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WSTĘP
Kolejny numer Studiów Ekonomicznych trafia do Państwa rąk. Z wyjątkiem
dwóch tekstów (jeden pracownika SGH – M. Podogrodzkiej, drugi doktorantki –
L. Drendy) pozostałe są autorstwa pracowników Katedry Ekonomii. Zeszyt ten
nie ma charakteru monotematycznego. Każdy artykuł dotyczy innego problemu.
Wynika to z faktu, iż Katedra Ekonomii jest liczna, a artykuły stanowią pokłosie
zainteresowań i badań jej pracowników. Ponadto teksty monotematyczne są
wydawane przez zespoły badawcze Katedry w formie opracowań zwartych.
Artykuły zawarte w tym numerze ułożono w taki sposób, aby jednak została
zachowana pewna logika ich prezentacji.
Lekturę rozpoczyna tekst skupiający się na problemie biurokracji oraz wolności w gospodarce rynkowej. Teoretyczny, a w pewnym sensie również filozoficzny charakter artykułu wprowadza w klimat ogólnych rozważań nad obiektywną koniecznością ograniczenia zakresu wolności rynku poprzez biurokrację,
która jest wpisana w każdy model gospodarki rynkowej. Jednocześnie umożliwia ona właściwe korzystanie z wolności gospodarczej, chroniąc społeczeństwo
przed destrukcyjną działalnością jednostek goniących za zyskiem.
Ważnym zagadnieniem jest znaczenie ładu prawno-ekonomicznego dla
niemieckiego sportu oraz problem oddziaływania Federalnego Urzędu do spraw
Karteli na ów ład, obowiązujący na rynku sprzedaży praw medialnych. Jak podkreśla autor artykułu, wśród różnych form spędzania czasu wolnego w Niemczech, największą popularnością cieszą się rozgrywki sportowe. W związku
z tym rośnie też zainteresowanie nimi w mediach, które wykupują prawa do
transmisji, zasilając finansowo kluby sportowe. Działalność ta wymaga jednak
uregulowań prawnych.
Kryzys finansowy ostatnich lat i sposób jego przezwyciężania w Szwecji
jest tematem następnego artykułu. Autor zaznacza, iż mimo głębokiego załamania gospodarki, Szwedom udało się szybko wyjść z recesji dzięki skutecznej
polityce fiskalnej i monetarnej realizowanej w warunkach aktywnej roli państwa. Lektura tekstu dostarcza informacji na temat konkretnych rozwiązań
w obszarze obu polityk instrumentów.
W kręgu zagadnień finansowych pozostaje również następny artykuł, dotyczący gospodarki hiszpańskiej. Narastające problemy wynikające ze skutków
współczesnego kryzysu, a dotyczące rosnącego deficytu budżetowego i w kon-
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sekwencji długu publicznego, zmusiły rząd Hiszpanii do reformowania procesu
zarządzania finansami publicznymi. Artykuł prezentuje podjęte w tym zakresie
rozwiązania i ich rezultaty, ze szczególnym uwzględnieniem budżetowania zadaniowego.
Współczesna gospodarka charakteryzuje się wieloma różnorodnymi podmiotami. Wśród nich coraz większą rolę odgrywają klastry. Kolejny artykuł
omawia historię ich powstania oraz dalszy rozwój tej formy aktywizowania
przemysłu czy regionu w Japonii, w której klastry mają długą tradycję. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ klastrów na konkurencyjność japońskiej gospodarki oraz rolę państwa w ich tworzeniu.
Kilka następnych artykułów dotyczy różnych zagadnień związanych z polską gospodarką. Istotną kwestię porusza artykuł dotyczący problemu starzenia
się ludności w Polsce, a w tym kontekście spadku natężenia migracji na stałe.
Autorka przeprowadza badania nad ruchami migracyjnymi i dochodzi do wniosku, że na skutek starzenia się społeczeństwa ruchy te uległy wyraźnym ograniczeniom. Mając świadomość, iż starzenie się społeczeństwa nie jest wyłącznie
zmartwieniem Polaków, a jego konsekwencje nie ograniczają się wyłącznie do
kwestii spadku migracji, należy podkreślić aktualność i ważność tej problematyki z punktu widzenia problemów demograficznych.
Kolejnym zagadnieniem dotyczącym polskiego społeczeństwa jest kwestia
nierówności dochodowych. W wyniku transformacji systemowej, istniejąca
wcześniej stosunkowo duża homogeniczność dochodowa Polaków przeszła do
historii. Autorka posługując się rozkładem Pareto (dla odsetka najbogatszych)
i rozkładem Boltzmanna-Gibbsa (dla pozostałych) przedstawia narastającą polaryzację dochodową społeczeństwa, co kontrastuje z malejącym współczynnikiem Giniego.
Skutki zapoczątkowanej ponad 20 lat temu transformacji polskiej gospodarki budzą kontrowersje do dziś. Kolejny artykuł przedstawia stanowisko
dwóch ważnych w środowisku ekonomicznym profesorów: Grzegorza Kołodki
oraz Tadeusza Kowalika wobec sposobu i konsekwencji przeprowadzonych
przekształceń. Obaj należą do krytyków Leszka Balcerowicza, dostrzegając wiele nieprawidłowości i popełnionych błędów, których skutki rzutują na kondycję
naszej gospodarki obecnie.
Następny artykuł również dotyczy oceny polskiej transformacji. Po krótkiej
prezentacji stanu gospodarki pod koniec lat 80. ubiegłego wieku i reform systemowych, autorka skupia uwagę na dwóch publikacjach, które ostatnio (koniec
2011 i początek 2012 r.) ukazały się na rynku wydawniczym. Jest to monografia
M.G. Woźniaka oraz praca zbiorowa zespołu W. Jarmołowicza. Każda z nich
nieco inaczej postrzega proces urynkowienia i jego skutki. Publikacja Woźniaka
wpisuje się w nurt krytyki przebiegu i efektów transformacji, natomiast publika-
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cja poznańskiego zespołu ekonomistów, dostrzegając również skutki uboczne
przekształceń, podkreśla raczej jej pozytywy. W pewnym sensie artykuł jest
krótką recenzją obu prac.
Dwa następne teksty wpisują się w zakres historii myśli ekonomicznej oraz
historii gospodarczej. Pierwszy z nich porusza istotne zagadnienie wolności
i własności prywatnej w ujęciu największego francuskiego klasyka Jeana Bapitiste’y Saya. Ten zdeklarowany zwolennik liberalizmu ekonomicznego obie wymienione wyżej kategorie uważał za fundament porządku gospodarczego. Szeroko pojęta wolność, odnosząca się do przedsiębiorczości, własności i wymiany,
a także konieczność ochrony praw własności stanowiły podstawę jego wykładni
ekonomii.
Drugi, a zarazem ostatni w tym zbiorze artykuł, odnosi się do sytuacji materialnej Górnoślązaków w okresie wielkiego kryzysu gospodarczego. Po krótkiej
prezentacji jego przebiegu na Górnym Śląsku, autorka skupia się na przedstawieniu położenia robotników oraz bezrobotnych w tym trudnym okresie. Zwraca
również uwagę na początkową bierność państwa i władz wojewódzkich wobec
pogarszającej się sytuacji ludności. Pod wpływem nacisków ze strony związków
zawodowych oraz partii politycznych bierność ta została jednak zastąpiona pewnymi programami pomocowymi.
Krótki przegląd zawartych w niniejszym numerze Studiów Ekonomicznych
artykułów, pozwala zorientować się Czytelnikowi w ich tematyce. Jak już wcześniej podkreślono, problematyka jest różnorodna, ale wszystkie artykuły dotyczą
zagadnień ekonomicznych. Autorzy mają nadzieję, że w tym bogactwie tematów
Czytelnik znajdzie choć jeden artykuł, który zwróci jego uwagę.
Urszula Zagóra-Jonszta

Lucyna Drenda
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

BIUROKRACJA A WOLNOŚĆ SPOŁECZEŃSTWA
W SYSTEMIE RYNKOWYM
Wprowadzenie
Współczesne społeczeństwa funkcjonujące w ramach gospodarki rynkowej
są jednocześnie „organizacjami społecznymi” i „społeczeństwami organizacji”.
Oznacza to, iż są one tworami wewnętrznie zintegrowanymi, które wytworzyły
wielką mnogość powiązań między jednostkami wchodzącymi w ich skład. Sposób, w jaki funkcjonuje dany organizm społeczny jest natomiast zbieżny z warunkami ekonomicznymi, determinującymi typy rodzących się wewnątrz organizmu powiązań.
Celem poniższego artykułu jest udowodnienie zależności między rozwojem
typowego dla systemu rynkowego paradygmatu racjonalności a zasadami organizacji życia społecznego. Tezą natomiast jest założenie, iż biurokracja1 jako
system podstawowych reguł instytucjonalnych i ram działania jest niezbędna do
właściwego korzystania z wolności gospodarczej, jaką daje kapitalizm, jednocześnie chroniąc społeczeństwo przed destrukcyjnymi zapędami poszukujących
zysku jednostek.

1. Problem motywacji w społeczeństwie
Różnorodność stanowi pierwszorzędną cechę społeczeństw określanych jako struktury zatomizowane. Pojęcie to weszło do powszechnego użytku w okresie narodzin postindustrializmu, mając do odegrania ważną rolę – odwrócenia
uwagi od problemu szablonowości i przewidywalności. Niezależność, odrębność
oraz priorytetowość zaspokajania własnych potrzeb stały się „fałszywym sztandarem”, który miał utwierdzać jednostki w przekonaniu, iż przynależność do
społeczeństwa zapewnia przede wszystkim korzyści. Obowiązki były lokowane
1

Biurokracja – forma organizacji mająca realizować najpełniej postulaty instrumentalnej racjonalności, efektywności i bezosobowości.
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niejako na dalszym planie w celu wyeksponowania jednokierunkowych powiązań na linii jednostka-społeczeństwo. W rzeczywistości jednak organizm społeczny jest oparty na rozbudowanej sieci połączeń i więzi. Walka o zaspokajanie
własnych potrzeb została natomiast wbudowana w powyższy mechanizm jako
element scalający zbiorowość ludzką. Tym samym dla poszczególnych podmiotów niemożliwym jest obecnie oddzielenie własnych elementów indywidualności od indywidualizujących nawyków gromadnych. Im wyższy poziom rozwoju
społecznego, tym większą wagę przykłada się do racjonalizacji warunków egzystencji oraz przeciwdziałania dehumanizacyjnym konsekwencjom kierowania
ludźmi. Industrializacja oraz urbanizacja przytłoczyły społeczeństwa jakościową
i ilościową zmianą warunków, z którymi nie były sobie one w stanie poradzić.
Proces planowania oraz rozwój socjotechnik doprowadził jednak do złagodzenia
ubocznych konsekwencji rozwoju. Współczesne społeczeństwa są społeczeństwami planowanymi, mimo szerokich możliwości podejmowania samodzielnych
decyzji. Konformizm przestał być wynikiem bezkompromisowego procesu narzucania i urabiania. Obecnie jest wynikiem właściwej polityki inwestycyjnej oraz
efektywnych kampanii, u podłoża których leżą badania statystyczne2.
Podobnemu przeistoczeniu uległ system budowania sfery motywów skłaniających ludzi do pracy, stając się jednym z podstawowych przedmiotów manipulacji psychologicznych i społecznych. Na przełomie XIX i XX w. Max Weber
zwrócił uwagę na dużą różnorodność motywów podejmowania pracy zarobkowej, w tym na różnice wynikające z przynależności do konkretnej klasy. Motywy podejmowania pracy przez jednostki przynależące do poszczególnych klas
dotyczyły w przypadku proletariatu uzyskania poczucia bezpieczeństwa i stabilności, natomiast w klasach średnich skupiały się na możliwościach osiągnięcia
większej władzy, prestiżu oraz satysfakcji połączonej z poczuciem własnej wartości. Weber zwrócił także uwagę na siłę sprawczą, jaką posiada kapitalizm
w kształceniu na drodze ekonomicznego doboru jednostek potrzebnych mu
z punktu widzenia jego rozwoju. Motywy podejmowania działalności wyrastające jedynie z chęci zaspokojenia własnych potrzeb były nieefektywne oraz doprowadzały do ciągłego hamowania akumulacji kapitału. Tradycjonalizm ekonomiczny był przyczyną oporu, jaki stawiały nie tylko masy pracujące, ale także
przedsiębiorcy przyzwyczajeni do gospodarki, służącej zaspokajaniu ograniczonych potrzeb, którym obca była „propaganda zysku i rozwoju”. Kapitalizm
w celu ugruntowania swojej pozycji potrzebował elastycznych względem warunków zewnętrznych podmiotów, skłonnych zaakceptować motyw zarabiania
jako przewodni dla wszystkich podejmowanych działań3. W XX w. okazało się,
że w wielu społeczeństwach dokonał się bardziej równomierny podział dóbr,
natomiast organizm społeczny stał się tworem pod pewnymi względami dość
2
3

K. Mannheim: Człowiek i społeczeństwo w dobie przebudowy. PWN, Warszawa 1974, s. 466.
M. Weber: Etyka protestancka a duch kapitalizmu. Wydawnictwo TEST, Lublin 1994, s. 52.
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jednolitym. Wpływ warunków zewnętrznych jako pobudek do działania znacznie osłabł. Jednocześnie efektywność technik sterowania zachowaniami jednostek stała się tym istotniejsza, im obywatele współczesnych społeczeństw uzyskali więcej wolnego czasu oraz energii do zagospodarowania4.
Obecnie metody kontroli przybierają formę oddziaływań bezpośrednich
i pośrednich. Do pierwszej kategorii należą tendencje wychowawcze oraz panujące
zwyczaje, natomiast do form pośrednich zalicza się kontrolę zorganizowaną na poziomie grupowym. Kontrola o charakterze pośrednim opiera się na kwestiach centralizacji i decentralizacji. Centralizacja jest konieczna w związku z powstaniem
dużych skupisk ludzkich, natomiast decentralizacja wiąże się z ogólną tendencją do
ochrony osobowości. Zarówno w przypadku społeczeństwa masowego, jaki i pomasowego5 nadrzędnym czynnikiem scalającym jest „szybka integracja emocjonalna”. W ten sposób jest osiągana harmonia konformizmu i kooperacji z doraźnym
zarządzaniem na wyższym szczeblu organizacji.

2. System rynkowy a rozwój społeczny
Społeczeństwo zapewniające poziom życia powyżej minimalnych wymogów przetrwania, pozwala jednostkom na wybór własnej ścieżki spośród wielu
alternatyw6. Rozwój gospodarczy, który pośrednio umożliwia ewolucję pojedynczych podmiotów wymaga jednak także zaangażowania tychże jednostek
w celu podtrzymywania warunków prorozwojowych7. Kluczową rolę w tej zależności pełni podział pracy, którego ogromne znaczenie podkreślali ekonomiści
klasyczni. Specjalizacja w ramach podziału pracy dawała możliwość pełnego
wykorzystania posiadanych przez jednostkę predyspozycji, a co za tym idzie
pozwalała stać się w pełni istotą ludzką. Dodatkowo specjalizacja oraz zróżnicowanie podmiotów pod względem jakościowym umożliwiają zacieśnianie
współpracy, która objawia się większą produktywnością i zapewnia lepsze warunki do dalszego rozwoju gospodarczo-społecznego8. Wstępnym warunkiem,
któremu musiało sprostać społeczeństwo na drodze do wprowadzenia efektywnego podziału pracy, było zaakceptowanie utylitarystycznego aksjomatu o dąże4
5

6
7
8

K. Mannheim: Op. cit., s. 469.
Społeczeństwo masowe jest związane z procesami industrializacji i urbanizacji, w którym aktywność zbiorowa jest powszechną formą życia społecznego, natomiast większość jednostek to
bierni odbiorcy kultury masowej. Podstawę społeczeństwa pomasowego stanowi funkcjonalna
wolność wyboru oraz tendencja do służenia jednostkom zgodnie z ich indywidualnymi upodobaniami (ang. customization).
M.N. Rothbard: Egalitaryzm jako bunt przeciw naturze. Fijor, Warszawa 2009, s. 314.
W. Röpke: Economics of the Free Society. Henry Regnery Company, Chicago 1963, s. 3.
L. von Mises: Socialism: An Economic and Sociological Analysis. Yale University Press, New
Haven 1951, s. 292.
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niu do stanu maksymalnego zadowolenia. Tym samym dzięki korzyściom, jakie
płyną ze współpracy i wymiany, podział pracy stał się środkiem par excellence
zbiorowej akumulacji dóbr9.
Ludwig von Mises twierdził, iż kapitalizm jest systemem, który dzięki
funkcji wszechwładnego konsumenta awansuje każdego członka społeczeństwa,
dając mu możliwość decydowania o ilości i jakości produkcji. Nawet biznes,
który pozwala osiągnąć największe zyski, bezpośrednio i pośrednio służy masom, traktując podaż dóbr luksusowych siłą rzeczy jako zjawisko marginalne.
Kapitalizm gwarantuje sukces tylko tym producentom, którzy w najlepszy i najtańszy sposób zaspokajają potrzeby konsumentów. Dodatkowo Mises podkreślał, że kapitalizm wyposażył masy w swoistą władzę oraz umożliwił życie na
poziomie, który przed jego narodzinami był dostępny tylko garstce najbardziej
uprzywilejowanych. Poczucie mimowolnego niespełnienia czy nieszczęścia
wynika według niego z natury ludzkiej oraz ze skłonności do permanentnego
zgłaszania nowych potrzeb, utrzymującej tym samym jednostki w ciągłym stanie
niedosytu. Mises zwracał przy tym uwagę, że sukces nie może być przywilejem
każdego, natomiast stawianie kapitalizmowi zarzutu braku sprawiedliwości było
według niego absurdalne i świadczyło o nieumiejętności pogodzenia się z rzeczywistością oraz niedoskonałością materiału ludzkiego. Gospodarka rynkowa
w sposób ciągły poprawia byt całego społeczeństwa, udowadniając tym samym,
że ujemna korelacja między biednymi i bogatymi jej nie dotyczy. Przyczyną
biedy jednych nie jest rosnące bogactwo drugich, ponieważ rynek zaspokajając
potrzeby wielu podmiotów jednocześnie nagradza nadzwyczajnymi zyskami
wybrane jednostki. W przeciwieństwie do społeczeństw stanowych, w których
obowiązywała rutyna, a odchylenia od tradycyjnych wzorców nie spotykały się
z entuzjazmem, kapitalizm daje możliwość podjęcia inicjatywy, wykazania się
pomysłowością, uzależniając powodzenie jedynie od akceptacji konsumentów10.
Joseph A. Schumpeter pisał o ewolucyjnym charakterze kapitalizmu, który
jest stanem permanentnej zmiany gospodarczej. Brak stacjonarności kapitalizmu
nie wynika z faktu zmienności otoczenia społecznego czy przyrodniczego ani
także z tendencji akumulacyjnych w odniesieniu do kapitału czy ludzi. Katalizatorami ciągłego rozwoju są przede wszystkim konsumpcjonizm oraz tworzenie
nowych form przemysłowej organizacji11. Proces „twórczego burzenia” ma dla
kapitalizmu zasadnicze znaczenie. Uwidacznia on nieustanną mutację oraz wewnętrzną rewolucję struktury gospodarczej. Schumpeter uważał, że ludzkość
zawdzięcza umiejętność racjonalnego myślenia konieczności ekonomicznej. Na
skutek zmagania się z zadaniami ekonomicznymi możliwe było wykształcenie
u większości członków cywilizowanych społeczeństw nawyku racjonalnego
9
10
11

R. Boudon: Logika działania społecznego. Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2009, s. 141.
L. von Mises: Mentalność antykapitalistyczna. Arcana, Kraków 2005, s. 47.
J.A. Schumpeter: Kapitalizm, socjalizm, demokracja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 101.
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zachowania. Na użytek swoich wywodów Schumpeter użył sformułowania, iż
„wzorzec ekonomiczny jest matrycą logiki”. Głównym argumentem popierającym powyższą tezę jest ilościowy charakter typowy dla sfery ekonomicznej.
Dodatkowo jest on wspierany przez pozbawioną emocji monotonię w procesie
pojawiania się oraz zaspokajania potrzeb, skądinąd będącą również racjonalnym
nawykiem. Podniesienie jednostki pieniężnej do rangi jednostki obrachunkowej,
rozwój zmatematyzowanej nauki doświadczalnej oraz powstanie narzędzi racjonalnego rachunku kosztów i zysków przyczyniły się między innymi do rozpowszechnienia postawy racjonalistycznego indywidualizmu, który był w stanie
realizować proces „twórczego burzenia”12. Schumpeter twierdził, że wszelkie
cechy i osiągnięcia nowoczesnych cywilizacji są bezpośrednimi lub pośrednimi
efektami nastania systemu kapitalistycznego13, łącznie z przywilejem swobody
umysłu i ciała przysługującego wszystkim jednostkom. Powstanie ustawodawstwa socjalnego oraz zmiany instytucjonalne korzystne dla mas były możliwe
dzięki przekonaniom wyrosłym na racjonalnych podwalinach kapitalistycznego
myślenia i działania. Zmiany, jakie zachodzą w procesie myślenia jednostek
gospodarujących w dłuższej perspektywie przekładają się na metody realizacji
wyznaczonych celów, a następnie na samą strukturę celów14.

3. Kapitalizm a biurokracja
Jednym z podstawowych celów współczesnej organizacji społecznej jest
skonstruowanie takiego zespołu czynników ekonomicznych, który umożliwiłby
koordynację oraz kształtowanie działań ludzi. Powinni oni kierować swoje zaangażowanie w kierunkach strategicznych dla ogólnego rozwoju gospodarczo-społecznego. Świadomość, iż wieczna natura ludzka nie istnieje i że jest ona
determinowana przez aktualny układ społeczno-historyczny, pozwoliła na uruchomienie mechanizmów, eliminujących sprzeczności oraz tarcia, zaburzające
harmonijny rozwój społeczeństwa. Problem kontroli społecznej pojawił się wraz
z przemianami, jakie na przełomie XVIII i XIX w. dotknęły ustrój demokratyczny oraz sformułowaniem doktryn, które na użytek kształtującej się gospodarki
rynkowej zaczęły zaprzeczać istnieniu konfliktu między działaniami egoistycznymi a zorientowanymi na dobro wspólne15. W momencie gdy doszło do przewartościowania ustroju demokratycznego i zaczął on faktycznie odzwierciedlać
interesy społeczeństwa masowego, wówczas z jednej strony stał się bardziej
12
13
14
15

Ibid., s. 152.
Nowoczesna medycyna, higiena oraz system oświaty w poglądach Schumpetera uchodzą za
produkty uboczne procesu kapitalistycznego.
J.A. Schumpeter: Op. cit., s. 157.
U. Marti: Niedotrzymana obietnica demokracji. Książka i Prasa, Warszawa 2010, s. 29.
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efektywny, natomiast z drugiej zaczął być w większym stopniu targany przez
sprzeczne emocje (Scheler) i interesy. Ze względu na mnogość różnorodnych
grup interesów wchodzących w skład społeczeństwa, a także nierównomierny
rozkład tendencji do racjonalnego i odpowiedzialnego myślenia, koniecznym
było wprowadzenie mechanizmów, które byłyby w stanie zapanować nad samodestrukcyjnymi zapędami mas. Dwiema głównymi metodami monopolizacji władzy
społecznej we współczesnych społeczeństwach są rządy ekspertów oraz biurokracja.
Pierwsza z metod jest oparta na tendencji do zawężania kwalifikacji oraz postępującej specjalizacji, co ma swoje uzasadnienie w postępie naukowym16. Biurokracja
jest natomiast procesem koncentracji czynności administracyjnych, pozostającym
poza podziałami społecznymi, co ma zapewnić mu właściwy dystans i możliwość
podejmowania decyzji w zgodzie ze sprawiedliwością ogólnospołeczną.
Biurokracja zrodziła się nie tylko z ilościowego przeskoku w historii formowania się społeczeństwa, ale także jest powiązana z instytucjami równości
i bezosobowości. Z jednej strony eliminuje ona problem arbitralności oraz instytucjonalizuje pewne ludzkie odruchy, czyniąc z nich klarowny system praw i obowiązków, natomiast z drugiej poddaje jednostki określonym łańcuchom „czynności”, które mogą nosić znamiona dehumanizacji. Poza kontrolą nad
społeczeństwem w odniesieniu do jego cech ilościowych, biurokracja daje możliwość osiągnięcia obiektywnej sprawiedliwości, niezbędnej w przypadku
wszystkich form społeczeństwa hierarchicznego. W społeczeństwie zbiurokratyzowanym lub masowym nie ma miejsca na działania żywiołowe, oparte na entuzjazmie, gdyż zagrażają one sprawnemu funkcjonowaniu całego mechanizmu.
Szanse na przetrwanie mają tylko te działania, które zostaną sformalizowane
przez określone struktury organizacyjne lub będą w sposób ciągły wznawiane
przez samą strukturę. Współczesne społeczeństwa muszą pogodzić się z koniecznością precyzyjnej organizacji, tworzonej m.in. na rzecz zaspokajania potrzeb ich członków. Dodatkowo więź współdziałania, w jaką wpleceni są ludzie,
motywuje ich do jak największej sprawności w działaniu oraz podporządkowania się społecznemu mechanizmowi realizowania koncepcji dobrej organizacji.
Ścisłe powiązania między podmiotami mają przyczyniać się do tego, aby bliska
współpraca zapewniała realizację wspólnych celów17.
Max Weber stworzył kompleksową analizę powstającej za jego życia biurokracji. Z administracyjnego punktu widzenia jedną z pobudek rozwoju biurokracji było
rozszerzenie oraz rozwój zakresu zadań w ramach społeczności. Narastanie poczucia subiektywnej niezbędności zorganizowanej i zbiurokratyzowanej troski o potrzeby życiowe, podlegające nieustannemu procesowi redefiniowania stało się
16
17

K. Mannheim: Op. cit., s. 68.
T. Kotarbiński: Dzieła wszystkie. Prakseologia. Część I. Wydawnictwo PAN, Warszawa 1999,
s. 448.
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podstawą zwiększania zakresu biurokracji jako funkcji rosnącego posiadania.
Tendencja do konsumpcji na pokaz oraz konieczność zapewnienia pokojowych
warunków życia stały się podwalinami dążenia do ustanowienia biurokracji jako
gwaranta porządku i pokoju18. Z punktu widzenia dążeń demokratycznych formalna i racjonalna administracja miała być gwarancją równości wobec prawa
oraz zabezpieczeniem przed arbitralnością decyzji.
Poza wzrostem uposażenia obywateli, którzy byli w stanie utrzymać biurokratyczną machinę ze wszystkimi jej ekonomicznymi skutkami w postaci koniecznych do poniesienia wydatków, biurokracja była także efektem zniwelowania ekonomicznych i społecznych różnic. Demokracja jest systemem, który
działa na podstawie abstrakcyjnej reguły powszechnej równości wobec prawa.
Aby mógł on funkcjonować w rzeczywistości, potrzebuje mechanizmów, które
będą w sposób ciągły egzekwować działanie reguł. Dodatkowo biurokracja stała
się gwarantem odejścia od sposobu załatwiania spraw publicznych jako zła koniecznego związanego z zajmowaniem społecznie wyeksponowanych stanowisk.
Jako bezosobowy twór dała możliwość przekształcenia mniej lub bardziej uporządkowanych działań wspólnotowych w racjonalne i uregulowane działanie
stowarzyszone19. Biurokracja „zaprzęgła” ludzi w niej pracujących do działań na
rzecz wspólnych interesów zbiorowości, tworząc syntezę fachowych i powtarzalnych czynności. Jednocześnie zwiększanie zależności materialnej mas od
biurokratycznego uporządkowania oraz kapitalistycznej organizacji doprowadziło do przekonania, że wyeliminowanie tych czynników byłoby działaniem destrukcyjnym dla całego systemu. Jest to spowodowane m.in. tym, iż większość
ludzi ma naturalną skłonność do wykonywania powtarzalnych czynności oraz
przestrzegania utartych norm i wytycznych20.

Podsumowanie
System określania motywów oraz sterowania psychologią jednostki, które
mają bezpośredni wpływ na zachowania mas, stały się kluczowymi elementami
relacji między rynkiem a społeczeństwem w XX w. Narodziny społeczeństwa
demokratycznego w jego współczesnym kształcie wiążą się z wieloma zagrożeniami, które wcześniej ze względu na mniejszą liczbę relacji między jednostkami nie istniały. Neutralizacja emocjonalnych i irracjonalnych posunięć jest konieczna ze względu na silną zależność podmiotów w organizmie społecznym.
18

M. Weber: Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 705.
19
Ibid., s. 713.
20
Ibid., s. 716.
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Współczesne ustroje społeczne są znacznie bardziej wrażliwe na wszelkie zakłócenia ze względu na dopasowanie do siebie poszczególnych elementów społecznego
mechanizmu. Z tego względu biurokracja okazała się najlepszym organizacyjnym
wybiegiem w kierunku narzucenia społeczeństwu racjonalności i efektywności na
szerszą skalę. O ile warunki do bogacenia się, jakie stworzył kapitalizm, zostały
w pełni wykorzystane przez jednostki gospodarujące, o tyle problemy wynikające z masowości organizmu społecznego, nieograniczoności zgłaszanych potrzeb
oraz wzrostu poziomu dobrobytu wymagały strukturyzacji oraz wprowadzenia
jasnych reguł funkcjonowania społeczeństwa sprzężonego z wolnym rynkiem.

THE BUREAUCRACY AND FREEDOM OF THE SOCIETY
IN THE MARKET SYSTEM
Summary
The society is a complex formation consisting of relations, impacts and roles. The
need of satisfying the needs was embedded into the society as a mechanism providing
the coherence. The democracy acting on the basis of the abstract rule of equality before
the law, requires the usage of different mechanisms which guarantee the continuity of
the law system. As the bureaucracy became a part of the social organism functioning
within the capitalistic and democratic conditions, it enabled the change of the community actions into rational and regular ones.

Artur Grabowski
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ŁAD PRAWNO-EKONOMICZNY NA NIEMIECKIM
RYNKU PRAW DO TRANSMISJI SPORTOWYCH
Wprowadzenie
Spośród różnorodnych form spędzania czasu wolnego we współczesnych
Niemczech jedną z bardziej preferowanych jest udział w rozmaitych wydarzeniach sportowych. Wśród nich największą popularnością cieszą się rozgrywki
w ramach takich dyscyplin sportu, jak: koszykówka, piłka nożna i piłka ręczna.
Najliczniejszą grupę konsumentów od kilkunastu lat posiadają rozgrywki
w piłce nożnej, gdzie średnio mecz w sezonie1 2010/2011 z trybun obserwowało
42 tys. osób (spośród wszystkich profesjonalnych lig na świecie wyższą średnią
posiadała tylko amerykańska NFL – prawie 67 tys.). Właśnie w tej dziedzinie
sportu postępy komercjalizacji dokonują się najszybciej. Dzieje się tak za sprawą przedsiębiorstw sportowych, które tworzą sektor składający się z 36 podmiotów (1. Bundesliga i 2. Bundesliga) i prowadzą coraz intensywniejszą rywalizację ekonomiczną. Pochodną profesjonalizacji w tym sektorze gospodarki jest
zwiększenie zainteresowania wydarzeniami sportowymi przez prywatne media.
Wzrost oddziaływania gospodarczego profesjonalnego sportu spowodował
także konieczność uwzględnienia jego roli zarówno w niemieckim porządku
prawnym, jak i Wspólnoty Europejskiej. Szczególnie dotyczyło to dostosowania
prawa konkurencji do zmieniających się warunków rynkowych.
Celem artykułu jest analiza znaczenia ekonomicznego rynku medialnego
dla niemieckiego sportu (w szczególności dwóch profesjonalnych lig piłki nożnej), jak również oddziaływania Federalnego Urzędu ds. Karteli z Bonn i organów Wspólnoty Europejskiej na ład prawno-ekonomiczny obowiązujący na
niemieckim rynku praw medialnych.

1. Znaczenie ekonomiczne praw medialnych w sporcie
Przedsiębiorstwa sportowe posiadają kilka podstawowych źródeł finansowania działalności gospodarczej. Za podstawowe dla tego typu przedsiębiorstw
1

Sezon sportowych rozgrywek to okres od 1 lipca danego roku do 30 czerwca kolejnego roku.
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uznaje się dochody uzyskiwane ze sprzedaży biletów/karnetów, praw medialnych i praw transferowych do pracowników (zawodników) oraz merchandisingu, sponsoringu i innych (np. dzierżawy, licencje).
W 2010 r. 36% łącznych wpływów (665 pierwszoligowych klubów) z 53
państw należących do Europejskiej Federacji Piłki Nożnej (UEFA) pochodziło
ze sprzedaży praw medialnych. Było to łącznie 4,516 mld euro (dla porównania
w 2006 r. kwota ta wynosiła 2,828 mld euro)2. Zwiększenie wartości udzielonych licencji było pochodną rozwoju Pay-TV, szczególnie w Anglii, gdzie połowa gospodarstw domowych była klientami jednej z trzech prywatnych stacji
(BSkyB, NTL, Telewest). Średni koszt pakietu obejmującego kanały sportowe
wynosił miesięcznie 60 euro. Ekspansja prywatnych stacji telewizyjnych zajmujących się sportem wystapiła również we Francji, gdzie 42,3% gospodarstw
domowych korzystało z Pay-TV. W tym samym okresie tylko 8,94% niemieckich
gospodarstw domowych było użytkownikami płatnej telewizji3. Miało to swoje
konsekwencje dla niemieckiego sektora sportowego – otóż w sezonie 2005/2006
dochody z tytułu sprzedaży praw medialnych dla całej ligi były w tych dwóch państwach wyższe niż w RFN odpowiednio o 430 mln euro i 270 mln euro.
Na poziomie mikroekonomicznym przedsiębiorstw sportowych te dysproporcje były jeszcze bardziej widoczne. W sezonie 2010/2011 Real Madryt osiągnął największy dochód (183,5 mln euro) ze sprzedaży praw medialnych w Europie wśród przedsiębiorstw piłkarskich. Miało to związek z faktem, iż
w Hiszpanii poszczególne podmioty mogą indywidualnie negocjować warunki
kontraktów ze stacjami telewizyjnymi na sprzedaż licencji z meczów odbywających się na terenie tego państwa. Na rynku angielskim dominował Manchester
United z 132,2 mln euro, na włoskim Inter Mediolan z 124,4 mln euro, we Francji Olympique Marsylia z 78,2 mln euro, a w Niemczech FC Bayern Monachium, który osiągnął 71,8 mln euro od mediów4. Stopień uzależnienia od dochodów uzyskiwanych z rynku medialnego był bardzo wysoki w przypadku
Interu Mediolan (58% w całości obrotów) i Olympique Marsylia (52%). W pozostałych podmiotach był znacznie niższy: Real Madryt (38%) Manchester United (36%) i FC Bayern Monachium (22%). W zwązku z tym spółka akcyjna FC
Bayern, jak i pozostałe podmioty z niemieckich lig profesjonalnych skupiły swoje wysiłki na poszukiwaniu innych źródeł działalności. Mimo spowolnienia gospodarczego, w RFN nadal trwa koniunktura wśród konsumentów na oglądanie
meczów Bundesligi. Co za tym idzie, niemieckie przedsiębiorstwa sportowe
2
3
4

Die europäische Klubfussballandschaft. Benchmarking-Bericht zur Klublizensierung für das
Finanzjahr 2010. UEFA, Nyon 2011, s. 56.
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Red. Ernst & Young. Essen 2005, s.19, 22, 28.
Fan Power. Football Money League. Red. D. Jones. Deloitte Sport Business Group, Manchester
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nadal powiększają swoje dochody ze sprzedaży karnetów i biletów, a także
sponsoringu. Tymczasem z analizy całego sektora niemieckich przedsiębiorstw
piłkarskich wynika, że od sezonu 2006/2007 do sezonu 2009/2010 środki uzyskane od mediów były dla nich najważniejszym źródłem dochodów i jednocześnie
ważną podstawą stabilności finansowej5. Do zmiany doszło w sezonie 2010/2011.
Na pierwszym miejscu znajdowały się wpływy ze sponsoringu (634 mln euro)
przed przychodami od mediów (629 mln euro) i sprzedaży biletów/karnetów
(469 mln euro). Na tych filarach oraz na mechandisingu wspierał się rozwój tego
sektora. Tym samym dla 18 podmiotów z 1. Bundesligi (najwyższa profesjonalna liga piłkarska w RFN) dochody z mediów stanowiły 26,76% (519,629 mln
euro) ich ogólnych wpływów, a dla klubów 2. Bundesligi (druga profesjonalna
liga piłkarska w RFN) było to nawet 30,57% (109,451 mln euro)6.
Ze względu na ważność tego źródła finansowania działalności dla przedsiębiorstw sportowych, w ich interesie jest, aby kolejni licencjobiorcy uiszczali
coraz wyższe opłaty i oferowali wysoką jakość usług medialnych, które następnie będą docierać do możliwie największej liczby konsumentów w różnych częściach świata. Na wartość kontraktu miały wpływ w głównej mierze zapisy (opis
przedmiotu zamówienia publicznego i kryteria oceny ofert) zawarte w ogłoszeniu przetargowym sporządzonym przez Niemiecką Ligę Piłkarską (Deutsche
Fuβball Liga – DFL).

2. Ład prawny na niemieckim rynku mediów sportowych
Uczestnicy sektora niemieckich przedsiębiorstw sportowych funkcjonują
w określonym ładzie prawnym. Za jego stanowienie odpowiadają Niemiecki
Związek Piłki Nożnej (DFB) oraz spółka zarządzająca niemiecką ligą (DFL
GmbH). DFL kieruje zarząd ligi (zrzeszając 36 spółek prawa handlowego i stowarzyszenia sportowe z obu profesjonalnych lig piłki nożnej). Funkcjonowanie
1. Bundesligi i 2. Bundesligi określa statut, składający się z czterech regulaminów
(rozgrywek – Spielordnung des Ligaverbandes, udzielania licencji podmiotom sportowym – Lizenzierungsordnung i zawodnikom profesjonalnym – Lizenzordnung
Spieler, wykorzystywania praw komercyjnych – Ordnung für Verwertung kommerzieler Rechte – OVR). Od sezonu 2001/2002 DFL decyduje o ostatecznym składzie

5

6

Bundesliga Report 2011. Die wirtschaftliche Situation im Lizenzfuβball. Hrsg. Deutsche Fuβball
Liga GmbH. Frankfurt am Main 2011, s. 170; Bundesliga Report 2012. Die wirtschaftliche Situation im Lizenzfuβball. Hrsg. Deutsche Fuball Liga GmbH. Frankfurt am Main 2012, s. 50.
Bundesliga Report 2012..., op. cit., s. 26, 38, 50.
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uczestników rywalizacji ekonomiczno-sportowej w dwóch profesjonalnych ligach
poprzez przyznawanie licencji poszczególnym podmiotom sportowym7.
Podstawy prawne sprzedaży praw medialnych do meczów Bundesligi wynikają z następujących aktów prawnych:
I. Statutu DFB – zarząd ligi jako związek posiada autonomię, dysponując prawami do sprzedaży (różnych) licencji pod nazwą własną (§16a, ust. 2)8.
II. Statutu zarządu ligi – zarząd reprezentuje na zewnątrz interesy swoich członków
(§1, ust. 2) i posiada prawo do działania w imieniu swoich członków (§6, ust. 2a).
Ponadto prowadzi działalność komercyjną (§9, ust. 1) i jest podmiotem odpowiedzialnym za organizację rozgrywek w Bundeslidze (§4, ust. 1). Do zadań zarządu ligi należy m.in. podpisywanie umowy sprzedaży praw licencyjnych do
transmisji medialnych i podziału środków uzyskanych z tego tytułu pomiędzy
uczestników sektora, po uprzednim uzyskaniu aprobaty ze strony walnego zebrania członków (§17, ust. 2d i §25, ust. 2g)9.
III. Porządku wykorzystywania praw komercyjnych – zgodnie z nim zarząd ligi
dąży do realizacji wspólnych interesów Bundesligi, prowadząc działalność
rynkową i w jej ramach dokonuje sprzedaży praw medialnych, której potwierdzeniem jest zawarta umowa (§5, ust. 1-2, §6, nr 2a, §9, ust.1)10.Według tego
porządku prawnego w RFN stosuje się procedurę centralnego handlu prawami do transmisji telewizyjnych i internetowych11. Swoiste zcentralizowanie
polega na tym, iż jeden podmiot (DFL) dokonuje sprzedaży w imieniu 36
podmiotów zrzeszonych12. Ligaverband przygotowuje i ogłasza postępowa7

8
9
10
11
12

Uczestnicy sektora przed przystąpieniem do rywalizacji przechodzą ocenę według kryteriów
prawnych, ekonomicznych, finansowych i organizacyjnych. Spełnienie wymogów kończy się
podpisaniem rocznej umowy licencyjnej dającej możliwość udziału w rywalizacji w ramach
Bundesligi. Każdy licencjobiorca jest zobowiązany spełniać określone kryteria i stosować się
do obowiązującego porządku prawnego, który zawiera m.in. przepisy dotyczące mediów (§7a),
jak i wytyczne szczegółowe (załącznik nr XI: Medienrichtlinien für die Spiele der Bundesliga
und 2. Bundesliga). Wymogi w obszarze mediów dla poszczególnych podmiotów są następującego rodzaju: a) personalne (osoby do kontaktów z mediami, służby porządkowe); b) infrastrukturalne – wyznaczone miejsca na stadionie dla mediów (dla prasy minimum 50 stanowisk, minimum 6 miejsc dla komentatorów telewizyjnych i 3 dla radiowych) oraz miejsc specjalnych
dla mediów (pomieszczenie dla konferencji prasowych na minimum 80 miejsc, miejsca dla fotoreporterów, wyznaczenie tzw. mixed-zone, flash-inteview-zone, miejsc dla produkcji programu telewizyjnego i do rozmieszczenia kamer na stadionie, parking dla mediów i sprzętu medialnego, dostęp do źródeł prądu). Por. http://static.bundesliga.de /media /native/dfl/
ligastatut/anhang_xi_zur_lo_2010-08-18_stand.pdf [dostęp: 18.03.2012].
http://www.dfb.de/uploads/media/02_Satzung_01.pdf [dostęp: 18.03.2012].
Stan prawny na 30 listopada 2010 r., http://static.bundesliga.de/media/native /dfl/satzung/satzung_
ligaverband_2010-11-30_stand.pdf [dostęp: 18.03.2012].
Stan prawny na 18 sierpnia 2010r., http://static.bundesliga.de/media/native/dfl/ligastatut/ordnung_fuer_
die_verwertung_kommerzieller_rechte_2010-08-18_stand.pdf [dostęp: 18.03.2012].
Spośród wiodących lig piłkarskich w Europie taki system stosują m.in. w Anglii i we Włoszech.
R.N. Noll pisał o zaletach tego sposobu sprzedaży i swoistym joint ventures podmiotów z danej
ligi sportowej, które w większości przyznały, iż indywidualnie nie byłyby w stanie czynić tego
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nie o udzielenie zamówienia publicznego na okres czterech lat, a następnie
dokonuje rozstrzygnięcia. Uzyskane środki z mediów są dystrybuowane pomiędzy wszystkich uczestników rywalizacji według zasad określonych przez
DFL. Łączna suma uzyskanych środków ze sprzedaży praw medialnych na
rynku niemieckim jest dzielona na dwie części pomiędzy podmioty z 1. Bundesligi (79%) i 2. Bundesligi (21%). Następnie jest obliczany indywidualnie
współczynnik dla każdego z uczestników rywalizacji, który uwzględnia pozycje zajmowane przez niego w tabeli ligowej w ostatnich czterech latach.
Dodatkowe dochody ze sprzedaży praw do transmisji poza granicami Niemiec otrzymują podmioty z 1. Bundesligi, które w końcowej klasyfikacji danego sezonu zajęły miejsca od 1 do 513.
Istnienie takiego systemu nie oznacza, że przedsiębiorstwa sportowe nie
mogą indywidualnie prowadzić ekspansji na rynku medialnym. Tę kwestię regulują wytyczne opracowane przez DFL („Richtlinie zur individuellen Verwertung
und Vermarktung medialer Rechte von den Spielen der Bundesliga und 2. Bundesliga”), dające szerokie możliwości korzystania z różnorodnych technologii
nadawczych (naziemnych, kablowych, satalitarnych, WebTV, IPTV, telefonii
mobilnej łącznie z DVB-H/SH i DM) i posiadania własnych stron internetowych, kanałów medialnych oraz magazynów medialnych14. W celu zwiększenia
swojego oddziaływania medialnego poszczególne podmioty występujące
w Bundeslidze podpisują umowy z różnymi partnerami technologicznymi i posiadają własne kanały medialne15.

3. Bundeskartellamt i Wspólnota Europejska wobec rynku
sprzedaży praw medialnych
Wzrost oddziaływania sportu na procesy gospodarcze w Unii Europejskiej
nie pozostał bez reakcji ze strony organów odpowiadających za tworzenie prawa

13

14
15

bardziej efektywnie i przyczyniać się do maksymalizacji swoich zysków. Oprócz tego R.N. Noll
wskazywał, iż telewizja wpływa na podniesienie frekwencji na stadionach oraz wysoką efektywność danej ligi wobec pojedynczego podmiotu w dostarczeniu usługi (transmisji meczów do
odbiorców końcowych). R.N. Noll: Broadcasting and Team Sports. „Scottish Journal of Political Economy” 2007, No. 3, s. 413-414.
H.Vőpel zwracał uwagę, iż tego typu instrument regulacji jest swego rodzaju finansowym
wyrównaniem mającym przyczynić się do zachowania tzw. competitive balance pomiędzy
uczestnikami rywalizacji sportowej w Bundeslidze. Tym samym powstał kartel po stronie
sprzedaży, a DFL działając jak monopolista, pobierał rentę konsumenta jako swój zysk.
H. Vőpel: Fuβball-Management. Mikroőkonomische und spieltheoretische Modellierung von
Managemententscheidungen im Profifuβball. Hamburgerisches Weltwirtschafts Institut. „Policy
Report“ 2011, nr 17, s. 11.
Stan prawny na 21 czerwca 2011 r., http://static.bundesliga.de/media/native/autosync /richtlinie_
individuelle_verwertung_medienrechte_11-06-21__clean_.pdf, s. 3, [dostęp: 18.03.2012],
Koszt roczny abonamentu telewizji internetowej wynosi 36-39 euro.
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wspólnotowego. Jednym z kluczowych rozstrzygnięć było przyznanie przez
Europejski Trybunał Sprawiedliwości (wyrok z 12 grudnia 1974 r., Sprawa
Walrave C-36/74), iż sport profesjonalny ze względu na swój charakter podlega,
tak jak każda inna działalność gospodarcza, przepisom dotyczącym konkurencji,
zgodnie z art. 2 ustanawiającym Wspólnotę Europejską.
Wprawdzie już w sezonie 1966/1967 DFB sprzedał prawa do transmisji
meczów Bundesligi dwóm państwowym stacjom nadawczym, ale wówczas na
rynku niemieckim były obecne tylko ARD i ZDF. Sytuacja ulegała zmianie dopiero na początku lat 80. XX w., gdy na rynku pojawiły się prywatne stacje telewizyjne16. Uregulowania prawne określające funkcjonowanie rynku praw medialnych dotyczą podstaw społecznej gospodarki rynkowej, a w szczególności
prawa konkurencji.
Pojawiające się zarzuty (utrzymywanie kartelu) wobec DFB przyczyniły się
do tego, iż 25 sierpnia 1998 r. zwrócił się on do Komisji Europejskiej o przeprowadzenie tzw. negatywnego testu dotyczącego stosowania art. 81, ust. 3,
odnośnie do obowiązującego systemu sprzedaży praw medialnych. Komisja
Europejska nie zakwestionowała obowiązującego systemu. W kolejnych latach
DFL, który tym razem był odpowiedzialny za organizację przetargu, zwrócił się
do Komisji Europejskiej w sprawie oceny zgodności systemu z porządkiem
prawnym Wspólnoty Europejskiej. 19 stycznia 2005 r. Komisja Europejska zakończyła postępowanie, którego podstawą był art. 81 Traktatu WE i art. 53, ust.1
Porozumienia EOG. Komisja Europejska potwierdziła, iż działania zarządu ligi
zachowują konkurencję, procedura jest przejrzysta i niedyskryminująca, a poszczególne kluby mają możliwość wprowadzania na rynek produktów z własnym znakiem firmowym. Komisja uznała, iż nie zaistniały przesłanki do
wszczęcia postępowania wobec DFL ze względu na naruszenie porządku konkurencji WE17.
Kwestią mediów w sporcie i zachowaniem porządku konkurencji w lutym
2007 r. zajmował się na swoim posiedzeniu także Parlament Europejski. Ivo
Belet przedstawił wówczas raport, w którym znalazło się stwierdzenie, iż „(…)
łączna sprzedaż praw do transmisji wszystkich rozgrywek ma zasadnicze znaczenie dla ochrony modelu solidarności finansowej europejskiej piłki nożnej;
16

17

D. Wolf: Zentrale Vermarktung oder Einzelvermarktung von Mannschaftsport im Fernsehen?
Die Sicht des deutschen und europäisches Kartellrechts. W: Sport und Medien. Rundfunkfreiheit, Wettbewerb und wirtschaftliche Verwertungsinteressen. Red. H.M. Schellhaaβ. Schriften
zur Rundfunkőkonomie, Band 8, Institut für Rundfunkőkonomie – Universität Kőln,Vistas Verlag, Berlin 2000, s. 88.
DFL przedstawiła podstawowe założenia postępowania przetargowego. Obejmowało ono kryteria
jakościowe i wizerunkowe wobec oferentów. Ponadto ogłoszenie przetargowe zostało podzielone na 10
odrębnych pakietów; http://ec.europa.eu/competition/antitr- ust/cases/dec_docs/37214/37214_89_1.pdf
s. 4-5, 15-19, [dostęp: 18.03.2012].
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(…) powinna zawsze być zgodna ze wspólnotowym prawem w dziedzinie konkurencji, przy uwzględnieniu specyfiki sportu, oraz być negocjowana i dokonywana w sposób przejrzysty; (…) transmisje meczów piłkarskich powinny być
dostępne jak najszerszej publiczności, w tym poprzez rozpowszechnianie przez
niekodowane kanały telewizyjne”18.
W komunikacie Komisji Europejskiej znajdują się stwierdzenia rozszerzające raport Beleta. Dodatkowo wskazano na mechanizm redystrybucji, jakim bez
wątpienia jest łączna sprzedaż praw medialnych, która ogranicza konkurencję
rozumianą według art. 101, ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(dawny art. 81 Traktatu WE) – dotyczącego porozumień pomiędzy związkami
przedsiębiorstw, które mogą wpływać na ograniczenie lub zakłócenie konkurencji na rynku wewnętrznym. Oprócz tego Komisja Europejska zakwalifikowała
zcentralizowany system sprzedaży jako spełniający warunki wyłączenia zgodnie
z art.101 ust. 3 (zapisy zawarte w art. 101, ust. 3 nie mają zastosowania w przypadku, gdy porozumienie takie wpływa pozytywnie na dystrybucję produktu i na
postęp techniczny, przy jednoczesnym zastrzeżeniu otrzymania godziwej części
zysku oraz bez nakładania ograniczeń na te przedsiębiorstwa i eliminowania
konkurencji), jednakże po spełnieniu następujących wymogów: organ (w tym
przypadku DFL) jest zobowiązany do odpowiedniej redystrybucji, która nie
narusza prawa konkurencji UE oraz nie ogranicza społeczeństwu dostępu do
informacji19.
Od sezonu 2008/2009 do sezonu 2012/2013 obowiązuje dotychczasowa
umowa, którą zawarł DFL, wówczas na etapie postępowania przetargowego
swoje uwagi zgłaszał Bundeskartellamt. Postępowanie, jakie prowadził należy
potraktować jako praktyczne zastosowanie charakterystycznych dla społecznej
gospodarki rynkowej środków zapobiegawczych przed ewentualnym wynaturzeniem konkurencji. Z jednej strony Bundeskartellamt wskazywał na zagrożenia płynące ze strony tego systemu dla porządku konkurencji, a z drugiej strony
przedstawił przesłanki zwalniające z zastosowania artykułu 101, ust. 3 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (odnoszący się do reguł konkurencji i zaaprobowania porozumienia pomiędzy przedsiębiorstwami, gdy wpływa pozytywnienie na dystrybucję produkcji oraz postępu gospodarczo-technicznego)
i §2 Ustawy przeciwko ograniczeniu konkurencji (Gesetz gegen Wettbewerb18

19

Dokument z posiedzenia Parlamentu Europejskiego nr A6-0036/2007 (wersja ostateczna)
z 13 lutego 2007 r. Sprawozdanie w sprawie przyszłości zawodowej piłki nożnej w Europie
(2006/2130(INI)), Komisja Kultury i Edukacji, Sprawozdawca Ivo Belet, s.13.
Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Rozwijanie europejskiego wymiaru sportu,
KOM (2011) 12 wersja ostateczna, Bruksela 18 stycznia 2011 r., s. 9. Wersja skonsolidowana
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 9 maja
2008 roku, C115/47, s. 42-43.
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eschränkungen – GWB, które dotyczyło dopuszczalnych porozumień)20. Argumentami kluczowymi dla Federalnego Urzędu ds. Karteli były korzyści, jakie
może odnieść potencjalny konsument. W związku z tym warto przypatrzeć się
szczegółowo temu konsumentowi i sytuacji panującej na rynku mediów, posiadających licencję do przeprowadzenia transmisji sportowych.
Otóż połowa niemieckich gospodarstw domowych korzysta z telewizji kablowej. 44,7% jest użytkownikami telewizji satelitarnej, 11,8% telewizji naziemnej i tylko 3% korzysta z telewizji internetowej. 21,649 mln gospodarstw
domowych korzysta natomiast tylko z cyfrowej telewizji. Z telewizji analogowej
korzysta 12,134 mln. Użytkownikami analogowej i cyfrowej telewizji jest 3,884 mln
niemieckich gospodarstw domowych21. Jeśli chodzi o rynek sportowy, to głównymi dostawcami usług było DFL z 60% udziałem (transmisje z meczów 1. Bundesligi i 2. Bundesligi), UEFA mająca 20%-25% udział (transmisje z meczów
Champions League i Europa League), DFB z udziałem 5%-10% (transmisje
meczów pucharu Niemiec) oraz wyścigi Formuły I (5%-10% udział).
Współcześnie na niemieckim rynku medialnym rywalizują, oprócz stacji
państwowych (ARD, ZDF), także prywatne podmioty (Sport 1, Sky, Deutsche
Telekom)22. Poziom oglądalności najważniejszych audycji sportowych w sezonie 2010/2011 przedstawiał się następująco: ARD („Sportschau” – 5,63 mln
telewidzów), ZDF („Sportstudio” – 3,39 mln), Sport1 („Doppelpass” – 1,26 mln)
i Sky (relacje na żywo z meczów Bundesligi – 1,06 mln oraz audycja podsumowująca daną kolejkę Bundesligi – 0,6 mln osób). Tym samym podmioty z obu
profesjonalnych lig otrzymują 71% środków od prywatnych nadawców, a tylko
29% od mediów będących własnością państwa23.
20

21

22

23

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 115/89, 9.5.2008, s. 42-43; Wettbewerbsrecht, Markenrecht und Kartellrecht, 31. neubearbeitete Auflage, Stand 1 Mai 2010, Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2010, s. 271.
Die Medienanstaleten – ALM GbR (Hrsg.), „Digitalisierungsbericht 2011. Offen, neutral, hybrid –
die neue (Un) Ordnung der Medien”, s. 52, Berlin, August 2011, http://www.die-medienanstaten.de/
fileadmin/Download/Publikationen/Digitalisierungsbericht/2011/Digiitalisierungsbericht_2011.pdf
s. 51-52 [dostęp: 18.03.2012].
Według obowiązującej do 2013 r. umowy zawartej z DFL zakres świadczonych przez nie usług
jest następujący: ARD – posiada pierwszeństwo emisji programu w sobotę ze skrótami danej
kolejki 1. Bundesligi, jak również ma prawo pokazania live meczów inaugurujących rundę jesienną i wiosenną 1. Bundesligi oraz meczów barażowych. ZDF – jest drugi w kolejności prezentowania skrótów z meczów 1. Bundesligi i 2. Bundesligi. Sport 1 – jest trzecim w kolejności
odnośnie do emitowania skrótów z meczów 1. Bundesligi i ma pierwszeństwo w prezentacji
podsumowania meczów 2. Bundesligi, które odbywały się w piątki i soboty, a także emisji jednego na live z 2. Bundesligi. Sky – posiada pierwszeństwo nadawania oraz skrótów w Pay-TV
i w telewizji internetowej meczów 1. Bundesligi i 2. Bundesligi. Deutsche Telekom – ma wyłączność do transmisji live z meczów 1. Bundesligi w IPTV i telefonii mobilnej.
Dane na podstawie prezentacji (Ivo Hoevel: „Die Bedeutung des Pay-TV im deutschen Fernsehmarkt: Status quo und Zukunftblick”) przedstawionej podczas 5 Bayreuther Sportőkonomie
Kongress, 1-2 lipca 2011, s. 18, 20.
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Ostatecznie Bundeskartellamt w swojej analizie przyznał, iż centralny system sprzedaży praw spełnia kryteria regulacji zwalniającej z zastosowania art. 101,
ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i § 2 GWB. Osiągnięcie
wymaganej efektywności zależy od odpowiedniego zaprojektowania terminów
rozgrywania meczów w danej kolejce Bundesligi24 oraz uwzględnienia preferencji
widzów: 1/4 telewidzów jest zainteresowana oglądaniem meczów tylko z udziałem
„swojej ulubionej” drużyny, ale aż 50% widzów wykazuje chęć oglądania meczów wszystkich klubów występujących w 1. Bundeslidze. Dla 75% widzów
priorytetem jest możliwość obejrzenia programu telewizyjnego ze sprawozdaniami
z wydarzeń danej kolejki ligowej. Ponadto 60% widzów ogląda sobotnie transmisje
live i korzysta z możliwości równoległego obserwowania tzw. telekonferencji
z pięciu meczów. Spośród 18 przedsiębiorstw z 1. Bundesligi, konsumenci najchętniej wybierają spotkania z udziałem takich podmiotów, jak: FC Bayern Monachium,
Borussia Dortmund, Schalke 04 Gelsenkirchen i Hamburger SV25.
Argumenty przemawiające za systemem łącznej sprzedaży są następujące:
– wysoka jakość sprawozdań,
– audycje są kompleksowe,
– spośród oferty rynkowej można dokonać wyboru ulubionej formy przekazu
medialnego.
Potencjalni oferenci, wśród których przeprowadzono badania, byli przekonani (dotyczyło to 90% ankietowanych), że obowiązujący system pozwala na:
– sprzedaż produktu adekwatnego do potrzeb Bundesligi,
– szeroka oferta w Pay-TV, obejmująca wszystkie mecze Bundesligi posiada
uzasadnienie ekonomiczne,
– każdy z pakietów przewidziany przez zamawiającego jest możliwy do wprowadzenia na rynek.
Dostosowując się do zaleceń Federalnego Urzędu ds. Karteli, DFL w ogłoszeniu o udzielenie zamówienia publicznego dokonał podziału na dwa scenariusze:
1. Klasyczny – obejmujący pakiet w ogólnodostępnej telewizji, emitowany
poprzez broadcast (kabel, satelita i platforma naziemna) w sobotę (audycja
podsumowująca mecze Bundesligi o godz. 18.30 i od godz. 21.45) i w niedzielę (audycja przedpołudniowa i od godz. 21.15). Oprócz tego pakiet
obejmował sposób emisji poprzez Netcast I (IPTV) i Netcast II (poprzez
Web-TV i mobilną-TV), ale tylko jako linearne audycje.
2. Pakiet w ogólnodostępnej telewizji obejmujący audycję podsumowującą
mecze Bundesligi w sobotę od godz. 19.00 i linearną audycję poprzez Netcast II. Emisja poprzez broadcast byłaby natomiast możliwa od godz. 21.45.
24

25

Mecze w 1. Bundeslidze odbywają się według następującego harmonogramu: pierwsze spotkanie w piątek o godz. 20.30; pięć spotkań w soboty o godz. 15.30 i jedno o godz.18.30; dwa spotkania w niedzielę, pierwsze o godz. 15.30 i drugie o godz.17.30.
Bundeskartellamt, 6 Beschluss, B 6-114/10 s. 21, 23.
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Za dopuszczalne sposoby rozpowszechniania sygnału uznano: broadcast, Netcast I oraz Netcast II. Ponadto DFL przewidział sześć pakietów (od A do E) dla
transmisji na live oraz dwa scenariusze (klasyczny i dla nowych mediów) dla
audycji ze sprawozdaniami meczowymi.
Składający oferty musieli zawrzeć obowiązkowe zapisy i spełniać następujące kryteria:
– przedłożyć koncepcję programową, która zagwarantuje wysoki poziom prezentacji medialnej obu lig profesjonalnych,
– posiadać techniczne i redakcyjne know-how,
– wykazywać odpowiedni (zasięg) techniczny,
– mieć stabilną sytuację ekonomiczną.
Zaproponowane przez DFL sposoby oceny oferty przewidywały:
1. Wybór tej o najwyższej cenie lub też, gdy druga w kolejności oferta była
mniejsza o więcej niż 20%.
2. Jeśli różnica pomiędzy ofertami byłaby mniejsza niż 20%, to wówczas
o wyborze zadecydują: sytuacja ekonomiczna oferenta i gwarancje finansowe
oferty, zasięg stacji (liczba gospodarstw domowych, które mogą skorzystać
z oferty), posiadany udział w rynku transmisji sportowych, koncepcja nadawania programu, techniczne i redakcyjne know-how, kompetencje w sprzedaży i refinansowaniu inwestycji, potencjał oferenta (zdolność do pozycjonowania na danym rynku), możliwości wejścia na rynek, zachowanie interesów
konsumenta końcowego, kompatybilność oferty z innymi w danym pakiecie.
17 kwietnia 2012 r. DFL ogłosiło zakończenie postępowania przetargowego
i wyłonienie licencjobiorców na okres od sezonu 2013/2014 do sezonu 2017/2018.
Najważniejszą zmianą jest wzrost średniej opłaty za licencję uzyskiwaną od mediów
przez przedsiębiorstwa sportowe z 412 mln euro do 628 mln euro. Ta ostatnia kwota
ulegnie jeszcze powiększeniu ze względu na sprzedaż praw medialnych poza obszar
Niemiec. Do dotychczasowych podmiotów obecnych na rynku mediów sportowych
dołączył koncern Axel Springer Verlag, który będzie oferował poprzez Web-TV
(na portalu swojego tabloidu „Bild Zeitung”) i mobilną-TV fragmenty wszystkich meczy 1. Bundesligi i 2. Bundesligi26.

Podsumowanie
Rozwój działalności przedsiębiorstw sportowych w Niemczech odbywał się
przy równoległym wsparciu tego procesu przez media. Przychody uzyskane ze
stacji telewizyjnych stały się podstawowym źródłem ich finansowania. Jedno26

„Financial Times Deutschland”, 17 kwietnia 2012 r.
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cześnie za zmianami na rynku podążała nowelizacja prawa niemieckiego i Wspólnoty Europejskiej w obszarze konkurencji wśród podmiotów sportowych. Obowiązujący w RFN centralny system sprzedaży praw medialnych do meczów
Bundesligi stał się także przedmiotem analizy Federalnego Urzędu ds. Karteli,
którego interwencja wpłynęła na ostateczne zapisy ogłoszenia przetargowego
sporządzonego przez DFL. Tym samym Bundeskartellamt wpłynął pozytywnie
na podniesienie poziomu konkurencji w tym sektorze niemieckiej gospodarki,
którego beneficjentami będą przedsiębiorstwa sportowe i konsumenci.

LEGAL AND ECONOMIC ORDER SPORTS BROADCAST MARKET
IN GERMANY
Summary
Media have an important role in the development of professional sport in Germany.
Revenue from broadcast media have become an important source of external financing
for German sports enterprises. Their sales are centralized and managed by a company
specializing in Professional Leagues in Federal Republic of Germany. The increase in
economic importance of sport and the legal system in this sector captured the attention of
the Federal Cartel Office and the bodies of the European Community. The interventions
of national and European institutions have influenced the changes in the legal order in
this market by contributing to greater benefits for consumers, as well as to raise the
competitiveness of German sports enterprises.

Sławomir Czech
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

SZWEDZKA POLITYKA ANTYKRYZYSOWA
WOBEC RECESJI Z LAT 2008-2009
Wprowadzenie
Globalny kryzys finansowy z końca minionej dekady rozpoczął się w Stanach Zjednoczonych w 2007 r., by wkrótce rozprzestrzenić się na rynki finansowe całego świata. W konsekwencji także w sferze realnej gospodarek dotkniętych kryzysem nastąpił silny spadek koniunktury, co dość powszechnie znalazło
swój wyraz w spadku PKB, we wzroście bezrobocia, czy w problemach
z utrzymaniem dyscypliny fiskalnej. Recesja silnie wpłynęła przede wszystkim
na kraje wysoko rozwinięte, charakteryzujące się wysoką chłonnością i kapitalizacją rynków finansowych, głównie ze względu na powiązania z sektorem finansowym Stanów Zjednoczonych. W wyniku ograniczenia konsumpcji i importu przez te kraje kryzys dotknął także gospodarki opierające się w dużej mierze
na eksporcie. Choć owo załamanie dobiegło już raczej końca, to spowodowało
poważne zamieszanie na światowej scenie finansowej i gospodarczej. W sferze
realnej wiele krajów do dzisiaj odczuwa jego skutki, a kryzys zadłużenia stał się
dość powszechną bolączką licznych społeczeństw Zachodu.
W powyższym kontekście przypadkiem wartym uwagi wydaje się Szwecja,
w której recesja była głęboka, choć krótkotrwała, a przyjęte rozwiązania i bieżące działania antykryzysowe pozwoliły na dość szybkie uporanie się ze spowolnieniem gospodarczym. Nie bez znaczenia jest też to, że Szwedzi doświadczyli
poważnego załamania gospodarczego na początku lat 90., z którego wyciągnięto
odpowiednie wnioski, wykorzystane w ostatnich latach. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie założeń i narzędzi antykryzysowej polityki prowadzonej
przez Szwedów w obliczu niedawnej recesji, szczególnie w kontekście funkcjonowania ekstensywnego państwa dobrobytu i dużej roli państwa w gospodarce.
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1. Szkoła błędów: kryzys początku lat 90.
Niedawny kryzys nosił dla Szwedów znamiona poważnej recesji z początku
lat 90., choć w istocie rzeczy podobieństwa okazują się jedynie powierzchowne.
Niemniej ów kryzys sprzed blisko dwóch dekad dostarczył Szwedom ważnej
lekcji, jak radzić sobie z podobnymi załamaniami oraz pozwolił na wypracowanie polityki o charakterze prewencyjnym, dzięki której kraj ten wchodził w kolejne załamanie ze zrównoważonymi finansami publicznymi oraz świadomym
zagrożeń i ich konsekwencji bankiem centralnym (Riksbank)1.
Załamanie gospodarcze w latach 1991-1993 było najpoważniejszą szwedzką recesją od czasów wielkiego kryzysu z okresu międzywojennego2. W ciągu
trzech lat PKB kraju zmniejszyło się o 5%, a wskaźnik zatrudnienia spadł o 12 pkt.
proc. Dla szwedzkiego modelu państwa dobrobytu szczególne znaczenie miała
kwestia załamania się rynku pracy – pełne zatrudnienie było przez wcześniejsze
cztery dekady traktowane jako priorytet polityki społeczno-gospodarczej kraju.
W 1989 r. bezrobocie wynosiło zaledwie 1,6%, a w 1993 r. wzrosło do ponad 8%3.
Podobnie jak w przypadku niedawnego kryzysu o wymiarze globalnym,
źródeł szwedzkiej recesji należy upatrywać w deregulacji sektora finansowego.
Aż do połowy lat 80. XX w. szwedzki sektor finansowy podlegał licznym restrykcjom i obostrzeniom, pochodzącym jeszcze z czasów bezpośrednio powojennych. Regulacje rynku kredytowego oznaczały z jednej strony ochronę przez
konkurencją krajową i zagraniczną, ale z drugiej ograniczały zyskowność zaangażowanych kapitałów. W końcu podjęto decyzję o zniesieniu tych regulacji ze
względu na konieczność dostosowania funkcjonujących przepisów do norm
europejskich, a także pod rosnącą presją finansistów. „Rewolucja listopadowa”
z 1985 r. oznaczała zniesienie ograniczeń kredytowych oraz zezwolenie na ostrą
konkurencję międzybankową4. W efekcie boom kredytowy i wysoki przyrost
poziomu konsumpcji doprowadził do przegrzania koniunktury już pod koniec
1

2

3

4

Szerzej na temat kryzysu zob. S. Czech: The Swedish Crisis of the Early 1990s – A Useless
Lesson for Modern Open Economies? W: Kryzysy finansowe – wybrane zagadnienia. Red.
K. Piech. Instytut Innowacji i Wiedzy, Warszawa 2010.
Zob. R. Edvinsson: Den svenska koniunkturcykeln 1700-2000. „Ekonomisk Debatt” 2005, Vol. 33/8,
s. 26 oraz T. Hagberg, L. Jonung: 1990-talskrisen – hur svår van den? „Ekonomisk Debatt”
2005, Vol. 33/8, s. 38-40.
Po uwzględnieniu osób korzystających z aktywnej polityki rynku pracy (subsydiowanie zatrudnienia, szkolenia, przekwalifikowania itp.) bezrobocie szacowano na około 11%. E. Jonasson,
L. Pettersson: Employment and Non-Employment: A Study of the Swedish Labor Market.
W: Globalization and the Welfare State. Red. B. Södersten. Palgrave/Macmillan, Basingstoke
2004, s. 178-184.
O deregulacji zob. np. L. Jonung: The Rise and Fall of the Credit Controls: The Case of Sweden
1939-89. W: Monetary Regimes in Transition. Red. M.D. Bordo, F. Capie. Cambridge University Press, New York 1993; P. Englund: Financial Deregulation in Sweden. „European Economic Review” 1990, Vol. 34.
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dekady. W 1990 r. wartość nieruchomości komercyjnych w Sztokholmie była
o blisko 800% wyższa niż w 1980 r.5. Banki, wcześniej chronione przed konkurencją, nie miały doświadczenia w szacowaniu ryzyka i udzielały kredytów
w ramach wadliwie skonstruowanej polityki kredytowej (np. udzielano kredyty
na podstawie wartości zastawu, która rosła wraz z bańką na rynku nieruchomości, a nie w odniesieniu do możliwości płatniczych dłużnika). Całości dopełniała
jeszcze polityka mieszkaniowa państwa, która gwarantowała stopę procentową
kredytu budowlano-mieszkaniowego (ale tylko o charakterze niekomercyjnym!)
w wysokości 3% przy inflacji sięgającej 10%.
W 1991 r. wydarzenia na świecie (wojna w zatoce, przygotowania do zjednoczenia Niemiec) spowodowały zwyżkę stóp procentowych, a jednocześnie
Szwecja zdecydowała się na przeprowadzenie „reformy podatkowej stulecia”6.
Jej efektem było m.in. nie tyle zniesienie preferencji podatkowych dla mieszkalnictwa, ile przesunięcie sektora budowlanego z pozycji wysoce uprzywilejowanej do obciążonej wysokim ciężarem fiskalnym7. W rezultacie kapitał błyskawicznie wycofał się z inwestycji budowlanych, a wartość nieruchomości
komercyjnych w Sztokholmie spadła o 70%-80% do 1993 r. Reforma podatkowa zlikwidowała też bodźce konsumpcyjne, co zaowocowało spadkiem konsumpcji do 1993 r. o 5%, przekładając się na ogólne osłabienie koniunktury.
Szwedzki sektor finansowy wpadł w poważne problemy w 1992 r. Już
w 1990 r. niektóre banki zaczęły zgłaszać problemy z niepewnymi należnościami, będącymi efektem wcześniejszej nierozważnej polityki kredytowej, ale udało się je zażegnać relatywnie niewielkim kosztem. Już dwa lata później spadające ceny nieruchomości oraz zwyżka stóp procentowych (w wyniku wydarzeń
światowych oraz obrony szwedzkiej waluty przed atakami spekulacyjnymi)
spowodowały jednak powszechne trudności ze spłatą kredytów, poważnie zagrażając płynności banków. W listopadzie 1992 r. Riksbank uwolnił kurs korony
szwedzkiej, dostrzegając bezcelowość jego obrony. Waluta szybko uległa deprecjacji o 20%, co dla banków posiadających liczne zobowiązania w obcych walutach było poważnym ciosem finansowym.
W obliczu krachu całego systemu bankowego kraju rząd i Riksbank bezzwłocznie ogłosili szeroko zakrojony plan naprawczy ukierunkowany na przywrócenie zaufania w systemie8. Po pierwsze, udzielono gwarancji wypłacalności
5

6
7
8

Z czego przytłaczający wzrost wartości wystąpił w drugiej połowie dekady. Dla porównania
w Europie zanotowano wzrost o niecałe 300%. P. Englund: Var avregleringen av kreditmarknaden en efterfrågechock? „Ekonomisk Debatt” 1998, Vol. 25/5, s. 377.
Zob. J. Agell, P. Englund, J. Södersten: Tax Reform of the Century – The Swedish Experiment.
„National Tax Journal” 1996, Vol. 49/4.
U. Perbo: Varför fick Sverige en depression i början på 90-talet? „Ekonomisk Debatt” 1999,
Vol. 27/6, s. 330.
Zob. S. Ingves, G. Lind: Om att hantera en bankkris. „Ekonomisk Debatt” 1998, Vol 26/1.
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bankom i instytucjom finansowym. Po drugie, zapewniono płynność zagrożonym bankom, powołując Komitet Wsparcia Banków (Bankstödsnämnden)9. Po
trzecie, uruchomiono ogólnoświatową kampanię informacyjną skierowaną do
zagranicznych inwestorów. W rezultacie sektor finansowy odzyskał płynność
i stabilność, a państwo przejęło tylko dwa banki, które po postępowaniu naprawczym odsprzedano sektorowi prywatnemu (m.in. bank Nordea jest efektem tej
operacji). Dzięki deprecjacji waluty szwedzka gospodarka szybko powróciła na
ścieżkę wzrostu rekompensując przyrostem eksportu ograniczenie konsumpcji
(w 1993 r. wzrost wartości eksportu wyniósł 8,3%, podczas gdy w 1991 r. ów
przyrost był ujemny).
Powyższy kryzys znaczył też trudne przejście z gospodarki nastawionej na
utrzymanie pełnego zatrudnienia do gospodarki neoliberalnej, ukierunkowanej
na stabilność waluty i przywrócenie wiodącej roli mechanizmowi rynkowemu.
Przyjęto zasady polityki gospodarczej opartej na normach (stabilność cen i waluty, niezależność banku centralnego, dyscyplina fiskalna, redukcja zadłużenia,
prywatyzacja i liberalizacja gospodarki)10, co miało przywrócić zaufanie rynków
finansowych oraz ograniczyć oczekiwania inflacyjne. Nawet po przejęciu władzy przez socjaldemokratów w 1994 r. nie widziano alternatywy dla polityki
tego rodzaju11. Choć więc instytucja państwa opiekuńczego została utrzymana
w mocy, to przyjęto model liberalnej polityki gospodarczej, by móc w pełni
korzystać z warunków nowej gospodarki globalnej i światowych rynków finansowych. Z drugiej jednak strony, postępująca internacjonalizacja szwedzkiej
gospodarki spowodowała wystawienie na ryzyko innego rodzaju.

2. Charakterystyka szwedzkiej recesji z lat 2008-2009
Kryzys gospodarczy ponownie uderzył w Szwecję pod koniec 2008 r., choć
osłabienie koniunktury było widoczne już wcześniej. Począwszy od lipca 2007 r.
giełda sztokholmska zaczęła notować silne spadki, by osiągnąć dno dopiero
w styczniu 2009 r. Na przełomie 2007 i 2008 r. także sektor bankowy zaczął
odczuwać problemy związane z obsługą kredytów. Spowolnienie przyrostu PKB
9

10
11

Należy jednak podkreślić, iż nie była to pomoc bezwarunkowa. Riksbank był zdeterminowany
ograniczyć zachowania oportunistyczne wśród beneficjentów. Jednostki przyjmujące pomoc
miały obowiązek ujawnienia stanu swoich finansów, właściciele i inwestorzy zostali zmuszeni
do poniesienia części strat, a otrzymanie pomocy uzależniono od możliwości osiągnięcia stabilności finansowej podmiotu w średnim okresie. Można powiedzieć, że działania Riksbanku były
ukierunkowane na ocalenie banków, ale nie ich właścicieli.
Zob. H.T. Söderström: Normer och ekonomisk politik. SNS Förlag, Stockholm 1996, np. rozdz. 1.
Zob. S. Czech: Szwedzka scena polityczna wobec przemian społeczno-gospodarczych w kraju
na początku XXI wieku. W: Ekonomia. Tom 1. Red. J. Sokołowski, G. Węgrzyn. Uniwersytet
Ekonomiczny, Wrocław 2011, s. 35-46.
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w ujęciu kwartalnym w pierwszej połowie 2008 r. było już potwierdzeniem zbliżającej się recesji (zob. tab. 1). Ostatni kwartał tego roku przyniósł gwałtowny
spadek PKB liczonego zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i rocznym. Szwedzka
gospodarka powróciła na ścieżkę wzrostu wraz z początkiem 2010 r., dlatego
przyjmuje się, iż recesja trwała dwa lata, tj. od 2008 do 2009 r.
Tabela 1
PKB Szwecji w latach 2006-2011 (kwartalnie)
Okres
2006Q1
2006Q2
2006Q3
2006Q4
2007Q1
2007Q2
2007Q3
2007Q4
2008Q1
2008Q2
2008Q3
2008Q4
2009Q1
2009Q2
2009Q3
2009Q4
2010Q1
2010Q2
2010Q3
2010Q4
2011Q1
2011Q2
2011Q3
2011Q4

PKB (mln SEK, ceny bieżące)
790 447
801 309
813 182
815 359
823 843
827 854
833 652
845 489
835 322
834 109
834 089
801 755
782 103
783 403
783 938
791 378
809 599
825 516
836 358
852 938
856 205
865 224
872 758
862 896

Zmiana tn/tn-1 (%)
1,4
1,4
1,5
0,3
1,0
0,5
0,7
1,4
-1,2
-0,1
0,0
-3,9
-2,5
0,2
0,1
0,9
2,3
2,0
1,3
2,0
0,4
1,1
0,9
-1,1

Zmiana tn/tn-4 (%)
4,1
4,7
4,8
4,6
4,2
3,3
2,5
3,7
1,4
0,9
0,0
-5,3
-6,4
-5,9
-6,0
-1,5
3,4
5,5
6,9
7,6
5,6
4,9
4,5
1,1

Źródło: Statistiska Centralbyrån, http://www.scb.se [dostęp: 16.04.2012].

Źródeł osłabienia koniunktury należy poszukiwać przede wszystkim w otoczeniu zewnętrznym. Szwecja od wielu dekad jest gospodarką otwartą i jednocześnie wysoce zależną od handlu zagranicznego (w 2008 r. równowartość eksportu wynosiła 53% PKB), skąd też wynika jej wrażliwość na tąpnięcia na
światowych rynkach. Począwszy od II kwartału 2008 r. wartość eksportu zaczęła
spadać (zob. rys. 1). Trend ten odwrócił się dopiero w III kwartale roku następnego, choć do tego czasu wartość eksportu zmniejszyła się o 16,8%. Analogicz-
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nie reagował import, który w tym samym okresie zanotował spadek o 16,2%.
Między pierwszym kwartałem 2008 r. a trzecim kwartałem 2009 r. ograniczeniu
uległy także inwestycje o 20,1%. Była to w dużej mierze konsekwencja gwałtownego spadku napływu inwestycji zagranicznych, które z 250 mld koron
szwedzkich w 2008 r. spadły prawie do zera w 2010 r. W 2008 r. prywatne wydatki konsumpcyjne spadły o 3,2%12, a wydatki publicznie pozostały na zbliżonym poziomie. W przeciwieństwie zatem do kryzysu z początku lat 90., ten kryzys miał charakter „importowany”: nie był wynikiem procesów krajowych, lecz
został wywołany przez czynniki egzogeniczne wobec szwedzkiej gospodarki.

Rys. 1. Składowe PKB Szwecji w latach 2006-2011 (kwartalnie)
Źródło: Na podst. danych Statistiska Centralbyrån [dostęp: 17.04.2012].

3. Stabilizowanie koniunktury
Zewnętrzny charakter czynników wywołujących recesję nie oznaczał jednak, iż szwedzkie władze powstrzymały się od podjęcia kroków nakierowanych
12

Przede wszystkim jako efekt zwiększonych oszczędności, które gwałtownie wzrosły z 0,2% PKB
w 2007 r. do 4,7% PKB w 2009 r. Podobnie oczekiwania podmiotów ekonomicznych mierzone przez
Instytut Koniunktury między kwietniem 2007 r. a kwietniem 2009 r. spadły dramatycznie – z poziomu
115 do 71,7 (gdzie wartość 100 oznacza oczekiwania na poziomie przeciętnym). Statistiska Centralbyrån, http://www.scb.se.
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na przywrócenie dobrej koniunktury, ani że sektor finansowy był wolny od wewnętrznych niebezpieczeństw, które ujawniły się też w innych gospodarkach
globu. Doświadczenia z początku lat 90. związane z przewartościowaniem na
rynku nieruchomości pozwoliły jednak na uniknięcie takiej bańki spekulacyjnej,
jak w Stanach Zjednoczonych13. Choć indeks cen nieruchomości w latach przed
kryzysem notował wysoki wzrost, to załamanie nie przyniosło odwrócenia trendu, co wystapiło w wielu innych krajach14. Banki unikały prowadzenia tak nierozważnej polityki kredytowej, jak dwie dekady wcześniej. Nie akumulowały
też nadmiernych zobowiązań zagranicznych, pomne trudności z ich spłatą
w 1992 r., nawet po przystąpieniu Szwecji do Unii Europejskiej i integracji europejskich rynków finansowych. Ponadto bezpośrednie powiązania między
szwedzkimi a amerykańskimi instytucjami finansowymi były znikome, stąd też
szwedzkie banki nie posiadały w swoich bilansach dużej ilości toksycznych
aktywów, które zdestabilizowały globalny rynek finansowy.
Wystawienie na ryzyko szwedzkich banków było innego rodzaju – od dłuższego czasu inwestowały one w krajach bałtyckich, które zostały niezwykle
silnie dotknięte przez kryzys. Pod koniec 2008 r. równowartość zaangażowanych kapitałów i należności w tych krajach wyniosło 8% PKB, co stanowiło
jednocześnie 35%-45% kapitałów inwestujących tam banków (głównie SEB
i Swedbank)15. Niemniej sektor bankowy jako całość był w dobrej formie –
trudne pożyczki w bankach szwedzkiej wielkiej czwórki (Nordea, SEB, Handelsbanken, Swedbank, łącznie kontrolujących 80% rynku) nie przekraczały
0,6% wszystkich pożyczek. Jednocześnie, mimo nadciągającego kryzysu, Szwecja wraz z pozostałymi krajami nordyckimi wsparła finansowo inne kraje regionu borykające się z problemami. Pod koniec 2008 r. po 1,8 mld euro pożyczono
Islandii i Łotwie celem ustabilizowania ich gospodarek i sektorów finansowych.
Aż do połowy 2008 r. Riksbank prowadził politykę antyinflacyjną – wzrost
wskaźnika CPI z 1,8% w sierpniu 2007 r. do 4,4% we wrześniu 2008 r. wywołał
reakcję w postaci podwyżki podstawowej stopy procentowej (repo16) z 3,75% do
4,75% celem stłumienia inflacji. Rozwój wydarzeń zmienił jednak kierunek tej
polityki. W grudniu 2008 r. inflacja wynosiła już tylko 0,9%, by we wrześniu
2009 r. spaść do poziomu -1,8%. W odpowiedzi Riksbank zaczął szybko obniżać
stopę repo do 2% pod koniec 2008 r., a następnie aż do 0,25% w lipcu 2009 r.17.
13

14
15
16
17

O tym, że szwedzki rynek nieruchomości nie był przewartościowany przed wybuchem globalnego kryzysu zob.: L. Frisell, M. Yazdi: The Price Development in the Swedish Housing Market – A Fundamental Analysis. „Economic Review” (Riksbank) 2010, No. 3, s. 41-47.
Zob. Fastighetsprisindex. Statistiska Centralbyrån [dostęp: 17.04.2012].
S. Jochem: Sweden Country Report. W: Managing the Crisis. A Comparative Assessment of
Economic Governance in 14 Economies. Bertelsmann Stiftung, Gutersloh 2010, s. 6, 15.
Odpowiednik polskiej stopy depozytowej ustalanej przez NBP.
Szerzej o działaniach antykryzysowych Riksbanku zob. OECD Economic Surveys: Sweden
2011. OECD Publishing 2011, http://dx.doi.org/10.1787/eco_surveys-swe-2011-en, rozdz. 2
(w szczególności s. 41-42) – [dostęp: 12.04.2012] oraz J. Molin: How Has the Riksbank Managed the Financial Crisis? „Economic Review” (Riksbank) 2010, No. 1, s. 133-141.
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Obawiając się załamania na rynku nieruchomości, jeszcze jesienią 2008 r. bank
centralny ogłosił gwarancję hipotecznych listów zastawnych (ang. covered
bonds) emitowanych przez banki, udostępnił bankom 3-, 6- i 12-miesięczne
pożyczki zwiększające płynność oraz stworzył usługę kredytową dla instytucji
niefinansowych pod zastaw niepaństwowych papierów wartościowych celem
ułatwienia dostępu do kapitału. W międzyczasie Skarb Państwa wyemitował
obligacje, z których zebrane fundusze przeznaczono na wykup listów zastawnych celem ustabilizowania rynku hipotecznego. Stworzono również fundusz
gwarancyjny dla banków o wartości 1,5 bln koron szwedzkich18. Wreszcie Riksbank podniósł o 100% gwarancję depozytów (z 250 tys. SEK do 500 tys. koron
szwedzkich), aby nie dopuścić do paniki finansowej. W efekcie powyższych
działań Riksbank był zmuszony do przejęcia tylko dwóch podmiotów: Kaupthing
Bank Sverige AB (filii banku islandzkiego) oraz Carnegie Investment Bank AB. Na
początku 2009 r. jednostki te po postępowaniu naprawczym zostały sprzedane prywatnym inwestorom, a Riksbank odzyskał większość włożonych środków.
Rząd także działał szybko19. Już w październiku 2008 r. ogłoszono wdrożenie pakietu antykryzysowego, który ukierunkowano na wzmocnienie popytu
krajowego. Ogółem w 2008 i 2009 r. impuls fiskalny miał wynieść 83 mld koron
szwedzkich (2,7% PKB). Większość dotyczyła cięć podatkowych: redukcji podatku dochodowego od przedsiębiorstw, redukcji składek ubezpieczeniowych,
zwiększenia kwoty wolnej od podatku i zwolnień podatkowych od stosunku
pracy20 oraz zwiększenia wydatków na infrastrukturę, edukację i kwestie socjalne21. 1 mld koron szwedzkich przeznaczono na dodatkowe wsparcie aktywnej
polityki rynku pracy. Pracodawcy doświadczający trudności z płynnością finansową otrzymali możliwość jednorazowego opóźnienia odprowadzenia składek
ubezpieczeniowych o dwa miesiące. Kryzys mocno dotknął też szwedzki przemysł samochodowy, ale wsparcie rządu zostało skierowane do tego sektora
w zasadzie pośrednio: uchwalono przekazanie 3 mld koron szwedzkich do tego
sektora z przeznaczeniem na badania i rozwój, udzielono gwarancji pożyczkowych (łącznie do 20 mld koron szwedzkich) firmom opracowującym technologie przyjazne środowisku oraz zaoferowano 6-miesięczne pożyczki dla przedsiębiorstw z branż mających trudności z płynnością.
18
19
20

21

Aby uniknąć ryzyka hazardu moralnego banki korzystające z tego funduszu spotykały się jednak
z dużymi ograniczeniami wynagrodzeń dla kierownictwa oraz zostały obciążone kosztami gwarancji.
Zwięźle o pakiecie rządowym zob. S. Jochem: Op. cit., s. 17-22 i nast.
Jobbskatteavdraget to ulga podatkowa (aż do 1800 koron szwedzkich miesięcznie) dla osób
pracujących na etacie lub prowadzących działalność gospodarczą. Wprowadził ją rząd Reinfeldta w 2007 r. celem wzmocnienia bodźców do osiągania dochodów ze stosunku pracy, a nie
z transferów.
Przede wszystkim poprzez dofinansowanie samorządów lokalnych, które w zdecydowanej
większości ponoszą odpowiedzialność za te obszary. Dla przykładu w 2009 r. przeznaczono
dodatkowy 1 mld koron szwedzkich na służbę zdrowia, a w latach 2010-2011 5,5 mld koron
szwedzkich na edukację ustawiczną i zawodową.
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Na uwagę zasługuje to, iż pakiet wsparcia fiskalnego został w całości pokryty w ramach bieżącej polityki budżetowej. W 2008 r. budżet państwa zanotował nadwyżkę 135 mld koron szwedzkich, w roku następnym wystąpił deficyt
w wysokości -176 mld koron szwedzkich, a w 2010 r. budżet był już (mimo
obniżek podatków) prawie zrównoważony (-1 mld koron szwedzkich). Na 2011 r.
przewidywano nadwyżkę w wysokości 41 mld koron szwedzkich (1,2% PKB)22,
która w następnych latach ma wzrastać do 4% PKB. Tak korzystna sytuacja
fiskalna jest efektem restrykcyjnej polityki budżetowej prowadzonej nieprzerwanie od lat 90. W wyniku akumulacji długu publicznego do blisko 75% PKB
w 1998 r., na proces tworzenia budżetu nałożono liczne ograniczenia23, które
zaowocowały spadkiem długu do 39% w 2008 r.24 Dzięki temu Szwecja weszła
w kryzys z wyjątkowo stabilnymi finansami publicznymi, które były zdolne do
absorpcji omawianego impulsu fiskalnego.
W 2010 r. PKB Szwecji wzrósł o 5,5% (strefa euro +1,7%), głównie ze
względu na wzrost eksportu (+10,7%), inwestycji (+6,3%) i konsumpcji
(+3,5%). Gospodarka Szwecji szybko powróciła więc na ścieżkę wzrostu.
Oprócz pakietu fiskalnego duże znaczenie dla stabilizacji koniunktury przypisuje się też dewaluacji korony, która między czerwcem 2008 r. a lutym 2009 r.
osłabiła się o 21% względem euro i aż o 50% wobec dolara25. Riksbank już na
początku kryzysu ogłosił, iż nie będzie bronił kursu waluty traktując ją jako
bufor antykryzysowy.

Podsumowanie
Reakcję szwedzkich decydentów na kryzys można określić mianem podręcznikowej. Bez zbędnych opóźnień czasowych zastosowano ekspansywną politykę
fiskalną i monetarną. Co więcej, były to działania przemyślane i skuteczne, choć
fiskalny pakiet stymulacyjny zaprojektowano i przegłosowano w okresie zaledwie
8 dni (między 20 a 28 październikiem 2008 r.). Pomoc publiczna nie obejmowała jednak prostych transferów napędzających konsumpcję, lecz była skierowana
na długoterminową poprawę pozycji konkurencyjnej kraju (edukacja, infrastruktura), wsparcie polityki proekologicznej, wsparcie zatrudnienia oraz zmianę
struktury obciążeń podatkowych. Działania w sferze przemysłu nie przyjęły
natury protekcjonistycznej ani formy bezpośrednich dotacji, lecz zostały zapla22
23
24
25

Prop. 2010/11:100. 2011 års ekonomiska vårproposition: Bilaga 1: Tabellsamling makroekonomisk
utveckling och offentliga finanser. Finansdepartamentet, Stockholm 2011, s. 15.
M.in. obowiązek wykazania cyklicznej nadwyżki 2% PKB oraz maksymalnego poziomu wydatków.
W wyniku kryzysu dług publiczny wzrósł do 43%, ale w 2011 r. wyniósł zaledwie 37% PKB.
Rząd planuje zredukować dług do 19% PKB w 2015 r.
W marcu 2011 r. kurs korony wrócił do poziomu sprzed kryzysu i kontynuuje umacnianie się.
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nowane jako pomoc dla wszystkich firm w branży (choć przede wszystkim:
eksportowych, innowacyjnych i proekologicznych). Samorządy otrzymały też
dofinansowanie, które obejmowało politykę socjalną oraz automatyczne stabilizatory koniunktury, a więc podtrzymanie krajowego popytu.
Kryzys z początku lat 90. udzielił ważnej lekcji przede wszystkim Riksbankowi, wówczas był on zdecydowany bronić kursu korony (m.in. poprzez zwyżkę
stóp procentowych), co i tak zakończyło się niepowodzeniem, natomiast podczas
niedawnego załamania skoncentrował się na prowadzeniu jasno zdefiniowanej,
transparentnej polityki opartej na normach mających na celu wzmocnienie zaufania do systemu finansowego kraju. Riksbank ostro obniżał więc stopy procentowe oraz dbał o płynność sektora finansowego, starając się jednocześnie przeciwdziałać działaniom oportunistycznym wśród głównych jego aktorów.
Osłabienie korony było natomiast ważnym impulsem zwiększającym konkurencyjność szwedzkiego eksportu i ułatwiającym powrót dobrej koniunktury.

SWEDISH ANTI-CRISIS POLICY DURING THE 2008-2009 RECESSION
Summary
The global crisis of the late 2000s brought Sweden a deep, but short-lived recession. One ought to recognize, however, the actions taken by the authorities to fight
the contraction. The government, thanks to healthy public finances, was able to inject
a fiscal stimulus to the economy, which was aligned with long-term assumptions of
economic development of the country. The central bank, on the other hand, basing on the
experiences of the crisis of the early 1990s, followed a policy of liquidity support, full
transparency, free floating of currency and bringing back trust into the system. Owing to
the above actions the recession ended quickly and left no longstanding mark on the Swedish economy.

Monika Szudy
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

BUDŻETOWANIE ZADANIOWE JAKO ELEMENT
SPRAWNEGO PAŃSTWA – DOŚWIADCZENIA
HISZPANII
Wprowadzenie
Od początku lat 80. w większości krajów OECD następuje zmiana podejścia do procesu planowania budżetu i zarządzania sektorem publicznym w kierunku zarządzania opartego na efektach. Wynika ona m.in. z ewolucji oczekiwań
w stosunku do instytucji sektora publicznego – oczekiwań wzrostu jakości zarządzania oraz efektywności i skuteczności w realizowaniu programów. Z jednej
strony społeczeństwo stawia coraz większe wymagania w odniesieniu do usług
i świadczeń o charakterze publicznym. Z drugiej strony zmiany demograficzne,
a zwłaszcza starzenie się społeczeństw krajów rozwiniętych, przyczyniają się
w coraz większym stopniu do wzrostu deficytów budżetowych, a w konsekwencji także długu publicznego poszczególnych państw.
Możliwość realizacji ekonomicznych funkcji państwa w sposób bezpośredni jest uwarunkowana sprawnością funkcjonowania sektora finansów publicznych. Pośrednio natomiast sprawność tego sektora wpływa także na warunki
zrównoważonego wzrostu gospodarczego. W sytuacji gdy nadmierny deficyt
budżetowy i będący jego konsekwencją narastający dług publiczny stanowią
barierę zrównoważonego wzrostu gospodarczego, rodzi się potrzeba aktywnego
zarządzania środkami publicznymi o długofalowym i racjonalnym charakterze.
Podejmowanie wysiłku reformowania procesu zarządzania finansami publicznymi wynika z rosnącej potrzeby zwiększenia przejrzystości działań rządów
i osiąganych przez nie wyników, wzmocnienia odpowiedzialności za podejmowane działania i osiągane rezultaty, zwiększenia efektywności i sprawności
w procesie implementacji założeń polityki, ale także jej spójności1. Osiągnięciu
powyższych celów sprzyja wprowadzanie takich rozwiązań w obszarze sektora
1

J.K. Kristensen, W.S. Groszyk, B. Buhler: Outcome-focused Management and Budgeting.
OECD, Paris 2002, s. 30.
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finansów publicznych, jak wieloletnie planowanie budżetowe, system reguł fiskalnych i budżet w układzie zadaniowym.
Celem opracowania jest przedstawienie teoretycznych przesłanek doskonalenia
instrumentarium zarządzania finansami publicznymi, a także próba ewaluacji działań podjętych w tym celu w Hiszpanii, ze szczególnym uwzględnieniem budżetowania zadaniowego.

1. Nowe zarządzanie publiczne – aspekty teoretyczne
Ewolucja ekonomicznej roli państwa dokonująca się na przestrzeni wieków
wpłynęła na zmianę charakteru i zakresu realizowanych przez państwo funkcji2.
W krajach, gdzie władze publiczne przejęły odpowiedzialność za obszary,
w których wcześniej podstawowym regulatorem działalności był mechanizm
rynkowy, nastąpił istotny wzrost wydatków publicznych, także w relacji do
PKB. Załamanie koniunktury na rynkach międzynarodowych, którego jedną
z konsekwencji było pogłębienie trudności finansowych wielu państw, uwypukliło potrzebę dokonania głębokiej przebudowy sektora publicznego. Konieczne
jest nie tylko zmniejszenie zakresu ingerencji państwa mierzonego procentowym
udziałem wydatków budżetowych w PKB, ale także reorganizacja sektora publicznego prowadząca do zwiększenia sprawności jego działania.
Niezależnie od pierwszej z wymienionych kwestii, która ma charakter
głównie polityczny i ideologiczny, współcześnie w wielu krajach są podejmowane działania mające na celu zwiększenie skuteczności i efektywności realizacji funkcji państwa. Wyrażają się one przede wszystkim w zwiększaniu odpowiedzialności dysponentów środków budżetowych za kształt budżetu, we
wprowadzaniu planowania wieloletniego, reguł fiskalnych oraz reguł budżetowania zadaniowego stanowiącego narzędzie zarządzania przez cele3. Działania
2

3

Pod koniec XIX w. do głównych kompetencji państwa należało zagwarantowanie bezpieczeństwa i praw własności. W XX w. wśród obszarów, za które państwo przejmowało odpowiedzialność można wymienić ponadto regulację rynków, tworzenie prawa antymonopolowego,
regulowanie cen towarów strategicznych czy inwestycje infrastrukturalne i w kapitał ludzki.
Niejednokrotnie państwo odgrywało rolę inicjatora procesów rozwojowych poprzez promowanie industrializacji czy modernizacji społecznej. J. Kochanowicz: Reforming Weak States and
Deficient Bureaucracies. W: Intricate Links: Democratization and Market Reforms in Latin
America and Eastern Europe. Red. J.M. Nelson. Overseas Development Council, Washington,
DC 1994, s. 197-199.
Spośród wymienionych instrumentów pewne kontrowersje budzi system reguł fiskalnych.
Doświadczenia niektórych państw wskazują na to, że ich ustanowienie nie jest warunkiem koniecznym ani wystarczającym dla utrzymania dyscypliny budżetowej. Krytycy stosowania tego
instrumentu podkreślają także, że reguły fiskalne nie są ukierunkowane na rozwiązanie problemu, a jedynie na łagodzenie jego objawów. J. Iglesias Quintana: La presupuestación en un
doble contexto de descentralización e integración: la nueva regla fiscal española. „Boletín Económico de ICE” 2007, No. 2906, s. 43.
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te, stanowiąc jeden z elementów reformy sektora publicznego, są równocześnie
głównymi instrumentami, które mają służyć spełnieniu fiskalnych kryteriów
konwergencji i utrzymaniu dyscypliny budżetowej przez kraje członkowskie
Unii Europejskiej. Zgodnie z zaleceniami Rady Europejskiej ich stosowanie
powinno mieć jednak charakter działań uzupełniających w stosunku do ram UE4.
Budżetowanie zadaniowe oznacza wprowadzenie zarządzania środkami publicznymi poprzez cele na rzecz osiągania określonych wyników, które podlegają pomiarowi za pomocą ustalonego systemu mierników5. Idea budżetowania
zadaniowego, jako instrumentu służącego skutecznej i efektywnej realizacji
celów polityki fiskalnej państwa, jest związana z filozofią nowego zarządzania
publicznego (New Public Management, NPM), dominującą w krajach rozwiniętych od początku lat 80.6. Istotą NPM jest doskonalenie systemu zarządzania
w sektorze publicznym w celu lepszego wykorzystania zasobów pozostających
w dyspozycji państwa, m.in. poprzez adaptację metod i technik przedsiębiorczego zarządzania z sektora prywatnego czy włączanie organizacji non-profit do
procesów realizacji zadań publicznych7. Nowa formuła zarządzania publicznego
kładzie nacisk na mierzalne wyniki (za pomocą mierników oddziaływania, rezultatu
lub produktu), ukierunkowując proces podejmowania decyzji na misję i przyjęte
cele oraz na odpowiedzialność za realizację zadań. Budżetowanie zadaniowe na
podstawie wyników rozumianych jako zaawansowana procedura budżetowa powinno być uwarunkowane strategicznymi celami polityki gospodarczej państwa8.
Podstawę dla sformułowania budżetu zadaniowego stanowiły nowatorskie
metody planowania budżetowego stosowane w niektórych krajach rozwiniętych,
takie jak: metoda analizy rezultatów budżetowania (ang. preformance budgeting), planowanie i programowanie budżetowe (ang. plannig and programming
budgeting), metoda budżetowania przedsiębiorczego (ang. entrepreneurial budgeting), zarządzanie przez cele (ang. management by objectives), metoda analizy
kosztów i korzyści (ang. cost-effectiveness analysis), metoda budżetowania od
zera (ang. zero-based budgeting)9.
4
5
6
7

8
9

Pakt Stabilności i Wzrostu. Konkluzje prezydencji. Rada Unii Europejskiej, CONCL 1, REV 1
7619/1/05, Bruksela 23 marca 2005, s. 25.
E. Rudowicz: Budżet zadaniowy – reorganizacja w wydatkowania na zarządzanie finansami
publicznymi. „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2008, nr 65.
Nowe zarządzanie publiczne – skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce. Red.
T. Lubiąska. Difin, Warszawa 2009.
Inspiracją dla nowego podejścia była seria podobnych reform przeprowadzonych w krajach
o silnie zróżnicowanych systemach gospodarczych i politycznych, m.in. w Stanach Zjednoczonych,
Korei, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Francji, Brazylii, Australii, Szwecji, Nowej Zelandii i Kanadzie.
L. Kaboolian: The New Public Management: Challenging the Boundaries of the Management vs.
Administration Debate. „Public Administration Review” 1998, Vol. 58, No. 3, s. 189-193.
Ł. Hardt, M. de Jong: Budżet zadaniowy jako narzędzie poprawy jakości rządzenia w Polsce.
Sprawne Państwo, Program Ernest & Young, Warszawa 2011, s. 6.
S. Owsiak: Planowanie budżetowe a alokacja zasobów. PWE, Warszawa 2008, s. 42.
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Wśród najważniejszych implikacji NPM, a zatem także wprowadzania budżetu zadaniowego, należy wymienić:
1. Ograniczenie rozmiarów sektora publicznego, a także oddelegowanie części
uprawnień i odpowiedzialności na niższe szczeble zarządzania.
2. Podważenie monopolistycznej pozycji jednostek i zakładów budżetowych
poprzez wprowadzenie konkurencji ze strony firm prywatnych.
3. Zwiększenie efektywności w procesie dostarczania dóbr publicznych10.
4. Zastąpienie obywatela będącego pasywnym płatnikiem podatków konsumentem o silniejszej pozycji na rynku dóbr publicznych11.
5. Wzrost przejrzystości działań w sektorze publicznym i odpowiedzialności
urzędników za wykonanie zadań oraz zwiększenie spójności polityki12.
Opracowywaniu budżetu zorientowanego na efekty towarzyszą poważne
wyzwania, takie jak: pomiar rezultatów działania, kalkulacja kosztów realizacji
określonych celów, zarządzanie efektami, których osiągnięcie jest wynikiem
działalności różnych organizacji oraz problemy związane z wydajnością w kontekście przetwarzania informacji w procesie podejmowania decyzji, jak również
ich realizacji13. Ponadto, procesowi implementacji budżetu zadaniowego mogą
towarzyszyć zjawiska niepożądane:
1. Pomijanie oceny wpływu programów realizowanych przez instytucje publiczne na społeczeństwo, w związku ze skupieniem uwagi przede wszystkim
na ilościowych wskaźnikach dotyczących wydajności.
2. Nieporozumienia pomiędzy politykami (myślącymi raczej w kategoriach
wyników) a menedżerami (myślącymi w kategoriach wydajności).
3. Ograniczenie ilości informacji o realizowanych zadaniach14.

2. Elementy nowego zarządzania publicznego w Hiszpanii
Od połowy lat 70. w hiszpańskim systemie budżetowym dokonują się
przemiany, które można uporządkować następująco:
1. Okres, w którym podejmowano działania mające na celu poprawę technik
planowania oraz wprowadzenie usprawnień technicznych – lata 1976-79.
10

11
12
13
14

Budżet zadaniowy umożliwia eliminowanie wydatków najmniej efektywnych bądź nieefektywnych z punktu widzenia społeczeństwa i gospodarki oraz nagradzanie tych programów, które
charakteryzują się wysoką skutecznością.
M.J. Smith: Reconceptualizing the British State: Theoretical and Empirical Challenges to Central Government. „Public Administration” 1998, Vol. 76, Iss. 1, s. 45-72.
J.K. Kristensen, W.S. Groszyk, B. Buhler: Outcome-focused Management and Budgeting.
OECD, Paris 2002, s. 29.
Ibid., s. 29.
Ibid., s. 7.
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2. Etap, w którym opracowywano programy planowania wydatków budżetowych – obejmujący lata 1984-94.
3. Okres, w którym wprowadzano podstawowe regulacje prawne dotyczące
stabilizacji budżetowej – lata 1994-2006.
4. Etap, w którym nastąpił powrót do idei zarządzania wynikowego – przypadający na lata 2003-200815.
Po śmierci gen. Franco, a przed przyjęciem demokratycznej konstytucji
w 1978 r., w okresie kluczowych przemian demokratycznych, uwaga władz
hiszpańskich była skupiona przede wszystkim na zwiększaniu wpływów budżetowych. Niemniej jednak ówczesne plany rozwojowe zakładały stosowanie metodologii pozwalającej na ocenę ex ante inwestycji publicznych oraz analizę
kosztów i korzyści projektów realizowanych w sferze publicznej. Programy te
odnosiły się tylko do projektów gospodarczych, pomijając szersze społeczne
programy. Podstawowymi niepowodzeniami tego okresu były: częsty brak powiązania planowanych kosztów inwestycji z rzeczywistą alokacją środków, brak
spójności polityki budżetowej, jak również brak instytucjonalnych możliwości
monitorowania i zarządzania cyklem budżetowym.
W pierwszej połowie lat 80. XX w. Hiszpania doświadczyła poważnego
kryzysu gospodarczego. W tych warunkach, w 1984 r. rząd pod przewodnictwem Felipe Gonzaleza, który przywiązywał dużą wagę do reformy administracji publicznej oraz poprawy efektywności rządzenia, zobligował wszystkie departamenty i organizacje publiczne do przedstawiania wydatków zgodnie
z ujednoliconą klasyfikacją, co zaowocowało standaryzacją informacji o wydatkach budżetowych. W okresie tym przeprowadzono także intensywną komputeryzację administracji publicznej, zwłaszcza tych instytucji, których działanie
było kluczowe w procesie budżetowania. Ponadto, wprowadzono nowe techniki
audytu, które miały przyczynić się do zmniejszenia uciążliwości prowadzonych
kontroli przy równoczesnym umożliwieniu kontrolerom dokonania ogólnej oceny działalności podmiotu, a nie tylko oceny zgodności procedur z wymogami
prawnymi16. Pierwowzorem owych zmian były reformy realizowane w Stanach
Zjednoczonych. Późniejsze zmiany wynikały przede wszystkim z zewnętrznej
presji na rząd hiszpański, który w związku z procesem przystąpienia do strefy
euro został zobligowany do osiągnięcia fiskalnej konsolidacji po 1994 r.
Działania modernizacyjne prowadzone w tamtym okresie nie przyniosły
zadowalających rezultatów. Reformatorom nie udało się ani zwiększyć stopnia
koordynacji w procesie budżetowania, ani osiągnąć większej spójności w sferze
15

16

X. Ballart, E. Zapico: Budget Reforms in Spain – Beyond Budget Stability to Substantive Performance. W: The Reality of Budget Reform: Counting the Consequences in 11 Advanced Democracies. Red. J. Wanna, L. Jensen, J. de Vries. Legar, London 2010, s. 4.
Ibid., s. 5.
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wydatków budżetowych. Trudności, jakie pojawiały się w procesie budżetowania ograniczały motywację oraz działania departamentów i agencji odpowiedzialnych za realizację wydatków budżetowych. Do podstawowych barier należały: problemy z właściwym formułowaniem celów, doborem odpowiednich
i użytecznych wskaźników czy powiązaniem działalności poszczególnych departamentów z jej społecznymi skutkami, jak również ze strategicznym planem
działania rządu17. Dynamiczny wzrost wpływów budżetowych od połowy lat 80.
do wybuchu kryzysu gospodarczego w 1993 r. oraz zbyt optymistyczne oczekiwania dotyczące wzrostu gospodarczego przyczyniły się do tego, że Wspólnoty
Autonomiczne18 miały poważne trudności z zaspokojeniem potrzeb społeczeństwa zgłaszanych przede wszystkim w obszarze edukacji, ochrony zdrowia
i infrastruktury publicznej. Rozbieżność oczekiwań społecznych i możliwości
finansowych władz publicznych zaowocowały wzrostem deficytu budżetowego
i długu publicznego, którego ciężar w części ponosiły także władze regionalne
i lokalne19.
W połowie lat 90. zakwestionowano użyteczność budżetowania zadaniowego, a uwaga rządzących skupiła się na procesie integracji walutowej w ramach UGW i konieczności wypełnienia kryteriów konwergencji. W warunkach
dynamicznego wzrostu gospodarczego w latach 1994-2007, który sprzyjał wzrostowi wpływów budżetowych i przy umiarkowanej dyscyplinie dotyczącej wydatków budżetowych rząd Hiszpanii zdołał zrównoważyć budżet państwa
w 2000 r. i osiągnąć nadwyżkę budżetową w latach 2005-0720. W okresie tym podjęto działania mające na celu sformalizowanie równowagi budżetowej. Ustawa
z 2001 r., wraz z nowelizacją z 2006 r., wprowadziły istotne mechanizmy, które
mają przyczynić się do zwiększenia stabilności systemu budżetowego, m.in.:
1. Wprowadzono regułę fiskalną dotyczącą wysokości deficytu budżetowego na
poziomie 1% PKB dla wszystkich poziomów władzy łącznie: 0,2% PKB dla
rządu centralnego, 0,75% PKB dla rządów Wspólnot Autonomicznych oraz
0,05% PKB dla władz lokalnych.
2. W okresie pogorszenia koniunktury władze mogą zwiększyć deficyt budżetowy, pod warunkiem że dodatkowe wydatki zostaną przeznaczone na inwestycje zwiększające produktywność systemu; wydatki te nie mogą przekraczać 0,5% PKB na wszystkich poziomach administracji, kształtując się na
17
18
19

20

Ibid., s. 5.
Hiszpania charakteryzuje się wysokim stopniem decentralizacji fiskalnej. Obecnie ponad 50%
wydatków publicznych jest realizowanych przez władze regionalne i lokalne.
Na początku lat 90. deficyt budżetowy sięgnął 5% PKB i nie uległ zmniejszeniu aż do 1998 r.,
kiedy to władze regionalne odpowiadały za niemal 20% tego deficytu. M. Miaja: Fiscal Discipline in a Decentralized Administration: The Spanish Experience. OECD, „Journal on Budgeting” 2005, Vol. 5, No. 2, s. 44.
X. Ballart, E. Zapico: Op. cit., s. 6.
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maksymalnym poziomie: 0,2% dla budżetu centralnego, 0,25% PKB dla rządów Wspólnot Autonomicznych oraz 0,05% dla rządów lokalnych.
3. Kalkulacja budżetu krajowego została podporządkowana europejskiemu systemowi rachunków narodowych i regionalnych.
4. W rocznym budżecie uwzględnia się 2% rezerwę budżetową, która może być
uruchamiana wyłącznie w przypadkach wyższej konieczności; tworzenie takiej rezerwy zmniejsza prawdopodobieństwo powstania rozbieżności w procesie wykonywania budżetu.
5. Wprowadzono zakaz wykorzystywania przez rząd nadwyżki wygenerowanej
przez fundusze ubezpieczenia społecznego w celu pokrycia deficytu budżetowego; ponadto, władze regionalne i lokalne nie mogą kompensować między sobą powstałych deficytów budżetowych.
6. Władze centralne mogą kontrolować władze niższych szczebli w przypadku
poważnego zagrożenia realizacji ogólnych celów stabilizacji21.
Powyższe rozwiązania, wraz ze zmianami w generalnym prawie budżetowym dokonanymi w 2003 r., stanowiły swego rodzaju powrót do idei zarządzania poprzez wyniki, którego próbę implementacji przeprowadzono w latach 80.
poprzedniego stulecia. W ustawie z 2003 r. zapisano reguły budżetowania poprzez cele oraz instrumenty analizy wynikowej pozwalające określić zakres realizacji zadań i założonych rezultatów22. Zadanie wieloaspektowej oceny wyników powierzono Państwowej Agencji ds. Ewaluacji Polityki Państwa i Jakości
Usług Publicznych, powstałej w 2007 r. pod patronatem Ministra Administracji
Publicznej23. Budżet państwa nadal jest uchwalany corocznie, jednak od 1998 r.
prace w sektorze publicznym opierają się na długookresowych scenariuszach
i wieloletnim programowaniu.
Ustanowienie rygorystycznych reguł fiskalnych miało zapobiec tendencji
do niekontrolowanego wzrostu wydatków publicznych. Już w 2008 r., pomimo
nadwyżek budżetowych osiąganych w latach 2005-07, odnotowano jednak deficyt na poziomie 4,2% PKB (tab. 1).

21

22
23

Ley de Estabilidad Presupuestaria 18/2001 z 12 grudnia 2001 r. (Ley 18/2001, BOE 298, 13
grudnia 2001) oraz Ley de reforma de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria 15/2006
z 27 maja 2006 r. (Ley 15/2006, BOE 136, 27 maja 2006).
Ley General Presupuestaria 47/2003 z 26 listopada 2003 r. (Ley 47/2003, BOE 284, 26 listopada 2003).
Możliwość utworzenia tego rodzaju agencji daje ustawa z 2006 r. Prawo o Agencjach Państwowych, która dopuszcza utworzenie jedenastu takich podmiotów. W latach 2007-2008 sześć
jednostek administracji publicznej przekształcono w podobne agencje, których działalność dotyczy takich obszarów, jak działalność wydawnicza, badania naukowe, współpraca międzynarodowa i rozwój, meteorologia, kontrola i bezpieczeństwo ruchu powietrznego czy przeciwdziałanie dopingowi w sporcie. X. Ballart, E. Zapico: Op. cit., s. 9.
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Tabela 1

Równowaga budżetowa Hiszpanii w latach 2008-2013 (w % PKB)
Kraj/lata
Hiszpania
a

2008
-4,2

2009
-11,2

2010
-9,3

2011
-8,5

2012a
-6,0

2013a
-5,7

– wielkości przewidywane.

Źródło: Fiscal Monitor: Balancing Fiscal Policy Risks. World Economic and Financial Surveys, IMF April
2012, s. 2.

Podsumowanie
Przemiany w obszarze instrumentów realizacji polityki fiskalnej w Hiszpanii wpisują się w obserwowane w wielu krajach tendencje w tym zakresie, przy
czym zmiany reguł opracowywania budżetu oraz w zarządzaniu zasobami publicznymi były realizowane stopniowo, czego wyrazem było etapowe wprowadzanie elementów budżetowania opartego na wynikach.
Czynniki, które wpływały na tempo i zakres zmian miały charakter zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny. Najistotniejszymi wewnętrznymi czynnikami,
które hamowały proces adaptacji zasad NPM były trudności i wynikające z nich
niepowodzenia dotyczące implementacji instrumentów budżetowania zadaniowego. Wśród czynników o charakterze zewnętrznym przede wszystkim należy
wymienić presję na wypełnienie kryteriów konwergencji związaną z przystąpieniem Hiszpanii do Unii Gospodarczej i Walutowej. W połączeniu z dobrą koniunkturą, jakiej Hiszpania doświadczyła w latach 1994-2007 i jej pozytywnym
wpływem na sytuację w budżecie państwa, presja ta jednak przyczyniła się do spowolnienia prac nad usprawnianiem procesu zarządzania zasobami publicznymi.
Załamanie koniunktury gospodarczej na rynkach międzynarodowych i kryzys gospodarczy, którego Hiszpania doświadczyła w 2008 r. pokazały, iż skuteczność wprowadzonych regulacji jest ograniczona, a zastosowane rozwiązania
niewystarczające dla utrzymania dyscypliny budżetowej. Wprowadzenie reguły
fiskalnej dotyczącej deficytu budżetowego na wszystkich szczeblach administracji publicznej, ustalonej na poziomie bardziej rygorystycznym w porównaniu do
ograniczenia narzuconego przez Unię Europejską, nie uchroniło Hiszpanii przed
utratą stabilności fiskalnej i wzrostem deficytu budżetowego powyżej poziomu,
jaki odnotowano w latach 90. XX w.
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PERFORMANCE BUDGETING AS AN ELEMENT
OF EFFICIENT STATE – EXPERIENCES OF SPAIN
Summary
The article presents an overview of the Spanish trajectory in budgetary reforms,
especially in the area of fiscal stability and discipline and their theoretical premises. The
reforms are connected with a tendency observed in many high developed countries,
which resign from traditional administration of public sector and adopt rules of New
Public Management. The aim of undertaken actions is to increase an efficiency and
effectiveness of the fiscal policy through such instrument as long-term budget planning,
system of fiscal rules and performance budget.
The article reports changes to budget process and resources management, particularly in central government of Spain since the second half of the 1970s. Finally, discussion turns to an evaluation of the main outcomes of the reforms attempted in the area of
budgeting process.
Spain has followed a long path of incremental budgetary reforms comprising of attempts to rationalize spending decisions. The conclusions suggest that the process is not
yet accomplished and budgetary system is still vulnerable to external factors.

Dominika Bochańczyk-Kupka
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

KLASTRY W JAPONII
Wprowadzenie
Tworzenie klastrów jako sposób podnoszenia konkurencyjności krajów, regionów, miast czy też przemysłów jest obecnie bardzo popularnym narzędziem.
Wiele państw, szczególnie wysoko rozwiniętych korzysta z tej formy rozwijania
wybranych przemysłów, regionów czy miast. Również same przemysły oraz
skupiska przedsiębiorstw, zdając sobie sprawę z przewagi jaką osiągają, wspólnie formują klastry. Klastry są również bardzo popularne w Japonii, gdzie historia tworzenia klastrów jest bardzo długa. Dodatkowo Japonię cechuje ogromna
różnorodność klastrów, zarówno obecnie funkcjonujących, jak i tych historycznych. Państwo to można więc uważać za zagłębie wiedzy o klastrach, jednakże
w literaturze polskiej istnieje znikoma liczba pozycji poświęconej tej tematyce.
Celem artykułu jest przedstawienie historii klastrów w Japonii, w szczególności po II wojnie światowej. Rozwój istniejących i powstawanie nowych klastrów zostanie omówione w powiązaniu z fazami rozwoju przemysłowego tego
kraju. Szczególną uwagę poświęci się roli państwa w ich tworzeniu, wspieraniu
oraz promowaniu. Ponadto zostaną ukazane realizowane obecnie rządowe inicjatywy wspierające klastry. Z uwagi na ogromną różnorodność rodzajów,
w dalszej części będą omówione istniejące w literaturze typologie klastrów wraz
z przykładami. W końcowej części artykułu zostanie wspomniana koncepcja
klastra ponadnarodowego, która została stworzona w Japonii, a następnie implementowana w większości krajów Azji Południowo-Wschodniej.

1. Japońskie klastry – informacje podstawowe
W Japonii istnieje wielowiekowa tradycja tworzenia klastrów1. Najstarsze
istniejące grona sięgają swoją historią nawet XII w. (Seto, Seki). Wiele klastrów
1

Według M. Portera, twórcy współczesnej teorii klastrów, klastry to geograficzne skupiska
wzajemnie powiązanych jednostek gospodarczych, producentów finalnych produktów, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek usługowych, firm działających w pokrewnych sektorach
i związanych z nimi instytucji w określonych dziedzinach, konkurujących i współpracujących
ze sobą. M. Porter: Porter o konkurencji. PWE, Warszawa 2001, s. 246.
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powstało w XVII i XVIII w. (Kirysu, Komatsu, Tsubame). Ze wszystkich 537
klastrów funkcjonujących w 1996 r., 36% istniało przed okresem Meiji (tj. przed
1868 r.), 28% pojawiło się podczas okresu Meiji (1868-1912) i 21% rozwinęło
się po 1945 r.2. W ciągu kolejnych wieków klastry gromadziły więc umiejętności niezbędne do wytwarzania wysoko wyspecjalizowanych produktów. Czynnikiem, który sprawił, że niektóre grona rozwijały się przez tak długi okres była
dostępność surowców oraz półproduktów niezbędnych w produkcji, w ten sposób rozwijały się klastry w Seto i Tsubame. Innym czynnikiem historycznym,
który był istotny w przypadku rozwoju innych klastrów, był duży rynek pracy
powstający w następstwie istniejącej rozległej sieci dróg łączących największe
miasta pozostające w klastrze – tak rozwijał się klaster w Seki. Powstanie klastrów mogło wynikać także z przypadku – tak powstał w czasie I wojny światowej klaster produkcji sztućców w Tsubme, a w czasie II wojny światowej klaster
odzieżowy w Gifu.
Obecnie klastry w Japonii występują na obszarze całego kraju, zarówno
wokół wielkich aglomeracji, jak i na terenach wiejskich. Istotną cechą organizacji japońskiego przemysłu jest fakt, że japońskie małe i średnie przedsiębiorstwa
bardzo często formują klastry. Grona są jednakże bardzo zróżnicowane, zarówno
pod względem charakteru, jak i wielkości. Tworzone są zarówno w przemysłach
wysokiej technologii, jak i w branżach tradycyjnych. W 1996 r. Agencja Małych
i Średnich Przedsiębiorstw podjęła się analizy sytuacji klastrów w Japonii.
Z przeprowadzonych badań wynikało, że cechuje je ogromna różnorodność pod
względem wielkości (zarówno biorąc pod uwagę przeciętną liczbę firm funkcjonujących w klastrze, jak i przeciętne generowane przez nie zatrudnienie). Wśród
537 wyróżnionych klastrów – 126 występowało w przemyśle tekstylnym (co
stanowiło 23,5% ogółu istniejących gron), w przemyśle przetwórczym istniało
83 klastrów (15,5%), odzieżowym 34 klastrów (6,3%), stolarskim i meblarskim
78 (14,5%), ceramicznym 62 (11,5%) oraz maszynowym 56 (10,4%)3.
Warto zwrócić także uwagę na indywidualne uwarunkowania rozwoju klastrów w Japonii. Dotyczą one przede wszystkim czynników geograficznych
i historycznych. Warunki geograficzne Japonii sprzyjają rozwojowi tego typu
inicjatyw. Kraj ten musi organizować i zarządzać działalnością przemysłową
w ograniczonej przestrzeni wyznaczonej przez archipelag. Na stosunkowo niewielkiej powierzchni wynoszącej 377,8 tys. km2 funkcjonuje blisko 5 mln małych i średnich przedsiębiorstw, więc nawet w sposób naturalny tworzą się skupiska przedsiębiorstw. Ponadto w Japonii występują unikalne regiony,
2

3

H. Yamawaki: The Evolution and Structure of Industrial Clusters in Japan. World Bank Institute, 2001, s. 14. Podaję za: B. Mikołajczyk, A. Kurczewska, J. Fila: Klastry na świecie. Studia
przypadków. Difin, Warszawa 2009, s. 114.
Ibid., s. 115.
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wymuszające tworzenie przedsiębiorstw w danym obszarze, np. ze względu na
istniejący surowiec, czy bliskość portów4.

2. Historyczne etapy rozwoju klastrów w Japonii
Biorąc pod uwagę czynniki historyczne warto przeanalizować historię gospodarczą Japonii ostatnich kilkudziesięciu lat. Powojenny rozwój gospodarczy
Japonii można podzielić na kilka zachodzących na siebie etapów. Dla każdego
z nich można określić dominujący typ przemysłu, a także zidentyfikować przeważający rodzaj tworzonych w tym okresie klastrów. Powołując się na pracę
T. Ozawy, można wyróżnić 5 podstawowych faz/etapów5.
W etapie I, obejmującym lata 50. i pierwszą połowę lat 60. XX w., gospodarkę japońską charakteryzowała ekspansja przemysłów wymagających dużych
nakładów pracy, m.in. tekstylnego, ceramicznego, metalurgicznego, oświetleniowego oraz innych przemysłów lekkich. Przeważał nastawiony na intensyfikację eksportu przemysł typu Heckschera-Ohlina6. Dominującą formą przestrzennej organizacji były grona jiba-sangyo, czyli oparte na społecznościach
lokalnych klastry przemysłowe złożone przede wszystkim z małych i średnich
przedsiębiorstw, często rodzinnych, znane w literaturze pod pojęciem klastrów
marshalowskich (por. tab. 1). Struktura ich działalności była nienowoczesna,
często wymagająca podzlecania wykonania podzespołów małym, chałupniczo
działającym firmom rodzinnym, które działalność zaopatrzeniową, finanse oraz
marketing zlecały następnie pośrednikom lub kompaniom handlowym. W analizowanym okresie setki klastrów typu jiba-sangyo było rozsianych na całym
terenie Japonii. W kolejnych dekadach, mimo rosnącej ceny pracy oraz gwałtownej aprecjacji jena oraz dzięki elastycznej dywersyfikacji produkcji, były one
w stanie przekształcić się w przemysły o wysokiej wartości dodanej. Tego typu
4
5

6

Podstawowe dane statystyczne pochodzą z portalu http://www.azjapacyfik.pl [dostęp: 10.04.2012].
T. Ozawa: Stuctural Transformation, Flying-Geese Style and Industrial Clusters: Theoretical
Implications of Japa,s Postwar Experience. Center on Japanese Economy and Business, Columbia Business School, Columbia University, Nowy Jork 2004.
Przez klasyczną (tradycyjną) teorię wymiany międzynarodowej rozumie się zbiór koncepcji
mających swe źródło w teorii przewagi komparatywnej D. Ricardo, w tym z modelem Heckschera-Ohlina w jego wersji podstawowej. Model Heckschera-Ohlina jest modelem rynku, zakładającym, iż rynki towarów i czynników produkcji są rynkami doskonałymi (tradycyjne modele wymiany międzynarodowej nie brały pod uwagę niedoskonałości rynku). W takiej sytuacji
optymalna z punktu widzenia Pareto jest specjalizacja krajów zgodnie z zasadą przewagi komparatywnej. Jedyną dopuszczalną formą wymiany międzynarodowej w tym modelu jest handel,
dlatego też umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstwa sprowadza się w tym modelu
do handlu. Więcej w: M.Gorynia: Teorie handlu międzynarodowego a zagadnienie internacjonalizacji przedsiębiorstwa. „Ekonomista” 1988, nr 5.
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klastry przemysłowe wykorzystujące intensywnie zasoby pracy zwane są w literaturze przedmiotu klastrami „cottage-industry clusters” typu marshalowskiego7.
W etapie II, obejmującym koniec lat 50., lata 60. i początek lat 70., dominowały tradycyjne, lecz zniszczone w czasie II wojny światowej przemysły:
ciężki i chemiczny, w tym hutnictwo, petrochemia oraz włókiennictwo syntetyczne. W tym okresie grona rozwijały się głównie wzdłuż wybrzeży. Stworzono wiele klastrów typu konbinato, umożliwiających importowanie surowców
naturalnych, a następnie przetwarzanie ich w gotowe produkty, które eksportowano czerpiąc korzyści z taniego eksportu oceanicznego. Przewaga konkurencyjna tych klastrów wynikała więc głównie z możliwości obniżenia kosztów
transportu. Przykładem takiego klastra był np. klaster stalowy Kawasaki. Klaster
typu konbinato był tworem łączącym politykę państwa, specyficzne cechy geograficzne rejonu oraz produkcję przemysłową. Jego wyniki ekonomiczne ukazały, że jest on niespodziewanie efektywnym sposobem organizacji zasobów
(szczególnie surowców) dzięki zmniejszeniu produkcji oraz redukcji kosztów
transakcji. Wydaje się, że ten typ klastra umożliwił Japonii stanie się największym na świecie i najbardziej konkurencyjnym producentem i eksporterem stali.
Finansowanie kapitałochłonnych przemysłów przez system „banku głównego”
oraz istnienie wielkich grup przemysłowych (jap. keiretsu) to również cechy
charakterystyczne tego etapu rozwoju przemysłowego Japonii. W tym okresie
istniało sześć głównych grup keiretsu, z których każda była kierowana i koordynowana przez główny bank (w procesach modernizacji przemysłu ciężkiego
i chemicznego)8. Wszystkie te grupy poprzez wzajemną rywalizację w organizacji nowoczesnych przemysłów stworzyły zamkniętą gospodarkę we własnym
obrębie. Każdy z banków keiretsu był w stanie finansować kapitałochłonne
przemysły dzięki pożyczkom, ale jedynie tak długo, jak długo mógł korzystać
z zasobów finansowych Banku Japonii. Uważa się, że klastry typu konbinato
powstały w skutek wzajemnej rywalizacji pomiędzy keiretsu oraz dzięki polityce
rządu i pomocy finansowej państwa.
W etapie III, który rozpoczął się w latach 60. i trwał do lat 80., w gospodarce wysoką dynamiką rozwojową charakteryzował się przemysł tzw. dóbr montażowych, czyli związany z produkcją samochodów, odbiorników telewizyjnych
czy innego sprzętu elektronicznego (tzw. wczesnej generacji dóbr elektronicznych, np. kalkulatorów). Ogromne przeobrażenia w gospodarce, jakich doświad7

8

H. Wai-chung Yeung: Industrial Clusters and Production Networks in Southeast Asia: A Global
Production Networks Approach. W: Production Networks and Industrial Clusters: Integrating
Economies in Southeast Asia. Red. I. Kuroiwa, M. Heng Toh. Institute of Southeast Asian Studies, Singapur 2008, s. 83-120.
Y. Miyazak: Rapid Economic Growth in Post-War Japan – With Special Reference to
Excessive Competition and the Formation of Keiretsu. „The Developing Eonomies” 1967, nr 5,
s. 329-350.
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czyła Japonia w analizowanym okresie wydają się prawie niemożliwe do osiągnięcia. Dotknięta biedą wojenna gospodarka Japonii w ciągu trzech dekada
stworzyła najbardziej konkurencyjny przemysł samochodowy świata. Szczególnie istotny był również fakt, iż siła nabywcza jaką dysponowali Japończycy była
bardzo niewielka i tradycyjne metody produkcji masowej, znane z fabryk Forda
czy dzieł Taylora, wymagające bogatego rynku wewnętrznego nie mogły się
sprawdzić. Dla tego okresu charakterystyczne były klastry typu just-in-time-delivery. Były one skupione wokół głównego przedsiębiorstwa, najczęściej
firmy montażowej i tworzyły je sieci małych przedsiębiorstw, głównie o charakterze dostawców, które następnie korzystały z sieci własnych poddostawców itd.
Przemysł samochodowy w Japonii charakteryzował więc się piramidalną strukturą produkcji, na szczycie której było kilka głównych firm montażowych (Toyota, Nissan, Honda), a na dole tej struktury istniała grupa 30 000 małych, rodzinnych firm, często trudniących się chałupnictwem. Podział pracy miał
charakter wertykalny i odbywał się równolegle do faz procesu produkcyjnego,
co umożliwiało wysoką specjalizację pracy. Ten podział pracy był również
związany z koncepcją keiretsu. Taki rodzaj przemysłowej organizacji i zarządzania pozwalał przemysłowi odnosić korzyści z transakcji wewnątrz keiretsu,
opierający się na przewadze komparatywnej firm na różnych poziomach produkcji. Japońska przewaga absolutna w handlu międzynarodowym samochodami miała w dużej mierze swe źródło w możliwości wykorzystania przewagi
komparatywnej wewnątrz systemu keiretsu. Dodatkowo w okresie tym do rozwoju przemysłu samochodowego przyczyniły się innowacje w zarządzaniu,
takie jak metoda lean production zastosowana przez Toyota Motor Company9.
Charakteryzuje się ona istnieniem zespołów wykwalifikowanych robotników,
elastycznym rozmieszczeniem maszyn produkcyjnych w hali produkcyjnej, nieczytelnym podziałem obowiązków wśród załogi produkcyjnej, spłaszczoną
strukturą nadzorczą, metodą just in time10, procesem kontroli jakości dokonywanym bezpośrednio przez pracowników, a nie specjalistów po zakończonym procesie produkcji danego elementu oraz przyjęciem przez pracowników idei kazein, polegającej na ciągłym doskonaleniu11. W konsekwencji istnienia tych
wszystkich czynników, każdy producent samochodów stawał się głównym mon9
10

11

Por.: J. Womack, D. Jones, D. Ross: The Machine that Changed the World. Macmillan, New
York 1990.
Podstawową cechą tego systemu produkcji jest eliminacja zapasów oraz ograniczenie przemieszczania się materiałów (surowców, części, półfabrykatów oraz gotowych produktów) do
sytuacji, w których występuje na nie zapotrzebowanie. Oznacza to odwrócenie tradycyjnego
podejścia, w którym najpierw producent stara się wytworzyć dużą serię wyrobów po jak najniższych kosztach, a następnie poszukuje się nabywcy. W systemach JIT produkcja jest zainicjowana pojawieniem się popytu. JIT dąży do zminimalizowania wielkości zapasów. Zapasy buforowe powstają zazwyczaj u kooperantów.
M. Imai: Kajzer. Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii. MT Business, Kraków 2007.
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tażystą podzespołów samochodowych. Wokół tego przedsiębiorstwa istniała
duża liczba wyspecjalizowanych poddostawców, funkcjonujących w ramach
porozumień just in time. Wszystkie te elementy tworzyły razem klaster typu
just-in-time-delivery cluster. Znakomitym przykładem takiego klastra było tzw.
miasto zamkowe Toyoty (Toyota castle town). Uważa się, że to właśnie dzięki
tego rodzaju klastrom, w ciągu 30 lat Japonia stała się światową potęgą motoryzacyjną.
Tabela 1
Fazy rozwoju klastrów w Japonii

Fazy rozwoju

Faza intensyfikacji pracy,
Heckschera-Ohlina
(tekstylia)

Podstawowe
źródło przewagi

Zewnętrzna
ekonomia
skali typu
Marshalla

Charakterystyka struktury rynkowej

Grupy małych przedsiębiorstw
(silna konkurencja)

Typ klastra

Jiba sangyo
Tradycyjne
marshalowskie

Mechanizm
koordynacji

Niewidzialna
ręka rynku,
głównym
źródłem
rozwoju
rynku

Przykład

Tsubame
(sztućce,
metalurgia)

Faza intenFaza intensyfikacji
Faza intensysyfikacji
efektów
fikacji wiedzy
montażu
skali
(mikroczipy)
(samochody)
(stal)
Ekonomia
Powiązania
skali
zewnętrze
Ekonomia
pionowej
opierające się
i zasięgu,
afiliacji
na badaniach
powiązania
i rozwoju
zewnętrzne
Oligopole na
szczycie
Konkurencja
Oligopole
hierarchii,
monopolina dole silna
styczna
konkurencja
Parki badawKlastry JIT
czo-rozwoskupione
jowe, głównie
Kombinato wokół główcentra badawnych korpocze wielkich
racji
firm
Widzialna
ręka rynku, Widzailana
głównym
i zaciśnięta
Widzailana
źródłem
ręka rynku,
i zaciśnięta
rozwoju
głównym
ręka rynku
keiretsu
źródłem
kierowanego
działania
przez pańkeiretsu
stwo
Kawasami
Technopolie/
Toyota
(stal)
/Regionalne
Hiroshima
centra badań
Yawata
(Mazda)
(stal)
Tsukuba

Faza intensyfikacji IT –
McLuhana
(sieć)

Przedsiębiorczość

Sieci lokowane
na terenach
miejskich

Głównie nowe
typu spin-off

Głównym źródłem rozwoju
rynek

Shibuya
Dolina Bitowa

Źródło: T. Ozawa: Stuctural Transformation, Flying-Geese Style and Industrial Clusters: Theoretical Implications of Japan’s Postwar Experience. Center on Japanese Economy and Business, Columbia Business
School, Columbia University, New York 2004, s. 11.

Klastry w Japonii

55

W etapie IV, rozpoczętym w latach 80., polityka gospodarcza największy
nacisk kładła na rozwój branż technologicznych, produkujących sprzęt elektroniczny najnowszej generacji. W tym okresie dynamiczny rozwój odnotowywały
technologie informacyjne, biotechnologie oraz nanotechnologie. Powstające
klastry miały charakter badawczy i koncentrowały się na współpracy przedsiębiorstw ze zlokalizowanymi w pobliżu uniwersytetami oraz jednostkami badawczymi. W tym okresie powstawały klastry badawcze, na wzór amerykańskiej
Doliny Krzemowej.
W tej fazie rozwoju gospodarczego Japonii dużą rolę odegrała polityka
państwa. Jej przejawem był powołany w 1984 r. program tzw. technopolii, czyli
przekształcania regionalnych gospodarek w centra naukowe, w których skład
wchodziły uniwersytety, przemysły o zaawansowanej technologii oraz lokalne
przedsiębiorstwa. Koordynatorem całego przedsięwzięcia było Ministerstwo
Handlu Zagranicznego i Przemysłu – MITI. Za faktyczne planowanie i finansowanie w ramach poszczególnych technopolii były natomiast odpowiedzialne
władze lokalne. Część z technologii nie przyniosła jednakże oczekiwanych rezultatów, co było tłumaczone tym, że sztucznemu powoływaniu technopolii nie
towarzyszył naturalny przepływ ludzi i pracy oraz nie została przekroczona tzw.
masa krytyczna konieczna do powstania efektu synergicznego12. Wysoko wykwalifikowani pracownicy nie byli chętni do opuszczania wielkich aglomeracji,
takich jak Tokio i przenoszenia się do technopolii13.
W celu wsparcia projektu technopolii w 1986 r. MITI rozpoczęło następny
program mający na celu rozwój badań i rozwoju. Kolejną inicjatywą państwa
było powołanie regionalnych centrów badawczych mających za zadanie gromadzenie „wiedzy przemysłowej”. W sumie postało 28 tego typu klastrów. Ten
projekt także nie przyniósł oczekiwanych rezultatów – tak więc projekty rządowe nie zakończyły się sukcesem. Równolegle do projektów rządowych można
było zaobserwować duże zmiany w japońskich korporacjach. Przedsiębiorstwa
same, bez pomocy i nacisków ze strony państwa, zaczęły wdrażać wiele zmian,
które przyczyniły się do wzrostu innowacyjności całej gospodarki. Po pierwsze,
powstawały nowe centra badawcze lokowane nie tylko na terytorium Japonii, ale
także za granicą. Po drugie, korporacje zaczęły zatrudniać masowo naukowców.
Po trzecie, nastąpiła liberalizacja w polityce zarządzania badaniami w celu
wsparcia oryginalności i indywidualizmu wśród nowych projektów. Po czwarte,
występowały liczne alianse strategiczne w celu rozwoju badań oraz przejęcia
mniejszych lub słabszych przedsiębiorstw. Wreszcie po piąte, liczne dotacje
wsparły wiodące uniwersytety zagraniczne w celu zapewnienia i wzmocnienia
wzajemnej wymiany wiedzy i informacji.
12
13

S. Tatsuno: Created in Japan: From Imitators to World-Class Innovators. Ballinger, New York
1990, s. 97.
Ibid.
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Wiele klastrów zaczęło tworzyć swoje centra badawcze poza granicami Japonii, co przyczyniło się do stworzenia obrazu tego kraju jako innowacyjnego
i nowoczesnego. Hitachi, jedna z największych firm elektronicznych w Japonii,
otworzyła za granicą cztery centra R&D, dwa w Europie (na Uniwersytecie
w Cambridge i w Trinity College na Uniwersytecie w Dublinie) i dwa w Stanach
Zjednoczonych: w Dolinie Krzemowej i w Detroit. Utworzone centra badawcze
były atrakcyjne nie tylko dla przedsiębiorstw japońskich, ale również dla korporacji z innych krajów. Powstające alianse strategiczne spowodowały, że narodowe dotychczas klastry japońskie stały się bardziej otwarte na świat i nastąpił
wzmożony przepływ wiedzy i technologii.
W etapie V, który rozpoczął się w latach 90. i trwa do dzisiaj, rozwinęły się
przede wszystkim technologie informacyjne, związane z Internetem. Zaczęły
powstawać aglomeracje przemysłowe oparte na przedsiębiorczości – klastry
zorientowane na technologie informacyjne, czego najlepszym przykładem jest
stworzona na wzór amerykańskiej Doliny Krzemowej, Dolina Bitowa (jap. shibuya). Technologia informacyjna zrewolucjonizowała telekomunikację, a powstające przemysły zaczęto nazywać przemysłami typu McLuhana – od nazwiska guru światowej masowej komunikacji Marshalla McLuhana. W fazie tej
występują wszystkie poprzednie formy klastrów, szczególnie zaś te powstałe
w fazie czwartej i trzeciej. Zasadniczo przemysły typowe dla etapów poprzednich
dostarczyły wiedzy niezbędnej do powstania przemysłów i klastrów w fazie piątej.

3. Współczesne projekty polityki klastrowej w Japonii
– inicjatywy METI i MITI
W latach 1970-1990 gospodarkę japońską charakteryzowała powolna decentralizacja rozwojowych gałęzi przemysłu, co przyciągało przedsiębiorstwa
spoza terytorium Japonii oraz stanowiło siłę napędową rozwoju analizowanej
gospodarki. Od połowy 1990 r. rozpoczął się okres zapobiegania internacjonalizacji japońskiego przemysłu, co poskutkowało wsparciem dla procesów inkubacji w nowych, rozwojowych dziedzinach w przemyśle oraz rewitalizacją regionalnego przemysłu, a także kompleksową obsługą w zakresie promocji nowych
firm. Tego typu działania miały jeden cel: wsparcie dla nowych, regionalnych
inicjatyw w przemyśle w celu zdobycia globalnego rynku.
W 2001 r. METI (Ministry of Economy, Trade and Industry – Ministerstwo
Gospodarki, Handlu i Przemysłu) zapoczątkowało program Projekt Klaster
Przemysłowy (ang. industrial cluster plan) w celu ożywienia wybranych regio-
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nów przez wspieranie innowacji14. Głównym celem projektu było zapewnienie
współpracy i nieformalnej wymiany informacji między wszystkimi podmiotami
(tj. firmami, instytucjami R&D i administracją publiczną) oraz stworzenie tzw.
biegunów konkurencyjności na podstawie istniejącego na danym terenie potencjału15. Projekt miał zapewnić kompleksową obsługę i promocję nowych firm,
a tym samym rozwój nowych przedsiębiorstw w sieci współpracy uczelni,
przedsiębiorstw i sektora publicznego. Okres finansowania projektu wynosił 5 lat,
a budżet programu 5 mln euro rocznie oraz preferencyjny dostęp do funduszy
rzędu 350 mln euro16. Realizacja polityki klastrowej miała głównie wzmocnić
konkurencyjność Japonii na arenie międzynarodowej.
Program został podzielony na trzy fazy17. W fazie I, obejmującej lata 2001-2005, METI promowało wraz z samorządami w sumie 20 projektów. Ważnym
było, aby wykształciła się nieformalna sieć współpracy, która mogłaby doprowadzić do stworzenia w wybranych regionach klastrów przemysłowych. W fazie
II (obejmującej lata 2006-2010) następował rozwój klastrów przemysłowych
promujący wybrane przemysły. Szczególny nacisk kładziono na promocję innowacji w dziedzinie zarządzania oraz powstawanie nowych przedsięwzięć. Następnie dokonano przeglądu projektów i poprawiono istniejące. W fazie III (lata
2011-2020) powinien nastąpić dalszy autonomiczny rozwój klastrów przemysłowych. Klastry powinny się finansowo usamodzielnić i stać się samowystarczalne.
Podczas trwania fazy pierwszej w sumie w Japonii powstało 19 projektów
klastrowych, a w samym 2004 r. przeznaczono 680 mln jenów na promocję tworzenia klastrów18. Uczestnicy brali udział w projektach realizowanych dla 9800
małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla 290 uniwersytetów w całej Japonii19.
14

15

16

17
18
19

Misją klastra przemysłowego jest rozwój otoczenia biznesu w celu promowania innowacji,
tworzenie nowych przedsiębiorstw, zgodnie z krajowymi strategiami oraz osiągnięcie efektów
synergicznych w lokalnej promocji przemysłu. Podstawową zasadą funkcjonowania klastra
przemysłowego w Japonii jest szacunek dla realizacji priorytetowych działań oraz strategiczne
wykorzystanie możliwości i środków, w tym środków generowanych przez małe i średnie
przedsiębiorstwa (MŚP). Celami najwyższymi jest budowa „łańcucha sił innowacji” (wymiana
i fuzja wymiany wiedzy i informacji) oraz optymalizacja przemysłu, zwłaszcza pod kątem
wpływu na środowisko naturalne, a także budowa marki dla przyspieszenia stworzenia międzynarodowych klastrów oraz dla podniesienia ich jakości.
Biegun konkurencyjności stanowi to połączenie polityki przemysłowej z logiką terytorialną.
„Bieguny konkurencyjności” na danym obszarze terytorialnym skupiają w sieci przedsiębiorstwa, centra badawcze publiczne i prywatne oraz instytucje szkoleniowe wokół wspólnych projektów innowacyjnych, charakteryzujących się dużą wartością dodaną.
Wykorzystanie koncepcji klastrów dla kształtowania polityki innowacyjnej i technologicznej
państwa. Rekomendacje dla polityki stymulowania rozwoju klastrów w Polsce. Instytut Badań
nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2009, s. 18.
Report on Industrial Cluster Programme. METI 2005. Podaję za: Reviews of Regional Innovation: Competitive Regional Clusters. OECD, 2007, s. 232.
Ibid., s. 232.
Dane pochodzą z Portalu Innowacji dostępnego pod adresem: http://www.pi.gov.pl [dostęp:
20.04.2012].
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Dzięki Projektowi Klaster Przemysłowy do końca do 2005 r. utworzono 40 000
nowych firm. Opracowano Nowy System Wspierania Współpracy, który został
zainicjowany przez Japońską Agencję Małych i Średnich Przedsiębiorstw (SMEA)
w 2005 r. System stanowił wsparcie dla nowych projektów partnerskich.
W okresie od 1 kwietnia 2006 r. do 31 marca 2011 r. zaplanowano utworzenie kolejnych 40 000 nowych przedsiębiorstw. Podjęto także wysiłki na rzecz
budowy projektu Clearly Visible Networks. Podejmowano wysiłki na rzecz koordynacji pracy ministerstw i agencji odpowiedzialnych za pomoc w promowaniu
działalności zagranicznej, jak i samowystarczalności i niezależności klastrów.
W celu ustalenia oceny działalności każdego klastra wzięto pod uwagę faktyczne
efekty pracy klastra. Ocena ta była realizowana na podstawie cyklu Deminga20.
Równolegle od 2002 r. w Japonii jest realizowany, stworzony i koordynowany przez MEXT (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology – Ministerstwo Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Techniki), program
mający na celu wsparcie transferu technologii w regionach. Nacisk był kładziony przede wszystkim na powstawanie nowych klastrów, zwanych klastrami wiedzy (ang. knowledge clusters) w przemysłach przyszłości21. Programem tym
zostało objętych 18 małych miejskich regionów (głównie miast). Na finansowanie każdego regionu przeznaczono rocznie 500 mln jenów w okresie pięciu lat22.
Powstające klastry powinny koncentrować się wokół ośrodków uniwersyteckich
i instytutów badawczych, tworzących wirtualne centra doskonałości. Rozwijana
technologia powinna być zgodna ze specjalizacją uniwersytecką. Okres finansowania projektu obejmuje 5 lat, średnio na inicjatywę przeznaczono 3,8 mln
euro, natomiast budżet programu wynosi 70 mln euro rocznie23. Zakres wsparcia
obejmuje wsparcie zaawansowanych badań naukowych, dostęp do specjalistycznych usług i infrastruktury badawczej oraz sieciowanie.
20

21
22
23

Cykl Deminga znany jest też jako cykl PDCA (ang. Plan-Do-Check-Act), który ilustruje zasadę
ciągłego udoskonalania Kaizen. Ocena klastra zgodnie z Cyklem Deminga, który najczęściej
odnosi się do procesów związanych z zarządzaniem jakością, odbywa się na podstawie następujących działań: zaplanuj, wykonaj, sprawdź, wprowadź. Duża jest rola wszystkich pracowników, ich aktywność, samodzielność, twórcze myślenie, zaufanie, praca w zespołach. W przypadku klastra są analizowane m.in. takie wskaźniki, jak liczba nowo utworzonych
przedsiębiorstw, liczba wykonanych zleceń, czy satysfakcja klienta. Kaizen niejako stanowi
klucz do sukcesu gospodarczego Japończyków. To filozofia, na której opiera się zarówno japońska kultura, jak i metoda zarządzania firmą. Oznacza nieustanne doskonalenie „kai” – zmiana, „zen” – dobry. Według niej produkt czy usługa mają za zadanie nie tylko spełniać określone
kryteria jakości, jest to także styl życia. Cele Kaizen to redukcja czasu pracy przy jednoczesnym podniesieniu jakości, określenie reguł oceny i nagradzania, minimalizowanie kosztów.
Fundamentalne zasady Kaizen to zmiany na lepsze, ulepszanie w trwającym, ciągłym procesie.
Więcej w: E. Skawińska, R. Zalewski: Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. PWE, Warszawa 2009, s. 107.
B. Ganne, Y. Lecter: Asian Industrial Clusters, Global Competitiveness and New Policy Initiatives. World Scientific Publishing 2009, s.16.
Reviews of Regional…, op. cit., s. 232.
B. Mikołajczyk, A. Kurczewska, J. Fila: Klastry…, op. cit., s.116-117.
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4. Rodzaje klastrów w Japonii
Klastry w Japonii są bardzo specyficzne i właściwe jedynie dla tego kraju.
Specyfika gospodarki, w tym jej dwubiegunowość rozumiana jako dominacja
dwóch typów przedsiębiorstw: małych, rodzinnych firm oraz ogromnych grup
przemysłowych – keiretsu, ograniczone terytorium oraz duże wsparcie ze strony
państwa spowodowały, że klastry powstające w Japonii nie dają się sklasyfikować według tradycyjnych kryteriów24.
Z uwagi na popularność rozwiązań klastrowych w Japonii istnieje kilka klasyfikacji klastrów. Według kryterium tradycji oraz historii powstawania można
wyróżnić 4 rodzaje klastrów: Są to:
1. Jiba-sangyo – to tradycyjne klastry przemysłowe, w których gromadzą się
MŚP zlokalizowane w bliskiej odległości. Ich działalność obejmuje typowe sektory przemysłu. Klastry te często są kojarzone z tzw. przemysłem wiejskim.
2. Sangyo-shusseki – przemysłowe aglomeracje, w której funkcjonują małe i średnie firmy skupione jako dostawcy wokół dużego przedsiębiorstwa lub ośrodka
naukowego, by móc czerpać korzyści z najnowszych osiągnięć technicznych.
3. Konbinato – tworzone są na wybrzeżach w celu wykorzystania pozytywnych
warunków położenia geograficznego, co w znacznym stopniu obniża koszty
związane z importem surowców oraz eksportem produktów. Klastry tego typu odpowiadają za dynamiczny rozkwit gospodarczy Japonii. Są one rezultatem polityki rządu Japonii, mającymi na celu wykorzystanie zalet położenia
geograficznego i charakteru przemysłowego obszarów. Stały się ważnym
elementem polityki przemysłowej kraju, korzystając przy tym z intensywnego
publicznego dofinansowania. Powstanie konbinato było także związane z coraz
większą rywalizacją keiretsu, starających się kreować wokół siebie autonomiczne gospodarki, tym samym tworząc miejsce dla mniejszych firm, np. jako podwykonawców. Uznaje się, że konbinato są jedną z podstawowych przyczyn olbrzymiego sukcesu Japonii w zakresie produkcji stali i eksportu.
4. Just-in-time-delivery – to klastry związane z montażem produktów, które
działają na podstawie outsourcingu usług. Wykorzystują one zarówno efekt
skali produkcji, jak i efekt zasięgu. Ich organizacja polega na pionowym
konglomeracie sieci dostawców poszczególnych części, komponentów i akcesoriów oraz charakteryzuje ją wysoka hierarchiczność. W ich obrębie można wyróżnić inne rodzaje klastrów, takie jak np. klastry w formie „miast” czy
klastry w formie regionów produkcyjnych25.
24

25

Tradycyjna klasyfikacja według Meyera-Stamera wyróżnia trzy rodzaje klastrów: klaster pokrewny
włoskim dystryktom przemysłowym, klaster typu hub and spoke oraz klaster satelitarny z dominującym udziałem przedsiębiorstw sektora MŚP uzależnionych od przedsiębiorstw zewnętrznych.
http://www.pi.gov.pl [dostęp: 21.04.2012].
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Według Agencji Małych i Średnich przedsiębiorstw klastry przemysłowe
w Japonii można natomiast podzielić na:
1. Klastry w formie miast zamkowych (ang. company town clusters), tworzone
przez wiele grup podwykonawców skupionych wokół producenta na wielką
skalę lub inne duże przedsiębiorstwo. Przykładem tych klastrów są: Hiroshima City, Fuchu Town i Hiroshima Prefecture w regionie Hiroszima, czy Kitakyushu City i Fukuoka Prefecture w regionie Kitakyushu.
2. Klastry w formie regionów produkcyjnych (ang. production region clusters),
tworzone przez przedsiębiorstwa należące do danej branży, skoncentrowane
na danym obszarze, rozwijające się dzięki wspólnemu pozyskiwaniu surowców i technologii. Przykładem tych klastrów są: Sabae City, Echizen City,
Fukui Prefecture w regionie Sabae, czy Tsubame City, Sanjo City, Nigata
Prefecture w regionie Tsubame – Sanjo.
3. Mieszane klastry miejskie (ang. mixed urban clusters), usytuowane na obszarach miejskich, skupiające się najczęściej wokół więcej niż jednej branży,
głównie wokół produkcji metalurgicznej i maszynowej, czerpiące korzyści
z podziału pracy. Przykładem tych klastrów mogą być: Ota City, Oizumi
Town, Gumma Prefecture w regionie Ota, czy Suwa City, Okaya City i Shimosuwa Town w regionie Suwa.
4. Mieszane klastry otwarte (ang. mixed invitation clusters), stworzone w wyniku działań władz lokalnych zapraszających do klastrów nowe przedsiębiorstwa, charakteryzujące się zazwyczaj niskim poziomem współpracy. Przykładem tych klastrów mogą być: Kofu City, Showa Town, Tamaho Town,
Yamanashi Prefecture w regionie Tofu, czy Kitakami City, Hanamaki City,
Kanegasaki Town w basenie regione Kitakamigawa26.
Inną klasyfikację klastrów przedstawiają B. Ganne i Y. Lecler, wyróżniając
cztery typy klastrów przemysłowych w Japonii. Ta klasyfikacja jest kombinacją
przedstawionych wyżej klastów. Wyróżniają więc:
1. Kigyo-jyoka machi, czyli tzw. miasta zamkowe skupione wokół dużego
przedsiębiorstwa (ang. castel town centering in a core company), często nazywane w literaturze przedmiotu klastrami typu Detroit. Przykładami takich
klastrów w Japonii jest prefektura Toyota-shi z Archi skupiona wokół Toyota
Motor Company, prefektura Hitachi-shi oz Ibaragi związana z Hitachi Ltd,
prefektura Kamaishi-shi z Iweta wokół Ippon Steel Co., oraz Hino-shi z Tokio związana z Hino Motor Co. Miasta zamkowe zwykle składają się z głównego przedsiębiorstwa i dużej liczby związanych z nim firm, a większość
mieszkańców danego regionu zatrudnionych jest w tych firmach i przedsiębiorstwie głównym (jak wspomniano wyżej).
26

White Paper on Small and Medium Enterprises in Japan. Small and Medium Enterprises Agency, Japan Small Business Research Institute. Za: Ministry of Economy, Trade & Industry,
Tokyo 2012, s. 117-118.
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2. Konbinaato zwane dystryktami przemysłowymi, ulokowane na terenach
przybrzeżnych. Przykładami takich klastrów są: Chiba-complex (przemysł
stalowy i petrochemiczny), Mizushima-complex zlokalizowany w prefekturze Okayama oraz Niihama-complex w prefekturze Ehime (przemysł petrochemiczny). Główna przewaga konkurencyjna wynika z dostępu do obiektów
portowych,
3. Dystrykty sieci małych i średnich przedsiębiorstw (ang. SMEs networking-type district). Najbardziej znane to Ohta-ku w Tokio i Higashi-osaka-shi
w Osace. Polegają na istnieniu dużej liczby małych, rodzinnych przedsiębiorstw, zlokalizowanych na niewielkim terenie, które zajmują się produkcją
różnego typu części. Mogą tworzyć zaplecze produkcyjne dla takich firm, jak
Hino Motor, Nissan Motor lub Matsushita Electrical Industrial.
4. Dystrykty przemysłowe specjalizujące się w produkcji dóbr konsumpcyjnych, znanych jako sanchi i jiba-sangyo. Badania SMEs Agency z 2006 r.
wykazały istnienie 54 obszarów oficjalnie definiowanych jako sanchi, korzystających z promocji w ramach Law on Temporary Measure Concerning the
Activation of Specific Small and Medium Enterprises z 2003 r. Typowym
klastrem tego typu jest Tsubame-shi z prefektury Niigata specjalizujący się
w produkcji i eksporcie sztućców oraz Wadima-shi z prefektury Ishikawa
i Sabae-shi z prefektury Archi produkujący oprawki do okularów. Oprócz
obszarów typu sandhi, określenie jiba-sangyo jest często używane do identyfikacji przemysłów złożonych z małych i średnich przedsiębiorstw, takich jak
tkactwo, dziewiarstwo, meblarstwo, przemysł papierniczy27.
Należy podkreślić, że trzy rodzaje z wymienionych powyżej klastrów
(z wyjątkiem klastrów typu konbinaato) nie powstały w wyniku polityki rządu,
ale długofalowego autonomicznego rozwoju i współpracy lokalnych firm produkcyjnych i lokalnych sprzedawców. Głównym elementem wpływającym na
tworzenie się tego typu klastrów były bezpośrednie interakcje pomiędzy głównym przedsiębiorstwem a dostawcami części (kigyo-jyoka machi), powstająca
sieć małych i średnich przedsiębiorstw (ang. SMEs networking-type district) lub
skomplikowany społeczny podział pracy rozwinięty przez rynki lokalne (sanchi
i jiba-sangyo).

5. Klaster ponadnarodowy (ang. flying geese model)
Innym rodzajem klastra, charakterystycznym dla gospodarki japońskiej jest
tzw. klaster ponadnarodowy. Japonia odegrała istotną rolę w tworzeniu dość
27

B. Ganne, Y. Lecler: Asian Industrial…, op. cit., s. 36 i następne.
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oryginalnego tworu w postaci ponadnarodowego, przekraczającego granice fizyczne krajów, klastra przemysłowego. Klaster ten obejmuje region Azji
Wschodniej, a Japonia odgrywa w nim przewodnią rolę. Wiele krajów azjatyckich podąża za Japonią w transformacji struktur swoich gospodarek. Ze względu
na przywódczą rolę Japonii zjawisko to zyskało nazwę efektu lecących gęsi (ang.
flying geese model)28. Twórcą modelu flying geese był K. Akamatsu, później model
ten był wielokrotnie rozbudowywany m.in. przez K. Kojimę i T. Ozawę. Teoria
wyjaśnia międzynarodowe przepływy wiedzy technicznej. Zgodnie z nią kraje
mniej rozwinięte początkowo zaspokajają swoje potrzeby na określone produkty
importując je od krajów wysoko rozwiniętych, a następnie po uzyskaniu niezbędnej wiedzy technicznej (właśnie dzięki importowi towarów lub inwestycjom
bezpośrednim) uruchamiają własną często udoskonaloną produkcję. Produkcja
ta w pierwszej kolejności zaspokaja rynek krajowy, a w późniejszej fazie staje
się produkcją eksportową (często te udoskonalone produkty trafiają m.in. do
krajów, z których początkowo były importowane)29.

Podsumowanie
Celem artykułu było przedstawienie historii klastrów w Japonii, w szczególności po II wojnie światowej. Rozwój istniejących i powstawanie nowych
klastrów powiązano z fazami rozwoju przemysłowego tego kraju. Szczególną
uwagę poświęcono roli państwa w ich tworzeniu, wspieraniu i promowaniu.
Charakterystyczną cechą rozwoju gospodarki japońskiej był fakt, że każda faza
stworzyła typowe dla siebie formy klastrów. Dodatkowo ciekawą cechą klastrów
analizowanego kraju była ich zdolność do ewoluowania i dostosowywania się do
zmieniającego się otoczenia polityczno-gospodarczego. Większość klastrów nie
zanikała wraz z końcem pewnych etapów w rozwoju gospodarczym kraju, ale
posiadała zdolność do wewnętrznego przeobrażania się i przystosowywania do
nowych warunków funkcjonowania oraz odmiennych potrzeb konsumentów.
Należy podkreślić, że często klastry powstawały nie dzięki pomocy państwa, ale
niejako równolegle do inicjatyw rządowych. Również cykl życia klastra japońskiego, z uwagi na zdolności adaptacji do zmieniających się warunków zewnętrznych nie jest typowy. Należy również zaznaczyć, iż inicjatywy klastrowe
nie dotyczą tylko przemysłów wysokich technologii, ale często branż tradycyj28

29

Więcej: T. Ozawa: Institutions, Industrial Upgrading, and Economic Performance in Japan – The
‘Flying-Geese Paradigm of Catch-up Growth. Edward Elgar Publishing, Northampton, Massachusetts 2005, s
W.F. Hatch: Asia’s Flying Geese. How Regionalisation Shapes Japan. Cornell University Press,
London 2010.
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nych, regionów oddalonych od wielkich aglomeracji. Wydaje się więc, że klastry stanowią immanentną część gospodarki tego kraju oraz stanowią o sile tej
gospodarki i w ogromnej mierze wpływają na wysoką międzynarodową konkurencyjność gospodarki Japonii.

CLUSTERS IN JAPAN
Summary
The article discusses the history of the industrial clusters in Japan (especially after
the World War II). The development of existing clusters and the process of creating new
clusters are shown in relation with stages of economic development in Japan. Special
attention is paid to the role of state in creation, promoting and suporting clusters. The
article shows current government supporting clusters programs. Also the „Flying-Geese”
model is presented as the example of transnational cluster.

Małgorzata Podogrodzka
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

STARZENIE SIĘ LUDNOŚCI JAKO
DETERMINANTA SPADKU NATĘŻENIA
MIGRACJI NA STAŁE W POLSCE
Wprowadzenie
Obserwowane od początku lat 90. zmiany w liczbie i strukturze ludności
Polski według wieku, tj. spadek liczby ludności w młodszych grupach wieku
oraz wzrost odsetka osób w wieku poprodukcyjnym, wskazują na stale pogłębiający się proces starzenia się ludności. Jednocześnie proces ten może warunkować natężenie ruchu wędrówkowego ludności. Celem artykułu jest ukazanie
wzajemnych powiązań między tymi zjawiskami, tj. weryfikacja tezy, że w wyniku starzenia się ludności maleje natężenie migracji ludności na stałe, niezależnie od płci migranta, jego miejsca zamieszkania oraz kierunku migracji.
Artykuł jest podzielony na trzy części. W pierwszej ukazano zmiany demograficznych struktur ludności według wieku z lat 1990 i 2009 oraz prognozę dla 2030 r.1.
Część druga dotyczy ruchu wędrówkowego ludności. Opisano w niej współczynniki
migracji2 wewnętrznych oraz zewnętrznych według wieku migranta z lat 1990
i 2009 oraz ich przewidywane wartości dla 2030 r.3. W kolejnym punkcie artykułu
określono wpływ struktur ludności według wieku na natężenie migracji
z wykorzystaniem metody standaryzacji bezpośredniej i pośredniej. Rozważania
prowadzono w przekroju według płci i miejsca zamieszkania migranta, ponieważ
charakterystyki te istotnie różnicują oba omawiane procesy demograficzne.
Informacje wykorzystane w artykule pochodzą z Roczników Demograficznych 1991 oraz 20104 oraz Prognozy Demograficznej przygotowanej przez GUS
do roku 20305.
1
2
3
4
5

Prognoza przygotowana przez GUS.
Współczynnik migracji wyraża stosunek liczby migrantów do liczby ludności zamieszkałej na
danym obszarze.
Prognoza ta została opracowana przez autora niniejszego artykułu.
Rocznik Demograficzny 1991 i 2010. GUS, Warszawa.
Prognoza ludności na lata 2003-2030. Portal Informacyjny GUS, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_648_
PLK_HTML.htm [dostęp:10.01.11]
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1. Liczba i struktura ludność według wieku w 1990, 2009 i 2030 r.
Na obserwowany w ostatnich dwóch dekadach spadek liczby ludności Polski w różnym stopniu wpłynęły zmiany w liczbie ludności w poszczególnych
grupach wieku. Między 1990 r. a 2009 r. ubytek ludności w grupie wieku poniżej 19 lat wyniósł prawie 4,5 mln osób. W 63% wynikał on ze spadku liczby
ludności zamieszkałej na obszarach miejskich. Kolejną grupę o największym
ujemnym przyroście stanowiły osoby w wieku 30-34 lata. Wynosił on około 1,1 mln
i w przeważającej części obejmował ludność miejską. Spadek ludności w wieku
65-69 lat dotyczył natomiast wyłącznie mieszkańców obszarów wiejskich.
W pozostałych grupach wieku obserwowano wzrost liczby ludności, ale
o różnym jego natężeniu. Największe jego nasilenie odnotowano w grupach
wieku 50-54 i 55-59 lat, gdzie w omawianym okresie liczba ludności wzrosła
ogółem około 1 mln osób w każdej z tych grup wieku. Jednocześnie na obszarach miejskich przyrost ten był nieco wyraźniejszy aniżeli na wsi. Już nieco
słabszy wzrost dotyczył grup wieku 25-29 i 45-49 lat. Kształtował się on na
poziomie około 0,7 mln dla każdej z nich.
Obserwowane zmiany liczby ludności w poszczególnych grupach wieku
wpływają na jej strukturę według wieku. Porównując kształt rozkładu (piramida
wieku) między 1990 a 2009 r., można dostrzec, że z czasem wyraźnie zmniejszyła się jej dolna podstawa, natomiast górna znacznie się rozszerzyła. Oznacza
to, że odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym na początku badanego okresu
obniżył się z 32% do 21% na jego koniec. Jednocześnie zmiany te były nieco
wyraźniejsze w mieście aniżeli na wsi. Jeżeli zaś chodzi o osoby w wieku produkcyjnym, to ich udział wzrósł z 53% do 59% i dodatkowo był on nieco wyraźniejszy na wsi. Również odsetek osób w wieku poprodukcyjnym zwiększył
się z 15% do 20%, ale był on już nieco istotniejszy na obszarach miejskich.
Odnotowane zmiany wskazują na ciągłe zmniejszanie się liczby i udziału
ludności w młodszych grupach wieku na rzecz grup starszych, czyli na postępujący proces starzenia się ludności, który nieco szybciej przebiega na obszarach
miejskich. Ponadto proces ten w znacznie większym stopniu dotyczy zbiorowości kobiet aniżeli mężczyzn, zwłaszcza tych zamieszkałych w mieście.
Prognozowane zmiany liczby i struktury ludności do 2030 r. przewidują dalsze
pogłębianie się tego zjawiska. Między 2030 r. a 2009 r. znacznie zmniejszy się bowiem liczba ludności w takich grupach wieku, jak 0-39, 50-64 lat, zwłaszcza w mieście, natomiast wyraźnie wzrośnie dla osób powyżej 70 roku życia i to głównie
w mieście. Największe ubytki ludności będzie można odnotować w grupie wieku 20-34 lata (o około 1,8 mln), natomiast dodatnie przyrosty w pięcioletnich grupach
wieku powyżej 70 lat wynosić będą prawie po 0,5 mln osób dla każdej z nich. Struktura ludności będzie przypominać odwróconą piramidę wieku, tzn. jej wierzchołek
będzie znacznie szerszy aniżeli jej podstawa. Ponadto, w mieście proces ten będzie
znacznie bardziej zaawansowany aniżeli na wsi, zwłaszcza dla populacji kobiet.
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W wyniku tych zmian w 2030 r. odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym
będzie wynosić około 17%, w wieku produkcyjnym 53%, a w wieku poprodukcyjnym 30% ludności (rys. 1).
kobiety mężczyźni
1990

2009

2030

Rys. 1. Struktura liczby ludności według wieku, płci i miejsca zamieszkania (miasto-wieś) w roku
1990 i 2009 oraz prognoza dla 2030 r. (w tys.)
Źródło: Na podstawie informacji z Rocznika Demograficznego 1991 i 2010 oraz Prognozy ludności na lata 2003-2030.
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Z przeprowadzonych rozważań wynika, że od początku lat 90. struktury
ludności według wieku ulegają istotnym zmianom i przewiduje się, że proces ten
będzie postępował w kolejnych latach. W jakim stopniu czynnik ten determinuje
zatem natężenie ruchu wędrówkowego ludności na stałe? Czy proces starzenia
się ludności może ograniczać natężenie migracji?

2. Ruch wędrówkowy ludności według wieku w 1990 i 2009 r.
oraz prognoza dla 2030 r.
Przez ruch wędrówkowy ludności (migracje) rozumie się zmiany stałego
miejsca zamieszkania ludności lub miejsca czasowego pobytu. Przemieszczanie
to może następować w ramach ustalonych granic administracyjnych jednostek
przestrzennych (migracje wewnętrzne) lub między tymi jednostkami (migracje
zewnętrzne)6. Przedmiotem niniejszych rozważań jest zmiana miejsca zamieszkania na stałe dla migracji wewnętrznych (miasto-wieś) w obrębie Polski i migracji zewnętrznych (Polska-inne kraje łącznie).
Za zmienną opisującą ruch wędrówkowy ludności przyjęto współczynnik
migracji, który wyraża liczbę osób migrujących w przeliczeniu na 1000 osób
zamieszkałych na danym obszarze.
Współczynniki migracji według płci, wieku i kierunku migracji dla roku
1990 i 2009 zostały wyznaczone na podstawie informacji z Roczników Demograficznych, natomiast dla 2030 r. dokonano ich oszacowania. Znając strukturę
liczby ludności według wieku dla 2030 r.7 i przyjmując, że rozkład udziału ludności migrującej według wieku będzie taki sam jak w 2009 r., wyznaczono hipotetyczną liczbę osób zmieniających na stałe swoje miejsce zamieszkania według
wieku. Następnie obliczono hipotetyczne współczynniki migracji według wieku,
tj. dzieląc hipotetyczną liczbę migrantów do prognozowanej liczby ludności.
Od początku lat 90. obserwuje się zmiany natężenia ruchu wędrówkowego
ludności na stałe, ale jego intensywność zależy od kierunku migracji oraz
zmiennych demograficznych opisujących migranta. Cechą charakterystyczną
rozkładu cząstkowych współczynników migracji wewnętrznych według wieku
migranta jest jego wielomodalność, natomiast migracji zewnętrznych, wyraźnie
zaznaczona dominanta.
W 1990 r. współczynniki migracji wewnętrznych systematycznie malały
z wiekiem w przedziale 0-14 lat, następnie odnotowano ich wyraźny wzrost aż
do 29 roku życia i znowu powolny spadek do grupy wieku 55-59 lat. W starszych grupach wieku ponownie wartości tej miary rosną, ale znacznie mniej
6
7

J.Z. Holzer: Demografia. PWE, Warszawa 1999, s. 283-284.
Prognoza ta została przygotowana przez GUS.
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intensywnie jak w grupach poprzednich. Najwyższym natężeniem migracji charakteryzuje się grupa wieku 20-24 lata, ale niewiele niższymi wartościami odznacza się również grupa 25-29 i 0-4 lata. W kolejnych latach kształt tego rozkładu
ulega nieznacznej zmianie i prawie we wszystkich grupach wieku odnotowuje się
spadek natężenia migracji wewnętrznych. Staje się on nieco bardziej spłaszczony,
co oznacza, że maleją różnice między cząstkowymi współczynnikami migracji, ale
nadal jej najwyższe natężenie zawiera się w grupie wieku 25-29 lat.
Miejsce zamieszkania migranta (miasto-wieś) istotnie różnicuje natężenie
cząstkowych współczynników migracji wewnętrznych i jego zmiany w czasie.
Praktycznie we wszystkich grupach wieku wartości tej miary są niższe dla migrantów z miast w porównaniu do migrantów z obszarów wiejskich, ale w kolejnych
latach różnice te ulegają znacznemu zmniejszeniu. Przewiduje się, że w 2030 r.
jedynie w grupach wieku 20-24, 25-29 i 30-34 lata nadal będą one znaczące.
Jednocześnie z czasem kształt rozkładu uległ wyraźnemu spłaszczeniu,
zwłaszcza dla migrantów z obszarów wiejskich, co oznacza, że natężenie migracji wewnętrznych uległo osłabieniu we wszystkich grupach wieku. Ponadto,
dominanta rozkładu dla migrantów z obszarów miejskich przesunęła się do starszej
grupy wieku, tj. do grupy wieku 25-29 lat, natomiast dla migrantów z obszarów
wiejskich, najwyższe natężenie odnotowano w grupie wieku 25-29 i 30-34 lata.
W populacji mężczyzn najchętniej miejsce pobytu na stałe w ramach Polski
zmieniali ci, którzy mieli 0-4, 20-24, 25-29 i 30-34 lata. Z wiekiem obserwuje
się zatem spadek skłonności do migracji w przedziale wieku 0-19 lat, następnie
jej wyraźny wzrost aż do wieku 25-29 lat, i ponowny spadek, początkowo bardzo gwałtowny, a następnie już nieco łagodniejszy. Z czasem zmieniło się jednakże natężenie tych przekształceń. Wyraźny spadek natężenia tej miary zaobserwowano bowiem w grupie wieku 0-24 lat oraz w grupach najstarszych. Ich
wzrost wystąpił natomiast w grupie wieku 35-74 lat, a dla migrantów w wieku
25-34 nie uległ zaś zasadniczej zmianie.
W zbiorowości kobiet sytuacja przedstawia się nieco odmiennie od tej zaobserwowanej u mężczyzn. W 1990 r. najczęściej migrowały te, które były
w wieku 20-24 lat, ale niewiele niższą skłonnością odznaczały się również i te
w wieku 0-4 i 25-29 lat. Z czasem nastąpiło jednakże przesunięcie dominanty
rozkładu do starszej grupy wieku, tj. 25-29 lat oraz wyraźny spadek natężenia
migracji kobiet będących w wieku 0-24 lat oraz w grupach najstarszych. Jego
wzrost natomiast nastąpił w grupie 25-64 lata. Ponadto, niezależnie od roku
badania, znacznie niższą od mężczyzn skłonnością do migracji wewnętrznych
charakteryzowały się kobiety w wieku 0-14 i 30-54 lat. Brak istotnych różnic
odnotowano dla wieku 55-69 lat, ale w pozostałych grupach była ona już wyraźnie wyższa dla kobiet. Jednocześnie należy zaznaczyć, że w populacji kobiet
różnice między cząstkowymi współczynnikami migracji według wieku były
mniej wyraźne u mężczyzn, co oznacza, że dla kobiet wiek miał mniejsze znaczenie
przy podejmowaniu decyzji o zmianie miejsca zamieszkania na stałe (rys. 2).
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kobiety mężczyźni
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2009

2030

Rys. 2. Rozkład cząstkowych współczynników migracji wewnętrznych według wieku, płci oraz
miejsca zamieszkania (miasto-wieś) migranta w 1990 i 2009 r. oraz prognoza dla 2030
(na 1000 ludności danej grupy wieku)
Źródło: Na podstawie informacji z Rocznika Demograficznego 1991 i 2010 oraz Prognozy ludności na lata
2003-2030.
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Podobnie jak dla migracji wewnętrznych, z czasem rozkład cząstkowych
współczynników migracji zewnętrznych według wieku uległ zmianie, a jego
postać była zależna od płci i miejsca zamieszkania migranta. W 1990 r. rozkład
ten był prawostronnie asymetryczny, ale w kolejnych dekadach był już zbliżony
do rozkładu symetrycznego. Z czasem zaobserwowano zatem istotny spadek
natężenia współczynników migracji w grupie wieku 0-24 lata oraz ich wzrost
w wieku 40-59 lat. W pozostałych grupach skłonność ta zasadniczo nie zmieniła
się. Dominanta rozkładu stale pozostawała w grupie wieku 30-34 lata, ale niewiele niższym natężeniem tej miary charakteryzowały się również osoby z grup
wieku 35-39, 40-44 i 45-49 lat.
Nieco odmiennie zmiany przebiegały w zależności od płci migranta. W populacji mężczyzn wyraźny spadek skłonności wystąpił w grupie wieku 0-39 lat,
natomiast jej wzrost wśród osób w wieku 40-59 lat. W starszych grupach wieku
przekształcenia te były nieistotne. Różne nasilenie zmian cząstkowych współczynników migracji spowodowało, że rozkład ten przekształcił się z lewostronnego w prawostronny, stał się bardziej wysmukły, ale bez wyraźnie zaznaczonej
dominanty. Podobne najwyższe natężenie tej miary dotyczyło grup wieku 25-29,
30-34 i 35-39 lat. U kobiet natężenie i kierunek zmian cząstkowych współczynników migracji przebiegał nieco odmiennie od tych zaobserwowanych u mężczyzn. Wyraźny spadek skłonności do migracji zaobserwowano wśród kobiet
w wieku 0-24 lata, a jej wzrost dla grupy wieku 40-54 lat. W pozostałych przedziałach wieku zmiany te nie były już tak istotne. Kształt rozkładu współczynników migracji według wieku uległ zatem wyraźnemu spłaszczeniu, a dominanta
rozkładu przesunęła się do starszej grupy wieku, tj. z 25-29 lat do 30-34 lata.
Porównując skłonność do migracji między kobietami i mężczyznami, można
zauważyć, że zawsze w grupach wieku 25-29, 30-34 i 35-39 oraz 65-69 i 70-74
lata była ona wyraźnie wyższa dla kobiet.
Miejsce zamieszkania migranta (miasto-wieś) wpływa również na skalę
i kierunek zmian w czasie natężenia migracji zewnętrznych, a tym samym i na
postać jego rozkładu według wieku. O ile dla osób migrujących z obszarów
miejskich odnotowano podobne zmiany jak te odnotowane dla kraju, to dla osób
z obszarów wiejskich były one nieco odmienne.
W 1990 r. dla kraju rozkład współczynników migracji według wieku był
prawostronnie asymetryczny. Najwyższą skłonnością do migracji zewnętrznych
charakteryzowała się grupa wieku 25-29 lat, ale nieznacznie niższą sąsiadujące
z nią również grupy wieku. Z czasem nastąpił jednakże wyraźny spadek natężenia migracji dla osób w wieku 0-34 lata, natomiast jego wzrost, dla osób powyżej 35 lat. Rozkład ten stał się zatem nieco bardziej podobny do symetrycznego,
z dominantą w grupie wieku 40-44 lata, ale niewiele niższą skłonność do migracji obserwowano również w grupach wieku 25-39 oraz 45-54 lata (rys. 3).
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kobiety mężczyźni
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Rys. 3. Rozkład cząstkowych współczynników migracji zewnętrznych według wieku, płci oraz
miejsca zamieszkania migranta (miasto-wieś) w 1990 i 2009 r. oraz prognoza dla 2030 r. (na
1000 ludności)
Źródło: Na podstawie informacji z Rocznika Demograficznego 1991 i 2010 oraz Prognozy ludności na lata
2003-2030.
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Różne nasilenie zmian w czasie cząstkowych współczynników migracji
wewnętrznych oraz zewnętrznych według wieku migranta stawia pytanie, na ile
przekształcenia te wpływają na poziom współczynnika migracji ogółem.

3. Wpływ struktur ludności według wieku na natężenie ruchu
wędrówkowego ludności
Przeprowadzona analiza ruchu wędrówkowego ludności na stałe wskazuje,
iż z czasem zaobserwowano stały spadek natężenia migracji wewnętrznych.
Jednocześnie na początku badanego okresu nasilenie migracji zewnętrznych
początkowo malało, ale później nastąpił jego wyraźny wzrost. Podobne tendencje zaobserwowano niezależnie od płci migranta. Dla osób migrujących z miast
współczynnik migracji wewnętrznych początkowo rósł, ale w kolejnych latach
istotnie malał. Dla migrantów ze wsi sytuacja przedstawiała się odwrotnie.
W przypadku migracji zewnętrznych w pierwszych dwóch dekadach omawianego okresu natężenie migracji malało, ale w okresie późniejszym już rosło niezależnie od miejsca zamieszkania migranta.
Odnotowane zmiany w natężeniu ruchu wędrówkowego ludności ogółem
wynikają z dwóch czynników, tj. ze zmiany struktury ludności według wieku
oraz zmiany natężenia cząstkowych współczynników migracji według wieku.
W celu określenia ich wpływu na dynamikę zmian natężenia migracji zastosowano procedurę standaryzacji. Metoda ta pozwala wyeliminować wpływ jednego z nich na obserwowane zjawisko przy założeniu, że drugi ulega zmianie.
Metodę standaryzacji współczynników demograficznych można porównać
do budowy indeksów dla wielkości stosunkowych. Do określenia wpływu jednego z nich na natężenie ruchu wędrówkowego ludności można wykorzystać
formułę bezpośrednią standaryzacji lub pośrednią. Pierwsza z nich jest określona
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liczba ludność w wieku x lat; w(x) to cząstkowe współczynniki migracji według
wieku; subskrypty 0 i 1 oznaczają zbiorowość w okresie podstawowym i badanym8.
Z przeprowadzonych analiz dotyczących struktur ludności według wieku
oraz natężenia współczynników migracji na stałe według wieku wynika, że
z czasem obie charakterystyki cechuje różne natężenie zmian ich rozkładów.
8

J.Z. Holzer: Op. cit., s. 81-86; J. Jóźwiak, J. Podgórski: Statystyka od podstaw. PWE, Warszawa 1997, s. 510-513.
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W celu określenia wpływu zmieniających się struktur ludności na natężenie
współczynnika migracji ogółem założono, że w czasie zmianie ulega jedynie
rozkład ludności według wieku, natomiast rozkład natężenia cząstkowych
współczynników migracji pozostaje bez zmian. Wyniki przeprowadzonych analiz z wykorzystaniem formuły bezpośredniej przedstawiono w tabeli 1, a dla
formuły pośredniej w tabeli 2.
Z czasem na skutek zmian w strukturze ludności według wieku zaobserwowano spadek natężenia współczynnika migracji ogółem, niezależnie od płci
migranta, miejsca jego zamieszkania (miasto-wieś) czy kierunku migracji (wewnętrzne-zewnętrzne). Przy założeniu, że w 1990 r. i 2009 r. cząstkowe współczynniki migracji są takie same jak w 1990 r., to jego wartość zmalałaby o 2%
w 2009 r. w stosunku do 1990 r., niezależnie od kierunku migracji (wewnętrzne-zewnętrzne), ale nieco większy spadek tej miary dotyczyłby mężczyzn niż kobiet. Ponadto, dla osób przemieszczających się w granicach Polski, ale zamieszkałych na obszarach miejskich, indeks dynamiki pozostawałby na niezmienionym poziomie, niezależnie od płci, natomiast dla mieszkańców obszarów
wiejskich byłyby niższy o 3%, a zmiany te byłyby wyraźniejsze dla mężczyzn
niż kobiet.
Dla migracji zewnętrznych sytuacja przedstawia się następująco: przy założeniu, że w obu badanych latach cząstkowe współczynniki migracji według wieku są takie same, jak dla 1990 r., to dla osób zamieszkałych na obszarach miejskich
zaobserwowano spadek wartości indeksu migracji, a dla obszarów wiejskich nieznaczny jego wzrost, niezależnie od płci migranta. Można dojść do podobnych
wniosków, przyjmując, że w czasie zmianie ulega struktura ludności według
wieku, a cząstkowe współczynniki migracji pozostają bez zmian na poziomie
z 2009 r., ale natężenie tych zmian jest tu już nieco wyraźniejsze.
Zakładając rzeczywistą strukturę ludności według wieku w 2009 r. i 2030 r.
oraz cząstkowe współczynniki migracji z 2009 r., to wyłącznie na skutek zmian
w strukturze ludności współczynnik migracji ogółem zmalałaby w 2030 r.
w stosunku do 2009 r. dla migracji wewnętrznych o 19%, a dla migracji zewnętrznych o 11%. Spadek ten byłby wyraźniejszy dla mężczyzn niż kobiet oraz
osób migrujących z obszarów miejskich niż wiejskich, niezależnie od kierunku migracji. Można wyciągnąć podobne wnioski, przyjmując za podstawę porównań
cząstkowe współczynniki migracji z 2030 r.
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Tabela 1
Hipotetyczne współczynniki migracji ogółem dla 1990, 2009 i 2030 r.
Rodzaj
migracji
Wewnętrzne
Zewnętrzne
Wewnętrzne
Zewnętrzne
Wewnętrzne
Zewnętrzne
Wewnętrzne
Zewnętrzne

Ogółem
Z miasta
Ze wsi
Ogółem mężczyźni kobiety Ogółem mężczyźni kobiety Ogółem mężczyźni kobiety
Rzeczywista struktura ludności dla 2009 r. oraz rzeczywiste współczynniki migracji dla 1990 r.
130,2
128,7
131,8
35,8
35,5
36,3
125,8
121,0
130,8
5,4
5,4
5,4
7,6
7,7
7,6
1,8
1,8
1,7
Rzeczywista struktura ludności dla 2030 r. oraz rzeczywiste współczynniki migracji dla 1990 r.
104,1
101,9
106,0
29,8
28,8
31,0
103,8
100,1
107,4
4,6
4,7
4,5
6,3
6,5
6,2
1,5
1,5
1,5
Rzeczywista struktura ludności dla 1990 r. oraz rzeczywiste współczynniki migracji dla 2009 r.
113,0
107,7
118,0
63,6
63,6
63,5
63,8
58,3
68,8
5,1
4,7
5,4
6,4
6,0
6,9
3,1
2,9
3,3
Rzeczywista struktura ludności dla 2030 r. oraz rzeczywiste współczynniki migracji dla 2009 r.
85,4
82,7
88,0
46,0
47,9
44,4
50,4
45,4
55,4
4,3
4,1
4,5
5,1
4,9
5,2
3,1
2,9
3,3

Tabela 2
Agregatowy indeks wpływu zmian struktury ludności na współczynnik migracji ogółem
według formuły Laspeyresa dla 1990, 2009 i 2030 r.
Rodzaj
migracji
Wewnętrzne
Zewnętrzne
Wewnętrzne
Zewnętrzne
Wewnętrzne
Zewnętrzne
Wewnętrzne
Zewnętrzne

Ogółem
Z miasta
Ze wsi
Ogółem mężczyźni kobiety Ogółem mężczyźni kobiety Ogółem mężczyźni kobiety
Rzeczywista struktura ludności z 1990 r. i 2009 r., a cząstkowe współczynniki migracji z 1990 r.
0,98
0,97
0,99
1,00
1,00
1,00
0,97
0,94
0,99
0,98
0,98
0,98
0,96
0,97
0,95
1,03
1,02
1,03
Rzeczywista struktura ludności z 1990 r. i 2009 r., a cząstkowe współczynniki migracji z 2009 r.
0,94
0,92
0,95
0,89
0,89
0,88
0,95
0,92
0,99
0,97
0,97
0,96
0,92
0,94
0,91
1,03
1,02
1,04
Rzeczywista struktura ludności z 2009 r. i 2030 r.,a cząstkowe współczynniki migracji z 2009 r.
0,81
0,83
0,79
0,81
0,84
0,79
0,83
0,85
0,82
0,89
0,91
0,87
0,85
0,88
0,82
0,96
0,96
0,96
Rzeczywista struktura ludności z 2009 r. i 2030 r., a cząstkowe współczynniki migracji z 2030 r.
0,74
0,76
0,72
0,73
0,75
0,71
0,77
0,79
0,76
0,81
0,82
0,79
0,75
0,78
0,73
0,88
0,87
0,88

Reasumując, przeprowadzone rozważania pozwalają stwierdzić, że na skutek starzenia się ludności, tj. wzrostu udziału osób w starszych grupach wieku
natężenie ruchu migracyjnego maleje, niezależnie od kierunku migracji (wewnętrzne-zewnętrzne) oraz miejsca zamieszkania migranta (miasto-wieś).

Podsumowanie
Ostatnie dwie dekady charakteryzują się stałym wzrostem liczby ludności
w wieku poprodukcyjnym, przy jednoczesnym spadku liczby osób w najmłod-
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szych grupach wieku. Rośnie zatem liczba osób starszych, tj. powyżej 65 roku
życia przypadających na jedną osobę w wieku poniżej 15 lat, co oznacza, że
postępuje proces starzenia się ludności. Przewiduje się, że w 2030 r. proces ten
będzie jeszcze bardziej zaawansowany.
Równocześnie natężenie migracji według wieku migranta również nie jest
stabilne w czasie, a jego przekształcenia zależą od kierunku migracji (wewnętrzne-zewnętrzne) oraz płci i miejsca zamieszkania migranta (miasto-wieś).
Powstaje zatem pytanie, na ile obserwowane zmiany w strukturze ludności
oraz natężenia migracji według wieku wpływają na natężenie ruchów migracyjnych ludności ogółem. W celu oceny wpływu tych czynników wykorzystano
procedurę standaryzacji, z której wynika, że proces starzenia się ludności wyraźnie warunkuje spadek natężenia ruchu wędrówkowego ludności, zarówno dla
migracji wewnętrznych, jak i zewnętrznych, a zwłaszcza w populacji kobiet
i osób zamieszkałych na obszarach miejskich. Należy zatem uznać, iż w przyszłości
można oczekiwać dalszego spadku nasilenia migracji ogółem, przy założeniu, że
natężenie migracji według wieku nie ulegnie wyraźnemu wzrostowi.

THE AGEING OF THE POPULATION AS THE VARIABLE
OF INTENSITY OF MIGRATION FOR PERMANENT
Summary
Purpose of the article is to demonstrate the impact of aging populations on migration of population permanently. To this end, use the method of standardization. We'll
give you an analysis of changes in the demographic structure of the population and migration rates by age between 1990 and 2009 and their forecast for 2030s.

Julia Włodarczyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

NIERÓWNOŚCI DOCHODOWE W POLSCE
WEDŁUG ROZKŁADÓW PARETO
I BOLTZMANNA-GIBBSA
Wprowadzenie
Powstawanie i pogłębianie się nierówności dochodowych zarówno wewnątrz gospodarek, jak i w wymiarze globalnym jest faktem, który ma istotne
znaczenie dla dobrobytu jednostki i społeczeństwa, zachowania spójności społecznej oraz skuteczności polityki państwa. Zjawisko to przebiega w zgodzie
z uniwersalnym procesem ewolucji polegającym na przechodzeniu od form homogenicznych do form bardziej heterogenicznych. W systemach gospodarczych
ewolucja objawia się m.in. powstawaniem bardziej złożonej hierarchii społecznej,
przy czym nierówności dochodowe stanowią tylko jeden z wymiarów tej hierarchii.
Problematyka nierówności dochodowych jest szeroko opisana w literaturze
światowej, ale pewne zastrzeżenia może budzić stosowanie takich miar nierówności, jak np. współczynnik Giniego, które nie charakteryzują w sposób jednoznaczny rozkładu dochodów w społeczeństwie. Wydaje się, iż daleko posunięta
agregacja danych dotyczących indywidualnych dochodów stanowi przeszkodę
nie tylko dla precyzyjnego opisu nierówności dochodowych, ale także dla zaproponowania konkretnych rozwiązań regulacyjnych.
Ta obserwacja uzasadnia podjęcie tematyki dotyczących nierówności dochodowych w Polsce, ponieważ malejące wartości współczynnika Giniego w Polsce,
podawane do publicznej wiadomości np. przez Eurostat, mogą nie odzwierciedlać
rzeczywistych problemów i napięć na tle zróżnicowania dochodów w naszym kraju.
Celem opracowania jest przedstawienie specyfiki podziału społeczeństwa
na biednych i bogatych w kontekście zróżnicowania dochodów za pomocą rozkładu Pareto i rozkładu Boltzmanna-Gibbsa, a także porównanie kształtowania
się współczynnika Giniego oraz parametrów charakteryzujących rozkłady Boltzmanna-Gibbsa i Pareto w Polsce, obliczonych na podstawie badania rozkładów
indywidualnych dochodów rozporządzalnych.
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Prowadzone rozważania oparto przede wszystkim na analizie krytyczno-porównawczej piśmiennictwa naukowego oraz analizie opisowo-statystycznej
nierówności dochodowych w Polsce, opartej na bazach danych Rady Monitoringu Społecznego. Istotnym wnioskiem jest konstatacja, iż rozkłady dochodów
w Polsce można z dobrym przybliżeniem opisać, podobnie jak w innych krajach,
rozkładem Pareto dla podmiotów o najwyższych dochodach oraz rozkładem
Boltzmanna-Gibbsa dla pozostałej części populacji.

1. Wybrane problemy pomiaru i opisu nierówności dochodowych
Najczęściej przyjmuje się dość ogólnikowo, iż nierówności dochodowe występują w sytuacji, kiedy dochody uzyskiwane przez poszczególne osoby, gospodarstwa domowe lub grupy społeczne są niejednakowe. Takie ujęcie sprawia, iż
problemy pomiaru nierówności dochodowych dotyczą samego zdefiniowania dochodu i grupy odniesienia. Nierówności dochodowe mogą dotyczyć przykładowo:
− dyspersji stawek godzinowych wśród pracowników zatrudnionych w pełnym
(lub ekwiwalentnym) wymiarze godzin,
− dyspersji płac w ujęciu rocznym wśród ogółu zatrudnionych (łącznie z osobami pracującymi w niepełnym wymiarze godzin lub sezonowo),
− zróżnicowania indywidualnych zarobków wśród ogółu zatrudnionych (w tym
samozatrudnionych),
− zróżnicowania indywidualnych przychodów w odniesieniu do ludności w wieku
produkcyjnych (włączając osoby nieaktywne zawodowo),
− zróżnicowania przychodów gospodarstw domowych (opierających się na
zarobkach każdego członka gospodarstwa domowego),
− nierówności dochodów pierwotnych uzyskiwanych przez gospodarstwa domowe
(łącznie z dochodami z kapitału i oszczędności oraz transferami prywatnymi),
− nierówności dochodów rozporządzalnych uzyskiwanych przez gospodarstwa
domowe (uwzględniających publiczne transfery pieniężne oraz opodatkowanie bezpośrednie),
− nierówności dochodów rozporządzalnych uzyskiwanych przez gospodarstwa
domowe skorygowanych o wartość dóbr i usług publicznych, takich jak
opieka zdrowotna czy edukacja1.
Grupa odniesienia może z kolei dotyczyć całej populacji bądź jej części. W wielu
badaniach grupą odniesienia jest zasób ludności w wieku produkcyjnym2.
Generalnie, pomiar nierówności dochodowych sprowadza się najczęściej do
zbadania stopnia odchylenia rzeczywistego rozkładu dochodów (w wybranym
1
2

Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising? OECD 2011, s. 26.
Ibid., s. 28.
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ujęciu) od rozkładu egalitarnego, w którym każdy podmiot uzyskiwałby takie same
dochody. Warto przy tym zauważyć, że być może jest to niewłaściwy punkt odniesienia, ponieważ w zasadzie nikt nie postuluje całkowitej redukcji nierówności dochodowych i osiągnięcia rozkładów egalitarnych w rzeczywiście funkcjonujących
społecznościach. Wydaje się, że bardziej odpowiednie byłoby porównywanie rzeczywistych rozkładów z rozkładami optymalnymi z punktu widzenia realizacji określonych celów polityki makroekonomicznej (np. maksymalizującymi wzrost gospodarczy) lub społecznej (np. eliminującymi zjawisko nędzy lub ubóstwa). Istotną
przeszkodą jest tutaj oczywiście problem oszacowania rozkładów optymalnych,
uwzględniających wspomniane kryteria ekonomiczno-społeczne.
Jedną z najczęściej stosowanych miar nierówności dochodowych jest
współczynnik Giniego, którego wartość pokazuje przeciętną różnicę bezwzględną między dochodami losowo wybranej pary podmiotów (np. gospodarstw domowych) w stosunku do średniego dochodu. Niewątpliwie popularność tej miary wynika m.in. właśnie z łatwości interpretacji. Graficznie, wartość współczynnika
Giniego można przedstawić jako stosunek pola zawartego między linią równości
(przekątną na rys. 1a) a funkcją Lorenza (wiążącą wartości skumulowanych odsetek gospodarstw domowych uporządkowanych według niemalejących dochodów
z wartościami skumulowanych odsetek ich dochodów), czyli pola zakreskowanego na rys. 1a, do pola trójkąta pod przekątną. Współczynnik Giniego jest
wielkością znormalizowaną, co ułatwia dokonywanie porównań, zarówno
w czasie, jak i między różnymi krajami, populacjami czy subpopulacjami.

Rys. 1. a) graficzna interpretacja współczynnika Giniego, b) różne krzywe Lorenza cechujące się
jednakowymi wartościami współczynnika Giniego

Zastrzeżenia może jednak budzić fakt, iż te same wartości współczynnika
Giniego (G) można uzyskać dla populacji znacząco różniących się charaktery-
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stykami społeczno-ekonomicznymi (por. rysunek 1b, gdzie Ga = Gb = Gc, ale
w rozkładzie a sytuacja najuboższych podmiotów jest nieporównywalnie gorsza
niż w rozkładach b lub c, co może oznaczać dużo większą presję np. na budżet
państwa). Wynika to z tego, iż podstawą obliczenia współczynnika Giniego jest
suma różnic między dochodami poszczególnych podmiotów, a więc wielkość
zagregowana. Agregacja sprawia, że część informacji, które mogłyby być istotne
ze względu na cel badania zostaje utracona.
Badania nierówności dochodowych powinny opierać się na szczegółowych
informacjach dotyczących dochodów poszczególnych jednostek czy gospodarstw domowych i określeniu, czy są one jednorodne w tym sensie, że cały
rozkład, bądź też jego fragmenty można opisać jedną funkcją.
Badania empiryczne prowadzone (zarówno przez ekonomistów, jak i ekonofizyków) dla różnych krajów wykazują, że niezależnie od czynników o charakterze ekonomicznym, kulturowym czy historycznym, istnieją uniwersalne
wzorce rozkładów dochodów, które składają się z rozkładu Pareto (obserwowanego
dla niewielkiego odsetka najbogatszych podmiotów) oraz rozkładu Boltzmanna-Gibbsa (dotyczącego pozostałej części dochodów). Charakterystykę tychże rozkładów, stanowiącą podstawę umownego podziału na biednych i bogatych w kontekście
dochodów uzyskiwanych przez poszczególne podmioty, przedstawiono w tabeli 1
(podział na biednych i bogatych istotnie zależy od przyjętego kryterium, oprócz
dochodu najczęściej analizuje się zróżnicowanie majątkowe).
Tabela 1
Charakterystyka rozkładu Boltzmanna-Gibbsa i rozkładu Pareto jako rozkładów dochodów
Kryterium
1
Równanie

Mechanizm powstawania rozkładu dochodów

Charakter rozkładu
dochodów

Rozkład Boltzmanna-Gibbsa
(rozkład wykładniczy)
Klasa średnia i ubodzy
2
y = – γ ln n + α
gdzie y oznacza dochód n-tego
podmiotu, α – najwyższy dochód w populacji, a γ – skalę
nierówności (im wyższe wartości γ, tym głębsze nierówności)

rezultat interakcji między podmiotami, których początkowe
dochody podlegają serii przypadkowych i proporcjonalnych
zmian (zysków lub strat)
bardzo stabilny

Rozkład Pareto
(rozkład potęgowy)
Najbogatsi
3
y = α n -β
gdzie n określa pozycję danego
podmiotu (wyższe wartości n
oznaczają niższą pozycję
w hierarchii), α oznacza najwyższy dochód, a β – skalę nierówności (im wyższe wartości β,
tym głębsze nierówności)
wynik hierarchiczności struktury
społecznej, w której każdy
podmiot uzyskuje dochody
odpowiednio wyższe niż podmioty mu podporządkowane
zmienny, uzależniony w znacznej
mierze od sytuacji na rynku kapitałowym
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cd. tabeli 1

1
Charakter nierówności

2
entropiczny, stochastyczny
(nierówności równowagi maksymalizują entropię)

Prawa własności
Uproszczona charakterystyka reprezentatywnych podmiotów
Źródło dochodów

rozproszone
pasywny pracownik bez wpływu na warunki wymiany

Charakter akumulacji

Efekty sieci

wynagrodzenie za pracę
(głównie produkcyjną)
addytywny
(podmioty oszczędzają zgodnie
z cyklem życia, odkładając
określoną część swoich dochodów – stosunkowo niskie kwoty
oszczędności wobec takich
zjawisk jak inflacja uniemożliwiają im osiągnięcie multiplikatywnego charakteru akumulacji)
niskie
(biedni dokonują wymiany głównie między sobą, niski stopień
powiązania z innymi podmiotami
uniemożliwia im osiąganie wysokich zysków, ale jednocześnie
stanowi specyficzną ochronę
przed dużymi stratami)

3
antyentropiczny, deterministyczny
(efekt wzrostu entropii jest ograniczony poprzez powiązanie interesów różnych podmiotów, np.
w ramach takich organizacji, jak
związki zawodowe)
skoncentrowane
aktywny pracodawca wykorzystujący pozycję monopolistyczną i dyktujący warunki wymiany
zyski kapitałowe (ewentualnie
wynagrodzenie za pracę nieprodukcyjną)
multiplikatywny
(opierający się na mechanizmie
procentu składanego, z możliwością reinwestycji zysków
w aktywa przynoszące korzyści
regularnie)

wysokie
(bogaci czerpią korzyści zarówno z wymiany między sobą, jak
i z powiązań z rynkami dóbr
i usług oraz rynkami czynników
produkcji, zwykle najbogatsze
podmioty stanowią kluczowe
węzły w sieci powiązań)
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Vol. 69, No. 2, s. 304-310; S. Sinha: The Rich Are Different! Pareto Law from Asymmetric Interactions in Asset
Exchange Models. W: Econophysics of Wealth Distribution. Red. A. Chatterjee, S. Yarlagadda, B.K. Chakrabarti.
Springer Verlag, Milan – Berlin – Heidelberg – New York 2005, s. 177-183; G. Willis: Relieving Poverty by Modifying Income and Wealth Distributions. W: Econophysics of Wealth Distribution. Red. A. Chatterjee, S. Yarlagadda,
B.K. Chakrabarti. Springer Verlag, Milan – Berlin – Heidelberg – New York 2005, s. 168-176; S. Yarlagadda,
A. Das: A Stochastic Trading Model of Wealth Distribution, W: Econophysics of Wealth Distribution. Red. A. Chatterjee, S. Yarlagadda, B.K. Chakrabarti, Springer Verlag, Milan – Berlin – Heidelberg – New York 2005, s. 137-148.
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Niejeednorodnośćć rozkładów dochodów przestawiona
p
a w tab. 1 m
może mieć
istotne znnaczenie chhociażby dlaa polityki fiskalnej, która
k
w praaktyce nie
uwzględnnia różnic w mechanizma
m
ach powstawaania nierównności, nie wspominając
o możliw
wości wykorzzystania pozziomu docho
odu rozdziellającego rozkkład Boltzmanna-G
Gibbsa i rozkkład Pareto jaako jednego z progów poodatkowych.

2. Ksztaałtowanie się
s współcczynnika Giniego
G
w Polsce
P
W Polsce probleematyka nierrówności do
ochodowych jest często omawiana
w kontekśście procesuu transformaacji systemowej, postrzeeganej nierzzadko jako
podstawow
we źródło tego zjawiska.. Rzeczywiśccie do końca lat 80. XX w
w. nierówności mierrzone współcczynnikiem Giniego
G
utrzy
ymywały sięę na stosunkoowo niskim
poziomie (chociaż i tak
t – średnioo rzecz biorrąc – były too wartości w
wyższe niż
w innych krajach socjalistycznychh), natomiast w latach 900. wyraźnie zzarysowała
się tendenncja wskazująąca na pogłębbiającą się po
olaryzację społeczną (rys.. 2).
Ze względu
w
na róóżnice metoddologiczne (n
nie zawsze prrecyzyjnie wyyjaśnione),
a często róównież krótkiie szeregi czaasowe, na rys. 2 zawarto dane
d
z różnych źródeł.

Rys. 2. Wsppółczynnik Giniiego w Polsce w latach 1956-2
2010
Źródło: Na podstawie
p
danychh: World Institutee for Developmen
nt Economics Reesearch; World B
Bank; Eurostat;
P. Kuumor: Współzaleeżność nierównośści płac ze wzrosttem gospodarczym
m w Polsce. „Wiiadomości Statystyyczne” 2009, nr 7,, s. 13-14.

Wyddaje się, że wejście
w
Polskki do Unii Eu
uropejskiej może
m
stanow
wić kolejną
cezurę, wskazującą
w
naa odwróceniie dotychczaasowego trenndu. Należy jjednak zauważyć, że
ż w latach 2005-2010 Polska
P
charaakteryzowałaa się wyższyymi warto-
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ściami współczynnika Giniego niż 14 krajów Unii Europejskiej i tylko 3 kraje
(Litwa, Łotwa i Portugalia) miały w każdym roku większe nierówności mierzone tym wskaźnikiem (por. tab. 2).
Tabela 2
Wartości współczynnika Giniego w krajach Unii Europejskiej w latach 2005-2010
Kraj
Unia Europejska
strefa euro
Belgia
Bułgaria
Czechy
Dania
Niemcy
Estonia
Irlandia
Grecja
Hiszpania
Francja
Włochy
Cypr
Łotwa
Litwa
Luksemburg
Węgry
Malta
Holandia
Austria
POLSKA
Portugalia
Rumunia
Słowenia
Słowacja
Finlandia
Szwecja
Wielka Brytania

2005
30,6
29,3
28,0
25,0
26,0
23,9
26,1
34,1
31,9
33,2
31,8
27,7
32,8
28,7
36,1
36,3
26,5
27,6
26,9
26,9
26,2
35,6
38,1
31,0
23,8
26,2
26,0
23,4
34,6

2006
30,2
29,2
27,8
31,2
25,3
23,7
26,8
33,1
31,9
34,3
31,2
27,3
32,1
28,8
39,2
35,0
27,8
33,3
27,0
26,4
25,3
33,3
37,7
33,0
23,7
28,1
25,9
24,0
32,5

2007
30,6
30,0
26,3
35,3
25,3
25,2
30,4
33,4
31,3
34,3
31,3
26,6
32,3
29,8
35,4
33,8
27,4
25,6
26,3
27,6
26,2
32,2
36,8
37,8
23,2
24,5
26,2
23,4
32,6

2008
30,7
30,2
27,5
35,9
24,7
25,1
30,2
30,9
29,9
33,4
31,3
29,2
31,0
28,0
37,7
34,0
27,7
25,2
27,9
27,6
26,2
32,0
35,8
36,0
23,4
23,7
26,3
24,0
33,9

2009
30,4
30,0
26,4
33,4
25,1
26,9
29,1
31,4
28,8
33,1
32,3
29,8
31,5
28,4
37,4
35,5
29,2
24,7
27,2
27,2
25,7
31,4
35,4
34,9
22,7
24,8
25,9
24,8
32,4

2010
30,5
30,2
26,6
33,2
24,9
26,9
29,3
31,3
33,2
32,9
33,9
29,9
31,2
29,1
36,1
36,9
27,9
24,1
28,4
25,5
26,1
31,1
33,7
33,3
23,8
25,9
25,4
24,1
33,0

Źródło: Eurostat.

W tab. 2 przedstawiono kalkulacje Eurostatu, niemniej należy przypomnieć,
iż nawet malejące wartości wskaźnika Giniego w Polsce nie muszą oznaczać poprawy sytuacji jednostek o najniższych dochodach, bowiem zmiany determinujące
wartość tego wskaźnika mogą dotyczyć różnych odcinków rozkładów dochodów.
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3. Badanie rozkład
dów docho
odów indyywidualnycch w Polscce
Ze względu
w
na too, że informaacje dotycząące dochodów
w uzyskiwannych przez
poszczegóólnych obyw
wateli Polski nie są upub
bliczniane, baadanie empirryczne zostało przeeprowadzonee na podstaw
wie danych z bazy danyych Rady M
Monitoringu
3
Społeczneego . Obliczzeń dokonanno dla okresu
u 2003-20111 i uwzględnniono wyłącznie wypowiedzi
w
o
osób,
które podawały
p
konkretną i nieezerową warrtość indywidualneggo dochodu miesięczneggo netto. Wy
yniki kalkulacji przedstaw
wiono graficznie naa rys. 6 i anallitycznie w taab. 3.

3

Szczegółły zastosowanejj procedury baddawczej, w tym
m schemat dobooru próby w baddaniach wyjściowychh są omówione w: T. Panek, J. Czapiński, I.E
E. Kotowska: Metodologia
M
baddań. Diagnoza Społeczna 2011. Waarunki i Jakośćć Życia Polakó
ów – Raport. „Contemporary Economics”
2011, Vool. 5, No. 3, s. 35-44.
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Rys. 3. Rozkkłady indywiduualnych miesięccznych dochodó
ów netto w lataach 2003-2011
Źródło: Na poodstawie danych Rady Monitoringgu Społecznego.

Tabela 3
Charakteerystyka rozkłładów indywidualnych miesięcznych docchodów netto w Polsce
w latach 2003-2011 w baadanej próbie
Rok
n
P

BG

β
α1
R2
γ
α2
R2

2003
7007
0,284
(0,0071))
3761,4 (14,411))
0,97
610,5
(1,2816))
3174,3 (4,7289))
0,99

2005
6549
0,316
(0,00054)
4104,3 (13,5521)
0,98
692,1
(1,61153)
3576,2 (6,07794)
0,99

2007
7
9750
0
0,341
(0,0059)
5011,8 (2
26,899)
0,98
8
780,8
(1,4929)
4018,6 (5,6389)
0,98
8

2
2009
199681
0,363
(0,0032)
6129,2 (11,404)
0
0,99
969,1
(1,1706)
4981,4 (4,4861)
0
0,99

2011
19843
0,3666
(0,0028)
66022,9 (10,532)
0,99
10088,3 (1,1859)
52411,2 (4,3609)
0,98

n – liczba osób, które zadeklarowały dochhód większy od
d zera
P – rozkład Pareto
BG – rozkłaad Boltzmanna--Gibbsa
Uwaga: w nawiasach
n
podaano wartości błłędów standardo
owych oszacow
wań uzyskanychh przy zastosowaniu esttymatora HC1 odpornego
o
na heeteroskedastyczzność składnikaa losowego4.
Źródło: Na poodstawie danych Rady Monitoringgu Społecznego.

Wszyystkie obliczzone paramettry są statysttycznie istotnne i cechują ssię stosunnastępująkowo niskkimi błędam
mi standardow
wymi, co po
ozwala na wyciągnięcie
w
cych wnioosków:
4

R. Daviddson, J.G. MaccKinnon: Econoometric Theory
y and Methodss. Oxford Univversity Press,
New Yorrk 2004, s. 200.
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− nierówności dochodowe w Polsce można opisać takimi samymi rozkładami, jak
nierówności w innych krajach (rozkład Pareto odnosi się do ok. 3% osób o najwyższych dochodach, natomiast rozkład Boltzmanna-Gibbsa do pozostałych 97%),
− w badanej próbie nierówności dochodowe narastały zarówno w grupie osób
o najwyższych dochodach, jak i w grupie osób o dochodach średnich i niskich,
o czym świadczy wzrost parametrów opisujących nierówności w obu rozkładach
(wartość parametru β wzrosła od 0,284 w 2003 r. do 0,366 w 2011 r., natomiast
wartość parametru γ wzrosła od 610,5 w 2003 r. do 1008,3 w 2011 r.).
Prawdopodobnie oznaką narastających nierówności jest także szybki wzrost teoretycznej wartości najwyższych dochodów w obu rozkładach (parametry α1 i α2) w latach
2003-2009, który tylko raz był mniejszy niż 10%, dwukrotnie przekraczał 12% i aż
trzykrotnie był większy niż 22% (dopiero w okresie 2009-2011 w obu przypadkach
wzrost ten był jednocyfrowy), a zatem nie może być wyjaśniony wyłącznie w kategoriach tempa wzrostu gospodarczego i spadku siły nabywczej pieniądza. Aczkolwiek nie
można wykluczyć istnienia nieliniowych zależności podważających tę konkluzję.
Cennym uzupełnieniem przeprowadzonej analizy byłoby zbadanie wpływu
wzrostu wartości parametru β i γ na kształtowanie się dobrobytu społecznego
w Polsce. Uzyskane parametry nie są jednak znormalizowane, dlatego też obliczeń miar dobrobytu według skróconych funkcji dobrobytu społecznego dokonano na podstawie współczynnika Giniego. W tab. 4 zawarto obliczenia dotyczące całej próby, natomiast w tab. 5 – wartości współczynnika Giniego oraz
miar dobrobytu dla poszczególnych rozkładów.
Tabela 4
Współczynnik Giniego oraz miary dobrobytu w Polsce
w latach 2003-2011 w badanej próbie
Miary dobrobytu
według skróconych funkcji dobrobytu społecznego5

Rok

Średni
dochód
(w cenach
bieżących)
m

Średni
dochód
(w cenach
stałych
z roku
2011) μ

Gini
z próby
G

2003

994,29

1255,35

0,3301

840,89

1
943,76

2005

1101,00

1315,44

0,3338

876,36

986,25

2007

1243,17

1434,73

0,3465

937,65

1065,55

696,37

2009

1533,88

1641,43

0,3481

1070,11

1217,62

793,81

2011

1658,37

1658,37

0,3393

1095,72

1238,26

818,15

dobrobyt Sena
1

dobrobyt Kakwaniego

dobrobyt Daguma
1
1
632,18
657,05

Źródło: Na podstawie danych Rady Monitoringu Społecznego.

5

Własności skróconych funkcji dobrobytu społecznego są opisane szerzej m.in. w pracach: E. Aksman: Redystrybucja dochodów i jej wpływ na dobrobyt społeczny w Polsce w latach 1995-2007.
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 157-161; S.M. Kot: Pomiar dobrobytu i nierówności ekonomicznych w ramach indywidualistycznego paradygmatu ekonomii. W: Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna. Red. S.M. Kot, A. Malawski,
A. Węgrzecki. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2004, s. 182-185.
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Tabela 5
Współczynnik Giniego oraz miary dobrobytu w Polsce w latach 2003-2011
w rozkładzie Pareto oraz Boltzmanna-Gibbsa
Rok

Rozkład Pareto
miary dobrobytu
G
WS
WK
WD

m

Rozkład Boltzmanna-Gibbsa
miary dobrobytu
μ
G
WS
WK
WD

m

μ

2003

3797,70

4794,81

0,1562

4045,9

4147,0

3499,3

906,40

1144,38

0,2845

818,8

890,9

637,5

2005

4195,60

5012,78

0,1776

4122,5

4256,8

3500,8

1006,50

1202,54

0,2903

853,4

932,0

661,4

2007

4364,00

5036,45

0,1992

4033,2

4199,8

3363,2

1081,90

1248,61

0,2814

897,3

974,4

700,2

2009
2011

6165,40
6897,70

6597,71
6897,70

0,2157
0,2159

5174,6
5408,5

5427,1
5672,9

4256,5
4448,1

1373,40
1496,70

1469,70
1496,70

0,2941
0,2872

1037,5
1066,8

1135,7
1162,8

801,7
828,8

Źródło: Na podstawie danych Rady Monitoringu Społecznego.

Przedstawione w tab. 4 wartości współczynnika Giniego sugerują, że nierówności dochodowe w Polsce mogły narastać przynajmniej do 2009 r., a nie do 2005 r. (ze
względu na różnice metodologiczne nie można bezpośrednio porównywać otrzymanych wartości z danymi Eurostatu). Wszystkie miary dobrobytu wykazywały tendencję wzrostową, a więc nawet w warunkach pogłębiania się nierówności istotniejszy
był efekt wzrostu przeciętnego dochodu. Ponadto, mimo spadku wartości współczynnika Giniego w 2011 r., wzrost wybranych miar dobrobytu był niewielki.
Znacznie bardziej interesujące zestawienie zawarto w tab. 5, w której można znaleźć potwierdzenie odmienności mechanizmów rządzących kształtowaniem się rozkładu Pareto oraz Boltzmanna-Gibbsa. Wartości współczynnika
Giniego obliczone dla rozkładu Boltzmanna-Gibbsa są bardzo stabilne (zgodnie
z propozycjami przedstawionymi w tab. 1), a więc tempo wzrostu miar dobrobytu odpowiadało wzrostowi przeciętnego dochodu (w ujęciu realnym). Rozkład
Pareto można było natomiast scharakteryzować rosnącymi wartościami współczynnika Giniego. Największy wzrost odnotowano w latach 2003-2007 i to właśnie w 2007 r. efekt dochodowy był mniejszy niż efekt nierównościowy, co doprowadziło do spadku wartości miar dobrobytu w grupie najbogatszych.

Podsumowanie
W niniejszym opracowaniu poruszono niektóre kontrowersje związane z opisem nierówności dochodowych. Zademonstrowano, iż nierówności dochodowe
w Polsce podlegają tym samym wzorcom, jak w innych krajach, czyli że rozkłady
indywidualnych dochodów są w przybliżeniu złożone z rozkładu Pareto dla najwyższych dochodów oraz rozkładu Boltzmanna-Gibbsa dla pozostałych dochodów6.
6

Reszty dopasowywanych modeli cechują się heteroskedastycznością, co implikowałoby, że empiryczny rozkład dochodów nie jest idealnym połączeniem rozkładów Pareto i Boltzmanna-Gibbsa
(jedną z przyczyn, ale niewątpliwie nie jedyną, mogło być zaokrąglanie odpowiedzi przez wielu respondentów). Niemniej jednak bardzo wysokie wartości współczynnika determinacji (R2) wskazują,
że odstępstwa od przyjętych rozkładów teoretycznych są stosunkowo niewielkie.
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Zasugerowano również, iż dane Eurostatu, sugerujące zmniejszanie się nierówności
dochodowych w Polsce nie powinny być podstawą wyciągania wiążących wniosków.
Ponadto, wydaje się, że w modelowaniu nierówności dochodowych w Polsce należałoby uwzględnić nie tylko sam fakt wstąpienia do Unii Europejskiej,
ale także skutki globalnego kryzysu finansowego oraz likwidacji najwyższego
progu podatkowego w 2009 r. Niewykluczone, że wpływ obu tych czynników,
determinujących przede wszystkim dochody netto uzyskiwane przez najbogatsze
podmioty (rozkład Pareto), w krótkim okresie może być niezauważony ze
względu na ich przeciwstawny charakter, ale w długim okresie może prowadzić
do istotnych zmian w rozkładach dochodu w Polsce.

INCOME INEQUALITIES IN POLAND ACCORDING
TO PARETO AND BOLTZMANN-GIBBS DISTRIBUTIONS
Summary
It is demonstrated empirically in the world literature that irrespective of economic,
cultural or historical factors income distributions follow universal patterns in different
countries and exhibit an exponential (Boltzmann-Gibbs) distribution for low and middleclass incomes and power-law (Pareto) distribution for the highest incomes. In this article
we present calculations based on a survey cyclically conducted by Council for Social
Monitoring confirming these findings for income distributions in Poland. Obtained parameters of Pareto and Boltzmann-Gibbs distributions are statistically significant and
indicate increasing income inequalities in Poland in the years 2003-2011 (which is somehow contradictory to the Eurostat data showing that the trend of increasing income
inequalities in Poland reversed after 2005).

Mateusz Rolski
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

KRYTYKA PLANU BALCEROWICZA
W UJĘCIU GRZEGORZA KOŁODKI
ORAZ TADEUSZA KOWALIKA
Wprowadzenie
Plan Balcerowicza jest przedmiotem wielu publikacji naukowych. Został on
poddany dogłębnej analizie i ocenie z punktu widzenia ówczesnej sytuacji gospodarczej kraju, celowości zastosowanych rozwiązań, a także wpływu na sferę
realną gospodarki (w tym na poziom życia obywateli). Analiza literatury pozwala stwierdzić, że istnieje dość ostre kryterium podziału na zwolenników i przeciwników transformacji autorstwa Leszka Balcerowicza. Brak jest niestety publikacji, które w jednoznaczny sposób kwalifikują konkretnych ekonomistów
jako adwersarzy bądź adherentów sposobu przeprowadzenia transformacji gospodarczej w Polsce oraz spójnie przedstawiających ich poglądy. Celem niniejszego
artykułu jest prezentacja poglądów dwóch zdecydowanych krytyków Planu Balcerowicza – Grzegorza Kołodki oraz Tadeusza Kowalika, a więc częściowe uzupełnienie braków literaturowych w tej materii.

1. Grzegorz W. Kołodko – największy adwersarz
Leszka Balcerowicza
Profesor Grzegorz W. Kołodko jest jednym z największych krytyków przebiegu transformacji gospodarczej w Polsce, prowadzonej pod kierunkiem
L. Balcerowicza. W latach 1989-1991 G. Kołodko był członkiem Rady Ekonomicznej, działającej jako ciało doradcze Rady Ministrów. W ten sposób mógł on
z bliska przypatrywać się działaniom ówczesnej władzy i na bieżąco reagować
na jej poczynania.
Zanim zostaną opisane podstawowe błędy, wykazane przez G. Kołodkę autorom transformacji, warto przedstawić jego wywody dotyczące przyczyn hiper-
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inflacji w polskiej gospodarce. W drugiej połowie lat 80. można wyraźnie zaobserwować wzrost poziomu inflacji cenowej przy jednocześnie nasilających się
niedoborach. Zjawisko to nazwane przez Kołodkę „shortageflation” stało się
istotne w roku 1989. Miało ono szczególne konsekwencje dla polityki stabilizacyjnej przełomowego okresu. Trzeba było bowiem nie tylko rozwiązać kwestię
unormowania poziomu cen, ale także wyeliminowania niedoborów1.
Drugą uwagę G. Kołodki można uznać za dość kontrowersyjną, aczkolwiek
wartą zastanowienia. Otóż hiperinflację w drugiej połowie 1989 r. uznaje on za
wynik ustaleń Okrągłego Stołu. Zalicza do nich uwolnienie cen żywności
w sierpniu, a także powszechną indeksację płac. Nazywa je przyczynami technicznymi. Przede wszystkim jednak, G. Kołodko uważa, że polska hiperinflacja
miała charakter indukowany (została wybrana świadomie) i na dowód przytacza
wiele przekonujących argumentów. Należą do nich m.in.: wiara, że wyjście
z hiperinflacji jest łatwiejsze niż z inflacji galopującej, której towarzyszy niedobór, czy przekonanie, że udręka społeczeństwa spowodowana hiperinflacją
w sposób pozytywny wpłynie na jego gotowość do poniesienia nieuchronnych
kosztów stabilizacyjnej terapii szokowej2. Przekonuje on, że przesłanki techniczne mogły być opanowane już we wrześniu 1989 r., więc hiperinflacja była
wybrana w sposób świadomy.
G. Kołodko zarzuca autorom transformacji stworzenie swoistego rodzaju
„bezalternatywnego świata”, czyli jedynego i słusznego kierunku reformy. Według niego był to ogromny sukces rządowej propagandy, ze szkodą dla społeczeństwa. Sytuacja ta uniemożliwiła bowiem dyskusję w szerszym gronie ekonomistów nad alternatywnymi kierunkami zmian. Obóz rządzący nie reagował
na proponowane inne możliwości rozwiązań transformacji gospodarczej3. Rząd
T. Mazowieckiego, zrzucając winę za trudną sytuację gospodarczą Polski na
poprzedni system oraz wykazując brak jakiejkolwiek alternatywy dla swojego
programu, wykorzystywał popularne społecznie hasła – „teraz albo nigdy” czy
też „wszystko albo nic”. Stwierdzenia te były fałszywe, ale (do czasu) okazały
się skuteczne politycznie4. Obecnie zaś mówi się o przegranej transformacji
i klęsce Solidarności, spowodowanej lekceważeniem ówczesnych krytycznych
opinii5.
1
2
3
4
5

G.W. Kołodko: Polska hiperinflacja i stabilizacja 1989-90. „Ekonomista” 1990, nr 6, s. 764-765.
Zob.: Ibid., s. 766-767.
G.W. Kołodko: Transformacja polskiej gospodarki – sukces czy porażka? Polska Oficyna Wydawnicza BGW, Warszawa 1992, s. 17.
G.W. Kołodko: Polska hiperinflacja…, op. cit., s. 774.
G.W. Kołodko: Polskie drogi i bezdroża transformacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2007, s. 3-4.
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Jeszcze przed wdrożeniem Planu Balcerowicza, w październiku 1989 r. na spotkaniu zorganizowanym w Instytucie Finansów, którego uczestnikiem był także
L. Balcerowicz, G. Kołodko zwracał uwagę na błędy „Programu 1989” w kwestii
zmian systemowych. Brakowało w nim m.in. jasno przedstawionej roli państwa
w procesie transformacji, precyzyjnie określonych kwestii zmian własnościowych
czy funkcji rynku. G. Kołodko podkreślał, że w początkowym okresie transformacji
gospodarczej, system nie jest ani planowy, ani rynkowy, ale stanowi bliżej nieokreśloną hybrydę. W związku z tym, bez wyżej określonych działań, rynek jako regulator procesów gospodarczych nie będzie w stanie funkcjonować. Mogą się natomiast
ujawnić w gospodarce procesy destrukcyjne6.
Poza wyżej wspomnianymi błędami w kwestii zmian systemowych, profesor Kołodko za główny cel krytycznej analizy obrał proces stabilizacji polskiej
gospodarki.
Tabela 1
Polski program stabilizacyjny: cele i rezultaty (1990 r.)
Treść
Stopa inflacji (CPI w %)
Produkcja przemysłu uspołecznionego
Dochód narodowy
Bezrobocie
Bilans handlowy:
w mld USD
w mld Rb

Założenia

Wyniki

20
-5,0
-3,1
2,0

90
-25
-19
6,1

-0,8
+0,5

+2,2
+6,6

Źródło: G.W. Kołodko: Stabilizacja inflacji i transformacja rynkowa. „Ekonomista” 1991, nr 4-6, s. 426;
oparte na: danych GUS oraz NBP.

Powyższa tab. ilustruje założenia i osiągnięte wyniki makroekonomiczne
rządu T. Mazowieckiego. Patrząc wyłącznie na przedstawione dane, należy
orzec, że plan stabilizacyjny okazał się porażką polityki gospodarczej autorstwa
Leszka Balcerowicza. Grzegorz Kołodko stwierdza, że założenia dotyczące
oczekiwanych rezultatów były po prostu nierealne, jednak autorzy transformacji
naiwnie wierzyli w ich osiągnięcie. W obliczu rzeczywistych danych zrzucili zaś
winę na błędne prognozy, co Kołodko określa „kompletnym brakiem odpowiedzialności”7. Jak podkreśla największy adwersarz L. Balcerowicza: „Egzekutorzy tej polityki zapowiadali zdecydowanie płytszą recesję i oni w to wierzyli.
Inflacja miała spaść do 1% miesięcznie. Pytanie, czy był to błąd prognozy, brak
wyobraźni, czy celowy kamuflaż? Przecież rząd, który by ogłosił, że produkcja
6
7

G.W. Kołodko: Transformacja polskiej gospodarki…, op. cit., s. 38-39.
Ibid., s. 16.
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spadnie o 40%, a ceny pójdą w górę kilkanaście razy i bezrobocie wzrośnie od
zera do miliona ludzi, zostałby obalony, zanim by zaistniał”8.
Rząd T. Mazowieckiego z ministrem finansów L. Balcerowiczem wskutek
prowadzonej przez siebie błędnej polityki gospodarczej doprowadził do największej po II wojnie światowej recesji w polskiej gospodarce. Podstawowym
błędem pakietu stabilizacyjnego było założenie szybkiego wzrostu podaży ze
strony przedsiębiorstw. Autorzy programu wierzyli, że produkcja ożywi się sama, bez ingerencji polityki gospodarczej. Niestety tak się nie stało. Niska elastyczność podaży przedsiębiorstw i szokowa redukcja popytu wewnętrznego
spowodowały reakcję w postaci maksymalizacji cen, która w realiach odchodzenia od gospodarki niedoborów natrafiła na barierę popytu efektywnego. Nastąpił
więc drastyczny spadek produkcji. Próby interwencjonizmu podjęto z opóźnieniem i w złej kolejności. Na domiar złego, w okresie „systemowej pustki” instrumenty polityki pieniężnej i podatkowej zadziałały inaczej niż w prawidłowo
ukształtowanej gospodarce rynkowej. Według G. Kołodki, polska gospodarka
doznała na niektórych swych odcinkach procesu „przeliberalizowania”9.
Najistotniejszą kwestią stabilizacji, poruszaną przez Kołodkę jest problem
„przestrzelenia” (ang. overshooting). Przestrzelenie „(…) odnosi się do nadmiernej skali redukcji dochodów gospodarstw domowych (w tym płac realnych)
oraz nadmiernego ograniczenia płynności przedsiębiorstw wskutek złej sekwencji polityki monetarnej”10. G. Kołodko stwierdza, że w początkowych miesiącach 1990 r. źle dobrano parametry ekonomiczne trzech podstawowych elementów programu stabilizacyjnego: współczynnika indeksacji płac, poziomu stopy
procentowej oraz poziomu kursu walutowego.
W pierwszych czterech miesiącach 1990 r. współczynnik indeksacji płac był
ustalony na bardzo niskim poziomie. Nadmierny radykalizm autorów transformacji
spowodował gwałtowny spadek dochodów realnych obywateli. W związku z tym
spadł także poziom popytu oraz kolejno sprzedaży i produkcji. W efekcie nastąpiła
recesja gospodarcza. W pierwszych dwóch miesiącach transformacji płace realne zmniejszyły się o ponad 40%. G. Kołodko przekonuje, że efekt stabilizacyjny
był możliwy do uzyskania przez redukcję płac realnych rzędu 20%11. Dodatkowo na zmniejszenie płac realnych miał wpływ źle skonstruowany mechanizm
„popiwku”. W pierwszych miesiącach 1990 r. miał on istotny wpływ na pogłę8
9
10

11

J.B. Lipszyc: Można to było zrobić lepiej. Rozmowa z prof. Grzegorzem Kołodką. „Rzeczpospolita” 11.02.1995, http://new-arch.rp.pl/artykul/43393.html [dostęp: 31.03.2012].
G.W. Kołodko: Stabilizacja inflacji i transformacja rynkowa. „Ekonomista” 1991, nr 4-6, s. 429-430.
Ibid., s. 430.; Autor uważa, że „przestrzelenie” odnosi się również do źle prowadzonej przez
ówczesny rząd polityki fiskalnej, która skutkowała nierównowagą budżetową – zob. G.W. Kołodko: Destabilizacja. „Życie gospodarcze” 17.02.1991, nr 7, s. 5.
G.W. Kołodko: Stabilizacja inflacji…, op. cit., s. 430.
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bianie się recesji, gdyż nadmiernie ograniczał popyt. Od września zaczął oddziaływać również proinflacyjnie, gdyż płace rosły bez jakiegokolwiek związku z pozostającą w stagnacji produkcją12. Nadmierny spadek realnych wynagrodzeń w pierwszych miesiącach transformacji był przyczyną głębokiej dekoniunktury. Próby
poprawienia sytuacji, w połowie 1990 r., nie przyniosły oczekiwanego rezultatu.
Recesja w sferze realnej była także spowodowana drastycznym podwyższeniem poziomu stóp procentowych od początku stycznia 1990 r. oraz ich
utrzymaniem do końca lutego. Właśnie na te dwa miesiące przypadła największa, bo aż 30% zapaść w sferze realnej, po której polska gospodarka znalazła się
w stanie depresji. G. Kołodko podkreśla, że do zjawiska tzw. inflacji korekcyjnej
doszło przede wszystkim w pierwszej połowie stycznia. Później bardzo wysoka
nominalna stopa procentowa, zamiast działać antyinflacyjnie, zaczęła pogłębiać
skalę recesji13. Poza tym, autorzy nie osiągnęli jeszcze jednego zamierzonego
celu – uzyskania dodatniej realnej stopy procentowej.
Trzecim chybionym aspektem stabilizacji była nadmierna skala dewaluacji
polskiego złotego wobec dolara amerykańskiego, wprowadzona od początku
1990 r. Duży stopień dewaluacji, przy jednoczesnych dodatkowych opłatach
importowych okazał się silnym impulsem inflacyjnym dodatkowo wzmagającym recesję gospodarczą. Znaczne ograniczenie importu spowodowało dodatkowy spadek poziomu produkcji14. Złotego należało zdewaluować nie o 50%,
ale o około 30%-35%, co było propozycją Instytutu Finansów, którym G. Kołodko kierował. Instytut proponował także zakotwiczenie kursu waluty nie na
dolarze amerykańskim, a na koszyku walut15.
Grzegorz Kołodko słusznie stwierdza, że efekt „uboczny” procesu transformacji w postaci głębokiej recesji musi być oceniony w sposób negatywny.
30% spadek produkcji przemysłowej byłby kosztem bardzo trudnym do przyjęcia, nawet gdyby stabilizacja gospodarki zakończyła się jednoznacznym sukcesem. Według G. Kołodki recesja w 1990 r. była „jałowa”, gdyż najbardziej dotknęła przedsiębiorstwa produkujące towary konsumpcyjne dla gospodarstw
domowych (a więc firm pożądanych społecznie). Spadkowi produkcji nie towarzyszyła natomiast eliminacja firm nieefektywnych, będących największym
ciężarem dla budżetu i gospodarki16. Władza w żaden sposób nie próbowała
aktywizować przedsiębiorstw państwowych, którymi nie kierowały ani plan
centralny, ani mechanizmy rynkowe. G. Kołodko podkreśla, że sektor ten często
był przedmiotem zamierzonych ataków, m.in. w postaci twardej polityki podatkowej („popiwek”). Firmy państwowe były w tym względzie dyskryminowane
12
13
14
15
16

G.W. Kołodko: Destabilizacja, op. cit., s. 5.
G.W. Kołodko: Stabilizacja inflacji…, op. cit., s. 431.
Ibid., s. 435.
G.W. Kołodko: Od szoku do terapii. „Rzeczpospolita” 27.12.2009, http://www.rp.pl/artykul/411644.html
[dostęp: 07.04.2012].
G.W. Kołodko: Polska hiperinflacja…, op. cit., s. 790.
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w porównaniu z przedsiębiorstwami prywatnymi. Jednostkom państwowym odmawiano także kredytów inwestycyjnych, niezależnie od ich kondycji finansowej.
Proces ten, nazwany „twórczą destrukcją” był niepotrzebny i zgubny dla polskiej
gospodarki. Nie wszystkie działania destrukcyjne są równocześnie twórcze17.
Według Kołodki, w latach 1990-1991 polską gospodarkę dotknęło zjawisko
slumpflacji, tzn. spadkowi produkcji oraz wzrostowi bezrobocia towarzyszyła
wysoka inflacja. Powyższą „drogę” nazywa on „postkomunistyczną krzywą
ślimaka”18. Sytuacja ta była konsekwencją błędów w polityce gospodarczej,
prowadzonej przez ówczesne rządy.
G. Kołodko w sposób jednoznacznie krytyczny odnosi się do procesu transformacji gospodarczej, przeprowadzonego przez Leszka Balcerowicza. Co
prawda przyznaje on, że wskutek takiej a nie innej polityki gospodarczej w niedługim czasie Polska była najbliżej gospodarki rynkowej spośród wszystkich
krajów transformujących się. Niestety program stabilizacyjny był przeprowadzony przy zbyt wysokim koszcie społeczno-ekonomicznym. Sytuacja makroekonomiczna Polski w końcu 1989 r. nie była najlepsza, ale nie wymagała zastosowania aż tak radykalnych środków polityki gospodarczej. Według krytyka,
L. Balcerowicz zaaplikował Polsce „szok bez terapii”19. Autor żałuje również, że
polskie doświadczenia z lat 1989-1991 dostarczyły zbyt wielu nowych materiałów do podręczników z makroekonomii20.
Jako podsumowanie poglądów profesora Kołodki dotyczących transformacji gospodarczej w Polsce można przyjąć sformułowaną przez niego metaforę:
„Instrumentami polityki finansowej można posługiwać się topornie jak kowal
albo jak zegarmistrz z finezją i dużym wyrafinowaniem. Ówczesna polityka zaś –
w jakimś stopniu wskutek braku i czasu, i dostatecznego doświadczenia, ale
także i w rezultacie oczywistych subiektywnych błędów – to było co najwyżej
ślusarstwo, choć małe pocieszenie w tym, że mogło być jeszcze gorzej. Rzecz
bowiem nie w »dokręcaniu śruby« finansowej, ale w jej cyzelowaniu”21.

2. Negatywna ocena Planu Balcerowicza
w opinii Tadeusza Kowalika
Tadeusz Kowalik jest drugim, obok G. Kołodki, zdecydowanym krytykiem
transformacji gospodarczej, przeprowadzonej pod kierownictwem L. Balcerowi17
18
19
20
21

G.W. Kołodko, M.D. Nuti: Polska alternatywa: stare mity, twarde fakty, nowe strategie. Poltext,
Warszawa 1997, s. 30.
Zobacz: G.W. Kołodko: Pułapka fiskalna. „Życie gospodarcze” 17.11.1991, nr 46, s. 7.
G.W. Kołodko, M.D. Nuti: Polska alternatywa…, op. cit., s. 33.
G.W. Kołodko: Destabilizacja, op. cit., s. 5.
Ibid.
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cza. Krytyk nie skupia się jednak wyłącznie na programie stabilizacyjnym i jego
szczegółach. Stara się on ująć problem całościowo, analizując polskie przemiany
począwszy od wydarzeń Okrągłego Stołu. W swoich wywodach próbuje odpowiedzieć na pytanie: co się tak naprawdę stało na początku lat 90., że Polska nie
wykorzystała ogromnej szansy stworzenia systemu sprawiedliwego społecznie?
Nawiązując do krytyki Planu Balcerowicza według G. Kołodki, T. Kowalik
także zwraca uwagę na kolosalne „przestrzelenie” programu stabilizacyjnego:
nadmierny spadek PKB, produkcji przemysłowej, dochodów realnych ludności
oraz wysokie bezrobocie. W polskim społeczeństwie dokonała się „rewolucja
w dochodach”, a społeczne koszty transformacji są widoczne do dziś22. T. Kowalik próbuje odpowiedzieć na zasadnicze pytanie: czy tak głęboka recesja była
konieczna? Twierdzi on, że jeszcze przed uchwaleniem rewolucyjnych ustaw
wiele osób (w tym on sam) informowało władze o zbytnim radykalizmie programu stabilizacyjnego. Stopa inflacji była rzeczywiście wysoka, ale w trzech
ostatnich miesiącach 1989 r. znacznie się obniżała (w październiku ponad 50%,
listopadzie 23%, grudniu 18%). Podkreśla on, że to właśnie inflacja w końcu
1989 r. zlikwidowała nadwyżkę pieniądza „bez pokrycia” w gospodarce. Niestety władze tego nie dostrzegły. Rządzący popełnili błąd w odczytywaniu bardzo
szybko zmieniającej się sytuacji w gospodarce (na lepsze) oraz w sztuce trafnego przewidywania23.
Krytyk podkreśla totalny brak reakcji L. Balcerowicza na pojawiające się
publikacje „ostrzegawcze” dotyczące zbyt radykalnych założeń zawartych
w programie stabilizacyjnym. T. Kowalik zwraca uwagę na dokument pt. „Uwagi do programu dostosowawczego”, przygotowany przez dwóch znanych ekonomistów W. Herera oraz W. Sadowskiego, a podpisany także przez niego samego. Autor akcentuje osobiste dostarczenie „Uwag...” do biur T. Mazowieckiego,
L. Balcerowicza oraz B. Geremka. Twórcy dokumentu podkreślali m.in. bezzasadność proponowanych w programie stabilizacyjnym środków drenażowych.
Autorzy, zdając sobie sprawę z faktu, że jednoczesne zastosowanie wszystkich
środków spowoduje „szokowy” wzrost cen, postulowali, aby prognoza inflacji
na styczeń była bardziej realistyczna (wyższa). Krytykowali także planowane
ograniczenia wydatków budżetowych oraz apelowali o zaniechanie pochopnych
decyzji likwidacyjnych, mogących tworzyć niepotrzebne, sztuczne bezrobocie.
Dokument był zakończony przestrogą dotyczącą braku możliwości naprawy
całego systemu w ciągu jednego roku. Podsumowując, T. Kowalik stwierdza, że
22

23

T. Kowalik: Blaski i cienie transformacji polskiej. W: Futuryzm miast przemysłowych. 100 lat
Wolfsburga i Nowej Huty. Ha!art, Kraków 2007, s. 270-273; zobacz także: T. Kowalik: Społeczne
koszty transformacji. Opinie i Ekspertyzy KP Unii Pracy, Zeszyt 3, Warszawa lipiec 1997.
T. Kowalik: Współczesne systemy ekonomiczne. Powstawanie, ewolucja, kryzys. Wydawnictwo WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2000, s. 270-271.
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ekspertyza była wynikiem ogromnej naiwności jej autorów i ich wiary w „zbiorowego władcę oświeconego”24.
T. Kowalik przekonuje, że w chwili nominacji Leszka Balcerowicza na wicepremiera i ministra finansów, ten nie posiadał żadnego programu przemian
w Polsce, wyrażał jedynie poglądy o systemie rynkowym jako systemie najefektywniejszym. L. Balcerowicz występował w roli kierowniczej, lecz sam programu nie pisał. Występował raczej w roli jego obrońcy, dał mu swoją „twarz
i nazwisko”. Na doroczną sesję MFW i Banku Światowego zarys programu został
przygotowany przez agitujących już w Polsce od kilku miesięcy J. Sachsa i D. Liptona oraz dokładnie przeredagowany przez S. Gomułkę. Opublikowane zaś
w październiku założenia i kierunki programu przygotował M. Dąbrowski. List
intencyjny, podpisany w grudniu, napisali eksperci MFW. W pośpiechu przygotowano i uchwalono budżet oraz pakiet ustaw. Później było już tylko przemówienie Balcerowicza „o życiu udanym w miejsce udawanego”. Krytyka ostatecznej
wersji programu nie mogła nastąpić ze względu na brak czasu i zainteresowania ze
strony obozu rządzącego. Wszelka rzetelna krytyka ukazała się, gdy było już po
wszystkim25.
W toku negocjacji z MFW w sprawie transformacji polskiej gospodarki,
program stabilizacyjny został znacznie zaostrzony. T. Kowalik cytuje w tej kwestii W. Kuczyńskiego, który stwierdził, że zaostrzenie warunków zostało wymuszone przez Fundusz. Profesor T. Kowalik idzie jednak dalej i stwierdza, że to
polscy negocjatorzy zbyt łatwo zgodzili się na warunki stawiane przez MFW.
Na dowód autor przytacza pogląd M. Bruno, szefa misji MFW w tej sprawie,
który wyraził zdziwienie „łatwych” negocjacji ze stroną polską. W pewnym
momencie polski rząd w sposób jednomyślny wybrał wariant najostrzejszy.
W pierwotnej wersji, w grudniu 1990 r. w stosunku do grudnia 1989 r. ceny
miały wzrosnąć o 572%. Ostatecznie wskaźnik ten obniżono do 95%26.
Proces zaostrzania programu stabilizacyjnego nie dokonywał się jednak
wyłącznie w toku negocjacji z MFW. T. Kowalik ponownie cytuje W. Kuczyńskiego, który stwierdził, że jeszcze 12 grudnia 1989 r. współczynnik indeksacji
płac na styczeń 1990 r. miał oscylować w granicach 0,7-0,8. W dniu następnym
J. Sachs oraz D. Lipton przedstawili L. Balcerowiczowi propozycję dotyczącą
jego obniżenia do 0,2. W. Kuczyński nie posiada informacji, jak bardzo propozycja ta wpłynęła na ministra finansów. Zaraz jednak dodaje, że obniżono pro24
25

26

T. Kowalik: www.polskatransformacja.pl. Muza, Warszawa 2009, s. 94-98.
A. Dryszel: Plan Balcerowicza: operacja niepotrzebna i chybiona. Wywiad z Tadeuszem Kowalikiem. „Tygodnik Przegląd” 10.01.2010, nr 2, http://www.przeglad-tygodnik.pl/index.php?site=wywiad
&name=386 [dostęp: 19.04.2012].
T. Kowalik: www.polskatransformacja.pl. Op. cit., s. 92.
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gnozowaną inflację na 1990 r. ze 140% do 95%. Jedyną zaś możliwością zmiany
prognozy na niższą dało właśnie obniżenie współczynnika indeksacji. Było to,
według „zausznika” T. Mazowieckiego „pójście o jeden most za daleko”27. Kontynuując powyższą kwestię, T. Kowalik dedukuje co by było, gdyby pozostano
przy współczynniku rzędu 0,7-0,8. W styczniu 1990 r. ceny wzrosły o 80%. Przy
indeksacji wynoszącej 0,7-0,8 płace nominalne wzrosłyby o ok. 56%-64% wzrostu
cen, w rzeczywistości ich wzrost ograniczono do 24%. Dodatkowo autorzy zbyt
późno zauważyli, że zjawisko „pustego pieniądza” praktycznie już nie występowało. Podsumowując powyższe rozważania, autor dodaje: „Gdyby gospodarka
podlegała rygorom kodeksu handlowego, decydenci prowadzący do tak dramatycznego jej pogorszenia byliby pociągnięci do odpowiedzialności. Gospodarką
jednak sterują politycy (nawet jeśli mają profesorskie tytuły ekonomiczne), których te rygory nie obowiązują”28.
W kwestii zmian systemowych T. Kowalik pisze o pełnym otwarciu polskiej gospodarki na świat poprzez radykalne zmniejszenie barier celnych. Pod
tym względem Polska była postrzegana jako drugie, zaraz po Hongkongu najbardziej leseferystyczne państwo świata. Masowy import tanich towarów, wwożonych praktycznie bez restrykcji celnych i podatkowych skutkował drastycznym
wzrostem stopy bezrobocia. Wymiana handlowa z zagranicą w początkowym okresie transformacji stanowiła swego rodzaju „eldorado” dla sektora firm prywatnych. T. Kowalik odnosi się także do zjawiska „małej prywatyzacji”, którą ówczesna władza traktowała jako duży sukces. Proces ten wywołał wiele skutków
negatywnych takich, jak niszczenie sklepów spółdzielczych i państwowych,
a także dużej liczby zakładów rzemieślniczych29.
T. Kowalik postrzega L. Balcerowicza z lat 1989-1991 jako powściągliwego, bezpartyjnego profesjonalistę. Niestety w swoich poglądach zdyskredytował
on pojęcie interesu społecznego. Kowalik twierdzi, że transformacja systemu
gospodarczego powinna być procesem społecznym, w którym państwo jest tylko
jednym z aktorów na „wielkiej scenie społecznej”30. Im bardziej zaś władza
zapomina o społecznym charakterze transformacji, tym większe rozbieżności
między programem a rzeczywistością. Przemiany powinny być więc realizowane z udziałem społeczeństwa.
Krytyk, znając neoliberalne poglądy Balcerowicza nie cieszył się z jego
nominacji na ministra finansów. Szczególnie, że nowy minister nie chciał stwo27
28
29
30

W. Kuczyński: Zwierzenia zausznika. Polska Oficyna Wydawnicza BGW, Warszawa 1992,
s. 107-108. Cyt. za: T. Kowalik: www.polskatransformacja.pl. Op. cit., s. 93.
T. Kowalik: www.polskatransformacja.pl. Op. cit., s. 93.
T. Kowalik: Współczesne systemy…, op. cit., s. 271.
T. Kowalik: Zmiana ustroju – wielka operacja czy proces społeczny? W: Społeczeństwo
uczestniczące, gospodarka rynkowa, sprawiedliwość społeczna. Red. R. Gortat. ISP, PAN,
Warszawa 1992, s. 29.
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rzyć systemu dostosowanego do polskich realiów, wzorując się wyłącznie na
zachodnim systemie wolnorynkowym: „Nic o historii danego społeczeństwa,
o roli tradycji, miejscowych uwarunkowaniach, o ruchu Solidarności walczącym
o upodmiotowienie pracowników najemnych, a więc o partnerski kształt ładu
społecznego”31. Autor transformacji pokładał zbytnią ufność w „niewidzialnej
ręce rynku”, która nie zadziałała w sposób pożądany. W jednym z artykułów
T. Kowalik stwierdził, że L. Balcerowicz w swoich działaniach zignorował przestrogę F. Hayeka, który pisał, że „(…) jedyną rzeczą, której współczesna demokracja nie zniesie bez załamania się, jest konieczność istotnego obniżenia poziomu życia w czasie pokoju”32.
Krytyk sporo miejsca poświęca także Tadeuszowi Mazowieckiemu, którego
poglądy sprzed procesu transformacji znacznie odbiegały od prowadzonej przez
jego rząd polityki gospodarczej. Formując rząd T. Mazowiecki mawiał, że szuka
na stanowisko ministra finansów „swojego Erharda”. T. Kowalik ironizuje, że
premier pierwszego niekomunistycznego rządu III RP popełnił „kolumbowy
błąd”, tzn. szukał wzorca w Bonn, a jego współpracownicy podsunęli mu wzorce z Waszyngtonu i Chicago. T. Mazowiecki, opowiadający się za społeczną
gospodarką rynkową, był w tej kwestii osamotniony. Nie uzyskał poparcia ekonomistów ze swojego najbliższego otoczenia, czyli L. Balcerowicza ani W. Kuczyńskiego. T. Kowalik stara się w pewnym stopniu usprawiedliwić byłego
premiera, mówiąc, że popełnił on błąd, nie będąc do końca świadomym konsekwencji tego wyboru. Niestety premier odizolował się od ekonomistów reprezentujących inne opcje transformacji gospodarczej i alarmujących o tragicznych
następstwach, które dotkną polską gospodarkę po zastosowaniu „terapii szokowej”33. Po latach, w jednym z wywiadów powiedział: „Ciężkie było dla mnie
wyobrażenie sobie, że wielkie przedsiębiorstwa zaczną padać. W pewnym momencie, na początku 1990 r. (…) mój przyjaciel i doradca Waldemar Kuczyński
powiedział do mnie: co jest, powinny już padać, a nie padają! Tak wynikało
z rachunku ekonomisty (…) Dostałem gęsiej skórki (…) Dla mnie to był wielki
moralny dylemat. Przecież odzyskanie suwerenności dokonało się dzięki strajkom wielkich zakładów pracy w 1980 r. To one przecież wywalczyły Solidarność. Liczyłem na to, że rozruch gospodarki wolnorynkowej będzie równoważyła polityka społeczna”34.

31
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Ibid., s. 32.
T. Kowalik: Mój rok osiemdziesiąty dziewiąty. „Gazeta Wyborcza” 23.03.2002, nr 70, s. 20.
T. Kowalik: www.polskatransformacja.pl. Op. cit., s. 81-82.
T. Torańska: Na początku jest pustka. Wywiad z Tadeuszem Mazowieckim. „Gazeta Wyborcza” 18.09.2004, nr 220, s. 18.
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W toku swoich rozważań, profesor Tadeusz Kowalik próbuje odpowiedzieć
na pytania – w którym momencie w początkowym okresie transformacji władza
popełniła błąd i dlaczego działacze Solidarności, którzy działali w rządzie nie
wykorzystali historycznej szansy poprowadzenia transformacji w sposób jak
najmniej dotkliwy dla społeczeństwa? Odpowiedź na te pytania wydaje się autorowi jednoznaczna: decydenci całkowicie zlekceważyli porozumienia Okrągłego
Stołu oraz współdziałanie władzy i obywateli na zasadzie umowy społecznej.
Porozumienia Okrągłego Stołu zawierały wiele ustaleń, które w ramach innej
koncepcji transformacji byłyby istotne dla okresu przejściowego. Chodziło
o postanowienia dotyczące m.in. warunków życia obywateli, inflacji i dochodzenia do równowagi w gospodarce, ochrony społeczeństwa przed negatywnymi
skutkami tego procesu, ochrony pracy i zatrudnienia (polityki pełnego zatrudnienia), a także kwestii zadłużenia zagranicznego Polski. Powyższe ustalenia
świadczą, że uczestnicy obrad Okrągłego Stołu nie mieli zamiaru zastosować w
Polsce terapii wstrząsowej. Wprost przeciwnie, mieli oni na myśli przemiany
ewolucyjne, wprowadzane z należytą troską o społeczeństwo35. W ramach Nowego Ładu Ekonomicznego miała występować konstytucyjna zasada wielości
równoprawnych form własności, uwolnienie większości cen, udział pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem, a także rozwój spółdzielczości36. Niestety, po dojściu do władzy, działacze Solidarności całkowicie zmienili poglądy,
lekceważąc wcześniejsze ustalenia. T. Kowalik pisze: „(…) gdyby dotrzymywano umów zawartych przy Okrągłym Stole oraz swoistej umowy zawartej z wyborcami, którym oferowano podobny zarys programu, to nowy ustrój społeczno-ekonomiczny musiałby wyglądać zupełnie inaczej. Wówczas Plan Balcerowicza w znanej nam postaci nie miałby żadnych szans akceptacji. Oczywiście, jakiś
mini-szok (…) był nieuchronny. Ale nie bezprecedensowa w czasach powojennej
Europy i nieprzewidziana przez władze recesja, nie «rewolucja w dochodach»”37.
Podsumowując poglądy T. Kowalika, stwierdza on, że tzw. Big Bang nie
był Polsce potrzebny, a szokowe działania antyinflacyjne miały bardzo wątpliwe
podstawy. Nawet G. Soros, człowiek, który sprowadził J. Sachsa do Polski, pytał
retorycznie, czy procesu stabilizacji nie warto by rozdzielić w czasie. Najpierw
jednak należało przedstawić obywatelom alternatywne rozwiązania i pozwolić
im dokonać wyboru38. Niestety społeczeństwu nie pozostawiono swobody
w podjęciu decyzji. Poza tym Plan Balcerowicza, poza dokumentem „Program
gospodarczy – główne założenia i kierunki” nigdy nie pojawił się jako opracowanie zwarte i nie był poddany krytyce opinii publicznej. Trudno czytelne usta35
36
37
38

T. Kowalik: www.polskatransformacja.pl. Op. cit., s. 45-46.
A. Dryszel: Plan Balcerowicza…, op. cit.
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wy w połączeniu z optymistycznymi prognozami ówczesnego rządu spowodowały, że parlamentarzyści nie wiedzieli za czym tak naprawdę głosują39.
Według krytyka procesu transformacji, błędna jest teza o jedynym dobrym
rozwiązaniu, jakim był Plan Balcerowicza. T. Kowalik przekonuje, że doskonałą
podstawą dla polityki transformacji mogły być Porozumienia Okrągłego Stołu
(prócz zbyt hojnej indeksacji płac). Pokazywanie, że na tle innych krajów (np.
Ukrainy, Rosji) nasz kraj osiągnął sukces jest niepoprawne, bowiem Polska miała o wiele lepsze początkowe warunki gospodarcze (m.in. stosunkowo rozwinięty sektor prywatny). Odmiana transformacji w polskim wydaniu stała się, niestety, wzorem dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, ze szkodą dla nich
samych. T. Kowalik podkreśla, że ówczesna władza zmarnowała wyjątkową
szansę stworzenia podstaw sprawiedliwego systemu społeczno-gospodarczego.
Zamiast tego powstał system, „(…) którego znakiem firmowym stały się masowe i permanentne, przez wiele lat najwyższe w Europie Środkowej, a potem
najwyższe w UE bezrobocie; jedne z najwyższych rozpiętości dochodowych;
demontaż państwa opiekuńczego. Dodać do tego należy złamanie siły negocjacyjnej pracobiorców. Szokowa operacja oznaczała zgodę na wprowadzenie do
Polski najgorszej odmiany kapitalizmu”40.

Podsumowanie
Proces transformacji gospodarczej w postaci Planu Balcerowicza budził
wiele pozytywnych i negatywnych emocji jeszcze zanim wszedł w życie. Dyskusja nad sposobem przeprowadzenia transformacji trwa do dziś, choć być może
nie jest już tak zacięta jak w latach poprzednich. Polemikę z Planem Balcerowicza prowadzą także przedstawieni w artykule ekonomiści, którym trudno odmówić racji w wielu przedstawionych krytycznych opiniach.
Trudno byłoby wystawić jednoznaczną ocenę Planowi Balcerowicza. Program stabilizacyjny oraz zmian systemowych przyniosły społeczeństwu zarówno
pozytywy, jak i skutki negatywne. Wiele negatywnych recenzji na temat działań
ówczesnego ministra finansów, choć przedstawionych już ex post, może stanowić cenne źródło informacji dla przyszłych władz, szczególnie gdyby następnym
pokoleniom przyszło przeżywać kolejne transformacje gospodarcze. Należy
mieć nadzieję, że w takiej sytuacji będą one pamiętały o znanej maksymie „tyle
rynku, ile można, tyle państwa, ile trzeba” – a nade wszystko, że w Planie Balcerowicza państwa było zdecydowanie za mało.
39
40

T. Kowalik: Mogło być inaczej. „Gazeta Wyborcza” 02.08.2000, nr 179, s. 13.
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CRITICISM OF BALCEROWICZ PLAN BY TWO RESOLUTE
ADVERSARIES – GRZEGORZ KOLODKO AND TADEUSZ KOWALIK
Summary
The economic transition in Poland is an issue widely discussed by scientists, and
therefore its effects have been evaluated in many publications. The analysis of the literature allows to distinguish authors of those texts as followers and opponents of Balcerowicz Plan. This article presents the opinions of two strong critics of the transformation
process – Grzegorz Kołodko and Tadeusz Kowalik. G. Kołodko focuses on the assumptions and mechanisms of the stabilization plan. T. Kowalik tries to recognize the problem holistically. He pays attention to the complete reversal of the government of the
Round Table Agreements and direct it toward the Washington Consensus.

Urszula Zagóra-Jonszta
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

OCENA POLSKIEJ TRANSFORMACJI.
ROZWAŻANIA WOKÓŁ KSIĄŻEK
M.G. WOŹNIAKA ORAZ W. JARMOŁOWICZA
I K. SZARZEC
Wprowadzenie
Początkiem 2011 r. ukazała się nakładem Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego praca zbiorowa pod redakcją Wacława Jarmołowicza i Katarzyny
Szarzec pt.: Liberalne przesłanki polskiej transformacji gospodarczej. Jej autorzy to znany i ceniony profesor ekonomii Wacław Jarmołowicz, autor wielu
monografii z zakresu rynku pracy i innych zagadnień makroekonomicznych oraz
pracownicy jego katedry, o proweniencjach liberalnych.
Na początku 2012 r. (z datą wydania 2011) na rynku wydawniczym pojawił się
pierwszy tom trylogii dotyczącej polskiej gospodarki w ostatnich dwudziestu latach
przekształceń systemowych. Tytuł całości brzmi: Gospodarka Polski 1990-2011.
Transformacja. Modernizacja. Droga do spójności społeczno-ekonomicznej. Praca
została wydana w Wydawnictwie Naukowym PWN. Autorem jest Michał Gabriel
Woźniak również znany środowisku akademickiemu profesor ekonomii, niezwiązany z kręgami polskich neoliberałów. Obie prace podejmują próbę oceny polskiej
gospodarki w kontekście przekształceń systemowych. Analizując osiągnięcia minionego okresu, dokonują podsumowania rezultatów.
Monografia M.G. Woźniaka jest krytycznym spojrzeniem na dotychczasowe
rezultaty podjętych reform, oceniane z punktu widzenia realizacji (a w zasadzie jej
braku) spójności społeczno-ekonomicznej, która, w opinii autora, powinna towarzyszyć przemianom. Opracowanie zespołu pod kierunkiem W. Jarmołowicza zdecydowanie przychylniej patrzy na dotychczasowe osiągnięcia.
Lektura obu prac skłoniła na nowo do pochylenia się nad efektami podjętych,
z wielką determinacją na początku lat 90. ubiegłego wieku, reform. Warto podkreślić, że po latach wielkiej euforii towarzyszącej przekształceniom systemowym
wśród teoretyków ekonomii, nadchodzi czas refleksji i bardziej krytycznego spojrzenia na dokonania w polskiej gospodarce minionego dwudziestolecia.
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Artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na niedociągnięcia przy realizacji założonych reform oraz przybliżenie treści powyższych monografii. Temat jest bowiem
nadal aktualny i wzbudza emocje, nie tylko dzieląc środowisko ekonomistów i polityków, ale również stawiając zwykłych obywateli po różnych stronach.

1. Gospodarka polska pod koniec lat 80. XX w.
Podejmowane w latach 80. próby reformowania gospodarki kraju zakończyły się niepowodzeniem. Rozbudzone jeszcze w poprzedniej dekadzie konsumpcyjne aspiracje Polaków nie mogły być nadal realizowane. Z początkiem lat
80. nierównowaga w segmencie artykułów konsumpcyjnych wynosiła aż 80%. Było
to efektem wcześniejszego wzrostu płac. Brak możliwości zaspokojenia rosnącego
popytu skutkował kolejkami, reglamentacją, wprowadzeniem systemu kartkowego,
spekulacjami, co z kolei wzmagało niezadowolenie społeczeństwa.
Coraz większym problemem stawała się inflacja. Jej źródło tkwiło z jednej
strony w nadmiernym popycie niemożliwym do zrealizowania wobec niedorozwoju przemysłu, z drugiej w deficycie budżetowym wygenerowanym przez
wzrost płac. O ile na koniec 1980 r. nawis inflacyjny wynosił 300 mld zł1, o tyle
w połowie lat 80. już 900 mld zł2. Aby uniknąć rozruchów, podwyższano płace.
Na skutek nadmiernych dotacji dla nierentownej produkcji sektora państwowego
wzrósł deficyt budżetowy. Wszystko to wywołało hiperinflację, która dla ostatnich 5 miesięcy 1989 r. wyniosła ok. 1000%3. Przyjmując poziom cen w 1980 r.
za 100 i prognozując stopę inflacji w roku 1989 na 100%, ogólny poziom cen
w tym dziesięcioleciu wzrósł prawie 19-krotnie4. W tej sytuacji konieczność
walki z inflacją pozostawała poza wszelką dyskusją. Niezależnie od politycznych sympatii wszyscy zgodnie uważali, że nadrzędnym celem działań gospodarczych powinno być jej stłumienie. Wobec zaktywizowania się solidarnościowej opozycji domagającej się pluralizmu związkowego, w kwietniu 1989 r.
doszło do obrad Okrągłego Stołu i zgody na częściowo demokratyczne wybory
oraz zmianę systemu gospodarczego i politycznego państwa. Powstał nowy rząd,
na czele którego stanął Tadeusz Mazowiecki5. Społeczeństwo zmęczone brakami w zaopatrzeniu i wysoką inflacją, zapatrzone w wysoki poziom życia na Za1
2
3
4
5

J. Kosecki: Problemy równowagi rynkowej w polityce społeczno-gospodarczej. WKP/WAP,
Warszawa 1988, s. 48.
A. Karpiński: 40 lat planowania w Polsce. Problemy, ludzie, refleksje. PWE, Warszawa 1986, s. 260.
J. Skodlarski: Zarys historii gospodarczej Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2000, s. 516.
G. W. Kołodko: Polska hiperinflacja i stabilizacja 1989-1990. „Ekonomista”, nr 6, s. 761.
J. Muszyński: Transformacja ustroju politycznego Polski w latach 1989-1998. WSZiM, Warszawa 2000, s. 35.
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chodzie, naiwnie wierzyło, że po kilkumiesięcznym okresie „zaciskania pasa”
sytuacja się poprawi. Tę wiarę podtrzymywali politycy z Leszkiem Balcerowiczem na czele, który stał się osobą aktywną medialnie, przekonującą o konieczności krótkotrwałych wyrzeczeń w celu osiągnięcia długotrwałego dobrobytu.
W związku z tym istniało ogromne (prawie 80%) poparcie dla rządu i reform
oraz powszechne przyzwolenie na przejściowe trudności.

2. Początek reform systemowych
W październiku 1989 r. Leszek Balcerowicz, 42-letni adiunkt SGPiS,
a wówczas wicepremier i minister finansów, ogłosił swój program, który wszedł
w życie z początkiem następnego roku. Był to program dwuczłonowy: zmian
systemowych i stabilizacyjny. Pierwszy zakładał zmianę systemu politycznego
państwa, uruchomienie mechanizmu rynkowego i szybką prywatyzację. Drugi
był nastawiony na walkę z inflacją i przywrócenie równowagi rynkowej.
Wychodząc z założeń ekonomii neoliberalnej i koncepcji monetarystycznych, program przekształceń systemowych był nastawiony na szybką przebudowę modelu własnościowego w państwie, znaczne rozszerzenie liberalizmu ekonomicznego, czyli zastąpienie „widzialnej ręki państwa” „niewidzialną ręką
rynku” na tyle, na ile było to tylko możliwe. Jednocześnie postawiono na szybką
ścieżkę prywatyzacji, określaną potem „terapią szokową”. W ramach tego programu zapowiadano też demonopolizację gospodarki, zlikwidowanie reglamentacji, likwidację centralnego rozdzielnictwa surowców, znowelizowanie przepisów dotyczących upadłości, reformę systemu bankowego umożliwiającą
wprowadzenie na rynek nowych podmiotów bankowych, powołanie do życia
giełdy papierów wartościowych. Tworzenie programu, a następnie jego wdrażanie dokonywało się pod kontrolą Międzynarodowego Funduszu Walutowego
i Banku Światowego – organizacji, które finansowo zabezpieczały reformę.
Oprócz zmian w strukturze własności dokonały się zmiany w sferze regulacyjnej. Mimo wielkiego optymizmu reformatorów i pozytywnie nastawionego do
zmian społeczeństwa, nie udało się osiągnąć zapowiadanego poziomu wskaźników makroekonomicznych. Przewidywany spadek PKB o 3% w rzeczywistości
sięgnął 11%, by w roku 1991 spaść o dalsze 7%. Produkcja przemysłowa spadła
aż o 25% zamiast o planowanych 5%. Bezrobocie, które miało być tylko przejściowo dość wysokie i wynieść 400 tys. osób, faktycznie już pod koniec pierwszego
roku planu dotknęło ponad miliona osób, by w ciągu następnych dwóch lat zbliżyć
się do prawie trzech milionów. O prawie 1/3 spadł realny poziom płac6.
6

T. Kowalik: Systemy ekonomiczne. Powstanie, ewolucja, kryzysy. Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2000, s. 270.
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Nadrzędnym celem w pierwszym okresie transformacji była jednak walka
z inflacją, która na przełomie lat 80. i 90. osiągała wartość trzycyfrową. Realizowano więc równolegle oba programy, ponieważ tak wysoka inflacja mocno
dawała się we znaki gospodarce i przeciętnemu obywatelowi. Program stabilizacyjny zakładał wprowadzenie trzech kotwic polegających na:
– wprowadzeniu wewnętrznej wymienialności złotego przy jego głębokiej dewaluacji i zastosowaniu sztywnego kursu walutowego (kurs dolara ustalono
na 9500 zł),
– restrykcyjnej polityce dochodowej polegającej na drastycznie niskiej stopie
indeksacji płac (na poziomie 0,3-0,2),
– wprowadzeniu wysokiego podatku od ponadnormatywnych wynagrodzeń
(tzw. popiwku) sięgającego nawet 500%.
Wewnętrzna wymienialność złotego przy stałym kursie za dolara oraz wysokie oprocentowanie złotowych lokat bankowych miały przywrócić zaufanie do
waluty krajowej7.
Kolejną płaszczyzną działań antyinflacyjnych była twarda polityka monetarna, polegająca na kontroli podaży pieniądza i zahamowaniu tempa jej wzrostu
przez realnie dodatnie stopy procentowe. Chodziło o obniżenie popytu podmiotów gospodarczych na kredyt i spadek stopy inflacji, ograniczenie popytu inwestycyjnego przedsiębiorstw, napędzającego inflację oraz podniesienie skłonności
gospodarstw domowych do oszczędzania i ostudzenie ich oczekiwań inflacyjnych8. Optymistycznie zakładano, że już pod koniec 1990 r. inflacja osiągnie
wartość jednocyfrową. Niestety, za cały 1990 r. inflacja była bliska 600%, a na
jednocyfrową trzeba było czekać prawie 9 lat.

3. Konsekwencje transformacji w opinii Woźniaka i zespołu
Jarmołowicza
Od początku transformacji minęło ponad 20 lat. W miarę upływu czasu na rynku
wydawniczym ukazuje się coraz więcej opracowań, starających się dokonać oceny
minionego okresu pod kątem sukcesów i porażek przedsięwziętych reform. Pomijając
zdecydowanie pozytywne opinie (np. W. Wilczyński, L. Balcerowicz) oraz zdecydowanie negatywne (np. K. Poznański, J. Tittenbrun, T. Kowalik, W. Kieżun), pozostają te, które skupiając się na popełnionych błędach, potrafią dostrzec również sukcesy
oraz te, które mimo dostrzeżonych wad, starają się wyeksponować pozytywy.
Przywołani w tytule artykułu ekonomiści reprezentują owo wyważone podejście w ocenie skutków dokonanej transformacji systemowej. M.G. Woźniak,
7
8

Ibid., s. 268-269; M. Nasiłowski: Transformacja systemowa w Polsce. Key Text, Warszawa 1995, s. 26.
Polskie przemiany. Transformacja rynkowa. Red. L. Ciamaga. PWN, Warszawa 1992, s. 19.
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starając się zachować obiektywizm, skupia się jednak na niedociągnięciach,
które skutkują brakiem spójności społeczno-ekonomicznej i kiepsko przeprowadzoną modernizacją gospodarki. W. Jarmołowicz i jego zespół kładzie nacisk na
uwypuklenie osiągnięć. Obu przyświeca chęć obiektywnego przeanalizowania
dokonanych przekształceń i ich rezultatów; Woźniak czyni to z punktu widzenia
ekonomii instytucjonalnej, ekipa Jarmołowicza z punktu widzenia założeń ekonomii neoliberalnej.
W obu pracach sam przebieg transformacji poprzedza analiza przyczyn niedomagań polskiej gospodarki centralnie zarządzanej, przy czym autorzy poznańscy mocno akcentują kiepskie efekty podjętych prób jej reformowania. Odmienna perspektywa patrzenia na konieczność i skutki dokonanych przekształceń
sprawia, że klimat obu opracowań jest różny.
Pierwszy rozdział monografii M.G. Woźniaka skupia się na metodologii
oceny systemów ekonomicznych, ponieważ jak autor słusznie zauważa, sprawny
system cechuje skuteczność realizowania celów i efektywne wykorzystanie zasobów9. Wymaga modernizacji sfery realnej gospodarki zmierzającej w kierunku zintegrowanego rozwoju wszystkich jej obszarów, dlatego tak ważny jest
prawidłowy dobór kryteriów oceny sprawności systemu ekonomicznego, wśród
których poczesne miejsce zajmuje kryterium wzrostu gospodarczego. Zwracając
uwagę na dylemat indywidualizmu czy holizmu jako metodologicznej podstawy
teorii w naukach społecznych, autor opowiada się za podejściem holistycznym.
Uważa, że model angloamerykański, który znalazł w Polsce najwięcej zwolenników, cechuje „(…) świadomy brak odniesienia do kwestii społecznych, jako
następstwo bezwzględnej nadrzędności kryteriów efektywności ekonomicznej,
umacnia przewagi konkurencyjne wielkich korporacji i rozprzestrzenianie się
reguł rynkowych do wszystkich sfer bytu ludzkiego co prowadzi do spadku zaufania społecznego”10. Ponadto model polskiej gospodarki stanowi swoistą hybrydę, opartą na jeszcze bardziej drapieżnych zasadach konkurencji, minimalizujących konieczność przestrzegania zasad sprawiedliwości i pomocy społecznej
oraz ograniczania nierówności. Wskazuje na niespójność instytucjonalną polskiego modelu, która, jego zdaniem, wynika z braku koordynacji zmian legislacyjnych z przekształceniami w sferze realnej, a konkretnie, z nienadążania tych
pierwszych za procesem przekształceń systemowych. Szczegółowo omawia
mechanizmy towarzyszące początkom transformacji, sięga do zagadnień z obszaru mentalności społeczeństwa, tradycji kulturowych, przesłanek wynikających z doświadczeń PRL-u, nieskutecznych prób reformowania gospodarki socjalistycznej, stanu wojennego itp. Podkreśla, że czynniki te stworzyły dobry
klimat dla przeprowadzenia szybkiej deregulacji i przeciwstawienia się dyktato9

10
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wi państwa. Jednocześnie przyczyniły się do fetyszyzacji prywatnej własności
i niczym nieuprawnionej wiary w to, że gospodarka prywatna ex definitione
oznacza gospodarkę racjonalną11.
Istotnym problemem stała się też kwestia nienadążania teorii za zmieniającą
się rzeczywistością, w rezultacie czego nie potrafiła ona sprostać wymaganiom
wynikającym z zagrożeń rozwojowych gospodarki. Postawione tu hipotezy zakładają występowanie barier utrudniających reformowanie gospodarki, ukierunkowane na spójność społeczno-ekonomiczną.
Mocny nacisk został położony na uświadomienie czytelnikowi konieczności współdziałania wszystkich podmiotów w tworzeniu ładu gospodarczego.
Z jednej strony Woźniak negatywnie ocenia odgórne, arbitralne metody usprawniania systemu ekonomicznego, zwracając uwagę na ryzyko wynikające z biurokratycznych procedur, naciski grup interesów itp., z drugiej jednak z dużą
rezerwą podchodzi do nadmiernej wiary w sprawność rynku, wskazując na jego
słabe strony.
Rozdział drugi przedstawia polską drogę urynkowienia. Wielowymiarowe
podejście do procesu transformacji i w tym kontekście podkreślenie błędów
popełnianych nie tylko przez państwo, władzę, planistów, ale i przez rynek, stawia autora na pozycji bezstronnego badacza, starającego się obiektywnie i bez
emocji przedstawić obraz sytuacji w jakiej znalazła się przechodząca transformację gospodarka. Rozpatruje szeroko przyczyny i skutki różnych rozwiązań
lub sytuacji, wskazując na optymalne w konkretnych warunkach. Zwraca uwagę
na nierozwiązaną dotąd kwestię: czy państwo powinno być liberalne, czy solidarne oraz pytania ekonomistów o państwo minimalne czy racjonalne. Ważną
rolę odgrywa spójność społeczno-ekonomiczna w działaniach regulacyjnych
państwa oraz tzw. sprawiedliwa nierówność społeczna. Koncentruje się na błędach w realizacji urynkowienia, starając się zgłębić ich przyczyny. Do najważniejszych zalicza fakt, iż nie zdążono jeszcze wprowadzić istotnych zmian instytucjonalnych, a już przestały działać dotychczasowe mechanizmy regulacji.
Dotyczyło to zwłaszcza rynków finansowych. Skutki tego są powszechnie znane
i kładły się cieniem na kondycji polskiej gospodarki zwłaszcza w pierwszych
latach przekształceń własnościowych. Uważa, że racjonalność ekonomiczna
i słuszność społeczna są trudne do pogodzenia12. Zawsze trzeba się kierować
zdrowym rozsądkiem, mając na uwadze to, że jak pisze: „(…) efektywność ekonomiczna czy postęp technologiczny nie mogą być celami samymi w sobie”13.
W kolejnych rozdziałach (od trzeciego do ósmego) autor podejmuje problemy deregulacji działalności gospodarczej, decentralizacji sfery budżetowej,
11
12
13
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deregulacji finansowej, komercjalizacji usług społecznych, demonopolizacji
gospodarki oraz transformacji praw własności w kontekście procesów modernizacji gospodarki, czyli omawia procesy związane ze zmianami systemowymi.
Skupia się przede wszystkim na sektorze handlu, rynku pracy i rynkach finansowych. Bardzo niekorzystnie wypadła ocena reformy emerytalnej i reformy
służby zdrowia, a także reform związanych z budowaniem społeczeństwa wiedzy (rozdział szósty). Wszystkie reformy zostały ocenione pod kątem realizacji
spójności społeczno-ekonomicznej, która stanowi najważniejsze kryterium powodzenia dotychczasowych przemian.
Oryginalnym podejściem jest przedstawienie mechanizmu transformacji na
szerokiej płaszczyźnie teoretycznych rozważań dotyczących istoty ludzkiej natury, motywów działania jednostek i kryteriów wyboru. To zintegrowane i interdyscyplinarne (ekonomiczne, psychologiczne i socjologiczne) podejście, ujmujące rolę człowieka w procesie gospodarowania w jego wieloaspektowym ujęciu
nadaje pracy oryginalny charakter. Należy bowiem podkreślić, że taki kontekst
nie jest obecny w rozważaniach innych autorów nad polską transformacją. Poza
tym istotne jest także ujęcie skutków transformacji w kategoriach międzypokoleniowej odpowiedzialności.
W rozdziale ósmym autor zwraca uwagę na zagadnienie transformacji praw
własności. Na podstawie zaszłości historycznych okresu PRL-u stara się przedstawić specyfikę polskiego dziedzictwa własnościowego, poszukując jednocześnie najefektywniejszej formy denacjonalizacji.
Skupiając się, jak sam pisze „(…) na efektach, defektach i kosztach społecznych polskich reform”, słusznie podkreśla, że w pierwszej dekadzie przemian, pod wpływem widma kryzysu finansów publicznych i nacisku na liberalizację „(…) na marginesie pozostawał problem ładu społecznego, zwłaszcza zaś:
bezrobocia, nasilających się nierówności majątkowo-dochodowych, korupcji,
warunków leczenia, wychowania i kształcenia, łączenia pracy z życiem rodzinnym, depopulacji i godnego starzenia się”14.
Analizując bariery utrudniające transformację polskiej gospodarki M.G. Woźniak pisze: „(…) ograniczenia emocjonalne, niedocenianie czynnika kulturowego i upadku kapitału społecznego w procesach wzrostu i rozwoju gospodarczego
legły u podstaw dodatkowych kosztów transformacji wyłaniających się na tle
niespójności instytucjonalnych”15. To powoduje dalszą deprecjację kapitału społecznego i utrudnia modernizację państwa oraz osiągnięcie spójności społeczno-ekonomicznej. Opóźnia także budowanie gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa informacyjnego. Na to nakłada się relatywizm moralny i historycznie
uwarunkowana niechęć do współpracy z państwem, co jest obce innym krajom,
14
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zwłaszcza zachodnim. W związku z tym tak ważna jest odbudowa kapitału zaufania społecznego.
Koncentrując się na przyczynach przyjęcia liberalnej opcji przemian systemowych, autor zwraca uwagę na źródło ich powstania. Uważa, że ideologiczne
i naukowe podstawy modernizacji gospodarki w postaci neoliberalizmu sprokurowali przedstawiciele ekonomii o wyraźnie neoliberalnych proweniencjach. Ich
głos był tak donośny, że narzucili swój sposób pojmowania świata i dokonujących się w nim zmian innym. Krytyka innego, w tym keynesowskiego podejścia
do kwestii modernizacji gospodarki była tak silna, że zaciążyła na przebiegu
dokonujących się zmian. Konsensus waszyngtoński przyjęty przez świat biznesu, polityków i części ekonomistów przekonywał o tym, że tylko kapitalizm
globalny jest zdolny do intensywnego procesu modernizacyjnego odrabiającego
zaległości rozwojowe opóźnionych państw. Nie było alternatywy. To zaś w zderzeniu z tradycyjnymi regułami myślenia i działania doprowadziło do niespójności społeczno-ekonomicznych.
W innym duchu została napisana książka pod redakcją W. Jarmołowicza
i K. Szarzec. Starając się zachować w najwyższym stopniu bezstronność, autorzy nie ustrzegli się jednak widocznej sympatii dla idei liberalnych. Już we
wstępie profesor pisze: „W transformującej się Polsce radykalizm dokonywanych
przemian oraz ich rezultaty (…) stały się szczególnie widoczne i przyniosły społeczeństwu odczuwalne korzyści ekonomiczne”16. Pierwszy rozdział poświęcono
przedstawieniu społeczno-ekonomicznych idei liberalizmu, konkludując, że „(…)
wolność gospodarcza i rządy prawa są niezbędnym warunkiem długookresowego
wzrostu gospodarczego. (…) Im większa wolność gospodarcza, sprzyjająca innowacyjności podmiotów gospodarujących, tym większy dobrobyt ekonomiczny”17. Jednocześnie wyraźnie podkreślono, że nie ma wolności bez praworządnego państwa.
Kolejny rozdział poświęcono genezie i koncepcjom transformacji gospodarczej. Dokonując krytycznej oceny gospodarki centralnie zarządzanej, zaznaczono, że nie była ona zdolna do osiągnięcia makroekonomicznego optimum,
nie potrafiła racjonalnie alokować zasobów18. W tej sytuacji konieczność transformacji była nieuchronna. Zwracając uwagę na trudności w przebiegu tego
procesu, mocno podkreślono, że żadna teoria ekonomiczna nie była w stanie
dostarczyć precyzyjnych wskazówek jak postępować, stąd też uczono się na
błędach19. Usprawiedliwia to sam sposób prowadzonych reform oraz nie zawsze
satysfakcjonujące rezultaty.
16
17
18
19

Liberalne przesłanki polskiej transformacji gospodarczej. Red. W. Jarmołowicz, K. Szarzec. PWE,
Warszawa 2011, s. 19.
Ibid., s. 50.
Ibid., s. 53-54.
Ibid., s. 63.

Ocena polskiej transformacji. Rozważania…

109

W następnym rozdziale przedstawiono proces stabilizowania i liberalizowania polskiej gospodarki w warunkach transformacji. Do osiągnięć zaliczono
walkę z inflacją, spadek deficytu rachunku obrotów bieżących, powrót na ścieżkę szybkiego wzrostu PKB. Za wady uznano zbyt duży deficyt budżetowy zagrażający stabilności finansowej, zbyt wysoką stopę bezrobocia oraz stan finansów publicznych20. Uznano, iż zreformowania wymagają przedsiębiorstwa
państwowe oraz polityka konkurencji, relatywnie wysokie obciążenia podatkowe, wielkość budżetu w relacji do PKB, niski poziom swobody prowadzenia
działalności gospodarczej21.
W rozdziale czwartym autorzy skupili uwagę na przebudowie instytucjonalnej polskiej gospodarki, dokonując analizy procesu przekształceń własnościowych i pozytywnie oceniając efekty prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Zdecydowanie gorzej wypadł sektor finansów publicznych, wymagający
głębokiej reformy22. Szczegółowo została przeprowadzona analiza sektora bankowego, a wyciągnięte wnioski kazały autorom pozytywnie ocenić jego kondycję, profesjonalizm i bezpieczeństwo23. Wskazując na wysoki poziom bezrobocia, podkreślono wpływ likwidacji ukrytego bezrobocia na jego wysokość oraz
konieczność mentalnego dopasowania się obywateli do warunków rynkowych,
który to proces postępuje dość wolno24. Zaakcentowano zarazem fakt, iż bezrobocie stanowi nieodłączny element gospodarki rynkowej.
Ostatni rozdział zawiera zgrabnie i dość szczegółowo przeprowadzoną analizę porównawczą transformujących się gospodarek postsocjalistycznych. Na tle
innych krajów pokazano miejsce Polski, zwracając uwagę na warunki początkowe i efekt końcowy przekształceń. W rezultacie poddania analizie procesu
polskiej transformacji i porównania go z przebiegiem w innych krajach, autorzy
uznali, że „(…) strategia szokowa, mimo że wywołała („na bieżąco”) zwiększone koszty społeczne, mogła się jednak przyczynić – w stopniu istotnym i szybciej – do wyposażenia liberalnej jednostki gospodarującej w takie przynależne
jej przymioty, jak wolność, własność i racjonalność”25.
W. Jarmołowicz stoi na stanowisku, że proces transformacji już się zakończył. Zaznacza, że przeprowadzona analiza przebiegu transformacji w Polsce
wyraźnie pokazuje dominujący wpływ doktryny liberalnej. Z tym poglądem
trudno się nie zgodzić. Na początku transformacji wśród ekonomistów i polityków gospodarczych rzeczywiście zdecydowanie dominowała opcja liberalna.
Jego zdaniem działania na rzecz liberalizacji i stabilizacji przyczyniły się do
20
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Ibid., s. 111-112.
Ibid., s. 127.
Ibid., s. 168.
Ibid., s. 190.
Ibid., s. 207.
Ibid., s. 261.
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rozszerzenia zakresu wolności gospodarczej i upowszechnienia własności prywatnej oraz zracjonalizowania zachowań podmiotów ekonomicznych.
Reasumując, w przeciwieństwie do M.G. Woźniaka, poznańscy ekonomiści
dostrzegają zdecydowanie więcej „blasków” niż „cieni” transformacji. O ile
„skok na rynek” Woźniak uznał za wielki błąd, w wyniku którego upadło wiele
przedsiębiorstw państwowych i gwałtownie rosło bezrobocie, o tyle zespół Jarmołowicza ocenił terapię szokową pozytywnie, stwierdzając, że kierunek, zakres
i tempo zmian ustrojowych były prawidłowe26. Podsumowanie kończy stwierdzenie, że „(…) liberalizm ekonomiczny miał nie tylko w przeszłości, lecz ma
także nadal swój niewątpliwy (…) wpływ na rozwój ludzkiej myśli o gospodarowaniu w ogóle oraz na zachowania jednostki gospodarującej w sferze produkcji i podziału”27. Czy jednak doktryna ta na trwałe wpisała się w polski krajobraz
gospodarczy, jak uważa zespół Jarmołowicza? Takie jednoznaczne stwierdzenie
budzi wątpliwości. W ekonomii, jak w każdym obszarze życia społecznego,
istnieją pewne „mody”. Obecnie przeważa moda na liberalizm gospodarczy.
Należy jednak zauważyć, że po kryzysie z 2008 r. ostrze liberalizmu wyraźnie
się stępiło. Radykalni liberałowie przycichli, a politycy bez rozgłosu sięgali po
rozwiązania keynesowskie, pompując pieniądze w gospodarkę. Wydaje się, że
mówienie o liberalizmie jako trwałej doktrynalnej podstawie polskiej gospodarki
jest w perspektywie długookresowej zbyt daleko idące.

Podsumowanie
Obie wydane w 2011 r. monografie podejmujące próbę oceny dokonanych
przekształceń systemowych rozpatrują ten proces z nieco innej perspektywy.
Obie należy ocenić bardzo wysoko, biorąc pod uwagę wnikliwość i rzetelność
badawczą autorów. Jak to jednak bywa w przypadku nauk społecznych, na te
same zjawiska można spojrzeć z różnego punktu widzenia. O ile w monografii
profesora Woźniaka, mimo zachowania obiektywizmu, przebija ton krytycznej
oceny dotychczasowych dokonań, o tyle w opinii poznańskiego zespołu pod
kierunkiem profesora Jarmołowicza wyraźnie dominuje ton pozytywnego ustosunkowania się do dotychczasowych osiągnięć transformacji. Z różnorodności
teorii ekonomicznych wynika różnorodność postaw rodzimych ekonomistów
wobec postrzegania naszej rzeczywistości gospodarczej. Wydaje się, że owa
niejednoznaczna ocena przebiegu i skutków polskiej transformacji systemowej,
stanowi odzwierciedlenie poglądów samego społeczeństwa. Wśród rozmaitych
opinii fachowców każdy może znaleźć opracowanie, które zaspokoi jego oczekiwania i będzie zbieżne z jego poglądami.
26
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ASSESSMENT OF THE POLISH TRANSFORMATION. DISCUSSION AROUND
THE M.G. WOŹNIAK AND W. JARMOŁOWICZ & K. SZARZEC BOOKS
Summary
Attempts to reform the Polish economy made in the 80’s of the twentieth century
have failed. More and more economists and politicians were aware of the need to change
the economic system. In early 1990 began to implement Balcerowicz plan, which aimed
to transform the economy from a centrally managed to market economy. Realities of
economic life corrected optimistic assumptions of the plan. Assessment of the effects of
transformation till today divide economists and polish society.
In recent years growing number of studies describing course and effects of economic transformation. In 2011 published two important books: M.G. Woźniak monograph
and collective work edited by W. Jarmołowicz and K. Szarzec. Both books introduce
systemic transformation process from a different perspective, both slightly different
estimates the effects. Critical assessment has been made in Woźniak book, more positive
evaluation gave the Poznań team of economists led by W. Jarmołowicz. Article draws
attention to the diversity of economists positions in the native environment.

Renata Pęciak
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

WOLNOŚĆ I WŁASNOŚĆ PRYWATNA JAKO
NIEZBĘDNE SKŁADNIKI PORZĄDKU
EKONOMICZNEGO W TEORII
JEANA-BAPTISTE’Y SAYA
Wprowadzenie
Jean-Baptsite Say (1767-1832) jest najbardziej znanym klasykiem ekonomii
francuskiej. To dzięki jego zaangażowaniu w propagowanie, a także instytucjonalizację nauki ekonomii, doktryna ekonomiczna rozpowszechniała się w Europie. Say, podobnie jak jego mentor Adam Smith, był gorliwym zwolennikiem
liberalizmu gospodarczego. Wierzył w automatyzm mechanizmu rynkowego przywracający równowagę gospodarczą, a kryzysy nadprodukcji uznawał za zjawiska
przejściowe. Jego wiara w liberalizm gospodarczy znalazła wyraz w sformułowanym przez niego prawie rynków.
W artykule zaprezentowano stosunek Saya do dwóch fundamentalnych idei
liberalizmu gospodarczego, a mianowicie wolności i własności prywatnej, które
stanowią fundament sayowskiego porządku ekonomicznego.

1. Wolność jako element konstytutywny porządku społecznego
Pojęcie wolności znajduje się w katalogu podstawowych zasad aksjologicznych doktryny liberalnej. Wolność jest pojęciem bardzo szerokim, które jednak
w interpretacji Saya znalazło swoje rozwinięcie przede wszystkim na gruncie
gospodarczym.
Say rozpatrywał pojęcie wolności w kategoriach ekonomicznych. W jego
doktrynie, wolności obywatelskie przekładały się na wolności w kontekście
gospodarczym, łącząc się z wolną wymianą międzynarodową, swobodą działania na rynku oraz z państwem jako gwarantem interesów jednostki i szeroko
pojętej wolności.
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Pomimo powściągliwości w wyrażaniu poglądów politycznych, Say nigdy
nie wyparł się sympatii republikańskich, kierując swoje preferencje w kierunku
rządów reprezentatywnych. W czasopiśmie La Décade1 stwierdzał, iż w ramach
nauki o organizacji społecznej współcześni mu myśliciele dokonali dwóch zasadniczych odkryć. Pierwsze dotyczyło koncepcji podziału władzy. W tej kwestii Say był zwolennikiem, zawartej w dziele O duchu praw, monteskiuszowskiej koncepcji trójpodziału władzy. Drugie, szczególne odkrycie według Saya
dotyczyło podkreślenia istoty i znaczenia rządów reprezentatywnych. Uznając
ideę rządu reprezentatywnego za najistotniejszą, francuski ekonomista przyjmował, że wcześniej czy później właśnie ten system odniesie zwycięstwo na
arenie światowej2.
Zdaniem Saya, system będący gwarancją poszanowania i przestrzegania
wolności politycznych jest systemem, który najbardziej sprzyja rozwojowi narodu. Zauważał jednak, że wolność polityczna nie jest niezbędna do osiągnięcia
prosperity kraju, choć jest ona najbardziej korzystna dla rozwoju narodu. Niemniej nawet w państwie, w którym prawa i wolności polityczne są ograniczone,
możliwe jest osiągnięcie wysokiego rozwoju. Say podkreślał, że upowszechnianie wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych oraz praw rządzących ekonomią,
zwłaszcza w kręgu osób będących u władzy, pozwala lepiej zrozumieć, na czym
polega interes państwa i interes jednostki, stąd też wypływają jego działania na
rzecz instytucjonalizacji nauki ekonomii we Francji. Say wierzył, że gospodarka
kraju, w którym interesy narodowe są konsultowane ze społeczeństwem rozkwita relatywnie szybciej niż w systemie absolutnym, nawet jeżeli jest to absolutyzm oświecony3. Jedynie system rządów reprezentatywnych, w którym władza
spoczywa w rękach ludzi oświeconych, może skutecznie odpowiadać na potrzeby społeczeństwa, zagwarantować realizację dobrze pojętego interesu ogólnego
oraz prowadzić politykę sprzyjającą wprowadzaniu usprawnień technicznych.
Takie rządy prowadzą najkrótszą drogą do osiągnięcia prosperity kraju.
W teorii Saya, pojęcie wolności w wielu punktach jest sprzężone z pojęciem własności.

1

2
3

La Décade philosophique, littéraire et politique par une société de républicains czasopismo
założone przez Saya, którego zasadniczym celem było szerzenie idei oświeceniowych oraz propagowanie i obrona zasad moralnych. Założyciele periodyku przyjęli jako epigraf sentencję:
Oświecenie i moralność są równie konieczne do utrzymania republiki, co odwaga, która potrzebna była, by ją zdobyć. Za: P. Steiner: The Structur of Say’s Economic Writings. „The European Journal of the History of Economic Thought” Summer 1998, s. 228.
Cyt. za P. Steiner: Comment stabiliser l’ordre social moderne? J.-B. Say, l’économie politique et la
Révolution. „Economie et Société”. „Oeconomia”. Série PE 1990, juillet-octobre, nr 13, s. 190.
J.-B. Say: Cours complet d’économie politique pratique. Edizioni Bizzarri, Roma 1968, s. 14.
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2. Własność jako immanentny element bogactwa
2.1. Własność – warunek rozwoju ekonomicznego
Jean-Baptiste Say w prawie własności dostrzegał jeden z fundamentalnych
warunków rozwoju ekonomicznego zarówno jednostki, jak i całego społeczeństwa.
Własność stanowiła dla Saya warunek i siłę napędową życia gospodarczego – zarówno własność jako owoc pracy, jak i własność czynników produkcji4. Badania
prowadzone w zakresie ekonomii politycznej służą uzasadnieniu i wzmocnieniu
prawodawstwa w tej dziedzinie, gdyż „(…) tłumaczy ona, dlaczego zalety prawa
własności są tym większe, im lepiej jest ono zagwarantowane przez konstytucję
polityczną”5.
Własność jest posiadaniem uznanym w świetle panującego prawa. W gestii
filozofii, nauk prawniczych czy politycznych pozostaje badanie istoty, zasad,
gwarancji i warunków istnienia tego prawa. Ekonomia polityczna uznaje własność jako fakt. Say zauważał, że badanie bogactw, ich tworzenie, podział i konsumpcja, czyli badanie natury ekonomicznej możliwe jest tylko przy założeniu
istnienia własności tych bogactw. Bez uznania własności nie ma bogactwa6.
„Podstawowym warunkiem stanu społecznego jest własność, ponieważ jedynie
ona może zagwarantować produkcję, a jedynie produkując można istnieć; atak
na własność jest atakiem na całe społeczeństwo. Odtąd jest rzeczą naturalną, że
całe społeczeństwo występuje przeciw gwałcicielowi tego prawa; prawa tak
naturalnego, tak niezbędnego (...)”7. Własność, twierdził Say, jest faktem tylko
wtedy kiedy istnieje rzeczywiście. Usankcjonowanie prawne własności nie gwarantuje jej poszanowania i pewności. Źle sformułowane ustawodawstwo w tej
dziedzinie, oparte na błędnych założeniach, nieudolnie egzekwowane czy też
bezkarnie naruszane przez inne prawa, instytucje bądź osoby publiczne, nie stanowi fundamentu istnienia rzeczywistej własności. Państwo powinno być strażnikiem i gwarantem ustanowienia i funkcjonowania prawa posiadania w społeczeństwie. Tylko gospodarka państwa, w którym własność istnieje zarówno
prawnie, jak i faktycznie może się rozwijać.
Say dokonał podziału własności ze względu na naturę rzeczy posiadanych –
i tak, własność tworzą dobra naturalne oraz bogactwo społeczne, na które składają się fundusze produkcyjne oraz produkty. Produkty, które ze swojej natury
służą konsumpcji nieprodukcyjnej, czyli zaspokajaniu potrzeb jednostki, stano4
5
6
7

L. Bourcier de Carbon: Essai sur l’histoire de la pensée et des doctrines économiques. T. 1.
Edition Montchrestien, Paris 1971, s. 234.
J.-B. Say: Traktat o ekonomii politycznej. PWN. Kraków 1960, s. 206.
J.-B. Say: Cours complet..., op. cit., s. 238.
J.-B. Say: Cours à l’Athénée. W: J.-B. Say: Cours d’économie politique pratique. Osnabrück.
Otto Zeller 1996, s. 153.
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wią własność przejściową. Znacznie tego rodzaju własności jest niewielkie, gdyż
nie przyczynia się do akumulacji. Produkty zużywane w procesie produkcji są
funduszem trwałym, ponieważ w wyniku ich konsumpcji powstaje wartość nowego produktu. Fundusze produkcyjne, którymi są: fundusz zdolności przemysłowych, fundusze kapitałowe oraz fundusze ziemi stanowią istotę wszelkiego
bogactwa8.
Zdolności naturalne, wrodzony i nabyty talent stanowią fundament, na którym wspiera się fundusz przemysłowy. „(...) to słowo [własność – przyp. R.P.]
obejmuje nie tylko dobra, ale również osoby. (...) Osoba obejmuje zdolności
jednostki, czymże jest bowiem istota ludzka pozbawiona swoich zdolności? (...)
Obrona własności obejmuje więc nie tylko dobra, ale również osoby i ich zdolności, to co zawiera w sobie sama własność.”9. Zdolności naturalne, takie jak
inteligencja czy tężyzna fizyczna, są najbardziej uświęconym darem ze wszystkich własności. Zdolności nabyte, owoc pracy i oszczędności jednostki, są również własnością bezsporną, gdyż stanowią emanację zdolności naturalnych oraz
wysiłku jednostki. Ten rodzaj funduszu, w przeciwieństwie do kapitału i ziemi,
nie może być przekazywany. Zdolności naturalne oraz nabyte pomimo różnic
w swej istocie są immanentnie związane z jednostką. Mistrz rozwijający talent
uczniów nie przykazuje im, nie ceduje na nich swojego funduszu, lecz jedynie
jego emanację, produkt będący wytworem jego zdolności. Uczeń kupuje ten
produkt za część swoich dochodów, akumuluje go tworząc z niego kapitał. Dochód, który uzyska w późniejszym czasie przez wykorzystanie swoich zdolności
będzie stanowić zysk z tego kapitału. Zdolności przemysłowe nie mogą być
przekazywane, mogą jednak stanowić przedmiot kontraktu, na mocy którego,
w zamian za wynagrodzenie czy honorarium, jednostka udostępnia swoje zdolności. Poszanowanie praw własności powinno rozciągać się na fundusz przemysłowy, a przestrzeganie ich powinno mieć fundamentalne znaczenie, gdyż ze
wszystkich własności, właśnie ta jest najbardziej niezaprzeczalna i nienaruszalna10. Każde ograniczenie wykorzystywania zdolności ludzkich jest naruszeniem
własności, gdyż człowiek jest z natury wolny, a ta wolność gwarantuje mu swobodę wykonywania każdej profesji pod warunkiem, że jej wykonywanie nie
zagraża innym członkom społeczeństwa lub nie jest zamachem na ich własność.
Say zaznaczył, że również zdolności mobilne człowieka stanowią swego rodzaju
prawo własności. Możliwość przemieszczania się z miejsce na miejsce pozwalają przenosić jednostce swoje zdolności tam, gdzie mogą one oddać większe
usługi. Ograniczenia zdolności mobilnych stanowią naruszenie praw własności.
W tym kontekście, swoboda krążenia sił roboczych łączy się z pojęciem wolno8
9
10

J.-B. Say: Cours complet..., op. cit., s. 244.
J.-B. Say: Cours à l’Athénée..., op. cit., s. 153.
J.-B. Say: Cours complet..., op. cit., s. 246.
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ści osobistych jednostki. Każda jednostka powinna mieć prawo do swobodnego
przemieszczania się z jednego rejonu kraju do innego, zwłaszcza gdy celem
nadrzędnym jest poszukiwanie pracy. Ustawodawstwo ograniczające lub uniemożliwiające robotnikowi udanie się na rynek, na którym mógłby on sprzedać
swoją pracę na najkorzystniejszych dla niego warunkach, a pracodawcy – zatrudnienie osoby kompetentnej hamuje postęp oraz rozwój ekonomiczny. Przykładem tego typu ustawodawstwa była angielska ustawa o zamieszkaniu z 1662 r.
(Act of Seetlement), zniesiona dopiero w 1795 r., w dużej mierze za sprawą rozwijającej się doktryny leseferyzmu11.
Fundusz przemysłowy stanowi przedmiot własności, podobnie jak inne
fundusze, dlatego respektowanie zdolności przemysłowych na równi z innymi
własnościami, a także rozwijanie ich, pozwala osiągnąć maksimum korzyści
społecznych wynikających z prawa własności, gdyż naród, w którym te zdolności są szerokie i nieograniczone jest narodem bogatym. Wolność i niezależność
jednostki w swobodnym dysponowaniu jej talentami i zdolnościami przemysłowymi, przywołuje ideę, która zakłada, iż cechą współczesnego społeczeństwa jest równość. Tę koncepcję wykorzystał również Say w dyskusji o roli państwa w gospodarce. Wysuwał argument, iż państwo narzucając innym podmiotom kierunek działania
może w wyniku interwencji zaburzać relacje zachodzące na rynku12.
Bezspornie, najważniejszą dla Saya była własność związana ze zdolnościami indywidualnymi. Say postrzegał zdolności indywidualne jako własność
najświętszą. Na tym polu, przedsiębiorca, a zarazem klasa średnia, z której najczęściej się on wywodził i do której należał byli uprzywilejowani. Przedsiębiorca przemysłowy jest pierwszoplanowym podmiotem w procesie produkcji. Klasa
średnia jest zarodkiem, z którego wyrasta rząd reprezentatywny i dzięki któremu
jest generowany wzrost gospodarczy.
Następną własnością prywatną, również bezdyskusyjną, są fundusze kapitałowe. Kapitał jest efektem akumulacji wartości pochodzących z usług czynników produkcji. Te wartości, które mogą zostać skonsumowane lub zniszczone
przez właściciela, przynależą mu bardziej niż same nawet fundusze produkcyjne.
Wśród licznych dóbr kapitałowych znajdują się również takie, które posiadają
wartość, chociaż nie są tworami materialnymi. Gabinet adwokata lub lekarza,
renoma jednostki czy instytucji czy też tytuł czasopisma są dobrami, które mogą
stać się przedmiotem kontraktu, sprzedaży czy kupna, ale które powstały w wyniku akumulacji przemysłu, dlatego stanowią również kapitał13.
Najwięcej zastrzeżeń wśród wszystkich własności budzi fundusz ziemi. Say
podjął dyskusję w kwestii własności ziemskiej. Uznając jej zasadność za najbar11
12
13

P. Mantoux: Rewolucja przemysłowa w XVIII wieku. Zarys dziejów powstania wielkiego
nowoczesnego przemysłu w Anglii. PWN. Warszawa 1957, s. 401.
P. Steiner: Comment stabiliser l’orde social..., op. cit., s. 191.
J.-B. Say: Cours complet..., op. cit., s. 249.
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dziej wątpliwą, postawił pytanie, czy istnieje chociaż jedno dziedzictwo, sukcesja, której źródła nie wypływałyby z brutalnego czy podstępnego zagarnięcia?
Pomimo kontrowersji wokół problemu funduszy ziemi, Say dostrzegał niekwestionowaną konieczność przestrzegania tej własności na równi z innymi oraz
zagwarantowania właścicielom swobodnego korzystania z praw, które równocześnie nie naruszają praw innych członków społeczeństwa. Narody nieuznające
własności ziemskiej (np. ludy arabskie czy tatarscy koczownicy) nie staną się
nigdy ani narodami przemysłowymi, ani bogatymi, twierdził Say.
Szczególną formą własności stanowiła dla Saya własność literacka oraz
prawa autorskie. Dzieło literackie należy do jego twórcy będącego właścicielem
geniuszu i talentu, których emanacją jest ten utwór. Autor jest właścicielem tego
produktu. Jest to jego prawo dożywotnie.
Bezpieczeństwo i respektowanie praw własności są elementami niezbędnymi do zaistnienia i rozszerzania produkcji. Prawo powinno gwarantować właścicielowi pełną swobodę w dysponowaniu swoją własnością. Prawo to obejmuje zarówno czynniki produkcji, jak i produkty powstałe w procesie produkcji
dzięki zaangażowaniu tych czynników. Właściciel kapitału produkcyjnego cieszy się wyłącznymi prawami własności płynącymi z procentu lub zysku, które są
wynikiem usług kapitału. Podobnie właściciel funduszu ziemi jest wyłącznym
właścicielem zbiorów pochodzących z tej ziemi. Prawo własności rozciągające
się równocześnie na fundusze produkcyjne, jak i na produkty powstałe w wyniku usług tych funduszy generuje wzrost bogactwa; „(...) pewność korzystania
z płodów ziemi, ze swych kapitałów, ze swoich trudów, jest najpotężniejszą zachętą
do ich użytkowania.”14 – pisał Say. Z prawa wyłącznego do funduszu wynika wyłączne prawo jednostki do dysponowania swym dochodem. W związku z tym,
własność czynników produkcji oraz własność dochodów z tych czynników muszą być zapewnione. Na bogactwo społeczne składają się dobra będące w czyimś wyłącznym posiadaniu. To stwierdzenie pozwoliło Sayowi wyciągnąć wniosek, iż tam, gdzie własność nie jest uznana i zapewniona, nie ma bogactwa15.
W społeczeństwach, w których prawo własności nie jest zagwarantowane, kapitały, ziemia czy zdolności przemysłowe stają się bezużyteczne, nie powiększając
wzrostu gospodarczego państwa. Say zauważał: „(...) respektując własność, nie
krępuje się, poprzez administracyjne działania, tych, którzy chcą z niej zrobić
użytek. (...) Poszanowanie własności odnosi się również do prawa zagwarantowanego właścicielowi do używania i nadużywania. Może to być również wyrażone przez słowo wolność przemysłowa.”16.
Proces wymiany również wymaga uznania prawa własności. Żadna wymiana nie może nastapić bez istnienia własności wyłącznej i prywatnej. Każdy sys14
15
16

J.-B. Say: Traktat..., op. cit., s. 200.
Ibid., s. 519.
J.-B. Say: Lettre au Prince Royal de Danemark. W: J.-B. Say: Cours complet..., op. cit., s. 657.
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tem moralny i polityczny, który dopuszcza nieobecność własności prowadzi do
barbarzyństwa17.
Właściciel jest narażony na naruszenie swoich dóbr przez jednostki, których celem jest nielegalne zagarnięcie własności, lecz także przez administrację
państwową czy też przedstawiciela władzy. Prawo własności nie może istnieć
i być zagwarantowane w państwie, w którym rządzący w osobie panującego
monarchy lub administracja publiczna mogą przejąć własność prywatną bez zgody
właściciela. „Można być obrabowanym zarówno przez oszustwo, jak i przez siłę,
przez sąd niesprawiedliwy, przez pozorną sprzedaż, przez terror religijny, zarówno jak i przez łapczywość wojaków i przez odwagę bandytów.”18. Pogwałceniem prawa własności jest nie tylko zajmowanie czynników produkcji będących w posiadaniu osób prywatnych czy też produktów powstałych z usług tych
czynników produkcji, lecz także nakładanie ograniczeń na swobodne użytkowanie funduszy produkcji, gdyż prawo w swej istocie zakłada: „(…) prawo używania, a nawet nadużywania własności”19. Wszelkie zarządzenia i przepisy określające rodzaj i sposoby produkcji, nakładanie ograniczeń i kontyngentów na
niektóre rodzaje przemysłu, należy traktować jako atak wymierzony przeciw
własności. Naruszeniem własności prywatnej jest również przymuszanie osób do
wykonywania określonej pracy, podczas kiedy jego zdolności czy wykształcenie
predestynują go do wykonywania innych czynności. Jednym z przypadków
ograniczania własności przemysłowej człowieka jest przymuszanie do odbywania służby wojskowej.
Dobro publiczne oraz utrzymanie porządku społecznego wymaga często
poświęcenia własności prywatnej. Konieczność utrzymania ładu społecznego
usprawiedliwia fakt opodatkowania publicznego. Niemniej jednak, podatek,
nawet jeżeli nałożony za zgodą społeczeństwa, jest swego rodzaju atakiem na
własność prawnie nabytą. Jeżeli podatek znacznie przekracza wydatki niezbędne
na utrzymanie ładu społecznego, nadwyżkę można uznać za rabunek. Część
podatków przekazywana na utrzymanie administracji sądowniczej jest opłatą za
ochronę, jaką administracja ta dostarcza społeczeństwu m.in. w zakresie ochrony
własności. Wymiar sprawiedliwości niegwarantujący przestrzegania prawa bądź
też wydający krzywdzące i niesprawiedliwe orzeczenia, również może naruszać
własność osób prywatnych.
Prawo własności stanowiło dla Saya podstawowy fundament porządku społecznego oraz podstawowy bodziec produkcji20. Przestrzeganie prawa własności
możliwe jest dzięki istnieniu przejrzystego i zwięzłego prawodawstwa oraz bezstronnym sądom. Jednak w społeczeństwach, w których świadomość potrzeby
17
18
19
20

J.-B. Say: Cours complet..., op. cit., s. 80.
J.-B. Say: Traktat..., op. cit., s. 205.
Ibid., s. 201.
J.-B. Say: Cours complet..., op. cit., s. 243.
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prawa własności jest niska, nawet ustawodawstwo nie może w stopniu dostatecznym służyć ochronie własności. Prawo to z jednej strony powinno być zapewnione przez ustawodawstwo państwowe, z drugiej chronione przez zwyczaje, obyczaje i poglądy, a w propagowaniu oświaty Say widział najlepszą drogę
do uświadomienia społeczeństwu korzyści płynących z prawa własności.
Dla Saya, podobnie jak Smitha czy Ricarda, własność była zjawiskiem społecznym, które autorzy ci przyjęli jako bezdyskusyjny imperatyw21. Własność
dla nich była istniejącym urządzeniem, którego istnienie przyjmowali, ale którego źródeł ani procesu ewolucyjnego nie analizowali, a nawet nie doszukiwali
się. W kwestii prawa własności najważniejsze jest, by własność wszelkiego rodzaju została uznana i respektowana, nawet dyskusyjna własność ziemska.

2.2. Własność a kwestia społeczna
Kwestie społeczne nie znajdują się w centrum rozważań Saya. Pozostaje on
dosyć powściągliwy wobec tych zagadnień. Należy jednak zauważyć, iż jego liberalizm nie pozostaje całkowicie bezkrytyczny wobec warunków życia warstw najniższych. Ukazując egzystencję najbiedniejszych, krytykował istniejący stan rzeczy.
Say zastanawiał się, czy udział w konsumpcji towarów ludności najuboższej, a zarazem najliczniejszej, jest proporcjonalny do jej udziału podczas produkcji tych towarów. Zauważał, że w krajach, które były uznane za najbogatsze
ogromna część populacji żyła w permanentnym niedostatku. Liczne rodziny,
których życie sprowadzało się do nieustannych wyrzeczeń, mogąc zaspokoić
jedynie najbardziej podstawowe, nawet prymitywne potrzeby, żyły w otoczeniu
dóbr, które podsycały ich pragnienia. To nie z ich dochodów, zauważył Say, lecz
z ich wydatków powstają oszczędności.
Własność jest „(…) najpotężniejszym środkiem do powiększania bogactw”22. Ludzie biedni są na równi z bogatymi zainteresowani poszanowaniem
prawa własności. Najczęściej jednak ludzie biedni z niechęcią postrzegają własność człowieka bogatego. Tymczasem w interesie robotnika, którego jedyną
własnością, jaką dysponuje są ręce leży istnienie kapitalistów, którzy mogą dostarczyć warsztatów, narzędzi i surowców będących ich własnością. „Nie może
korzystać [biedak – przyp. R.P.] ze swych zdolności inaczej niż przy pomocy
akumulacji dokonanych i chronionych przez prawo; wszystko co przeciwstawia
się akumulacji lub ją rozprasza, szkodzi mu ogromnie w sposobach zarobkowania.”23. Say zauważył prawidłowość, że postępująca pauperyzacja i upadek klas
ubogich jest efektem wtórnym upadku warstw bogatych.
21
22
23

K. Gide, K. Rist: Historia doktryn ekonomicznych od fizjokratów do czasów najnowszych. T. 1.
Gebethner i Wolff, Warszawa 1919, s. 287.
J.-B. Say: Traktat ..., op. cit., s. 199.
Ibid., s. 206.
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Jednym z zadań ekonomii politycznej, która uzasadnia i wzmacnia prawo
własności jest wpajanie poszanowania prawa własności warstwom społecznym,
które są najbardziej pokrzywdzone przy podziale dóbr. Od realizacji tego są
uzależnione oszczędności, warunek konieczny akumulacji kapitału, a jednocześnie postępu. „Nierozgarnięty robotnik nigdy nie zrozumie, dlaczego poszanowanie własności sprzyja pomyślności publicznej ani dlaczego jemu samemu
powinno zależeć na tej pomyślności bardziej aniżeli człowiekowi bogatemu; taki
robotnik traktować będzie zawsze wielkie dobra jako nieprawne przywłaszczenie.”24. Ekonomia polityczna wyjaśnia konieczność respektowania własności
innych jednostek, dlatego propagowanie jej wśród wszystkich warstw społecznych jest niezbędne.

Podsumowanie
Postulat rozszerzania wolności gospodarczych oraz nienaruszalność własności prywatnej stanowi podstawę sayowskiej doktryny liberalnej, plasując go
wśród apologetów wolności i własności. Faktycznie, Say konstytutywne znaczenie przypisywał właśnie tym kategoriom, jednak obok nich, zwracał uwagę na
niemniej istotne: przede wszystkim racjonalistyczną i indywidualistyczną koncepcję człowieka, wolną konkurencję, ograniczanie funkcji państwa czy też wiarę w postęp techniczny.
Say wierzył, że zagwarantowanie prawa własności, wolności gospodarczej,
wolnej wymiany handlowej zarówno na rynku wewnętrznym, jak i zewnętrznym
oraz zniesienie systemów restrykcji i przywilejów pozwalają zaistnieć gospodarce konkurencyjnej. W jego interpretacji liberalizm gospodarczy nie tylko zapewnia wolność indywidualną, ale również podnosi dobrobyt społeczeństwa.
Say był przekonany o wpływie nauki ekonomii na społeczeństwo. Twierdził, że w każdym narodzie ekonomia określa oraz uzasadnia moralność, prawo
i politykę. Naród, który respektuje zasady ekonomiczne jest prawy, silny i dobrze zarządzany, a ponadto rozumie znaczenie oraz konieczność przestrzegania
praw własności i poszanowania wolności.
Doktrynę ekonomiczną Saya charakteryzowało liberalne ujęcie procesów
gospodarczych i roli państwa w gospodarce, a także optymizm i prawie idylliczna wizja funkcjonowania mechanizmów rynkowych. Sayowski liberalizm
uświęcał równowagę na rynku, na którym skutecznie oddziałują mechanizmy
rynkowe, postęp oraz wolność gospodarcza, zwłaszcza wolna przedsiębiorczość.

24

Ibid., s. 740.
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FREEDOM AND OWNERSHIP AS NECESSARY ELEMENTS OF ECONOMIC
ORDER IN THE JEAN-BAPTISTE SAY’S THEORY
Summary
Jean-Baptiste Say (1767-1832) was one of the most staunch supporters and exponents of liberal classical economics. His undeterred faith in automatic balance restoring
thanks to market mechanism was expressed in his market law.
Say’s economic liberalism based on certain, indispensable principles. Economic
freedom and private ownership in this French economist doctrine were foundations of
economic order. Say’s liberal postulates contain ideas of broadening economic freedom,
especially entrepreneurship freedom, freedom of ownership and trade exchange and the
necessity of proprietary rights protection.

Barbara Danowska-Prokop
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ZMIANY W SYTUACJI MATERIALNEJ LUDNOŚCI
GÓRNOŚLĄSKIEJ W LATACH WIELKIEGO
KRYZYSU EKONOMICZNEGO (1930-1935)
Wprowadzenie
Rozwojowi kapitalistycznej gospodarki i społeczeństwa przemysłowego
towarzyszy problem cykliczności w poziomie aktywności podmiotów gospodarczych. Zmienność warunków, w których przebiega proces gospodarowania rzutuje nie tylko na poziom zatrudnienia, ale także na poziom dochodów ludności,
co z kolei determinuje stopień zaspakajania potrzeb. W latach dobrej koniunktury wymienione wyżej wielkości wykazują tendencję rosnącą, a w latach złej
koniunktury odpowiednio maleją. Osłabienie koniunktury prowadzi nieuchronnie do wzrostu skali ubóstwa oraz biedy, a także do pogłębienia nierówności1
dochodowych (z jednej strony jest to efekt sprzeczności między kapitałem
a pracą, a z drugiej inicjowania działań zmierzających do zdobycia środków
służących przeżyciu) oraz społecznych2.
Każdorazowemu osłabieniu koniunktury towarzyszy nie tylko proces postępującego ubożenia, ale także rozwarstwienia społeczeństwa. Powiększające się kręgi
ubóstwa zmuszają państwo do uruchomiania dwojakiego rodzaju działań: z jednej
strony do tworzenia uregulowań prawnych w zakresie ochrony miejsc pracy i ubezpieczeń społecznych, a z drugiej do wdrażana w życie programów pomocy dla osób
znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji ekonomicznej.
Celem publikacji jest ukazanie związku między stanem koniunktury a sytuacją na rynku pracy oraz materialnym położeniem ludności górnośląskiej w latach wielkiego kryzysu.
1

2

Do najważniejszych przyczyn szeroko rozumianych nierówności zalicza się zarówno przyczyny
ideologiczno-polityczne, ekonomiczno-społeczne (przyczyniły się do powstania klas społecznych i różnicowania jednostek pod względem dochodowym oraz stanu posiadania), demograficzne, technologiczne, jak i kulturowo-cywilizacyjne. A. Szafulski: Przyczyny nierówności istniejących w świecie. W: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Zarys problematyki.
Red. G. Wodniak. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2003, s. 199-207.
B. Szopa: Nierówności dochodowe – język opisu. „Polityk Społeczna” 2005, nr 2, s. 2-4.
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1. Przebieg wielkiego kryzysu w górnośląskim przemyśle
Wczesną wiosną 1930 r. dobiegał końca okres pomyślnej koniunktury
w górnośląskim przemyśle. Ujawniły się z całą mocą wszystkie negatywne następstwa już panującego kryzysu w sferze produkcji przemysłowej i rolnej,
a także w finansach i handlu3. Pod wpływem malejącego popytu na wyroby górnośląskiego przemysłu na rynku krajowym oraz zagranicznym (przemysł górnośląski był uzależniony od zagranicznych odbiorców, a przede wszystkim od
niemieckich kontrahentów) uległa zmniejszeniu nie tylko produkcja miejscowego przemysłu, ale także zamierzone inwestycje. Malejąca produkcja oraz spadający popyt na czynniki produkcji, w tym na pracę, przyczyniły się do znacznego
spadku dochodów, a tym samym pogorszenia sytuacji materialnej górnośląskiej
ludności (przede wszystkim pracowników polskiego pochodzenia, którzy zajmowali niższe i gorzej płatne stanowiska w przemyśle). Niekorzystne tendencje
przybrały na sile w dwóch następnych latach, przy czym ich kulminacja przypadła na rok 1932 (od roku 1933 rozpoczął się powolny proces wychodzenia
z kryzysu). Zmiany w aktywności górnośląskiego przemysłu ciężkiego w omawianym okresie przedstawia tab. 1.
Tabela 1
Wskaźnik produkcji przemysłowej górnośląskiego przemysłu w latach
1929-1933 (produkcja z roku 1928 = 100%)
Rok

Wydobycie węgla
kamiennego

1929
1930
1931
1932
1933

112,4
92,5
94,4
70,6
85,5

Produkcja
surówki
żelaza
102,7
69,8
57,4
32,0
51,6

Produkcja
stali

Produkcja
cynku

Produkcja
ołowiu

95,5
96,4
60,5
27,8
62,6

104,6
112,6
88,0
60,0
58,9

96,6
108,5
84,7
31,8
32,7

Źródło: AP Katowice, UWŚl/PH 232, s. 33-38; UWŚl/PH 1303 II, s. 310.

Z przytoczonych w tabeli danych wynika, że wiosną 1930 r. przemysł górnośląski wkroczył w fazę kryzysu. Od tego roku aż do 1932 r. systematycznie
malał nie tylko wskaźnik produkcji przemysłowej, ale także zatrudnienia oraz
dochodów. Wyjątkowo niekorzystnie kryzys oddziaływał na przemysł węglowy,
gdzie wydobycie węgla kamiennego na przestrzeni omawianych lat zmniejszyło
się aż o 34,5% (w stosunku do roku 1928). Równie niekorzystna sytuacja wystą3

W polskiej gospodarce załamanie koniunktury nastąpiło już jesienią 1929 r. Polska jako państwo
słabe pod względem gospodarczym przechodziła go szczególnie ostro i długo.
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piła w przemyśle hutniczym, gdzie produkcja surówki żelaza skurczyła się
o 48,4%, a stali o 37,4%. Nie lepiej przedstawiała się produkcja wyrobów cynkowych i ołowiu. W przypadku wyrobów cynkowych produkcja zmniejszyła się
o 41,1%, a ołowiu aż o 67,3%. Na podstawie danych zaprezentowanych w tabeli
można sformułować wniosek, że dno kryzysu przypadło na rok 1932, wówczas
to poziom produkcji przemysłowej w wiodących gałęziach górnośląskiego
przemysłu osiągnął najniższy poziom4.
Załamanie w przemyśle ciężkim przyczyniło się do spadku aktywności
w innych gałęziach miejscowego przemysłu. Równie duże straty poniósł przemysł chemiczny, przetwórczy oraz energetyczny5.
W 1933 r. wystąpiły pierwsze wyraźne oznaki poprawy koniunktury, co
znalazło odbicie w minimalnym wzroście wskaźnika produkcji przemysłowej.
Wydobycie węgla kamiennego zwiększono o 14,9% w stosunku do roku wcześniejszego. Znacznie korzystniej wyglądała sytuacja w górnośląskim hutnictwie
żelaza oraz stali: produkcja surówki żelaza zwiększyła się o 19,6%, a stali aż
o 34,8% w stosunku do roku wcześniejszego. Mniej korzystna tendencja wystąpiła przy produkcji ołowiu, gdyż zwiększyła się jedynie o 0,9%. Spadkowa tendencja utrzymała się w dalszym ciągu przy produkcji cynku – zmniejszyła się aż
o 1,1%. Poprawa koniunktury przyczyniła się do wzrostu produkcji i poprawy
efektywności, co z kolei przełożyło się na spadek kosztów produkcji i wzrost
wydatków inwestycyjnych, a to pobudziło popyt na pracę (powoli rosło zatrudnienie i odpowiednio malało bezrobocie) oraz przyczyniło się do wzrostu dziennych stawek płac (zmniejszyła się liczba świętówek oraz niepłatnych przestojów). Rosnące płace przyczyniły się do podwyższenia poziomu konsumpcji
pracowników najemnych i ich rodzin.
4

5

N. Dobis: Polski przemysł węglowy w 1930 roku. „Przegląd Gospodarczy” 1931, z. 9, s. 362-367; N. Dobis: Polski przemysł węglowy w 1931 roku. „Przegląd Gospodarczy” 1932, z. 9,
s. 353-358; Górnośląski przemysł węglowy w 1933 roku. „Śląskie Wiadomości Gospodarcze”
1934, nr 3, s. 52-55; H. Horowitz: Sytuacja w hutnictwie żelaza Górnego Śląska. „Śląskie Wiadomości Gospodarcze” 1932, nr 3, s. 51-52; Hutnictwo żelaza w 1929 roku. „Przegląd Gospodarczy” 1930, z. 3, s. 567-572; Hutnictwo żelaza w 1930 roku. „Przegląd Gospodarczy” 1931,
z. 12, s. 511-519; Hutnictwo żelaza w 1931 roku. „Przegląd Gospodarczy” 1932, z. 12, s. 400-403; A. Olszewski: Sytuacja przemysłu węglowego w 1933 roku. Widoki jego rozwoju, „Przegląd Gospodarczy” 1934, z. 3, s. 44-49; Położenie górnośląskiego przemysłu węglowego.
„Górnośląskie Wiadomości Gospodarcze” 1930, nr 23, s. 14-15; F. Wileński: Kryzys gospodarczy w Polsce. „Śląskie Wiadomości Gospodarcze” 1930, nr 1, s. 5-7; Ziemie śląskie w granicach II Rzeczypospolitej. Procesy integracyjne. Red. F. Serafin. Wydawnictwo Uniwersytetu
Śląskiego, Katowice 1985, s. 46.
Załamanie koniunktury wyjątkowo niekorzystnie wpłynęło na przemysł elektryczny. W latach
kryzysu produkcja energii elektrycznej zmniejszyła się aż o 44,5% w stosunku do roku 1928.
Na Śląsku w wyjątkowo trudnej sytuacji znalazła się elektrownia w Chorzowie, gdy Państwowa
Fabryka Związków Azotowych w Chorzowie ograniczyła produkcję i radykalnie zmniejszyła
popyt na energię elektryczną. M. Grzyb: Narodowościowo-polityczne aspekty przemian stosunków własnościowych i kadrowych w górnośląskim przemyśle w latach 1922-1939. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1978, s. 135-139.
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Poprawa koniunktury w górnośląskim przemyśle górniczo-hutniczym uruchomiła proces naprawy w innych gałęziach miejscowego przemysłu, w tym
w przemyśle chemicznym, elektrycznym, maszynowym, spożywczym i w budownictwie. Rosnąca produkcja optymistycznie nastrajała producentów6, pracowników i bezrobotnych.
Niekorzystna koniunktura i zła kondycja finansowa górnośląskich przedsiębiorstw negatywnie oddziaływała nie tylko na rynek pracy, ale także na poziom
dochodów zatrudnionych, bezrobotnych i ich rodzin. Stan koniunktury rzutował nie
tylko na poziom zamożności miejscowej ludności, ale także na rodzaj pomocy oferowanej osobom znajdującym się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej.

2. Sytuacja materialna górnośląskiej siły roboczej podczas
wielkiego kryzysu
Ograniczenie produkcji przyczyniało się do znacznego spadku zatrudnienia
oraz wzrostu bezrobocia, co z kolei umożliwiało przedsiębiorcom obniżkę płac
przy jednoczesnym wzroście wydajności pracy w efekcie zastosowania usprawnień technicznych oraz organizacyjnych. Według oficjalnych danych Państwowego Urzędu Pośrednictwa Pracy (PUPP) w latach 1930-1933 liczba pozbawionych pracy zwiększyła się z 37,4 tys. w 1930 r. do 78,4 tys. w 1933 r., czyli
wrosła aż o 109,6%7.
Ograniczenie zatrudnienia w różnym stopniu dotknęło poszczególne gałęzie górnośląskiego przemysłu. Największe rozmiary przyjęło w budownictwie – w 1933 r.
wskaźnik zatrudnienia wyniósł 43,1% w stosunku do 1929 r., w przemyśle maszynowym oraz elektromechanicznym – 47,4%, hutnictwie – 52,4%, górnictwie –
6

7

W latach osłabienia koniunktury wiele górnośląskich przedsiębiorstw borykało się z olbrzymimi problemami finansowymi. Przedsiębiorstwo Ferrum S.A. układało się z wierzycielami,
a Huta Pokój S.A. dostała się pod nadzór sądowy. Powszednią praktyką były zaległości podatkowe (oszustwa podatkowe i malwersacje finansowe) oraz socjalne wobec skarbu państwa
i pracowników. Tylko nielicznym przedsiębiorstwom udało się uniknąć podobnych kłopotów.
Do grona tych przedsiębiorstw należała m.in.: spółka „Skarboferm”. Górnośląscy przedsiębiorcy
chcąc przetrwać trudne lata zabiegali o drogie kredyty w zagranicznych bankach, a zwłaszcza w niemieckich W 1932 r. całkowite zadłużenie miejscowego przemysłu szacowano na 609 mln zł, z tej
kwoty aż 385 mln zł stanowiły kredyty zaciągnięte w niemieckich instytucjach finansowych.
Zob.: M. Grzyb: Narodowościowo-polityczne…, op. cit., s. 138-139.
„Statystyka Pracy” 1930-1933, dział pośrednictwa pracy. Dane pochodzące z PUPP-u zaniżały
liczbę bezrobotnych, ponieważ rejestracja nie była przymusowa i dokonywały jej osoby, którym
przysługiwało prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Po wyczerpaniu się prawa do zasiłków wielu
bezrobotnych nie ponawiało rejestracji, co pociągało za sobą skreślenie z listy PUPP. Ponadto
dane te nie uwzględniły ruchu w zatrudnieniu w małych przedsiębiorstwach, młodzieży dorastającej do wieku produkcyjnego oraz robotników sezonowych. Bliższe prawdy były dane prezentowane w sprawozdaniach wojewody śląskiego. Według tych danych w omawianym okresie
bezrobocie wahało się w przedziale od 52,1 tys. w 1930 r. do 132,4 tys. w roku 1933.

Barbara Danowska-Prokop

126

54,1%. Stosunkowo najmniejsze redukcje wystąpiły w gałęziach pracujących na
potrzeby indywidualnego odbiorcy: w przemyśle spożywczym wskaźnik ten wynosił 74,9%, w transporcie kolejowym – 80,4%8. Szczegółowe dane o wielkości zatrudnienia w górnośląskim przemyśle w latach 1929-1935 prezentuje tab. 2.
Tabela 2
Liczba zatrudnionych w górnośląskim przemyśle w latach 1929-1935 według danych
Inspekcji Pracy9
Rok
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935

Liczba zatrudnionych
194 449
178 278
153 155
114 892
102 502
111 098
112 678

Źródło: „Inspekcja Pracy” 1929-1935.

Redukcje w pierwszej kolejności dotykały pracowników o najniższych
kwalifikacjach zatrudnionych w przemyśle ciężkim, a zwłaszcza w górnictwie
i w hutnictwie – praktyką dnia codziennego były zwolnienia grupowe. Ponadto
przedsiębiorcy chcąc zminimalizować swe straty korzystali z możliwości zamykania mniej rentownych kopalń albo ograniczali wydobycie oraz zatrudnienie
w większych kopalniach (eksploatowano przede wszystkim najbardziej wydajne
oraz efektywne pokłady węgla). Pod tym względem najtrudniejsze były lata
1931-1932. W przeciągu tych dwu lat doszło do największych zwolnień w kopalniach i tak: w kopalni „Radzionków” zwolniono 700 pracowników, w kopalni
„Hildebrand” zwolniono 600 pracowników, w kopalni „Knurów” zwolniono 550
pracowników, w kopalni „ Florentyna” zwolniono 520 pracowników, w kopalni
„Hoym” zwolniono 470 pracowników, a w kopalniach „Wirek”, „Wujek” i „Maks”
zwolniono po 400 pracowników – zwolniono wówczas pond 4 tys. pracowników10. Po roku 1932 zatrudnienie w górnictwie zaczęło ponownie wzrastać,
ponieważ znowu uruchamiano wcześniej zamykane kopalnie.
8
9

10

„Mały Rocznik Statystyczny” 1938, s. 177.
Dane prezentowane przez „Inspekcję Pracy” są najbardziej zbliżone do faktycznej wielkości
zatrudnienia, bowiem obejmowały wszystkie przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 5 robotników oraz mniejsze przedsiębiorstwa, jeżeli używały napędu mechanicznego.
AP Katowice, UWŚl/WP 224, s. 320-322, 324-335; M. Grzyb: Narodowościow-polityczne…,
op. cit., s.141-142; Liczba bezrobotnych w Polsce. „Przegląd Gospodarczy” 1931, z. 3, s. 139;
z. 5, s. 238; z. 6, s. 284; z. 7, s. 333; z. 8, s. 378; z. 9, s. 414; z. 11, s. 483; J. Pabisz: Zatrudnienie robotników za rewersem w byłym województwie śląskim w latach trzydziestych XX w.
W: Studia i Materiały z Dziejów Śląska. Red. K. Popiołek, Wrocław 1956, s. 511-528..
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Równie niekorzystnie wyglądała sytuacja w górnośląskim hutnictwie i w przetwórstwie żelaza. W 1931 r. dyrekcje hut „Królewska” i „Silesia”, przy aprobacie Komisarza Demobilizacyjnego, pozbawiały się zagranicznych pracowników,
zwłaszcza pochodzenia niemieckiego. Przeprowadzone redukcje nie rozwiązały
jednak problemu nadmiernego zatrudnienia. W związku z tym w następnym
roku doszło w branży do masowych zwolnień pracowników rekrutujących się
spośród miejscowej ludności. Masowe redukcje przeprowadzono: w hutach
„Królewska” i „Laura”, gdzie zwolniono ponad 6 tys. robotników i 599 urzędników (w ten sposób zwolniono 40% pracowników fizycznych i 34% administracji); w hucie „Pokój” zwolniono 1300 robotników. Łącznie w 1932 r. zatrudnienie w hutnictwie skurczyło się do poziomu 61% w stosunku do roku 1929
(w 1929 r. w hutnictwie i przemyśle metalowym było zatrudnionych prawie 42 tys.
pracowników). Od 1933 r. poziom zatrudnienia w górnośląskim przemyśle hutniczym ponownie zaczął rosnąć. Na oddziałach wielkich pieców zatrudnienie,
w stosunku do roku wcześniejszego, zwiększyło się o 18,8%, w walcowniach
o 13,6%, a w stalowniach aż o 22%11.
Pogorszenie sytuacji na rynku pracy przyczyniło się do obniżenia poziomu
dochodów zatrudnianych pracowników najemnych12, bowiem pracodawcy korzystając ze swej uprzywilejowanej pozycji świadomie obniżali płace (o wysokości podstawowych stawek w większości miejscowych przedsiębiorstw decydowały zbiorowe układy pracy, w których zwracano uwagę na wiek pracownika
i długość stażu pracy13). Wahania w poziomie płac przyczyniły się to do pogłębienia rozwarstwienia wśród robotników (wyraźne zróżnicowanie płac wystąpiło
pomiędzy robotnikami wykwalifikowanymi a niewykwalifikowanymi oraz między kobietami a mężczyznami). Zmiany w poziomie dochodów górnośląskich
robotników w latach wielkiego kryzysu prezentuje tab. 3.
Tabela 3
Dochody górnośląskich robotników w latach 1929-1933
Wartość wynagrodzeń
Nominalne
Realne

1929
110
108

1930
89
94

1931
69
81

1932
49
63

1933
44
62

Źródło: Ziemie polskie w granicach II Rzeczypospolitej. Procesy integracyjne. Red. F. Serafin. Wydawnictwo
Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1985, s. 45.
11
12

13

AP Katowice, UWŚl/WP 224, s. 324-335.
Płace w górnośląskim górnictwie były zróżnicowane w zależności od rejonu. Całe górnośląskie
zagłębie podzielone było na dwa rejony: północny (obejmował Katowice, Chorzów oraz powiaty katowicki i więtochłowicki) oraz południowy (obejmował część powiatu pszczyńskiego
i rybnickiego). W rejonie północnym płace były o 5% wyższe aniżeli w południowym.
Za młodocianych w myśl obowiązujących przepisów uznawano pracownika do 18 roku życia.
Wyjątek stanowiło górnictwo, gdzie obowiązujące przepisy niemieckie obniżały granicę wieku
młodocianych do 16 roku życia.
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Zgodnie z danymi zaprezentowanymi w tabeli płace realne spadały w wolniejszym tempie aniżeli płace nominalne. Powyższa prawidłowość wynikała
z malejących kosztów utrzymania (w fazie kryzysu malały ceny podstawowych
artykułów żywnościowych), co jednak w niewielkim stopniu rekompensowało
negatywne skutki malejących dochodów zatrudnionych, jak i bezrobotnych.
Niekorzystnie kształtowały się płace w podstawowych gałęziach górnośląskiego
przemysłu. W przemyśle węglowym dzienne stawki płac spadły z 5,42 zł w 1930 r.
do 5,37 zł w 1931 r. i 4,62 zł w 1932 r. Również w hutnictwie i w przemyśle metalowym znacznie obniżono płace dzienne z 7,10 zł w 1930 r. do 6,76 zł w 1932 r.14.
Równolegle ze spadkiem stawek dziennych malały zarobki tygodniowe. W 1933
r. w przemyśle węglowym zmniejszyły się one o 26,6% w porównaniu do poziomu z 1929 r.15. Spadek wysokości płac dziennych przyczynił się do znacznego obniżenia zarobków tygodniowych. Dane o wysokości zarobków tygodniowych przedstawia tab. 4.
Tabela 4
Przeciętny tygodniowy zarobek w górnictwie węgla oraz w wielkim i średnim przemyśle
przetwórczym na Górnym Śląsku w latach 1929-1934 (w zł)
Rok
1929
1930
1931
1932
1933
1934

Górnictwo
55,27
50,25
44,76
42,01
41,67
40,93

Przemysł przetwórczy
49,67
42,39
37,49
35,31
32,49
32,38

Źródło: „Mały Rocznik Statystyczny” 1929-1934.

Przyczyn tego stanu rzeczy należy upatrywać nie tylko w ograniczeniu czasu pracy (wielu pracodawców zatrudniało w swych przedsiębiorstwach robotników po kilka dni w tygodniu lub miesiącu16 albo zmuszało ich do przebywania
na przymusowych, bezpłatnych urlopach, tzw. turnusach czy świętówkach), ale
także w redukcji liczby godzin nadliczbowych, zmniejszeniu dodatków (domowego lub na dzieci) oraz premii i deputatów.
14

15
16

J. Chlebowczyk: Zarobki górnicze na Śląsku w okresie międzywojennym. Studia i Materiały
z Dziejów Śląska 1969, t. IV, s. 504-506; J. Jaros: Historia górnictwa węglowego w Zagłębiu
Górnośląskim (1915-1945). Śląski Instytut Naukowy, PWN, Katowice, Kraków 1969, s. 120-125; J.
Derengowski: Płace robotników przemysłowych w Polsce w latach 1924-1929. „Statystyka Pracy”
1930, z. 1, s. 118-122; H. Jędruszczak: Płace robotników przemysłowych w Polsce w latach 19241939. PWN, Warszawa 1958, s. 133.
J. Chlebowczyk: Zarobki górnicze…, op. cit., s. 504-506; J. Jaros: Historia górnictwa…, op. cit., s. 124.
Istniejąca przy Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów Komisja ds. Bezrobocia zaleciła
Głównemu Inspektorowi Pracy wydanie zalecenia dla inspektorów pracy o podziale pracy, co
w praktyce sprowadzało się do skracania pracy do 3 dni lub 24 godzin w tygodniu. Inicjatywa ta
spotkała się z akceptacją ze strony związków zawodowych.
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W efekcie kryzysu i pogorszenia sytuacji na rynku pracy powiększył się odsetek robotników żyjących w biedzie. W wyjątkowo trudnej sytuacji ekonomicznej znaleźli się bezrobotni i ich rodziny (pojawiły się problemy z zaspokojeniem minimalnego poziomu potrzeb). Wprawdzie bezrobotnym przysługiwało
prawo do zasiłku wypłacanego z Funduszu Bezrobocia17. Świadczenia wypłacane z powyższego Funduszu nie rozwiązywały jednak problemów bytowych tej
grupy osób, ponieważ:
– okres wypłacania świadczenia dla bezrobotnych był krótki, wynosił 13 tygodni w roku i tylko w wyjątkowych okolicznościach mógł być przedłużony do
17 tygodni;
– prawo do zasiłku przysługiwało tylko tym pracownikom, którzy pracowali
nieprzerwanie, co najmniej 20 tygodni w okresie poprzedzającym utratę pracy. Wymóg ten pozbawiał prawa do zasiłku młodzież dorastającą dopiero do
wieku produkcyjnego oraz pracowników młodocianych;
– obowiązkiem ubezpieczenia nie byli objęci pracownicy sezonowi, pracujący
krócej niż 6 miesięcy w roku (taki charakter posiadała praca świadczona
w cukrowniach, krochmalniach i suszarniach), a ponadto pozostający bez
pracy na skutek choroby, inwalidztwa, strajku lub naruszenia prawa pracy;
– zasiłki wypłacane z Funduszu były niewielkie, gdyż stanowiły zaledwie
30%-50% podstawy wynagrodzenia w zależności od liczebności rodziny
uprawnionego do świadczenia (zasiłek podstawowy wynosił zaledwie 30%
podstawy wynagrodzenia, natomiast zmienny był dodatek rodzinny, który
wynosił: 5% przy dwuosobowym gospodarstwie domowym, 10% przy czteroosobowym gospodarstwie domowym, 20% przy co najmniej pięcioosobowym gospodarstwie domowym).
Zasiłki wypłacane z Funduszu Bezrobocia były minimalne, a prawo do tego
typu świadczeń przysługiwało nielicznej grupie uprawnionych. W 1929 r. prawo
do tego typu świadczenia przysługiwało 35,3% bezrobotnych, w 1931 r. już
tylko 28%, a w następnych latach kryzysu grupa uprawnionych znacznie zmniejszyła się i wahała się w granicach 13%18 .
Wraz z pogłębieniem się przeżywanych trudności gospodarczych oraz pogorszeniem sytuacji budżetowej rząd (pod presją władz lokalnych) w 1932 r.
zdecydował się na nowelizację ustawy o ubezpieczeniach na wypadek bezrobocia. Zgodnie z nowymi zapisami przedłużono okres pracy uprawniającej do pobierania zasiłku dla bezrobotnych z 20 do 26 tygodni (tydzień ubezpieczeniowy
obejmował 6 dni pracy) oraz obniżono wysokość oferowanego świadczenia
o 22%19. Nowelizacja ustawy utrudniła dostęp do świadczeń, co pogorszyło
17
18
19

Dz. U.RP 1924, nr 67, poz. 680; Dz. U. RP 1930, nr 3, poz. 18.
AP Katowice, UWŚl/PH 2500.
M. Ciechocińska: Próba walki z bezrobociem w Polsce międzywojennej. Warszawa 1965, s. 81-86;
„Przegląd Gospodarczy” 1932, nr 10, s. 421; 1933, nr 6, s. 617-618.
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warunki bytowe bezrobotnych i ich rodzin. W tej sytuacji bezrobotni musieli
poszukiwać alternatywnych źródeł pozyskania dochodów.
Rosnącemu bezrobociu (zwłaszcza wśród niewykwalifikowanej młodzieży)
i pogłębiającemu się ubóstwu towarzyszyły negatywne zjawiska społeczne.
W sprawozdaniach policyjnych kierowanych do wojewody śląskiego pisano
o znacznym wzroście przestępczości, w tym kradzieży; a także o wzroście odsetka samobójstw i przemocy domowej. Według S. Bożka pogorszenie warunków bezpieczeństwa wynikało z niemożności utrzymania dotychczasowego
poziomu życia. „Rozwijający się przemysł dawał zatrudnienie i chleb, które
ustaliły pewien minimalny standard życia materialnego, dążąc w miarę możności do jego stałego podnoszenia. Standard ten dotyczył zwłaszcza ubioru, mieszkania i pożywienia i był dość wysoki, jeśli go porównamy choćby z poziomem
sąsiedniego Zagłębia Dąbrowskiego czy Krakowskiego. Robotnik musiał ubrać
się w dobry garnitur, musiał mieć czysty kołnierzyk i krawat”20.

3. Programy pomocy adresowane do osób żyjących w niedostatku
Pogorszenie bezpieczeństwa socjalnego i społecznego zmusiło śląskie władze państwowe i samorządowe do podjęcia działań (współpracownicy wojewody
śląskiego opracowali specjalny plan socjalno-gospodarczy). W związku z tym
w pierwszej kolejności powrócono do koncepcji akcji pomocy doraźnej (adresowano ją zarówno do bezrobotnych oraz ich rodzin i pracujących otrzymujących
bardzo niskie dochody). W ramach tej akcji udzielano jednocześnie pomocy w postaci zapomóg pieniężnych i rzeczowych. Wysokość zapomóg pieniężnych wahała
się w przedziale od 20-45 zł miesięcznie w zależności od liczebności rodziny (jednak w miarę pogarszania się sytuacji ekonomicznej wysokość wypłacanych zapomóg stopniowo malała, aż w końcu zrezygnowano z tej formy pomocy).
Trudności gospodarcze negatywnie odbiły się na dochodach województwa śląskiego (systematycznie malały wpływy z podatków oraz własności skarbu śląskiego) i dlatego lokalne władze od 1932 r. zaprzestały wypłacania świadczeń
pieniężnych i ograniczyły swą pomoc jedynie do świadczeń w naturze. Polegała
ona na rozdawnictwie podstawowych artykułów żywnościowych: ziemniaków,
cukru, mąki, ryżu i soli. W ramach tej pomocy oferowano także osobom uprawnionym środki czystości (mydło), odzież i obuwie, a także opał na zimę. Miesięczna norma dla 3-osobowej rodziny wynosiła: 18 kg mąki żytniej, 9 kg mąki
pszennej, 3 kg grochu, 0,75 kg słoniny, 0,75 kg soli, 3 paczki mieszanki kawowo-cukrowej oraz ziemniaki (ilość oferowanych ziemniaków zależała od pory
roku)21.
20
21

S. Bożek: Z życia młodzieży bezrobotnej na Śląsku. W: Zagadnienia pracy kulturalnej. Warszawa
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Pomoc oferowana w ramach akcji doraźnej była niezmiernie ważna dla bezrobotnych i ich rodzin, ponieważ pozwalała im w minimalny sposób zaspakajać
egzystencjalne potrzeby. W pamiętnikach bezrobotnych z tego okresu pisano: „Pożywienie obfite, treściwe, do jakiego był przyzwyczajony górnik i hutnik, staje się dla
bezrobotnego liche jakościowo i niedostateczne. Je tylko, dlatego, ażeby oszukać żołądek. Na pożywienie składało się śniadanie – czarna kawa, suchy chleb; obiad – zupa,
kapusta, ziemniaki, żur, czasem śledź; kolacja – czarna kawa chleb”22.
Śląskie władze chcąc zminimalizować negatywne następstwa rosnącego
bezrobocia uruchomiły program robót publicznych. W ramach tego programu
finansowano budowę nowych linii kolejowych, dróg, mostów, a także regulowano rzeki oraz budowano gmachy użyteczności publicznej i osiedla mieszkaniowe (zwłaszcza dla robotników). Roboty publiczne przysparzały dwojakiego
rodzaju korzyści: po pierwsze wzbogacały infrastrukturę społeczną, a po drugie
dawały możliwość czasowego zatrudnienia względnie dużej grupie bezrobotnych (łagodzono w ten sposób negatywne następstwa masowego bezrobocia).
Powyższe roboty nie rozwiązywały jednak problemu bezrobocia, ponieważ liczba chętnych była znacznie większa w stosunku do liczby oferowanych miejsc
pracy (możliwości tworzenia miejsc pracy w ramach robót publicznych były
uzależnione od sytuacji dochodowej województwa śląskiego). W poszczególnych
latach kryzysu liczba bezrobotnych zatrudnionych przy robotach publicznych wyglądała następująco: w 1930 roku 7,0%, w 1931 r. 2,9%, w 1932 r. 0,9%, w 1933 r.
2% i w 1934 r. 3,2%23. W miarę pogarszania się koniunktury środki przeznaczane
na roboty publiczne były stopniowo zmniejszane, ponieważ kurczyły się wpływy do
skarbu śląskiego. W tej sytuacji program robót publicznych łagodził jedynie przeżywane trudności na rynku pracy, ale ich nie rozwiązywał oraz nie powodował
zmian w poziomie konsumpcji grup ekonomicznie najsłabszych.
Wobec niewystarczającej pomocy ze strony instytucjonalnej bezrobotni
sami musieli inicjować działania w celu pozyskania środków na zaspokojenie
najbardziej elementarnych potrzeb. W pierwszej kolejności wyprzedawali oni
meble, sprzęt i lepszą odzież (w latach dobrej koniunktury górnośląscy robotnicy
bardzo chętnie nabywali dobre jakościowo sprzęty do mieszkań oraz odzież),
aby pozyskać środki na bieżące wydatki. Pozyskane w ten sposób środki nie
wystarczały jednak na długo i dlatego musieli poszukać innych źródeł pozyskania dochodów. Bezrobotni podejmowali się zajęć doraźnych, w tym: zbierania
węgla na hałdach, nielegalnego handlu ulicznego, a także żebractwa24.
22
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W latach wielkiego kryzysu bardzo wielu bezrobotnych chcąc zdobyć środki do życia pracowało w tzw. biedaszybach. Praca ta była nielegalna i rozwijała
się na terenach posiadających płytkie pokłady węgla kamiennego. Praca w biedaszybach była niezwykle niebezpieczna, ale chętnie podejmowana przez bezrobotnych górników, ponieważ zapewniała względnie dobre wynagrodzenia: górnik mógł otrzymać miesięcznie dochodów w granicach 200 zł, pomoc dołowa
osiągała dochód w przedziale od 70 do 130 zł, a osoby zatrudniane na powierzchni od 30 do 50 zł25. W tym samym czasie dochody osiągane przez górników zatrudnionych w kopalniach kształtowały się w przedziale od 140 do 170 zł
miesięcznie. Z przytoczonych danych wynik jednoznacznie, że sytuacja niektórych pracowników biedaszybów była korzystniejsza aniżeli legalnych pracowników kopalń. Jeszcze wyższe dochody osiągali właściciele biedaszybów: dochód
właściciela małego lub średniego „szybiku” wahał się miesięcznie w granicach
170-540 zł, natomiast dużych wahał się w granicach 700-1125 zł26. „Biedaszybikarze” w latach kryzysu stanowili najlepiej uposażoną grupę wśród górnośląskich bezrobotnych.
Szybki rozrost „szybików” przypadł na lata 1931-1932 (w okresie tym doszło
do masowych zwolnień w górnośląskich przedsiębiorstwach). Według danych
zgromadzonych przez Jana Żółtaszka w 1932 r. w województwie śląskim funkcjonowało 2 352 nielegalnych „szybików”, w których zatrudnionych było ponad 12 tys.
osób. Najwięcej „szybików” działało w powiecie katowickim, ponad 1334, gdzie
zatrudnionych było ponad 7 tys. osób. Stosunkowo dużo „szybików” działało także
w pszczyńskim – 859, gdzie zatrudnionych było ponad 3 tys. osób27.
W latach kryzysu zmienił się także stosunek pracowników oraz bezrobotnych do akcji strajkowej jako metody walki o poprawę warunków pracy i życia.
W pierwszym roku kryzysu liczba strajków zmniejszyła się – wybuchło zaledwie 11. Spadek liczby strajków miał jednocześnie dwie przyczyny: masowe
redukcje przeprowadzone w górnośląskich przedsiębiorstwach oraz sprzeczności
interesów między zatrudnionymi i bezrobotnymi. Stosunek do akcji strajkowej
zmienił się już w następnym roku. Pogłębiający się kryzys oraz pogarszające się
warunki pracy i życia przyczyniły się do wzrostu aktywności strajkowej zatrudnionych i bezrobotnych. Strajkujący domagali się przede wszystkim powstrzymania spadku płac, terminowego wypłacania należnych świadczeń pracownikom oraz bezrobotnym (strajkujący domagali się także zwiększenia pomocy dla
wdów, sierot i inwalidów), a także wdrożenia programów z jednej strony powstrzymujących spadek zatrudnienia, a z drugiej tworzących nowe miejsca pra25
26
27
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cy poprzez organizację robót publicznych i prac interwencyjnych. W 1931 r.
zorganizowano już 32 strajki, a w roku następnym 45. Od 1933 r. akcja strajkowa ponownie zaczęła słabnąć, ponieważ powolnej poprawie koniunktury towarzyszył wzrost zatrudnienia i dochodów, co zniechęcało do strajków i protestów.
Bierność państwa w sferze socjalnej w pierwszych latach kryzysu spotkała
się z negatywną reakcją społeczną. Pod presją związków zawodowych (domagały się one ograniczenia roli kapitału zagranicznego w polskiej gospodarce)
i partii politycznych podmiot ten wdrożył w życie reformy, które wiązały się z
powolnym odchodzeniem od liberalnej koncepcji kapitalizmu, a ponadto stwarzały podwaliny do pojawienia się państwa dobrobytu poprzez zwiększenia jego
ingerencji w sferę gospodarczą oraz socjalną. Regulacje w ramach polityki społecznej stopniowo rozwiązywały problem ubóstwa (wiązało się to ze stopniową
rozbudową systemu zasiłków, co uzależniało osoby ubogie od pomocy socjalnej) oraz łagodziły negatywne skutki pozostawania bez pracy.

CHANGES IN THE FINANCIAL SITUATION OF POPULATION
OF THE UPPER SILESIANS IN THE TIME OF RECESSION
Summary
The state inactivity in the social area during the time of Great Depression provoked
a negative social response. As the state was under the pressure of trade unions and political parties, it introduced some reforms and started the projects which aim was to minimize the negative effects of rising unemployment and expanding poverty.

