do 9,5% w porównaniu z 2015 r.
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Rysunek 2.  Struktura zgonów na nowotwory złośliwe u kobiet w Polsce w 2016 r. (w %)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Wojciechowska, Didkowska, Olasek (2018: 68).

Rysunek 3.  Struktura zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe 
u mężczyzn w Polsce w 2016 r. (w %)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Wojciechowska, Didkowska, Olasek (2018: 36).

Rysunek 5 dodatkowo pokazuje, jak w latach 1990–2016 wzrastał odsetek 
zachorowań na nowotwory złośliwe płuc u obu płci w Polsce. Tempo zmian zacho-
rowalności na nowotwory płuca jest znaczące w odniesieniu zarówno do męż-
czyzn, jak i kobiet. Ma to szczególne znaczenie ze względu na pierwsze miejsce 
tych nowotworów w strukturze śmiertelności.
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Rysunek 4.  Struktura zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet 
w Polsce w 2016 r. (w %)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Wojciechowska, Didkowska, Olasek (2018: 36).

Rysunek 5.  Odsetek zachorowań na nowotwory płuca u mężczyzn i kobiet 
potwierdzonych badaniem histopatologicznym, zgłoszonych do Krajowego 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Wojciechowska, Didkowska, Olasek (2018: 42).

Wyniki zarejestrowane w Polsce odpowiadają sytuacji w krajach członkow-
skich UE, co potwierdza rysunek 6.
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Rysunek 6.  Śmiertelność spowodowana głównymi nowotworami u kobiet i mężczyzn 
w krajach Unii Europejskiej w 2015 r.
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Źródło: Health at a Glance: Europe 2018 STATE OF HEALTH IN THE EU CYCLE, s. 93, https://www.oecd-ilibrary.
org/docserver/health_glance_eur-2018-en.pdf?expires=1543234212&id=id&accname=guest&checksum=9E92F82D-
C00409D0EE879A3CF0C34133

2. Założenia metodyczne

Ocena wpływu wybranych czynników oddziałujących na długość przeżycia 
pacjenta nie jest możliwa do dokonania wprost ze względu na oczywiste zróżnico-
wanie występujące między pacjentami, nawet jeśli poddawani są oni tym samym 
zabiegom lub znajdują się w tym samym stadium choroby. Z tego powodu w pracy 
wykorzystano tzw. ujęcie kontrfaktyczne (counterfactual). Umożliwia ono wyszcze-
gólnienie pojedynczej determinanty i ocenę siły oraz istotności jej efektów przy 
założeniu stałości wszystkich cech badanych obiektów.

Podejście kontrfaktyczne stanowi odpowiedź na tzw. fundamentalny pro-
blem wnioskowania przyczynowego, wynikający z faktu, że dla badanej jednostki 
zachodzi tylko jeden stan: poddania oddziaływaniu bądź nie. Pozwala tym samym 
na ustalenie wpływu oddziaływania na ten sam obiekt przy pozostałych czynni-
kach pozostających bez zmian:

Wi = Yi1 −Yi0

gdzie:
Wi – wartość efektu oddziaływania,
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Yi1 –  wartość zmiennej rezultatu (zmiennej, na którą ukierunkowane jest oddzia-
ływanie) dla i-tego obiektu w sytuacji, gdy został on poddany oddziaływaniu,

Yi0 –  wartość zmiennej rezultatu dla i-tego obiektu w sytuacji, gdy nie został on 
poddany oddziaływaniu.

Ponieważ, jak stwierdziliśmy, dla danego obiektu obserwowalna jest tylko jedna 
z wartości Yi1, Yi0 (dla obiektów z grupy eksperymentalnej – poddanej oddziaływaniu 
– jest to Yi1), druga z nich (Yi0) wyznaczana jest na podstawie obiektu zbliżonego 
cechami do badanej jednostki, ale różniącego się stanem poddania oddziaływa-
niu. Kluczowe w podejściu kontrfaktycznym staje się zatem wyznaczenie wspo-
mnianych odpowiedników dla obiektów z grupy kontrolnej. W celu zapewnienia 
wiarygodności wyników zasadne jest uwzględnianie jak największego zbioru cech 
charakteryzujących badane jednostki (conditioning variables). Z drugiej strony, ze 
względów obliczeniowych dąży się do minimalizacji tej liczby, w celu ułatwienia 
wyznaczenia odpowiedników. Wykorzystana w pracy metoda Propensity Score 
Matching (PSM) (Rosenbaum, Rubin, 1983: 41–55; Idem, 1984: 516–524; Rubin, 
1997: 757–763) opiera się na idei sprowadzenia wielu zmiennych do jednej za 
pomocą oszacowanych na ich podstawie wektorów propensity score, odzwiercie-
dlających prawdopodobieństwo poddania oddziaływaniu:

PS X *( ) = P D = 1|X *( ) = E D|X *( )
gdzie:
PS(.) – wektor propensity score,
X * = X1X2…Xk

⎡⎣ ⎤⎦ – macierz zmiennych warunkujących,
D – zmienna zero-jedynkowa określająca, czy obiekt został poddany oddziaływaniu,
E(.) – wartość oczekiwana.

Wyznaczenie odpowiedników na podstawie wartości propensity score pozwala 
przyjąć wartość zmiennej rezultatu uzyskaną dla obiektu z grupy kontrolnej za 
wartość zmiennej rezultatu w hipotetycznym przypadku braku oddziaływania 
na badany obiekt z grupy eksperymetalnej (Y0i). Zatem przeciętny efekt oddziały-
wania na jednostki poddane oddziaływaniu (average treatment effect on treated, 
ATT) wyrazić można jako wartość oczekiwaną różnicy obu wartości zmiennych 
rezultatu pod warunkiem poddania oddziaływaniu:

WATT = E Y1i −Y0i |Di = 1( )
Obliczenia przeprowadzono za pomocą pakietu Matching (Jasjeet, Sekhon, 

2011: 1–52) w R Software (R Core Team, 2018) z uwzględnieniem algorytmów 
genetycznych (Sekhon, 2011: 1–52; Diamond, Jasjeet, Sekhon, 2013: 932–945).
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3.  Zmiany przeżycia dla wybranych rodzajów nowotworów 
płuc i oskrzeli przy wykorzystaniu VATS i torakotomii

Dane do obliczeń pochodzą z bazy Kliniki Chirurgii, Instytutu Gruźlicy i Cho-
rób Płuc w Warszawie.

Obliczenia zostały wykonane dla poszczególnych nowotworów płuca i oskrzela 
zarejestrowanych w bazie zgodnie z przyjętym tam nazewnictwem: inny, inny_2, 
ognisko ponowotworowe (ognisko_po), rak drobnokomórkowy, rak gruczołowy, 
rak mieszany – płaskonabłonkowy/gruczołowy, rak neuroendokrynny, rak nie-
drobnokomórkowy, rak pęcherzykowo-oskrzelikowy (pech_oskrz), rak płasko-
nabłonkowy, rak pleomorficzny, rak wielkokomórkowy, rak wielkokomórkowy 
neuroendokrynny (wielko-endo), rakowiak.

Na podstawie decyzji podjętych w Klinice Chirurgii jako czynniki determinu-
jące zmianę przeżycia liczoną w dniach i spowodowaną wyborem techniki opera-
cyjnej przyjęto trzy kategorie oddziaływania:
1) stadium choroby: IA1, IA2, IA3, IB, IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA, IVB. W dokonywa-

nej prezentacji skoncentrowano uwagę wyłącznie na raku płaskonabłonkowym;
2) liczba węzłów pobranych dodatnich oraz liczba węzłów niepobranych dla 

wszystkich uwzględnionych rodzajów nowotworów płuca i oskrzela. W przed-
kładanej prezentacji uwagę skoncentrowano tylko na wpływie liczby węzłów 
pobranych i dodatnich;

3) zasięg resekcji w przeprowadzonej operacji: lobektomia górna lewa, LGL; lobek-
tomia górna prawa, LGP; lobektomia dolna lewa, LDL; lobektomia dolna prawa, 
LDP; lobektomia środkowa, LS; resekcja klinowa, RB; bilobektomia dolna, 
BiLD, bilobektomia górna, BiLG; pneumonektomia lewa, PNL; pneumonek-
tomia prawa, PNP; segmentektomia, S; wycięcie mankietu oskrzela, WMO. 
Ponownie uwagę skoncentrowano wyłącznie na raku płaskonabłonkowym.
Zmienną wynikową jest zmiana przeżycia liczona w dniach w przypadku raka 

płaskonabłonkowego dla poszczególnych technik chirurgicznych – VATS oraz tora-
kotomia – i została ona obliczona dla wybranych trzech czynników oddziaływa-
nia, czyli zmiennych niezależnych. Zgodnie z takimi założeniami obliczeń zostały 
przedstawione wyniki. Na przedstawiających je rysunkach dodatkowo zaznaczono 
wyniki istotne statystycznie. Należy podkreślić, że brak istotności statystycznej 
może być spowodowany liczebnością próby, czyli nie musi oznaczać braku zależ-
ności w rzeczywistości.
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3.1.  Zmiany przeżycia spowodowane stadium choroby dla raka 
płaskonabłonkowego

Przedstawiając dane dla chorych na raka płaskonabłonkowego, podano liczeb-
ność osób znajdujących się w poszczególnych stadiach choroby, a w nawiasach 
zawarty jest ich udział procentowy w liczbie chorych na ten nowotwór.

Torakotomii poddane zostały 10 803 osoby chore na raka płaskonabłonko-
wego. W poszczególnych stadiach choroby były następujące liczby osób: IVA – 88 
(1%), IIA – 1269 (12%), IIIA – 1408 (13%), IIIB – 171 (2%), IB – 2670 (25%), IIB 
– 2526 (23%), IA3–1237 (11%), IA2–1194 (11%), IA1–239 (2%).

Wideotorakoskopowej lobektomii, VATS, poddanych zostało 1167 pacjentów. 
W poszczególnych stadiach choroby były następujące liczby osób: IVA – 5 (0%), 
IIA – 93 (8%), IIIA – 73 (6%), IIIB – 3 (0%), IB – 371 (32%), IIB – 112 (10%), 
IA3–233 (20%), IA2–245 (21%), IA1–32 (3%).

Obliczoną zmianę czasu przeżycia liczoną w dniach w raku płaskonabłonko-
wym po przeprowadzeniu torakotomii i VATS przedstawia rysunek 7. Wypełnione 
znaczniki w górnej części wykresu i wartości zmiennej wynikowej na kolorowym 
tle w części dolnej odpowiadają przypadkom statystycznej istotności wyników 
– pozbawione wypełnienia lub dodatkowego koloru oznaczają, że zmiana prze-
życia nie miała statystycznie istotnego wpływu.

Z części rysunku 7 przedstawiającej wyniki dla torakotomii wynika, że dla 
sześciu stadiów choroby zmiany przeżycia są istotne statystycznie. Dla chorych 
znajdujących się w stadiach IIA, IB, IIB wydłuża się czas przeżycia odpowiednio 
o 325, 63 i 124 dni w stosunku do średniego przeżycia wszystkich chorych na raka 
płaskonabłonkowego. W przypadku chorych znajdujących się w stadiach IVA, IIIA 
i IIIB ich przeżycie jest znacząco krótsze, gdyż aż o 340, 217 i 453 dni w relacji do 
pozostałych chorych na ten nowotwór.

Z części rysunku 7 zawierającej wyniki dla VATS wynika, że jedynie dla cho-
rych w stadium IIIA zmiana przeżycia jest istotna statystycznie. Obliczenia ujaw-
niły skrócenie życia o 329 dni w stosunku do czasu przeżycia pozostałych osób 
chorych na raka płaskonabłonkowego.

Z punktu widzenia celu badania ważne jest porównanie wyników dla obu tech-
nik operacyjnych chirurgicznych. Okazuje się, że większy wpływ na zmianę czasu 
przeżycia ma stadium choroby dla torakotomii niż dla VATS. I tak, dla stadium 
IIIA skrócenie czasu życia w przypadku VATS jest o 112 dni dłuższe niż w przy-
padku torakotomii. Jednak trzeba podkreślić, że dla VATS było mniej obserwacji, 
co pozwala domniemywać, że dla większej liczby danych możliwe byłoby uzyska-
nie istotności statystycznej także dla innych stadiów choroby.
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Rysunek 7. Zmiana czasu przeżycia liczona w dniach dla torakotomii i VATS
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Źródło: obliczenia własne na podstawie bazy Kliniki Chirurgii, Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

3.2.  Zmiany przeżycia spowodowane liczbą węzłów pobranych 
dodatnich dla wszystkich rodzajów nowotworów oskrzeli i płuca

W pierwszym kroku badania wpływu pobrania dodatnich węzłów obliczono 
dla wszystkich rodzajów nowotworów udział pacjentów z węzłami dodatnimi 
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względem pacjentów chorych, u których pobrano węzły dla torakotomii, co ilu-
struje rysunek 8.

Rysunek 8.  Udział pacjentów z węzłami dodatnimi względem pacjentów chorych 
z pobranymi węzłami dla każdego rodzaju raka w przypadku torakotomii 
(w %)
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Źródło: obliczenia własne na podstawie bazy Kliniki Chirurgii, Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Otrzymany wykres informuje, że udziały pacjentów z pobranymi i dodatnimi 
węzłami w kohorcie osób chorych na dany nowotwór przekraczający są zróżni-
cowane. Udział powyżej 20% odnotowano w odniesieniu do rodzajów raka: pła-
skonabłonkowego, wielkokomórkowego neuroendokrynnego, gruczołowego, 
neuroendokrynnego, mieszanego, wielkokomórkowego, pleomorficznego, drob-
nokomórkowego oraz nowotworów zgrupowanych jako inny_2. W przypadku 
raka drobnokomórkowego odnotowano najwyższy udział, który przekroczył 35%. 
Udział w granicach 30% miały nowotwory: wielkokomórkowy neuroendokrynny, 
mieszany i pleomorficzny.

Analogiczne obliczenia zostały przeprowadzone dla drugiej procedury chi-
rurgicznej. W tym przypadku udział pacjentów z węzłami pobranymi i dodat-
nimi względem pacjentów chorych, u których pobrano węzły dla poszczególnych 
rodzajów raka w odniesieniu dla VATS, przedstawia rysunek 9.

Wynik badania, czyli zmianę czasu przeżycia w dniach dla pacjentów z węzłami 
pobranymi i dodatnimi względem pacjentów chorych, u których pobrano węzły dla 
poszczególnych rodzajów raka w przypadku torakotomii i VATS przedstawia rysu-
nek 10. Oznaczenia wyników istotnych statystycznie pozostają jak na rysunku 7.

W przypadku torakotomii z obliczeń dotyczących wpływu liczby węzłów 
pobranych i jednocześnie dodatnich na czas przeżycia uzyskano wynik istotny 
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statystycznie dla grupy nowotworów ujętych jedną nazwą inny_2 i wynik ten ozna-
cza skrócenie czasu przeżycia aż o 715 dni.

Rysunek 9.  Udział pacjentów z węzłami dodatnimi względem pacjentów chorych, 
u których pobrano węzły dla każdego rodzaju raka dla VATS (w %)
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Źródło: obliczenia własne na podstawie bazy Kliniki Chirurgii, Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Rysunek 10.  Zmiana czasu przeżycia w dniach dla pacjentów z węzłami dodatnimi 
względem pacjentów chorych, u których pobrano węzły dla każdego 
rodzaju raka w przypadku torakotomii oraz VATS
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Źródło: obliczenia własne na podstawie bazy Kliniki Chirurgii, Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

Wyniki otrzymane dla VATS są odmienne niż dla torakotomii. Dla VATS zależność 
między zmianą czasu przeżycia spowodowaną pobraniem węzłów dodatnich oka-
zała się istotna statystycznie w odniesieniu do dwóch rodzajów nowotworu gruczoło-
wego i mieszanego. W obu przypadkach było to zmniejszenie liczby dni przeżytych. 
W raku mieszanym zmiana oznaczała skrócenie życia o 606 dni, a w raku gruczo-
łowym o 178 dni. Ponadto z wykresów wynika, że wyniki istotne statystycznie nie 
pokrywają się dla obu technik chirurgicznych, co uniemożliwia dokonanie porównań.

3.3.  Zmiany przeżycia spowodowane zasięgiem resekcji dla raka 
płaskonabłonkowego

Analogicznie jak w punkcie 3.1, przedstawiając dane dla chorych na raka płasko-
nabłonkowego, podano liczebność osób poddanych poszczególnym rodzajom resekcji, 
a w nawiasach zawarty jest ich udział procentowy w liczbie chorych na ten nowotwór.

cd. rysunku 10
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Torakotomii poddanych zostało 10 803 pacjentów. Poszczególnym zasię-
gom resekcji poddane zostały następujące liczby osób: LGL – 2084 (19%), LDL 
– 1295 (12%), LS – 273 (3%), RB – 441 (4%), LDP – 1188 (11%), S – 258 (2%), 
LGP – 2219 (21%), BiLD – 769 (7%), PNL – 1300 (12%), BiLG – 161 (1%), PNP 
– 792 (7%), WMO – 23 (0%).

Wideotorakoskopowej lobektomii, VATS, poddanych zostało 1167 pacjentów. 
Poszczególnym zasięgom resekcji poddane zostały następujące liczby osób: LGL 
– 268 (23%), LDL – 187 (16%), LS – 48 (4%), RB – 84 (7%), LDP – 225 (19%), S 
– 29 (2%), LGP – 293 (25%), BiLD – 4 (0%), PNL – 16 (1%), BiLG – 6 (1%), PNP 
– 6 (1%), WMO – 1 (0%).

Zmianę czasu przeżycia liczoną w dniach dla raka płaskonabłonkowego po prze-
prowadzeniu torakotomii przedstawia rysunek 11. Ponownie, oznaczenia wyni-
ków istotnych statystycznie pozostają jak na rysunku 7.

Dla torakotomii wynika, że w przypadku raka płaskonabłonkowego zasięg 
resekcji może zarówno wydłużać, jak i skracać czas przeżycia. Ilustrują to nastę-
pujące dane. Dla LGL i LDL czas przeżycia jest dłuższy właściwie o tyle samo dni, 
czyli 69. Natomiast w przypadku RB, S i PNP czas przeżycia skrócił się odpowied-
nio o 289, 437 i 181 dni.

W przypadku VATS wynik istotny statystycznie dotyczy tylko jednego zasięgu 
resekcji, jakim jest WMO. Czas przeżycia skrócił się znacząco, bo aż o 1593 dni.

Ponownie nie można sformułować wniosków dotyczących porównania tora-
kotomii i VATS w oddziaływaniu zasięgu resekcji, ponieważ wyniki istotne staty-
stycznie się nie pokrywają.

Rysunek 11. Zmiana czasu przeżycia liczona w dniach dla torakotomii i VATS

69,14 68,72 22,01

−289,46

−11,6

−436,77

−5,51 77,81
−10,98

150,48

−181,43−197,88

5,58 34,43 20,85 66,2
−85,59

−273,94

98,32

−577,31

−121,24
154,5

476,33

−1593

−2000

−1500

−1000

−500

0

500

LGL LDL LS RB LDP S LGP BILD PNL BILG PNP WMO

Torakotomia VATS



Ewelina Nojszewska, Agata Sielska258

69,14

68,72

22,01

−289,46

−11,6

−436,77

−5,51

77,81

−10,98

150,48

−181,43

−197,88

5,58

34,43

20,85

66,2

−85,59

−273,94

98,32

−577,31

−121,24

154,5

476,33

−1593

LGL

LDL

LS

RB

LDP

S

LGP

BiLD

PNL

BiLG

PNP

WMO

Torakotomia

VATS
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Podsumowanie

Z danych zawartych w Krajowym Rejestrze Nowotworów jednoznacznie wynika, 
że choroby nowotworowe należą do dwóch najczęstszych przyczyn umieralności 
w Polsce. Ponadto najwyższą śmiertelność wśród wszystkich chorób nowotworo-
wych powodują nowotwory tchawicy, oskrzeli i płuc (C33 i C34), w przypadku któ-
rych udział w śmiertelności mężczyzn sięgnął w 2016 r. 29,3%, a kobiet – 17,1%.

Ze względu na znaczący wpływ nowotworów oskrzeli i płuca na stan zdrowia 
w Polsce podjęto badanie skuteczności leczenia dwiema technikami chirurgicz-
nymi. Przy użyciu metody Propensity Score Matching i algorytmów genetycznych 
oszacowano wpływ trzech rodzajów zmiennych warunkujących długość przeżycia 
pacjentów poddanych zabiegom operacyjnym.

cd. rysunku 11
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Po pierwsze, zgodnie z intuicją zauważono, że stadium choroby może mieć 
zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na długość przeżycia. Dokładniej-
sze wnioski uzależnione są od badanej procedury medycznej. Przeprowadzenie 
VATS w stadium IIIA wiązało się ze skróceniem przeżycia o 329 dni, podczas gdy 
w przypadku torakotomii – o 217. Dodatkowo, dla tej drugiej procedury zauwa-
żono statystycznie istotne wydłużenie czasu przeżycia dla stadiów IIA, IB, IIB 
(odpowiednio o 325, 63 i 124 dni).

Po drugie, pobranie węzłów dodatnich nie jest istotne statystycznie dla prze-
życia dla każdego nowotworu. Analizując procedurę VATS, istotność uzyskano 
jedynie dla nowotworów gruczołowych i mieszanych, przy czym w obu przypad-
kach wystąpienie dodatnich węzłów oznacza relatywne skrócenie przeżycia, odpo-
wiednio o 178 i 606 dni. W przypadku torakotomii chorzy cierpiący na nowotwory 
zgrupowane pod nazwą inny_2, od których pobrano węzły dodatnie, żyją relatyw-
nie o 715 dni krócej.

Po trzecie, czas przeżycia chorych na raka płaskonabłonkowego może ulec 
zwiększeniu lub skróceniu za sprawą zasięgu resekcji. Niestety, w tym momen-
cie nie można porównać pod tym kątem obu rozpatrywanych procedur medycz-
nych, gdyż w przeważającej większości wyniki istotne statystycznie w VATS 
i torakotomii się nie pokrywają. Wnioskowanie w tym zakresie wymaga więk-
szej liczby obserwacji.
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O kilku słabościach makroekonomii 
głównego nurtu

Wprowadzenie

Początki makroekonomii sięgają lat 30. ubiegłego stulecia. Jak zauważył 
G. Mankiw (2006), makroekonomia zawsze rozwijała się dwutorowo: nurt nauko-
wych dociekań oraz nurt rozwiązywania praktycznych problemów. W tym drugim 
ujęciu ekonomiści przypominają inżynierów, którzy starają się znaleźć metody 
rozwiązania problemów napotkanych w praktyce. Ten sposób podejścia do upra-
wiania ekonomii odniósł istotne sukcesy. Wiele groźnych zjawisk wywoływanych 
fluktuacjami gospodarki udało się w pewnym zakresie okiełznać za pomocą poli-
tyki pieniężnej i polityki fiskalnej. Praktyczny problem, jakim było kontrolowanie 
zagregowanego popytu, udało się w dużym stopniu rozwiązać. Natomiast ekono-
miści pierwszego nurtu rozwijali narzędzia analityczne, formułowali prawa, jed-
nym słowem starali się zrozumieć, jak działa gospodarka, aby stworzyć solidne 
naukowe podstawy pod praktyczne rozwiązywanie problemów. „Inżynierowie” 
wywodzili się głównie z tradycji Keynesowskiej i byli wyznawcami niesprawności 
rynkowych związanych ze sztywnościami szeroko rozumianych cen. Natomiast 
„naukowcy” to głównie następcy myśli klasycznej i wyznawcy oczyszczających 
się rynków. Te dwa nurty od zawsze toczyły ze sobą zażarte spory, w wyniku któ-
rych dochodziło wielokrotnie do wzajemnego przenikania się idei. Szczególnie 
dwa takie spektakularne zdarzenia, będące najszerszymi próbami pogodze-
nia tych dwóch nurtów, przeszły do historii pod nazwą syntezy neoklasycznej 
(mniej więcej ponad 60 lat temu) i nowej syntezy neoklasycznej (rozpoczętej 
ok. 30 lat temu i nadal trwającej). Ostatecznym owocem dyskusji pomiędzy „kla-
sykami” i „keynesistami” było powstanie wspólnego zbioru przekonań i narzędzi, 
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który stworzył kanon współczesnej makroekonomii zwany obecnie ekonomią 
głównego nurtu. Wspiera się ona na dwóch fundamentach: ekonomii długiego 
okresu, której trzon to teoria wzrostu gospodarczego, oraz ekonomii krótkiego 
okresu, gdzie kluczowym zagadnieniem są fluktuacje gospodarcze wyjaśniane 
głównie poprzez modele DSGE.

Celem niniejszego szkicu jest wskazanie kilku słabych punktów w makroeko-
nomii głównego nurtu. Koncentruję się przede wszystkim na dwóch wybranych 
zagadnieniach: wątpliwościach w teorii wzrostu gospodarczego oraz w metodolo-
gicznych podstawach konstrukcji modeli DSGE. Poświęcone temu są dwa kolejne 
punkty. Oczywiście nie są to zapewne słabości, które wyczerpują krytykę głównego 
nurtu. Wydaje się jednak, że ich przezwyciężenie jest kluczowe dla dalszego roz-
woju makroekonomii. Ponadto na zakończenie rozważań, w punkcie 4, ustosun-
kowuję się do nowej maniery w badaniach ekonomicznych, a mianowicie przewagi 
„obróbki” danych empirycznych nad refleksją teoretyczną.

1. Problem motywacji do zmian w teoriach wzrostu

Jednym z kluczowych działów makroekonomii jest badanie długookresowych 
zmian w gospodarce. Dział ten jest zwany teorią wzrostu gospodarczego. Zazwy-
czaj przez wzrost gospodarczy rozumie się wzrost produkcji/dochodu na miesz-
kańca. Od czasu R. Solowa dominującym nurtem w teorii wzrostu jest ten oparty 
na tradycji neoklasycznej. W daleko idącym uproszczeniu opiera się on na kilku 
głównych równaniach. Przy czym, aby znaleźć stacjonarne rozwiązanie, tworzy 
się szczególną zmienną, a mianowicie efektywną pracę, czyli wprowadza się do 
modelu postęp techniczny poprzez skojarzenie go z pracą (AL). Sama wytwórczość 
jest opisana neoklasyczną funkcją produkcji:

y = f k( ) , y ≡ Y
AL

, k ≡ k
AL

Równanie ruchu kapitału:

!k = sf k( )− δ + n+ a( )k

s – stopa oszczędności,
s − stopa	oszczędności,	δ − stopa	deprecjacji,	n− dynamika	sił y	roboczej,	a− dynamika	postępu	technicznego – stopa deprecjacji,

n – dynamika siły roboczej,
a – dynamika postępu technicznego.
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Rozwiązaniem jest tempo wzrostu produkcji na mieszkańca (y) zbiegające do 
pewnej stałej wyznaczonej przez dynamikę postępu technicznego:

y→ y* a( )
Model ten był modyfikowany poprzez wprowadzenie kapitału ludzkiego, 

kapitału publicznego, endogenizowanie dynamiki postępu technicznego poprzez 
zasadę learning by doing i wprowadzenie sektora B+R, Schumpeterowską destruk-
cję itp. Jednak główny trzon jego konstrukcji nie przechodził radykalnych zmian.

Nie ulega wątpliwości, że dzięki tym modelom poznaliśmy wiele zmiennych 
wpływających na dynamikę produkcji na mieszkańca, m.in. rolę akumulacji kapi-
tału fizycznego i ludzkiego, postępu technicznego. Ale przede wszystkim modele 
te robią wrażenie swoją formalną elegancją. Mimo to zastrzeżenia budzi ekono-
miczna treść kryjąca się za tymi równaniami.

Po pierwsze, taki opis wzrostu jest właściwie tylko opisem rozszerzania skali 
pewnego układu gospodarczego w tempie z okresu przejściowego i ostatecz-
nie w tempie ze stanu ustalonego i, co jest kluczowe, ten układ nie jest w stanie 
powielać się w nieskończoność. Od Solowa po Lucasa przyjmowana jest produkcja 
homogenicznego dobra. Nawet w modelach wielosektorowych (Romer) finalny 
dział konsumpcyjny wytwarza również homogeniczne dobro konsumpcyjne. 
Wobec tego uważa się, że jeśli dochód na mieszkańca rośnie, to nie można zakła-
dać, że cały czas powiększa się produkcja homogenicznego dobra. Rosnący dochód 
na mieszkańca musi wpłynąć na zmianę kompozycji konsumpcji, gdyż wcześniej 
czy później dojdzie do nasycenia takim homogenicznym produktem. Spowoduje 
to konieczność wprowadzenia nowego rodzaju produktu, aby podtrzymać wzrost 
gospodarczy. Równocześnie wprowadzenie takich zmian w konsumpcji wymusi 
zmiany w strukturze gospodarki. Tego wszystkiego te modele nie uwzględniają. 
Oczywiście można przyjąć zawsze dodatkowe założenie, że nie występuje problem 
nasycenia homogenicznym produktem i problem zmian w konsumpcji wymusza-
jących zmiany w strukturze gospodarki. Realny problem dzięki takiemu założe-
niu oczywiście nie znika.

Drugim zarzutem, i to chyba poważniejszym, jest założenie o krótkookreso-
wej równowadze w każdym dowolnym okresie. Wzrost gospodarczy jest ciągłym 
przesuwaniem kolejnych stanów równowagi, które charakteryzują się powiększoną 
skalą zmiennych na mieszkańca. Zawsze jest zachowana natychmiastowa równość 
inwestycji i oszczędności I = S. Równowaga to przecież jednak taki stan, w któ-
rym siły działające na zmienne ekonomiczne znoszą się (w ujęciu Marshalla). Jest 
to więc stan bezruchu, gdy bodźce do zmian zostają wytłumione.
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Jak zatem są generowane bodźce do inwestowania zarówno w okresie przej-
ściowym, jak również w stanie ustalonym, skoro gospodarka jest zawsze w rów-
nowadze? Dlaczego przedsiębiorcy mieliby naruszać stan równowagi i zwiększać 
kapitał? Przecież w równowadze nie ma motywu powiększania inwestycji. Gospo-
darka jest w stanie spoczynku, co jest równoznaczne paradoksalnie z zastojem 
gospodarczym. W równaniu ruchu kapitału jego wzrost w okresie przejściowym 
osiąga się w czysto mechaniczny sposób. Gdy inwestycje będące w równowadze 
są większe niż deprecjacja, to kapitał rośnie przy zachowaniu równowagi. W nowej 
równowadze dzięki wzrostowi produkcji rosną inwestycje, mimo że w równowa-
dze impuls do zmiany inwestycji jest wytłumiony. W stanie ustalonym deprecjacja 
równa się inwestycjom i ruch kapitału na efektywną pracę ustaje. Jednak w stanie 
ustalonym rośnie kapitał na pracownika, dzięki rosnącym inwestycjom przy rów-
noczesnej równowadze, co oznacza stan spoczynku, a nie zmian w gospodarce. Są 
to same sprzeczności. Co w takim razie jest podstawowym napędem ekonomicz-
nym, który przesuwa stany równowagi ku coraz większej skali gospodarki? Czy 
można nadać jakąś sensowną interpretację ekonomiczną równaniu ruchu kapi-
tału? Jeśli nie, to pod równanie ruchu kapitału można podstawić dowolne przy-
rodnicze zmienne, na przykład wzrost stada gęsi. Stado gęsi rośnie tak długo, jak 
każda generacja gęsi wydaje na świat liczbę potomstwa przewyższającą liczbę zgo-
nów gęsi. Ale czy o taką interpretację wzrostu chodzi?

Czy zatem poruszanie się na ścieżce czasowej wzrostu oznacza, że odbywają 
się teoretycznie niezauważalne stany nierównowagi, gdzie wszystkie podmioty 
zwiększają kapitał, aż jego krańcowa produkcyjność zrówna się ze stopą pro-
centową? Na końcu tego procesu obserwujemy równość I = S. Ale to oznacza, że 
wzrost odbywa się poprzez fluktuacje, które są przecież nieobecne w równaniu 
ruchu kapitału, które zakłada równowagę. Fluktuacje nie są zejściem ze ścieżki 
trendu pod wpływem szoków, ale są istotną sprężyną wzrostu gospodarczego? Skąd 
takie niezauważalne stany nierównowagi miałyby się w ogóle wziąć? Czy będąc 
w równowadze, można w ogóle wygenerować impulsy do zmiany? Jest to przecież 
wewnętrznie sprzeczne.

Ostatnią kwestią jest przekonanie, że w równowadze krótkookresowej inwesty-
cje równają się oszczędnościom (w gospodarce zamkniętej, bez podatków i dota-
cji). Nawet jeśli przyjmiemy, że istnieje jakiś ukryty mechanizm przechodzenia 
z jednej krótkookresowej równowagi do następnej przy rosnącej skali produkcji 
na mieszkańca, to powstaje pytanie, dlaczego zawsze musi się to odbywać przy I = S. 
Jest mnóstwo dowodów dostarczonych między innymi przez Hernando de Soto, że 
oszczędności nie przekształcają się w całości na inwestycje. Czynniki, które powo-
dują tylko częściowe przekształcanie gromadzonych oszczędności na inwestycje 
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mają przede wszystkim charakter instytucjonalny, związany ze słabo rozwiniętym 
systemem kontraktów gospodarczych oraz niewydolnymi rynkami finansowymi. 
De Soto (2002) w książce Tajemnica kapitału szacuje, że wartość oszczędności 
zgromadzonych przez biednych z Azji, Afryki, Środkowego Wschodu i Ameryki 
Łacińskiej to 40‑krotność pomocy, jaką otrzymały wszystkie kraje świata od 1945 r. 
To także prawie tyle, ile warte są wszystkie firmy notowane na giełdach 20 najbar-
dziej rozwiniętych krajów świata. Tylko w Egipcie majątek biednych to 55‑krot-
ność wszystkich bezpośrednich inwestycji zagranicznych w tym kraju (włączając 
w to Kanał Sueski). Na Haiti, w najbiedniejszym kraju Ameryki Łacińskiej, całkowity 
majątek biednych to 150‑krotność wszystkich tamtejszych inwestycji zagranicz-
nych od momentu uzyskania niepodległości w 1804 r. Nie ulega zatem wątpliwo-
ści, że czynniki instytucjonalne powodują, iż odkładane oszczędności nie muszą 
uruchamiać równoważnej wielkości inwestycji. Wystarczy brak zaufania do sektora 
finansowego albo nieodpowiednia oferta instrumentów finansowych i oszczędno-
ści nie trafią do pośredników finansowych (np. banków), którzy mogliby je zaofe-
rować na cele inwestycyjne. Z drugiej strony, źle chronione i niedoprecyzowane 
prawa własności powodują, że posiadacze nawet niewielkiego majątku nie mogą 
go wykorzystać w procedurach zaciągania kredytów na cele produkcyjne.

Jeśli oszczędzanie nie przekłada się automatycznie na inwestycje sektora pry-
watnego, to raczej zachodzi:

I = γ S 	,	0 < γ ≤1

γ  to zmienna wyrażająca niewydolność instytucji1. Można ją włączyć do modeli 
wzrostu i badać czynniki ją determinujące. Czyli gdy zmierza do 1, to szeroko 
rozumiane instytucje poprawiają się i skokowo gospodarka przechodzi na nową 
ścieżkę wzrostu gospodarczego z wyższym tempem przy tej samej skłonności do 
oszczędzania. Inaczej mówiąc, gdyby I = S, to warunki instytucjonalne nie blokują 
przepływu oszczędności do sektora inwestycji.

Tych kluczowych kwestii instytucjonalnych wyjaśniających różnice rozwojowe 
nie ma w fundamentalnych równaniach teorii wzrostu. Przez to staje się ona nad-
miernie techniczna, formalna, zawiera zbyt mało treści ekonomicznych. Równanie 

1 Podobną formułą posłużyli się Pagano (1993) i Chou (2007). Jednak przypisywali parametrowi 
γ  inne znaczenie. Ten pierwszy utożsamiał go z kosztami funkcjonowania pośredników finansowych, 
które mogą również zawierać X‑nieefektywności. Drugi z autorów wiązał γ  z działalnością innowato-
rów finansowych, którzy poprawiają efektywność funkcjonowania sektora finansowego. Moim zdaniem 
powiązanie γ  z szeroko rozumianymi czynnikami instytucjonalnymi daje większe możliwości analizy 
wzrostu gospodarczego.
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ruchu kapitału nie jest prawdziwe w każdych warunkach instytucjonalnych. Wzrost 
więc nie przebiega wówczas tak, jak to przewiduje równanie ruchu kapitału.

2.  Metodologiczny indywidualizm oparty 
na reprezentatywnym podmiocie

Jednym z istotnych problemów jest uzyskanie podstaw mikroekonomicznych 
dla agregatów makroekonomicznych. Było to na przykład istotne w argumentacji 
Lucasa z lat 70. XX w. Wychodząc z mikroekonomicznych podstaw podejmowa-
nia decyzji pokazał, iż zagregowana produkcja wcale nie musi zmienić się zgod-
nie z keynesowskimi przewidywaniami, czyli podążyć w prosty sposób w ślad za 
zmienionym zagregowanym popytem. Podmioty starają się w racjonalny sposób 
odczytać z pewnym wyprzedzeniem w czasie potencjalne źródło szoku popyto-
wego i dostosować do niego swoje podażowe reakcje. W wielkim skrócie mówiąc, 
budowanie takich mikroekonomicznych podstaw nawiązywało do Marshallow-
skiego reprezentatywnego podmiotu. Współcześnie ta koncepcja jest wykorzysty-
wana do budowania zagregowanych, makroekonomicznych kategorii w oparciu 
o wyniki uzyskiwane z indywidualnych zachowań podmiotów ekonomicznych. 
Chodzi o zbudowanie mikroekonomicznych uzasadnień dla równań opisujących 
zagregowany popyt i podaż oraz ich składniki, a także o ominięcie trudności zwią-
zanych z agregacją mikroekonomicznych efektów do poziomu makroekonomicz-
nego. Gospodarka jako całość działa jak jeden indywidualny podmiot, który jest 
traktowany jako reprezentatywny dla całości. W najprostszym ujęciu przyjmuje 
się, że gospodarka składa się z homogenicznych podmiotów. Gdy dopuszcza się 
heterogeniczność, nakłada się odpowiednie restrykcje pozwalające na przepro-
wadzenie agregacji na poziomie makroekonomicznym. Narzuca się homotetycz-
ność preferencji, krzywe Engla w postaci linii prostych, dodatkowo przyjmuje się, 
że dany rozkład dochodów jest niezależny od cen, przedsiębiorstwa są biorcami 
cen czynników wytwórczych, brak jest ograniczeń w dostępie do systemu finan-
sowego gospodarki. Innym bardzo ważnym założeniem, odgrywającym istotną 
rolę w teorii wzrostu, jest przyjęcie, że wszystkie przedsiębiorstwa mają funkcję 
produkcji jednorodną stopnia pierwszego.

Współcześnie reprezentatywny podmiot to podmiot średni ustalany w zbiorze 
miary jeden nieprzeliczalnie wielu podmiotów. Dzięki temu decyzje podejmowane 
przez jeden podmiot nie mają wpływu na wybory pozostałych ani na poziom cen 
czynników produkcji i również cen produktów, gdyż nie przekładają się na roz-
miary agregatowego popytu (popyt zgłaszany przez pojedynczy podmiot jest 
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podzbiorem miary zero agregatowego popytu). Takie podejście znacznie ułatwia 
rozwiązanie modelu ekonomicznego (np. DSGE), gdyż średnia wartość jest toż-
sama z agregatem makroekonomicznym. Taki agregat można analizować narzę-
dziami mikroekonomicznymi, czyli ustalić pewną funkcję użyteczności, która 
jest optymalizowana przy zadanych ograniczeniach. Redukuje liczbę koniecznych 
równań, które trzeba rozwiązać, aby osiągnąć optimum gospodarki w równowa-
dze. Umożliwia przedstawienie problemu decyzyjnego podmiotu w taki sposób, 
że jego rozwiązanie przez każdy podmiot z osobna jest tożsame z rozwiązaniem 
uzyskanym przy założeniu istnienia jednego reprezentatywnego podmiotu podej-
mującego decyzje na poziomie agregatowym. Tworzy to pozornie solidne mikro-
ekonomiczne podstawy makroekonomii. Nie ulega wątpliwości, że takie ujęcie 
odegrało istotną rolę szczególnie w teorii konsumpcji, inwestycji czy wreszcie 
niezwykle dynamicznego rozwoju modeli DSGE.

Całość jest zredukowana do średniej jednostki, która staje się przedmiotem 
badania makroekonomicznego, na mocy przyjętego założenia, iż to właśnie jej 
zachowanie reprezentuje zachowanie całości, gdyż równocześnie odpowiada wiel-
kościom agregatowym. Jest to oparte na naiwnym przekonaniu, że jeśli jednostki 
mają pewne typowe cechy swoich zachowań, to muszą je mieć również agregaty 
składające się z tych jednostek. Zagregowane wielkości są wyjaśniane poprzez 
indywidualne zachowanie podmiotów. Obliczone optimum dla reprezentatyw-
nego podmiotu jest równocześnie optimum całej gospodarki. Można wówczas 
śledzić wpływ egzogenicznych szoków na fluktuacje gospodarcze.

Znikają wszelkie zróżnicowania mikrostruktur, interakcje między podmio-
tami, ich zróżnicowane cele i ograniczenia, konflikty i napięcia, oraz problemy 
koordynacji działań, czyli to, co jest kwintesencją życia gospodarczego. Znika rów-
nież zróżnicowanie co do wielkości podmiotów i koncentracji w nich produkcji. 
A przecież koncentracja jest ogromna: dwóch producentów dużych samolotów 
tworzy 100% rynku światowego, 10 producentów samochodów to 77% rynku 
światowego, czterech producentów ciężkich ciężarówek wyczerpuje 89% rynku 
światowego, trzech producentów smartfonów daje 75% rynku światowego (Nolan, 
2012: 18). Przecież takie giganty wywierają ogromny wpływ na krajowe gospo-
darki poprzez kształtowanie więzi między podmiotami, reguły interakcji, rządową 
politykę gospodarczą i ustawodawstwo. Ich lobbing jest dobrze udokumentowany 
w literaturze. Nie tworzą one zbioru nieprzeliczalnych wielu podmiotów. Jednym 
słowem, analiza oparta na reprezentatywnym podmiocie ruguje z pola obserwa-
cji interakcje między podmiotami. A przecież przy tak dużej koncentracji i spe-
cjalizacji zachowania innych podmiotów mogą być źródłem niepewności: nie 
sposób z góry przewidzieć, jak zachowają się inne przedsiębiorstwa, jaką będą 
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prowadziły grę strategiczną, jak należy na nią odpowiedzieć. Kluczowe więc stają 
się problemy kooperacji i współdziałania na poziomie mikroekonomicznym, które 
tworzą fundament funkcjonowania całej gospodarki. Takie podejście powoduje, 
że centralnym zagadnieniem nie jest opis optymalizacyjnych zachowań pojedyn-
czych, reprezentatywnych podmiotów, ale sposób, w jaki podmioty wchodzą ze 
sobą w interakcje, czyli to, co wyznacza funkcjonowanie całej gospodarki i tworzy 
jej rzeczywiste podstawy mikroekonomiczne.

Czynione są próby wprowadzenia istotnej heterogeniczności podmiotów. 
Są one jednak bardzo skromne. Są to dwa lub trzy typy podmiotów zróżnicowa-
nych ze względu na jakąś cechę. Jednak nadal trzon rozumowania w kategoriach 
reprezentatywnego podmiotu pozostaje: teraz są to reprezentanci poszczególnych 
grup. Nadal nie sięga się do głębi zróżnicowania prowadzącego do opisu interak-
cji pomiędzy heterogenicznymi podmiotami. Gospodarka nadal traktowana jest 
jak stado gęsi w locie, gdzie każda gęś robi dokładnie to samo, co reszta, macha 
skrzydłami z taką samą siłą i częstotliwością. Wystarczy obserwować jedną gęś, 
aby wiedzieć, dokąd zmierza stado.

Czy wieloagentowe modelowanie, które ma wkomponowane różne reguły inte-
rakcji pomiędzy podmiotami, może zastąpić metodologię opartą na reprezenta-
tywnym podmiocie? Modelowanie to od 15 lat rozwija się bardzo dynamicznie. 
Jednak tworzy własne metody badawcze i symulacyjne, które odbiegają od trady-
cji makroekonomicznej. To powoduje, że wieloagentowe modelowanie jest jed-
nak w miarę hermetycznym sposobem modelowania, trudnym do zaadaptowania 
przez tradycyjną makroekonomię.

Czy zatem jesteśmy skazani na metodę opartą na reprezentatywnym pod-
miocie? Wydaje się, że niestety tak, przynajmniej jeszcze przez jakiś okres. Mimo 
dynamicznego rozwoju w ostatnich 30–35 latach różnych szczególnych kierun-
ków w ekonomii, nie stanowią one nadal nowej, spójnej bazy, z której mogłaby 
się wykluć alternatywna podstawa metodologiczna dla makroekonomii. W tym 
czasie pojawiły się i rozwinęły takie kluczowe dziedziny współczesnej ekonomii 
lub jej nowoczesnej metodologii jak teoria gier, ekonomia behawioralna i ekspe-
rymentalna, ekonomia instytucjonalna, ekonomia ewolucyjna, nowa ekonomia 
polityczna – by wymienić tylko niektóre najważniejsze. Choć wszystkie te nowe 
narzędzia metodologiczne i nowe obszary wiedzy ekonomicznej stanowią dobry 
punkt odniesienia do krytyki dominującego w makroekonomii indywidualizmu 
metodologicznego, to jednak nie złożyły się na nową spójną alternatywę badaw-
czą dla makroekonomistów. Inaczej mówiąc, te nowe koncepcje pozwalają obec-
nie na skuteczną krytykę ortodoksji w makroekonomii. Ale na razie to tylko tyle.
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Warto jeszcze wspomnieć o jednej istotnej słabości modeli fluktuacji. Po kry-
zysie lat 2007–2009 często formułowano zarzut, że modele DSGE nie potrafiły 
przewidzieć jego nadejścia. Jest to jednak zarzut nietrafny, ponieważ modele te ze 
swojej natury nie są w stanie dostarczyć takich prognoz. One rozwiązują problem, 
jak gospodarka osiąga równowagę, a nie, jak zostaje z niej wytrącona. Odejście od 
równowagi jest wprowadzane poprzez egzogeniczne szoki, a nie poprzez zachowa-
nia podmiotów gospodarczych, których wewnętrzna dynamika (w obrębie modelu) 
może wywołać fluktuacje. Dlatego też współczesne modele DSGE są „ślepe” 
na poszukiwanie źródeł fluktuacji. Jeszcze w XX wieku czynione były próby for-
malnego modelowania fluktuacji na podstawie zachowania podmiotów, głównie 
w obszarze decyzji inwestycyjnych. Wielkie zasługi położył tutaj wybitny polski 
ekonomista Michał Kalecki, który już w 1933 r. stworzył model cyklu koniunk-
turalnego oparty na endogenicznych decyzjach inwestycyjnych. Fluktuacja była 
wynikiem nie enigmatycznych zewnętrznych szoków, ale wewnętrznej dynamiki 
zachowań przedsiębiorców. Podobnych wewnętrznych mechanizmów poszukiwał 
również Nicholas Kaldor. Niestety tych pomysłów nie rozwijano w głównym nurcie 
makroekonomii. Przewagę uzyskał kierunek konstruowania fluktuacji na podsta-
wie modeli RBC (realny cykl gospodarczy). Wyrosłe z nich modele DSGE odeszły 
od endogenizacji fluktuacji i nic nie wskazuje na zmianę podejścia.

3.  Prymat empirii i praktyczności badań nad czystymi 
dociekaniami teoretycznymi

Nie ulega wątpliwości, że badaniom empirycznym zawdzięczmy wiele klu-
czowych odkryć. Warto wymienić trzy: zagregowaną funkcję produkcji Cobba-
‑Douglasa, oryginalną krzywą Phillipsa, regułę Taylora opisującą funkcję reakcji 
banku centralnego. Przy czym pierwsza z nich – funkcja produkcji – wywołała 
wielką debatę teoretyczną, która przeszła do historii pod nazwą Cambridge kontra 
Cambridge. Ten wielki teoretyczny spór jest chyba ostatnim o takiej skali, chociaż 
zakończył się brakiem osiągnięcia jednoznacznego konsensusu naukowego. Być 
może nadal pozostaje kwestią otwartą pytanie J. Robinson, jak pogodzić agregację 
z heterogenicznością kapitału na poziomie mikro (nie istnieje metoda pomiaru 
zagregowanego kapitału niezależna od rozkładu i cen względnych pomiędzy 
przedsiębiorstwami i kategoriami dóbr kapitałowych). Mimo braku jednoznacz-
nego konsensusu zwyciężył pragmatyzm. Zagregowana funkcja produkcji jest uży-
tecznym narzędziem w analizach teoretycznych, jak i w badaniach empirycznych. 
Zapewniła ogromny sukces szczególnie w rozwoju teorii wzrostu gospodarczego. 
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Krzywa Phillipsa nie wywołała tak ogromnych kontrowersji. W miarę szybko uzy-
skała podbudowę teoretyczną oraz została uzupełniona dzięki Miltonowi Fried-
manowi o długookresową krzywą. Reguła Taylora natomiast wywarła ogromny 
wpływ na modelowanie fluktuacji gospodarczych.

Około 30–40 lat temu królowali ekonomiści zmatematyzowani, którzy nada-
wali ton rozwojowi makroekonomii. Warto wspomnieć o rozwinięciu teorii rów-
nowagi ogólnej Debreu, która zawsze była na styku mikro i makro, egzogeniczny 
wzrost Solowa, endogeniczny wzrost Romera, znakomite uzupełnienia teorii 
wzrostu Inady. Dla tamtych czasów znamienne jest zachowanie Gerarda Debreu 
po otrzymaniu nagrody Nobla (1983). Gdy poproszono go o komentarz do bieżą-
cej sytuacji gospodarczej USA, stanowczo odmówił odpowiedzi. Obszar dociekań 
teoretycznych był wyraźnie wydzielony. Poszukiwanie empirycznych potwierdzeń 
tam, gdzie to było możliwe, polegało na żmudnym zbieraniu danych, ich wstęp-
nej segregacji, poszukiwaniu sposobów przekształcania zmiennych abstrakcyj-
nych na zmienne obserwowalne dające się „obrabiać” ekonometrycznie. Między 
innym w ten sposób osiągnięto wspaniałe empiryczne wyniki dotyczące konwer-
gencji, która była teoretycznym wnioskiem z modelu Solowa (1956). Sam Solow 
nie zrobił tego w swoim słynnym artykule (według aktualnych standardów: czy 
jego artykuł byłby dziś wydrukowany?).

Obecnie zmatematyzowani ekonomiści są mocno atakowani. Podważane 
są ich założenia i niepraktyczność myślenia, są spychani może nie na margines, 
to za mocne sformułowanie, ale nie ulega wątpliwości, że są w defensywie. Przy-
najmniej nie są już uważani za królów ekonomii (nad czym ubolewam). Silne 
są żądania, aby makroekonomia była heterodoksyjna, z matematyką jako jednym 
z nurtów, z którego zdejmuje się dominującą rolę w ekonomii. Nowymi królami 
makroekonomii są empirycy, ci pracujący z danymi. Według nowego standardu 
model teoretyczny jest o tyle potrzebny, o ile daje się od razu empirycznie testować. 
Poprzez recenzowanie wymusza się takie podejście. Powstają nawet poradniki, jak 
pisać artykuł, aby miał cechy naukowe. Wśród tych cech jest wymóg empirycz-
nego testu jakiejkolwiek myśli teoretycznej. A tak się przecież nie da uprawiać 
nauki. Teoretyczne fundamenty wymagają abstrakcyjnych pojęć, sieci zależności 
między zmiennymi. Nie da się od razu przełożyć tego na język modelu empirycz-
nego/ekonometrycznego. Często trzeba czasu, aby przekuć abstrakcję w zmienne 
nadające się do testu empirycznego. Na przykład, zmienna AL, czyli efektywna 
praca, jest wielkością nieinterpretowalną praktycznie i nieobserwowalną, ale nie-
zwykle użyteczną teoretycznie, gwarantującą znajdowanie stanów ustalonych we 
wzroście gospodarczym. Po pewnym czasie zaczęto wyodrębniać praktycznie to, 
co kryje się za zmienną A.
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Oczywiście z rozprzestrzenienia się podejścia empirycznego oraz praktycz-
nego nie wynikają jeszcze złe rzeczy. Po pierwsze, chodzi jednak o to, że zaczy-
nają dominować te tematy, które są w miarę łatwo mierzalne. Są to różne bardzo 
cząstkowe tematy, co wywołuje w ostatnim czasie lawinę publikacji, które bardzo 
trudno ogarnąć i poddać dyskusji naukowej. W tym sensie Paul Romer (2016) ma 
chyba rację, że ostatnie 20 lat nie zaowocowało żadną istotną teorią makroekono-
miczną. Po drugie, często odwraca się tradycyjne związki teoria–test empiryczny. 
Obrabia się ogromne bazy danych, poszukując prawidłowości. Zgodnie ze stwier-
dzeniem Coase’a: „jeśli dostatecznie długo torturuje się dane, to one w końcu się 
poddadzą” (w wolnym tłumaczeniu). Po uzyskaniu wyniku tworzy się próbę jego 
wyjaśnienia. Powinno być jednak odwrotnie: dobór zmiennych powinien wynikać 
z trwałych fundamentów teoretycznych, a nie z niewspartych na niczym wzorców 
wykrytych poprzez masowe przesiewanie danych (wówczas może dojść do odkry-
cia przysłowiowej zależności pomiędzy rozmiarami kapeluszy a dynamiką indeksu 
giełdowego). Po trzecie, może dochodzić do nadużyć przez empiryków. Najwięk-
szym takim nadużyciem jest badanie zależności pomiędzy długiem publicznym 
a wzrostem gospodarczym przez Reinhart i Rogoffa. Historia tej dosyć niezwy-
kłej manipulacji danymi została opisana przez Gary’ego Smitha (2014: 57–64).

Nie ulega wątpliwości, że rozwojowi metod ekonometrycznych zawdzięczamy 
znaczny postęp w szacowaniu wielu wprost nieobserwowalnych zmiennych, jak 
produkcja potencjalna, naturalna stopa procentowa, stopa bezrobocia w równo-
wadze, jak również zależności między zmiennymi, jak na przykład stopa inflacji 
a agregaty pieniężne, stopa inflacji a tempo wzrostu gospodarczego. Jednak spro-
wadzanie zasadniczych rozważań do zastosowań empirycznych jest zbyt daleko 
idącym ograniczeniem w rozwoju myśli makroekonomicznej. Należy poszukiwać 
rozsądnej równowagi między czystymi badaniami teoretycznymi a empirycznym 
modelowaniem.

Podsumowanie

Czy na podstawie sformułowanych słabości makroekonomii głównego nurtu 
można pokusić się o prognozowanie jej dalszego rozwoju? Jest to dosyć karkołomne 
zadanie, ale warto spróbować. Na podstawie publikacji z ostatnich 15 lat wydaje 
się, że największych zmian można oczekiwać w teorii wzrostu gospodarczego. 
Najprawdopodobniej będzie coraz bardziej zbliżała się do ekonomii rozwoju, 
uwzględniając coraz szerszą gamę tzw. głębokich czynników wzrostu gospodarczego 
(czynniki geograficzne, kulturowe, instytucjonalne). Są już pierwsze podręczniki 
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uwzględniające takie rozszerzone podejście do wzrostu: Davida N. Weila Econo-
mic Growth (pierwsze wydanie w 2005 r.) oraz Darona Acemoglu, Davida Laib-
sona i Johna A. Lista Macroeconomics (pierwsze wydanie w 2016 r.). Szczególnie 
ostatnia pozycja tworzy całkiem nowy standard wykładu z makroekonomii.

Nie należy się jednak spodziewać jakichś istotnych zmian w modelowaniu fluk-
tuacji na podstawie modeli DSGE. Ich rozwój w ostatnich latach raczej świadczy 
o pogłębianiu się ich hermetyczności. Nie widać żadnych poważnych prób porzu-
cenia reprezentatywnego podmiotu. Raczej należy oczekiwać, że nieprędko pojawi 
się nowy paradygmat badania fluktuacji gospodarczych.
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Rozwój sztucznej inteligencji 
i deficyt mądrości

Wprowadzenie

W 2018 roku minęła pierwsza dekada epoki transformacji cyfrowej, jeśli za 
jej początek uzna się wprowadzenie do powszechnego użytku smartfona, chmury 
obliczeniowej oraz mediów społecznościowych. Najpierw na Zachodzie, a następ-
nie na (Dalekim) Wschodzie konsumenci otrzymali możliwość, aby uruchomić 
„tsunami Big Data”. Liderami gospodarki cyfrowej stali się operatorzy wirtualnych 
platform (Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft & Co. na Zachodzie oraz 
Alibaba, Baidu & Co. w Chinach), którzy zaczęli wykorzystywać powstałe możliwo-
ści rozwoju technologii cyfrowych. Po raz pierwszy w historii cywilizacji podjęto 
prace naukowe i badawczo-wdrożeniowe, które przyniosły rozwiązania ułatwiające 
człowiekowi zgłębianie zadań o charakterze intelektualnym. Rozpoczęła się czwarta 
rewolucja przemysłowa, podczas której po raz pierwszy efektem było ułatwienie 
człowiekowi wykonywania zadań wymagających nie tylko fizycznego wysiłku.

Hasłem odzwierciedlającym istotę zmian zachodzących w pierwszych deka-
dach XXI w. stała się „sztuczna  inteligencja”. Nikt nie dysponuje  jednoznaczną 
definicją tego pojęcia, ale prawie wszyscy zostali ujęci wizjami smart home, smart 
city, autonomous vehicle itp.

Wraz z upowszechnianiem nowych rozwiązań technologicznych narasta 
refleksja na temat skutków zachodzącej transformacji cyfrowej i jej spodziewa-
nych rezultatów w przyszłości. Zasadne jest sformułowanie zadania badawczego, 
które należy wykonać w ramach prac o charakterze interdyscyplinarnym, poświę-
conego analizie przebiegu procesu transformacji cyfrowej i ujawniających się jej 
skutków o charakterze społeczno-gospodarczym. Aby takie zadanie wykonać, 
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w pierwszym kroku potrzebne jest uszczegółowienie opisu, czym są technologie 
służące tworzeniu i doskonaleniu tzw. sztucznej inteligencji.

Niniejsze opracowanie poświęcone jest przedstawieniu przeglądu dwóch metod 
postępowania, które ma doprowadzić do tego, że robot lub bot może rozpoznawać 
otoczenie. Wyjaśniony jest proces wykorzystywania danych do tworzenia infor-
macji, a na  ich podstawie do tworzenia wiedzy bez udziału człowieka. Dodat-
kowo uwzględnione jest zagadnienie mądrości, czyli zdolności do dokonywania 
osądu, przy wykorzystaniu systemów aksjologicznych znanych ludzkiej cywiliza-
cji. W części ostatniej przedstawiono wybrane skutki wdrażania technologii cyfro-
wych, wskazując na ich zróżnicowany charakter w społeczeństwach kierujących 
się zasadami wolności człowieka i stosujących demokratyczne metody sprawo-
wania władzy oraz w społeczeństwach poddanych kontroli władzy autorytarnej.

1. Pojęcie sztucznej inteligencji

Pojęcie sztucznej inteligencji (artificial intelligence – AI) jest wieloznaczne. 
Pojawiło się podczas seminarium naukowego w Darmouth College (New Hampshire, 
USA) w 1956 r. W następnych  latach zostało upowszechnione przez  literatów, 
twórców sztuk teatralnych i dzieł filmowych. To spowodowało, że w odbiorze spo-
łecznym sztuczna inteligencja jest traktowana jako zdolność urządzeń do postę-
powania nie tylko podobnego do zachowania się człowieka (human beeing), ale 
nawet do uzyskiwania przewagi nad człowiekiem. Od połowy XX w. uznaje się, że 
podstawowym wyzwaniem nauki jest osiągnięcie „mocnej sztucznej inteligencji” 
(general artificial intelligence – GAI), dorównującej potencjałowi człowieka. Spoty-
kane są jednak wypowiedzi ze strony osób uznawanych jako autorytety kształtujące 
opinię publiczną (m.in. S. Hawkinga i E. Muska z 2014 r.), w których jest zawarte 
jednoznaczne ostrzeżenie, że może powstać „superinteligencja” (superintelligence) 
(Ford, 2018: 13). Dzięki postępowi technicznemu roboty (urządzenia posiadające 
części wykonujące pracę mechaniczną sterowaną przez układy informatyczne) lub 
boty (urządzenia posiadające jedynie części wykonujące operacje informatyczne) 
mogą osiągnąć poziom sztucznej inteligencji przewyższający ludzką inteligencję. 
Podkreślane jest przy tym, że możliwe jest wykreowanie takiego poziomu rozwoju 
techniki, przy którym urządzenia dalszy swój rozwój będą kontynuować autono-
micznie, czyli samodzielnie, bez ingerencji człowieka. W konsekwencji człowiek 
w przyszłości utraci kontrolę nad procesem rozwoju techniki. W dziełach literac-
kich zaliczanych do nurtu dystopii roboty i boty, w tym pojazdy autonomiczne, 
staną się wrogiem ludzkiej cywilizacji (Schwartz, 2018: 18).
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Pod koniec drugiej dekady XXI w. w środowisku akademickim można spotkać 
różnorodne poglądy co do cech technologii, które potocznie nazywane są sztuczną 
inteligencją. Przede wszystkim zwraca się uwagę na zróżnicowany charakter 
istniejących aplikacji  (czyli algorytmów oraz procedur pozyskiwania danych). 
Zostały wyodrębnione cztery grupy specjalistycznych technologii  (tabela 1). 
W dyskusjach prowadzonych w środowisku akademickim można uniknąć nie-
porozumień związanych ze stosowaniem pojęcia sztuczna inteligencja. Warun-
kiem jest jednoznaczne określenie, do której grupy technologii kwalifikowane 
jest omawiane rozwiązanie.

Tabela 1. Cztery grupy technologii sztucznej inteligencji

Machine-learning 
algorithms

Robotic process 
automation

Voice assistants, chatbots, 
and/or cognitive agents

Natural-language 
processing and/or 

generation

Algorytmy 
maszynowego 
uczenia się

Automatyzacja procesów 
z wykorzystaniem 
robotów

Asystenci mowy, chatboty 
i podmioty poznające

Przetwarzanie języka 
naturalnego i jego 
generowanie

Źródło: opracowanie własne.

Analiza dotychczasowych osiągnięć pozwala na konstatację, że postęp w zakre-
sie rozwoju każdej z tych czterech grup technologii jest nierównomierny. Rośnie 
przeświadczenie, że pełne docenienie użyteczności dostępnych rozwiązań nastąpi 
dopiero w przyszłości, kiedy uda się na skalę przemysłową wprowadzić do eksplo-
atacji urządzenia wykorzystujące jednocześnie wiele rozwiązań. Jednym z nich 
mogłoby być skonstruowanie, dopuszczenie do eksploatacji, a następnie podjęcie 
masowej produkcji autonomicznych pojazdów (autonomous vehicle), które będą 
poruszały się po drogach publicznych w ruchu mieszanym, tj. obejmującym rów-
noczesną jazdę pojazdów bezzałogowych oraz pojazdów tradycyjnych z kierowcą. 
Na początku drugiej dekady XXI w. obserwowany był entuzjazm i wprowadzenie 
pojazdów autonomicznych było zapowiadane „na najbliższy rok, może dwa lata” 
(Brynjolfsson, McAfee, 2015). W 2019 r. spotyka się dużo bardziej powściągliwe 
wypowiedzi. Sugeruje się, że konieczne są dalsze prace rozwojowe i trzeba na nie 
poświęcić wiele kolejnych lat (Höltschi, 2019). Komercyjny sukces uzależniony 
jest także od tego, czy uda się drastycznie obniżyć koszt produkcji wszystkich 
urządzeń, w które musi być wyposażony pojazd reprezentujący 5 poziom auto-
matyzacji (Kampshoff, Padhi, 2017: 1).



Wojciech Paprocki 276

1.1.  Odwołanie do metody top-down w procesie tworzenia 
sztucznej inteligencji

W 1956 r. został nakreślony cel: jak spowodować, aby maszyna posługiwała się 
językiem, formułowała abstrakcyjne pojęcia i koncepcje, rozwiązywała problemy do 
tej pory zarezerwowane do zgłębiania przez człowieka (How to make machines…, 
1955). Wydawało się wówczas, że należy wynaleźć urządzenie (maszynę i metodę 
jej obsługi), które będzie działało podobnie jak ludzki mózg. Im bardziej podążano 
tym tropem, tym większa była mobilizacja do pogłębiania badań nad mózgiem, 
gdyż dostrzeżono, że stworzenie „kopii” mózgu nie uda się, jak długo nie jest dobrze 
rozpoznany „oryginał”. Przez kilka dekad koncentrowano się na analizie procesu 
poznawczego, typowego dla zachowania człowieka. Dostrzeżono, że w mózgu 
kumuluje się wiedza, w tym o charakterze abstrakcyjnym, i każde nowe doświad-
czenie prowadzi do „rozbudowania tej wiedzy” (Lenzen, 2018: 31). Określono ten 
proces top-down, aby podkreślić, że człowiek postrzega otoczenie, korzystając z już 
nabytej wiedzy (top)  i poszczególne zdarzenia  jej podporządkowuje (down). Tę 
prawidłowość ilustruje przykład: człowiek zerka na zegarek, aby uściślić, która jest 
godzina, ale podejmując tę czynność jest świadomy, w jakiej strefie czasu się znaj-
duje: czy jest pora dzienna, czy też pora nocna. Dostrzega położenie wskazówek 
i to mu wystarcza, aby wiedzieć dokładnie, jaki jest moment w ciągu doby, tygo-
dnia, miesiąca i roku. Etap prac badawczo-rozwojowych poświęconych utworzeniu 
sztucznej inteligencji, podczas którego chciano skonstruować urządzenie na podo-
bieństwo mózgu, można przyrównać do okresu, kiedy człowiek chciał zbudować 
obiekt latający (samolot) posiadający ruszające się skrzydła. Celem było skonstru-
owanie urządzenia podobnego do ptaka. Sukces, tj. zaprojektowanie i wykonanie 
bezpiecznych obiektów latających, nastąpił po sięgnięciu po całkowicie odmienną 
koncepcję konstrukcji samolotu, którego skrzydła są stabilne, a zdolność do unosze-
nia się w powietrzu zapewniono dzięki wykorzystaniu prędkości ruchu tego obiektu.

Prace przy wykorzystaniu metody top-down w zakresie kształtowania sztucz-
nej inteligencji są kontynuowane, ale brak spektakularnego postępu spowodował, 
że równolegle podjęto projekty odwołujące się do zupełnie odmiennych koncepcji.

2. Szczególna rola technologii maszynowego uczenia się

W połowie pierwszej dekady XXI w. wprowadzono do użytkowania trzy rozwią-
zania, które oceniane są jako impulsy dla rozpoczęcia ery transformacji cyfrowej. 
W 2004 r. powstał Facebook jako medium społecznościowe, w 2006 r. udostępniono 
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pierwszą chmurę obliczeniową (Amazon Web Services), a w 2007 r. na rynek został 
wprowadzony iPhone (Apple) będący pierwszym wielofunkcyjnym smartfonem 
oferowanym na masową skalę. Jak przedstawiono na rysunku 1, w świecie wir-
tualnym zaczęto gromadzić niewspółmiernie duże zbiory danych, przy czym od 
2009 r. coraz większą część z nich stanowiły dane nieustrukturyzowane.

Rysunek 1.  Dynamika wzrostu ilości danych ustrukturyzowanych 
i nieustrukturyzowanych na świecie w latach 2009–2017
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IDS.

Dane ustrukturyzowane były rejestrowane od początku ery  informatyzacji 
w latach 50. minionego stulecia. Zmieniały się techniki rejestracji, danych było 
coraz więcej, ale każda z nich była przyporządkowana zdefiniowanemu zdarzeniu 
lub statusowi monitorowanego obiektu. Elektronika pozwoliła na cyfrowy zapis 
danych, które uprzednio mogły być rejestrowane przy zastosowaniu techniki ana-
logowej. Zastosowanie smartfona pozwoliło natomiast na zrobienie istotnego kroku 
na drodze rozwoju technicznego – zaczęto rejestrować dane, które nie były prze-
widziane do monitorowania i analizowania przy zastosowaniu technologii ana-
logowych. Dane pozyskiwane przez kamery i mikrofony oraz dane pozyskiwane 
dzięki systemom lokalizacji (nawigacji) zainstalowanym w smartfonach zaczęły 
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tworzyć coraz większe zbiory danych o charakterze danych nieustrukturyzowa-
nych, doprowadzając do powstania tzw. big data. Analiza tych danych (big data 
analysis) stanowiła pierwszy krok w rozwoju technologii maszynowego uczenia 
się. Kolejne generacje smartfonów zostały wyposażone w oprogramowanie, które 
pozwalało korygować, wręcz „udoskonalać” zbiory danych rejestrowane świado-
mie lub nieświadomie przez człowieka.

Producenci sprzętu oraz operatorzy wirtualnych platform zabiegają o pozy-
skanie masowych odbiorców tych produktów i użytkowników aplikacji. Odwołują 
się przy tym do skłonności człowieka do promowania siebie w otoczeniu. Kamera 
w smartfonie, która jest doskonałym rejestratorem dużej ilości nieustrukturyzo-
wanych danych, stała się narzędziem ciągle wykorzystywanym przez osoby zmo-
tywowane do przesyłania komunikatów o sobie  i swoim zachowaniu.  Jednym 
z przykładów oddziaływania producentów na użytkowników sprzętu wykorzystu-
jącego zaawansowane technologie stanowi upowszechnienie w środowisku konsu-
mentów aplikacji, przy użyciu której każdy użytkownik smartfona może upiększać 
swoją sylwetkę, wykorzystując podpowiadane wzorce „pięknego  i atrakcyjnego 
wyglądu”. Konsumentom udostępniono procedury, które realizację wyznaczonych 
zadań podejmują automatycznie. W niektórych przypadkach uruchamianie pro-
cedury „korygowania obrazu” odbywa się w ogóle poza świadomością użytkownika 
smartfonu dzięki zastosowaniu promowanej przez dostawców sprzętu i aplikacji 
„sztucznej inteligencji”.

Akceptacja dla nowoczesnych rozwiązań tworzących pakiet oferty produ-
centów smartfonów osiąga powszechny wymiar w skali światowej, w tym także 
w Polsce. Świadczy o tym komunikat, że w 2018 r. aż 92% uczestników badań 
ankietowych przeprowadzonych przez  IBM w Polsce zdeklarowało,  iż pojęcie 
„sztuczna inteligencja” jest im znane. Podobne wyniki zanotowano na Węgrzech 
(92%) i w Czechach (89%) (Duszczyk, 2019). Umieszczenie w reklamie wyrobu 
(np. smarfona, ale także lodówki) wskazówki, że jest to urządzenie „inteligentne”, 
albo nawet tylko skrótu „AI” powoduje, iż konsumenci wykazują większe zainte-
resowanie1. Konsumenci, zapoznając się z treścią reklamy, w większości przypad-
ków nie są gotowi do refleksji, że mogą mieć trudności z docenieniem korzyści 
ze szczególnych możliwości wynikających z „zaawansowanej technologii AI” 
zastosowanej w smartfonie, skoro, jak zaznaczono w reklamie, „i tak ich (ludz-
kie) oko tego nie dostrzeże”.

1  Świadczy o tym fragment reklamy: „Za sprawą zaawansowanej technologii AI aparaty w smart-
fonach HUAWEI pozwalają dostrzec więcej szczegółów niż ludzkie oko” – Mediaexpert, https://www.
mediaexpert.pl/smartfony/smartfon-huawei-mate-20-lite (dostęp 23.01.2019).
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3.  Ograniczenia wynikające z braku dostępu do dużych 
zbiorów danych

Obserwowany jest wzrost liczby przedstawicieli nauk inżynieryjno-technicz-
nych zajmujących się rozwojem technologii maszynowego uczenia się, którzy 
wskazują na bardzo ograniczony zakres możliwości stosowania istniejących apli-
kacji. Przede wszystkim uświadamiają oni, że dotychczasowe wdrożenia pozwo-
liły na wykorzystywanie  jedynie „wąskiej” sztucznej  inteligencji2. Na początku 
2019 r. zainteresowanie wzbudził artykuł specjalistów związanych z Accenture, 
którzy jednoznacznie ocenili, że zastosowanie technologii maszynowego uczenia 
się nie prowadzi do pierwotnie oczekiwanych efektów, jeśli system informatyczny 
nie może zostać zasilony odpowiednio ogromnymi zbiorami danych (Wilson, 
Daugherty, Davenport, 2019: 1). Coraz więcej wątpliwości jest zgłaszanych pod 
adresem rozwiązań, które dotyczą wykorzystania algorytmów do rozpoznania bada-
nego zjawiska, jeśli to zjawisko dotyczy funkcjonowania małej liczby rejestratorów 
danych, a ilość pozyskiwanych danych pozostaje ograniczona. Ze strony przedsta-
wicieli operatorów wirtualnych platform, które działają globalnie, formułowane 
są do tego opinie, że upowszechnianie wielu aplikacji na rynku europejskim nie 
przynosi oczekiwanych efektów. Wskazują oni, że odmienność zachowania kon-
sumentów w poszczególnych krajach, choćby związana z użytkowaniem różnych 
języków narodowych oraz odmiennymi zwyczajami kulturowymi, powoduje, 
iż konieczne  jest przygotowywanie różnych wersji aplikacji.  Ich zastosowanie 
w poszczególnych krajach nie pozwala na pozyskiwanie danych, które można ze 
sobą tak łatwo porównywać, jak to jest w odniesieniu do danych rejestrowanych 
w bardziej licznych zbiorowościach konsumentów w USA lub Chinach. Te obser-
wacje mogą stanowić podpowiedź, dlaczego w Europie powstało niewspółmiernie 
mało start-upów, które wdrażają nowe technologie cyfrowe. Jeśli nowe aplikacje 
zapewniają pozyskanie relatywnie małych zbiorów danych, a staranie o implemen-
tację aplikacji w innym kraju europejskim w celu pozyskania dodatkowych danych 
wymaga dużego wysiłku, to w Europie rzeczywiście jest trudniej o osiągnięcie suk-
cesu ze względu na brak dostępu do lokalnych zbiorów big data.

2  W literaturze spotykane są określenia: narrow lub weak, czyli wąska lub słaba. Dotyczy to aplika-
cji, które wspomagają lub zastępują wysiłek intelektualny człowieka, ale w precyzyjnie wyznaczonym 
zakresie. Są to aplikacje przygotowane przez człowieka i ich użytkowanie pozostaje pod kontrolą czło-
wieka. Notowane były już przypadki, że zastosowanie określonej aplikacji przynosiło wyniki odmienne 
niż oczekiwane przez autorów. W szczególnie drastycznych przypadkach praca urządzenia (robota lub 
bota) była przerywana przez człowieka.
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4.  Wykorzystanie metody bottom-up w technologii 
maszynowego uczenia się

Rozpoczęta w drugiej dekadzie XXI w. era transformacji cyfrowej charaktery-
zuje się wykorzystaniem powszechnego usieciowienia (connectivity) do uzyski-
wania dostępu w chmurze obliczeniowej (cloud computing) do dużych zbiorów 
danych. Są to przede wszystkim dane pozyskiwane od konsumentów, które można 
nazwać human big data. W perspektywie kilku lat znaczenie technologii maszy-
nowego uczenia się może znacznie wzrosnąć, jeśli dodatkowo pojawią się równie 
rozbudowane zbiory danych rejestrowanych dzięki upowszechnieniu przemysło-
wego Internetu rzeczy (Industrial Internet of Things – IIoT). Wówczas przedmio-
tem analizy stanie się także industrial big data.

Dostęp do dużych baz danych dostrzeżono  jako szansę do zastosowania 
zupełnie nowej metody przetwarzania danych. W ten sposób otworzono nowy 
etap badań naukowych i projektów rozwojowych, których celem jest zapewnie-
nie urządzeniom zdolności do wykonywania zadań porównywalnych z zadaniami 
wykonywanymi przy wykorzystaniu inteligencji człowieka. Tą metodą stało się 
wykorzystywanie danych do formułowania informacji, a następnie do budowania 
wiedzy, przy zastosowaniu procedury bottom-up.

Na rysunku 2 przedstawione są dwa etapy procesu poznawczego, który sta-
nowi istotę działania technologii maszynowego uczenia się. Z sieci obejmującej 
użytkowników smartfonów i innych urządzeń, które pozwalają na rejestrowanie 
danych, pozyskuje się dane surowe (raw data). Jeśli dane stanowią formalny zapis 
wartości zdefiniowanego zjawiska lub procesu, to tworzą dane ustrukturyzowane. 
Nie ma wątpliwości, jak te dane interpretować i łatwo jest określić, w jakim celu 
można je wykorzystywać. Jeśli dane – stanowiące zapis obrazu lub dźwięku, innych 
określonych lub nieokreślonych zjawisk – nie odnoszą się do pierwotnie zdefinio-
wanego zjawiska lub procesu, to tworzą dane nieustrukturyzowane.

W pierwszym etapie procesu dla danych ustrukturyzowanych łatwo ustalić, jaki 
był wykorzystany zakres percepcji. Przykładowo, dana może wskazywać na tem-
peraturę ciała zidentyfikowanej osoby. Określenie kontekstu nie powinno stwa-
rzać trudności – odnosząc zarejestrowaną temperaturę ciała, można tę wartość 
odnieść (porównać) do wartości normy człowieka zdrowego (36,6°C) i pozyskać 
informację, czy zidentyfikowana osoba jest zdrowa lub czy wykazuje stan mogący 
sugerować chorobę. W sposób zautomatyzowany dochodzi do wstępnej diagno-
styki badanej osoby. Bez pozyskania dodatkowych danych o innym zakresie per-
cepcji i bez zbudowania szerszego kontekstu nie może być pozyskana informacja 
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o charakterze stanu patologicznego. Pozyskana informacja – ze względu na zbyt 
ograniczony zakres percepcji oraz niedostatecznie rozszerzony zakres kontek-
stu – nie wystarcza do automatycznego sformułowania pełnej diagnozy tej osoby.

Rysunek 2. Etapy procesu poznawczego technologii maszynowego uczenia się
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Źródło: opracowanie własne.

Pozyskiwanie informacji, czyli uporządkowanego opisu analizowanego zjawiska 
lub procesu, przy wykorzystaniu danych nieustrukturyzowanych jest możliwe, ale 
wymaga przeprowadzenia procesu rozpoznania zakresu percepcji, a także ustalenia 
relacji między zarejestrowanymi zjawiskami lub procesami, aby rozpoznać kon-
tekst. Dzięki rozwojowi big data analysis udaje się pozyskać z danych nieustruk-
turyzowanych coraz więcej danych ustrukturyzowanych. Szczególnie przydatne 
są te dane, przy pomocy których można pozyskiwać informacje uprzednio w ogóle 
niedostępne. Chodzi o przypadki, kiedy technologie cyfrowe pozwalają na prze-
tworzenie rozbudowanych zbiorów danych, przekraczających zdolności percepcji 
pojedynczego człowieka lub zespołu ludzkiego.

Nie ulega wątpliwości, że metoda bottom-up przydatna w technologii maszy-
nowego uczenia się, nie jest stosowana przez człowieka, kiedy obserwuje on swoje 
otoczenie. Wynika to z faktu, że mózg człowieka nie musi dysponować danymi, 
aby prawidłowo sterować zachowaniem lub sposobem funkcjonowania swoich 
organów. Jest to widoczne w codziennej czynności wymiany uścisku dłoni między 
ludźmi podczas witania się. Mózg steruje siłą uścisku całego nadgarstka i poszcze-
gólnych palców, a człowiek nie zastanawia się, jaką wartość miała siła. Gdyby ludzka 
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dłoń miała wymienić uścisk z końcówką (glove) robota działającego dynamicznie, 
to sensory zainstalowane w tej końcówce służące rejestrowaniu reakcji ludzkiej 
dłoni musiałyby wysyłać dane, dzięki którym układ sterujący decydowałby o warto-
ści nacisku (mierzonym w niutonach, tj. jednostce miary siły) wywieranego przez 
tę końcówkę (wszystkie jej części przeznaczone do dynamicznej pracy). Gdy czło-
wiek do sterowania swoimi organami wykorzystuje podczas fizycznego kontaktu 
z robotem metodę top-down, to robot sterując swoimi elementami wykorzystuje 
metodę bottom-up.

W etapie drugim,  jeśli  liczba danych poddanych przetwarzaniu odpowied-
nio wzrasta, a także zwiększa się zakres percepcji i poddawanego analizie kon-
tekstu, możliwe jest uzyskanie wyników różnych procesów: syntezy informacji, 
przeprowadzenia analizy związków przyczynowo-skutkowych  lub poszukiwa-
nia i wychwycenia innych – wcześniej nieznanych, a przez to nieoczekiwanych 
– relacji między pozyskanymi danymi. Przy zastosowaniu technologii maszyno-
wego uczenia się możliwe jest – stosując metodę indukcji – uzyskiwanie orygi-
nalnej wiedzy. Zasadne jest nadanie jej cechy industrial knowledge. W ten sposób 
zapewnione jest odróżnienie wiedzy pozyskiwanej dzięki zastosowaniu techno-
logii cyfrowych od wiedzy tworzonej przez człowieka, czyli human knowledge. Ta 
część wiedzy najczęściej kształtowana jest przy wykorzystaniu metody dedukcji, 
która przewiduje poddawanie wszystkich nowych poglądów intelektualnemu pro-
cesowi falsyfikacji hipotez.

Pojawienie się wiedzy pochodzącej od urządzenia (robota lub bota) jest zja-
wiskiem nowym. Może być ono traktowane jako jeden z elementów definiujących 
odmienność funkcjonowania cywilizacji ludzkiej w epoce czwartej rewolucji prze-
mysłowej. Człowiek staje wobec możliwości wykorzystywania augmented know-
ledge, obejmującej zarówno human knowledge, jak i industrial knowledge.

W drugiej dekadzie XXI w. podjęto wiele projektów, których celem było stwo-
rzenie nowych form gospodarowania dzięki wykorzystaniu wiedzy wcześniej 
niedostępnej dla człowieka. Jednym z przykładów jest zastosowanie technologii 
cyfrowych do zarządzania hodowlą zwierząt na terenach niezamieszkałych przez 
człowieka. Na terenie kotliny Kalahari we wschodniej Namibii występuje półpu-
stynna roślinność, która służy  jako pokarm dla dzikich zwierząt. Część z nich 
może być łowiona w celu wytworzenia mięsa. Za pomocą bezzałogowych dronów 
udaje się tworzyć ogromne zbiory danych o przemieszczaniu się tych zwierząt i ich 
liczebności. Dzięki technologii maszynowego uczenia się z ogromnych zbiorów 
danych zarejestrowanych jako obrazy wideo pozyskiwane są informacje o poje-
dynczych sztukach zwierząt oraz dzięki syntezie tych informacji tworzona jest 
wiedza o wielkości i położeniu geograficznym stad, m.in. antylop i zebr. Dzięki 
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tej wiedzy o charakterze industrial knowledge człowiek może podejmować decy-
zje, gdzie i kiedy możliwe jest efektywne ekonomicznie pozyskiwanie surowca dla 
przemysłu spożywczego (Fockenbrock, 2019).

5.  Pojęcie mądrości i znaczenie jej niedostatku dla globalnego 
systemu społeczno-gospodarczego w epoce transformacji 
cyfrowej

Mądrość odzwierciedla zdolność człowieka do dokonywania osądów w odniesie-
niu do otaczającego go świata. W koncepcji „akwarium” (Paprocki, 2019) zakłada 
się, że każdy człowiek może korzystać z rozszerzonej wiedzy oraz indywidualnie 
ukształtowanego systemu aksjologicznego. Ze względu na skłonność człowieka 
do uwzględniania zarówno przesłanek racjonalnych, jak i emocjonalnych, czyli 
irracjonalnych, mądrość ujawniana przez poszczególne osoby różni się między 
sobą. To powoduje, że niemożliwe jest zdefiniowanie wzorca mądrości. Brak tego 
wzorca uniemożliwia uwzględnienie treści systemów aksjologicznych w algoryt-
mach, które są wykorzystywane w różnych technologiach cyfrowych. W konse-
kwencji nie sposób odwzorować mądrości w rozwiązaniach, które są określane 
mianem „wąskiej sztucznej inteligencji”.

Brak wzorca mądrości uwidacznia, że ewolucja systemów społeczno-gospo-
darczych w epoce transformacji cyfrowej może przebiegać w różnych kierunkach. 
Jednym z przejawów dezintegracji systemu cywilizacyjnego, w którym funkcjonują 
obok siebie istotnie różne systemy aksjologiczne, może być zjawisko powstawania 
splinternetu. O tej perspektywie dyskutowano w styczniu 2018 r. w Davos pod-
czas World Economic Forum (Schäfer, 2019). W części świata (obejmującej być 
może większość państw na globie), określanej „światem zachodnim” nadal będzie 
funkcjonował otwarty Internet. Niektórzy jego użytkownicy będą dopuszczali się 
czynów nieetycznych, a nawet kryminalnych, ale historia uczy, że jest to typowa 
deformacja społeczno-gospodarcza, która występuje przejściowo, choć może być 
obserwowana permanentnie. Przy odwołaniu do powszechnie akceptowanego sys-
temu aksjologicznego świata zachodniego – mniej lub bardziej skutecznie – dzia-
łają mechanizmy napiętnowania i eliminowania zła, a co najmniej ograniczania 
jego siły oddziaływania na cały system społeczno-gospodarczy.

Natomiast w drugiej części świata, w której przewodnią rolę już zaczęła odgry-
wać Chińska Republika Ludowa funkcjonująca zgodnie z wolą władz Chińskiej Partii 
Komunistycznej, dostępna będzie  jedynie sieć kontrolowana przez aparat pań-
stwowy. Dzięki użytkowaniu tej sieci przy zastosowaniu metody bottom-up będzie 
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można z zarejestrowanych danych budować profile wszystkich mieszkańców. Two-
rzona może być wiedza o całej społeczności, obejmującej zarówno obywateli kraju, 
jak i wszystkich przybyszów, tak jak przewiduje to koncepcja systemu Social Credit 
System (Kędzierski, 2018). Istnieje podejrzenie, że w owej części świata uwzględ-
niany jest system aksjologiczny, który przewiduje stałe, instytucjonalnie zorganizo-
wane, ograniczanie wolności człowieka. Nie ma natomiast wątpliwości, że działanie 
tego aparatu jest całkowicie podporządkowane władzy o już dostrzeganych skłon-
nościach dyktatorskich. Funkcjonowanie tego aparatu wykazuje przy tym skłon-
ność do autodegeneracji, której istotę określa się jako rozwój crony capitalism. Jest 
to proces tworzenia się nieformalnych uzależnień aparatu partyjno-państwowego od 
rosnącej w siłę (dzięki akumulowaniu bogactwa) grupy aktywistów gospodarczych 
funkcjonujących na styku sektora państwowego i sektora prywatnego (Pei, 2016: 
23). Pozostaje kwestią otwartą, czy proces degradacji systemu może doprowadzić do 
jego implozji. Nawet jeśli do niej dojdzie, to ważne się staje, jakie szkody społeczno-
-gospodarcze mogą do tego momentu wystąpić zarówno w Chinach, jak i w krajach 
już znajdujących się pod wpływem Chin lub tych, które pod ten wpływ się dostaną.

W skali globalnej brak wzorca mądrości w epoce transformacji cyfrowej stanowi 
czynnik, który można ocenić jako źródło ogromnego ryzyka wystąpienia dużego 
konfliktu o zasięgu międzykontynentalnym. Wyścig technologiczny będzie konty-
nuowany na polu rozwoju i wdrażania rozwiązań sztucznej inteligencji. Kończy się 
postzimnowojenne interregnum w postaci amerykańskiej hegemonii, wróci nato-
miast dwubiegunowość (Góralczyk, 2019). W miejsce Związku Radzieckiego, który 
w drugiej połowie XX w. podjął rywalizację z USA w zakresie podboju kosmosu, 
pojawiły się Chiny, które w opublikowanej w 2017 r. strategii rozwoju deklarują, że 
zabiegają o przejęcie w 2030 r. przewodnictwa światowego w rozwoju technologii 
cyfrowych (Technological Competition, 2019). Wiadomo z historii, że w trwającym 
po II wojnie światowej okresie zimnej wojny udało się uchronić świat od bezpośred-
niej konfrontacji zbrojnej obu mocarstw. Jednak w całym bloku sowieckim, obej-
mującym nie tylko kraje Europy i Azji, ale także kraje na innych kontynentach, brak 
swobód obywatelskich związany był z blokowaniem inicjatywy w sferze gospodarki. 
W epoce transformacji cyfrowej atmosfera konfrontacji może motywować społecz-
ności w obu częściach świata do intensywnej pracy nad rozwojem technologii cyfro-
wych i osiągania tą drogą wzrostu poziomu konsumpcji indywidualnej. Wdrażanie 
najlepszych osiągnięć może być jednak wykorzystywane do coraz skuteczniejszego 
ograniczania swobód obywatelskich i dalszego degenerowania systemu aksjologicz-
nego propagowanego przez władzę autokratyczną. Porównywalne zagrożenia, choć 
prawdopodobnie na mniejszą skalę, mogą wystąpić w świecie zachodnim, w którym 
chciwość i żądza władzy ujawniają się okresowo w pełnym wymiarze.
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Podsumowanie

W epoce transformacji cyfrowej zachodzą głębokie zmiany społeczno-gospo-
darcze wywołane rozwojem i wdrażaniem technologii cyfrowych. Wiele rozwiązań 
określanych jest mianem „sztucznej inteligencji”, przy czym wykorzystywanie tego 
pojęcia jest w wielu przypadkach nieuzasadnione. Jednocześnie wiele osób dekla-
ruje, że wie, co to pojęcie oznacza, choć w rzeczywistości nie rozumie jego istoty, 
a przede wszystkim nie potrafi rozpoznać i ocenić skutków stosowania tych roz-
wiązań. Rozwój i upowszechnienie zastosowania technologii maszynowego ucze-
nia się stanowią jedne z najważniejszych osiągnięć epoki transformacji cyfrowej. 
Jeśli jest zapewniony dostęp do odpowiednio dużych zbiorów danych, to dzięki ich 
wykorzystaniu mogą być generowane informacje, a dzięki zastosowaniu metody 
indukcji po ich syntezie i ustaleniu związków przyczynowo-skutkowych może być 
tworzona oryginalna wiedza. Powstaje wiedza rozszerzona, wykraczająca poza wie-
dzę stworzoną samodzielnie przez człowieka, obejmująca także wiedzę pozyskaną 
przez systemy wirtualne będące tworem wysiłku ludzkiego.

Wykorzystanie dostępnej obecnie wiedzy rozszerzonej nie stwarza  jeszcze 
możliwości sterowania wieloma procesami, m.in. ruchem autonomicznych pojaz-
dów. Poziom rozwoju technologii cyfrowych nadal jest niewystarczający. Obser-
wacja funkcjonowania operatorów wirtualnych platform, a także organów władzy 
i aparatu państwowego, pozwala natomiast na sformułowanie opinii, że technolo-
gie cyfrowe na osiągniętym już poziomie rozwoju są wykorzystywane do sterowa-
nia wybranymi procesami gospodarczymi i społecznymi. W wielu przypadkach 
stwierdzono naruszenia reguł postępowania, które zostały zdefiniowane w powią-
zaniu z systemem aksjologicznym akceptowanym w społecznościach deklarują-
cych pierwszeństwo prawa człowieka do korzystania ze swobód obywatelskich.

Wdrożone rozwiązania technologiczne stały się już wystarczająco sprawne, aby 
operatorzy wirtualnych platform przejmowali inicjatywę w kształtowaniu zacho-
wań konsumentów. Media społecznościowe stały się także instrumentem wyko-
rzystywanym do sterowania procesami społecznymi. Stało się widoczne, że władza 
autorytarna może permanentnie obserwować zachowania obywateli i skutecznie 
przymuszać ich do podporządkowania się regułom narzuconym przez tę władzę.

W drugiej dekadzie XXI w. rozpoczęła się nowa era bipolarnej konfrontacji 
globalnej, która motywuje do rozwoju technologii cyfrowych w USA i w Chinach. 
W Europie do tej pory występuje zapóźnienie w pracach nad nowymi technolo-
giami, co częściowo wynika z braku dostępu w poszczególnych krajach europejskich 
do wystarczająco dużych zbiorów danych, niezbędnych dla stosowania metody 
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bottom-up. Jednocześnie brakuje w Europie innowacji, które pozwoliłyby powró-
cić do stosowania metody top-down w budowaniu silnej sztucznej inteligencji.

Europa przez wieki była kolebką nowych nurtów rozwoju myśli humanistycznej. 
Współcześnie jest postrzegana jako region świata, który nie nadąża za postępem 
technologicznym kreowanym w USA oraz w Chinach. Być może Europa powinna 
szukać nowej drogi rozwoju, a nie gonić za liderami. Może to być poszukiwanie 
nowych obszarów wykorzystywania stale rozwijanych technologii cyfrowych przy 
uwzględnieniu mądrości człowieka mającej swój fundament w stabilnym systemie 
aksjologicznym. Wyłącznie człowiek potrafi się posługiwać mądrością, co powo-
duje, że jego pozycja w systemie społeczno-gospodarczym nie musi być zagrożona 
w epoce czwartej rewolucji przemysłowej. Ryzyko zdegradowania roli człowieka 
jednak istnieje, jeśli zbyt wiele funkcji zostanie przekazanych do sterowania robo-
tom i botom, jeśli jednostki i tworzone przez nie społeczności dopuszczą do tego, 
że coraz częściej będzie występować deficyt mądrości w funkcjonowaniu systemu 
społeczno-gospodarczego.
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Wprowadzenie

Doświadczenia globalnego kryzysu finansowego pokazały, jak ważne jest 
badanie związków między sektorem finansowym a gospodarką realną oraz uwi-
doczniły ogromne znaczenie banków w gospodarce poprzez ich rolę w procesie 
pośrednictwa finansowego. Dodatkowo, w ostatnim dwudziestoleciu zaobserwo-
wano coraz szybszy wzrost aktywów sektora bankowego i zaczęto zwracać uwagę 
na fakt, że nadmierne rozmiary banków powodują wzrost ryzyka systemowego 
(Laeven i in., 2016).

Powiązania między sektorem finansowym a gospodarką realną są dwukierun-
kowe. Wstrząsy powstające w realnej gospodarce mogą być propagowane przez 
rynki finansowe, tym samym wzmacniając cykle biznesowe. I odwrotnie, rynki 
finansowe mogą być źródłem wstrząsów, które z kolei mogą prowadzić do wyraź-
niejszych wahań makroekonomicznych. Globalne wymiary tych powiązań prowadzą 
do negatywnych skutków ubocznych zarówno za pośrednictwem kanałów wystę-
pujących w gospodarce realnej, jak i w sektorze finansowym. Głównym produktem 
bankowym finansującym gospodarkę jest kredyt i to właśnie ewentualne problemy 
z obsługą kredytu bankowego przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa pro-
wadzą często do kryzysów. Warto wspomnieć, że do ostatniego kryzysu z 2008 r. 
prace z finansów i makroekonomii były tworzone w zasadzie dwutorowo. Przed 
kryzysem finansowym podkreślano znaczenie oddzielenia sektora realnego od sek-
tora finansowego w modelach ekonomicznych i sugerowano, że sektor finansowy 
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jest niczym więcej jak „zasłoną” realnej gospodarki. Brak zainteresowania wśród 
makroekonomistów wpływem sektora finansowego na gospodarkę realną był zwią-
zany m.in. z mniej zmiennym charakterem cyklu koniunkturalnego w gospodar-
kach rozwiniętych, zwłaszcza w połowie lat 80. XX w., w tzw. epoce „wielkiego 
umiaru” (Blanchard, 2009). Wśród wyjątków można wymienić badania dotyczące 
roli pośrednictwa finansowego w rozwoju gospodarczym, w których podkreślano 
silną dodatnią korelację między poziomem rozwoju finansowego (financial deepe-
ning) a stopą wzrostu gospodarczego (m.in. Goldsmith, 1969; Rajan i Zingales, 
1998; Beck i Levine, 2004). Jednak obok literatury wykazującej, że rozwój sektora 
finansowego pozytywnie wpływa na wzrost gospodarczy, istniały również prace 
mówiące, że wpływ ten nie jest jednoznaczny i jest uzależniony od wielu czynni-
ków, m.in. instytucjonalnych (Demetriades i Hussein, 1996).

Celem artykułu jest zestawienie najważniejszych badań dotyczących powiązań 
między sektorem finansowym a gospodarką realną, które stanowiły podstawę do 
rozwoju współczesnej polityki makroostrożnościowej. W pierwszej części artykułu 
opisano rys historyczny badań dotyczących powiązań między sektorem finanso-
wym a gospodarką realną. W drugiej części odniesiono się do badań najnowszych 
– po upadku banku Lehman Brothers. Całość zamyka podsumowanie.

1.  Zestawienie badań dotyczących powiązań między sektorem 
finansowym a gospodarką realną – rys historyczny

Należy zauważyć, że badania powiązań między sektorem finansowym a gospo-
darką realną mają już długą historię, a jej początki sięgają wielkiego kryzysu lat 30. 
XX w. (Great Depression)1. Wśród pierwszych prac dotyczących tego tematu można 
wskazać następujące dzieła: artykuł Fishera (1933) przedstawiający opis relacji mię-
dzy wysoką dźwignią pożyczkobiorców i spowolnieniem gospodarczym oraz arty-
kuł Haberlera (1937), w którym autor dokonał przeglądu wczesnych badań cyklu 
koniunkturalnego. Na silny związek między sektorem finansowym a gospodarką 
realną zwrócił również uwagę Keynes (1936). W późniejszych pracach ekonomi-
stów znaczenie tych powiązań zanikało i w ciągu następnych kilku dekad nastą-
pił wyraźny rozdział finansów od ekonomii, aby ponownie się odrodzić i przybrać 
na sile po ostatnim kryzysie z 2008 r.

1 W tym obszarze badawczym istniały również prace z okresów wcześniejszych, m.in. dotyczące 
badań cykli kredytowych, poprzedzających cykle koniunkturalne, por. Mills (1867: 9–40).
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Rozdział w nurtach badawczych dotyczących makroekonomii i finansów 
wyraźnie się pogłębił po wprowadzeniu twierdzenia Modiglianiego i Millera (1958) 
„o nieistotności struktury finansowania”. Powyższe twierdzenie dostarczyło argu-
mentów dla niezależności wyceny przedsiębiorstwa i inwestycji od struktur finan-
sowych przy założeniu braku niedoskonałości rynku finansowego. W latach 50. 
XX w. dużym przełomem w nauce o finansach było wprowadzenie teorii portfe-
lowej (portfolio theory) Markowitza (1952), która zainspirowała wielu później-
szych autorów z teorii finansów. Model zaproponowany przez Markowitza był 
przełomowy, nie tylko z perspektywy teorii inwestowania, ale także z powodu jego 
znaczenia dla analizy wyboru w warunkach ryzyka, ponieważ jawnie wprowadził 
parametr ryzyka, a także nawiązywał do kompromisu między ryzykiem a stopą 
zwrotu. W latach 60. XX w. kolejnym przełomem w obszarze finansów była praca 
autorstwa Tobina (1969), która dotyczyła sposobu wyceny aktywów. Poprzez swoją 
koncepcję współczynnika „q”, określającego stosunek ceny kapitału na giełdzie do 
ekonomicznego kosztu odtworzenia tej porcji kapitału, Tobin (1969) ustalił bez-
pośredni związek między rozwojem rynków akcji a inwestycjami. Z drugiej strony, 
powstawały prace dotyczące makroekonomii, w których nie brano pod uwagę sek-
tora finansowego, ich autorami byli m.in. Merton (1973), Blacks i Scholes (1973).

W latach 70. ubiegłego wieku pojawiły się dwie bardzo ważne teorie: efek-
tywnego rynku finansowego (Fama, 1970; 1991) oraz paradygmat racjonalnych 
oczekiwań (Muth, 1961; Lucas, 1976). Równolegle do rozwoju literatury z zakresu 
finansów opartej na założeniach teorii efektywnych rynków finansowych roz-
wijała się literatura makroekonomiczna, w której autorzy skupiali się głównie 
na modelowaniu gospodarki realnej przy założeniu prawdziwości paradygmatu 
racjonalnych oczekiwań, bez wykorzystywania w tych modelach zmiennych 
finansowych (m.in. Chari, Kehoe, 2006). W pracach empirycznych dotyczących 
gospodarki zaczęto szeroko stosować wektorowe modele autoregresji (VAR), 
po raz pierwszy zaproponowane przez Simsa (1972). W powyższych modelach 
wykorzystywano jedynie zmienne makroekonomiczne w postaci szeregów cza-
sowych (można tutaj wymienić m.in. prace Lucasa (1975) oraz prace Kydlanda 
i Prescotta (1982), którzy badali przyczyny wzrostu gospodarczego). Nastąpił 
również rozwój badań dotyczących polityki pieniężnej, podkreślających znacze-
nie niezależności banku centralnego (Sargent, Wallace, 1976) oraz koncentru-
jących się na celu inflacyjnym (m.in. Bernanke, Mishkin, 1997). Powyższe prace 
nie zwracały większej uwagi na pośrednictwo finansowe oraz nie uwzględniały 
niedoskonałości rynków finansowych, zakładając, że system finansowy funk-
cjonuje sprawnie, co powoduje abstrahowanie modeli makroekonomicznych od 
zmiennych finansowych (m.in. Blanchard, 1990).



Małgorzata Pawłowska 292

Niektórzy autorzy zwracali uwagę w swoich pracach na sektor bankowy, ale 
głównie dlatego, że emituje on pieniądz poprzez bank centralny, a nie z powodu 
jego roli w procesie pośrednictwa finansowego. Powstawały prace dotyczące zja-
wiska paniki bankowej (bank run) oraz dotyczące tzw. baniek cenowych na rynku 
aktywów (m.in. Diamond, Dybvig, 1983), ale nie brały one pod uwagę powiązań 
ze sferą realną gospodarki. Minsky (1982; 1986) zwrócił uwagę na rolę sektora 
finansowego, jednak jego prace były w dużej mierze jakościowe i pozostawały 
na peryferiach. Zainteresowanie związkami między gospodarką realną a sek-
torem finansowym zaobserwowano we wczesnych latach 70. ubiegłego wieku, 
w związku z rozwojem badań nad skutkami tzw. asymetrii informacji i problemu 
agencji na podstawie badań Akerlofa (1970). Asymetria informacji może być też 
przyczyną zjawiska racjonowania kredytów. W sytuacji, gdy racjonowanie kre-
dytów powoduje całkowite zaprzestanie akcji kredytowej przez instytucje finan-
sowe, dochodzi do tzw. credit crunch. Z koncepcją racjonowania kredytu łączy 
się pojęcie bankowości relacyjnej (relationship banking) (m.in. Petersen, Rajan, 
1994; Rajan, 1998), której teoretyczne podłoże stanowią prace Stiglitza i Weissa 
(1981). Charakter współpracy kredytobiorców z bankiem jest w praktyce skom-
plikowany i trudno sformułować ścisłe definicje bankowości relacyjnej, definicja 
ta zmienia się w czasie, tak jak się zmieniają produkty bankowe (por. Pawłowska, 
2014). Wśród prac dotyczących optymalnych umów kredytowych i problemu 
agencji można wymienić prace takich autorów jak: Stiglitz i Weiss (1981), Calo-
miris i Kahn (1991), a szczególnie Fazzari i in. (1988), w której udokumentowano, 
że niedoskonałości rynków finansowych powodują sprzeczność z teorią Tobina.

Pod koniec lat 70. XX w. nastąpił rozwój ekonomii behawioralnej, która odrzuca 
założenia o całkowitej racjonalności ludzkich decyzji, na podstawie wyników 
badań socjologicznych i psychologicznych. Za pionierskie w dziedzinie ekonomii 
behawioralnej uważa się prace takich autorów, jak Kahneman i Tversky (1979), 
zaś z finansów behawioralnych De Bondt i Thaler (1985). W kolejnych pracach 
dokumentowano, jak zachowanie jednostek odbiega od głównego paradygmatu 
dotyczącego racjonalnych oczekiwań, m.in. Shleifer i Vishny (1997), Thaler (2005), 
Hirshleifer (2015). Równolegle zaczęto rozwijać badania empiryczne, w których 
kładziono już większy nacisk na rolę rynków finansowych i instytucji w kształ-
towaniu agregatów ekonomicznych, m.in. Mishkin (1978). Pod koniec lat 80. 
powstało wiele prac dotyczących uwarunkowań polityki pieniężnej banków central-
nych i prowadzono badania dotyczące funkcjonowania tzw. kanału kredytowego.

Bernanke i Blinder (1992) jako jedni z pierwszych podkreślili wpływ kanału 
kredytowego na warunki funkcjonowania monetarnego mechanizmu transmisji 
polityki pieniężnej banków centralnych. Mechanizm działania kanału kredytowego 
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jest następujący: wywołana przez politykę banku centralnego zmiana poziomu 
płynności banków sprawia, że zmieniają się stopy procentowe na rynku międzyban-
kowym oraz struktura aktywów banków. Jeśli banki nie są w stanie skompensować 
spadku rezerw przez odpowiednie dostosowanie portfela papierów wartościowych 
lub pozyskanie funduszy poza depozytowych, muszą obniżyć podaż kredytów 
(Mishkin, 1995). W celu zidentyfikowania zmian w podaży kredytu rozpoczęto 
również próby określenia, które charakterystyki banków oddziałują na jego podaż, 
wśród tych charakterystyk wymienia się wielkość banków, płynność i wysokość 
kapitałów (por. m.in. Kashyap, Stein,1997).

W Stanach Zjednoczonych powstało wiele prac, w których rozważano, w jaki 
sposób przebieg cyklu koniunkturalnego może zostać wzmocniony przez procesy 
zachodzące w systemie finansowym (Sinai, 1993). Najbardziej znaną koncepcją 
teoretyczną dotyczącą procykliczności jest model akceleratora finansowego opra-
cowany przez Bernanke’ego, Gertlera i Gilchrista (1999). Kluczową rolę odgrywa 
tu sektor bankowy ze względu na ważne funkcje, jakie pełnią banki, kredytując 
działalność inwestycyjną przedsiębiorstw i konsumpcję klientów indywidualnych. 
Akcelerator finansowy obrazujący, jak niewielkie wstrząsy w sferze realnej są pro-
pagowane i wzmacniane w sektorze finansowym lub odwrotnie, był opisywany 
w pracach: Bernanke’ego i Gertlera (1989), Bernanke’ego i in. (1999). Podobnie 
działa opisany w literaturze kanał kapitału banku (bank capital channel), którego 
mechanizm jest następujący: spadek jakości kredytów w banku może doprowa-
dzić do spadku kapitałów, co powoduje, że utrzymanie wymogów adekwatności 
kapitałowej może się stać dla banków bardzo kosztowne, a efekty tych kosztów 
mogą być źródłem cyklicznych spadków dynamiki kredytów bankowych (m.in. 
Holmström, Tirole, 1997). Wiele badań empirycznych dotyczących strony poda-
żowej analizuje wpływ pozycji kapitałowej banków na rynek kredytowy (m.in. 
Bernanke, 1992; Kishan, Opiela, 2000).

Rozwój technik komputerowych oraz dostęp do coraz lepszych danych mikro-
ekonomicznych spowodował rozwój prac dotyczących powiązań między sektorem 
finansowym a gospodarką realną w kontekście wzrostu gospodarczego (m.in. King, 
Levine, 1993). Ogólna koncepcja zakładająca, że wzrost gospodarczy jest powią-
zany z rozwojem rynku finansowego była już wcześniej znana i opierała się na teorii 
Schumpetera (1961). Stwierdził on, że pośrednicy finansowi są niezbędni w roz-
woju nowych technologii i tym samym gospodarki. Zaobserwowane przez niego 
zależności zostały następnie potwierdzone w badaniach empirycznych przepro-
wadzonych przez Goldsmitha (1969). Przed kryzysem finansowym wielu auto-
rów podkreślało silną dodatnią korelację między poziomem rozwoju finansowego 
a stopą wzrostu gospodarczego, jednak kryzys finansowy zweryfikował tę hipotezę. 
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Cameron (1961) i Shaw (1973) podkreślali znaczenie rozwoju finansowego dla 
rozwoju gospodarczego, m.in. nawiązując do doświadczeń z Azji Wschodniej 
i Ameryki Łacińskiej, rozgraniczając gospodarki bardziej rozwinięte od mniej 
rozwiniętych. Dopiero jednak po upadku banku Lehman Brothers pojawiła się 
literatura, w której wskazywano na optimum rozwoju finansowego, powyżej któ-
rego dalszy rozwój finansowy wpływa negatywnie na rozwój gospodarczy (m.in. 
Arcand i in., 2012; Cecchetti i in., 2011).

2.  Zestawienie badań dotyczących powiązań między 
sektorem finansowym a gospodarką realną 
– po upadku banku Lehman Brothers

Globalny kryzys finansowy z 2008 r. potwierdził ogromne znaczenie pogłębia-
nia wiedzy na temat powiązań między sektorem finansowym a gospodarką realną, 
ponieważ uwidocznił, jak silny może być wpływ gwałtownych wahań cen aktywów, 
dynamiki kredytów i międzynarodowych przepływów kapitału na sytuację finan-
sową gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, a w konsekwencji na zadłużenie 
suwerennych państw, które doprowadziło do głębokiej recesji (m.in. Claessnes, 
Kose, 2018). Zjawisko procykliczności działalności kredytowej po upadku banku 
Lehman Brothers opisywali m.in. Goodhart i in. (2012) oraz Borio i Zhu (2012). 
Badania dotyczące sprzężeń zwrotnych między sektorem finansowym a gospo-
darką realną obejmują też tematykę dźwigni finansowej, zdefiniowanej jako sto-
sunek łącznych aktywów do kapitału własnego. Badaniem zjawiska dźwigni i jej 
wpływu na gospodarkę realną zajmowali się m.in. Adrian i Shin (2008). Najnow-
sze modele, które obejmują obydwie strony – zarówno popytową, jak i podażową 
– są dopiero w trakcie tworzenia (m.in. Dávila, Korinek, 2017).

W wielu współczesnych badaniach dotyczących rynku kredytowego bierze się 
pod uwagę strukturę sektora bankowego, w tym udział kapitału zagranicznego. Na 
obecność kapitału zagranicznego wpływają szybko rosnący poziom handlu i inte-
gracja rynku finansowego oraz międzynarodowe przepływy kapitałowe. Pomimo 
powszechnego przekonania o pozytywnym wpływie kapitału zagranicznego 
na gospodarkę kraju goszczącego badania empiryczne nie dają jednak jednoznacz-
nej odpowiedzi na temat skutków napływu tej formy kapitału (np. Yeyati i Micco, 
2007). W ostatnich latach coraz więcej analiz wskazuje na istotną rolę struktury 
akcjonariatu w kształtowaniu przyrostu portfeli kredytowych banków (Bonin i in. 
2005; De Haas, Van Horen 2012). Wpływ rodzaju akcjonariatu w odniesieniu do 
rynku kredytowego w rejonie Europy Centralnej opisywali m.in. Cull i Martínez 
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Pería (2013), Kouretas i Pawłowska (2018). Wykorzystując dane panelowe doty-
czące dynamiki kredytów bankowych w krajach UE w latach 2010–2016, stwierdzili 
różnice między determinantami różnego rodzaju kredytów bankowych (konsu-
menckich, hipotecznych, korporacyjnych) w krajach Europy Środkowej i Wschod-
niej (krajach goszczących zagraniczny kapitał) oraz krajach Europy Zachodniej.

Ważnym czynnikiem kształtującym rynek kredytowy jest poziom konkuren-
cji (por. Pawłowska, 2014). Globalny kryzys finansowy ponownie spowodował 
publiczną debatę na temat wpływu konkurencji i koncentracji w sektorze banko-
wym na stabilność finansową, a w konsekwencji na ryzyko systemowe (Degryse 
i in., 2009). Należy jednak zauważyć, że od dawna trwa naukowa debata w celu 
rozstrzygnięcia problemu i nie istnieje konsensus naukowy, czy konkurencja 
w sektorze bankowym prowadzi do mniejszej lub większej stabilności (Bikker, 
Spierdijk, 2017). Cetorelli i in. (2001) potwierdzili, że generalnie wzrost kon-
kurencji w sektorze bankowym jest pozytywny dla rozwoju gospodarczego, jed-
nak istnieją kanały, przez które może on oddziaływać negatywnie, np. większa 
konkurencja może prowadzić do większej liczby kredytów na rynku i zwiększe-
nia udziału kredytów zagrożonych. Ratnovski (2013) podkreślił konieczność 
tworzenia nowej polityki konkurencji dotyczącej dopuszczalnego zakresu pro-
duktowego działalności banków, a nie tylko struktury rynku. Ważną kwestią 
jest związek między konsolidacją systemu bankowego i wywołanymi przez nią 
zmianami koncentracji a konkurencją w sektorze bankowym (Claessens, Laeven, 
2004; Bogini i in., 2017). Pawłowska (2016) opisuje ważną rolę wielkości banków 
i struktury rynku dla banków z UE. Wyniki empiryczne oparte na danych pane-
lowych z okresu 2004–2012 pokazują, że sektory bankowe w UE nie są homo-
geniczne, a także, że istnieje asymetria między wpływem konkurencji banków 
na stabilność sektorów bankowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej 
oraz krajach Europy Zachodniej. Istnieją również badania wskazujące, że nad-
mierne rozmiary banków mają negatywny wpływ na ryzyko systemowe (Laeven 
i in., 2016). Współczesna literatura bada również wpływ konkurencji w sektorze 
bankowym na przebieg mechanizmów transmisji polityki pieniężnej (Beck i in., 
2004; 2013; Fungáčová i in., 2017).

Współczesna literatura przedmiotu dotycząca relacji między sektorem finanso-
wym a gospodarką realną z uwagi na coraz lepszą dostępność mikrodanych (m.in. 
danych z indywidualnych banków) i rozwój narzędzi wspomagających modelo-
wanie ekonometryczne wykorzystuje modele analizy danych panelowych łączą-
cych dane mikro- i makroekonomiczne. Najczęściej stosowaną metodą analizy 
danych panelowych są dynamiczne modele wykorzystujące metodę estymacji, 
która w języku polskim nosi nazwę Uogólniona Metoda Momentów (Generalized 
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Methods of Moments, (GMM). Metoda GMM w pakietach ekonometrycznych ma 
dwa rozwinięcia. Pierwsze to GMM pierwszych różnic (first- differences GMM), 
FDGMM, zaproponowane przez Arellano i Bonda (1991), Arellano i Bover (1995), 
drugie to systemowa GMM zaproponowana przez Blundella i Bonda (System GMM), 
SGMM. Alternatywnym podejściem ekonometrycznym jest wykorzystanie modeli 
wektorowej autoregresji na danych panelowych (pVAR) (m.in. Canova, Ciccarelli, 
2013; Leroy, Lucotte, 2017).

Podsumowanie

Globalny kryzys finansowy z 2008 r. potwierdził ogromne znaczenie pogłębie-
nia wiedzy na temat powiązań między sektorem finansowym a gospodarką realną, 
ponieważ uwidocznił, jak silny może być wpływ gwałtownych wahań cen aktywów, 
dynamiki kredytów i przepływów kapitału na sytuację finansową gospodarstw 
domowych, przedsiębiorstw, a w konsekwencji na zadłużenie suwerennych państw, 
które doprowadziło do głębokiej recesji. Powiązania te zaowocowały ogromnymi 
wyzwaniami dla polityki fiskalnej, monetarnej oraz polityki sektorowej. W odpo-
wiedzi na możliwości ograniczenia problemu procykliczności działalności kredy-
towej zostały stworzone ramy polityki makroostrożnościowej. Koncepcja polityki 
makroostrożnościowej stała się przedmiotem intensywnej debaty międzynarodo-
wej jako odpowiedź na potrzebę wzmocnienia stabilności systemu finansowego. 
Cele polityki makroostrożnościowej Europejskiego Systemu Banków Centralnych 
(ESBC) zostały sformułowane w ramach trzech wymiarów:
• zapobieganie nadmiernej kumulacji ryzyka wynikające z czynników zewnętrz-

nych i zaburzeń na rynku, co z kolei ma służyć złagodzeniu cyklu finansowego 
(wymiar czasowy),

• zwiększanie odporności sektora finansowego i ograniczanie potencjalnego 
efektu domina (wymiar międzysektorowy),

• zachęcanie do stosowania w regulacjach finansowych perspektywy ogólnosys-
temowej, pozwalającej opracować odpowiedni zestaw czynników motywują-
cych uczestników rynku (wymiar strukturalny)2.
Pomimo że polityka makroostożnościowa oraz jej narzędzia dopiero się roz-

wijają, w literaturze przedmiotu powstały już prace dotyczące historii i wczesnych 
badań empirycznych z tego zakresu, np. Elliott i in. (2013) opisujące historię poli-
tyki makroostrożnościowej w USA. Szeroki przegląd literatury przedmiotu oraz 

2 https://www.ecb.europa.eu/ecb/tasks/stability/html/index.pl.html
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badań empirycznych został opisany w pracach m.in. Galati i Moessner (2013) oraz 
Freixas, Laeven i Peydró (2015), Claessnes i Kose (2018). Istnieją też już prace 
empiryczne z wykorzystaniem technik analiz modeli panelowych, dotyczące strony 
podażowej czy wpływu instrumentów polityki makroostrożnościowej na procy-
kliczność rezerw na straty kredytowe (m.in. Olszak i in., 2014).

Należy zauważyć, że ożywiona debata nad stanem badań nad rolą niedosko-
nałości rynku finansowego w wyjaśnianiu zaburzeń w jego funkcjonowaniu trwa 
nadal, a dwukierunkowe interakcje między sektorem finansowym a realną gospo-
darką z jednej strony utrudniają formułowanie jednoznacznych wniosków, z drugiej 
zaś strony dają inspirację do kolejnych badań i rozwoju metod ekonometrycznych.
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Współczesna przedsiębiorczość jako 
przedmiot badań i nauczania akademickiego

Wprowadzenie

Problematyka przedsiębiorczości należy współcześnie do jednej z najczęściej 
poruszanych w piśmiennictwie, daleko wychodząc poza podstawowy, pierwotny 
obszar studiów i badań ekonomicznych. Celem niniejszego opracowania, wpisują-
cego się w sygnalizowaną tendencję, jest – z jednej strony – wskazanie ważniejszych 
przyczyn i konsekwencji szerokiego traktowania zagadnienia przedsiębiorczości 
na gruncie epistemologicznym, z drugiej zaś – nowych przejawów przedsiębiorczej 
praktyki i ich odniesień do materii ogólnopoznawczej. Jako płaszczyznę wspólną 
dla obu typów refleksji, służącą weryfikacji wcześniejszych uwag, przyjęto obszar 
kształcenia akademickiego z zakresu przedsiębiorczości, reprezentowanego przez 
kompleksowy materiał Core Curriculum in Entrepreneurship® – program naucza-
nia przedsiębiorczości, przygotowany w Harvard Business School.

1.  Przedsiębiorczość – implikacje teoretyczne i tendencje 
w praktyce biznesu

Poszerzające się spectrum nauk i dyscyplin naukowych zajmujących się feno-
menem przedsiębiorczości nie dziwi z wielu powodów, w tym miejscu warto zwró-
cić uwagę na dwa z nich, istotne dla dalszych uwag: jeden jest natury teoretycznej 
(epistemologicznej), drugi zaś ma konkretne konotacje praktyczne.

Pierwszą z przyczyn poszerzonych badań nad przedsiębiorczością jest powszech-
nie zauważana tendencja do przekrojowego, interdyscyplinarnego zgłębiania materii 
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społecznej. Takie pokrewne kategorie poznawcze jak przedsiębiorca, przedsiębior-
czość, przedsiębiorstwo, jakkolwiek już wcześniej szeroko traktowane, okazują 
się wdzięcznym polem eksploracji dla zastępów badaczy reprezentujących różne 
specjalności. Przy podejściu uwzględniającym rozliczne i wzajemnie powiązane 
aspekty przedsiębiorczości nowy nurt badań jakościowych w takich dyscyplinach 
jak np. antropologia organizacji wnosi cenny wkład w identyfikację współcześnie 
postrzeganego, biznesowego aspektu istoty tego zjawiska (Ciesielska, 2006: 18)1. 
Dopełnienie dotychczasowej wiedzy w tym względzie ma zdecydowanie społeczne 
konotacje, akcentujące sytuacyjny i behawioralny komponent istoty przedsiębior-
czości. Szczególnego znaczenia nabierają inne niż przedsiębiorczość gospodarcza, 
dotychczas rzadziej penetrowane obszary i rodzaje przedsiębiorczości – przedsię-
biorczość społeczna, polityczna, intelektualna2. Wykorzystanie dorobku ekonomii, 
socjologii, psychologii i innych dziedzin nauki pozwala wyjść poza paradygmat 
homo-oeconomicus i praktykę wąsko rozumianej przedsiębiorczości gospodarczej, 
dając zarazem metodologicznie wspartą podstawę do formułowania nowych idei 
i wniosków, ważnych w tym wciąż podstawowym, biznesowym obszarze realizacji 
działań przedsiębiorczych i materializowania się ich efektów. Wśród przykładów 
nośnych konstatacji, otwierających nowe perspektywy przedsiębiorczości w biz-
nesie, można wymienić m.in. postrzeganie otoczenia w kategoriach możliwości, 
a nie ograniczeń, traktowanie przedsiębiorcy i menedżera jako alternatywnych 
wobec siebie form prowadzenia i koordynowania organizacji, podkreślenie współ-
czesnej roli przedsiębiorczości kolektywnej (innej niż przedsiębiorczość korpora-
cyjna) czy też przedsiębiorczość jako determinanta realizacji koncepcji społecznej 
odpowiedzialności biznesu.

Druga z awizowanych przesłanek poszerzających się badań i studiów nad przed-
siębiorczością, odwołująca się do jej praktycznego, biznesowego aspektu, wynika 
z pojawiania się wciąż nowych postaci i form przedsiębiorczości, potwierdzają-
cych jej dynamiczną naturę. Ta fundamentalna właściwość przedsiębiorczości była 
podkreślana już w początkach wykształcania się ekonomii – np. w pracach R. Can-
tillona (XVIII w.), piszącego, że przedsiębiorca kupuje po pewnej cenie w prze-
szłości i sprzedaje po niepewnej cenie w przyszłości, czy też J. B. Saya (XIX w.), 
zauważającego, że przedsiębiorca przenosi czynniki wytwórcze z obszarów niższej 

1 „Antropologia organizacji, stosunkowo niedoceniana w Polsce, daje ogromne możliwości dogłęb-
nego poznania i zrozumienia praktyki biznesowej. W ostatnich latach można zaobserwować znaczny 
rozwój dyscypliny w kierunku badań innowacyjności i przedsiębiorczości, poczynając od narracji two-
rzących obraz działania całych rynków po etnografię konkretnych organizacji i opowieści nieznanych 
powszechnie przedsiębiorców” (Ciesielska, 2006: 18).

2 W odniesieniu do rodzimych publikacji patrz szerzej prace takich autorów jak m.in. M. Kostera, 
A. Kurczewska, S. Kwiatkowski, P. Zbierowski.
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produktywności w obszary wyższej produktywności. Przy niewątpliwej ponad-
czasowości powyższych konstatacji ciągłej ewolucji podlegały konkretne dzia-
łania, narzędzia, sposoby przejawiania się przedsiębiorczości. XXI wiek, epoka 
digitalizacji i kolejna rewolucja przemysłowa wywoływana hasłem Industry 4.0 
przyniosły m.in. dynamicznie rozwijające się zjawisko acquisition entrepreneur-
ship (Entrepreneurship Through Acquisitions – EtA) – nabycia od dotychczaso-
wego właściciela, a następnie szybkiego doprowadzenia do wzrostu i rozwoju już 
istniejącego przedsięwzięcia (przedsiębiorstwa) przez nowego, najczęściej mło-
dego, silnie motywowanego przedsiębiorcę3. Niejako „obchodzi” on w ten sposób 
klasyczną formułę startu od zera, a potem długiej, mozolnej i ryzykownej drogi 
na szczyt (Deibel, 2018)4. Podkreśla się, że bodaj największą zaletą takiego roz-
wiązania jest natychmiastowa możliwość zarządzania, a więc kształtowania nowo 
nabytego przedsięwzięcia zgodnie z wyobrażeniami i strategią przyjętą przez 
przedsiębiorcę (Ruback, Yudkoff, 2017: 3). W tym miejscu można by odnotować 
rozziew pomiędzy wcześniej sygnalizowaną na gruncie epistemologicznym pro-
pozycją postrzegania przedsiębiorcy i menedżera jako alternatywnych wobec sie-
bie form prowadzenia i koordynowania organizacji. Formuła EtA przyjmuje wręcz 
przeciwnie, że przedsiębiorca, a zarazem wyspecjalizowany menedżer to ta sama 
osoba, zaś cechy i umiejętności przypisane obu tym kategoriom muszą być udzia-
łem współczesnego lidera biznesu. Natomiast cała operacja, zwłaszcza jej sku-
teczna kontynuacja, stawiają przed przedsiębiorcą wiele wymagań, nierzadko 
dalej idących niż przy tradycyjnym start-upie. Kluczowe, oprócz wspomnianych 
umiejętności zarządczych oraz zdolności do przekonywania i budowania zaufa-
nia w gronie zaangażowanych osób, pozostaje pozyskanie nierzadko znacznych 
środków finansowych niezbędnych do nabycia przedsiębiorstw. W procesie tym 

3 Taki model przedsiębiorczości biznesowej rozwinął jeszcze w latach 80. XX w. H. I. Grousbeck, 
profesor zarządzania w Stanford Graduate School of Business. Używając analogii sportowej, przedsta-
wił plastycznie sytuację: „masz konia, czyli nabywane przedsiębiorstwo, który całkiem dobrze biegnie 
w gonitwie. To, co robimy, to jedynie podmiana dżokeja”. (T. Johnstone, What it Takes to be a Search 
Fund Entrepreneur, https://www.gsb.stanford.edu/insights/what-it-takes-be-search-fund-entrepreneur). 
Natomiast sam search fund to pula środków wniesionych dla wsparcia wysiłków przedsiębiorcy (-ów), 
związanych ze zlokalizowaniem i nabyciem prywatnej firmy w celu jej dalszej działalności i wzrostu. Cykl 
życia takiego funduszu (5–7 lat) obejmuje kolejno następujące etapy: (1) wniesienie początkowego kapi-
tału finansującego fazę poszukiwania kandydata do nabycia, (2) identyfikacja (zlokalizowanie) i nabycie 
przedsiębiorstwa, (3) pierwszy okres działalności nabytego przedsiębiorstwa, w tym skompletowanie 
przez nowych właścicieli organów władzy (board of directors) z udziałem przedstawicieli search fund, 
(4) przeprowadzenie operacji wyjścia funduszu z przedsięwzięcia.

4 Deibel (2018). W pracy już na wstępie sformułowane zostają trzy główne przyczyny podejmowa-
nia EtA: 1. Tradycyjne start-upy mają zasadniczą wadę – najczęściej się nie udają. 2. Istniejące przedsię-
biorstwa mają już istniejącą infrastrukturę, którą start-upy w pierwszej kolejności usiłują budować. 3. 
W EtA zasoby i talenty są dostosowywane do przejściowej działalności biznesowej, aby stworzyć zna-
czącą wartość w przedsięwzięciu będącym własnością przedsiębiorcy (Ibidem, s. XIII). 
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pomocną rolę odgrywają fundusze wyspecjalizowane w poszukiwaniu inwestorów 
(research funds) dysponujących stosownymi kapitałami.

Rysunek 1. Search Funds w modelu EtA

Osoby o potwierdzonym
doświadczenie w zarządzaniu

Samodzielny
właściciel
kierownik

Profesjonaliści najwyższej klasy

POSZUKIWANIE
OPARTE NA

SAMOFINAN-
SOWANIU

Podejmujący
przedsięwzięcie po
raz pierwszy

Znaczny (ułatwiony)
dostęp do kapitału

Minimalny dostęp
do kapitału

„Niezależny student MBA”
lub „menedżer zmieniający
tryb życia”

„Klasyczny”
model search

fund

Dobrze rokujący menedżerowie
z silnym poparciem inwestorów

0%

PRZEDSIĘBIORCA

100%

WŁASNOŚĆ

Źródło: https://www.searchfund.org/

Powyższy model ilustruje wyzwania, jakimi są koszt oraz ryzyko poszukiwania 
przedsiębiorstwa, które miałoby być nabyte w formule EtA. Wyzwania te są „rozcią-
gnięte” w układzie dwóch zmiennych: doświadczenia w zarządzaniu (od podejmu-
jącego przedsięwzięcie po raz pierwszy po wielokrotnego przedsiębiorcę, Ropęga, 
2017: 23–355) oraz dostępu do kapitału (od minimalnego po znaczące możliwości 
w tym względzie). Przedsiębiorca korzystający z wyspecjalizowanych funduszy, 
jak wynika z badań często wywodzący się spośród studentów MBA, pracowników 
naukowych, osób chcących zmienić swój dotychczasowy status, jest w 50–100% 

5 Nt. wielokrotnych przedsiębiorców patrz szerzej: J. Ropęga, Wielokrotni przedsiębiorcy – defini-
cja, skala i znaczenie dla rozwoju przedsiębiorczości, w: Przedsiębiorczość w dobie wyzwań rozwojowych 
(red. Ł. Sułkowski, A. Marjański), „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Łódź-Warszawa 2017, t. XVIII, z. 2, 
cz. I, s. 23–35.
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właścicielem przedsiębiorstwa. Rezygnuje on z większego grona inwestorów, men-
torów i polega głównie na własnym doświadczeniu, zdolnościach poszukiwania 
okazji, podejmowania finalnych i operacyjnych decyzji. Takie podejście jest też 
mniej standardowe niż „klasyczne” poszukiwanie funduszy inwestycyjnych. Przed-
siębiorcy najczęściej nabywają mniejsze firmy (0,5–2,5 mln USD na poziomie 
EBiDTA) i finansują ich zakup ze środków własnych (do 30%), środków pozyska-
nych od inwestorów (10–35%), krótkoterminowych pożyczek udzielanych przez 
sprzedającego przedsiębiorstwo (seller notes – 10–35%) bądź kredytu bankowego 
zabezpieczonego na aktywach przedsiębiorstwa (senior bank debt – 30–60%).

Bogactwo różnorodności nowych koncepcji i wniosków wynikających z badań 
nad przedsiębiorczością, jak też praktycznych, nie zawsze zgodnych z ustaleniami 
teoretycznymi, przejawów przedsiębiorczości w działalności biznesowej ma moż-
liwość, a poniekąd wręcz powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w kształceniu 
przyszłych przedsiębiorców na poziomie akademickim. Pomijając niejako dyżurny 
wątek stałej dyskusji na temat tego, czy przedsiębiorcą należy się urodzić, czy też 
można przedsiębiorcę wykształcić (Harrison, Frakes, 2007: 26–30), poniżej przy-
bliżono jeden z wielu programów nauczania przedsiębiorczości, starając się wska-
zać te jego elementy, które na obecnym etapie wiedzy i doświadczeń praktycznych 
wydają się mieć szczególne znaczenie.

2.  Przedsiębiorczość w wymiarze dydaktycznym – przykład 
Core Curriculum in Entrepreneurship® przygotowanego 
w Harvard Business School6

Prezentowany materiał powstał w latach 2014–2016 i w swoim podstawowym 
wymiarze obejmuje 10 bloków tematycznych, zawierających również dodatkowe 
pomoce – materiały do studiowania (Readings), zestawy slajdów, teksty przypad-
ków, arkusze kalkulacyjne itp.7. Podstawowe bloki tematyczne są samodzielnymi 
modułami, stąd też poniższa kolejność ich przedstawiania jest jedną z wielu moż-
liwych do zaproponowania.

6 Prawa autorskie prezentowanego materiału są zastrzeżone przez Harvard Business School 
Publishing Corporation. Autor uzyskał wyłączne, imienne pozwolenie na ich wykorzystanie jedynie 
w celach edukacyjnych (Permissions@hbsp. Harvard.edu or 617.783.7860).

7 W tym miejscu należałoby dodać, że w warunkach amerykańskich nie ma jednego, powszechnie 
uznawanego znaczenia terminu curriculum, tym niemniej najczęściej rozumiany jest on szeroko jako 
całość nauczania zaplanowanego i prowadzonego przez szkołę, tak w trybie grupowym i jednostkowym, 
jak też w szkole i poza nią. W praktyce curriculum to sekwencja powiązanych ze sobą przedmiotów (cour-
ses) w wybranym obszarze studiów.
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Tabela 1. Blok 1. Rozpoznanie i kształtowanie okazji

Blok tematyczny Ważniejsze zagadnienia i problemy

Rozpoznanie i kształtowanie okazji
(Recognizing and Shaping 
Opportunities)

Zagadnienia podstawowe
1. Rozpoznawanie okazji

• źródła pomysłów nowych przedsięwzięć
• proces poszukiwania nowego pomysłu: kreatywność 

w działaniu
• ustanowienie zarządu i doradców

2. Kształtowanie okazji
• krótka historia modelu biznesu
• tworzenie modelu biznesu nowego przedsięwzięcia
• zdefiniowanie unikalnej strategii
• zdefiniowanie wartości tworzonej dla interesariuszy
• przygotowanie projekcji finansowych

3. Doradztwo doświadczonego przedsiębiorcy
Zagadnienia uzupełniające
1. Projektowanie przewodnika dla początkujących przedsiębiorców
2. Analiza porównawcza wybranych modeli biznesu

Źródło: https://hbsp.harvard.edu/search?N=&Nrpp=10&Ntt=Entrepreneurship

Wyjściowe kategorie Bloku 1 to pomysły, okazje, kreatywność przedsiębiorcy. 
W materiałach do studiowania zwraca się uwagę na powtórzone bądź zmodyfiko-
wane, ale już funkcjonujące w otoczeniu idee (pomysły) biznesowe, które wciąż 
pozostają pierwotnym i podstawowym źródłem nowych propozycji. Całkiem 
nowe idee wymagają wysokiego poziomu kreatywności, którą identyfikuje się 
jako wypadkową kompetencji, motywacji i umiejętności kreatywnego myślenia. 
Tworzenie nowego przedsięwzięcia wymaga równolegle sformułowania unikalnej 
strategii, w którym to procesie wiodące znaczenie mają: rozpoznanie szerszego 
kontekstu działalności, rynkowe pozycjonowanie produktu oraz zidentyfikowa-
nie już istniejącej sieci, ewentualnie całego ekosystemu zamierzonego biznesu.

Tabela 2. Blok 2. Być liderem przedsiębiorczości

Blok tematyczny Ważniejsze zagadnienia i problemy

Być liderem przedsiębiorczości 
(Becoming an Entrepreneurial 
Leader) 

Zagadnienia podstawowe
1. Rodzaje okazji biznesowych

• przedsięwzięcia o wysokiej stopie wzrostu
• przełomowe odkrycia
• przedsięwzięcia finalnie nietrafione
• projekty przejściowe

2. Z doświadczeń prezesów założycieli
• prowadzenie innowacyjnych, szybko rosnących przedsięwzięć 

jako zadanie zespołowe
Zagadnienia uzupełniające
1. Kreatywna destrukcja w przemyśle komputerowym
2. Niezbędnik przedsiębiorcy

Źródło: https://hbsp.harvard.edu/search?N=&Nrpp=10&Ntt=Entrepreneurship
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Liderzy przedsiębiorczości (blok 2) przechodzą przez proces tropienia okazji 
przy uwzględnieniu różnych ich kategorii wynikających z relacji w układzie: wiel-
kość i zakres okazji oraz towarzyszące im ryzyko i wymagania zasobowe. Pozwala 
to zdefiniować trzy podstawowe typy okazji: w obszarze bieżącej działalności 
rynkowej zaspokajającej istniejące potrzeby, w obszarze dynamicznie rosnących 
przedsięwzięć rynkowych oraz – najbardziej właściwych liderom przedsiębiorczo-
ści – przełomowych odkryć. Istotnym fragmentem procesu rozeznania i wykorzy-
stania okazji jest również identyfikacja pomysłów i okazji nietrafionych.

Tabela 3. Blok 3. Tworzenie biznesplanów i wytyczanie okazji

Blok tematyczny Ważniejsze zagadnienia i problemy

Tworzenie biznesplanów 
i wytyczanie okazji
(Developing Business Plans and 
Pitching Opportunities) 

Zagadnienia podstawowe
1. Tworzenie i wykorzystanie biznesplanu

• rodzaje biznesplanów
• pozyskiwanie informacji finansowych do biznes planu
• ochrona własności prawnych i intelektualnych

2. Wytyczanie obszarów biznesplanu
• przygotowanie
• prezentacja

3. Z doświadczeń prezesów założycieli
• prowadzenie innowacyjnych, szybko rosnących przedsięwzięć 

jako zadanie zespołowe
Zagadnienia uzupełniające
1. Ćwiczenia z oceny wybranych biznesplanów
2. Ćwiczenia w obszarze nakładów inwestycyjnych w biznesplanie

Źródło: https://hbsp.harvard.edu/search?N=&Nrpp=10&Ntt=Entrepreneurship

Treści i narzędzia kształcenia przewidziane w bloku 3 mają u podstaw swo-
iste motto, że wyjść z nowymi pomysłami jest łatwiej niż sprzedać je obcym 
ludziom. W związku z tym przedmiotem szczególnej uwagi staje się stworzenie 
przykuwającego uwagę, przekonywującego biznesplanu, dopasowanego również 
do grupy kluczowych interesariuszy, którzy są niezbędni, aby wizję przekształcić 
w rzeczywistość. W materiałach przedstawiono cztery rodzaje biznesplanu, nie-
zbędne w różnych sytuacjach – poczynając od tradycyjnego biznesplanu, poprzez 
miniplan i plan wejścia na rynek, na operacyjnej wersji biznesplanu kończąc. Za 
szczególnie ważne i interesujące należałoby uznać wyznaczanie merytorycznych 
treści i relacji w układzie: model biznesu – biznesplan – biznesowa prezentacja 
dla interesariuszy nowego przedsięwzięcia.

Blok 4 koncentruje się na jakże ważnej problematyce budowania szerszego 
układu (ekosystemu) jednostek zaangażowanych w przedsięwzięcie, na zespo-
łowości jako zasadniczym warunku jego powodzenia. Podstawą szczegółowych 
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działań jest proces decyzyjny – rozstrzygnięcia podejmowane w stosunku do 
następujących kwestii:
• Czy powinienem teraz rozpocząć nowe przedsięwzięcie biznesowe?– jeśli TAK:
• Czy ma to być przedsięwzięcie indywidualne? – jeśli NIE:
• Jak inni (współzałożyciele) definiują role, relacje i alokują korzyści?
• Jakich talentów, wiedzy i powiązań potrzebuję (potrzebujemy)?

Tabela 4. Blok 4. Pozyskiwanie talentów i budowanie ekosystemów biznesu

Blok tematyczny Ważniejsze zagadnienia i problemy

Pozyskiwanie talentów 
i budowanie ekosystemów biznesu 
(Attracting Talents & Building 
Ecosystems) 

Zagadnienia podstawowe
1. Pozyskiwanie talentów

• tworzenie zespołu wyjściowego (założycielskiego)
• pozyskiwanie kluczowych pracowników
• ustanowienie zarządu i doradców

2. Budowanie ekosystemów biznesu
• ustanowienie systemu mobilnej alokacji (Skyhook Wireless 

Ecosystem)
• otwarte innowacje
• inkubatory
• akceleratory

3. Doradztwo doświadczonego przedsiębiorcy
Zagadnienia uzupełniające
1. Przedsiębiorca negocjujący
2. Podstawowe formy prawne przedsiębiorstwa (lokalne 

i na świecie) 

Źródło: https://hbsp.harvard.edu/search?N=&Nrpp=10&Ntt=Entrepreneurship

Niezbędnym dopełnieniem powyższej logiki jest zdefiniowanie kluczowych 
ról w ramach przywództwa, obejmujących wewnętrzny wymiar przedsięwzięcia 
(organizację), wymiar zewnętrzny (strategię), zarządzanie (wykonawstwo i dostar-
czanie rezultatów) oraz samo przywództwo (transformację).

Tabela 5. Blok 5. Finansowanie przedsięwzięć rozwojowych

Blok tematyczny Ważniejsze zagadnienia i problemy

Finansowanie przedsięwzięć 
rozwojowych
(Financing Entrepreneurial 
Ventures) 

Zagadnienia podstawowe
1. Punkt wyjścia: finansowe implikacje modeli biznesu
2. Samofinansowanie
3. Zadłużenie vs. środki własne
4. Rodzaje inwestorów
5. Poruszanie się przedsiębiorcy w świecie finansów
6. Finansowe narzędzia przedsiębiorcy
7. Nowe modele finansowania przedsięwzięć
Zagadnienia uzupełniające
1. Formy finansowania długiem
2. Kapitał wysokiego ryzyka, aniołowie biznesu

Źródło: https://hbsp.harvard.edu/search?N=&Nrpp=10&Ntt=Entrepreneurship
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Część poświęconą finansowaniu przedsięwzięć rozwojowych (Blok 5), jakkol-
wiek obszerną, należałoby uznać za dość typową czy wręcz tradycyjną w podejściu 
do złożonego wątku pozyskiwania środków niezbędnych do uruchomienia nowego 
projektu. W materiałach zaprezentowano i przeanalizowano podstawowe źródła, 
formy, rodzaje finansowania, wskazano też na znaczenie umiejętnego poruszania 
się przedsiębiorcy w świecie finansów. W ramach nowych modeli finansowania 
przedstawiono dwa rozwiązania – crowdfunding oraz akcelerator biznesu. W obu 
przypadkach zwraca uwagę szerszy, podnoszony już wcześniej społeczno-bizne-
sowy wymiar rozwiązań wspierających przedsiębiorczość. Są to grupy drobnych 
inwestorów zorganizowanych najczęściej poprzez media społecznościowe wokół 
konkretnego przedsięwzięcia bądź też zyskujące w nim niewielki udział instytucje 
grupujące różnych uczestników (np. banki, firmy doradcze, kancelarie prawne), 
którzy świadczą głównie usługi finansowania i coachingu dla przedsiębiorców.

Tabela 6. Blok 6. Współpraca z funduszami wysokiego ryzyka

Blok tematyczny Ważniejsze zagadnienia i problemy

Współpraca z kapitałem 
wysokiego ryzyka
(Partnering with Venture 
Capitalists) 

Zagadnienia podstawowe
1. Wprowadzenie do problematyki kapitału wysokiego ryzyka
2. Czego poszukuje kapitał wysokiego ryzyka
3. Proces decyzyjny w przypadku kapitałów wysokiego ryzyka
4. Współpraca z kapitałem wysokiego ryzyka po dokonaniu 

inwestycji
Wyjście (sprzedaż firmy, oferta publiczna)
1. Zagadnienia uzupełniające
2. Analiza przypadku

Źródło: https://hbsp.harvard.edu/search?N=&Nrpp=10&Ntt=Entrepreneurship

Blok 6 jest dopełnieniem wcześniejszego modułu na temat finansowania 
przedsięwzięć rozwojowych i przybliża tak szczególną formę ich finansowania, 
jaką jest w rozwiniętej gospodarce rynkowej finansowanie przez fundusze wyso-
kiego ryzyka. W całości finansowania start-upów fundusze typu venture capital 
nie mają aż tak istotnego udziału. Podkreśla się jednak ich znaczenie z racji cho-
ciażby wsparcia we wczesnej fazie przedsięwzięć-ikon współczesnego kapitali-
zmu (Apple, Amazon, Google), jak również unikalnej, całościowej perspektywy 
obejmującej ocenę przedsięwzięcia, konstrukcję kontraktu, finansowanie, a także 
strategię wyjścia z biznesu. Centralne miejsce wśród narzędzi współpracy przed-
siębiorcy z funduszami wysokiego ryzyka zajmuje zestawienie warunków (terms 
sheet). Nie ma ono charakteru formalnej umowy wiążącej obie strony, ale jest 
to dokładny opis biznesowych uwarunkowań i kwestii dotyczących współpracy, 
które znajdą swoje miejsce w oficjalnych dokumentach. Terms sheet pełni dwie 
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kluczowe funkcje: określa rozkład korzyści wynikających z przedsięwzięcia oraz 
zasady kontroli i uprawnienia decyzyjne stron.

Tabela 7. Blok 7. Sprzedaż i marketing w przedsięwzięciu rozwojowym

Blok tematyczny Ważniejsze zagadnienia i problemy

Sprzedaż i marketing 
w przedsięwzięciu rozwojowym
(Selling and Marketing in the 
Entrepreneurial Venture)

Zagadnienia podstawowe
1. Zrozumieć klientów
2. Wizyty u potencjalnych klientów
3. Identyfikacja głównych klientów
4. Identyfikacja głównych klientów – analiza przypadku
5. Sprzedaż: dlaczego, co, jak, gdzie
6. Integrowanie sprzedaży i marketingu
Zagadnienia uzupełniające
1. Jak pokonać obciążenia z tytułu przyzwyczajenia i inercji 

(a status-quo bias)
2. Analiza przypadku

Źródło: https://hbsp.harvard.edu/search?N=&Nrpp=10&Ntt=Entrepreneurship

Zagadnienia bloku 7 podporządkowane są założeniu, że bycie przedsiębiorcą 
wymaga czegoś ponad proste rozpoznanie okazji, określenie modelu biznesu 
i wniesienie środków. Tym czymś jest wymóg przyciągnięcia klientów, co czyni 
sprzedaż i marketing podstawową działalnością przedsiębiorcy. Struktura cało-
ści tematyki w tej części przedmiotu podporządkowana jest prezentacji efektyw-
nych działań w obrębie kluczowych dla sprzedaży i marketingu aktywności, jakimi 
są: zidentyfikowanie najistotniejszych różnic w obrębie potencjalnych klientów, 
określenie klientów kluczowych, system dotarcia do rynku i sprzedaż, zrozumie-
nie problemów i oczekiwań klientów.

Tabela 8. Blok 8. Eksperymentowanie w przedsięwzięciach rozwojowych

Blok tematyczny Ważniejsze zagadnienia i problemy

Eksperymentowanie 
w przedsięwzięciach 
rozwojowych
(Experimenting in the 
Entrepreneurial Venture) 

Zagadnienia podstawowe
1. Podejścia do zarządzania start-upami na wstępnym etapie
2. Podejście hipotetyczne w działaniach przedsiębiorców 

– siedem etapów (od rozwinięcia wizji do skalowania 
przedsięwzięcia)

3. Ograniczenia podejścia hipotetycznego
Zagadnienia uzupełniające
1. Podejścia alternatywne do podejścia hipotetycznego
2. Obciążenia poznawcze w realizacji nowych przedsięwzięć

Źródło: https://hbsp.harvard.edu/search?N=&Nrpp=10&Ntt=Entrepreneurship

Ponadprzeciętne ryzyko czy wręcz niepewność towarzysząca na stałe 
nowym przedsięwzięciom są realnym zagrożeniem utraty części bądź całości 
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zainwestowanych środków, pozyskanych wcześniej z niemałym trudem, nierzadko 
z różnych źródeł. Eksperymentowanie w przedsięwzięciach rozwojowych (Blok 8) 
ma pomóc ograniczyć ryzyko i niepewność, stąd duże znaczenie przykładane do 
tego fragmentu kształcenia przyszłych przedsiębiorców. Pomocą w tym względzie 
jest podejście hipotetyczne – analizowanie nowego przedsięwzięcia, produktów, 
usług, rynku, zachowań potencjalnych nabywców itp. jako serii eksperymentów, 
celem określenia, czy zostaną osiągnięte oczekiwane wyniki. Proces jest iteracją 
mającą potwierdzić trafność nowych idei lub też brak ich zasadności. W propo-
nowanym ujęciu cały proces obejmuje siedem etapów, poczynając od sformuło-
wania wizji przedsięwzięcia i przełożenia jej na zestaw falsyfikowalnych hipotez, 
poprzez testy MVP8, na skalowaniu przedsięwzięcia kończąc.

Tabela 9. Blok 9. Prowadzenie przedsięwzięć o wysokiej stopie wzrostu

Blok tematyczny Ważniejsze zagadnienia i problemy

Prowadzenie przedsięwzięć 
o wysokiej stopie wzrostu
(Leading High-Growth Ventures) 

Zagadnienia podstawowe
1. Przechodzenie przedsięwzięcia do fazy wzrostu
2. Rozwijanie strategii
3. Rozwijanie zdolności organizacyjnych
4. Rozwijanie przywództwa, zarządzania i nadzoru

• Co robią liderzy
• Projektowanie systemu nadzoru

Zagadnienia uzupełniające
1. Strategiczne opcje wzrostu
2. Czy menedżerowie są potrzebni w szybko rozwijających się 

przedsięwzięciach XXI wieku?

Źródło: https://hbsp.harvard.edu/search?N=&Nrpp=10&Ntt=Entrepreneurship

Problematyka Bloku 9 pozostaje po części w związku z Blokiem 2 (liderzy przed-
siębiorczości), przy czym elementem wspólnym są przedsięwzięcia o wysokiej sto-
pie wzrostu. Przejście do fazy wzrostu, porównywanej do maratonu w odróżnieniu 
od sprintu, jakim jest wprowadzanie nowego przedsięwzięcia, jest trudne, wyma-
gające wytrwałości, ciągłego redefiniowania strategii. Wśród licznych problemów 
i pytań wyznaczających merytoryczną zawartość tego bloku do najważniejszych 
należą m.in.: Jaka jest najlepsza ścieżka budowania trwałego przedsięwzięcia? 
Jakie rozwiązania pozwolą najpełniej wykorzystać dźwignię w układzie: bieżąca 
pozycja strategiczna – platforma operacyjna – organizacja? Jakie ewentualne nowe 
umiejętności i jacy partnerzy zewnętrzni są najbardziej potrzebni? Jak sfinansować 

8 Test MVP (Minimum Viable Product) – testowanie produktu jako minimalnie gotowego do wpro-
wadzenia na rynek. Jest on wystarczająco określony, aby pokazać swoje zalety przyszłemu nabywcy, 
a jednocześnie dostarcza informację zwrotną co do jego dalszego, przyszłego rozwoju. Testy MVP mini-
malizują koszty ewentualnego niepowodzenia wprowadzenia produktu w pełni rozwiniętego.
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wzrost? Jak zapewnić efekty skali i efekty zakresu, które pozwolą generować wyż-
szy zwrot i wyższe marże w procesie wzrostu?

Tabela 10. Blok 10. Tworzenie przedsięwzięć globalnych

Blok tematyczny Ważniejsze zagadnienia i problemy

Tworzenie przedsięwzięć 
globalnych
(Launching Global Ventures) 

Zagadnienia podstawowe
1. Globalizacja

• Przesłanki i wyzwania związane z wejściem na rynki globalne
• Czynniki sukcesu realizacji przedsięwzięcia

2. Wyzwania i szanse przedsięwzięć globalnych
Zagadnienia uzupełniające
1. Podręcznik wyboru technologii
2. Trafny wybór lokalizacji

Źródło: https://hbsp.harvard.edu/search?N=&Nrpp=10&Ntt=Entrepreneurship

Przy ogólnie znanych korzyściach wynikających z udziału w procesie globali-
zacji tworzenie przedsięwzięć globalnych oraz ich wyskalowanie (Blok 10) należy 
do najtrudniejszych zadań. W omawianych materiałach przedsięwzięcie globalne 
określane jest jako rozmieszczone w wielu krajach, a zarazem będące we wczesnych 
fazach jego cyklu życia. Oznacza to, że przedmiotem analizy są przede wszystkim 
nowe przedsiębiorstwa, od początku uwzględniające proces globalizacji w pod-
stawowym wymiarze ich działalności (core business), w mniejszym zaś zakresie 
– firmy decydujące się wejść na rynki globalne na etapie dojrzałości. Bardziej szcze-
gółowo prezentowane są dwa typy (wymiary) modeli biznesu: możliwie najlep-
szego wykorzystania tego, co może zaoferować świat, oraz globalizowania tego, co 
mamy najlepsze do zaoferowania, przy czym w obu przypadkach pod uwagę brane 
są: produkty, ludzie, idee, finanse i ewentualnie inne aktywa przedsiębiorstwa.

Podsumowanie

Z konieczności syntetyczna prezentacja i analiza dydaktycznej propozy-
cji Core Curriculum in Entrepreneurship®, przygotowanej w Harvard Business 
School, pozwala stwierdzić, że zawartość tego programu z założenia koncentruje 
się na zagadnieniach klasycznych z punktu widzenia problematyki start-upów, 
stanowiących swoisty kanon wiedzy i doświadczenia w tym względzie (core cur-
riculum). Taki przynajmniej charakter ma gros przedstawionych bloków i raczej 
trudno dopatrzeć się w ich treściach nawiązań do wcześniej sygnalizowanych 
osiągnięć najnowszych studiów nad przedsiębiorczością (kontekst interdyscypli-
narny) oraz nowatorskich praktyk (formuła Entrepreneurship through Acquisition). 
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Jednak niektóre z zagadnień i bloków (np. ekosystemy biznesu, motywacja, zespo-
łowość, eksperymentowanie w przedsiębiorstwach rozwojowych, modele biznesu 
w przedsięwzięciach globalnych) niosą znaczny ładunek nowych, ciekawych treści 
mogących być punktem wyjścia do dalszego rozwijania i pogłębiania już istnie-
jącego materiału. Oddzielną, wymagającą specjalnego potraktowania, pozostaje 
kwestia wykorzystania zaprezentowanych treści w kształtowaniu rodzimej oferty 
nauczania przedsiębiorczości na szczeblu akademickim.
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Inwestowanie w wartość a efektywność 
polskich funduszy akcyjnych mierzona 

wskaźnikiem informacyjnym

Wprowadzenie

Polski rynek funduszy akcyjnych charakteryzował się bardzo szybkim rozwo-
jem w ciągu ostatnich trzech dziesięcioleci. Największą częścią sektora są fundusze 
oferujące usługi aktywnego zarządzania akcyjnymi portfelami inwestycyjnymi. Ich 
wyniki operacyjne i ich szanse na przyciągnięcie pieniędzy inwestorów w znacznej 
mierze są zależne od rezultatów ich działalności inwestycyjnej. Ocena tych rezulta-
tów może być oparta na różnych kryteriach, np. długoterminowych stopach zwrotu 
lub efektywności mierzonej w sposób uwzględniający zarówno stopę zwrotu, jak 
i podejmowane ryzyko. Jedną z najbardziej rozpowszechnionych metod mierze-
nia efektywności jest wykorzystanie wskaźnika informacyjnego (WI, information 
ratio) zdefiniowanego w następujący sposób (Sharpe, 1994: 51–52)1:

IR = 
Rp− Rm

TE

gdzie:
Rp – stopa zwrotu z portfela inwestycyjnego,

1 Ze względów praktycznych w treści artykułu autorzy będą używać skrótu WI dla oznaczenia wskaź-
nika informacyjnego.
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Rm – stopa zwrotu z portfela rynkowego,
TE – błąd odwzorowania (tracking error), tj. odchylenie standardowe różnicy pomię-
dzy stopą zwrotu z portfela inwestycyjnego i stopą zwrotu z portfela rynkowego.

Ta metoda oceny efektywności nie jest powszechnie akceptowana (głównie ze 
względu na brak konsensusu w kwestii definicji ryzyka inwestycyjnego i różnice 
w preferencjach różnych grup inwestorów) – jest ona jednak szeroko stosowana. 
Dla niektórych inwestorów WI jest podstawą do decyzji o wyborze zarządzających 
portfelem i funduszu (Goodwin, 1998: 34). WI jest także podstawą dla przygo-
towywania niektórych rankingów funduszy inwestycyjnych2. Dlatego też jednym 
z istotnych zagadnień w działalności operacyjnej funduszy inwestycyjnych jest 
maksymalizacja efektywności mierzonej przy pomocy WI.

Celem niniejszego artykułu jest analiza dająca odpowiedź na pytanie, czy ist-
nieje zależność pomiędzy wybranymi aspektami procesów inwestycyjnych polskich 
funduszy akcyjnych i efektywnością wyników ich działalności. Wnioski o istnie-
niu lub braku takiej zależności potencjalnie mogłyby pozwolić na sformułowanie 
rekomendacji zmierzających do udoskonalenia ich procesów inwestycyjnych. Ten 
cel zostanie osiągnięty drogą przetestowania następujących hipotez:
1) Fundusze, których zarządzający w procesie wyceny segregują wartość spółki 

na następujące komponenty ze względu na stopień ich wiarygodności:
• obliczoną na podstawie bilansu – traktowaną jako najbardziej wiarygodna,
• obliczoną na podstawie osiąganych w ostatnich latach znormalizowanych 

zysków – traktowaną jako mniej wiarygodna oraz
• wartość potencjalnego wzrostu zysków w przyszłości – najmniej wiarygodną;
osiągały wyższe WI od pozostałych funduszy.

2) Fundusze, w których okres utrzymywania akcji konkretnej spółki w portfelu 
inwestycyjnym wynosi przynajmniej 2 lata, osiągały wyższe WI od pozosta-
łych funduszy.

3) Fundusze, w których ryzyko inwestycyjne mierzone jest potencjalną trwałą 
utratą kapitału, osiągnęły wyższe WI od pozostałych funduszy.

4) Fundusze, których zarządzający deklarują, że cena zakupu ma znaczący wpływ 
na ryzyko inwestycyjne, osiągnęły wyższe WI od pozostałych funduszy.

5) Fundusze, w których proces inwestycyjny, poza przeprowadzeniem wyceny 
spółki, której akcje fundusz zamierza nabyć, zawiera także wymóg przeanalizo-
wania, jakie niekorzystne zmiany mogą zajść w każdym z kluczowych obszarów 
decydujących o zyskach/przepływach pieniężnych, np. poprzez zastosowanie 

2 https://www.analizy.pl/fundusze/info/index/id/metodologia_rankingow, dostęp: 20.05.2018.
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analizy wrażliwości wyceny wartości takiej spółki, testów warunków skrajnych 
lub w innej formie, osiągnęły wyższe WI od pozostałych funduszy.
Ponieważ typowy proces inwestycyjny funduszu akcyjnego składa się z wielu 

elementów, pięć powyższych hipotez nie pozwala na przetestowanie wielu jego 
części składowych. Powyższe hipotezy zostały wybrane do badań, ponieważ wcze-
śniejsze badania przeprowadzone przez autorów i skoncentrowane na proble-
matyce inwestowania w wartość wskazały na istnienie zależności pomiędzy tymi 
aspektami procesu inwestycyjnego i długoterminowymi stopami zwrotu funduszy 
akcyjnych przekraczającymi stopę zwrotu WIG (Gąsior, Tuzimek, 2018: 193–205; 
Tuzimek, Gąsior, 2018: 235–251).

Większość literatury na rynku polskim skupia się na:
• analizie stóp zwrotu osiąganych w krótkim i średnim okresie (Witkowska, 

2009; Dawidowicz, 2007; Trippner, 2013; Czekaj, Grotowski, 2014),
• ocenie efektywności wybranych metod analizy technicznej na wyniki inwe-

stowania (np. Borowski, 2003),
• wpływie cech charakterystycznych funduszy inwestycyjnych (np. wieku i wiel-

kości aktywów zarządzanych) na stopy zwrotu (np. Perez, 2012),
• analizie efektywności funduszy inwestycyjnych opartej na wskaźnikach Shar-

pe’a, Jensena i Treynora (np. Moskal, Zawadzka, 2014: 241–250; Salamaga, 
2011; Jurek-Wasilewska, 2014; Miziołek, Trzebiński, 2017; Zamojska, 2017; 
Swinkels, Rzezniczak, 2009) lub mierzonych przy wykorzystaniu modeli Trey-
nora-Mazuya czy Henrikssona-Mertona (np. Węgrzyn, 2015; Ünal, Tan, 2016).
Badania prowadzone przez Jensena (1968), Treynora (1965) i Sharpe’a (1966 

i 1994) koncentrują się na mierzeniu efektywności funduszy bez próby analizy, 
które z elementów procesu inwestycyjnego są decydujące w generowaniu wyni-
ków funduszy.

W polskiej literaturze przedmiotu badania nad wpływem procesu inwesty-
cyjnego opartego na analizie fundamentalnej na efektywność funduszy inwesty-
cyjnych wydają się mieć charakter wycinkowy (Miziołek, Trzebiński, 2017: 105). 
Ponieważ analiza fundamentalna jest typową podstawą podejmowania decyzji 
inwestycyjnych w polskich funduszach akcyjnych3, badania przeprowadzone przez 
autorów wydają się częściowo wypełniać tę lukę.

3 W badaniu przeprowadzonym przez autorów żaden z polskich funduszy inwestycyjnych, które 
odpowiedziały na ankietę, nie deklarował, że analiza techniczna jest główną podstawą podejmowa-
nia decyzji inwestycyjnych. Niektórzy zarządzający deklarowali stosowanie kombinacji analizy funda-
mentalnej i technicznej. Autorzy zidentyfikowali tylko jeden TFI w Polsce, który deklarował na swojej 
stronie internetowej, że analiza techniczna jest główną podstawą podejmowania przez niego decyzji 
 inwestycyjnych.
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1. Zastosowane metody badawcze

W celu uzyskania danych empirycznych pozwalających na weryfikację hipotez 
badawczych przeprowadzono badania ankietowe wśród zarządzających polskich 
funduszy akcyjnych. Przedmiotem badania była populacja towarzystw funduszy 
inwestycyjnych („TFI”) zarządzających funduszami akcyjnymi w Polsce w pierwszej 
połowie 2017 r. (okres, w którym przeprowadzono badania). W celu identyfikacji 
populacji uzyskano raport wyników inwestycyjnych polskich funduszy akcyjnych 
z portalu Analizy Online. Raport zawierał 64 fundusze akcyjne aktywnie zarządza-
jące aktywami i inwestujące przede wszystkim na rynku polskim (GPW). Raport 
nie uwzględniał wyników następujących funduszy akcyjnych:
• indeksowych (fundusze indeksowe zarządzają w sposób pasywny, a nie aktywny).
• funduszy funduszy, tj. inwestujących w jednostki uczestnictwa innych funduszy.
• funduszy przede wszystkim inwestujących na rynkach zagranicznych.

Dodatkowo z populacji 64 funduszy zawartych w raporcie wyłączono:
• dziewięć funduszy istniejących przez okres krótszy niż 3 lata (ocena wyni-

ków aktywnego zarządzania wymaga z reguły kilkuletniego horyzontu inwe-
stycyjnego, wyniki osiągane w krótkim okresie mogą być rezultatem zbiegu 
okoliczności),

• jeden fundusz w likwidacji (Inventum Akcji).
Tak zmodyfikowana populacja funduszy akcyjnych liczyła 54 fundusze. Fundu-
sze te były zarządzane przez 35 różnych towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Następnie skierowano do wspomnianych 35 TFI ankietę i przeanalizowano 
otrzymane odpowiedzi. Uzyskano odpowiedzi ankietowe od 18 TFI. Dodatkowo 
jeden TFI, zarządzający dwoma funduszami deklarował na stronie internetowej 
wyłącznie stosowanie analizy technicznej, co pozwoliło na włączenie go do badań 
(założono, że w przypadku tego TFI odpowiedź na wszystkie pytania dotyczące 
analizy fundamentalnej brzmi „nie”).

19 TFI, dla których uzyskano wystarczające informacje, zarządzało łącznie 
33 funduszami akcyjnymi, co stanowiło 54% populacji TFI i 61% populacji fun-
duszy akcyjnych zarządzających portfelami akcyjnymi w sposób aktywny i inwe-
stujących przede wszystkim na GPW. Autorzy zdecydowali, że badania zostaną 
przeprowadzone dla trzech lat od 4 maja 2014 r. do 4 maja 2017 r.

WI został obliczony na podstawie dziennych stóp zwrotu. Stopy zwrotu dla 
każdego funduszu inwestycyjnego zostały obliczone na podstawie ich dziennych 
notowań w raporcie przygotowanym przez Analizy Online za okres od 4 maja 
2014 r. do 4 maja 2017 r. Autorzy założyli, że odpowiednim indeksem odniesienia 
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dla wszystkich funduszy objętych badaniem jest indeks WIG. Na podstawie dzien-
nych stóp zwrotu funduszy i dziennych stóp zwrotu WIG, autorzy obliczyli:
a) dzienne stopy zwrotu funduszy ponad stopę zwrotu WIG,
b) odchylenie standardowe dziennych stóp zwrotu funduszy ponad stopę zwrotu 

WIG.
WI zostały obliczone oddzielnie dla każdego funduszu i następnie urocz-

nione. Następnie został obliczony jeden średni WI dla 33 funduszy, dla których 
udało się uzyskać informacje. W kolejnym etapie te 33 fundusze zostały podzie-
lone na dwie grupy:
• grupa A – fundusze, których WI było powyżej średniej,
• grupa B – fundusze, których WI było poniżej średniej4.

Następnie dla każdej z hipotez badawczych przetestowano hipotezę zerową 
o braku różnicy w długoterminowej stopie zwrotu pomiędzy populacjami (repre-
zentowanymi przez grupy A i B) wobec hipotezy alternatywnej o istnieniu różnicy, 
wykorzystując test niezależności chi-kwadrat. Jedną ze zmiennych była przynależ-
ność funduszu do grupy A lub B (tj. wskazywała ona, czy WI funduszu był powy-
żej, czy poniżej średniej). Drugą zmienną było stosowanie testowanego w danej 
hipotezie aspektu procesu inwestycyjnego (np. dla hipotezy pierwszej; opieranie 
strategii inwestycyjnych funduszu na inwestowaniu w wartość lub nie). Autorzy 
ustalili α na poziomie 0,05. Ponieważ w naszych badaniach mamy do czynienia 
z analizą dwóch zmiennych dwukategorialnych oraz liczebność próby jest ogra-
niczona5, autorzy skorygowali wartość chi-kwadrat, stosując poprawkę Yatesa.

2. Rezultaty

Hipoteza 1: Fundusze, których zarządzający w procesie wyceny segregują war-
tość spółki na następujące komponenty ze względu na stopień ich wiarygodności:
• obliczoną na podstawie bilansu – traktowaną jako najbardziej wiarygodna,
• obliczoną na podstawie osiąganych w ostatnich latach znormalizowanych 

zysków – traktowaną jako mniej wiarygodna oraz
• wartość potencjalnego wzrostu zysków w przyszłości – najmniej wiarygodną,

osiągały wyższe WI od pozostałych funduszy.

4 Średni WI za okres od dnia 4 maja 2014 r. do dnia 4 maja 2017 r. wynosił –0,37676 dla wszystkich 
funduszy, dla których informacje byłyby wystarczające do włączenia ich do badania.

5 Ze względu na ograniczoną liczbę uzyskanych odpowiedzi (jak również stosunkowo niewielką 
liczbę funduszy akcyjnych otwartych, zarządzających w sposób aktywny i działających w Polsce), nie-
które z wartości oczekiwanych były poniżej 5, co wymusza stosowanie poprawki.
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Podział wartości spółki na komponenty według stopnia wiarygodności wyceny 
jest charakterystyczny dla inwestowania w wartość. Pięć TFI zarządzających 10 fun-
duszami deklarowało stosowanie takiego podziału dla wszystkich spółek (jeden 
TFI zarządzający dwoma funduszami deklarował stosowanie takiego podziału dla 
niektórych spółek – w obliczeniach włączono ten TFI do niestosujących podziału).

Tabela 1. Wyniki testu niezależności chi-kwadrat dla hipotezy 1

Hipoteza

Fundusze deklarujące 
stosowanie podziału wartości 
na komponenty, dla których WI 

były powyżej średniej

Fundusze niedeklarujące 
stosowania podziału wartości 
na komponenty, dla których WI 

były powyżej średniej

chi² df p

H1 8 8 5,827 1 0,0158

Źródło: badania własne.

Znacząca wartość chi-kwadrat, przekraczająca wartość krytyczną, pozwala 
na odrzucenie hipotezy zerowej o niezależności obydwu zmiennych i na akcep-
tację hipotezy alternatywnej, że testowane zmienne są zależne. W przypadku 
pierwszej hipotezy odrzucamy hipotezę zerową dla α=0,05, tj. wnioskujemy, że 
istnieje zależność pomiędzy wyższym WI i dokonywaniem podziału wartości 
spółki na komponenty ze względu na stopień wiarygodności. Osiem funduszy 
spośród 10, deklarujących dokonywanie podziału, uzyskały WI powyżej średniej. 
Osiem funduszy spośród 23, niedeklarujących dokonywania podziału, uzyskały 
WI powyżej średniej. Dane w tabeli 6 (Załącznik 1) wskazują, że różnica w WI jest 
spowodowana przez wyższe stopy zwrotu funduszy deklarujących dokonywanie 
podziału. Ich stopy zwrotu charakteryzowały się też nieco niższą zmiennością.

Hipoteza 2: Fundusze, w których okres utrzymywania akcji konkretnej spółki 
w portfelu inwestycyjnym wynosi przynajmniej 2 lata, osiągały wyższe WI od 
pozostałych funduszy6.

Nie możemy odrzucić hipotezy zerowej o niezależności zmiennych testowa-
nych, tj. nie ma dowodów na to, że fundusze deklarujące co najmniej 2-letni okres 
utrzymywania akcji w portfelu, uzyskiwały WI powyżej średniej.

Hipoteza 3: Fundusze, w których ryzyko inwestycyjne mierzone jest poten-
cjalną trwałą utratą kapitału, osiągnęły wyższe WI od pozostałych funduszy.

6 Autorzy sklasyfikowali okres utrzymywania akcji w portfelu jako długoterminowy, jeżeli zarządza-
jący wskazywali, że generalnie utrzymują akcje danej spółki w portfelu co najmniej 2 lata. Nie oznacza 
to, że takie akcje nie mogą zostać sprzedane wcześniej w przypadku, jeżeli ich kurs osiągnie lub zbliży 
się do wartości wewnętrznej przed upływem okresu 2 lat.
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Tabela 2. Wyniki testu niezależności chi-kwadrat dla hipotezy 2

Hipoteza

Fundusze deklarujące co 
najmniej 2‑letni okres 

utrzymywania akcji w portfelu, 
dla których WI były powyżej 

średniej

Fundusze niedeklarujące co 
najmniej 2‑letniego okresu 

utrzymywania akcji w portfelu, 
dla których WI były powyżej 

średniej

chi² df p

H2 9 7 1,58 1 0,2088

Źródło: badania własne.

Tabela 3. Wyniki testu niezależności chi-kwadrat dla hipotezy 3

Hipoteza

Fundusze mierzące ryzyko 
inwestycyjne trwałą utratą 

kapitału, dla których WI były 
powyżej średniej

Fundusze niemierzące ryzyka 
inwestycyjnego trwałą utratą 
kapitału, dla których WI były 

powyżej średniej

chi² df p

H3 11 5 11,322 1 0,00077

Źródło: badania własne.

Odrzucamy hipotezę zerową dla α=0,05, tj. wnioskujemy, że istnieje zależność 
pomiędzy wyższym WI i mierzeniem ryzyka inwestycyjnego trwałą utratą kapitału. 
Jedenaście funduszy spośród 13, które mierzyły ryzyko inwestycyjne jako trwałą 
utratę kapitału, uzyskały WI powyżej średniej. Pięć funduszy spośród 20, które nie 
mierzyły ryzyka inwestycyjnego jako trwałą utratę kapitału, uzyskały WI powyżej 
średniej. Dane w tabeli 6 (Załącznik 1) wskazują, że różnica w WI jest spowodo-
wana przez wyższe stopy zwrotu funduszy, które mierzyły ryzyko inwestycyjne 
jako trwałą utratę kapitału. Ich stopy zwrotu charakteryzowały się nieco wyższą 
zmiennością, ale ta wyższa zmienność nie była w stanie zrównoważyć pozytyw-
nego wpływu wyższych stóp zwrotu.

Hipoteza 4: Fundusze, których zarządzający deklarują, że cena zakupu ma zna-
czący wpływ na ryzyko inwestycyjne, osiągnęły wyższe WI od pozostałych funduszy.

Tabela 4. Wyniki testu niezależności chi-kwadrat dla hipotezy 4

Hipoteza

Fundusze deklarujące, że 
cena zakupu ma znaczący 

wpływ na ryzyko inwestycyjne, 
dla których WI były powyżej 

średniej

Fundusze niedeklarujące, że 
cena zakupu ma znaczący 

wpływ na ryzyko inwestycyjne, 
dla których WI były powyżej 

średniej

chi² df p

H4 10 6 7,06 1 0,0079

Źródło: badania własne.
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Odrzucamy hipotezę zerową o niezależności zmiennych testowanych dla α=0,05, 
tj. wnioskujemy, że istnieje zależność pomiędzy wyższym WI i świadomością, że 
cena zakupu ma znaczący wpływ na ryzyko inwestycyjne. Dziesięć funduszy spo-
śród 13, których zarządzający deklarowali, że cena zakupu ma znaczący wpływ 
na ryzyko inwestycyjne, uzyskały WI powyżej średniej. Sześć funduszy spośród 
20, których zarządzający nie deklarowali, że cena zakupu ma znaczący wpływ 
na ryzyko inwestycyjne, uzyskały WI powyżej średniej. Dane w tabeli 6 (Załącz-
nik 1) wskazują, że różnica w WI jest spowodowana przez wyższe stopy zwrotu 
funduszy, których zarządzający deklarowali, że cena zakupu ma znaczący wpływ 
na ryzyko inwestycyjne. Ich stopy zwrotu charakteryzowały się wyższą zmienno-
ścią, ale ta wyższa zmienność nie była w stanie zrównoważyć pozytywnego wpływu 
wyższych stóp zwrotu.

Hipoteza 5: Fundusze, w których proces inwestycyjny, poza przeprowadze-
niem wyceny spółki, której akcje fundusz zamierza nabyć, zawiera także wymóg 
przeanalizowania, jakie niekorzystne zmiany mogą zajść w każdym z kluczowych 
obszarów decydującym o zyskach/przepływach pieniężnych, osiągnęły wyższe WI 
od pozostałych funduszy.

Tabela 5. Wyniki testu niezależności chi-kwadrat dla hipotezy 5

Hipoteza

Fundusze przeprowadzające 
analizę wpływu negatywnych 

scenariuszy, dla których WI były 
powyżej średniej

Fundusze nieprzeprowadzające 
analizy wpływu negatywnych 

scenariuszy, dla których WI były 
powyżej średniej

chi² df p

H5 10 6 7,06 1 0,0079

Źródło: badania własne.

Odrzucamy hipotezę zerową o niezależności zmiennych testowanych dla 
α = 0,05, tj. wnioskujemy, że istnieje zależność pomiędzy wyższym WI i przepro-
wadzaniem analizy wpływu negatywnych scenariuszy. Dziesięć funduszy spośród 
13, przeprowadzających taką analizę, uzyskały WI powyżej średniej. Sześć fundu-
szy spośród 20, nieprzeprowadzających takiej analizy, uzyskały WI powyżej śred-
niej. Dane w tabeli 6 (Załącznik 1) wskazują, że różnica w WI jest spowodowana 
zarówno przez wyższe stopy zwrotu funduszy, przeprowadzających analizę, jak 
i przez ich niższą zmienność.
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Podsumowanie

Wyniki badań pozwoliły na pozytywną weryfikację hipotez badawczych: pierw-
szej, trzeciej, czwartej i piątej.

Warto podkreślić, że proces inwestycyjny w inwestowaniu w wartość jest skon-
centrowany na osiąganiu wysokich skumulowanych stóp zwrotu, a nie na osiąga-
niu wyższej efektywności mierzonej przy pomocy WI. WI mierzy stopy zwrotu 
powyżej indeksu odniesienia, biorąc pod uwagę zmienność tych stóp zwrotu w sto-
sunku do indeksu odniesienia, tj. traktując tę zmienność jako ryzyko inwestycyjne. 
Inwestorzy w wartość odrzucają taką koncepcję ryzyka inwestycyjnego, uważając 
krótkoterminową zmienność za niemającą znaczenia dla osiągania długotermi-
nowej stopy zwrotu. W rezultacie prawdopodobieństwo, że inwestorzy w wartość 
będą wykorzystywać WI jako narzędzie mierzenia efektywności, jest niskie. Jednak 
wyniki niniejszych badań wskazują na to, że niektóre elementy procesu inwesty-
cyjnego typowe dla inwestowania w wartość mogą być wykorzystane przez innych 
inwestorów w zarządzaniu efektywnością ich portfeli inwestycyjnych, mierzoną 
przy pomocy WI. Te elementy to:
• podział wartości spółki na komponenty ze względu na stopień ich wiarygodności,
• mierzenie ryzyka inwestycyjnego potencjalną trwałą utratą kapitału,
• traktowanie ceny zakupu jako zmiennej mającej znaczący wpływ na ryzyko 

inwestycyjne,
• włączenie w proces inwestycyjny wymogu przeanalizowania, jakie niekorzystne 

zmiany mogą zajść w każdym z kluczowych obszarów decydującym o zyskach/
przepływach pieniężnych.
Rezultaty badania wskazują, że włączenie powyższych elementów typowych 

dla procesu inwestycyjnego w inwestowaniu w wartość do procesu inwestycyjnego 
polskich funduszy akcyjnych może potencjalnie doprowadzić do wyższej efektyw-
ności mierzonej WI.

Wyniki badania nie wskazały, że długoterminowy okres utrzymywania akcji 
w portfelu może prowadzić do osiągania wyższej efektywności mierzonej WI 
(średni WI dla funduszy deklarujących długoterminowy okres utrzymywania 
akcji w portfelu był wyższy od WI dla pozostałych funduszy, ale wyniki nie były 
istotne statystycznie). Badania przeprowadzone przez innych autorów (Arnott, 
Berkin, Bouchey, 2011: 6–10), jak również badania przeprowadzone przez auto-
rów niniejszego artykułu wskazują na to, że długoterminowy okres utrzymywa-
nia akcji w portfelu jest generalnie warunkiem uzyskiwania wyższych stóp zwrotu 
(zwiększa on stopę zwrotu poprzez minimalizację kosztów transakcyjnych oraz 
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podatków) (Gąsior, Tuzimek, 2018: 201). Jednak w okresie objętym niniejszym 
badaniem (3 lata zakończone 4 maja 2017 r.) autorzy nie uzyskali dowodów ist-
nienia tej zależności. Zakres badania nie pozwala na zidentyfikowanie przyczyn 
tego stanu rzeczy. Zdaniem autorów, potencjalnymi przyczynami mogą być:
a) przewaga wyników długoterminowego okresu utrzymywania akcji w portfelu 

może uwidaczniać się dla okresów dłuższych niż 3-letni okres objęty bada-
niem (im dłuższy okres, tym więcej kosztów transakcyjnych oraz podatków 
można zaoszczędzić),

b) zdarzeń specyficznych dla okresu objętego badaniem, mających wpływ na stopy 
zwrotu i ich zmienność na warszawskiej GPW.
Warto podkreślić, że rozwiązania różniące się od objętych niniejszym bada-

niem również mogą prowadzić do wyższej efektywności mierzonej przy pomocy 
WI (niektóre fundusze niestosujące aspektów testowanych w niniejszym badaniu 
osiągały WI powyżej średniej). Poza tym uwzględnienie w procesie inwestycyjnym 
wyników niniejszego badania nie daje gwarancji osiągania wyższych WI (niektóre 
fundusze je stosujące uzyskiwały WI poniżej średniej).

Niezbędne jest podkreślenie, że niniejsze badanie ma liczne ograniczenia, tj.:
1) w procesie testowania hipotez autorzy z reguły poszukiwali zależności pomiędzy 

jednym z aspektów procesu inwestycyjnego a efektywnością. W rzeczywistości 
efektywność funduszy jest rezultatem złożonych interakcji wielu komponen-
tów procesu inwestycyjnego równocześnie wpływających na decyzje inwe-
stycyjne. Rozpatrywanie wpływu każdego z tych komponentów w izolacji od 
innych niekoniecznie prowadzi do prawidłowych odpowiedzi. Poza tym zakres 
badanych elementów procesu inwestycyjnego analizowanych w niniejszym 
artykule jest niepełny – nie obejmuje on wielu innych kluczowych aspektów,

2) w badaniach autorzy uzyskali odpowiedzi od jednego z zarządzających danego 
TFI i założyli, że pozostali zarządzający funduszami akcyjnymi tego samego 
TFI udzieliliby tych samych odpowiedzi. W rzeczywistości mogą występo-
wać różnice w poglądach i praktyce zarządzania wśród zarządzających tego 
samego TFI,

3) odpowiedzi ankietowe zostały uzyskane od zarządzających w pierwszej poło-
wie 2017 r. Autorzy założyli, że odpowiedzi te odzwierciedlają zasady i proces 
inwestycyjny danego TFI/funduszu przez cały 3-letni okres od 4 maja 2014 r. 
do 4 maja 2017 r. W rzeczywistości procesy inwestycyjne ewoluują w czasie 
i często zmiany zarządu lub zarządzających są powiązane ze zmianami w tych 
procesach,

4) autorzy założyli, że odpowiedzi uzyskane w ramach badań ankietowych 
odzwierciedlają procesy inwestycyjne funduszy. W rzeczywistości mogą 
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występować różnice pomiędzy deklarowanymi poglądami oraz faktycznym 
procesem inwestycyjnym,

5) liczba TFI i funduszy, dla których odpowiedzi uzyskano, jest ograniczona (cała 
populacja też nie jest liczna). W tych warunkach wnioskowanie na podstawie 
testu niezależności chi kwadrat jest narażone na błędy. Trzeba jednak wziąć 
pod uwagę, że ze względu na ograniczoną dostępność informacji (oraz ogra-
niczoną liczebność populacji funduszy akcyjnych zarządzanych aktywnie), 
wyniki zawsze będą charakteryzowały się znaczącym stopniem niepewności,

6) autorzy założyli, że WIG jest odpowiednim indeksem odniesienia dla wszyst-
kich funduszy badanej populacji. To założenie jest oczywistym uproszczeniem, 
ponieważ fundusze akcyjne wchodzące w skład populacji mają różne strategie 
i koncentrują swoją działalność na różnych segmentach rynku,

7) stosowanie WI wymaga założenia o normalnym rozkładzie różnicy pomię-
dzy stopami zwrotu funduszy a stopami zwrotu WIG (Miziołek, Trzebiński, 
2017: 101) i niezależności stóp zwrotu (Goodwin, 1998: 42). Te założenia 
mogą być spełnione dla niektórych funduszy, ale jest mało prawdopodobne, 
aby były one spełnione dla wszystkich z nich i dla wszystkich okresów (Perez, 
2012: 328–332),

8) problem przeżywalności polegający na tym, że tylko fundusze inwestycyjne 
osiągające lepsze wyniki działają przez długi okres, a te, których wyniki są gor-
sze, opuszczają rynek. Populacja badanych funduszy nie uwzględniała tych, 
które zostały wycofane z rynku przed 4 maja 2017 r. Liczba takich funduszy 
jest jednak ograniczona i jest mało prawdopodobne, aby problem przeżywal-
ności mógł mieć znaczący wpływ na wyniki niniejszego badania (Ibidem: 216).
Po przeprowadzeniu powyższych badań wyłaniają się pewne obszary mogące 

stać się punktem wyjścia do przyszłych badań:
• analiza istnienia potencjalnych zależności pomiędzy innymi aspektami pro-

cesów inwestycyjnych a efektywnością wyników inwestycyjnych,
• przeprowadzenie badań dla dłuższych okresów,
• włączenie do analizy potencjalnych zależności pomiędzy elementami procesu 

inwestycyjnego i alternatywnymi miarami efektywności (np. takimi jak miary 
efektywności oparte na dolnych momentach cząstkowych, tj. wskaźniki Sor-
tino, Omega i Sharpe-Omega).
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Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
Kolegium Zarządzania i Finansów 
Instytut Zarządzania

Dylematy zarządzania uczelnią wyższą 
– na przykładzie Szkoły Głównej Handlowej 

w Warszawie (wyniki badań)

Wprowadzenie

Sprawujący władzę w organizacji mają do wyboru, modelowo rzecz ujmując, co 
najmniej dwa rodzaje koordynacji działań pracowników. Pierwsza to koordynacja, 
autokratyczna, w której realizacja potrzeb ludzi zatrudnionych w organizacji jest 
zależna od zarządzających. Jest to typ organizacji określonej przez M. Webera mia-
nem biurokratycznej (Weber, 2002: 158–189; Winch, 2016; Budzanowska-Drze-
wiecka, Czernek, 2018). W modelu idealnym zakłada się, że awans pracowników 
następuje wraz z przyrostem ich kompetencji, przyjmuje się regulację zachowań 
poprzez reguły prawa, rekrutację i selekcję pracowników na drodze kryteriów 
merytorycznych, komunikację pomiędzy poszczególnymi szczeblami na drodze 
formalnych procedur. Kolejne opracowania wskazywały na patologie tego typu 
organizacji, podkreślając, między innymi, dążenie do unikania odpowiedzialności, 
wzrost kosztów podejmowanych decyzji, izolację poszczególnych szczebli organi-
zacyjnych w hierachii władzy (Crozier, 1967; Crozier, Friedberg, 1982).

Drugi rodzaj to koordynacja demokratyczna (autonomiczna), przy stosowa-
niu której członkowie danej organizacji biorą na siebie odpowiedzialność za reali-
zację swoich kluczowych potrzeb (Sikorski, 2006). Zarządzający są niezbędni do 
zapewnienia podstawowych warunków pracy, administracji procesów itp. Współ-
cześnie ten rodzaj koordynacji przypisuje się, między innymi, firmom sieciowym 
o spłaszczonej hierachii organizacyjnej. Także i one nie są pozbawione elemen-
tów dysfunkcjonalnych. Wskazuje się np. na ograniczoną tożsamość pracowników, 
brak liderów podejmujących ryzyko w sytuacjach kryzysowych.
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W praktyce działań organizacji trudno jest znaleźć przykład takiej, której 
funkcjonowanie zawiera wyłącznie jeden model koordynacji działań. Zazwy-
czaj mamy do czynienia z obiema, a stopień nasilenia każdej z nich zależy np. od 
przedmiotu aktywności czy uwarunkowań prawnych. W większości organizacji 
jednym z dylematów decyzyjnych zarządzających jest kwestia wyznaczenia gra-
nic obszarów pomiędzy autokratycznym a autonomicznym sposobem realizacji 
potrzeb pracowników.

Uczelnie wyższe są zazwyczaj strukturami biurokratycznymi o ustalonej przez 
prawo oraz tradycję hierarchii podejmowania decyzji, zasadach kontroli, awansów 
pracowników itp. Z drugiej strony, w przypadku pracowników naukowo-dydak-
tycznych, realizacja podstawowej funkcji uczelni, tj. przekaz wiedzy, zostawia mar-
gines swobody w sposobie wykonywania roli nauczyciela akademickiego. W tym 
kontekście koordynacja działań ma charakter demokratyczny. Pracownicy ocze-
kują od władzy zapewnienia podstawowych warunków pracy, współuczestniczą 
w tworzeniu programów nauczania i jednocześnie zachowują dla siebie margines 
swobody w sposobie ich realizacji. Trwałym elementem tego typu organizacji jest, 
w myśl koncepcji M. Croziera i E. Friedberga, ciągła gra o opanowanie sfer nie-
pewności, czyli działań, w których formalna władza nie musi być tożsama z real-
nym wpływem na proces podejmowania decyzji. Do takich sfer można zaliczyć 
opanowanie specyficznych umiejętności, kontroli powiązań organizacji z jej oto-
czeniem, dostępu do informacji oraz reguł ogólnie w niej obowiązujących (Cro-
zier, Friedberg, 1982: 82).

Celem artykułu jest pokazanie dylematów osób zarządzających związanych 
z wyborem rodzaju koordynacji działań w Szkole Głównej Handlowej w Warsza-
wie (SGH).

Rozważania zostaną zilustrowane wynikami badań realizowanymi przez autora 
artykułu oraz zespół współpracowników1.

1 Pierwsze (2017 r.) dotyczyło strategii SGH, a narzędzie badawcze (ankieta) powstało w ramach 
prac Komisji Rektorskiej ds. opracowania projektu strategii rozwoju SGH, powołanej 16 lutego 2017 r. 
Skład Komisji: dr hab. P. Wachowiak, prof. SGH – przewodniczący, prof. dr hab. J. Gardawski, prof. dr 
hab. M. Romanowska, dr hab. J. Pietrewicz, prof. SGH, dr hab. A. Sulejewicz, prof. SGH, dr A. Abramow-
ska-Kmon, dr Marcin Dąbrowski, mgr Mirosław Pajdak – sekretarz. Komisja zaprosiła do współpracy 
dr. hab. S. Wincha, prof. SGH (odpowiedzialny za realizację badań oraz opracowanie ich wyników) oraz 
dr. S. Gregorczyka. Główny problem badawczy sformułowano w postaci pytania: Jakie obszary, w opinii 
przedstawicieli środowiska SGH w Warszawie, są najważniejsze z punktu widzenia strategii Szkoły? Kwe-
stionariusz ankiety wysłano drogą elektroniczną do, między innymi, 1375 pracowników SGH. Otrzymano 
zwrot 142 ankiet. Drugie badanie, jakościowe (2017 r.), polegało na analizie wywiadów przeprowadzonych 
z pracownikami, studentami oraz doktorantami SGH. Ich celem było poznanie poglądów respondentów 
związanych z: wyzwaniami stojącymi przed Szkołą, najpilniejszymi do podjęcia działaniami z punktu 
widzenia opracowywanej strategii, barierami wprowadzanych zmian, kluczowymi przewagami konku-
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1. Cechy kultury organizacyjnej SGH

Rodzaj koordynacji działań jest uwarunkowany kulturą organizacyjną. Nie wcho-
dząc w szczegóły dotyczące stanowisk teoretycznych (wykraczałoby to poza przy-
jęty zakres tematyczny artykułu), za punkt wyjścia przyjmuje się definicję kultury 
organizacyjnej H. Shenpleina, według którego są to „wartości, normy i przekona-
nia powszechnie akceptowane w organizacji” (Schenplein, 1988: 13). W bada-
niach ilościowych z 2017 r. skoncentrowano się na następujących wymiarach 
kultury SGH: niepewności, ryzyku, dystansie władzy (Hofstede, 2000), zaufaniu 
(Sztompka, 2007) oraz zewnątrz i wewnątrzsterowności (Trompenaars, Ham-
pden-Turner, 2002).

Dla G. Hofstede’ego (2002) „niepewność” jest stanem psychicznym trudnym 
do zniesienia przez osoby jej doświadczające. Dzieje się tak dlatego, że nie są one 
w stanie ocenić prawdopodobieństwa wystąpienia danego zdarzenia oraz kon-
sekwencji z nim związanych. W dłuższej perspektywie czasowej tworzy się silna 
potrzeba redukcji niepewności poprzez tworzenie procedur działania w ramach 
hierarchicznych organizacji. Minimalizacja niepewności stanowi, od strony psy-
chologicznej, legitymizację sprawujących władzę. Struktury biurokratyczne nie 
eliminują stanu niepewności, lecz pozwalają lokować odpowiedzialność za podej-
mowane decyzje na szczycie hierarchii organizacyjnej. Dopóki władza utrzymuje 
status quo (tj. redukuje niepewność), dopóty jest akceptowana przez niższe szcze-
ble zarządzania.

rencyjnymi uczelni oraz stałymi w czasie elementami niezależnymi od wszelkiego rodzaju zmian stra-
tegii (fundamentami SGH).
Dokonano zapisu 23 wywiadów (ze względów technicznych nie dokonano analizy 4 nagrań). Poddano 
analizie nagrane rozmowy z: 2 pracownikami samodzielnymi piastującymi stanowiska kierownicze 
(Dziekani); 5 pracownikami samodzielnymi; 4 adiunktami; 5 przedstawicielami administracji (3 repre-
zentantów Kolegiów i 2 administracji centralnej); 5 studentami (2 studiów II stopnia i 3 III stopnia; 
2 doktorantami).
Raporty z obu badań były prezentowane na stronie internetowej SGH.
Trzecie badanie zrealizowano pomiędzy marcem a czerwcem 2018 r. za pomocą ustrukturalizowanego 
kwestionariusza ankiety. Ankiety przekazano: młodzieży odwiedzającej SGH w Warszawie w ramach 
dnia otwartego uczelni; uczniom trzech szkół średnich biorącym udział w programie Klasa akademicka 
SGH oraz osobom biorącym udział w kursach przygotowawczych do egzaminów wstępnych na studia 
licencjackie. Udział w badaniu był anonimowy i dobrowolny. Otrzymano zwrot 433 ankiet. Skład zespołu 
realizującego badania: S. Winch (kierownik zespołu): P. Bielecki, E. Moskalewicz-Ziółkowska, M. Łuka-
siewicz, M. Strojny, J. Tabor-Błażewicz. Próba miała charakter celowy. Biorąc pod uwagę jej liczebność, 
można założyć, że opisywane w niej tendencje – w przybliżonej skali – występują w całej populacji 
uczniów w przedziale wiekowym 17–20 lat. Celami badań były identyfikacja wizerunku SGH w świado-
mości badanych, poznanie ich potrzeb związanych z edukacją oraz systemu wartości.
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Ryzyko oznacza wzięcie przez jednostki odpowiedzialności za konsekwencje 
podejmowanych działań. Wymiar niepewności wiąże się z kreowaniem struktur 
dających poczucie bezpieczeństwa, a wymiar ryzyka – z rozproszeniem władzy 
w organizacji. Legitymizację władzy stanowi możliwie szeroki obszar dla podej-
mowania autonomicznych decyzji.

Ryzyko jest silnie powiązanie z indywidualizmem, a niepewność z kolektywi-
zmem. W powszechnym rozumieniu indywidualizm kładzie nacisk na autonomię 
jednostki, a kolektywizm grupy. Nie jest tak, że w organizacjach indywidualistycz-
nych jednostka sama określa granice swojej autonomii. Co więcej, bywają sytuacje 
(np. sytuacja kryzysowa w organizacji), w których chętnie podporządkowuje się 
ona rygorom grupy. Rzecz nie leży wyłącznie w wyznaczaniu granic swobody dzia-
łań, lecz w sposobie, w jakim kierujący grupą wpływają na zachowania i decyzje 
członków danej zbiorowości. W organizacjach kolektywistycznych mechanizmem 
podporządkowania jest nakaz, zaś w indywidualizmie perswazja i negocjacje.

W indywidualizmie źródeł sukcesu poszukuje się w predyspozycjach jedno-
stek, zaś siłą kolektywizmu jest grupa i przywódca stojący na jej czele. W działa-
niu grupowym ważne są więzi oparte na statusie oraz emocjach. Oba te czynniki 
przesądzają o wzajemnym zaufaniu oraz zwiększają prawdopodobieństwo odnie-
sienia sukcesu. W przypadku SGH poziom zaufania pomiędzy pracownikami nie 
przekracza 20%2. Nie wydaje się, by w skali całej uczelni możliwe były postawy 
kolektywistyczne. Bardziej prawdopodobną hipotezą jest atomizacja grup inte-
resów. Charakterystyczna dla tej sytuacji jest jedna z wypowiedzi respondentów:

Bariery są w tym, że uczelnia jest słabo zintegrowana (…) Czasami omija się drogę 
służbową (…) To absurd i chora struktura (…) Funkcjonują grupy interesów i nastę-
puje „podejmowanie swojego pana za kolana”, i żeby łaskawie wyraził swoją zgodę, 
i załatwił sprawę. Tak nie wolno.
Źródło: wywiad 12. (samodzielny pracownik naukowy).

W organizacjach kolektywistycznych należy się liczyć z dłuższym procesem 
podejmowania decyzji. Nie wynika to wyłącznie z rozbudowanych struktur orga-
nizacyjnych, ponieważ z takimi mamy do czynienia także w organizacjach indy-
widualistycznych. Głównym powodem jest konieczność konsultacji z osobami 
o większym autorytecie w grupie.

2 Przyjęto, że zaufanie to: „wiara w słowa, działania i decyzje innej jednostki oraz gotowość do dzia-
łania na ich podstawie” (Lewicki, Wiethof, 2005: 87). Według wyników Edelman Trust Barometr z 2018 r. 
Polska pod względem darzenia zaufaniem jest na 23. miejscu spośród 28 krajów biorących udział w ankie-
cie. Poziom zaufania w SGH nie odbiega zatem, w drastyczny sposób, od innych instytucji (Kotow, 2018: 
308–321).
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Jedno z pytań ankiety adresowanej do pracowników SGH brzmiało: Czy w SGH 
gwałtowne zmiany postrzegane są jako zagrożenie?3. Odpowiedź na nie była wskaź-
nikiem stopnia niepewności. Na tak sformułowane pytanie 74% respondentów 
udzieliło odpowiedzi „tak” i „zdecydowanie tak”. Wśród samodzielnych pracow-
ników oraz adiunktów odsetek ten wyniósł 76%, a wśród pracowników admini-
stracji 72%. Blisko 45% respondentów obawiało się samodzielnego podejmowania 
decyzji. Odsetek twierdzących odpowiedzi wskazuje na wysokie poczucie niepew-
ności wśród ogółu pracowników.

Stopień natężenia niepewności mógł być związany nie tyle z wewnętrznymi 
uwarunkowaniami Szkoły, co z pracami nad Ustawą „Prawo o szkolnictwie wyż-
szym i nauce”, zwaną Konstytucją dla Nauki. Wprowadza ona regulacje mogące 
w sposób diametralny zmienić funkcjonowanie uczelni wyższych w Polsce4. W cza-
sie realizacji badań dyskutowano jeszcze o różnych wariantach ustawy.

Kolejne z pytań: Czy nowe, lepsze od starych rozwiązania szybko zyskują apro-
batę? dokonywało pomiaru poziomu akceptacji ryzyka. Odpowiedzi twierdzącej 
udzieliło 34% ankietowanych (w tym: 35% pracowników samodzielnych, po 32% 
adiunktów oraz pracowników administracji).

Dystans władzy odzwierciedla dominujące w danej kulturze podejście do nie-
równości. W kulturach traktujących nierówności jako rzecz naturalną dystans 
władzy jest duży. Występuje zgoda na hierarchiczną strukturę organizacyjną. Przy 
dużym dystansie władzy pracownicy tracą kontrolę nad swoją przyszłością, ponie-
waż znajduje się ona w rękach zarządzających. Z reguły w tego typu organizacjach 
komunikacja jest jednostronna i przebiega od góry hierarchii organizacyjnej do 
najniższych jej szczebli. Z jednej strony (co nieraz stanowi zarzut) twierdzi się, że 
zatrudniony pracownik staje się przedmiotem, a nie podmiotem w procesie podej-
mowania decyzji, z drugiej jednak – organizacje tego typu dają poczucie bezpie-
czeństwa i stabilizacji dzięki przewidywalności procesu podejmowania decyzji.

W organizacjach o małym dystansie władzy jest mniejsza akceptacja nierówności 
wśród zatrudnionych osób. Nie chodzi tu przy tym o wymiar materialny, np. płace, 
dostęp do informacji związanych z zajmowanym stanowiskiem itp. Istnieje zgoda 

3 Źródłem pytań ankietowych wskazujących na skalę natężenia danego wymiaru kultury były kla-
syczne badania: G. Hofstede oraz F. Trompenaarsa i Ch. Hampdena-Turnera.

4 Dziennik Ustaw RP, Warszawa 30 sierpnia 2018, poz. 1668. Wiadomo, że zwiększy się zakres wła-
dzy Rektora przy jednoczesnym zmniejszeniu mechanizmów kontroli przez środowisko macierzystej 
uczelni, zmienią się zasady finansowania oraz oceny pracowników naukowych, przekształceniu ulegnie 
struktura organizacyjna itd. Zapowiadane zmiany budzą wiele obaw i wątpliwości zgłaszanych rządzą-
cym w różnej formie. Nieznane jest jeszcze ostateczne brzmienie szczegółowych rozporządzeń oraz 
interpretacji ich zapisów w bieżącym funkcjonowaniu szkół wyższych. Jedną z konsekwencji tego stanu 
rzeczy jest niepewność pracowników uczelni związana z przyszłym przebiegiem ich kariery zawodowej.
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na nierówny podział zasobów ze względu na zakres własności, odpowiedzialności 
i ryzyka. Brak akceptacji nierówności dotyczy relacji międzyludzkich, tj. możliwo-
ści wyrażania krytycznych opinii czy dyskryminacji ze względu na pełnioną rolę 
społeczną. W firmach o małym dystansie władzy trwa ciągła wymiana informacji 
pomiędzy ludźmi na różnych szczeblach przedsiębiorstwa, niepewność jest redu-
kowana na drodze dyskusji i wymiany poglądów.

Diagnozy dystansu władzy dokonano na podstawie odpowiedzi na pytanie: Czy 
większość pracowników obawia się podejmowania samodzielnych decyzji? Na tak 
sformułowane pytanie odpowiedzi twierdzącej udzieliło 44% pracowników (48% 
pracowników samodzielnych oraz adiunktów; 39% pracowników administracji).

Ostatnim z prezentowanych wymiarów jest orientacja na otoczenie. F. Trom-
penaars i Ch. Hampden-Turner (2002: 170–186) określają ją jako odniesienie do 
przyrody i wyróżniają dwa jej rodzaje – zewnątrz i wewnątrzsterowność. Pojęcie 
osoby wewnątrzsterownej odnoszą do osób mających przeświadczenie o możliwo-
ści kontrolowania otoczenia i indywidualnego wpływu na kształt rzeczywistości. 
Osoby zewnątrzsterowne również pragną wpływać na otoczenie, ale uważają, że 
jest to możliwe jedynie przez współpracę i ewentualne dostosowanie się do wymo-
gów. Pierwsza postawa implikuje bycie odpowiedzialnym za realizację celów orga-
nizacji. Skala i jakość realizacji są powiązane z systemem nagród i kar, dominuje 
zarządzanie przez cele. Zewnątrzsterowni także wyznaczają zadania, ale za porażkę 
wynikającą z trendów w otoczeniu nie karzą winnych ani też nie nagradzają współ-
pracowników za ewentualny sukces. Siła sprawcza należy bowiem do otoczenia. 
Osoby wewnątrzsterowne słuchają same siebie, a zewnątrzsterowne – innych.

Diagnozy zewnątrz i wewnątrzsterowności dokonano na podstawie odpowiedzi 
na pytanie: Czy w miejscu pracy każdy jest kowalem swego losu? Na tak sformuło-
wane pytanie odpowiedzi twierdzącej udzieliło 43% pracowników (50% pracow-
ników samodzielnych oraz adiunktów; 33% pracowników administracji).

Wyniki badań wskazują, że kulturę organizacyjną SGH charakteryzują: wysoki 
stopień niepewności, średni dystans władzy, niewielki stopień zaufania oraz średni 
poziom (wśród pracowników naukowych) wewnątrzsterowności. Warto dodać, 
że 12% pracowników zadeklarowało znajomość celów wprowadzanych zmian; 
58% wskazało funkcjonowanie nieoficjalnego obiegu informacji; 73% było zado-
wolonych ze swojego miejsca pracy; 30% zatrudnionych uważało, że SGH jest tylko 
przystankiem w ich karierze zawodowej.

Rysuje się zatem obraz klasycznej organizacji biurokratycznej, w której panują 
niepewność, ograniczone zaufanie, nieformalny obieg informacji, przeciętne poczu-
cie wpływu na decyzje i jednoczesne zadowolenie z miejsca pracy.
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2. Autokratyzm vs autonomia

Jedną z istotnych potrzeb ludzi jest poczucie bezpieczeństwa. Dla osób w kul-
turach wewnątrzsterownych ważne są kontrola swojego losu i wpływ na skalę 
realizacji sformułowanych celów. Płace zatrudnionych w publicznych szkołach 
wyższych nie należą do najwyższych w Polsce i jednocześnie status pracownika 
nauki jest lokowany na szczytach prestiżu zawodów5. W konsekwencji powstaje 
dysonans poznawczy definiowany przez psychologów społecznych jako poczu-
cie dyskomfortu dwóch lub więcej niezgodnych ze sobą elementów poznawczych 
(Aronson i in., 1997: 78–122). Redukcja dysonansu pomiędzy prestiżem a wyso-
kością zarobków może nastąpić, między innymi, na drodze znalezienia innych, 
poza płacą zasadniczą, źródeł przychodów. Do takich zaliczyć można aktywność 
na studiach podyplomowych SGH.

W wywiadach z pracownikami silnie akcentowano potrzebę autonomii w orga-
nizacji studiów podyplomowych.

Decentralizacja na poziomie studiów podyplomowych powinna być niezmieniona. 
Jest to proces, który ma swojego właściciela i działa w ramach określonego budżetu.
Źródło: wywiad 1. (adiunkt).

Zapewne powodem opowiedzenia się przedstawicieli pracowników za koor-
dynacją autonomiczną nie są wyłącznie gratyfikacje finansowe. Studia podyplo-
mowe pozwalają na nawiązywanie kontaktów z przedstawicielami przedsiębiorstw, 
wzbogacają warsztat dydaktyczny, stanowią inspirację do badan naukowych.

Blisko 70% respondentów uznało za priorytet działań Wzrost udziału działal-
ności eksperckiej w przychodach SGH6. W tym przypadku, podobnie jak w odnie-
sieniu do studiów podyplomowych, dużą rolę odgrywają wcześniej wymienione 
potrzeby. Funkcjonowanie na rynku doradczym wymaga szybkiej reakcji na potrzeby 
klientów, czemu nie sprzyjają struktury biurokratyczne. O ile dla studiów pody-
plomowych znaleziono formułę biurokratyczną godzącą autonomię z autokraty-
zmem, tak w przypadku działań eksperckich nadal przeważa autokratyzm. W tym 
wypadku zarówno skala przychodów, jak i zaangażowanie pracowników mogą być 
mniejsze niż dla studiów podyplomowych.

5 Według badań CBOS z 2013 r. profesor uniwersytetu znajdował się na drugim miejscu hierarchii 
zawodów poważania społecznego, a nauczyciel na miejscu siódmym, https://www.cbos.pl/SPISKOM.
POL/2013/K_164_13. PDF (dostęp: 31.12.2018).

6 Najwięcej wskazań (89%) uzyskała kategoria Jakość procesu edukacji, dalej Wysoka wartość 
dyplomu SGH na rynku pracy (87%). Na trzecim miejscu (80%) znalazła się kategoria Aktywność mię-
dzynarodowa we wszystkich obszarach działania.
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Dużo emocji w wypowiedziach respondentów budziło pensum dydaktyczne. 
Podkreślano brak konsekwencji za jego niewykonywanie oraz nierównomierne 
obciążenie pracowników zajęciami. Naruszone zostają, w opinii respondentów, 
ważne normy społeczne – „jaka praca, taka płaca”, „każdemu według zasług”, np.:

Pensum dydaktyczne (…) są osoby, które wyrabiają pensum w 100 procentach, 
a są tacy, którzy je wyrabiają na studiach podyplomowych, przez co nie otrzymują 
żadnego wynagrodzenia. Są tacy, którzy nic nie mają, a dostają taką samą pensję 
jak inni (…). Są na SGH osoby, które nie przychodzą do pracy, a są na liście płac.
Źródło: wywiad 2. (pracownik administracji).

Jak w naszej kulturze akademickiej powinniśmy podchodzić do fuch? Są tacy, dla 
których praca na SGH jest tylko na wizytówkę potrzebna, byś mógł w consultingu 
brać większe stawki.
Źródło: wywiad 5. (samodzielny pracownik naukowy).

Są osoby, które nie wyrabiają pensum i nie ma za to kary żadnej i jednocześnie 
są inne, które mają ponad.
Źródło: wywiad 13. (adiunkt).

Jest dysproporcja w pensum, która ludzi dzieli. Akceptowanie tego stanu rzeczy 
powoduje podział naszej społeczności. A pensje biorą jedni i drudzy.
Źródło: wywiad 16. (pracownik administracji).

Taki stan rzeczy bywa, zgodnie z motywacyjną teorią procesu, demotywacyjny 
dla pracowników (Wachowiak, 2014: 241–259).

W sferze dydaktyki mamy do czynienia z pewnym paradoksem. Wprowa-
dzona na początku lat 90. ub. w. reforma SGH wdrożyła autonomiczną koordyna-
cję działań studentów w wyborze osób prowadzących zajęcia oraz kształtowania, 
w pewnym zakresie, planów studiów. Wydaje się, że poszerzanie granic autonomii 
wyboru jest wartością samą w sobie, a okazało się, że w opinii wielu respondentów 
jest dysfunkcjonalne dla SGH. Z prezentowanych fragmentów wypowiedzi prze-
bija chęć powrotu do koordynacji autokratycznej.

Oceniam, że 10 procent studentów przychodzi do nas misyjnie. Chcą się czegoś 
nauczyć (…). Reszta chce się prześlizgnąć i oni nigdy nie będą wybierali wykładów 
ze względów merytorycznych. To jest destrukcyjne i demoralizujące dla jednych 
i drugich. To powinno się absolutnie skończyć. Trzeba jakoś usztywnić ten schemat, 
tak aby nauczyciel był nauczycielem – wymagającym mistrzem.
Źródło: wywiad 12. (samodzielny pracownik naukowy).
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Działania podnoszące wymagania wobec studentów. Z frustracją przyjmuję infor-
mację, że gdzieś wystarczy napisać referat, by zaliczyć przedmiot bez egzaminu. 
A wykładowca, w czasie egzaminu, rozkłada gazetę albo wychodzi na pół godziny 
(…) Studenci czują przyzwolenie, że można ściągać.
Źródło: wywiad 13. (adiunkt).

Często są pewne rzeczy dublowane. Kolegia odróżniają się z nazwy, a we wszystkich 
Kolegiach jest to samo i przez to wewnątrz jest niezdrowa konkurencja i nie ma 
zdrowej współpracy (…). Uczelnia na tym traci z punktu widzenia merytoryki pracy.
Źródło: wywiad 23. (student – studia doktoranckie).

Od wielu lat prowadzę jeden z przedmiotów. Bywa jednak, że w danym semestrze 
przedmiot nie jest uruchamiany, a potem znowu się pojawia. Jaką mam motywa-
cję do inwestowania w przygotowanie do zajęć, szukanie nowych koncepcji itd. 
Myślałem kiedyś o napisaniu podręcznika. Po co, skoro nie mam gwarancji reali-
zacji przedmiotu w kolejnych latach. Dodam jeszcze, że w każdym roku otrzymuję 
oceny zajęć wyżej niż przeciętne.
Źródło: wywiad 5. (samodzielny pracownik naukowy).

Wydaje się, że sfera zarządzania dydaktyką stanowić może największy dylemat 
zarządzających. Marka SGH kojarzona jest, wśród kandydatów na studia, z najlep-
szą szkołą ekonomiczną w Polsce (84% wskazań). Główne powody wyboru uczelni 
to łatwość znalezienia pracy (94%) i wysokie zarobki po studiach (91%). Prze-
prowadzona analiza czynnikowa wskazała, że na wybór uczelni w dużym stopniu 
wpływają kreowanie nowych trendów w biznesie i w ekonomii oraz zatrudnienie 
wybitnych naukowców. Kandydaci na studia SGH łączą instrumentalną wartość 
studiów na SGH (dobrze płatna praca) z wartościami merytorycznymi (poznanie 
nowych trendów w ekonomii i biznesie) (Tabor-Błażewicz, 2019; Winch, 2019).

Dylemat w sferze dydaktyki oddaje w pełni jedna z wypowiedzi studentów:

Problemem SGH jest określenie, w którą stronę zmierza Szkoła – czy uczelnia 
zmierza w stronę uczelni ekonomicznej, czy biznesowej? Jest to problem związany 
z jej tożsamością. W tej chwili mamy do czynienia z taką dychotomią, która jest 
niekorzystna dla oferty dydaktycznej i powoduje brak specjalizacji w jednej z tych 
dwóch dziedzin, które dość ciężko jest połączyć w ramach jednej uczelni, która 
chce być najlepszą w tej części Europy (…). Wybierając jedną ze ścieżek, odcinamy 
się od drugiej drogi. Albo tracimy kontakt z biznesem, albo rezygnujemy z bycia 
kuźnią kadr dla instytucji państwowych i kontaktu z całą edukacją ekonomiczną. 
W momencie, gdy idziemy w stronę edukacji biznesowej, to idziemy w stronę tech-
nikum ekonomiczno-finansowego.
Źródło: wywiad 17. (student – studia magisterskie).
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Podsumowanie

Na podstawie zrealizowanych badań można stwierdzić, że Szkoła Główna Han-
dlowa w Warszawie jest organizacją biurokratyczną, w której panują: niepewność, 
ograniczone zaufanie, nieformalny obieg informacji, przeciętne poczucie wpływu 
na decyzje i jednocześnie występuje zadowolenie z miejsca pracy. Nowa ustawa 
wzmacnia pozycję Rektora jako zarządzającego uczelnią. Klasyczne teorie organi-
zacji, a przede wszystkim praktyka, wskazują, że w momencie centralizacji władzy 
zwiększa się dynamika działań nieformalnych grup interesu.

W sferze organizacji dydaktyki SGH nadal zachowuje większą swobodę, 
w porównaniu z innymi uczelniami, wyboru przedmiotów i ich prowadzących 
przez studentów. Jak pokazują wyniki badań, stanowi to jedno ze źródeł konfliktów 
oraz nie sprzyja motywacji dla rozwoju naukowego. Rodzi także obawy o meryto-
ryczny poziom realizacji zajęć. Wskazuje się na aktywność zawodową pracowników 
poza uczelnią, co w jednostkowych przypadkach pozytywnie wpływa na wizeru-
nek Szkoły. Z drugiej jednak strony skala zjawiska może negatywnie oddziaływać 
na zaangażowanie w pracę dydaktyczną. Jednym z dylematów zarządzających, 
na poziomie dydaktyki, jest wyznaczenie granic pomiędzy swobodą wyborów stu-
dentów a interesami pracowników.

W SGH nadal będzie dominować koordynacja biurokratyczna, ponieważ taki 
jest charakter tego typu organizacji. Obserwuje się, na poziomie studiów pody-
plomowych czy realizacji programów, większy udział koordynacji autonomicznej. 
Wydaje się, że udział uczelni na rynku doradczym (eksperckim) może być więk-
szy tylko przy zwiększonej autonomii komórek podejmujących tego typu działa-
nia. Jest to kolejne źródło dylematów na poziomie wyznaczania zakresu swobody 
decyzyjnej struktur organizacyjnych.

Wśród kandydatów na studia dominują dwa oczekiwana. Pierwsze, instru-
mentalne, związane jest z nadzieją na otrzymanie dobrze płatnej pracy. Drugie, 
merytoryczne – zdobycia akademickiej oraz praktycznej wiedzy z szeroko rozu-
mianej ekonomii i biznesu. Jest to odwieczny dylemat pomiędzy „być” a „mieć”. 
Warto w kolejnych badaniach zebrać opinię studentów ostatnich lat i odpowie-
dzieć na pytanie: W jakim stopniu zrealizowano wyróżnione oczekiwania?
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