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AgAtA gemzik-SAlwAch, krzySztof opolSki

Wprowadzenie

Jednym z najbardziej popularnych wyjaśnień terminu finansjalizacja jest 
zaproponowana przez Epsteina (2005, 3) definicja, zgodnie z którą finansjali-
zacja oznacza rosnącą rolę finansowych motywów, rynków, podmiotów oraz 
instytucji w transakcjach zachodzących w gospodarce krajowej i międzynaro-
dowej. Podejście to trafnie odzwierciedla szeroki zakres rozumienia i oddzia-
ływania finansjalizacji. Finansjalizacja bowiem nie oznacza tylko wzrostu 
znaczenia instrumentów i instytucji finansowych (Opolski, Gemzik-Salwach 
2017; Ratajczak 2017), gdyż w tym przypadku pojęcie to ograniczałoby się 
do rozwoju sektora finansowego, ale także, a może przede wszystkim, wzrost 
motywów finansowych (Dembinski 2009, 2011; Jajuga 2014), czyli zmiany 
w sposobach myślenia i działania społeczeństwa (Gemzik-Salwach, Opolski 
2016). Ta właśnie idea, pokazania wpływu finansjalizacji na gospodarkę i spo-
łeczeństwo, przyświecała autorom niniejszej książki. Celem było pokazanie 
roli finansjalizacji, nie tylko w gospodarce, rozumianej w sposób szeroki, ale 
i w społeczeństwie – w sposobie funkcjonowania jednostek indywidualnych 
i gospodarstw domowych.

Z tego też względu, oddawana do Państwa rąk książka, składa się z dwóch, 
dużych bloków tematycznych, z czego pierwszy poświęcony jest wpływowi 
finansjalizacji na gospodarkę, a drugi – wpływowi finansjalizacji na społeczeń-
stwo. Wpływ finansjalizacji na gospodarkę rozumiany jest szeroko. Należy 
pamiętać o tym, że gospodarka posiada nie tylko wymiar makroekonomiczny, 
a finansjalizacja kształtuje nie tylko funkcjonowanie instytucji finansowych 
i kształt rynków finansowych (Boyer 2000; van Treeck 2009; Hein 2011; Krip-
pner 2011; Stockhammer 2010), ale na funkcjonowanie gospodarki składa się 
również obraz przedsiębiorstw niefinansowych, czyli ich sposobów inwestowa-

06_Gospodarka i społecze�stwo w dobie finansjalizacji.indd   13 2020-10-20   14:28:15



A. Gemzik-Salwach, K. Opolski (redakcja) – Gospodarka i społeczeństwo w dobie finansjalizacji

cedewu.pl14

nia i finansowania swojej działalności (Lin, Tomaskovic-Devey 2013), a przede 
wszystkim określania celów i  priorytetów własnej aktywności (Botzem, 
Dobusch 2017; Palley 2007; Turowski, Opolski 2020). Podmiotami gospodar-
czymi są również gospodarstwa domowe i jednostki indywidualne (Toporowski 
2012, 163), tworzące społeczeństwo. Ich zachowanie jest silnie determino-
wane procesami finansjalizacji, co zostało szczegółowo przedstawione w dru-
gim bloku niniejszej książki. Wszystkie wymienione obszary funkcjonowania 
gospodarki i społeczeństwa ulegają silnym przekształceniom w dobie finansja-
lizacji i tym zjawiskom poświęcona została niniejsza publikacja.

Trwająca obecnie pandemia COVID-19 zmienia dotychczasowe spojrzenie 
na finansjalizację i nabiera ona nowego wymiaru. Okazuje się, że finansjali-
zacja, rozumiana jako dominacja motywów finansowych i przejawiajaca się 
racjonalnym dążeniem do optymalizacji oraz maksymalizacji rentowności 
w każdym obszarze gospodarki i w każdej dziedzinie życia, może być szko-
dliwa w tak specyficznym okresie, jak czas epidemii. Przykładem może być tu 
zachowanie się producentów i dysponentów poszukiwanych dóbr i usług, któ-
rzy zdecydowali się na bezlitosne wykorzystanie prawa popytu i podaży (Szam-
belańczyk 2020, 6). Okazuje się zatem, że finansjalizację należy odpowiednio 
kontrolować i kształtować, w przeciwnym przypadku staje się ona szkodliwa, 
zwłasza w sytuacji takiej, jak kryzys COVID-19, kiedy to na rynku pojawiją się 
niedobory określonych produktów.

Rozdziały prezentowanej monografii zostały napisane na zamówienie 
redaktorów przez autorów pochodzących z różnych ośrodków naukowych. 
Autorzy poszczególnych rozdziałów reprezentują renomowane ośrodki akade-
mickie w Polsce, m.in. Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Uniwersytet 
Warszawski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekono-
miczny w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki, Uniwerytet 
Opolski, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Kra-
kowie, Uniwersytet Szczeciński, Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania 
z siedzibą w Rzeszowie oraz Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny w Ode-
ssie, a część z nich łączy pracę naukowo-dydaktyczną z praktyką gospodar-
czą, przez co rozważania prowadzone w rozdziałach uwzględniają zarówno 
aspekty teoretyczne, jak i doświadczenia praktyczne.

Niektóre z tekstów zostały wcześnie zaprezentowane i przedyskutowane 
poczas III Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Finansjalizacja 
i społeczeństwo”, która odbyła się w dniach 6-7 grudnia 2019 r., w Rzeszo-
wie. Organizatorami konferencji byli: Kolegium Zarządzania Wyższej Szkoły 
Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie oraz Katedra Bankowości, 
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Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencja stano-
wiła kontynuację spotkań intelektualnych, które już na stałe wpisały się do 
kalendarza dyskusji o finansjalizacji, stanowiąc doskonałą okazję do wymiany 
poglądów, będących wynikiem eksploracji naukowej przedstawicieli nauki pol-
skiej i zagranicznej. Mieliśmy zaszczyt gościć wielu znamienitych naukowców, 
z najlepszych ośrodków naukowych w Polsce i na świecie. Tematyka cyklu 
konferencji jest nadal aktualna, gdyż można zaobserwować narastanie zjawi-
ska finansjalizacji, a na wiele pytań z nim związanych nie uzyskano jeszcze 
jednoznacznej odpowiedzi. Jako redaktorzy niniejszej pozycji wyrażamy opi-
nię, że prezentowane treści stanowią ważny element emocjonującej dysputy 
i, jako prace nowatorskie i poruszające wiele tematów po raz pierwszy, mogą 
przyczynić się do wyznaczenia kierunków dalszych badań naukowych.

Blok pierwszy, poświęcony gospodarce w dobie finansjalizacji, otwiera 
rozdział autorstwa Oleksandra Patlatoi zawierający opis rozwoju gospodarek 
wschodzących w dobie finansjalizacji. Autor wykorzystał tutaj przykład Chin 
i opisał związki zachodzące pomiędzy postępującą finansjalizacją a rozwojem 
innowacyjnym gospodarki chińskiej. Przeanalizowane zostały cechy narodo-
wego systemu innowacji (NSI) Chin, wpływ intensyfikacji finansjalizacji na 
wzrost gospodarczy i postęp innowacyjny tego kraju oraz przeprowadzono 
porównania z innymi gospodarkami Azji, tj. Japonią i Koreą Południową.

Rozdział drugi, przygotowany przez Ireneusza Miciułę poświęcony został 
tematowi poszukiwania właściwego miernika wzrostu i rozwoju gospodar-
czego tak, aby uwzględniał on zachodzącą w  gospodarce finansjalizację. 
Zaprezentowane zostały dane statystyczne, które wykorzystywane są do mie-
rzenia stanu bogactwa społeczeństwa oraz pokazano perspektywy tworzenia 
mierników pozwalających na kompleksową analizę gospodarek i rozwoju spo-
łeczeństw w dobie finansjalizacji.

Rozważania na temat istoty procesu normalizacji współczesnej polityki 
pieniężnej zostały zawarte w rozdziale trzecim. Autorka, Aleksandra Nocoń, 
przedstawia rozważania dotyczące kształtu polityki pieniężnej w  obliczu 
powtarzających się kryzysów finansowych. Prezentowane opinie są głosem 
w dyskusji dotyczącym nie tylko istoty samego procesu normalizacji współ-
czesnej polityki pieniężnej, ale i potencjalnego czasu jego realizacji.

Rozdział czwarty, autorstwa Krzysztofa Ćwieląga, pokazuje znaczenie 
finansjalizacji z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego. Przed-
stawiony został wpływ finansjalizacji na finanse publiczne, a w szczególności 
na finanse samorządów w kontekście wzrostu znaczenia rynków, instytucji 
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i instrumentów finansowych w działalności JST, które zadłużają się i inwe-
stują. W rozdziale tym dyskutowane są możliwości zapewnienia stabilności 
i bezpieczeństwa finansów jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział piąty, napisany przez Łukasza Szewczyka, porusza problem źródeł 
finansowania kryzysowego w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredy-
towych w zmieniających się uwarunkowaniach rynkowych i regulacyjnych. 
Problem ten uległ nasileniu, gdy w momencie wzrostu finansjalizacji, wpro-
wadzono w życie nowe wymogi ostrożnościowe dla instytucji kredytowych, 
którymi zostały również objęte kasy oszczędnościowo-kredytowe. Szczególny 
nacisk położony został na prezentację wybranych instrumentów, które mogą 
być wykorzystywane przez kasy w celu ustabilizowania ich sytuacji finansowej 
w kluczowych obszarach.

Po przedstawieniu aspektów dotyczących funkcjonowania gospodarki jako 
całości i jej podmiotów w warunkach finansjalizacji następnym etapem pracy 
było opisanie zmian, jakie zachodzą na rynkach finansowych. W rozdziale 
szóstym pracy, opracowanym przez Jolantę Pasionek, omówiona została sytu-
acja na międzynarodowym rynku walutowym Forex. Autorka zaprezentowała 
wyniki badań dotyczących znaczenia publikacji danych makroekonomicznych, 
pochodzących ze Stanów Zjednoczonych oraz strefy Euro dla krótkookresowej 
zmienności kursu EUR/USD w ocenie polskich inwestorów.

Rozwój rynku instrumentów pochodnych w dobie finansjalizacji gospo-
darki globalnej przedstawił Mateusz Muszyński w rozdziale siódmym. Autor 
stawia ciekawą hipotezę badawczą, zgodnie z którą rozwój rynku instru-
mentów pochodnych OTC nie stanowi bariery dla globalnego wzrostu gospo-
darczego, pod warunkiem dobrze funkcjonującego otoczenia regulacyjnego. 
Cały rozdział jest próbą spojrzenia na finansjalizację przez pryzmat zmian 
zachodzących na rynku instrumentów pochodnych w warunkach globalnego 
wzrostu gospodarczego.

Rozdział ósmy, autorstwa Sylwii Frydrych, przedstawia wpływ finansjali-
zacji na rozwój rynku IPO w Polsce. Badaniu poddano skalę, w jakiej finan-
sjalizacja przyczyniła się do rozwoju rynku publicznych ofert pierwotnych 
emisji akcji Polsce. Przedmiotem dyskusji był rozwój rynku publicznych ofert 
pierwotnych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie na tle 
tendencji międzynarodowych.

Rynek obligacji Catalyst w dobie finansjalizacji został opisany w rozdziale 
dziewiątym, przygotowanym przez Kamila Gemrę. Ta część pracy zawiera 
ocenę stanu rozwoju rynku obligacji w Polsce i próbę przewidzenia kierun-
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ków zmian na rynku. Na podstawie badań pierwotnych i wtórnych, jak rów-
nież doświadczenia praktycznego autora, który brał udział w kilkudziesięciu 
procesach emisji obligacji na polskim rynku, zwrócono uwagę na zmiany 
regulacyjne zachodzące na tym rynku i stosowane polityki emisji obligacji 
z nich wynikające.

Rozdział dziesiąty, którego autorkami są Monika Krawiec i Anna Górska 
porusza temat efektywności informacyjnej rynków „soft commodities” w dobie 
finansjalizacji rynku towarowego. Tekst zawiera opis uzyskanych efektów 
badania informacyjnej efektywności w formie słabej dla rynków sześciu naj-
ważniejszych towarów, zaliczanych do grupy „softs”, poprzez weryfikację 
występowania efektów kalendarzowych. Stanowi on niewątpliwie rozszerzenie 
dotychczasowych analiz.

W rozdziale jedenastym, przygotowanym przez Ewę Dziawgo, Autorka 
analizuje zmiany, które zachodzą w funkcjonowaniu przedsiębiorstw w Polsce 
pod wpływem zjawiska finansjalizacji. W tej części monografii zawarto analizę 
zewnętrznych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw niefinanso-
wych oraz kształtowania się zmian w aktywach tych przedsiębiorstw. Zmiany 
zachodzące w obu tych obszarach są często postrzegane jako symptomy finan-
sjalizacji w gospodarce.

Podobną tematykę porusza rozdział dwunasty, napisany przez Paulinę Filip. 
Dotyczy on sposobu pozyskiwania przez przedsiębiorstwa kapitału zewnętrz-
nego, co jest traktowane jako przejaw finansjalizacji. Autorka odniosła się do 
wpływu finansowego otoczenia przedsiębiorstwa i posiadanej przez niego 
infrastruktury finansowej na cele działalności stawiane przed przedsiębior-
stwem i sposoby ich osiągania. W tej części monografii zostały przedstawione 
wyniki badań własnych dotyczące postaw przedsiębiorstw względem pozyska-
nia kapitału z zewnątrz oraz stosowania dywersyfikacji produktów finanso-
wych w zakresie finansowania dłużnego.

Pierwszy blok tematyczny poświęcony gospodarce w dobie finansjalizacji 
kończy rozdział trzynasty, autorstwa Stanisława Jana Adamczyka, opisujący 
skandal korporacyjny Getback. Przedstawione zostały tu praktyki stoso-
wane przez Getback w świetle procedur i regulacji obowiązujących wtedy 
na rynku. Autor odniósł się do ważnego zagadnienia zaufania rynku kapita-
łowego w Polsce.

Kolejna część monografii dotyczy problemów społecznych pojawiających 
i zmieniających się w dobie finansjalizacji. Rozpoczyna ją rozdział czterna-
sty, napisany przez Sławomira Kujawę i przedstawiający ekonomiczne aspekty 
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zachowań autodestrukcyjnych. Na podstawie szerokiej analizy danych poka-
zane zostały związki zachodzące pomiędzy zachowaniami autodestrukcyjnymi 
a sytuacją ekonomiczną jednostki oraz wskazano na emocje, które towarzyszą 
zachowaniom ekonomicznym.

Czarne finanse, które towarzyszą finansjalizacji, określają sferę aktywności 
finansowej, w obrębie której jedna ze stron ma nieuczciwe intencje i poprzez 
różnego rodzaju manipulacje doprowadza do straty drugą stronę. Tematem 
tym zajęła się Marta Maciejasz-Świątkiewicz w rozdziale piętnastym. Uwypu-
klone zostały negatywne skutki tego zjawiska, ale również i możliwości jego 
pozytywnego oddziaływania na rynek finansowy.

Rozdział szesnasty, autorstwa Jarosława Janeckiego, opisuje zależności 
zachodzące pomiędzy dochodem a niepewnością konsumenta. Autor poszu-
kiwał odpowiedzi na pytanie, czy pieniądze wpływają na niepewność konsu-
menta? Zadanie to zostało zrealizowane poprzez przeprowadzanie badania 
przyczynowości w sensie Grangera.

Pozostając w kręgu obszaru wyboru konsumenta można przejść do kolej-
nego, już siedemnastego rozdziału dotyczącego sprzedaży krzyżowej kredytów 
mieszkaniowych i ubezpieczeń. Został on przygotowany przez Pawła Nowaka, 
który pokazał, jakie skutki niesie ze sobą wzrost udziału w rynku finansowym 
nieprofesjonalnych uczestników (konsumentów). Jest to niezmiernie ważny 
temat, gdyż powoduje narastające ryzyko systemowe.

Różnice występujące wśród konsumentów w odniesieniu do poziomu awer-
sji do strat zostały przedstawione w rozdziale osiemnastym, napisanym przez 
Małgorzatę Jeziorską. W rozdziale tym zaprezentowane zostały wyniki badań 
własnych, przeprowadzonych wśród posiadaczy terminowego ubezpieczenia 
na życie. Autorka poddała empirycznej weryfikacji hipotezę mówiącą o różni-
cach międzypłciowych w stosunku do ryzyka.

Finansjalizację w sektorze opieki zdrowotnej opisuje Joanna Podgórska 
w ostatnim, dziewiętnastym rozdziale książki. Autorka dowodzi hipotezy, że 
zmienne warunki i dynamika rynku usług zdrowotnych stanowią determinantę 
dla procesu finansjalizacji, który przejawia się wzrostem znaczenia motywów 
finansowych w procesie podejmowania decyzji zarządczych przez decydentów 
sektora zdrowotnego.

Podsumowując, opisane powyżej, obszary tematyczne poszczególnych roz-
działów, należy stwierdzić, że wypełniają one swojego rodzaju niszę w polskiej 
literaturze przedmiotu poświęconej finansjalizacji. Książka zawiera wiedzę 
specjalistyczną, dlatego też może być wykorzystywana przez studentów stu-
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diów podyplomowych kierunków: ekonomia międzynarodowa, finanse mię-
dzynarodowe oraz stosunki międzynarodowe. Ze względu na swój wymiar 
interdyscyplinarny książka może być adresowana również do środowiska 
nauk społecznych, socjologicznych i politycznych, a także do indywidualnych 
przedsiębiorców, którzy mogą dzięki niej zidentyfikować perspektywy i bariery 
rozwoju gospodarczego w kontekście szans oraz ograniczeń, jakie niesie ze 
sobą finansjalizacja. Wiele z tematów opisywanych w monografii poruszanych 
było dotąd stosunkowo rzadko, a kilka zostało poruszonych po raz pierwszy. 
Wyrażamy nadzieję, że będą stanowić one przyczynę do podjęcia dyskusji 
w ważnym temacie finansjalizacji i że staną się inspiracją do kolejnych badań 
naukowych.

Agata Gemzik-Salwach
Krzysztof Opolski
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Rozdział 1
finansjalizacja i rozwój gospodarek 

wschodzących (na przykładzie Chin)1

We współczesnej literaturze, z reguły, finansjalizacja jest traktowana jako 
zjawisko negatywne, a nadmierny rozwój sektora finansowego – jako przy-
czyna kryzysów ekonomicznych. Niemniej, finansowy boom wyprzedza regu-
larne kryzysy ekonomiczne zaczynając od 1825 roku, a pierwsze bańki speku-
lacyjne pojawiły się jeszcze wcześniej, przed powstaniem zaawansowanego 
kapitału przemysłowego (na przykład, tulipomania w XVII-wiecznej Holandii) 
(Garber 2016, 337-340). Szerokie rozpowszechnienie derywatów w latach 80. 
XX w. aktualizowało problem finansjalizacji i spowodowało proces ekspansji 
kapitału finansowego w sposób prawie niekontrolowany, szczególnie po anu-
lowaniu w 1999 roku ustawy Glassa-Steagalla w Stanach Zjednoczonych, po 
którym zdarzyło się „pęknięcie” „bańki internetowej”. Jednak wygenerowana 
w jej ramach technologia stała się podstawą dynamicznego wzrostu gospodar-
czego aż do globalnej recesji w latach 2007-2008.

Kapitał finansowy według, między innymi, C. Perez, jest ważnym źródłem 
inwestycji o wysokim ryzyku w trakcie „rewolucji technologicznych” (Perez 
2002). Problem polega jednak na tym, że, po pierwsze, na współczesnym 
etapie kapitał prywatny prawie nigdy nie będzie finansował przełomowych 

1 Niniejszy rozdział został przygotowany w ramach grantu badawczego „Kirkland Research”, finansowa-
nego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Konsultantem naukowym była dr hab. Agnieszka 
Ziomek, prof. UEP, kierownik Katedry Koniunktury i Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Poznaniu.
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technologii, których ryzyko jest takie wysokie, że konsumuje cały potencjalny 
dochód; po drugie, finansowy kapitał rozprasza się między operacjami speku-
lacyjnymi i nawet na etapie globalnego wzrostu technologii innowacyjnych, na 
ich finansowanie przeznacza się mniejszą jego część. Właśnie dlatego w kra-
jach z rozwiniętą gospodarką wspierane są badania podstawowe i stosowane, 
które mogą doprowadzić (ale niekoniecznie) do generowania „przełomów 
technologicznych”, a również rozwijane są takie formy własnościowe, jak ven-
ture capital państwowy i państwowo-prywatny.

Niektóre najbardziej dynamicznie rozwijające się gospodarki wschodzące 
wybrały nieco inną drogę. Na przykład, w Chinach postęp innowacyjny jest 
sterowany oraz mocno wspierany przez rząd, który jednak w większości przy-
padków korzysta z mechanizmu rynku jako końcowej instancji do sprawdzania 
efektywności zrealizowanych inwestycji. Jednocześnie ustawodawstwo chiń-
skie utrudnia szeroką działalność kapitału finansowego i lokalizuje niektóre 
jej odmiany w odrębnych miejscowościach. To znaczy, że tradycyjne dla roz-
winiętej gospodarki kapitalistycznej mechanizmy finansowania działalności 
innowacyjnej nie mogą tu działać w ten sam sposób.

Celem niniejszego rozdziału jest opisanie związku pomiędzy postępującą 
finansjalizacją a rozwojem innowacyjnym gospodarki chińskiej. Przeanalizo-
wane są cechy narodowego systemu innowacji (nSI) Chin, wpływ intensyfika-
cji finansjalizacji na wzrost gospodarczy i postęp innowacyjny tego kraju (na 
bazie analizy najnowszych publikacji), porównane jest inicjowanie i rozwój 
tego procesu w Chinach oraz w innych gospodarkach zaawansowanych Azji, 
mianowicie w Japonii i Korei Południowej.

1.1. Kapitał finansowy i rozwój innowacyjny  
w ujęciu teorii ekonomii

We współczesnej literaturze ekonomicznej istnieje szkoła, kontynuująca tra-
dycję N. Kondratiewa oraz J. Schumpetera, która bada relacje między postę-
pem technologicznym a kapitałem finansowym. Najwybitniejszą przedstawi-
cielką tego nurtu jest C. Perez. Pierwiastki rozwijanych przez nią idei można 
znaleźć już u J. Schumpetera, który rozpatruje „niezabezpieczony kredyt” jako 
jedynie możliwy sposób finansowania „nowych kombinacji” (innowacji) oraz 
zwiększania wartości czynników produkcji w celu ich wyłączenia ze starych 
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kombinacji (gdzie są one wykorzystywane z zerowym zyskiem ekonomicznym) 
(Schumpeter 2017).

C. Perez rozwinęła makroekonomiczny aspekt problemu relacji kapitału 
przemysłowego i finansowego. W jej koncepcji kapitał przemysłowy jest rozu-
miany jako działania agentów, tworzących bogactwo przez produkcję towarów 
i usług. Kapitał finansowy z kolei jest uosobiony w pieniądzach i papierach 
wartościowych, a kreacja bogactwa w jego ramach odbywa się poza strefą 
produkcji. Agenci kapitału przemysłowego pozyskują pożyczki u podmiotów 
kapitału finansowego, w zamian za część tworzonego bogactwa (wartości). 
Kapitał finansowy jest niezależny ze swojej natury, dosyć mobilny oraz może 
wybierać stopień potencjalnego ryzyka planowanych inwestycji (Perez 2002, 
71-73). Kapitał przemysłowy i finansowy znajdują się w ścisłym związku mię-
dzy sobą oraz z postępem technologicznym. Po „wielkim odkryciu” (jak np. 
wynalezienie nowej technologii z potencjalnie szerokim zastosowaniem na 
rynku, na przykład mikroprocesora, razem z klastrem powiązanych techno-
logii) indukowana jest bliska relacja i kolaboracja między kapitałem przemy-
słowym a finansowym. Zyskowność inwestycji w tradycyjnych branżach ciągle 
maleje w miarę wyczerpania ustalonego techniczno-ekonomicznego paradyg-
matu, więc nowe technologie otwierają drogę dla zastosowania kapitału, cier-
piącego na nadakumulację. Kapitał finansowy zaczyna agresywną ekspansję 
w kierunku spekulacyjnych aktywów, derywatów i nieruchomości, co powo-
duje wzrost zadłużenia, inflację aktywów i kończy się recesją. W takim okresie 
państwo zwiększa kontrolę nad sektorem finansowym. Po ustaniu kryzysu (pod 
warunkiem ukształtowania się efektywnych instytucji) nastaje „złoty okres”, 
w ramach którego kapitał finansowy jest źródłem inwestycji dla dynamicznie 
rozwijających się przemysłów, a gospodarka demonstruje stabilnie wysokie 
tempo wzrostu. Jednak branże, które są lokomotywami tego wzrostu, dążą 
ku dojrzałości i starzeniu. Kapitał finansowy poszukuje nowych obszarów do 
inwestowania i wszystko powtarza się znowu (Perez 2002, 74-80).

Schemat zaproponowany przez C. Perez, jest dosyć oryginalny. Jednak 
biorąc pod lupę instytucje, za pomocą których wygenerowane w ramach 
techniczno-ekonomicznego paradygmatu zyski konwertują się we wzrost 
dobrobytu społeczeństwa, badaczka nie zwraca należnej uwagi na instytu-
cje finansowania wczesnych etapów rozwoju przełomowych technologii. 
Wygląda na to, że kapitał finansowy sam znajduje przełomowe wynalazki 
(na przykład, technologie związane z Internetem), z których wyrasta kolejna 
bańka finansowa.
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Jednakże M. Mazzucato udowodniła, że komercjalizację przełomowych 
innowacji wyprzedza długi i trudny etap finansowania fundamentalnych i sto-
sowanych badań głównie ze środków publicznych. Autorka sądzi, że rola pań-
stwa w tym zakresie nie musi ograniczać się „poprawą zawodności rynku”, 
a powinna być nakierowana na świadomą kreację nowych rynków (Mazzucato 
2016). Jak będzie wyjaśnione dalej, Chiny prawdopodobnie już realizują taką 
strategię. Jednak powstaje pytanie: czy będzie ona skuteczną bez możliwości 
szerokiego rozwoju kapitału finansowego?

W Chinach w 1993 r. został zaakceptowany odpowiednik ustawy Glassa-
-Steagalla, zakazujący bankom łączyć działalność komercyjną z działalnością 
inwestycyjną oraz działają inne ustawy, uniemożliwiające nadmierny rozwój 
rynków finansowych. Razem z aktywną polityką innowacyjną doprowadziło 
to do wzrostu objętości inwestycji przemysłowych, opartych na innowacjach, 
a także do podniesienia konkurencyjności gospodarki Chin. Jednak weryfika-
torem efektywności inwestycji, między innymi dofinansowanych przez pań-
stwo, jest rynek. W przypadku rozwiązań opartych na venture capital, kryte-
rium sprawdzenia witalności wytworzonych innowacji jest IPO. Spowodowało 
to konieczność eliminacji niektórych ograniczeń giełdowych w  Chinach, 
a w miarę rozwoju gospodarczego inne ograniczenia mogą także okazać się 
utrudnieniem.

1.2. Specyfika narodowego systemu innowacji 
w Chinach

Po 1978 roku w ramach polityki reform i otwartości zaczęła się reorien-
tacja narodowego systemu innowacji Chin z gospodarki planowej do warun-
ków rynkowych. Dla przyciągnięcia inwestycji zagranicznych, razem z tech-
nologiami innowacyjnymi, przedsiębiorstwa zagraniczne zostały zwolnione 
z podatku dochodowego na dwa lata, a na następne pięć lat podatek docho-
dowy zmniejszono dwukrotnie (ustawa podatkowa, zawierająca te ulgi, 
działała w latach 1994-2007). Wraz z ochroną praw własności oraz innymi 
gwarancjami doprowadziło to do ogromnego napływu bezpośrednich inwe-
stycji zagranicznych i aż do dziś Chiny są drugim największym beneficjen-
tem bezpośrednich inwestycji zagranicznych po Stanach Zjednoczonych 
(Ding, Li 2015, 60-62). Jednak nadzieje na znaczące efekty uboczne (spillover 
effects) w postaci penetracji technologii zagranicznych nie sprawdziły się. 
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Oprócz tego, pozycja kraju specjalizującego się w montowaniu komponen-
tów zagranicznych (nawet w branżach wysokotechnologicznych), w global-
nych łańcuchach wartości nadal pozostaje niewygodna. Według ocen bada-
czy amerykańskich, chińscy producenci przywłaszczyli dopiero 1,8% wartości 
wyprodukowanego w Chinach iPhone’a, podczas gdy korporacja „Apple” 
posiada 58,5% jego wartości (Ding, Li 2015, 8).

Współczesne badania, szczególnie w  ramach ekonomii ewolucyjnej, 
potwierdzają poważne ograniczenia takiego modelu gospodarczego. Według 
nich, „transfer technologii” nie odbywa się automatycznie i błyskawicznie 
(nawet przy założeniu o wystarczającej ilości kapitału) nie tylko z powodu 
obecności praw własności intelektualnej, a i z przyczyny braku „zdolności 
absorpcyjnej” NSI, niewystarczających możliwości (capabilities) oraz długo-
terminowości, złożoności i ewolucyjności ich kształtowania (Nelson, Dosi, 
Helfat 2018, 172-174). Poza tym, analiza 125 krajów w latach 1997-2013 
wskazuje, że montaż części importowanych do dalszego eksportu w dłuższej 
perspektywie nie prowadzi do szybkiego wzrostu gospodarczego, zwłaszcza 
w przypadku małych krajów (Fagerberg, Lundvall, Srholec 2018). Wielkie 
kraje (takie jak Chiny) mają pewne przewagi, ponieważ rezerwy popytu 
wewnętrznego czynią gospodarkę mniej wrażliwą na szoki egzogeniczne, 
wspierając stałość cyklu budowy „capabilities” (Guo 2017). Jak wskazują 
liczne badania, takie cykle mogą być indukowane wyłącznie przez aktywną 
politykę gospodarczą (Lundwall 2016).

Rozwój gospodarczy, wspierany „zapożyczonymi innowacjami”, choć 
doprowadził do rekordowego wzrostu PKB Chin, spowodował również pogłę-
bienie nierówności oraz problemy ekologiczne. Najważniejszą przeszkodą 
dla dalszego rozwoju okazał się brak rdzennych (indigenous) innowacji, który 
hamował rozwój konkurencyjności gospodarki narodowej i popychał ją do 
pułapki specjalizacji w produkcji towarów o niskiej wartości dodanej (Lun-
dwall 2016, 281-282).

W celu rozwiązania wskazanych problemów i w celu rozbudowy gospo-
darki, opartej na samodzielnych innowacjach technologicznych, w 2006 roku 
rząd Chin uchwalił „Średnio- i długookresowy plan rozwoju nauki i technolo-
gii w latach 2006-2020”, w którym zadeklarowane były takie główne cele stra-
tegiczne: (1) wspieranie i zachęcanie przedsiębiorstw do stania się kluczowymi 
graczami innowacyjnymi; (2) pogłębianie reform i tworzenie nowoczesnego 
systemu instytucji badawczych; (3) promowanie reform systemu zarządzania 
nauką i technologią; oraz (4) kompleksowe promowanie budowy NSI o naro-
dowych cechach (Ding, Li 2015, 26). Uwaga została skupiona na zachęcaniu 
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samodzielnej innowacyjnej aktywności przedsiębiorstw, czynnie wspieranej 
i w pewnej mierze strategicznie ukierunkowanej przez rząd oraz rozwoju 
pośrednictwa technologicznego w postaci m.in. rynków technologicznych, 
parków naukowych, inkubatorów innowacyjności.

W Chinach wykorzystywane są wszystkie metody wspierania innowacyj-
nego rozwoju gospodarki, obecne w krajach zaawansowanych, a mianowicie:

1. Bezpośrednie wydatki rządowe na B+R, których większa część skie-
rowana jest nie na finansowanie kosztów operacyjnych uniwersyte-
tów i instytucji badawczych, a na finansowanie projektów na zasa-
dach konkursu. Przy tym środki finansowania badań podstawowych 
i stosowanych podzielone są między odrębne fundusze. Począwszy 
od 2007 r. większa część wydatków na B+R jest realizowana przez 
budżety lokalne (włącznie z transferami z budżetu centralnego do 
budżetów lokalnych). Istotna część wydatków bezpośrednich skiero-
wana jest również na rozbudowę infrastruktury innowacyjnej2.

2. Ulgi i rozmaite bodźce podatkowe, wśród których są: subsydia na 
B+R dla przedsiębiorstw (głównie ex ante), oraz subsydia dla kon-
sumentów krajowych produktów innowacyjnych (na przykład pojaz-
dów elektrycznych), ulgi na działalność badawczo-rozwojową, m.in. 
odliczenie do 100% poniesionych kosztów B+R z opodatkowanego 
dochodu (Ding, Li 2015, 59-60).

3. Polityka finansowa. Finansowanie projektów innowacyjnych przez 
Agricultural Development Bank of China, the Export-Import Bank of 
China i China Export and Credit Insurance Corporation, subsydiowa-
nie odsetek oraz gwarancja pożyczek innych banków.

Ważnym elementem polityki finansowej jest wspieranie venture capital 
(VC), między innym, za pośrednictwem public venture capital. W paździer-
niku 2009 r. utworzono drugi po Hongkongu Rynek Wzrostu Przedsiębiorstw 
(Growth Enterprise Market, GEM) dla wsparcia wyjścia z inwestycjami VC 
na Giełdę Papierów Wartościowych w Shenzhen. Uproszczenie procedury 
IPO na tym rynku było możliwe po usunięciu szeregu przeszkód regulacyj-
nych przez Komitet Regulacji Papierów Wartościowych w Chinach (co zda-
rzyło się po długiej dyskusji). Przy tym państwowy fundusz VС finansuje nie 

2 Na przykład, w  ramach Programu wspierania międzynarodowej kolaboracji badawczej, który spo-
śród innych kluczowych programów B+R uzyskał największe finansowanie publiczne w  okresie 
2001-2011 lat, inwestycje rządowe w infrastrukturę badawczą wzrosły o 23 razy w tym samym okre-
sie (Ding 2015, 55).
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więcej niż 25% inwestycji w nową firmę, co przypomina doświadczenie fun-
duszu „Yozma” (Izrael). Dodatkowo do wspólnego, państwowo-prywatnego 
finansowania VC, jako formy pomocy VC wykorzystywane są takie instru-
menty, jak subsydia inwestycyjne dla VC oraz gwarancje inwestycji prywat-
nych (Ding, Li 2015, 206).

Osobliwością chińskiego NSI jest również terytorialna lokalizacja zachęt 
dla działalności innowacyjnej, tak samo jak i znacząca jej koncentracja. Na 
przykład, w 2016 r. w Chinach działało 168 krajowych parków high-tech, co 
stanowi wzrost o 3/4 (z 89) w ciągu pięciu lat; stanowiły one około 12% chiń-
skiego PKB i 18% eksportu. Przy tym połowa chińskich „unicorn companies” 
(tj. startupów o wartości rynkowej przekraczającej 1 miliard USD, m.in. trzy 
największe: Xiaomi, Didi i Meituan-Dianpin, z wartością wyższą niż 10 miliar-
dów USD) mają siedzibę w parku Zhongguancun (Applebaum, 2018).

Z tabeli 1.1 wynika, że przez ostatnie 10 lat Chiny zdążyły zwiększyć główne 
czynniki wzrostu gospodarczego, wpieranego działaniami innowacyjnymi. 
Duży udział inwestycji brutto w PKB towarzyszyła znaczącemu zwiększeniu 
ilości badaczy i nakładów na B+R. 3/4 tych nakładów (generalnie dzięki zachę-
tom dla inwestycji i innowacji) finansuje sektor przedsiębiorstw, to jest więcej 
niż w Stanach Zjednoczonych oraz UE i odpowiada poziomowi w Japonii, jak 
też w Korei Południowej (OECD 2020).

Tabela 1.1. Czynniki rozwoju innowacyjnego w Chinach
Wskaźnik 2000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Inwestycje brutto, % PKB 34,43 46,52 47,72 47,82 47,39 47,57 47,21 45,60 44,47 44,34
Ilość badaczy, na 1 tys. 
zatrudnionych 0,96 1,52 1,59 1,72 1,83 1,93 1,97 2,09 2,18 2,24

Nakłady na B+R, % PKB 0,89 1,66 1,71 1,78 1,91 2,00 2,03 2,07 2,12 2,15
Cząstka nakładów na B+R, 
sfinansowanych przez sektor 
przedsiębiorstw, %

57,59 71,74 71,69 73,91 74,04 74,60 75,42 74,73 76,06 76,48

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: World Bank Group, https://data.worldbank.org/indica-
tor/NE.GDI.TOTL.ZS;OECD, (25.08.2020); OECD, https://stats.oecd.org, (25.08.2020).

Skutkiem aktywnej polityki państwowej jest wyprzedzający wzrost nakła-
dów na B+R w porównaniu do stopy wzrosty PKB (rysunek 1.1). Doprowa-
dziło to do tego, że Chiny walczą o pierwsze miejsce na świecie pod względem 
wydatków na B+R, według PPP (rysunek 1.1, rysunek 1.2).
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Rysunek 1.1. Wzrost nakładów na B+R i PKB Chin w cenach stałych, %, lata 2005-2017
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: OECD, https://stats.oecd.org, (25.08.2020).

Rysunek 1.2. Dynamika nakładów na B+R w wybranych gospodarkach świata w cenach 
stałych, według PPP, mln dol. USA, lata 2005-2017
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: OECD, https://stats.oecd.org, (25.08.2020).

W tabeli 1.2 przedstawione są niektóre z rezultatów intensywnego rozwoju 
czynników innowacyjnych. Mimo dynamicznego wzrostu PKB w ciągu ostat-
nich 43 lat (który nieco spowolnił w ostatnich latach, jednak tempo wzrostu 
PKB nadal przewyższa średnią światową ponad dwukrotnie), Chiny uzyskują 
rokrocznie wysoki udział eksportu wysokotechnologicznego oraz towarów 
i usług ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne). Sukcesy rozwoju czyn-
ników innowacyjnych odzwierciedlają się także w ciągłym zwiększeniu ilości 
artykułów naukowych, aplikacji patentowych, opłat i wniosków o korzystanie 
z obiektów własności intelektualnej.
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Tabela 1.2. Niektóre rezultaty funkcjonowania NSI Chin
Wskaźnik 2000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Eksport wysoko-technologiczny 
do całkowego eksportu, % .. 31,95 32,15 30,50 30,86 31,58 29,70 30,43 30,25 30,89

Eksport towarów ICT 
do całkowego eksportu 
towarowego, %

17,71 29,65 29,12 26,76 27,06 27,42 25,94 26,56 26,50 27,07

Wnioski patentowe 
rezydentów, tys. 25,3 229,1 293,1 415,8 535,3 704,9 801,1 968,3 1205,0 1245,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: World Bank Group, https://data.worldbank.org/indica-
tor, (25.08.2020).

Jednak doświadczeniea Chin nie można uznać za unikalne (Lundwall 
2016, 299). Inne zaawansowane, a wcześniej słabo rozwinięte gospodarki Azji 
(Korea, Taiwan, w pewnej mierze Japonia) zdążyły wydostać się z koła ubó-
stwa dzięki przemyślanej polityce gospodarczej. Mimo dosyć mocnej regulacji 
rynku finansowego, przemysłowy kapitał, oparty na innowacjach, rozwijał się 
w tamtych krajach obok, w interakcji i być może mimo pewnych sprzeczności 
z kapitelem finansowym.

1.3. Finansjalizacja w Chinach i jej wpływ na wzrost 
gospodarczy i rozwój innowacyjny

Dzisiaj Chiny są dynamicznie rozwijającą się gospodarką o średnio wyso-
kim dochodzie, który zbliża się do wysokiego (World Bank Group, https://data-
topics.worldbank.org/world-development-indicators/stories/the-classification-
-of-countries-by-income.html). Polityka wzrostu w Chinach była skierowana 
na zachęcanie inwestycji i innowacji w sektorze realnym przy jednoczesnym 
powstrzymywaniu nadmiernego rozwoju sektora finansowego.

Chociaż rynek finansowy w Chinach jest dzisiaj drugim największym na 
świecie po Stanach Zjednoczonych, na nim nadal działa szereg poważnych 
ograniczeń. Na przykład, akcje klasy A handlowane są między inwestorami 
krajowymi, podczas gdy inwestorzy zagraniczni mogli kupować wyłącznie 
akcje klasy B. Odrębną kategorią są akcje klasy H, handlowane tylko w Hong-
kongu. Spowodowało to asymetrię informacyjną oraz relatywne podrożenie 
akcji A (Carpenter, Lu, Whitelaw 2015, 5-6). W trakcie reform lat 2000 ograni-
czenia te były znacznie zminimalizowane, ale nie wyeliminowane całkowicie 
(Carpenter, Lu, Whitelaw 2015, 9).
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Rysunek 1.3 wskazuje, że udział wartości dodanej sektora finansowego 
w PKB Chin (co jest najogólniejszym indykatorem poziomu finansjalizacji) 
ma tendencję do powolnego, ale stabilnego wzrostu (rysunek 1.3). Widoczna 
jest tendencja do zwiększenia udziału finansowych aktywów przez korpo-
racje niefinansowe (profitable financial assets/total assets): w 2015 r. udział 
ten stanowił już prawie 1/4 wszystkich aktywów korporacyjnych. Przy tym 
cząstka zysku z aktywów finansowych, odzwierciedlona we wskaźniku udziału 
dochodu inwestycyjnego w całkowitym zysku (net investment income/total pro-
fits), wynosiła w roku 2015 tylko 5.3% (rysunek 1.4).

Rekordowy wzrost obrotów i cen na giełdach chińskich w roku 2014 był 
traktowany początkowo jako pozytywna tendencja (Carpenter, Lu, Whitelaw 
2015, 14), jednak szereg epizodów turbulencji na giełdzie w latach 2015-2016 
wskazał na to, że sektor finansowy wymyka się spod kontroli, wywołując ten-
dencje charakterystyczne dla zaawansowanych rynków finansowych z perio-
dycznymi kryzysami. Ostatnio pojawiło się dziesiątki artykułów, analizujących 
wpływ finansjalizacji (głównie na przykładzie zmiany struktury aktywów kor-
poracji niefinansowych – NFK) na wzrost gospodarczy oraz inne wskaźniki 
makroekonomiczne. Na ogół wszystkie te badania empiryczne wskazują na 
negatywny wpływ finansjalizacji na parametry gospodarki realnej Chin, co 
odzwierciedlone jest w danych tabeli 1.3.

Rysunek 1.3. Wartość dodana sektora finansowego do PKB, %, lata 2007-2016
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Źródło: Zheng i in. (2019).

06_Gospodarka i społecze�stwo w dobie finansjalizacji.indd   32 2020-10-20   14:28:17



Rozdział 1. Finansjalizacja i rozwój gospodarek wschodzących (na przykładzie Chin)

cedewu.pl 33

Rysunek 1.4. Finansjalizacja korporacji niefinansowych w Chinach, lata 2008-2015
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Źródło: Zheng i in. (2019).

Tabela 1.3. Porównanie badań z wpływu postępującej finansjalizacji na gospodarkę Chin
Autorzy Skutek finansjalizacji Główna idea

Zheng Z.L., 
Gao X., 
Ruan X.L. (2019)

Negatywny wpływ 
finansjalizacji na inwestycje 
realne. 

Finansjalizacja gospodarcza wywiera presję na gromadzenie 
kapitału przez przedsiębiorstwa. Z powodu malejącej marży 
zysku w głównych sektorach, inwestycje zostają skierowane 
do sektora finansowego, gdzie zyskowność jest większa. 
Im mniejszy rozmiar przedsiębiorstw, tym silniejsza chęć 
inwestowania w strefę finansową.
Zalecenia: rząd powinien zmniejszyć obciążenia podatkowe 
sektora realnego, promować innowacje społeczne; 
zoptymalizować system finansowy i poprawić zdolność 
zapobiegania ryzyku finansowemu (podobnie do 
zaawansowanych rynków finansowych); rząd powinien 
podjąć działania w zakresie innowacji technicznych, które 
mają na celu zwiększenie konkurencyjności w Chinach, 
ulepszyć zachęty firm do działalności innowacyjnej i rozwoju 
kompetencji kluczowych.

Li C., 
Yao Q., 
Wu J., Wang D. 
(2019)

Negatywny wpływ na 
przedsiębiorczą aktywność 
i inwestycje realne, zwłaszcza 
nakłady na B+R.

Pogłębienie finansjalizacji NFK osłabia entuzjazm 
przedsiębiorców, zmniejsza innowacyjność w zakresie 
B+R, szkodzi duchowi przedsiębiorczości i ogranicza 
nakłady inwestycyjne NFK, a tym samym prowadzi 
do spadku poziomu podejmowania ryzyka przez 
przedsiębiorstwa oraz do oderwania gospodarki od 
realnej produkcji. Ryzyko pęknięcia „bańki finansowej”, 
spowodowane samocyrkulacją kapitału na rynkach 
finansowych, gwałtownie wzrosło.
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Autorzy Skutek finansjalizacji Główna idea
Cai Y., Hao X., 
Han E., Gao K. 
(2019)

Negatywny wpływ na 
działania innowacyjne.

Rosnący poziom finansjalizacji hamuje poziom innowacji 
technologicznych w regionie. Efekt negatywny finansjalizacji 
we wschodnich prowincjach Chin jest najsilniejszy. Luźna 
polityka pieniężna faktycznie pogłębiła negatywny wpływ 
finansjalizacji na działania innowacyjne.

Sun L. (2018) Silny negatywny wpływ 
jednego aspektu 
finansjalizacji – długu 
prywatnego (szczególnie 
korporacyjnego) do PKB na 
wzrost gospodarczy.

Efekty wskaźników finansjalizacji są niejednoznaczne i słabe; 
jednak wskaźniki dźwigni finansowej mają negatywny 
wpływ. Relacja niefinansowego długu prywatnego do PKB 
ma znacząco negatywny wpływ na wzrost gospodarczy 
w Chinach, podczas gdy wpływ stosunku długu publicznego 
do PKB jest niewielki. Na zdezagregowanym poziomie, 
wyższy poziom zadłużenia przedsiębiorstw niefinansowych 
podważa wzrost gospodarczy Chin w znacznie większej 
mierze, niż zadłużenie gospodarstw domowych.
Wzrost zadłużenia gospodarstw domowych może znacznie 
zmniejszyć nierówność dochodów.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Cai, Hao, Han, Gao (2019); Li, Yao, Wu, Wang (2019); Sun 
(2018); Zheng, Gao, Ruan (2019).

Jedno z powyżej wspomnianych badań (Sun 2018) wskazuje na negatywny 
wpływ długu korporacyjnego na wzrost gospodarczy, podczas gdy inne wska-
zują na małe przedsiębiorstwa zorientowane silniej na inwestycje finansowe 
niż realne (Zheng i in., 2019). Jednak dane o strukturze własności przedsię-
biorstw Chin i indykatorach finansowych (rysunek 1.5) odzwierciadlają pewne 
sprzeczności tych wyników.

Chiny są krajem lokalizacji 109 firm notowanych na liście Fortune Global 
500 – ale tylko 15% z nich znajduje się we własności prywatnej (Światowe 
Forum Ekonomiczne, https://www.weforum.org). Z pierwszej części rysunku 
1.5. (A) wynika jednak, że udział aktywów państwowych stanowił mniej, niż 
40% (w roku 2002 – więcej niż 60%). To znaczy, że państwo ma kontrolę nad 
wielkimi korporacjami, działającymi na rynku światowym, kiedy na rynku 
wewnętrznym operuje większa część mniejszych firm o własności prywatnej. To 
one właśnie, według Zheng, Gao i Ruan, (2019), preferują inwestowanie w sek-
tor finansowy. Z części trzeciej rysunku (C) wynika, że państwowe korporacje 
mają dwukrotnie mniejszą stopę zysku niż prywatne, co może wynikać nie tylko 
z nieefektywności i nieelastyczności (jak uważają eksperci Światowego Forum 
Ekonomicznego (https://www.weforum.org), ale również z ryzyka, wielkości 
i długookresowości inwestycji innowacyjnych w sektorze realnym. Z części dru-
giej rysunku (B) wynika jednak, że największe zadłużenie korporacyjne (które, 
jak sugeruje Sun (2018), ma negatywny wpływ na wzrost gospodarczy) dotyczy 
firm o własności państwowej (chociaż przed rokiem 2006 proporcja zadłużenie/
środki była prawie jednakową dla korporacji państwowych i prywatnych).
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Rysunek 1.5. Wskaźniki finansowe państwowych i prywatnych firm w Chinach, lata 2002-2014
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Źródło: Światowe Forum Ekonomiczne: Explained, the role of China’s state-owned companies: https://
www.weforum.org/agenda/2019/05/why-chinas-state-owned-companies-still-have-a-key-role-to-play, 
(25.08.2020).
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Porównując drogę wzrostu i rozwoju zaawansowanych gospodarek Azji, 
mianowicie Japonii (rysunek 1.6) i Korei Południowej (rysunek 1.7) z Chinami 
(rysunek 1.8) można zauważyć pewne podobieństwa. Nakłady brutto na środki 
trwałe są najważniejszym czynnikiem zmiany capital stock, czyli całkowitej 
wartości aktywów realnych/kapitału. Jednak badania dotyczące problemu 
finansjalizacji w Stanach Zjednoczonych wskazują, że od drugiej połowy lat 
80. XX w. prawie jednakowa wartość aktywów realnych i aktywów finanso-
wych zaczyna zmieniać się w różnych kierunkach i od roku 2010 wartość 
aktywów finansowych już ponad pięciokrotnie przewyższa wartość aktywów 
realnych (Davis 2017, 9).

Warto zauważyć, że w Japonii pewna dywergencja inwestycji w środki 
trwałe i rynkowej kapitalizacji miała miejsce w drugiej połowie lat 80. XX w., 
i mimo szeregu kryzysów po roku 1990, kapitalizacja giełdowa kompanii noto-
wanych na giełdach pozostawała na wysokim poziome w porównaniu z dyna-
miką inwestycji realnych, dosyć szybko podnosiła się po kolejnym spadku, a od 
początku 2010 roku wykazuje wzrost.

Rysunek 1.6. Dynamika inwestycji, kapitalizacji i handlu akcjami w Japonii, 1975-2017 
(ceny bieżące, mld USD)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: Bank Światowy, https://data.worldbank.org, 
(25.08.2020).
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Rysunek 1.7. Dynamika inwestycji, kapitalizacji i handlu akcjami w Korei Południowej, 
1975-2017 (ceny bieżące, mld USD)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: Bank Światowy, https://data.worldbank.org, 
(25.08.2020).

Przed kryzysem azjatyckim 1997 r. rynek finansowy w Korei Południowej 
był względnie słabo rozwinięty. Po nim widoczny jest wzrost inwestycji real-
nych, a wraz z tym wyprzedzający wzrost kapitalizacji giełdowej i objętości 
rynku akcji. Kapitalizacja giełdowa szybko podniosła się po spadku w trakcie 
globalnej recesji 2008-2009, i wykazuje dosyć pozytywną dynamikę.

W Chinach giełda zaczęła rozwijać się aktywnie dopiero przed globalną 
recesją. Po roku 2012 masowe inwestycje w akcje doprowadziły do powstania 
bańki na rynku finansowym, która pękła w latach 2015-2016, co spowodo-
wało gwałtowny spadek (rysunek 1.8). Jednak suma kapitalizacji notowanych 
kompanii w roku 2017 nie przewyższała nawet dwukrotnie rocznego poziomu 
inwestycji w środki trwałe. Z jednej strony, to może świadczyć, że gospodarka 
jest zorientowana raczej na zwiększenie realnego, niż fikcyjnego kapitału, lecz 
razem ze zmiennością rynku akcji mogłoby to wskazywać także na niedosko-
nałość tego rynku.
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Rysunek 1.8. Dynamika inwestycji, kapitalizacji i handlu akcjami w Chinach, 1975-2017 
(ceny bieżące, mld USD)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: Bank Światowy, https://data.worldbank.org, 
(25.08.2020).

W odróżnieniu od zaawansowanych gospodarek Azji, udział nakładów na 
środki trwale w PKB utrzymuje się w Chinach na bardzo wysokim poziomie 
(rysunek 1.9). Jednak kapitalizacja giełdowa jest znacznie niższa (rysunek 
1.10), chociaż istnieją ewentualnie rezerwy do jej podniesienia (tj. dzięki 
zwiększeniu ilości notowanych kompanii). Niepokojącą tendencją jest nie-
stabilność rynku akcji, który wzrósł do rekordowych wartości w 2015 r., 
a potem spadł 3,5-krotnie, czego nie doświadczył w swojej historii żaden 
z porównywanych krajów (rysunek 1.11)3.

3 Według danych Banku Światowego kapitalizacja chińskich korporacji wynosi 46,5% PKB, w krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej i bałtyckich jest to 19%, 26% w Polsce i – na przykład – 3,4% w Ukrainie. 
Wartość akcji wynosi 96% PKB Chin, w  krajach Europy Środkowo-Wschodniej i  bałtyckich – 6,5%, 
9,3% w Polsce, 0,1% w Ukrainie. W 2018 r. kredyty wynosiły 142,2% światowego PKB, w Chinach – 
218% PKB, w krajach Europy Środkowo-Wschodniej – 62,1%, w Polsce – 73,5%, w Ukrainie – tylko 
50,6%. Niestety, brak środków finansowych może istotnie hamować innowacyjny rozwój gospodarki.
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Rysunek 1.9. Dynamika inwestycji brutto w środki trwałe brutto, % do PKB, 1961-2017
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: Bank Światowy, https://data.worldbank.org, 
(25.08.2020).

Rysunek 1.10. Dynamika kapitalizacji giełdowej kompanii notowanych, 1975-2017, % PKB
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: Bank Światowy, https://data.worldbank.org, 
(25.08.2020).
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Rysunek 1.11. Handel akcjami, % do PKB

Chiny

Japonia

Korea

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: Bank Światowy, https://data.worldbank.org, 
(25.08.2020).

Na obecnym etapie rozwoju Chin niezbędnye więc jest przekierowanie rosną-
cych wolumenów kapitału finansowego z transakcji spekulacyjnych do finan-
sowania innowacji oraz kapitalizacji małych i średnich innowacyjnych firm. 
Procedura IPO w Chinach została poddana pewnej transformacji: od ustalo-
nych cen w latach 1991-1998 do systemu „zapytań cenowych” (inquiry pricing) 
i, w końcu, do budowy „księgi popytu” (book building) z roku 2005. Preferencje 
dla akcji klasy A, większość z których należała do przedsiębiorstw państwowych, 
spowodowały ogólne niedocenienie akcji, które jednak zmniejszyło się z 49,1% 
w 1993 do 42% w 2010 r. Z powodu szeregu szoków rynkowych procedura IPO 
w Chinach była zamknięta od listopada 2012 r. do stycznia 2014 r. Obecnie 
eksperci zalecają Chinom przyśpieszyć proces reformowania rynkowo oriento-
wanego systemu rejestracji IPO (Avgouleas 2019, 504-505).

W  celu ułatwienia wejścia na rynek małych innowacyjnych firm oraz 
powstrzymania ich ucieczki na rynki zagraniczne, w Chinach w roku 2019 
stworzono nową giełdę dla spółek technologicznych – STAR Market. W odróż-
nieniu od istniejących giełd krajowych, ograniczenia na STAR Market są mniej-
sze: „Na giełdzie w Szanghaju notowania debiutantów mogą rosnąć lub spadać 
pierwszego dnia maksymalnie o 44%, a w kolejnych dniach już tylko o 10%. 
Na giełdzie STAR natomiast przez pierwsze pięć dni nie ma żadnych limitów, 
a następnie ograniczenie będzie wynosić 20% dziennie” (Bujnik 2019).
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Rysunek 1.12. Kredyt krajowy dla sektora prywatnego, % PKB
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: Bank Światowy, https://data.worldbank.org, 
(25.08.2020).

*   *   *
Na podstawie analizy związku pomiędzy postępującą finansjalizacją a roz-

wojem innowacyjnym gospodarki chińskiej ustalono, że:
1. Chiny zdążyły zbudować pełne łańcuchy przemysłów wysokotechno-

logicznych, w wielkiej mierze dzięki systemowi efektywnych zachęt 
do innowacji i inwestycji w ramach narodowego systemu innowacji. 
Nieco wcześniej tę samą drogę przebyły Japonia i Korea Południowa. 
Jednak (w odróżnieniu od Japonii lub Korei) firmy chińskie są na 
razie raczej imitatorami, niż radykalnymi innowatorami. Postęp 
w Chinach w zakresie nanotechnologii, sieci 5G i in. przełomowych 
technologii, może zmienić tę sytuację.

2. Niedawne badania wskazują na negatywny wpływ wzrastającej finan-
sjalizacji na gospodarczy wzrost i innowacyjny rozwój Chin. Główną 
przyczyną tego jest przekierowywanie środków od inwestycji real-
nych do inwestycji finansowych z większą zyskownością, szczegól-
nie przez małe i średnie prywatne przedsiębiorstwa, na które pań-
stwo ma ograniczony wpływ. Badania te nie biorą jednak pod uwagę 
aspektu technologicznego (który jest bardzo trudny do modelowania 
w stosunku do sektora finansowego). Dojrzałość technologii (rynek 
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mikroelektroniczny w  jego niniejszym wymiarze jest przesycony, 
oferując głównie innowacje modyfikujące) zmniejsza zyskowność 
inwestycji w istniejące przemysły, ale rozwijane nowe technologie 
są w stanie spowodować powrót inwestycji do sektora realnego. Jed-
nak pełna realizacja takich inwestycji wymaga istnienia efektywnych 
instytucji rynku finansowego.

3. Poważnymi lokomotywami rozwoju innowacyjnego w Chinach, są 
wielkie korporacje, większość z których znajduje się w całkowitej lub 
wspólnej własności państwowej. Jednak korporacje te mają najwięk-
szy poziom zadłużenia, a mniejsze prywatne firmy, mające mniejszą 
dźwignię finansową, preferują inwestowanie więcej w sektorze finan-
sowym. To znaczy, że finansjalizacja wywiera różne rodzaje negatyw-
nego wpływu na gospodarkę: zarówno przez prywatne, jak i przez 
państwowe korporacje.

4. Niemniej jedynym możliwym sposobem sprawdzania skuteczności 
znacznej części inwestycji w B+R (nawet dofinansowanych przez 
państwo) jest rynkowa kapitalizacja firmy, która wymaga dostępności 
procedury IPO. Z czasem wymaga to także liberalizacji rynku finan-
sowego, w rezultacie czego rynek ów zostaje wystawiony na ryzyko 
periodycznych kryzysów.

5. Rozwój rynku finansowego Chin w pewnej mierze powtarza drogę 
innych „tygrysów azjatyckich”, jednak charakteryzuje się mniejszą 
dynamiką kapitalizacji oraz większą zmiennością handlu akcjami, 
co wskazuje na niedoskonałość tego rynku, wymagającego dalszych 
reform. Odpowiedzią na te wyzwania może być nowe podejście do 
regulacji instrumentów finansowych, jak, na przykład, ich licencjo-
nowanie według funkcji celowej. W razie skuteczności takich działań, 
Chiny mają szansę zostać pionierem w budowie zaawansowanego 
rynku finansowego o cechach narodowych.

6. Niedorozwinięcie sektora finansowego hamuje rozwój innowacyjny, 
bo w razie nadmiernych ograniczeń giełdowych i braku kapitału kra-
jowego, małe przedsiębiorstwa innowacyjne prawie nie mają per-
spektywy rynkowej, lub zaczynają poszukiwać inwestycji na rynkach 
zagranicznych. To znaczy, że przyszła wartość dodana, produkowana 
przez te podmioty, w razie ich sukcesu, zostanie w wielkiej mierze 
częścią dochodu narodowego innych krajów.
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Dylemat między ograniczeniem a rozwojem sektora finansowego (który 
w warunkach braku regulacji doprowadza do nadmiernej finansjalizacji) dla 
krajów wschodzących jest nadal aktualny. Pozytywne doświadczenie Chin 
w inicjowaniu rozwoju innowacyjnego gospodarki, tak samo jak i nieco ambi-
walentne doświadczenie w  zakresie regulacji rynków finansowych, może 
przydać się między innymi krajom Europy Środkowo-Wschodniej w trakcie 
modernizacji gospodarczej oraz posuwania się w górę w globalnych łańcu-
chach wartości dodanej.
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Ireneusz MIcIuła

Rozdział 2
Czy wzrost miernika pKb  

i jego odmian jest odzwierciedleniem 
dobrobytu społecznego? 

Z perspektywy ekonomii rynek jest procesem polegającym na konfronta-
cji popytu i podaży, czyli kupujący i sprzedający określają, co mają zamiar 
kupować i sprzedawać oraz na jakich warunkach (Kamerschen, McKenzie,  
Nardinelli 1993, 47). Powyższa definicja przedstawia rynek jako pewien 
mechanizm, który posiada umiejętności autoregulacji i dochodzenia do rów-
nowagi samoistnie między przeciwnymi siłami rynkowymi. W teorii ekono-
mii istnieje wiara w rynek, który doprowadza gospodarkę samoistnie w stan 
równowagi. Poglądy te zainicjował Adam Smith w teorii klasycznej, traktując 
rynek jako „niewidzialną rękę gospodarki” (Smith 2013). Kupujący i sprze-
dający określają ilości dóbr, które mają być kupione i sprzedane. Istotnym 
elementem procesu rynkowego jest konkurencja, proces, przy pomocy którego 
uczestnicy rynku, dążąc do realizacji swych interesów, próbują przedstawić 
korzystniejsze od innych oferty pod względem ceny lub innych cech, np. jako-
ści, co wpływa na decyzję o zawarciu transakcji. W wyniku tego ustalana jest 
cena rynkowa. Kupujący konkurują o ograniczoną ilość dóbr znajdujących się 
na rynku, a sprzedający o środki finansowe będące w posiadaniu konsumen-
tów. W wyniku tego rynek funkcjonuje jako nieprzerwanie działający system 
informacji i wymiany (Kirzner 1973, 10). W pełni konkurencyjny rynek składa 
się z licznych sprzedawców i kupujących identyczny produkt tak, że żaden 
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pojedynczy sprzedawca, ani nabywca nie jest w stanie wpłynąć na cenę ryn-
kową przez zmianę wielkości produkcji (podaży) lub wielkości zakupu (popytu) 
(Hall, Taylor 2004, 38). Dodatkowo wejście lub opuszczenie doskonale konku-
rencyjnego rynku nie jest niczym ograniczone.

Wzajemne powiązania i zależności pomiędzy podmiotami powstają za 
pośrednictwem rynku towarów i usług. Warunki funkcjonowanie podmio-
tów gospodarczych zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej nie-
ustannie się zmieniają, na co niewątpliwie ma również wpływ bardzo szeroka 
oferta coraz to nowszych usług finansowych dedykowanych przedsiębiorcom  
(Dec, 2017). Pomimo szerokiego procesu finansjalizacji, przedsiębiorcy w dal-
szym ciągu spotykają się z barierą finansowania działalności, jak i nieprzejrzy-
stością w działaniu regulacji prawnych w tym zakresie. Każdy z podmiotów 
dąży do optymalizacji korzyści z podjętych działalności. Dlatego w literaturze 
przedmiotu uważa się, że kształtowanie się cen rynkowych produktów i usług 
wynika z relacji pomiędzy siłami popytu i podaży. Powstające na rynku rela-
cje między popytem a podażą i wynikającą z tego ceną uzależnione są od 
tego w jakich warunkach i pod wpływem jakiej konkurencji działają podmioty 
gospodarcze. W niniejszym rozdziale uwypuklono i opisano w szerszym ujęciu 
popyt globalny, jako element odgrywający ogromną rolę w ekonomii państw 
oraz społeczeństw, który jest odzwierciedleniem ich dobrobytu. Pomimo roz-
woju potencjału różnego rodzaju usług finansowych, a także samych instytucji 
i firm prowadzących działalność finansową oraz ogromnego wpływu procesu 
finansjalizacji na całość gospodarki to mierniki gospodarcze wyznaczane na 
podstawie wartości pieniężnej ulegają nieznacznym zmianom. Przykładem 
jest przywrócenie porównywalności poszczególnych państw (gospodarek) 
przez tworzenie tzw. koszyków np. podstawowych produktów życia społecz-
nego. Dlatego w rozdziale przedstawiono i poddano analizie powszechnie 
stosowane mierniki stanu gospodarki oraz wzrostu i rozwoju gospodarczego. 
Zaprezentowano również aktualne dane statystyczne prezentujące bogate spo-
łeczeństwa oraz pokazano perspektywy rozwoju mierników pozwalających 
na kompleksową analizę gospodarek i rozwoju społeczeństw w dobie finan-
sjalizacji, czyli rosnącej roli rynków i instytucji finansowych w gospodarce 
(Van Der Zwan 2014). Rynki finansowe determinują zachowania wszystkich 
podmiotów gospodarczych i przez to również oddziałują na liczne kategorie 
społeczno-ekonomiczne.
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2.1. Dobry stan gospodarki i dobrobyt społeczny  
jako wzrost miernika PKB i jego odmian

Dobry stan gospodarki jest rozumiany jako dobre wyniki mierników ekono-
micznych na tle innych państw z jednoczesnym dalszym wzrostem i rozwojem 
gospodarczym. Wzrost gospodarczy oznacza zwiększenie się rocznej produkcji 
dóbr i usług w kraju. Jeśli w kolejnym roku w całej gospodarce uda się sprze-
dać więcej towarów i usług niż w roku poprzednim to mamy do czynienia 
ze wzrostem gospodarczym. Kiedy jesteśmy w stanie więcej zarobić, źródłem 
wzrostu jest nasza praca, ale jeśli w tym samym czasie o tyle samo podniosły 
się ceny towarów, które kupujemy, mieliśmy do czynienia tylko ze wzrostem 
nominalnym. Nie można bowiem kupić więcej niż poprzednio. W tym przy-
padku mamy do czynienia z postępującym procesem finansjalizacji oraz wkła-
dem sektora finansowego w tworzenie wartości dodanej i wpływie na poziom 
cen (Gołębiowski, Szczepankowski, Wiśniewska 2015).

Dlatego faktyczny wzrost gospodarczy występuje dzięki wzrostowi real-
nemu, czyli po uwzględnieniu inflacji. Wzrost gospodarczy odnosi się tylko do 
zmian ilościowych. Natomiast rozwój gospodarczy obejmuje zmiany o charak-
terze jakościowym, np. przez stosowanie coraz lepszych, nowoczesnych metod 
wytwarzania i zarządzania, co wpływa na efektywność pracy. Korzyścią ze 
wzrostu gospodarczego i rozwoju gospodarczego jest polepszenie standardu 
życia, zwiększenie produkcji, lepsza sytuacja socjalna oraz większe bezpie-
czeństwo publiczne. Wzrost i rozwój gospodarczy można uzyskiwać poprzez:

• zwiększenie zatrudnienia,
• wyposażenie przedsiębiorstw w większą liczbę maszyn,
• efektywniejsze wykorzystanie tego, co się już posiada,
• zastosowanie nowoczesnych technologii i rozwiązań technicznych,
• podniesienie kwalifikacji pracowników,
• zwiększenie wydajności.

Pomimo wielu korzyści wynikających ze wzrostu i rozwoju gospodarczego, 
np. wzrost zatrudnienia, konsumpcji i  inwestycji oraz ogólnego poziomu 
życia, to należy również zwracać uwagę na koszty tego rozwoju, np. unowo-
cześnienie produkcji może w dłuższej perspektywie prowadzić do bezrobocia, 
a także ważne są aspekty wyczerpywania zasobów naturalnych i zanieczysz-
czenia środowiska. Natomiast wiele procesów XXI wieku ma także negatywny 
wpływ na niektóre czynniki społeczno-ekonomiczne. Przykładowo, wzrost 
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użycia technologii informatycznych wpływa na wzrost bezrobocia, z kolei 
postępujące procesy finansjalizacji wpływają na coraz szersze rozwarstwienie 
dochodowości w społeczeństwie, czyli ekonomiczne nierówności społeczne 
(Davis, Ross, Kim 2015). Dlatego należy patrzeć długofalowo i dbać o zrów-
noważony rozwój gospodarki.

Wzrost gospodarczy jest miarą zmian ilościowych w gospodarce i można go 
zmierzyć, zaś rozwój gospodarczy można zaobserwować. Stan gospodarki, mie-
rzony realnym poziomem PKB na jednego mieszkańca (per capita), powinien 
mieć wyraźne i dostrzegalne przełożenie na zamożność obywateli. Procesom 
wzrostu gospodarczego towarzyszą zmiany struktury produktu narodowego 
i całej gospodarki, jednak to ani PNB, ani PKB nie odzwierciedlają tych zmian. 
Rozwój gospodarczy łączy w sobie (Bylok, Sikora, Sztumska 2005, 164):

• zmiany strukturalne procesów produkcji (zmiany jakości wytwarza-
nych dóbr i usług, zmiany struktury asortymentowej),

• postęp technologiczny (doskonalenie techniki, pracy, zarządzania),
• zmiany na gruncie społecznym, politycznym oraz instytucjonalnym,
• zrównoważony wzrost wartości PKB lub PNB,
• polepszenie warunków życia ludności kraju.

Gospodarka może wykazywać wzrost gospodarczy, który jednak nie musi 
sprzyjać rozwojowi gospodarczemu. Tylko wzrost gospodarczy służący sfinan-
sowaniu inwestycji zmieniających strukturę rzeczową aparatu wytwórczego 
(technologie produkcji) może przyczynić się do rozwoju ekonomicznego. 
Z tych względów niezmiernie trudno jest przedstawić proces rozwoju ekono-
micznego za pomocą jednego uniwersalnego miernika. Najważniejszymi mier-
nikami, które odzwierciedlają stan gospodarki są (Marciniak 2005; Milewski, 
Kwiatkowski 2011):

• produkt krajowy brutto (PKB),
• produkt krajowy brutto (PKB) na jednego mieszkańca,
• produkt narodowy brutto (PNB),
• dochód narodowy (DN),
• dochody osobiste i dochody do dyspozycji,
• stopa bezrobocia (miara trudności znalezienia pracy przez 

ludność),
• stopa inflacji (miara trwałego wzrostu ogólnego poziomu cen).

Najczęściej powszechnie używany jest wskaźnik PKB, który pozwala ocenić 
w jakim stanie znajduje się gospodarka danego kraju oraz w jakim stadium 
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cyklu koniunkturalnego. Produkt krajowy brutto (PKB) (GDP – gross domestic 
product) to jeden z podstawowych mierników oceny stanu gospodarki państwa. 
PKB opisuje zagregowaną wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych na 
terenie danego kraju w badanym okresie, najczęściej stosuje się okres jednego 
roku. Kryterium geograficzne przy liczeniu tego miernika jest jedyne i rozstrzy-
gające i dlatego nie ma znaczenia pochodzenie kapitału, czy własność firmy. 
Przykładowo daje to możliwość wyliczenia dochodu, jaki został wytworzony 
tylko i wyłącznie w geograficznym obszarze Polski. Wartość wytworzonych 
dóbr i usług finalnych oblicza się odejmując od produkcji całkowitej wartość 
dóbr i usług zużytych do tej produkcji. Za jego pomocą możemy zmierzyć 
czy produkcja w kraju wzrasta, czy spada, a więc służy do pomiaru wzrostu 
gospodarczego.

Natomiast wiadomo, że dla określenia stanu gospodarki i przyczyn okre-
ślonej sytuacji gospodarczej w kraju nie można opierać na jednej wartości. 
Dlatego między innymi przy mierzeniu stanu gospodarki wykorzystuje się tzw. 
trójpostaciowe wyrażenie produktu narodowego. Dzięki temu, obok możli-
wości sprawdzenia poprawności pomiaru, to wyliczenie na podstawie wielu 
tworzących je składników daje bardziej kompleksowy obraz stanu gospodarki, 
który będzie niemożliwy do zobrazowania przy tzw. pomiarze jednopunkto-
wym. Szczególnie przy wielu procesach zachodzących we współczesnej global-
nej gospodarce. Jednym z tych procesów jest finansjalizacja. System finansowy 
umożliwia dokonywanie płatności, alokację oszczędności do rentownych pro-
jektów inwestycyjnych oraz alokację ryzyka. W ostatnich czasach szczególnie 
wzrosła rola tej ostatniej funkcji (Dembiński 2011). Dzięki niej dokonuje się 
wycena ryzyka, istnieje możliwość handlowania nim i jego dywersyfikacji na 
poziomie indywidualnym. Nastąpiło przez to przesunięcie akcentów w zasad-
niczym sposobie organizowania działalności gospodarczej i możliwościach 
zarobkowych, które w większym stopniu przesuwają się do sfery nierealnej. 
Tu powstaje związek między finansjalizacją a dobrobytem społecznym (Rataj-
czak 2012). Dodatkowo dzięki większej liczbie składników wpływających na 
stan gospodarki mamy możliwość interpretacji, co jest źródłem takiego stanu 
rzeczy i  jakie instrumenty zapobiegawcze powinniśmy stosować. Pomiar 
w każdym punkcie ma swoją osobną nazwę i mierzony jest drogą sumowania 
tworzących go składników (Próchnicki 2000, 78), a są to:

• postać produkcyjna (podażowa),
• postać wydatkowa (popytowa),
• postać dochodowo-kosztowa.
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Odzwierciedla to chęć pomiaru podstawowych czynników wzrostu 
gospodarczego (sił napędowych), do których zgodnie z literaturą przed-
miotu zaliczamy:

• pracę (w ujęciu ilościowym – podaż pracy, jak i jakościowym – dys-
cyplina pracy, wykształcenie, kwalifikacje, motywacja),

• zasoby naturalne (ziemia, zasoby mineralne, paliwa, jakość śro-
dowiska),

• kapitał – środki wykorzystywane w procesie produkcji i tu mamy na 
myśli: kapitał rzeczowy (maszyny, fabryki, drogi), kapitał finansowy 
i kapitał ludzki,

• technologię i wiedzę (nauka, technika, zarządzanie, przedsię-
biorczość).

Zależność pomiędzy czynnikami wzrostu gospodarczego przedstawia funk-
cja produkcji (Kamerschen, McKenzie, Nardinelli 1993, 344):

Q = A × f (K, L, R),
gdzie:
Q – produkcja,
K – produkcyjne użycie kapitału,
L – nakłady pracy,
R – nakłady zasobów naturalnych,
A – poziom technologii w gospodarce,
f – funkcja produkcji.

Postać produkcyjna (podażowa) wynika z wartości dodanej przedsiębiorstw, 
a PKB w tym ujęciu jest sumą wartości dodanej wytworzonej przez wszystkie 
podmioty gospodarujące. Dlatego zgodnie z metodą od strony produkcyjnej 
(podażowej) liczenie przebiega w ramach poniższej formuły:

PKB = produkcja globalna kraju – zużycie pośrednie = suma 
wartości dodanej ze wszystkich gałęzi gospodarki narodowej.

W tym przypadku należy liczyć tylko i wyłącznie to, co podmioty gospo-
darujące same od siebie wnoszą do tzw. łańcucha produkcyjnego. Dla każdej 
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firmy surowce i materiały, które ona nabywa, są pracą przeniesioną, tzn. stwo-
rzoną przez jej dostawców. Zatem każde nowe ogniwo dodaje do przejętego 
od poprzedników produktu tylko swą własną pracę netto, a więc tzw. wartość 
dodaną, co przedstawiono na rysunku 2.1.

Rysunek 2.1. Przykład liczbowy wartości dodanej

Dochody brutto poszczególnych ogniw:
• rolnik – 1000 zł, 
• młynarz – 1500 zł,
• pośrednik – 1800 zł,
• piekarz – 2200 zł.

Wartość dodana przez poszczególne ogniwa:

Rolnik
1000 zł

Młynarz
500 zł

Piekarz
400 zł

Pośrednik
300 zł

2200 zł
wydatki

konsumentów

Wartość 
dodana 

= 
Dochód 

wytworzony

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Próchnicki (2000, 102).

Jednak obliczanie PKB na podstawie powyższej formuły jest uciążliwe, 
gdyż statystyka państwowa nie daje bezpośrednich miar produkcji globalnej, 
ani zużycia pośredniego. Dlatego w praktyce stosuje się inne formuły. Najpo-
pularniejsza z nich ma podstawę w spostrzeżeniu, że PKB jest w dobrym przy-
bliżeniu równa finalnym wydatkom wszystkich nabywców wartości dodanej 
wytworzonej na terenie kraju. Dlatego zgodnie z metodą od strony wydatkowej 
(popytowej) liczenie przebiega w ramach poniższej formuły:

PKB = konsumpcja + inwestycje + wydatki rządowe + eksport 
– import + zmiana stanu zapasów.

W praktyce rzadko zdarza się, aby przedsiębiorstwa i instytucje publiczne 
znacznie powiększały zapasy albo pozbywały się ich, więc zmiana stanu zapa-
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sów w gospodarce jest wielkością niedużą i na ogół pomija się ją w oblicze-
niach PKB (Wojtaszek, Miciuła 2019). Metodę od strony wydatkowej obrazuje 
wartość produkcji sprzedanej, czyli produkcji wykupionej przez społeczeń-
stwo. Pomiar dotyczy tylko i wyłącznie obrotów rynkowych i polega na zsumo-
waniu wartości towarów zakupionych po bieżących cenach rynkowych przez 
wszystkich nabywców rynku towarowo-usługowego. Stąd zgodnie z modelem 
koła bogactwa mamy cztery podmioty gospodarujące, a mianowicie: gospodar-
stwa domowe, przedsiębiorstwa, państwo (rząd) oraz kontrahenci zagraniczni 
(świat) i z tego wynikają elementy składowe do formuły obliczeniowej. Jedno-
cześnie należy zwrócić uwagę na określenie zasad, które pozwolą na uniknię-
cie podwójnego naliczania. Do najważniejszych zasad unikania podwójnego 
naliczania należy zaliczyć:

• przyjmowanie do rachunku towarów oraz usług wyprodukowanych 
tylko i wyłącznie w danym roku,

• wyprodukowane, a zarazem wielokrotnie sprzedane w tym samym 
roku produkty wlicza się do rachunku tylko raz,

• w rachunku ujmujemy tylko i wyłącznie produkty kupione przez ich 
ostatecznych użytkowników, czyli tzw. produkty finalne.

Kolejna, trzecia formuła wynika z faktu, że suma wydatków musi być równa 
sumie dochodów ze wszystkich źródeł. Zatem od strony dochodowo-kosztowej 
mamy następującą formułę:

PKB = dochody z pracy + dochody z kapitału + dochody państwa  
+ amortyzacja.

Powyższa formuła wyraża podział wartości dodanej pomiędzy pracę (pra-
cowników najemnych), kapitał (właścicieli kapitału, inwestorów), państwo 
i odtworzenie zużytego majątku. Strona dochodowo-kosztowa ma niejako 
dwojaką wymowę, bowiem dla społeczeństwa są to dochody uzyskane za 
dostarczone firmom czynniki produkcji, zaś dla firm są to tzw. koszty spo-
łeczne. To sprawia, że za pomocą tej metody można obliczać na dwa sposoby, 
albo według kryterium kosztów, czyli to za co płacą przedsiębiorstwa, albo 
według kryterium dochodów, czyli komu wypłacono należności, co przedsta-
wiono w tabeli 2.1.
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Tabela 2.1. Przykład wyliczenia elementów składowych PKB w postaci wydatkowej 
(popytowej) i dochodowo-kosztowej w mln zł

Strona wydatkowa (popytowa) Wartości
(mln zł) Strona dochodowo-kosztowa Wartości

(mln zł)
Konsumpcja
• dobra nietrwałe
•  dobra trwałe
•  usługi

Zakupy rządowe

Inwestycje brutto

Eksport netto

876 321,5
462 960,5
103 000,0
310 361,0

364 500,6

433 678,4

-79 275,1

Podatki pośrednie (dochody rządu)

Płace brutto (dochody z pracy)

Amortyzacja

Czynsze, procenty bankowe

Dochody przedsiębiorstw

Dochody właścicieli indywidualnych

366 859,6

807 495,0

23 900,0

85 429,3

146 511,5

165 030,0
Ogółem 1 595 225,4 Ogółem 1 595 225,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik statystyczny (2012).

Jednak uważa się, że czyste PKB jest złą miarą dobrobytu społeczeństwa, 
ponieważ nie uwzględnia liczby ludności. Z tego powodu jako miarę dobro-
bytu powszechnie używa się PKB w przeliczeniu na osobę, bowiem czy-
ste PKB jest wyznacznikiem samej wielkości gospodarki. PKB na jednego 
mieszkańca jest miarą przeciętnego dobrobytu społeczeństwa, inaczej miarą 
poziomu życia ludności. Przyjmuje się, że wzrost PKB powinien być szybszy 
niż wzrost liczby ludności, co powinno pozwolić na poprawę materialnych 
warunków życia ludności.

Wzrost PKB oznacza zazwyczaj dobry stan gospodarki, wzrost produkcji 
przemysłowej, przypływ inwestycji zagranicznych, wzrost eksportu. Przypływ 
inwestycji zagranicznych i wzrost eksportu powodują zwiększenie popytu na 
walutę narodową przez zagranicę, co wyraża się we wzroście kursu. Można 
przyjąć, że istnieje ogólnie przyjęta zależność, która mówi, że wzrost PKB 
powoduje również wzrost kursu waluty krajowej w stosunku do innych walut. 
Utrzymujący się wzrost PKB może przejść w fazę tzw. przegrzania, czyli wzro-
stu tendencji inflacyjnych, oczekiwania podwyższenia stóp procentowych 
(jeden ze środków do walki z inflacją), co także prowadzi do wzrostu warto-
ści waluty narodowej. Dlatego bardzo ważne jest, aby utrzymać równowagę 
kursową. Bowiem należy pamiętać, że zbyt duży wzrost kursu waluty krajo-
wej (aprecjacja) może doprowadzić do podniesienia kosztów eksportu (nieko-
rzystny kurs wymiany waluty), spadku kosztów importu, co w konsekwencji 
odniesie się do spadku PKB lub przynajmniej spowolnienia jego wzrostu. PKB 
nominalny oblicza się według bieżącej wartości pieniądza, zaś PKB realny 
według realnej wartości pieniądza, a więc uwzględniając inflację. Przeliczenie 
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polega na podzieleniu PKB nominalnego przez indeks cen. W zestawieniach 
statystycznych PKB realny najczęściej przedstawiany jest w cenach stałych 
z wybranego roku bazowego. Wzrost lub spadek realnego PKB stanowi miarę 
rozwoju gospodarczego. Do porównań międzynarodowych PKB przelicza się 
według bieżącego kursu wymiany, zazwyczaj na dolary amerykańskie albo 
według parytetu siły nabywczej.

Należy pamiętać, że PKB jest tylko pewną konwencją liczenia wartości 
produkcji w danym okresie. W uproszczeniu jest to suma wartości wszyst-
kich dóbr i usług finalnych wytworzonych w danym okresie. Wartość jest 
zaś iloczynem ilości i ceny poszczególnych dóbr. Dlatego też możliwy jest 
wzrost PKB przy niezmienionej produkcji, a jedynie przy rosnących cenach. 
Doświadczać mogą tego, na przykład, kraje – producenci ropy naftowej przy 
rosnących cenach tego surowca. Ponadto jest także możliwy spadek PKB 
przy wzroście wolumenu produkcji i jednoczesnym względnie silniejszym 
spadku cen. Jest to tzw. argument wzrostu zubożającego, obecny w teorii 
handlu międzynarodowego. Od niedawna część badaczy kwestionuje PKB 
jako uniwersalną miarę wzrostu gospodarczego. Nowe sugerowane miary 
w większym stopniu mają koncentrować się na wzroście wartości posiada-
nych przez osoby fizyczne iorazprzedsiębiorstwa (dobra, majątek) i oparte są 
o powiązane ze sobą miary PKB oraz indeksy cen. W literaturze przedmiotu 
wyróżnia się następujące wady PKB, jako miary dobrobytu: (Hall, Taylor 
2004; Marciniak 2005; Nojszewska 2010):

• nie uwzględnia produkcji nie rejestrowanej (tzw. „szara strefa” oraz 
produkcja gospodarstw domowych przeznaczana na własne potrzeby 
(np. praca gospodyń domowych);

• nie uwzględnia wartości czasu wolnego (wypoczynku);
• nie ujmuje tzw. efektów zewnętrznych produkcji (np. zanieczyszcze-

nie środowiska);
• nie uwzględnia różnic cen w poszczególnych krajach;
• nie odzwierciedla zróżnicowania dochodów w społeczeństwie (np. 

wysoki PKB w Kuwejcie nie przekłada się na dobrobyt wszystkich 
obywateli);

• jest tym większy, im więcej wydaje się na zbrojenia, a zdaniem niektó-
rych ekonomistów wydatki takie nie zaspokajają potrzeb społeczeństwa;

• nie uwzględnia liczebności społeczeństwa (dlatego pojawiło się poję-
cie „PKB per capita”, czyli PKB w przeliczeniu na osobę).
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PKB należy odróżnić od produktu narodowego brutto (PNB), który jest 
miarą wartości wszystkich dóbr i usług wytworzonych przez obywateli danego 
państwa oraz przez osoby prawne z siedzibą na jego terenie niezależnie od 
tego czy podmioty te działają w kraju, czy za granicą. Dodając do PKB wartość 
dochodów netto z własności za granicą mamy PNB:

PNB = PKB + Dn

PKB i PNB można ujmować w cenach rynkowych lub w cenach czynników 
wytwórczych.

Ceny rynkowe to ceny, które obowiązują w  danym okresie na rynku 
i w związku z tym zawierają one podatki pośrednie, czyli podatki płacone od 
zawieranych transakcji np. podatek VAT, akcyza, cło. Natomiast ceny czynni-
ków produkcji to ceny rynkowe pomniejszone o podatki pośrednie. W związku 
z tym PKB i PNB można mierzyć:

• w cenach rynkowych uwzględniających podatki pośrednie nakładane 
na dobra i usługi,

• w cenach uzyskiwanych przez producentów już po zapłaceniu przez 
nich podatków pośrednich.

Produkt Narodowy Brutto (PNB) – uwzględnia otwarty charakter gospo-
darki, handel zagraniczny i przepływ kapitałów między krajami:

PNB = PKB + E – I,
gdzie:
E – dochody otrzymane z zagranicy z tytułu eksportu, własności lub pracy 

zagranicą,
I – spłata zadłużenia zagranicznego.

PNB jest miernikiem całkowitych dochodów osiąganych przez obywateli 
danego kraju, niezależnie od miejsca (kraju) świadczenia usług przez czynniki 
produkcji. Dotyczy on jednakże tylko takich dóbr finalnych, które znajdowały 
się w obrocie na rynku, czyli zostały sprzedane. Natomiast do PNB nie wlicza 
się produkcji na własny użytek. Dobro finalne może być wliczane tylko raz do 
PNB. Może ono potem zmieniać właścicieli np. samochód, ale nie powiększa 
to PNB, mimo że mamy tu do czynienia z wydatkiem konsumpcyjnym.
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Kolejny miernik – dochód narodowy (DN) – to suma wynagrodzeń otrzyma-
nych w ciągu roku przez wszystkich obywateli oraz osób prawnych z siedzibą 
w danym kraju, uzyskanych z wykorzystania czynników produkcji. Wartość ta 
będzie równa całkowitej wartości wytworzonych dóbr i usług, pomniejszonej 
o koszty amortyzacji, czyli koszty zużycia czynników produkcyjnych i podatki 
pośrednie.

DN = PNB – Amortyzacja – Podatki pośrednie

Cykl koniunkturalny jest obrazem zmian wielkości PKB w przeciągu dłu-
giego okresu (kilku lub więcej lat). Gospodarka nie rozwija się równomier-
nie. Raz tempo wzrostu PKB jest wysokie innym razem niskie. Zauważono, 
że zmiany aktywności gospodarczej mają charakter cykliczny, to znaczy 
powtarzają się co pewien czas w regularnych odstępach. Aby scharakteryzo-
wać sytuację gospodarczą danego kraju i poziom zasobności społeczeństwa, 
ekonomiści posługują się dwoma podstawowymi miernikami, a są nimi PKB 
i dochód narodowy. Trzeba również pamiętać, że pojęcie dochodu narodo-
wego nie pokazuje dochodów osobistych ludności. Dochody osobiste pomniej-
szają podatki dochodowe i składki na ZUS, a powiększają transfery rządowe 
(emerytury, zasiłki). PKB także nie jest optymalnym narzędziem do oceny 
sytuacji gospodarczej, choć powszechnie znanym i używanym (Begg, Fischer, 
Dornbusch 2003, 241). Czynnikiem, który może zniekształcać wzrost warto-
ści PKB na mieszkańca jest przyrost naturalny. Nie możemy też zapominać 
o tym, że trzeba brać pod uwagę realny PKB, czyli po uwzględnieniu inflacji. 
Stan gospodarki, mierzony realnym poziomem PKB na mieszkańca, powinien 
mieć wyraźne i dostrzegalne przełożenie na zamożność obywateli. Pomimo, 
że procesom wzrostu gospodarczego towarzyszą zmiany struktury produktu 
narodowego i całej gospodarki, to jednak ani PNB, ani PKB nie odzwiercie-
dlają tych zmian.

Gospodarka może wykazywać wzrost gospodarczy, który jednak nie musi 
sprzyjać rozwojowi gospodarczemu. Tylko wzrost gospodarczy służący sfinan-
sowaniu inwestycji zmieniających strukturę rzeczową aparatu wytwórczego, 
technologie produkcji, strukturę oraz jakość wytwarzanych dóbr i usług może 
się przyczynić do rozwoju ekonomicznego. Z  tych względów niezmiernie 
trudno jest przedstawić proces rozwoju ekonomicznego za pomocą jednego 
uniwersalnego miernika. Dlatego w ramach rozwoju i chęci całościowego zba-
dania pewnych zjawisk gospodarczych tworzy się tzw. mierniki syntetyczne, 
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które zawierają co najmniej kilka wskaźników skupiających się na danym 
aspekcie ekonomicznym. Mierniki dotyczące wzrostu i rozwoju gospodarczego 
zmierzają współcześnie do badań majątkowych, jakości życia oraz tzw. roz-
woju społecznego w szerszym aspekcie niż sama istota gospodarki (Miciuła 
2018). Przykładowym wskaźnikiem socjoekonomicznego rozwoju danego 
kraju, który stał się alternatywnym miernikiem w stosunku do PKB, jest HDI 
(Human Development Index), który zawiera trzy składniki, a jednym z nich jest 
PKB na mieszkańca (per capita).

2.2. Popyt globalny odzwierciedleniem bogactwa 
krajowego

Popyt globalny to funkcja przedstawiająca zależność między przeciętnym 
poziomem cen w gospodarce (PPC – indeksem cen wszystkich dóbr i usług), 
a wielkością popytu globalnego (AD) na te dobra i usługi w danym okre-
sie, gdzie wielkość popytu globalnego to strumień produktów (dóbr i usług), 
który w danej gospodarce są skłonne nabyć podmioty krajowe oraz podmioty 
zagraniczne (Kamerschen, McKenzie i Nardinelli 1993, 342). Zagregowany 
popyt nie jest tym samym, co popyt rynkowy na dany produkt lub usługę. 
Graficzną ilustracją popytu globalnego jest jego krzywa, która jest opadająca 
(rysunek 2.2).

Rysunek 2.2. Krzywa zagregowanego popytu

Poziom 
cen 

Realny dochód narodowy i produkcja (Y) 

AD

P2

Y1

P1 

Y2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Samuelson, Nordhaus (2004, 114).
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Zagregowany popyt jest odwrotną zależnością pomiędzy poziomem cen, 
a realnym dochodem narodowym albo całkowitą wielkością popytu wyra-
żoną w cenach stałych w danym okresie. Jeżeli poziom cen obniża się, jak na 
rysunku 2.2, z P2 do P1 to całkowity popyt na dobra i usługi zgłaszany przez 
konsumentów, rząd i zagranicę wzrasta z Y1 do Y2. Ujemne nachylenie krzywej 
odzwierciedla ujemną zależność pomiędzy cenami w ogóle, a globalnym popy-
tem, czyli realnym dochodem narodowym, który jest liczony na dany moment 
w stałych cenach. Z tego też powodu, jeżeli poziom cen spada, to realna siła 
nabywcza wzrasta. Wszystkie krzywe popytu rynkowego są nachylone w dół, 
ale krzywa zagregowanego popytu nie z tej przyczyny zajmuje takie położenie. 
Albowiem jej kształt jest rezultatem wpływów zmiany poziomu cen na stopy 
procentowe i na realną wartość bogactwa posiadanego przez społeczeństwo 
(Skawińska, Sobiech-Grabka i Nawrot 2011, 267).

Aby wyznaczyć bieżącą wielkość popytu globalnego (tzn. dla aktualnego 
przeciętnego poziomu cen w gospodarce), należy zsumować strumienie pro-
duktów i usług, które są skłonne nabyć w danej gospodarce i w danym okre-
sie, cztery grupy podmiotów: krajowe gospodarstwa domowe, krajowe przed-
siębiorstwa, państwo (administracja rządowo-samorządowa) oraz podmioty 
zagraniczne. Formuła na bieżącą wielkość, w określonym okresie, popytu glo-
balnego ma następującą postać:

AD(t) = C(t) + I(t) + G(t) + Ex(t) – Im(t), 

gdzie:
AD – popyt globalny (Aggregate Demand),
C – konsumpcja, czyli dobra i usługi nabyte w badanym okresie przez krajowe 

gospodarstwa domowe (wielkość konsumpcji prywatnej, wielkość popytu 
konsumpcyjnego),

I – inwestycje, czyli to dobra i usługi (chodzi tylko o produkty inwestycyjne 
o  charakterze trwałym, tj. maszyny, urządzenia, linie technologiczne) 
nabyte w badanym okresie   przez krajowe przedsiębiorstwa (wielkość 
popytu inwestycyjnego),

G – wydatki rządowe, czyli to dobra i usługi nabyte w badanym okresie przez 
państwo (wielkość konsumpcji publicznej, wielkość popytu ze strony państwa),

Ex – eksport, czyli dobra i usługi nabyte w badanym okresie przez podmioty 
zagraniczne w  danej gospodarce (wielkość eksportu, wielkość popytu 
zagranicznego),
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Im – import, czyli to dobra i usługi nabyte przez podmioty krajowe, ale wytwo-
rzone za granicą (wielkość importu, wielkość popytu danej gospodarki na 
produkty zagraniczne).

Aby wyznaczyć wielkość popytu globalnego, należy skorygować sumę  
C + I + G + Ex o wielkość importu, ponieważ część skłonności nabywczych 
podmiotów krajowych jest kierowana na produkty zagraniczne, a zatem nie 
kreuje wielkości popytu na produkty danej gospodarki. Jeżeli w danej gospo-
darce mamy do czynienia ze zjawiskiem reeksportu, czyli eksportu importowa-
nych, a wcześniej przetworzonych w różnym stopniu produktów, to wielkość 
importu koryguje nie tylko sumę C + I + G, lecz także wielkość eksportu. Jeżeli 
strumień produktów, które różne podmioty są skłonne nabyć w danej gospo-
darce (czyli realną wielkość popytu globalnego), wyrazimy za pomocą bieżą-
cych cen w pieniądzu, to otrzymamy wydatki globalne (nominalną wielkość 
popytu globalnego), czyli strumień pieniądza kierowany w badanym okresie na 
produkty danej gospodarki. C + I + G to wielkość popytu krajowego (w ujęciu 
pieniężnym wydatki podmiotów krajowych), czyli strumień produktów naby-
tych w badanym okresie przez podmioty krajowe. Ex – Im to saldo bilansu 
handlowego danego kraju (inaczej eksport netto, w przybliżeniu saldo bilansu 
obrotów bieżących). W ujęciu pieniężnym saldo to stanowi różnicę między 
wpływami z eksportu, a wydatkami na import. Aby wyznaczyć dla badanego 
okresu poziom wydatków globalnych, należy zatem wydatki podmiotów kra-
jowych skorygować o saldo bilansu handlowego. Współcześnie w dobie glo-
balizacji efekty międzynarodowych stosunków gospodarczych mają ogromne 
znaczenie dla bogactwa krajowego.

Ważnym elementem bogactwa krajowego patrząc przez analizę zagregowa-
nego popytu jest zmiana poziomu cen, które przekładają się na stopy procen-
towe, a to z kolei ma wpływ na realny zasób pieniądza. Spadek poziomu cen 
powoduje w rezultacie wzrost siły nabywczej nominalnego zasobu pieniądza. 
Ze względu na to, że istniejąca suma pieniędzy umożliwi zawarcie większej 
ilości transakcji (większa siła nabywcza) oznacza to zwiększenie się rzeczy-
wistego zasobu pieniądza. Spadek poziomu cen zwiększa więc realny zasób 
pieniądza. To samo zaszłoby, gdyby przy niezmienionym poziomie cen wzrosła 
wielkość zasobów pieniądza. W tych przypadkach stopa procentowa obniży 
się, co wpłynie na zwiększenie planowanych inwestycji. Wzrost inwestycji przy 
pomocy procesu mnożnikowego przełoży się na dużo większy wzrost poziomu 
realnego dochodu narodowego. Na wydatki podmiotów krajowych składają się 
(Marciniak 2005, 452):
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• C – wydatki konsumpcyjne (wydatki gospodarstw domowych na cele 
konsumpcyjne),

• I – wydatki inwestycyjne (wydatki firm na zakup produktów na cele 
produkcyjne),

• G – wydatki państwa na zakup produktów (częścią wydatków glo-
balnych nie jest drugi rodzaj wydatków państwa, tzw. wydatki trans-
ferowe, np. zasiłki dla bezrobotnych, emerytury, dotacje dla nieren-
townych przedsiębiorstw, odsetki od długu publicznego. Państwo, 
dokonując tych wydatków, nie kreuje bowiem wielkości popytu glo-
balnego (nie wiąże się z nimi zakup produktów przez państwo).

Należy również zauważyć, że przy niższych cenach społeczeństwo odczuwa 
większe bogactwo realne, co wywołuje wyższą swobodę w wydawaniu swoich 
pieniędzy. Omówione zjawiska prowadzą do wywołania efektu realnych sald 
lub inaczej efektu realnego bogactwa, które oddziałuje na planowaną kon-
sumpcję i inwestycje. Podsumowując obniżka poziomu cen powoduje wzrost 
poziomu dochodu narodowego, co przedstawiono na rysunku 2.3.

Rysunek 2.3. Wpływ obniżki poziomu cen na stopy procentowe, a przez to na inwestycje 
i konsumpcję, co przekłada się na poziom dochodu narodowego

Całkowite 
planowane 

wydatki (TPE) 

Realny dochód narodowy i produkcja (Y) 

C1 + I1 + G = TPE1

Y1 Y2 

C2 + I2 + G = TPE2Linia 45º 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Samuelson, Nordhaus (2004, 115).

Natomiast to, w jakim stopniu dana zmiana poziomu cen zmieni realny 
dochód narodowy zależy od kilku czynników, w tym od (Kaźmierczak 2003, 93):

• reakcji stóp procentowych na zmianę wielkości realnych zasobów 
pieniądza,
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• reakcji wydatków inwestycyjnych na zmianę stóp procentowych,
• reakcji wydatków konsumpcyjnych na zmianę realnego bogactwa 

ludności,
• reakcji transakcyjnego popytu na pieniądz na zmianę poziomu 

dochodu narodowego.

Dodatkowo należy odróżniać ruch wzdłuż krzywej zagregowanego popytu 
od przesunięcia całej krzywej. Wśród czynników, które powodują przesunięcie 
całej krzywej zagregowanego popytu należy wymienić:

• zmiany realnego dochodu,
• oczekiwania dotyczące inflacji,
• realne stopy procentowe,
• poziom optymizmu konsumentów i przedsiębiorców, co do przy-

szłego poziomu aktywności gospodarczej,
• politykę fiskalną,
• politykę monetarną.

Kiedy w badanym okresie wielkość popytu globalnego (wydatki globalne) 
jest równa wielkości produkcji (wytworzonemu w danej gospodarce strumie-
niowi produktów, czyli dochodom globalnym), gospodarka jest w równowa-
dze. Oznacza to, że produkt narodowy i poziom cen kształtują się na takim 
poziomie, na którym nabywcy są gotowi kupować to co przedsiębiorstwa są 
w gotowe sprzedać. Natomiast kiedy bieżąca wielkość popytu globalnego jest 
większa lub mniejsza od bieżącej wielkości produkcji występuje tzw. nierów-
nowaga w gospodarce. W wyniku tego w gospodarce uruchamiają się procesy 
dostosowawcze, takie jak: zmiana przeciętnego poziomu cen, zmiana realnej 
wielkości produkcji, czyli zmiana aktywności gospodarczej, czy zmiana salda 
w bilansie handlowym (Malinowski 2014). W gospodarce występuje wiele 
zjawisk i zdarzeń gospodarczych. Między nimi zachodzą różne zależności 
m.in. o naturze przyczynowo-skutkowej. Zadaniem ekonomii jest znajdowa-
nie i badanie zależności między różnymi zjawiskami gospodarczymi. Tego 
typu zależności można prezentować w różny sposób, opisowy, graficzny lub 
w postaci modeli matematycznych, czyli uproszczonego obrazu rzeczywistości 
w gospodarce (Beksiak 2001, 46). Zgodnie z teorią agregatowego popytu to 
zmiany popytu decydują o zmianach PKB. Poziom agregatowego popytu kształ-
tują od środka dwie różne rodzajowo siły, a mianowicie siły realne i finansowe. 
Uproszczony model agregatowego popytu nosi nazwę krzyża keynesowskiego. 
Wydatek autonomiczny tworzą elementy składowe popytu agregatowego. 

06_Gospodarka i społecze�stwo w dobie finansjalizacji.indd   61 2020-10-20   14:28:20



A. Gemzik-Salwach, K. Opolski (redakcja) – Gospodarka i społeczeństwo w dobie finansjalizacji

cedewu.pl62

Oczywiste jest, że zanim dane dobra wejdą do tzw. koszyka zakupów to muszą 
zostać wytworzone przez producentów. Inaczej mówiąc, zanim wydatek auto-
nomiczny pojawi się po stronie popytu to musi on najpierw fizycznie wystą-
pić po stronie podaży. Dlatego rozróżniamy pojęcia autonomiczny wydatek 
podażowy, czyli dobra wytworzone przez producentów z myślą, iż zostaną 
nabyte przez podmioty gospodarujące oraz autonomiczny wydatek popytowy, 
czyli towary nabyte przez podmioty gospodarujące, co równocześnie stanowi 
dopływ w modelu popytu globalnego. Natomiast oczywiste jest, że wytwórcy 
dóbr podejmując się produkcji zawsze kierują się tym, co dzieje się po stronie 
popytu. Można powiedzieć, że wielkość podaży jest sterowana przez przewidy-
wany popyt. Dla praktycznego wykorzystania modelu agregatowego popytu do 
stymulowania wzrostu PKB nie wystarczy poznanie samego kierunku występu-
jących zależności, ale konieczne jest również wymierne wyrażenie tych zależ-
ności w postaci funkcji odpływów i dochodu. Ta funkcja bowiem pokazuje 
siłę przełożenia zjawiska „przyczyny” na zjawisko „skutek” (Próchnicki 2000, 
137), co z kolei pozwala nie tylko na wyjaśnienie zaistniałych zdarzeń gospo-
darczych, ale również na ich przewidywanie. Takie analizy pozwolą wykorzy-
stać model popytu globalnego jako system wczesnego ostrzegania i możliwości 
stosowania odpowiednich instrumentów zapobiegawczych na występowanie 
niekorzystnych zjawisk gospodarczych. Zatem dotychczasowe rozważania 
pozwalają stwierdzić, że zmiany w poziomie popytu globalnego poprzez pro-
cesy mnożnikowe wywierają poważne zmiany w poziomie PKB.

Pomiędzy popytem w ujęciu mikroekonomicznym, a globalnym zacho-
dzą również zależności wspólne, czyli takie, które przekładają się na popyt 
zagregowany. Między innymi badania wykazały, że w miarę wzrostu przecięt-
nego dochodu na jednego członka rodziny nie tylko rośnie ogólny popyt, ale 
zmienia się również jego struktura. Zmiany te wyrażają się zmniejszeniem 
procentowego udziału wydatków na żywność oraz inne dobra niższego rzędu 
i zwiększenie udziału wydatków na dobra wyższego rzędu. Prawidłowość tą 
wyraża się w literaturze „prawem Engla”, czyli tezą głoszącą, że poziom życia 
społeczeństwa jest tym wyższy, im niższy jest udział wydatków na dobra pod-
stawowe (Sloman 2001, 316). Dla danego poziomu popytu autonomicznego, 
zmiany dochodu prowadzą do ruchów wzdłuż danej krzywej zagregowanego 
popytu. Zadaniem krzywej popytu globalnego jest pokazanie zmian w popycie 
wywołanych bezpośrednio przez zmiany dochodu. Wszystkie inne źródła zmian 
popytu globalnego muszą być pokazane jako przesunięcie krzywej popytu 
globalnego. Teoria dochodu absolutnego Keynesa mówi, że wielkość wydat-
ków konsumpcyjnych zależy od poziomu bieżących dochodów gospodarstw 
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domowych. Wraz ze wzrostem dochodów wydatki konsumpcyjne rosną, ale ich 
udział w dochodzie jest coraz mniejszy, ponieważ w miarę wzrostu dochodów 
pojawiają się też oszczędności. Głównym czynnikiem pobudzającym wzrost 
gospodarczy w krótkim okresie jest popyt konsumpcyjny i inwestycyjny (kra-
jowy i zagraniczny), czyli popyt globalny, który jest odzwierciedleniem bogac-
twa krajowego i siły nabywczej. Natomiast w długim okresie tym czynnikiem 
jest dostateczna podaż i efektywność czynników wytwórczych.

2.3. Dane statystyczne prezentujące bogate 
społeczeństwa

W tym podrozdziale prześledzimy dane dotyczące bogatych społeczeństw 
w ramach kolejnych modyfikacji miernika PKB. PKB nominalny (nominal 
gross domestic product) to łączna wartość dóbr i usług wytworzonych w danym 
kraju obliczana według bieżącej wartości pieniądza, czyli że wartość produkcji 
wyrażona jest w cenach obowiązujących w okresie, kiedy ta produkcja została 
wytworzona.

Tabela 2.2. 25 największych gospodarek świata uwzględniając PKB nominalny w roku 2018
Miejsce Kraj 2018 PKB (nominalnie) miliardów dolarów

- Unia Europejska 18 736

1 Stany Zjednoczone 20 580

2 Chiny 13 368

3 Japonia 4 971

4 Niemcy 3 951

5 Wielka Brytania 2 828

6 Francja 2 780

7 Indie 2 718

8 Włochy 2 075

9 Brazylia 1 867

10 Korea Południowa 1 720

11 Kanada 1 712

12 Rosja 1 657

13 Hiszpania 1 427
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Miejsce Kraj 2018 PKB (nominalnie) miliardów dolarów

14 Australia 1 420

15 Meksyk 1 222

16 Indonezja 1 022

17 Holandia 914

18 Arabia Saudyjska 786

19 Turcja 771

20 Szwajcaria 705

21 Tajwan 589

22 Polska 585

23 Szwecja 556

24 Belgia 532

25 Argentyna 519

Źródło: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, http://www.imf.org, (25.08.2020).

Powyższe wartości gospodarek w PKB nominalnym mogą zostać wykorzy-
stane przez inwestorów i przedsiębiorców do wejścia na rynek, który w bieżą-
cych wartościach pieniężnych odznacza się najwyższą wartością. Realny PKB 
opisuje wartość wszystkich finalnych dóbr i usług wytworzonych w badanym 
okresie, na terytorium danego kraju, liczona w cenach rynkowych w okresie 
bazowym. Realny PKB jest właściwym miernikiem zmian produkcji w czasie 
(wzrostu gospodarczego), ponieważ zmienia się tylko z powodu zmieniania się 
rozmiaru fizycznego produkcji krajowej. Wzrost cen bieżących (inflacja) nie 
ma zatem wpływu na realny PKB. Natomiast zestawienie państw świata pod 
względem ich produktu krajowego brutto ważonego parytetem siły nabywczej 
(tabela 2.3) jest bardziej odpowiednie i lepiej oddaje prawdzie porównanie, 
aniżeli rozważając jedynie nominalny PKB.

Tabela 2.3. Największe gospodarki na świecie uwzględniając PKB ważony parytetem siły 
nabywczej w roku 2018 i zakres zmian w latach 2009-2012 w milionach dolarów

Miejsce Kraj 2009 2010 2011 2012 2018

- Świat 70 306 267 74 879 425 79 285 920 83 140 055 127 044 182

- Unia Europejska 14 781 117 15 280 171 15 851 442 16 092 525 20 982 857

1. Chiny 9 049 450 10 128 399 11 305 769 12 405 670 23 159 107

2. Stany Zjednoczone 13 973 650 14 498 925 15 075 675 15 684 750 19 390 600

3. Indie 3 568 114 4 021 765 4 425 642 4 684 372 9 459 002

4 Japonia 4 139 049 4 389 483 4 457 555 4 627 891 5 428 813
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Miejsce Kraj 2009 2010 2011 2012 2018

5 Niemcy 2 805 485 2 957 378 3 113 927 3 197 069 4 170 790

6 Rosja 2 116 880 2 241 698 2 387 934 2 513 299 4 007 831

7 Indonezja 2 006 540 2 186 538 2 294 178 2 355 586 3 242 771

8 Brazylia 961 180 1 034 646 1 125 286 1 216 738 3 240 319

9 Wielka Brytania 2 155 158 2 223 252 2 291 431 2 336 295 2 914 042

10 Francja 2 068 941 2 131 478 2 213 780 2 254 067 2 835 746

11 Meksyk 1 467 719 1 566 306 1 662 364 1 758 396 2 458 357

12 Włochy 1 745 373 1 799 174 1 844 392 1 832 916 2 310 902

13 Turcja 877 359 970 496 1 075 467 1 123 380 2 173 227

14 Korea Południowa 1 362 830 1 468 326 1 554 324 1 613 921 2 029 032

15 Hiszpania 691 515 752 852 834 097 906 806 1 773 906

16 Arabia Saudyjska 1 357 026 1 370 730 1 405 787 1 410 628 1 773 551

17 Kanada 1 311 057 1 370 641 1 435 781 1 488 311 1 769 270

18 Iran 885 940 950 734 1 000 396 999 199 1 644 705

19 Australia 846 334 880 090 920 751 970 764 1 246 475

20 Tajlandia 538 822 588 669 601 682 651 856 1 233 737

21 Egipt 582 489 644 347 716 451 743 121 1 201 188

22 Tajwan 734 800 824 744 876 567 903 469 1 185 480

23 Polska 659 649 679 354 700 723 800 185 1 121 009

24 Nigeria 687 539 723 721 771 088 800 934 1 118 756

25 Pakistan 505 470 528 035 597 936 709 391 1 056 987

Źródło: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, http://www.imf.org, (25.08.2020).

Parytet siły nabywczej, czyli kurs walutowy wyliczony w oparciu o porów-
nanie cen sztywno ustalonego koszyka towarów i usług w różnych krajach 
w  tym samym czasie, wyrażonych w  walutach tych krajów. Parytet siły 
nabywczej pozwala na rozwiązanie problemu dokonywania międzynarodo-
wych porównań miernikiem PKB. Zasadniczą kwestią jest zebranie danych 
o cenach z  zagregowanej listy towarów i usług, która zawiera produkty 
porównywalne i reprezentatywne dla analizowanych krajów. Parytet siły 
nabywczej jest właściwszym wskaźnikiem od finansowego kursu waluto-
wego, gdyż uwzględnia siłę nabywczą ludności. PKB ważony parytetem siły 
nabywczej pokazuje tym samym oprócz wielkości gospodarki również siłę 
nabywczą tej gospodarki. Natomiast, aby przeanalizować bogactwo społe-
czeństwa należy przedstawić wartość miernika PKB na jednego mieszkańca, 
co przedstawiono w tabeli 2.4.
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Tabela 2.4. 25 najbogatszych społeczeństw według miernika PKB (parytet siły 
nabywczej) na jednego mieszkańca w roku 2018 w dolarach międzynarodowych4

Miejsce Kraj Wartość pieniężna w dolarach 
międzynarodowych

1 Katar 130 475 
2 Luksemburg 106 705
3 Singapur 100 345
4 Brunei 79 530
5 Irlandia 78 785
6 Norwegia 74 356
7 Zjednoczone Emiraty Arabskie 69 382
8 Kuwejt 67 000
9 Szwajcaria 64 649

10 Hongkong 64 216
11 Stany Zjednoczone 62 606 
12 San Marino 60 313
13 Holandia 56 383
14 Arabia Saudyjska 55 944
15 Islandia 55 917
16 Tajwan 53 023
17 Szwecja 52 984
18 Niemcy 52 559
19 Australia 52 373
20 Austria 52 137
21 Dania 52 121
22 Bahrajn 50 057
23 Kanada 49 651
24 Belgia 48 245
25 Oman 46 584
- Unia Europejska 43 148

Źródło: Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu, (25.08.2020).

PKB na jednego mieszkańca pokazuje nam średnią wartość pieniężną do 
dyspozycji jaka przypada na jednego obywatela danego kraju. W tym przy-
padku ciekawa byłaby również analiza tzw. rozwarstwienia społecznego, czyli 
zróżnicowania w społeczeństwie pod względem ekonomicznym. Warto zazna-
czyć, że różnorodność jest naturalną cechą każdego społeczeństwa, co bywa 
niejednokrotnie źródłem rozwoju społecznego i siły społeczeństwa. Jednak 

4 Umowna waluta stworzona na bazie dolara amerykańskiego, służąca do wyrażania realnego poziomu 
PKB i jego składowych, tj. do wyeliminowania wpływu różnic w poziomach cen między państwami lub 
innymi jednostkami terytorialnymi. Teoretycznie za jednego dolara międzynarodowego można kupić 
taką samą część określonego koszyka dóbr i usług w każdej gospodarce. Kurs dolara międzynarodowe-
go w walucie lokalnej danego państwa ustala się na podstawie różnicy między siłą nabywczą dolara 
amerykańskiego w Stanach Zjednoczonych i porównywanym państwie.
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zdarza się, że rozwarstwienie społeczne, np. właśnie pod względem ekono-
micznym, jest tak wyraźne, że hamuje to rozwój społeczny i stanowi źródło 
konfliktów. W zestawieniu tym Polska zajmuje 45. miejsce, po Słowacji, Litwie, 
Estonii i Portugalii, a przed Węgrami, Rosją i Grecją. Miernik ten pozwala 
również zobaczyć efektywność tworzenia wartości dodanej przypadającą na 
jednostkę ludzką w badanej gospodarce. PKB na jednego mieszkańca poka-
zuje dalsze poszukiwania doskonalszych metod pozwalających na porównania 
gospodarek.

*   *   *
Rozwój społeczny nie ma charakteru otwartego, lecz cykliczny, a społeczeń-

stwa przechodzą przez powtarzające się, podobne stadia rozwojowe. Współ-
cześnie w ramach poszukiwania dokładniejszych mierników prowadzi się 
badania kompleksowo przeprowadzając analizy zarówno rozwoju gospodar-
czego, jak i społecznego. Jednak niezmiernie trudno jest przedstawić proces 
rozwoju ekonomicznego, czy stan dobrobytu danego społeczeństwa za pomocą 
jednego uniwersalnego miernika. Dlatego w ramach rozwoju i chęci całościo-
wego zbadania pewnych zjawisk gospodarczych tworzy się tzw. mierniki syn-
tetyczne, które zawierają co najmniej kilka wskaźników, które w swojej idei 
mierzą różne aspekty dobrobytu.

Badając i oceniając dobrobyt społeczny, z jednej strony – chcemy dokonać 
jak najbardziej wnikliwego, wszechstronnego i wieloaspektowego opisu roz-
woju społecznego, z drugiej zaś strony – opracować wyrazisty jednowskaźni-
kowy pomiar. W przypadku pierwszego rozwiązania wyłania się co najmniej 
kilka ważnych przeszkód: niedostępność wielu danych, nieprzejrzystość (roz-
mycie) obrazu złożonego z setek wskaźników, znaczny koszt prowadzonych 
badań oraz lekceważenie takich wskaźników przez ekonomistów i polityków 
zapatrzonych w sukces gospodarczy mierzony wzrostem PKB. Pomiary jed-
nowskaźnikowe mają takie same wady, ale i takie same zalety, jak wskaźniki 
wzrostu gospodarczego, np. PKB, ponieważ w  trakcie badań gubią także 
wiele ważnych spraw (Stiglitz et al., 2019). Przez to nie dojdziemy do wielu 
istotnych wniosków i decydenci nie będą wiedzieli, jakie obszary życia wyma-
gają zmian (Miciuła 2017). Wiadomo, że wszystkie mierniki posiadają zalety 
i wady. Obecnie najpopularniejszym miernikiem jest HDI, mimo wyliczania 
jedynie trzech czynników (wielu uproszczeń). Jednak ze względu na fakt, iż 
stosunkowo łatwo i szybko można go obliczyć, jest on stosowany w najszer-
szym zakresie, zaś wskaźnik jakości życia (Quality of Life Index) uważany za 
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dostarczający wielu istotnych informacji w różnych dziedzinach życia, niestety 
wymaga wielu, często trudnych obliczeń. Dlatego w dalszym ciągu ekonomiści 
pracują nad znalezieniem bardziej optymalnego wskaźnika lub zestawu wskaź-
ników do pomiaru dobrobytu społeczno-ekonomicznego. Poziom dobrobytu 
społeczno-ekonomicznego bowiem odnosi się nie tylko do wielkości ekono-
micznych, mówiących o wielkości produkcji i stanie posiadania majątku, ale 
również dotyczy takich elementów, jak: bezpieczeństwo, stan samorealizacji, 
partycypacja w zarządzaniu i możliwości wpływania na znaczące wydarzenia 
narodowe, czy stan środowiska przyrodniczego, w którym przyszło żyć. Widać 
więc, iż na jakość życia wpływa wiele różnorodnych, często subiektywnych 
cech. W dotychczasowych badaniach (psychologów, socjologów i ekonomi-
stów) analizując jakość życia bierze się pod uwagę takie czynniki, jak: ochronę 
zdrowia, bezpieczeństwo życia, stan środowiska naturalnego, stopę życiową 
mieszkańców, stan transportu, możliwości edukacji i kształcenia, infrastruk-
turę sportową, dostęp do kultury, czy sieć handlową. Widzimy więc, iż na 
dobrobyt społeczny i ekonomiczny oddziałuje wiele czynników mierzalnych 
i niemierzalnych, np. ilość dóbr trwałego użytku, długość życia, stan zdro-
wia, czy stan środowiska naturalnego. Dlatego tak trudno stworzyć uznany 
i pełny wskaźnik syntetyczny tego zjawiska. Przykładowo PKB jest jedynie 
miarą produkcji, a nie dobrobytu i tak też powinien być interpretowany. Współ-
cześnie wiele wskaźników oprócz mierzenia tylko wartości pieniężnych stara 
się ustalić takie dobra jak czas wolny, dostęp do służb medycznych, kultura 
pracy i wiele innych czynników pozaekonomicznych, które niewątpliwie mają 
wpływ na dobrostan całych społeczeństw. Mierniki dotyczące wzrostu i roz-
woju gospodarczego zmierzają współcześnie poza badaniami majątkowymi, 
również w kierunku jakości życia oraz tzw. rozwoju społecznego w szerszym 
aspekcie niż sama istota gospodarki. Przykładowym wskaźnikiem socjoeko-
nomicznego rozwoju danego kraju, który stał się alternatywnym miernikiem 
w stosunku do PKB, jest HDI (Human Development Index), który zawiera trzy 
składniki, a jednym z nich jest PKB na mieszkańca. W niniejszym rozdziale 
uwypuklono i opisano w szerszym ujęciu popyt globalny, jako ten element, 
który odgrywa ogromną rolę w ekonomii państw i społeczeństw. Jest on jedno-
cześnie odzwierciedleniem ich dobrobytu. Poddano także analizie powszechnie 
stosowane mierniki stanu gospodarki oraz wzrostu i rozwoju gospodarczego. 
Natomiast w praktycznym aspekcie zaprezentowano dane statystyczne, które 
prezentują sposób mierzenia stanu bogactwa społeczeństwa oraz pokazano 
perspektywy rozwoju mierników pozwalających na kompleksową analizę 
gospodarek i rozwoju społeczeństw w dobie finansjalizacji.
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aleksandra nocoń

Rozdział 3
Kiedy rozpocząć normalizację 

współczesnej polityki pieniężnej 
w warunkach finansjalizacji gospodarki 

światowej?

Banki centralne stoją obecnie przed niezwykle istotnym wyzwaniem – 
potrzebą określenia uporządkowanego schematu postępowania normalizując 
swą politykę pieniężną w warunkach dokonującej się finansjalizacji gospodarki 
światowej. Dlatego też zarówno środowiska akademickie, ekonomiści, przed-
stawiciele instytucji centralnych, jak również praktycy bankowości centralnej 
stawiają dzisiaj trzy pytania:

1. Jak będzie wyglądał proces normalizacji współczesnej polityki pie-
niężnej? W większości podkreślają oni, iż proces normalizacji będzie 
wiązał się z podniesieniem poziomu stóp procentowych oraz działa-
niami w kierunku zmniejszenia wielkości bilansów banków central-
nych. Wydaje się więc, iż te dwa działania będą stanowiły fundament 
normalizacji.

2. Czy standardowa polityka monetarna, będąca rezultatem skutecznej 
realizacji procesu normalizacji będzie wyglądała tak, jak przed glo-
balnym kryzysem finansowym? Ogólny pogląd wskazuje jednak, iż 
nie ma możliwości całkowitego powrotu do polityki pieniężnej sprzed 
globalnego kryzysu finansowego. Nowe instrumenty – niestandar-
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dowe i nadzwyczajne zostały w pewnym stopniu włączone do trady-
cyjnego instrumentarium banków centralnych.

3. Jak będą wyglądały banki centralne w nowej rzeczywistości (tzw. new 
normal), tworzonej równolegle z dokonującym się procesem finan-
sjalizacji? W następstwie globalnego kryzysu finansowego zmianom 
uległ bowiem zakres mandatu przyznanego bankom centralnym. 
Obejmuje on obecnie nowe obowiązki – w kierunku odpowiedzialno-
ści za stabilność finansową oraz sprawowanie nadzoru makroostroż-
nościowego.

Zasadne wydaje się więc podjęcie teoretycznych rozważań na temat istoty 
samego procesu normalizacji współczesnej polityki pieniężnej, jak i poten-
cjalnego czasu jego realizacji, biorąc pod uwagę zarówno argumenty za, jak 
i przeciw wczesnym działaniom normalizującym w warunkach procesu finan-
sjalizacji gospodarki globalnej. Celem rozdziału jest więc próba identyfikacji 
argumentów przemawiających za wczesną, a także za późną normalizacją 
współczesnej polityki pieniężnej.

3.1. Istota procesu normalizacji polityki pieniężnej 
w warunkach finansjalizacji gospodarki światowej

Normalizacja – w ogólnym ujęciu – jest procesem powrotu do tradycyj-
nej polityki pieniężnej. Najczęściej utożsamiana jest z przywróceniem stanu 
polityki monetarnej sprzed globalnego kryzysu finansowego. Z drugiej strony, 
może oznaczać transformację polityki monetarnej w kierunku nowej jakości, 
dotychczas nieznanej bankom centralnym – new normal (szerzej: Nocoń 2018, 
124-126). Brak dotychczasowych doświadczeń banków centralnych w reali-
zacji działań normalizujących stanowi niewątpliwie czynnik utrudniający ich 
implementację. Ponadto studia literaturowe wskazują znikomą liczbę badań 
i publikacji z tego zakresu. Prawidłowe określenie oraz wdrożenie założeń 
wyjścia jest więc niezwykle trudne w przypadku braku ram teoretycznych 
(Cecioni, Ferrero, Secchi 2011). Z kolei normalizacja bez jasno sformułowa-
nych założeń, implementowana ad hoc, może destabilizować sektor bankowy, 
a finalnie cały system finansowy. Szczegółowe wytyczne są także kluczowe dla 
skuteczności samego procesu. Dlatego tak ważne jest uprzednie precyzyjne 
określenie założeń strategii wyjścia, jeszcze przed podjęciem decyzji o roz-
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poczęciu procesu normalizacji. Alan Greenspan – były przewodniczący Rady 
Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej, w tym kontekście użył metafory, 
iż „aby zawrócić tankowiec do portu, manewr odwrotu musi rozpocząć się 
wiele mil wcześniej” (De Vijlder 2016, 6). Właściwe przygotowanie do procesu 
normalizacji, podjęte odpowiednio wcześnie – jeszcze w czasie stosowania 
niekonwencjonalnych narzędzi, pozwoli zatem uniknąć negatywnych skutków 
„wyjścia” oraz wspierać pozytywne rezultaty powstałe w okresie implementacji 
niestandardowej polityki monetarnej.

Proces normalizacji nie zachodzi więc automatycznie, wymaga pewnych 
skoordynowanych i zaplanowanych działań władz monetarnych. Ich zakres 
w głównej mierze uzależniony jest od kształtowania się sytuacji gospodarczej 
i finansowej w danym kraju. Zaostrzanie polityki pieniężnej jest trudne, a kon-
sekwencje zbyt późnej normalizacji mogą być znaczące. Obniżanie poziomu 
stóp procentowych, kiedy aktywność gospodarcza spowalnia, a inflacja maleje, 
jest stosunkowo łatwe. Jednakże znacznie trudniejszy jest proces podwyższa-
nia stóp procentowych, kiedy gospodarka zmierza w stronę ożywienia. Jest to 
tym bardziej istotne, gdy sygnały dotyczące trwałego wzrostu nie są całkowicie 
jednoznaczne. Tym samym należy podkreślić, iż o ile luzowanie polityki pie-
niężnej w okresie kryzysu finansowego wiązało się z niezwykłą odwagą ban-
ków centralnych, o tyle spodziewane jest, iż faza normalizacji będzie wyma-
gała jej znacznie więcej.

Proces normalizacji współczesnej polityki monetarnej jest o tyle trudny i zło-
żony, iż jego realizacja będzie dokonywała się równolegle z postępującą finansjali-
zacją gospodarki światowej. Choć globalny kryzys finansowy podważył charakter 
oraz spowolnił skalę, siłę i szybkość nowego stadium kapitalizmu – kapitalizmu 
finansowego (Toporowski 2020), to niewątpliwie nie odwrócił on jego skutków, tj. 
faktu, iż system finansowy stał się bardziej „kruchy” i narażony na niestabilność. 
Pojęcie finansjalizacji (finansyzacji, ufinansowienia) pochodzi od angielskiego 
terminu financialization. Oznacza sytuację, w której „elity oraz rynki finansowe 
uzyskują coraz większy wpływ na politykę ekonomiczną, jak i efekty gospoda-
rowania” (Ratajczak 2009, 19). Semantycznie jest to pojęcie o zbliżonej treści 
znaczeniowej z „giełdyzacją” (Kowalik 2009), czy „bankokracją” (Gwiazdowski 
2008). Definicja finansjalizacji wskazuje na szczególną i rosnącą rolę sfery finan-
sowej w funkcjonowaniu gospodarki. Rynki i elity finansowe zdobywają coraz 
większy wpływ na politykę gospodarczą (w wymiarze mikro- i makroekonomicz-
nym) oraz efekty gospodarowania (Epstein 2005; Stockhammer 2004; Boyer 
2000). Kondycja instytucji bankowych o znaczeniu systemowym determinuje 
więc kondycję gospodarki światowej (Szunke 2014, 97-111).
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Z punktu widzenia procesu normalizacji polityki monetarnej, finansjaliza-
cja spowodowała także zmiany w kształcie cyklu koniunkturalnego, powodując 
jego skrócenie oraz większą zmienność. W szczególności dotyczy to okresów 
rozkwitu oraz depresji (por. rysunek 3.1).

Rysunek 3.1. Zmiany cyklu koniunkturalnego na skutek procesu finansjalizacji

Czas

Czas

Zmienność cyklu

Zmienność cyklu

Cykl koniunkturalny 
przed finansjalizacją 

Cykl koniunkturalny 
w okresie finansjalizacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Roche (2011, 6).

Dlatego tym trudniej będzie powrócić bankom centralnym do „tradycyj-
nej” polityki monetarnej, biorąc pod uwagę coraz krótsze okresy relatywnej 
stabilności systemu finansowego, kiedy władze monetarne mogą posługiwać 
się tradycyjnym instrumentarium oraz większą amplitudę pomiędzy odżywie-
niem a recesją, co niejako obliguje banki centralne do podejmowania bardziej 
radykalnych kroków.

3.2. Czas normalizacji

Dla wielu banków centralnych kluczowym problemem w procesie norma-
lizacji jest to, kiedy zakończyć luzowanie polityki pieniężnej (ekspansywną 
politykę monetarną) i rozpocząć jej zacieśnianie (restrykcyjną politykę mone-
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tarną), a następnie przystąpić do realizacji przyjętych strategii wyjścia (tzw. 
exit strategies) (szerzej: Pyka, Nocoń, Cichorska 2016). Banki centralne na 
świecie (m.in. w Stanach Zjednoczonych oraz w Japonii) wskazują, iż powi-
nien być to moment, w którym podjęte zostaną decyzje o:

1) zakończeniu zwiększania portfela aktywów władzy monetarnej (tape-
ring purchase),

2) podniesieniu poziomu podstawowej stopy procentowej oraz rozpo-
częciu dostosowania portfela aktywów do nowego stanu równowagi 
(new steady state).

Są to dwie oddzielne decyzje. Jednak obie powinny przede wszystkim zale-
żeć od bieżących warunków ekonomicznych i finansowych. Tym samym, nie 
powinny być wdrażane w z góry ustalonym terminie. Zatem nie jest możliwie 
jednoznaczne i precyzyjne określenie czasu rozpoczęcia procesu normaliza-
cji. Zakończenie luzowania polityki monetarnej powinno nastąpić, gdy zaist-
nieją uzasadnione przypuszczenia, że gospodarki powrócą na ścieżkę wzrostu, 
w kierunku wyższego poziomu wykorzystania zasobów, a inflacja będzie zmie-
rzać w kierunku celu oraz gdy ta ścieżka zostanie utrzymana pomimo wycofy-
wania niestandardowych instrumentów polityki monetarnej. Jednak niezwykle 
trudno jest określić, kiedy zmienne makroekonomiczne wkroczą na powyższą 
ścieżkę i będą w stanie się na niej utrzymać, nawet w warunkach zaprzestania 
dalszego luzowania i zakończenia programów wykupu aktywów.

Jeżeli wycofywanie się z narzędzi niestandardowych nastąpi wobec znacz-
nego poziomu niepewności, co do utrzymywania się gospodarki i inflacji na 
pożądanej ścieżce wzrostu, polityka pieniężna w warunkach niskich stóp pro-
centowych w jeszcze większym stopniu zostanie uzależniona od kształtowania 
się oczekiwań, co do przyszłej ścieżki stóp procentowych. Wówczas niezwy-
kle ważne staje się sprecyzowanie warunków dla rzeczywistego zacieśniania, 
tj. podwyższania poziomu stóp procentowych, podkreślając jednocześnie, iż 
zakończenie ekspansji aktywów banku centralnego oraz decyzje dotyczące stóp 
procentowych są niezależne.

Rozważając kwestię czasu rozpoczęcia procesu normalizacji polityki mone-
tarnej, należy zwrócić uwagę na cztery istotne kwestie. Pierwszym problemem 
jest to, kiedy należy podjąć ryzyko jego realizacji. Zbyt szybkie wycofywanie 
instrumentów niestandardowych w  warunkach finansjalizacji gospodarki 
światowej może zagrażać rysującemu się wzrostowi gospodarczemu. Z drugiej 
strony – zbyt długie ich utrzymywanie może stanowić ryzyko dla długookreso-
wej stabilności makroekonomicznej i finansowej (por. rysunek 3.2).

06_Gospodarka i społecze�stwo w dobie finansjalizacji.indd   75 2020-10-20   14:28:21



A. Gemzik-Salwach, K. Opolski (redakcja) – Gospodarka i społeczeństwo w dobie finansjalizacji

cedewu.pl76

Rysunek 3.2. Zbyt wczesna versus zbyt późna normalizacja polityki pieniężnej

Zbyt wczesna normalizacja 
polityki pieniężnej

Zbyt późna normalizacja 
polityki pieniężnej 

Źródło: opracowanie własne.

Dlatego też nasuwa się pytanie, czy bardziej korzystne dla instytucji mone-
tarnej jest podjęcie implementacji strategii wyjścia odpowiednio wcześnie, 
kiedy pojawiają się pierwsze przesłanki ożywienia gospodarczego, czy też 
lepiej będzie wydłużyć w czasie rozpoczęcie normalizacji do czasu pełnej sta-
bilizacji systemu finansowego?

Szybkie podjęcie procesu normalizacji pozwoli niewątpliwie przeciwdzia-
łać nadmiernej ekspansji bilansu banku centralnego oraz narastającemu pozio-
mowi ryzyka wzrostu inflacji (por. rysunek 3.3). Z drugiej strony, może spo-
wodować osłabienie koniunktury gospodarczej (lub nawet powrót na ścieżkę 
recesji), będącej pozytywnym rezultatem niestandardowych instrumentów. 
Dotychczasowe doświadczenia z wycofywania niekonwencjonalnych narzędzi 
wskazują na pewien element nieodwracalności. Dzieje się tak, ponieważ sku-
teczność niestandardowej polityki banków centralnych zależy w dużym stop-
niu od tego, jak długo spodziewane jest kontynuowanie owej polityki w takim 
kształcie. Na przykład, jeżeli oczekiwane jest jedynie krótkotrwałe zasilanie 
sektora bankowego w płynność, banki komercyjne są niechętne do zwiększania 
swojej akcji kredytowej (González-Páramo 2009).

Ponadto, ekspansja aktywów banków centralnych generuje znaczne koszty, 
co argumentuje szybkie zakończenie stosowania niestandardowych narzędzi, 
w szczególności polityki luzowania ilościowego. Wzrost wielkości i zmiany 
w strukturze bilansu władzy monetarnej mogą wpływać na jej zdolność do 
prawidłowego przebiegu normalizacji lub społeczne zaufanie, że proces ten 
zostanie wdrożony w odpowiednim momencie bez ryzyka presji inflacyjnej. 
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Z drugiej strony, same banki centralne obawiają się, że im wyższa wartość ich 
sum bilansowych oraz dłuższy okres zapadalności instrumentów znajdujących 
się w ich aktywach, tym większe negatywne skutki normalizacji.

Rysunek 3.3. Argumenty za i przeciw wczesnej normalizacji polityki pieniężnej

Argumenty za wczesną 
normalizacją

Argumenty przeciw wczesnej 
normalizacji 

ryzyko deflacji

efekty niekonwencjonalnej 
polityki widoczne są  

z opóźnieniem

brak trwałych podstaw 
finansowych i ekonomicznych 

sprzyjających normalizacji

osłabienie koniunktury 
gospodarczej (lub powrót na 

ścieżkę recesji)

utrzymanie wiarygodności 
banku centralnego

wysokie koszty ekspansji 
aktywów władz monetarnych

przeciwdziałanie wzrostowi 
inflacji powyżej celu 

inflacyjnego

przeciwdziałanie nadmiernej 
ekspansji bilansu banku 

centralnego

Źródło: opracowanie własne.

Należy również wspomnieć, iż całkowite efekty niekonwencjonalnej poli-
tyki monetarnej widoczne są dopiero po upływie pewnego czasu, co wynika 
z istniejących w mechanizmie transmisji impulsów monetarnych opóźnień. 
Wskazuje to zatem, iż należy przestrzegać zbyt szybkich działań normalizują-
cych, których efekty mogą być determinowane postępem finansjalizacji (Yellen 
2015). Z drugiej strony, odraczanie rozpoczęcia normalizacji, w warunkach 
pełnej stabilizacji warunków funkcjonowania sektora bankowego i rynków 
finansowych może grozić nadmierną ekspansją bilansu banku centralnego oraz 
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przekroczeniem inflacji, ponad zakładany w strategii cel inflacyjny. Ponadto, 
zbyt późne podjęcie działań normalizujących zwiększa ryzyko utraty wiarygod-
ności banku centralnego, szczególnie w odniesieniu do celu utrzymania sta-
bilnego poziomu cen. Formułując założenia procesu normalizacji należy więc 
uwzględnić ewentualne konsekwencje zbyt agresywnego zacieśniania polityki 
monetarnej, w szczególności w obliczu oszczędności budżetowych, jak również 
ryzyko wynikające ze zbyt późnych działań normalizujących.

Jednocześnie, opóźniając proces normalizacji może zwiększać się ryzyko 
niestabilności systemu finansowego, poprzez oddziaływanie na wzrost eks-
pozycji ryzykownych, które czynią wyjście jeszcze trudniejszym. W szczegól-
ności, przedłużający się okres niskich stóp procentowych oraz programów 
zwiększania płynności może zagrażać mechanizmom rynkowym w efektyw-
nej alokacji zasobów, tym samym zachęcając do rolowania kredytów dla 
nierentownych inwestycji, jak również osłabiać motywacje do poprawy jako-
ści aktywów bilansów banków. Co więcej, zbyt długi okres utrzymywania 
niskich stóp procentowych może także powodować niewłaściwe podejście 
do ryzyka inwestorów, a finalnie zagrażać stabilności rynków finansowych 
(Yellen 2015).

Doświadczenia ostatnich lat pokazują jednak, iż banki centralne posiadają 
skuteczne narzędzie w postaci kształtowania poziomu stóp procentowych, 
a więc decyzji o ich podwyższeniu, gdy inflacja wzrosłaby powyżej celu. Z kolei 
z mniejszą pewnością można przypuszczać, iż w przypadku ewentualnego zbyt 
szybkiego wyjścia, złagodzenie polityki za pomocą standardowych oraz nie-
standardowych instrumentów jest w stanie ożywić słabnącą aktywność gospo-
darczą i uniknąć malejącej inflacji, a nawet deflacji. Tym samym, wydaje się, 
iż mniejsze ryzyko towarzyszy sytuacji późniejszej normalizacji, aniżeli zbyt 
wczesnego wycofywania, które może tłumić rysujące się ożywienie gospodar-
cze (Kohn 2013, 51).

3.3. Determinanty wyboru czasu podjęcia działań 
normalizujących politykę pieniężną

Trudność w określeniu właściwego czasu podjęcia czynności normalizują-
cych wynika przede wszystkim z istniejących w polityce pieniężnej opóźnień 
(after long lags). Rezultaty bieżących działań władz monetarnych są bowiem 
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obserwowane po pewnym czasie, niektóre po upływie kilku miesięcy, a inne 
nawet kilku lat. Oznacza to zatem, że decydenci (policymakers) nie mogą cze-
kać z podjęciem działań normalizujących, aż osiągnięte zostaną w pełni cele 
wcześniejszych inicjatyw, czy też zrealizowany zostanie cel inflacyjny (Yellen 
2015, 5). Planowanie, przygotowanie i sprecyzowanie założeń procesu norma-
lizacji musi więc odbywać się jeszcze w czasie, gdy banki centralne prowadzą 
niestandardową politykę monetarną.

Drugim aspektem w identyfikacji czasu normalizacji polityki monetarnej 
jest to, w jaki sposób precyzyjnie określić cele makroekonomiczne (np. stopę 
inflacji, czy wielkość produkcji), które bank centralny weźmie pod uwagę przy 
podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu normalizacji. Jedną z możliwości jest 
całkowite zorientowanie na kształtowanie poziomu inflacji oraz dostosowa-
nie go do zdefiniowanego celu inflacyjnego. W tym ujęciu, wzrost produkcji 
jest ważny wyłącznie pod kątem jego wpływu na inflację, a czas realizacji 
exit strategies byłby zależny wyłącznie od osiągnięcia celu inflacyjnego. Drugą 
możliwością jest przyjęcie jakiejś wielkości produkcji, która będzie sprzyjała 
osiągnięciu celu inflacyjnego w długim okresie. Moment podjęcia procesu 
normalizacji w dużej mierze zależy więc od warunków makroekonomicznych 
w danym czasie. Jednocześnie oznacza to, iż zaostrzanie polityki monetarnej 
może w poszczególnych jego etapach przyśpieszać, spowalniać, być wstrzymy-
wane, a nawet zmienić przebieg ustalonych wcześniej działań, jeżeli zmianie 
ulegną warunki rynkowe (Yellen 2015, 9).

Trzecią kwestią jest to, jak dużą wagę bank centralny przypisuje do ryzyka 
stabilności finansowej przy podejmowaniu decyzji o  zakończeniu polityki 
niskich stóp procentowych. Zbyt długie utrzymywanie niskich (zerowych 
bądź ujemnych stóp procentowych) może sprzyjać podejmowaniu nad-
miernego ryzyka kredytowego (credit risk) oraz ryzyka stopy procentowej  
(duration risk) przez instytucje finansowe, pełniące rolę pośredników finan-
sowych, szczególnie gdy obserwowane jest rosnące znaczenie działalności 
finansowej w aktywności podmiotów ekonomicznych o charakterze niefinanso-
wym. Szybsze rozpoczęcie normalizacji pozwoliłoby ograniczyć zakres podej-
mowanego przez nie ryzyka oraz zagrożeń z tym związanych dla stabilności 
finansowej. Jednocześnie oznacza to dłuższy okres utrzymywania się produk-
cji poniżej potencjału oraz inflacji poniżej celu, wraz z kosztami niepełnego 
wykorzystania zasobów oraz ryzykiem deflacji. W warunkach utrzymującej 
się inflacji znacznie poniżej celu oraz długotrwałego bezrobocia wydaje się, iż 
korzystne byłoby rozwiązanie takich problemów najpierw poprzez ukształto-
wanie właściwych regulacji prawnych oraz instytucjonalnej organizacji nad-
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zoru nad systemem finansowym. Wymaga to jednakże niewątpliwie czasu, co 
stanowi argument przeciw zbyt wczesnemu zacieśnianiu polityki pieniężnej.

Czwartą kwestią jest wpływ globalnych rynków finansowych oraz istotnych 
zmian w ich funkcjonowaniu, określanych na wzór rewolucji przemysłowej – 
mianem rewolucji finansowej na proces normalizacji i zakończenia polityki 
niskich stóp procentowych. Różne gospodarki stoją bowiem w obliczu różno-
rodnych wyzwań i metod reagowania na zaistniałe szoki. Obecnie państwa 
znajdują się w różnych fazach w odniesieniu do perspektyw inflacji, aktywności 
gospodarczej oraz postępu procesu finansjalizacji, wymagających zindywiduali-
zowanego podejścia do realizacji celów polityki monetarnej. Tym samym, rozpo-
częcie procesu normalizacji w poszczególnych państwach będzie odbywało się 
w rożnym czasie i wobec różnego poziomu stóp procentowych, silnie determino-
wanych przez wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne i finansowe. Z drugiej 
strony, może to spowodować wystąpienie efektów ubocznych, odzwierciedlo-
nych w znacznej zmienności rynkowych stóp procentowych oraz wahaniach 
kursów walutowych, podobnie jak rozpoczęcie nadzwyczajnej polityki mone-
tarnej miało wpływ na międzynarodowe systemy finansowe i inne gospodarki.

Wreszcie, kluczowa w określeniu czasu rozpoczęcia procesu normaliza-
cji jest również komunikacja banku centralnego z otoczeniem. Dotyczy to 
zarówno informowania o planowaniu (samym zamiarze) wyjścia z niestandar-
dowej polityki, jak i wskazania potencjalnego czasu (momentu) jego realizacji 
ze znacznym wyprzedzeniem. Ma to bowiem wpływ na oczekiwania uczestni-
ków rynku, które są istotnym elementem determinującym skuteczność polityki 
pieniężnej w warunkach niskich stóp procentowych oraz kontrolowanie ocze-
kiwań inflacyjnych w długim okresie. Po drugie, im szerzej zakrojona polityka 
informacyjna banku centralnego na temat warunków ekonomicznych, w któ-
rych normalizacja będzie realizowana, tym większa szansa, iż działania uczest-
ników rynków finansowych oraz pozostałych podmiotów gospodarczych będą 
stabilizujące. Oznacza to, iż będą one w stanie pobudzić rynek w taki sposób, 
aby zwiększyć zdolność władz monetarnych do osiągnięcia swoich celów. Po 
trzecie, ponieważ nie ma zbyt wielu wcześniejszych doświadczeń dotyczących 
normalizacji polityki pieniężnej, otoczenie nie ma możliwości przewidywania 
potencjalnych działań władz monetarnych, jak również ich skutków dla sys-
temu finansowego. Stąd też oczekiwania dotyczące polityki pieniężnej mogą 
być kształtowane wyłącznie poprzez bezpośrednie lub pośrednie komunikaty 
(zapowiedzi) banku centralnego (guidance), ogłoszenia, protokoły z posiedzeń, 
wypowiedzi itd. Wszelkie informacje władz monetarnych powinny brać pod 
uwagę następujące kwestie:
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• rolę prognoz w stosunku do osiąganych rezultatów – uwzględniając 
występowanie opóźnień, właściwa polityka pieniężna powinna być 
oparta na prognozach,

• rolę forward guidance – komunikatów banków centralnych na temat 
przyszłych działań,

• potrzebę komunikowania o przyjętej strategii wyjścia.

Komunikacja banku centralnego ma więc istotne znaczenie dla skutecznej 
realizacji całego procesu normalizacji polityki pieniężnej.

Czas zakończenia stosowania niestandardowych instrumentów polityki 
monetarnej banki centralne uzależniają przede wszystkim od ich skuteczno-
ści oraz stopnia realizacji zakładanych celów. I tak na przykład, Bernanke 
i Reinhart wskazywali już wcześniej, aby przyjąć z góry pożądany (docelowy) 
poziom określonego wskaźnika, np. poziom oprocentowania obligacji skar-
bowych, do którego bank centralny będzie dążył, implementując niestandar-
dowe narzędzia (Bernanke, Reinhart 2004). Wówczas osiągnięcie tego celu 
będzie implikowało konieczność wycofania określonych instrumentów, dając 
początek działaniom normalizującym. W ten sposób bank centralny miałby 
pełną jasność, co do momentu rozpoczęcia realizacji strategii wyjścia. W prak-
tyce jednak władze monetarne nie ustalają tak restrykcyjnych założeń, co do 
stosowanych instrumentów niekonwencjonalnych, a tym samym pojawia się 
problem określenia właściwego momentu rozpoczęcia procesu normalizacji.

Istnieją jednak sytuacje, w których ten termin jest z góry ustalony. W okresie 
globalnego kryzysu finansowego podejmowane działania banków centralnych 
w wielu przypadkach miały z góry ustalony czas ich wykorzystania. Dotyczyło 
to przede wszystkim niekonwencjonalnych operacji otwartego rynku, stoso-
wanych celem zwiększenia płynności sektora bankowego. Krótko- oraz długo-
terminowe operacje refinansujące (Long-Term Refinancing Operations, LTROs) 
prowadzone zarówno przez Europejski Bank Centralny, System Rezerwy Fede-
ralnej, jak i Bank Anglii miały nie tylko ściśle określony czas trwania, ale także 
daty kolejnych aukcji. Ich skala uwarunkowana była z kolei popytem ze strony 
instytucji bankowych oraz posiadanymi przez nie zabezpieczeniami, wyma-
ganymi w transakcjach z bankiem centralnym5. Ilościowe programy luzowa-
nia ilościowego nie miały z góry określonego czasu trwania, co spowodowało 
problem właściwego czasu ich wycofania i podjęcia działań normalizujących. 

5 Kiedy pod koniec 2011 r. warunki finansowania banków w strefie euro uległy pogorszeniu, EBC zdecy-
dował o zmianie warunków jakościowych operacji refinansujących, dopuszczając kolejne aktywa, które 
mogą służyć jako zabezpieczenie w transakcjach.
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Banki centralne, podejmując się zastosowania instrumentów niestandardo-
wych, określiły jedynie wolumen aktywów nabywanych w programach wykupu 
papierów wartościowych6. Oznaczało to, iż będą prowadzone do odwołania. 
Decyzja o ich wycofaniu miała być zatem determinowana zaistnieniem okre-
ślonych uwarunkowań makroekonomicznych, bądź też gdy przywrócona 
zostałaby stabilność sektora bankowego oraz stabilność systemu finansowego.

3.4. Proces normalizacji a pandemia koronawirusa 
2020 roku

Pod koniec drugiej dekady XXI wieku wskazywano, iż normalizacja poli-
tyki pieniężnej po ponad dziesięciu latach niestandardowej jej odsłony jest 
niezbędna, a wręcz konieczna. Spodziewano się bowiem nadchodzącej kolej-
nej fali destabilizacji, która w obliczu coraz krótszych cykli koniunkturalnych, 
wydawała się nastąpić w niedługim czasie. Banki centralne nadal jednak nie 
powracały do znormalizowanej polityki monetarnej, nie tylko w odniesieniu 
do poziomu stóp procentowych, ale także utrzymujących się wysokich pozio-
mów aktywów i pasywów. Nadzwyczajna polityka stawała się coraz bardziej 
naturalna, a tory „tradycyjnej” polityki sprzed globalnego kryzysu finansowego 
coraz bardziej odległe.

Uzasadnieniem koniecznej normalizacji polityki pieniężnej współczesnych 
banków centralnych był przede wszystkim fakt, iż wobec kolejnej niestabilno-
ści władze monetarne nie będą w stanie wspierać rynku i gospodarki, obni-
żając podstawowe stopy procentowe, czy zasilając rynek poprzez programy 
wykupu aktywów, gdyż nadal w pełni nie wycofały się z ich stosowania. Pod-
stawowe narzędzia reagowania banków centralnych wobec destabilizacji były 
wciąż w użyciu. Wobec potencjalnego kolejnego kryzysu ich znaczenie było 
więc ograniczone.

Na skutek światowej pandemii koronawirusa wywołanego przez SARS-
-CoV-2 w 2020 r. banki centralne zareagowały szybko, znacząco poluzowując 
prowadzoną politykę monetarną. Ich celem było przeciwdziałanie globalnej 
recesji, poprzez powrót do polityki niskich stóp procentowych oraz ponowne 
wejście na ścieżkę znacznego poluzowania ilościowego – Quantitative Easing, 

6 Co więcej, skala zakupów była zwiększana w sytuacji, gdy „zastrzyki” płynności nie przynosiły efektów 
w postaci przywrócenia stabilności finansowej.
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realizowanego poprze specjalne programy wykupu aktywów. Dyskusje na 
temat czasu i tempa działań normalizujących współczesną politykę pieniężną 
zastąpiono ponownym „wejściem” – enter strategy, a więc jeszcze silniejszym 
zaangażowaniem w niestandardową politykę. Pytanie stawiane w niniejszym 
opracowaniu, o czas rozpoczęcia procesu normalizacji, choć wydawało się być 
bliskie uzyskania odpowiedzi i praktycznej realizacji przez największe banki 
centralne, wobec globalnej pandemii okazało się być czysto teoretyczne. Co 
więcej, banki centralne poluzowując politykę pieniężnej w dobie koronakry-
zysu zastrzegły, iż niestandardowe instrumenty wdrożone w 2020 r. będą kon-
tynuowane do czasu, gdy gospodarki powrócą na ścieżkę wzrostu, a inflacja 
będzie bliska założonym celom inflacyjnym. Tym samym wskazały, iż narzędzia 
te mogą być realizowane jeszcze przez wiele lat.

Rozważania poczynione w niniejszym opracowaniu skłaniają zatem do 
refleksji, która może stanowić podstawę dalszych pogłębionych badań, czy 
w ogóle możliwy jest jeszcze proces normalizacji polityki pieniężnej po dwóch 
kryzysach XXI wieku – globalnym kryzysie finansowym oraz kryzysie wywo-
łanym pandemią koronawirusa. Instrumentarium współczesnych banków 
centralnych zostało bowiem tak istotnie zmodyfikowane, z kolei jego niestan-
dardowy wymiar wydaje się, że na stałe wpisał się w zakres inicjatyw władz 
monetarnych.

*   *   *
Rozważając kwestię właściwego momentu rozpoczęcia realizacji strate-

gii wyjścia w warunkach postępującej finansalizacji gospodarki światowej, 
należy podkreślić, iż proces normalizacji polityki pieniężnej jest znacznie 
trudniejszy, aniżeli etap implementacji niestandardowej polityki monetarnej. 
Co więcej, znacznie trudniej odpowiedzieć na pytanie, kiedy przystąpić do 
zacieśniania polityki, aniżeli jak to zrobić? A. Belke podkreśla, iż nie należy 
wskazywać konkretnej daty, ani też popularyzować mało precyzyjne określe-
nie, iż: normalizacja powinna rozpocząć się „jak najwcześniej”, a wyznaczyć 
warunki, które należy spełnić, aby rozpocząć realizację strategii wyjścia 
(Belke 2016, 295). Oznacza to, iż nie powinno się zbyt dużej uwagi koncen-
trować na konkretnych datach, wskazywanych niejednokrotnie przez ekono-
mistów, czy reprezentantów banków centralnych. Bardziej zasadne wydaje 
się określenie metod oraz sekwencji działań, jakie powinny być wykonane 
przy wycofywaniu niestandardowych instrumentów. J. Yellen – przewodni-
cząca Rady Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej – wskazuje ponadto, 
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iż w procesie normalizacji nie jest ważna dokładna data pierwszej podwyżki 
stóp procentowych, ile całościowa strategia działań normalizujących, która 
spójna będzie z rozwojem nowego stadium kapitalizmu – procesu finansja-
lizacji (Yellen 2015; Fraud, Haslam, Johal, Williams, 2001). W dobie pan-
demii koronawirusa wydaje się, iż działania na rzecz procesu normalizacji 
współczesnej polityki pieniężnej zostały na długo wstrzymane. Banki cen-
tralne powróciły do silnie ekspansywnej polityki, którą będą kontynuowały 
do czasu poprawy sytuacji makroekonomicznej. Zatem perspektywa działań 
normalizujących odwleka się w czasie. Należy tym samym postawić kolejne, 
zaktualizowane pytanie, już nie tyle o czas rozpoczęcia normalizacji, ale 
czy po koronakryzysie w ogóle możliwy jest powrót do tradycyjnej polityki 
monetarnej?
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Rozdział 4
Indywidualny wskaźnik zadłużenia jako 
narzędzie wzmocnienia bezpieczeństwa 

finansowego jednostek samorządu 
terytorialnego – próba analizy i oceny 

wprowadzonych zmian

Zjawisko finansjalizacji w coraz większym stopniu przenika do współcze-
snego życia gospodarczego i społecznego (Gemzik-Salwach, Opolski 2016, 
13). Wiąże się z rosnącą rolą motywów finansowych, rynków finansowych, 
podmiotów i instytucji finansowych nie tylko w funkcjonowaniu gospodarek 
krajowych i zagranicznych (Epstein 2005, 3), ale również podmiotów sfery 
publicznej. Jednym z nich jest samorząd terytorialny, który staje się aktywnym 
uczestnikiem procesów gospodarczych zachodzących w kraju. Wzrasta zna-
czenie rynków, instytucji czy instrumentów finansowych w działalności jed-
nostek samorządu terytorialnego (JST), które zadłużają się i inwestują. W tym 
kontekście ważne jest zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa systemu finan-
sów publicznych, a w szczególności bezpiecznego poziomu zadłużania się 
samorządów, który warunkuje ich rozwój.

JST wykonują obecnie coraz więcej zadań publicznych, a ich znaczenie 
w sektorze publicznym rośnie. Niestety, system finansowania zadań samorzą-
dowych nie działa wydolnie. W głównej mierze opiera się on na transferach 
przekazywanych z budżetu państwa, naruszając często konstytucyjną zasadę 
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adekwatności. Z jednej strony, samorządy borykają się z brakiem wystarczają-
cych funduszy na realizację zadań, dlatego zadłużają się, aby zdobyć niezbędne 
środki na ich sfinansowanie. Zdarza się, że robią to w sposób nadmierny w sto-
sunku do możliwości spłaty, co prowadzi do utraty płynności i problemów 
finansowych. Z drugiej strony, zaciągany przez JST dług warunkuje rozwój 
lokalny i regionalny, ponieważ wiąże się najczęściej z dokonywanymi inwesty-
cjami, które mają charakter prorozwojowy i dynamizują gospodarkę.

Z tych względów szczególnego znaczenia nabiera problem przyjęcia odpo-
wiedniego instrumentu pozwalającego zagwarantować bezpieczny poziom 
możliwego zadłużania się przez JST, który jednocześnie nie będzie skutkował 
zachwianiem równowagi finansowej i wyhamowaniem inwestycji w sektorze 
samorządowym, a w efekcie nie będzie prowadził do spowolnienia lokalnego 
i regionalnego rozwoju gospodarczego. Nową jakość w zakresie utrzymania 
i wzmocnienia bezpieczeństwa finansowego samorządów wnosi indywidualny 
wskaźnik zadłużenia (IWZ), wprowadzony Ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finan-
sach publicznych (Dz.U. 2019, poz. 869 ze zm.), który zaczął obowiązywać 
w JST z początkiem 2014 r.

Wprowadzenie IWZ stanowi przejaw postępującej finansjalizacji JST, 
która sprowadza się do narzucenia nowych reguł w działaniu samorządów 
(Bartkowski 2016, 57-58), w szczególności zaś polega na przyjęciu określo-
nych reguł fiskalnych i ustaleniu limitu zadłużenia. Finansjalizacja w tym uję-
ciu rodzi dwojakiego rodzaju konsekwencje – pozytywne i negatywne. Jako 
pozytyw można zauważyć jej istotną rolę w zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa finansowego JST i utrzymania dyscypliny finansów publicznych. Z kolei 
negatywną konsekwencją finansjalizacji jest to, że wymusza na samorządach 
rezygnację z niektórych wydatków lub znaczącą ich redukcję, co prowadzi do 
ograniczenia realizowanych zadań (inwestycji), a w efekcie przyczynia się do 
wyhamowania rozwoju lokalnego (regionalnego).

Podstawową zaletą przyjętego w Ustawie o finansach publicznych IWZ 
jest to, że uwzględnia on indywidualne zdolności każdej JST do regulowa-
nia zobowiązań. Po czterech latach funkcjonowania wskaźnika w pierwotnym 
kształcie, zdecydowano się jednak na wprowadzenie znaczących zmian w jego 
konstrukcji. Mają one na celu wyeliminowanie najistotniejszych niedociągnięć 
zgłaszanych przez organy kontrolno-nadzorcze, ekspertów i praktyków samo-
rządowych oraz poprawę efektywności działania wskaźnika.

Celem opracowania jest podjęcie próby analizy i oceny przyjętych rozwią-
zań w zakresie obecnej konstrukcji IWZ w kontekście obowiązujących dotych-
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czas zapisów ustawowych. W pracy przyjęto metodę analizy regulacji praw-
nych i opracowań specjalistycznych, popartą badaniami literaturowymi.

4.1. Bezpieczeństwo finansowe i regulacje dotyczące 
zadłużania się JST przed wprowadzeniem IWZ

Utrzymanie bezpieczeństwa w zakresie finansów publicznych wiąże się 
przede wszystkim z określeniem właściwego, czyli uznawanego za bezpieczny, 
z punktu widzenia całego systemu społeczno-ekonomicznego, poziomu długu 
publicznego i dopuszczalnej dynamiki jego wzrostu. Ogólnie przyjmuje się, że 
zadłużenie nie powinno naruszać równowagi gospodarczej (Gołębiowski 2008, 
371). W przypadku JST bezpieczeństwo finansowe utożsamiane jest zwykle 
z ich wypłacalnością, czyli zdolnością do wywiązywania się ze zobowiązań, 
bez konieczności dokonywania w dłuższym okresie istotnych zmian w prowa-
dzonej polityce fiskalnej.

W kontekście tak rozumianego bezpieczeństwa finansowego JST, w lite-
raturze zwraca się uwagę, że wypłacalność jest warunkiem koniecznym, ale 
nie wystarczającym. Definiując bezpieczeństwo finansowe, coraz częściej 
wykorzystuje się w tym celu określenie „stabilności fiskalnej”, które jest bar-
dziej pojemne znaczeniowo. Przy ocenie sytuacji finansowej JST uwzględnia 
bowiem, obok płynności finansowej jednostek, również ich sprawność docho-
dową i efektywność wykonywania zadań samorządowych przy zachowaniu 
zdolności do realizacji polityki rozwojowej (Filipiak 2016, 15).

Za podstawowy instrument w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa finan-
sowego JST powszechnie uznaje się tzw. reguły fiskalne. Są to ilościowe ogra-
niczenia wybranego wskaźnika budżetowego (odnoszącego się np. do poziomu 
deficytu budżetowego, długu publicznego, kwoty wydatków czy dochodów 
publicznych), które mają względnie stabilny charakter (Kopits, Symansky 
1998, 2).

Reguły fiskalne dotyczące JST wprowadziła Ustawa z 26 listopada 1998 r. 
o finansach publicznych (Dz.U. 2003, poz. 148). Zamieszczone w niej posta-
nowienia ograniczały zakres długu komunalnego, tzn. zaciąganych przez JST 
kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, a także limi-
towały ich wysokość.
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Pierwszy z  limitów odnosił się do wielkości rocznych spłat zadłużenia. 
Dotyczył łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, poten-
cjalnych spłat poręczeń JST i wykupów papierów wartościowych dla danego 
roku budżetowego. Limit ten nie mógł przekroczyć 15% planowanych na ten 
rok budżetowy dochodów JST, a w przypadku, gdy relacja państwowego długu 
publicznego do PKB przekraczała 55%, ulegał on obniżeniu do 12% planowa-
nych dochodów JST.

Ustawa wprowadzała także limit w zakresie całkowitej (łącznej) kwoty 
długu JST, który na koniec roku budżetowego nie mógł przekroczyć 60% 
wykonanych dochodów budżetowych ogółem, a w trakcie roku budżetowego 
na koniec kwartału nie mógł przekraczać 60% dochodów planowanych 
w danym roku budżetowym (ustawa określała pewne wyłączenia od powyż-
szych limitów).

Analogiczne ograniczenia w zakresie zaciągania zobowiązań przez JST 
zawierała Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w art. 169 i 170 
(Dz.U. 2005, poz. 2104). Ustalone w ustawie z 1998 r. ilościowe limity zadłuże-
nia, powtórzone następnie w ustawie z 2005 r., były jednakowe dla wszystkich 
JST. Podstawową wadą przyjętych rozwiązań był jednolity poziom wskaźników 
zadłużenia obowiązujący wszystkie JST, bez względu na ich rodzaj (gmina, 
powiat, województwo), wielkość, położenie geograficzne, zasoby naturalne, 
potencjał gospodarczy czy strukturę dochodów. Choć w założeniu uniwersa-
lizm tych wskaźników miał być zaletą, faktycznie stanowił istotną wadę, gdyż 
nie uwzględniał znacznego zróżnicowania jednostek terytorialnych. Następ-
stwem tego były sytuacje, w których JST o słabej kondycji finansowej mogły 
zaciągać dług, pomimo braku w rzeczywistości zdolności kredytowej. Zdarzały 
się również i takie przypadki, w których ograniczenia zadłużenia dotykały jed-
nostek o dobrej kondycji finansowej i korzystnej strukturze dochodów, które 
faktycznie mogły zadłużać się znacznie powyżej dozwolonego poziomu 60%.

Przedstawione regulacje ustawowe w zakresie limitowania zadłużenia JST 
były daleko niewystarczające i wzbudzały krytykę, zarówno wśród przedsta-
wicieli nauki, jak i praktyki. Dotyczyła ona przede wszystkim braku powiąza-
nia limitów zadłużenia z sytuacją ekonomiczną i możliwościami spłaty długu 
przez JST. Jako słabą stronę obowiązujących wskaźników wskazywano rów-
nież ich konstrukcję, odnosząca się w mianowniku do dochodów budżetowych 
ogółem. Zwracano uwagę, że limitowanie zadłużenia tylko przez odniesienie 
się do poziomu dochodów i jednocześnie brak powiązania z sytuacją ekono-
miczną jednostek stwarzać będzie realne zagrożenie ich zadłużania się ponad 
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faktyczne możliwości spłaty długu, przy jednoczesnym formalnym dotrzyma-
niu granic zadłużenia.

Argumenty krytyczne w zakresie obowiązujących rozwiązań prawnych 
stanowiły jedną z głównych przyczyn wprowadzenia zindywidualizowanego 
wskaźnika wyznaczającego limit zadłużenia samorządów, który określał bez-
pieczny poziom zaciągania zobowiązań przez każdą JST. Jako główną zaletę 
nowego wskaźnika wskazywano jego elastyczność, która przejawiała się 
w uwzględnianiu zróżnicowanego potencjału gospodarczego i dochodowego 
samorządów.

4.2. IWZ – nowa jakość w zakresie regulacji 
limitujących zadłużenie JST

Wprowadzenie rozwiązania opartego na zindywidualizowanym podejściu 
do obliczania dopuszczalnego poziomu zadłużenia samorządów miało służyć 
dwóm zasadniczym celom. Po pierwsze, zadaniem nowej konstrukcji limitu 
zadłużenia było zniesienie ograniczeń wiążących JST, dla których zaciąganie 
nawet dość znacznych zobowiązań finansowych mogłoby być instrumentem 
bezpiecznej polityki rozwojowej. Po drugie, indywidualny wskaźnik zadłuże-
nia miał dyscyplinować JST, których wysokie obciążenia dochodów spłatami 
zobowiązań nakazywały dużą ostrożność przy zaciąganiu nowych kredytów 
i pożyczek czy emisji papierów wartościowych (Uzasadnienie projektu ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2019).

Przyjęcie nowego wskaźnika wymagało zastosowania okresu przejścio-
wego (vacatio legis). Dlatego też uchwalony w 2009 r. IWZ faktycznie zaczął 
obowiązywać w budżetach JST od 2014 r. (po upływie 3 lat). Okres ten miał 
umożliwić samorządom dostosowanie się do nowych zasad i sposobu okre-
ślania limitów zadłużenia. Odroczenie terminu zastosowania IWZ wiązało 
się również z koniecznością gromadzenia danych o dochodach i wydatkach 
budżetowych z okresu 3 lat poprzedzających rok, na który uchwalany był 
budżet. Dane te były niezbędne do obliczenia wskaźnika na podstawie zawar-
tego w ustawie algorytmu.

IWZ wprowadzający nowe reguły limitowania zadłużenia samorządu tery-
torialnego został określony w art. 243 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych. Stanowił o tym, że w danym roku budżetowym wartość spłaty 
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zobowiązań wraz z kosztami ich obsługi w stosunku do dochodów ogółem 
budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonej dla ostat-
nich 3 lat relacji sumy dochodów bieżących i dochodów ze sprzedaży majątku 
pomniejszonych o wydatki bieżące w stosunku do dochodów ogółem budżetu. 
Zgodnie z tym, organ stanowiący JST nie mógł uchwalić budżetu, w którym 
nie została zachowana relacja wynikająca ze wzoru.

Algorytm IWZ miał następującą postać:

  

,

gdzie:
R – planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu spłaty rat kredytów 

i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych przeznaczonych na 
finansowanie planowanego deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągnię-
tych zobowiązań, wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze 
środków pochodzących z budżetu UE, a także na finansowanie przedsię-
wzięć inwestycyjnych,

O – planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych 
na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, 
finansowanie planowanego deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągnię-
tych zobowiązań, wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze 
środków pochodzących z budżetu UE oraz na finansowanie przedsięwzięć 
inwestycyjnych, a także odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emi-
towanych na te cele oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń 
i gwarancji,

D – dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,
Db – dochody bieżące,
Sm – dochody ze sprzedaży majątku,
Wb – wydatki bieżące,
n – rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
n-1 – rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
n-2 – rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,
n-3 – rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

06_Gospodarka i społecze�stwo w dobie finansjalizacji.indd   92 2020-10-20   14:28:23



cedewu.pl 93

Rozdział 4. Indywidualny wskaźnik zadłużenia jako narzędzie wzmocnienia bezpieczeństwa...

Wyliczenie wskaźnika dla każdej JST opierało się na danych dotyczących 
wykonania budżetu JST za okres dwóch ostatnich lat oraz trzech kwartałów 
roku poprzedzającego rok, na który wyliczany był wskaźnik.

Ustawodawca przyjął zasadę, że w terminie nie dłuższym niż 90 dni po 
zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji, do spłat 
zobowiązań dłużnych nie wliczało się kwot wynikających z tytułu: 1) wykupu 
papierów wartościowych, spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku 
z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE lub pomocy finansowej udzie-
lonej przez państwa EFTA (z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań), jak 
również 2) poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom praw-
nym realizującym zadania JST w ramach programów finansowanych z udzia-
łem środków pochodzących z budżetu UE lub pomocy finansowej udzielonej 
przez państwa EFTA.

Dzięki temu zapisowi, konstrukcja wskaźnika limitującego spłatę zobowią-
zań JST nie ograniczała możliwości absorpcji środków europejskich przezna-
czonych na realizację projektów objętych dofinansowaniem z tych środków 
(Korolewska, Marchewka-Bartkowiak 2011, 2).

Bez wątpienia, ustawowe określenie IWZ i wprowadzone nim ograniczenia 
limitujące zadłużenie samorządowe stanowiły krok we właściwym kierunku. 
Były one zgodne z postulatami zgłaszanymi przez ekspertów i działaczy samo-
rządowych (Wójtowicz 2017, 211-212). Od samego początku podkreślano 
przede wszystkim argumenty ekonomiczne uzasadniające wprowadzenie IWZ. 
Niewątpliwą jego zaletą było to, że pozwalał on na porównanie środków prze-
znaczonych na spłatę i obsługę zadłużenia przez konkretne JST z wielkością 
zasobów finansowych, które udało się wygenerować na ten cel na przestrzeni 
ostatnich lat. Mocną stronę wskaźnika stanowiło również oparcie jego kon-
strukcji na „złotej regule” zrównoważonego budżetu, która zakazywała zacią-
gania długów na cele bieżące, natomiast dopuszczała zadłużanie się jedynie 
na zadania inwestycyjne.

Pozytywnie należy ocenić działania samorządów uwarunkowane wprowa-
dzeniem IWZ, a zmierzające do poprawy wyników operacyjnych i racjonali-
zowania wydatków bieżących. JST wykazywały większą aktywność w zakresie 
zwiększania dochodów, ograniczania deficytu budżetowego i redukowania 
finansowania swoich zadań długiem. Wprowadzono zasadę, że nie można było 
uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące byłyby wyższe niż 
planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubie-
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głych i wolne środki7. Zasada ta zwiększała dyscyplinę budżetową i mobilizo-
wała władze samorządowe do bardziej oszczędnego wydatkowania środków 
na potrzeby bieżące.

Na zwiększenie dyscypliny w zakresie finansów samorządowych i zmniej-
szenie poziomu zadłużenia JST wskazują dane odnoszące się do ich sytuacji 
finansowej w latach 2014-2019, jak również malejąca z roku na rok (za wyjt-
kiem 2016 r.) liczba JST, które nie spełniały relacji wynikającej z art. 243 
ustawy o finansach publicznych (tabela 4.1 i 4.2).

Tabela 4.1. Sytuacja finansowa JST w latach 2014-2019 na podstawie wybranych 
wielkości zawartych w projektach wieloletnich prognoz finansowych (WPF) i budżetów 
samorządowych w poszczególnych latach8

Wybrane wielkości
Wykonanie wg sprawozdań Rb (w mln zł) za:

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Dochody ogółem, z tego: 194 337 199 019 213 669 229 879 251 846 278 507
 Dochody bieżące (Db) 171 721 176 067 200 730 216 130 229 630 253 312
 Dochody majątkowe, w tym: 22 616 22 952 12 939 13 749 22 216 25 195
 dochody ze sprzedaży majątku 3 873 3 516 3 380 3 525 3 758 3 140
Wydatki ogółem, z tego: 196 754 196 415 206 035 230 166 259 386 280 209
 Wydatki bieżące (Wb) 155 404 157 839 180 204 194 951 206 508 229 157
 Wydatki majątkowe 41 350 38 576 25 831 35 215 52 878 51 052
Wynik budżetu -2 417 2 604 7 634 -287 -7 540 -1 702
 Wynik operacyjny (Db – Wb) 16 318 18 228 20 526 21 179 23 122 24 156
Przychody ogółem, w tym: 22 893 20 258 19 380 27 440 35 085 33 098
 Zaciągnięty dług zwrotny8 11 234 8 091 5 000 8 415 16 217 14 445
Rozchody ogółem, w tym: 9 304 11 221 11 185 12 015 11 322 11 298
 Spłata długu zwrotnego 8 001 8 292 7 838 8 473 8 747 10 023
Kwota długu 72 110 71 635 69 020 68 926 76 116 82 036

Źródło: Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez JST za 
lata 2014-2019, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa 2015-2020.

W latach 2014-2017 odnotowano zmniejszenie poziomu długu samorządo-
wego, z 72 110 do 68 926 mln zł. Wprawdzie w kolejnych latach (2018 i 2019) 
nastąpił gwałtowny wzrost kwoty tego długu (do 82 036 mln zł), ale spowo-
dowany był on przede wszystkim rosnącym w tym okresie poziomem inwesty-
cji realizowanych przez samorządy (o czym świadczy m.in. wzrost wydatków 
majątkowych) i istotnym udziałem finansowania zwrotnego zaciąganego na 

7 Z  tej zasady wyłączone zostały kwoty związane z  realizacją wydatków bieżących finansowanych 
z udziałem środków z budżetu UE i bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa EFTA w przypadku, 
gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.

8 Obejmuje: kredyty, pożyczki i emisję obligacji.
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ten cel. Należy zauważyć również, że ilość JST, które nie spełniały relacji wyni-
kającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych była nieznaczna i w ana-
lizowanym okresie ulegała dalszemu zmniejszaniu (wyjątek w tym zakresie 
stanowił 2016 r.).

Tabela 4.2. Liczba JST niespełniających relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach 
publicznych w latach 2014-2019

Liczba JST
Lata

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poddanych badaniu (ogółem) 2 807 2 799 2 808 2 808 2 808 2 807
Niespełniających relacji z art. 243 uofp 60 41 48 31 21 20

Źródło: Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych…, op. cit.

Z drugiej strony, dążenie do zmniejszenia poziomu zadłużenia samorzą-
dów (spełnienienie relacji wynikającej z art. 243 ustawy) wpłynęło na wyha-
mowanie ich działalności inwestycyjnej (spadek wydatków majątkowych JST 
w latach 2014-2017). W budżetach JST zaczęło brakować pieniędzy nie tylko 
na inwestycje, ale coraz częściej zagrożona była również realizacja zadań 
bieżących. Ograniczanie wydatków majątkowych skutkowało niekorzystnym 
oddziaływaniem na kierunki oraz tempo rozwoju lokalnego i regionalnego. 
Przyczyniało się do osłabienia potencjału inwestycyjnego samorządów, jak 
również do zmniejszenia zdolności absorpcji środków unijnych przez JST 
w kolejnych perspektywach finansowania.

Do zalet nowej reguły fiskalnej zaliczano konstrukcję samego wskaźnika, 
która w założeniu miała motywować JST do bardziej efektywnego zarządzania 
długiem – jego wielkością, kosztami i strukturą, a także ponoszonym ryzy-
kiem finansowym. IWZ stymulował samorząd do doskonalenia metod plano-
wania finansowego w krótkim i długim okresie (wieloletnia prognoza finan-
sowa, budżet zadaniowy). Wreszcie, obowiązujący limit zadłużenia zachęcał 
JST do poszukiwania innowacyjnych metod finansowania swojej działalności, 
które nie generowały wzrostu długu komunalnego, jak np. umowy partnerstwa 
publiczno-prywatnego czy emisja obligacji przychodowych.

Obok mocnych stron i zalet IWZ wskazywano również na słabości i man-
kamenty, które obniżały jego skuteczność, jako instrumentu wzmacniającego 
bezpieczeństwo finansowe JST. Zwracano uwagę na istniejący w dalszym 
ciągu, pomimo zindywidualizowanego charakteru wskaźnika, brak niezbęd-
nego zróżnicowania limitów spłaty zobowiązań dla poszczególnych szczebli 
JST o odmiennym potencjale dochodowym i gospodarczym.
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Wątpliwości wzbudzał przyjęty sposób kalkulacji nadwyżki operacyjnej9 
(zawierającej wydatki na odsetki od zobowiązań) do dochodów ogółem (lewa 
strona algorytmu), którą porównywano do relacji wydatków na odsetki i spłatę 
zobowiązań do dochodów ogółem (prawa strona algorytmu). Zwracano uwagę, 
że taki zapis powodował nieadekwatność liczników obu relacji.

IWZ wpływał bezpośrednio na możliwość zaciągania nowego długu przez 
JST poprzez uzależnienie jego poziomu od wypracowanej nadwyżki operacyj-
nej w ostatnich 3 latach. Samorządy, które nie osiągnęły takiej nadwyżki, nie 
mogły się zadłużać.

Jako wadę traktowano oparcie konstrukcji wskaźnika na danych historycz-
nych, które nie odzwierciedlały aktualnej sytuacji finansowej JST (jak również 
sytuacji prognozowanej, zawartej w wieloletniej prognozie finansowej) i obej-
mowały zbyt krótki okres (3 lata). Zarzucano, że długość okresu motywowana 
była raczej względami politycznymi, aniżeli ekonomicznymi. Zawierał się 
on bowiem w czasie trwania jednej kadencji władz samorządowych, ale nie 
obejmował np. pełnego cyklu koniunkturalnego, skutkiem czego wskaźnik nie 
uwzględniał zmiennej koniunktury gospodarczej.

Mankamentem nowej reguły fiskalnej było również odniesienie oszacowa-
nych środków na spłatę i obsługę zobowiązań do dochodów ogółem, zamiast 
do dochodów bieżących. Do dochodów ogółem należą zarówno dochody bie-
żące, jak i majątkowe – dlatego też przyjęta konstrukcja pozwalała na mani-
pulowanie wskaźnikiem poprzez uzyskiwanie jednorazowych wpływów wyni-
kających np. ze sprzedaży majątku. JST wyprzedawały majątek komunalny 
w celu poprawienia zdolności obsługi długu. Tymczasem dochody ze sprzedaży 
majątku (np. lokali mieszkalnych, gruntów) powinny stanowić wyjątkowe źró-
dło wpływów budżetowych, ze względu na ich jednorazowy charakter i istotne 
znaczenie dla gospodarki JST.

Niedopracowanie wskaźnika w zakresie konstrukcji ujawniło się również 
przy wyliczaniu limitu zadłużenia, do którego nie włączano zobowiązań mogą-
cych obciążać JST, a które zaciągane były przez niezależne osoby prawne, 
w szczególności przez spółki komunalne.

Czynnikiem wskazującym na niedopracowanie dotychczasowych przepi-
sów związanych z limitowaniem zadłużenia był też brak możliwości redukcji 
zadłużenia przez JST pomimo posiadanych własnych środków, jak również 
dokonania jego restrukturyzacji przez zastosowanie przychodów zwrotnych. 
Wymuszało to przesuwanie wydatków związanych z obsługą zadłużenia na 

9 Nadwyżka operacyjna to nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi jednostki.
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następne lata, co powodowało z kolei wzrost kosztów zadłużenia i kumulację 
tych wydatków w przyszłych latach.

Sama konstrukcja wskaźnika przyczyniała się również do podejmowa-
nia negatywnych działań w celu jego obejścia (Owsiak 2018, 163-164). Wiele 
jednostek wykorzystywało do tego tzw. niestandardowe instrumenty finan-
sowe10, które wywoływały skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu 
lub pożyczki. Z instrumentów takich korzystano w sytuacji, gdy brak zdol-
ności kredytowej uniemożliwiał jednostkom tradycyjne finansowanie ban-
kowe. Dzięki stosowanym najczęściej pożyczkom z parabanków samorządy 
obchodziły mechanizmy ostrożnościowe i zyskiwały finansowanie na projekty 
unijne oraz inne inwestycje. Jednak wysoko oprocentowane pożyczki były zwy-
kle dla JST niekorzystne11, prowadziły do pogorszenia ich sytuacji finansowej, 
a w skrajnych przypadkach do popadnięcia w tzw. pętlę zadłużenia. Próby 
obchodzenia regulacji ograniczających poziom zadłużania się JST poprzez 
korzystanie z tego typu instrumentów skutkowały powstawaniem ukrytego 
zadłużenia i odroczonymi w czasie problemami finansowymi.

Dostrzegając niedoskonałości reguły określonej w art. 243, biorąc pod 
uwagę krytyczne spostrzeżenia ekspertów podnoszone w literaturze przed-
miotu, jak również opinie organów kontrolnych i nadzorczych (NIK, RIO) 
oraz środowisk samorządowych, ustawodawca dokonał rewizji obowiązu-
jących regulacji. Opracował nową formułę IWZ, która w jego ocenie miała 
wyeliminować dotychczasowe usterki, a przede wszystkim istotnie wzmocnić 
bezpieczeństwo finansowe JST.

4.3. Obecny kształt IWZ – zakres wprowadzonych 
zmian i próba ich oceny

Zmiany dotyczące nowych reguł limitowania możliwości zadłużania się 
samorządów zostały wprowadzone do ustawy o finansach publicznych w dro-

10 Do instrumentów takich zaliczyć można: leasing zwrotny (zobowiązania niezaliczane do długu), sprze-
daż zwrotną nieruchomości (oparta na łącznym wykorzystaniu umowy sprzedaży, dzierżawy i przyrze-
czenia odkupu nieruchomości), finansowanie kapitałowe i płatności ratalne (restrukturyzacja zadłuże-
nia), forfaiting (spłacanie długów wydatkami), subrogację (możliwość spłaty wierzytelności przez osobę 
trzecią), jak również inne umowy nienazwane, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy 
kredytu lub pożyczki.

11 Według raportu NIK poniesione łączne koszty całkowite operacji niestandardowych przewyższały śred-
nio o blisko 23% koszty referencyjnego kredytu bankowego w warunkach rynkowych.
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dze jej nowelizacji (Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz nie-
których innych ustaw, Dz.U. z 2018 r. poz. 2500). Przyjęte rozwiązania bazują 
na dotychczasowym podejściu wskaźnikowym, w którym o limitacji zadłużenia 
JST decyduje IWZ12. Konstrukcja wskaźnika zawarta w art. 243 ustawy o finan-
sach publicznych uległa modyfikacji i obecnie przedstawia się następująco13:

 ,

gdzie:
R – planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu spłaty rat zobowią-

zań zaliczanych do tytułu dłużnego (tj. kredytów i pożyczek, jak również 
innych zobowiązań, które wywołują podobne do nich skutki ekonomiczne) 
oraz wykupów papierów wartościowych, z wyłączeniem kwot spłat kre-
dytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych zaciągniętych 
lub emitowanych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego 
deficytu budżetu JST oraz zobowiązań krótkoterminowych, jeżeli podlegają 
one spłacie lub wykupowi w tym samym roku, w którym zostały zaciągnięte 
lub wyemitowane;

O – planowane na rok budżetowy wydatki bieżące na obsługę długu, w tym 
odsetki od zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego (tj. kredytów i poży-
czek, jak również innych zobowiązań, które wywołują podobne do nich 
skutki ekonomiczne), odsetki i  dyskonto od papierów wartościowych 
oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji;

Db – planowane na rok, na który ustalana jest relacja, dochody bieżące budżetu 
pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;

Dbei – dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który usta-
lana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki o charakterze bieżącym 
na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem 
środków UE oraz innych o podobnym charakterze;

Dbi – dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana 
jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;

12 Zgodnie z art. 7 ust. 2 tej ustawy, do końca 2019 r. do budżetów JST i wieloletnich prognoz finansowych 
w 2019 r. miała zastosowanie formuła IWZ obowiązująca w latach poprzednich. Wprowadzając nową 
konstrukcję IWZ (która zacznie obowiązywać od 2026 r.) ustawodawca przewidział okres przejściowy 
(lata 2020-2025), w którym JST powinny dostosować strukturę swoich dochodów i wydatków bieżących 
oraz dokonać ewentualnej restrukturyzacji zadłużenia.

13 Por. art. 1 p. 11 Ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 2500).
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Wbei – wydatki bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana 
jest relacja, pomniejszone o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowią-
zań zaliczanych do tytułu dłużnego (tj. kredytów i pożyczek, jak również 
innych zobowiązań, które wywołują podobne do nich skutki ekonomiczne), 
wydatki bieżące na obsługę długu oraz wydatki bieżące na realizację pro-
gramu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków UE oraz 
innych o podobnym charakterze.

Art. 243 ustawy wprowadził zasadę, według której organ stanowiący JST 
nie będzie mógł uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku 
budżetowym oraz w każdym roku następującym po tym roku relacja łącznej 
kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

• spłat rat kredytów i pożyczek z tytułu finansowania planowanego 
deficytu budżetu JST, wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredy-
tów, wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środ-
ków pochodzących z budżetu UE, jak również z tytułu finansowa-
nia wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach 
wieloletniej prognozy finansowej, wraz z należnymi w danym roku 
wydatkami bieżącymi na obsługę tych zobowiązań, w tym odsetkami 
od kredytów i pożyczek;

• wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele finanso-
wania planowanego deficytu budżetu JST, wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych 
pożyczek i kredytów, wyprzedzającego finansowania działań finan-
sowanych ze środków pochodzących z budżetu UE, jak również 
z tytułu finansowania wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
ujęte w ramach wieloletniej prognozy finansowej, wraz z należnymi 
w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wyni-
kających z papierów wartościowych emitowanych na te cele, w tym 
odsetkami i dyskontem od tych papierów;

• spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego (tj. kredytów 
i pożyczek, jak również innych zobowiązań, które wywołują podobne 
do nich skutki ekonomiczne), innych niż określone powyżej (pkt 1), 
z wyłączeniem rat zobowiązań krótkoterminowych (jeżeli podlegają 
one spłacie lub wykupowi w tym samym roku, w którym zostały 
zaciągnięte lub wyemitowane), wraz z należnymi w danym roku 
wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu 
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dłużnego (tj. kredytów i pożyczek, jak również innych zobowiązań, 
które wywołują podobne do nich skutki ekonomiczne), innych niż 
określone powyżej (pkt 1);

• potencjalnych spłat kwot wynikających z  udzielonych poręczeń 
i gwarancji

– w stosunku do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy średnią 
arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich 7 lat relacji jej dochodów bieżących 
pomniejszonych o wydatki bieżące w stosunku do dochodów bieżących budżetu.

Przy obliczaniu aktualnie obowiązującej relacji określonej w IWZ, należy 
uwzględnić następujące założenia:

1. Dochody bieżące budżetu, do których odnoszone są łączna kwota 
spłat i wykupów oraz kwota dochodów bieżących pomniejszonych 
o wydatki bieżące podlegają pomniejszeniu o dotacje i środki prze-
znaczone na cele bieżące.

2. Dochody bieżące budżetu pomniejszane o wydatki bieżące podlegają 
pomniejszeniu o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realiza-
cję programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środ-
ków UE oraz innych o podobnym charakterze.

3. Wydatki bieżące budżetu podlegają pomniejszeniu o: wydatki bie-
żące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego  
(tj. kredytów i  pożyczek, jak również innych zobowiązań, które 
wywołują podobne do nich skutki ekonomiczne), wydatki bieżące 
na obsługę długu, jak również wydatki bieżące na realizację pro-
gramu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków UE 
oraz innych o podobnym charakterze.

4. Dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest 
relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozda-
niu z wykonania budżetu JST za trzy kwartały, a po sporządzeniu 
sprawozdań rocznych – wartości wykonane za ten rok (do obliczenia 
relacji dla poprzednich sześciu lat przyjmuje się wartości wykonane 
wynikające ze sprawozdań rocznych).

Ograniczenia, które wprowadza algorytm IWZ, nie będą miały natomiast 
zastosowania do:

• spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową 
zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 
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z udziałem środków UE oraz innych o podobnym charakterze (wraz 
z należnymi odsetkami);

• wykupów papierów wartościowych emitowanych w związku z umową 
zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 
z udziałem środków UE oraz innych o podobnym charakterze (wraz 
z należnymi odsetkami i dyskontem);

• poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym 
realizującym zadania JST w  ramach programów finansowanych 
z udziałem środków UE oraz innych o podobnym charakterze

– w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub 
zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków. Termin ten nie ma jednak 
zastosowania do odsetek i dyskonta od zobowiązań zaciągniętych na wkład 
krajowy (tj. zaciągniętych kredytów i pożyczek lub wyemitowanych papierów 
wartościowych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu 
lub zadania finansowanego z udziałem środków UE oraz innych o podobnym 
charakterze).

Ograniczenia wynikające ze wzoru na IWZ nie będą znajdywały zastosowa-
nia również do wykupów papierów wartościowych, spłat rat kredytów i poży-
czek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych 
w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania 
finansowanego w co najmniej 60% ze środków UE oraz innych o podobnym 
charakterze – w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finanso-
wanych tymi zobowiązaniami. W przypadku programu, projektu lub zadania 
przynoszącego dochód – poziom finansowania ze środków UE oraz innych 
o podobnym charakterze ustalany będzie po odliczeniu zdyskontowanego 
dochodu obliczanego zgodnie z przepisami UE dotyczącymi takiego programu, 
projektu lub zadania, a kwota wydatków na wkład krajowy będzie ustalana 
w wysokości jaka wynikałaby, gdyby poziom finansowania ze środków UE oraz 
innych o podobnym charakterze obliczony był bez uwzględnienia zdyskonto-
wanego dochodu.

Art. 240a Ustawy o finansach publicznych wprowadza zasadę, że w sytu-
acji, gdy JST nie uchwali budżetu ze względu na niespełnienie relacji określo-
nej w IWZ – musi przystąpić do realizacji programu naprawczego. Program 
ten jest opiniowany przez regionalną izbę obrachunkową (RIO) i pozwala na 
dalsze funkcjonowanie JST. W trakcie realizacji programu naprawczego JST 
doznaje licznych ograniczeń, które skutkują przede wszystkim obniżeniem 
wydatków i niezwiększaniem zadłużenia. Efektem przeprowadzonego poste-
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powania naprawczego powinna być poprawa stanu finansów jednostki, która 
stwarza warunki do prawidłowego funkcjonowania JST i daje możliwości 
zaciągania przez nią nowych zobowiązań.

Wprowadzone przez ustawodawcę zmiany w przedmiocie ograniczenia 
możliwości zadłużania samorządów można podzielić na cztery grupy14. Są to 
zmiany w zakresie:

• racjonalizowania procesu zadłużania w samorządach i powiększenia 
przestrzeni do dokonywania wydatków,

• uelastycznienia gospodarki finansowej,
• kontroli poziomu zadłużenia,
• doprecyzowującym możliwości zadłużania JST, w tym zmiany będące 

konsekwencją wprowadzanych rozwiązań dotyczących racjonalności 
zadłużenia i polepszenia przestrzeni wydatkowej, kontroli poziomu 
zadłużenia, jak również realizacji programów postępowań napraw-
czych JST i zmian dostosowawczych w innych ustawach.

W ramach zmian racjonalizujących proces zadłużania w samorządach 
i  powiększenia przestrzeni do dokonywania wydatków aktualne przepisy 
umożliwiają dokonywanie restrukturyzacji i wcześniejszej spłaty długu przez 
JST. Do tej pory możliwość restrukturyzacji zadłużenia zależała od nadwyżki 
w części bieżącej z 3 ostatnich lat. W sytuacji, gdy JST nie miała takiej nad-
wyżki, nie mogła dokonywać spłaty zadłużenia. Umożliwienie samorządom 
wcześniejszej spłaty długu jest zasadne zwłaszcza, jeżeli posiadają one środki 
finansowe w danym roku, które mogą przeznaczyć na ten cel (np. środki 
pochodzące ze zwrotu udzielonej pożyczki).

Ustawa wprowadza również zasadę, że ograniczeń w spłacie zobowiązań 
wynikających z IWZ nie stosuje się w przypadku:

• restrukturyzacji zadłużenia JST w formie wcześniejszej spłaty istnie-
jącego zadłużenia przez zaciągnięcie nowego długu o niższych kosz-
tach obsługi, przy czym ustalenie kosztów obsługi następować ma 
w całym okresie spłaty – w efekcie JST, które w przeszłości zaciągnęły 
mniej korzystne zobowiązania, będą mogły je zamienić na bardziej 
korzystne, co jest uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia;

• wcześniejszej spłaty długu wynikającego z posiadania wolnych środ-
ków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

14 Opracowano na podstawie: Uzasadnienia projektu ustawy o  zmianie ustawy o  finansach publicznych 
oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 2787, http://orka.sejm.gov.pl, (19.11.2019).
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budżetu JST, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów 
wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;

• posiadania przez JST w danym roku budżetowym innych środków 
o charakterze bezzwrotnym (np. środki pochodzące z prywatyza-
cji majątku i spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych), o ile 
JST nie zaciąga nowych zobowiązań dłużnych na pokrycie deficytu 
budżetowego.

Wprowadzone rozwiązania, zwłaszcza w zakresie możliwości wcześniej-
szej spłaty zadłużenia, uelastyczniają gospodarkę finansową JST. Pozwalają 
jednocześnie na zmniejszenie długu publicznego i kosztów jego obsługi. Regu-
lacje te będą miały zastosowanie jedynie do wcześniejszej spłaty zadłużenia 
(tj. do spłaty przypadającej w latach wykraczających poza rok budżetowy, na 
który uchwalono budżet) i tylko do spłaty następującej w roku budżetowym. 
Związane jest to z koniecznością zachowania możliwości efektywnej weryfi-
kacji realistyczności prognozy długu JST w kontekście obowiązującego limitu 
spłaty zadłużenia.

Nowe regulacje precyzują również, w jaki sposób należy weryfikować speł-
nienie warunku dotyczącego obniżenia łącznego kosztu obsługi długu w całym 
okresie spłaty w ramach procesu restrukturyzacji zadłużenia JST. Porównanie 
zobowiązań i ustalenie niższego łącznego kosztu obsługi ma następować przy 
uwzględnieniu wszystkich kosztów, które jednostka jest obowiązana zapła-
cić w całym okresie spłaty. Oceny spełnienia warunku dotyczącego niższego 
kosztu obsługi zobowiązania dokonywać będą RIO.

Jako pozytywny efekt wprowadzonych zmian należy uznać zwiększenie 
przestrzeni do dokonywania wydatków przez samorządy. Natomiast uwol-
nione w kolejnych latach środki finansowe będą mogły być przeznaczone np. 
na inwestycje samorządowe.

Kolejna grupa zmian związanych z IWZ dotyczy uelastycznienia gospodarki 
finansowej JST. Dotychczas jedynie organ stanowiący mógł dokonywać zmian 
wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich finansowanych z udziałem 
środków UE (np. potrzeba ich zmiany w poszczególnych latach). Takie rozwią-
zanie wpływało na obniżenie efektywności zarządzania środkami w ramach 
np. regionalnych programów operacyjnych. Wprowadzone zmiany umożliwiły 
organowi wykonawczemu JST dokonywanie niezbędnych korekt w budżecie 
i wieloletniej prognozie finansowej (WPF) jednostki w związku z realizacją 
projektów finansowanych z udziałem środków europejskich.
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Wprowadzono również zasadę, że zarząd JST może zostać upoważniony 
przez organ stanowiący do zmian limitów zobowiązań i wydatków na realiza-
cję przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środ-
ków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 
– w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć – o ile zmiany te nie 
pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego prognozą. Upoważnienie 
to obejmuje również zmiany w ramach środków współfinansowania krajowego 
(w tym wkładu własnego beneficjenta).

Do tej pory zmiany dotyczące limitów zobowiązań i wydatków na realizację 
takich przedsięwzięć pozostawały w wyłącznej kompetencji organu stanowią-
cego, pomimo tego, że to zarząd zawierał umowy o dofinansowanie i umowy 
z wykonawcami. W przypadku potrzeby dokonania ewentualnych zmian wyni-
kających z procesu realizacji przedsięwzięć konieczne było podejmowanie 
odpowiedniej uchwały przez organ stanowiący, co opóźniało proces realizacji 
projektów. Wprowadzona zmiana pozwoliła samorządom maksymalnie uela-
stycznić i przyśpieszyć wydatkowanie środków na potrzeby związane z reali-
zacją projektów finansowanych z udziałem funduszy europejskich i innych 
(o charakterze bezzwrotnym). Jednak decyzja o możliwym przesunięciu części 
uprawnień na zarząd JST pozostaje w gestii organu stanowiącego, zaś zakres 
dokonywanych ewentualnie przez zarząd zmian uwarunkowany został niepo-
gorszeniem wyniku budżetu JST dla każdego roku objętego prognozą.

W związku z realizacją projektów UE przepisy ustawy przewidują analo-
giczną możliwość upoważnienia zarządu przez organ stanowiący do dokony-
wania zmian budżetu JST związanych ze: zmianami kwot lub uzyskaniem płat-
ności przekazywanych z budżetu środków europejskich, zmianami w realizacji 
przedsięwzięć finansowanych z udziałem tych środków, a także zwrotem płat-
ności otrzymanych z budżetu środków europejskich. W tym przypadku rów-
nież kompetencje do upoważnienia zarządu do dokonywania zmian w budże-
cie należą do organu stanowiącego, zaś zmiany dokonywane przez zarząd nie 
mogą pogorszyć wyniku budżetu danego roku (z wyjątkiem przypadku zwrotu 
płatności).

Niewątpliwie wprowadzone zmiany usprawnią proces realizacji projektów 
i przyczynią się do zwiększenia absorpcji środków UE. Pozostawiają jedno-
cześnie zakres upoważnienia zarządu do dokonywania zmian pod kontrolą 
organu stanowiącego JST (zachowanie bezpieczeństwa finansowego).

Celem zmian w przedmiocie kontroli poziomu zadłużenia było wzmocnie-
nie mechanizmów prawnych służących zapewnieniu bezpieczeństwa finanso-
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wego JST. Obowiązujące dotychczas rozwiązania prawne służące ograniczeniu 
i monitorowaniu poziomu zadłużenia JST były niewystarczające. Dotyczyło to 
przede wszystkim tzw. niestandardowych instrumentów finansowania, które 
nie podlegały ograniczeniom ustawowym (w zakresie ich przeznaczenia, uzy-
skania stosownej opinii organu nadzoru czy zachowania limitów mierzonych 
IWZ przypadających na dany rok). Istniały uzasadnione obawy (które potwier-
dzała praktyka), że stosowanie tych instrumentów na szerszą skalę może pro-
wadzić do niekontrolowanego wzrostu zadłużenia samorządu terytorialnego 
i znaczącego zniekształcenia danych obrazujących sytuację finansową JST.

Stąd też, wprowadzono istotną zmianę przy wyznaczaniu IWZ. Ustawowym 
limitem spłaty objęto wszystkie zobowiązania JST, a więc również i te (obok 
„tradycyjnych” kredytów i pożyczek), które wywołują skutki ekonomiczne 
podobne do umowy pożyczki lub kredytu. Dotyczyło to wszystkich zobowią-
zań zaliczanych do tzw. tytułu dłużnego, określonego w ustawie jako „kredyty 
i pożyczki”. Należą do niego w szczególności: 1) papiery wartościowe, których 
zbywalność jest ograniczona, 2) umowy sprzedaży, w których cena jest płatna 
w ratach, 3) umowy leasingu zawarte z producentem lub finansującym, w któ-
rych ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego 
z rzeczy, 4) umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane 
z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki 
ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.

Wprowadzone rozwiązanie z pewnością uniemożliwi JST obchodzenie 
limitu spłaty zadłużenia, jak również przyczyni się do ograniczenia zjawiska 
nadmiernego zadłużania się przez samorządy. Poprawi też możliwości skutecz-
nego wypełniania funkcji nadzorczych i kontrolnych przez RIO.

Nowe regulacje poszerzają jednocześnie katalog zobowiązań o inne niż kre-
dyty i pożyczki zobowiązania zaliczane do tzw. tytułu dłużnego (niebędących 
w sensie prawnym kredytem lub pożyczką), których zaciągnięcie obligować 
będzie JST do uzyskania opinii RIO o możliwości spłaty zadłużenia. Na pewno 
wzmocni to proces bieżącego monitorowania przez organ nadzoru zobowią-
zań dłużnych JST i przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa finansowego 
samorządu terytorialnego.

Opinia RIO nie będzie jednak wymagana w przypadku zobowiązań, któ-
rych wartość nie przekracza kwoty 0,5% planowanych dochodów bieżących 
(o ile suma zaciągniętych zobowiązań w roku budżetowym nie przekroczy 
1% planowanych dochodów bieżących), jak również zobowiązań o cha-
rakterze krótkoterminowym, podlegającym spłacie lub wykupowi w tym 
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samym roku, w którym zostały zaciągnięte lub wyemitowane. Brak takiego 
ograniczenia prowadziłby do sytuacji, w której samorządy byłyby zobowią-
zane każdorazowo do uzyskania opinii RIO, nawet przy drobnych kwotach 
takich zobowiązań.

Warto zauważyć, że wszystkie zobowiązania zaliczane do tzw. tytułu dłuż-
nego JST (czyli kredyty i pożyczki, a także zobowiązania wywołujące podobne 
do nich skutki ekonomiczne) objęte zostały wymogami analogicznymi, jak dla 
„typowych” kredytów i pożyczek. Dotyczy to m.in. ograniczeń w zaciąganiu 
tych zobowiązań, które polegać będą na konieczności ponoszenia kosztów 
ich obsługi przynajmniej raz do roku (co przeciwdziałać ma kumulowaniu się 
kosztów obsługi długu), jak również zakazu kapitalizacji odsetek.

Nowelizacja ustawy wprowadziła także zasadę wyłączenia wolnych środ-
ków z reguły dotyczącej zrównoważenia budżetu, określonej w art. 242 Ustawy 
o finansach publicznych, aby JST nie zaciągały nadmiernych kredytów. Wpro-
wadzona zmiana wyłączała wolne środki (stanowiące nadwyżkę środków pie-
niężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikające z rozliczeń wyemi-
towanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z  lat ubiegłych) 
z reguły dotyczącej zrównoważenia wydatków bieżących budżetu JST.

Dotychczasowe dopuszczenie uwzględnienia wolnych środków przy kalku-
lacji tej reguły prowadziło do niespójności z zasadą zakazującą angażowania 
środków finansowych pozyskanych z tytułów dłużnych na pokrycie wydatków 
bieżących. Powodowało to zwykle kumulowanie przez JST wolnych środków 
w wyniku zaciągania zobowiązań dłużnych ponad bieżące potrzeby pożycz-
kowe, zamiast ich wykorzystywanie jedynie na finansowanie deficytu.

Wprowadzona zmiana pozwoli na ograniczenie przypadków zaciągania 
przez niektóre JST nadmiernych kredytów i pożyczek tylko po to, aby wygene-
rować wolne środki i spełnić ustawowy wymóg zrównoważenia budżetu samo-
rządowego. Tym samym ograniczy możliwość obchodzenia ustawowej reguły 
i jednocześnie pozwoli na nieangażowanie środków pozyskiwanych z tytułów 
dłużnych do finansowania wydatków bieżących.

Nowe regulacje przewidują możliwość równoważenia wydatków bieżą-
cych przychodami z tytułu spłaty udzielonych przez JST pożyczek w latach 
ubiegłych oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi pozostającymi na 
rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydat-
ków nimi finansowanych oraz z rozliczenia środków pochodzących z budżetu 
UE i innych źródeł zagranicznych, jak również dotacji na realizację programu, 
projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.
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Ostatnia grupa zmian wprowadzonych przez ustawodawcę w zakresie 
ograniczenia możliwości zadłużania samorządów miała charakter doprecy-
zowujący. Stanowiły one konsekwencje wprowadzonych rozwiązań dotyczą-
cych racjonalności zadłużenia i polepszenia przestrzeni wydatkowej, kontroli 
poziomu zadłużenia, jak również realizacji programów postępowań napraw-
czych JST i zmian dostosowawczych w innych ustawach.

Przede wszystkim limitem spłaty zadłużenia objęte zostały nie tylko – 
jak dotychczas – odsetki od zobowiązań dłużnych, ale wszystkie wydatki na 
obsługę długu JST, w tym np. prowizje płacone przez JST w związku z udzie-
leniem kredytu czy pożyczki. Wydłużono też do 7 lat okres, z którego liczona 
będzie średnia arytmetyczna (prawa strona algorytmu). Zmiana ta miała na 
celu ograniczenie incydentalnych zdarzeń, które mogą wpływać na możliwości 
JST w zakresie spłaty zadłużenia.

Poza tym z relacji określonej w art. 243 Ustawy o finansach publicznych 
(prawa strona wzoru) wyłączone zostały wydatki bieżące na obsługę długu 
JST. Dotychczas dopuszczalna wysokość wydatków na obsługę długu limito-
wana była poziomem nadwyżki operacyjnej, w kalkulacji której uwzględniano 
już wydatki na obsługę długu (pomniejszają wysokość nadwyżki). Obecnie, 
przy obliczaniu indywidualnego limitu obsługi długu (prawa strona wzoru), 
wyłączenie wydatków bieżących obejmie także umowy o skutkach podobnych 
do pożyczki lub kredytu. Wyłączenie wydatków bieżących związanych z tymi 
umowami (prawa strona wzoru) wiązać się będzie z uwzględnianiem przy 
wyliczaniu IWZ zobowiązań, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do 
umowy pożyczki lub kredytu (lewa strona wzoru).

Przy wyliczaniu IWZ wyeliminowane zostały dochody ze sprzedaży majątku, 
jako element poprawiający doraźnie sytuację JST, który zachęcał do pozbywa-
nia się majątku samorządowego jedynie w celu poprawy wskaźnika. Sprzedaż 
majątku skłaniała często JST do sztucznego zawyżania prognoz w zakresie 
wpływów z tego tytułu, co obniżało realistyczność np. WPF (do wyliczenia 
wskaźnika uwzględniało się planowane wpływy z tytułu sprzedaży majątku po 
III kwartałach roku poprzedzającego rok budżetowy).

Jedną z ważniejszych zmian w konstrukcji IWZ było wprowadzenie w mia-
nownikach wskaźnika (po obydwu stronach algorytmu), w miejsce dochodów 
ogółem – dochodów bieżących budżetu, pomniejszonych o dotacje i środki 
przeznaczone na cele bieżące. Jest to dobre rozwiązanie, ponieważ ma na 
celu ograniczenie możliwości nieprawidłowego działania wskaźnika (pogor-
szenie zdolności samorządu do obsługi zadłużenia) w sytuacji incydentalnego 
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wzrostu dochodów, np. dotacji celowych czy dochodów związanych z pozy-
skaniem dofinansowania unijnego (w tym o charakterze bieżącym), jak rów-
nież ogranicza możliwości „poprawiania” wskaźnika przez zawyżanie kwot 
z tytułu planowanej sprzedaży majątku. Z pewnością przyjęte rozwiązanie 
wpłynie korzystnie na stabilizację poziomu dochodów JST, do których odnoszą 
się kwoty obsługi długu i nadwyżki operacyjnej.

Ponadto, nowo przyjęte regulacje wprowadziły zasadę wyłączenia (z licz-
nika prawej strony algorytmu) kwoty zarówno dochodów, jak i wydatków 
bieżących na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i niepodlegających zwrotowi 
środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA. Wprowa-
dzoną zmianę należy również ocenić pozytywnie, ponieważ kwoty wskazanych 
środków finansowych – w związku z różnymi okresami ponoszenia wydatków 
bieżących na realizację projektów UE i pozyskiwania dofinansowania z tego 
tytułu – mogły prowadzić do niewłaściwej oceny możliwości JST do spłaty 
i obsługi zadłużenia.

Doprecyzowano także zapisy, że po zakończeniu roku budżetowego, do 
wyliczenia relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych będą 
brane wielkości wykonane, wynikające ze sprawozdań rocznych, a nie wielko-
ści planowane po III kwartale roku poprzedzającego rok budżetowy. Zmiana 
jest uzasadniona, np. potrzebą przedstawienia w uchwale w sprawie WPF rze-
czywistej sytuacji finansowej JST (realistyczność prognozy).

Poza tym umożliwiono JST zaciąganie pożyczek w państwowych i samorzą-
dowych osobach prawnych (o ile przepisy dawały taką możliwość) na finan-
sowanie wydatków związanych z inwestycjami i zakupami inwestycyjnymi. 
Obowiązujące dotychczas przepisy to uniemożliwiały, choć ustawy dotyczące 
tworzenia państwowych i  samorządowych osób prawnych przewidywały 
udzielanie takich pożyczek (często na preferencyjnych warunkach).

Jeśli chodzi o najistotniejsze zmiany doprecyzowujące realizację progra-
mów postępowań naprawczych JST (w tym wynikające z wniosków Najwyż-
szej Izby Kontroli w zakresie skuteczności programów naprawczych), to okre-
ślały one przede wszystkim warunki udzielenia z budżetu państwa pożyczek 
dla JST w ramach postępowań naprawczych. Wprowadzone zmiany w tym 
zakresie usankcjonowały praktykę udzielenia tzw. pożyczek naprawczych, co 
z pewnością przyczyni się do wzmocnienia dyscypliny finansowej jednostek 
otrzymujących tego typu pożyczki z budżetu państwa.
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Najważniejsze zmiany dotyczące nowych reguł limitowania zadłużania się 
przez JST mają być wprowadzane etapami (w latach 2019-2026), co pozwoli 
samorządom na dostosowanie się do nowych rozwiązań (tabela 4.3).

Najszybciej, bo już od początku 2019 r. weszły w życie przepisy w zakresie: 
racjonalizacji procesu zadłużania w samorządach, uelastycznienia gospodarki 
finansowej JST i zaciągania zobowiązań, które wywołują skutki ekonomiczne 
podobne do umowy kredytu lub pożyczki, w tym wprowadzające wymóg uzy-
skania opinii regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty zadłużenia 
JST. Wprowadzenie w życie tych regulacji już w 2019 r. wynikało z koniecz-
ności umożliwienia samorządom dokonywania restrukturyzacji długu i uela-
stycznienia ich gospodarki finansowej.

Tabela 4.3. Harmonogram wprowadzanych zmian w zakresie limitowania zadłużania się 
przez JST

Kalendarium zmian
Objęcie limitem niestandardowych instrumentów finansowania (z lewej strony 
wzoru) i jednocześnie wyłączenie wydatków na spłatę kapitału od niestandardowych 
instrumentów finansowych z prawej strony IWZ

od 2019 r.

Objęcie limitem wszystkich kosztów obsługi długu (nie tylko odsetek jak obecnie) (z lewej 
strony wzoru IWZ) od 2019 r.

Opinia RIO i inne wymogi zaciągania długu od 2019 r.
Zastąpienie w mianowniku relacji z art. 243 ufp dochodów ogółem dochodami bieżącymi, 
pomniejszonymi o środki UE o charakterze bieżącym od 2020 r.

Wyłączenie kwot dochodów i wydatków o charakterze bieżącym związanych z realizacją 
projektu UE odpowiednio z dochodów i wydatków (licznik prawej strony wzoru IWZ) od 2020 r.

Wyeliminowanie wolnych środków z art. 242 ufp – zasada zrównoważenia wydatków 
bieżących dochodami bieżącymi  (obecnie są uwzględniane) od 2022 r.

Zastąpienie średniej arytmetycznej średnią ważoną przy jednoczesnym wydłużeniu okresu, 
na podstawie którego liczona jest średnia nadwyżka operacyjna do 7 lat od 2026 r.

Wyłączenie wszystkich wydatków bieżących na obsługę długu z prawej strony (obecnie są 
uwzględniane zarówno z prawej, jak i lewej strony wzoru) od 2026 r.

Wyłączenie sprzedaży majątku jako elementu poprawiającego możliwości spłaty 
zadłużenia od 2026 r.

Źródło: Ministerstwo Finansów.

Z kolei zasada równoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi 
powiększonymi o przychody z nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych, spłaty 
udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, jak również niewykorzystanych 
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST – będzie miała zasto-
sowanie po raz pierwszy do opracowania i wykonania budżetu oraz WPF jed-
nostki na 2022 r. To przesunięcie czasowe ma również umożliwić dostosowa-
nie się JST do wprowadzonych nowych regulacji.
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Przepisy przejściowe stanowią również, że JST określając relację spłaty 
zobowiązań wynikających z IWZ na lata 2020-2025, łączną kwotę przypada-
jących w danym roku budżetowym spłat i wykupów (określonych w art. 243  
ust. 1 ustawy) ustalają zgodnie z nową treścią art. 243 ust. 1 ustawy o finan-
sach publicznych. Nakazuje ona w  szczególności wykazanie wszystkich 
wydatków na obsługę długu i uwzględnienie przy wyliczaniu IWZ zadłuże-
nia z tytułu tych zobowiązań, które wywołują skutki ekonomiczne podobne 
do umowy pożyczki lub kredytu (o ile zostały zaciągnięte od dnia wejścia 
w życie nowych regulacji).

Z kolei dopuszczalny limit spłaty zobowiązań w latach 2020-2025 ma być 
obliczany nadal jako średnia arytmetyczna z ostatnich 3 lat relacji jej docho-
dów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniej-
szonych o wydatki bieżące, w stosunku do dochodów bieżących budżetu. Jed-
nak przy wyznaczaniu limitu zadłużenia JST od 2020 r.:

1. W  wydatkach bieżących z  3 ostatnich lat nie będą uwzględniane 
wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu 
dłużnego (tj. kredytów i pożyczek, jak również innych zobowiązań, 
które wywołują podobne do nich skutki ekonomiczne), jeżeli zobowią-
zania te były zaciągnięte od dnia wejścia w życie nowych regulacji.

2. Z występujących w mianowniku relacji (po obu stronach) dochodów 
bieżących będą wyłączone kwoty dotacji i środków celowych prze-
znaczone na cele bieżące.

3. Z dochodów bieżących i wydatków bieżących (licznik wzoru po pra-
wej stronie) wyłączone będą dotacje i środki o charakterze bieżą-
cym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i niepodlegających 
zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie 
EFTA, jak również wydatki bieżące z tego tytułu.

Ponadto, JST określając relację spłaty zobowiązań wynikających z IWZ na 
2026 r. i lata kolejne – będą stosowały docelową regulację art. 243 (w brzmie-
niu nadanym nowelizacją ustawy), z tym że w zależności od terminu zacią-
gnięcia zobowiązań, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy 
pożyczki lub kredytu, ich spłata ujmowana będzie po prawej lub po lewej stro-
nie algorytmu.

Zobowiązania wynikające z tzw. niestandardowych instrumentów finanso-
wania zaciągnięte przed wejściem w życie nowych rozwiązań prawnych nie 
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będą podlegały bezpośredniemu limitowaniu do końca okresu ich spłaty (nieuj-
mowanie spłaty z tego tytułu po lewej stronie i pozostawienie wydatków z tego 
tytułu po prawej stronie). Z kolei nowo powstałe zobowiązania zaciągnięte 
z tytułu takich instrumentów (od dnia wejścia w życie nowych regulacji) – będą 
limitowane od 2020 r. (ujmowanie spłaty z tego tytułu po lewej stronie wzoru, 
jednak bez wydatków po prawej stronie).

Potrzeba uszczelnienia systemu limitowania zadłużenia samorządowego 
wynikała m.in. z rekomendacji NIK i Krajowej Rady Regionalnych Izb Obra-
chunkowych (KR RIO).

*   *  *
Finansjalizacja jest procesem, który od około trzydziestu lat zmienia funk-

cjonowanie systemu społeczno-ekonomicznego na różnych jego poziomach 
(Rudny 2018, 45). Niewątpliwie w ten system wpisuje się samorząd teryto-
rialny, jako podmiot gospodarujący, funkcjonujący na rynku i prowadzący 
własną gospodarkę finansową. JST działają na rynku finansowym, inwestują, 
konkurują o inwestorów i kapitał, zadłużają się. Realizując rozliczne zadania, 
borykają się przy tym z problemami typowymi dla podmiotów gospodarują-
cych, np. pogodzenie ograniczonych zasobów finansowych z nieograniczo-
nymi potrzebami, utrzymanie zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań, 
zapewnienie efektywności realizacji zadań.

Jedną z konsekwencji postępującego procesu finansjalizacji jest wprowa-
dzenie w samorządach IWZ, który określa nowe reguły limitacji zadłużenia 
JST. Jest on niezwykle ważny z punktu widzenia zapewnienia stabilności 
finansowej samorządu, czyli zapewnienia jego bezpieczeństwa finansowego 
i zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań (Ustawa z dnia 26 listopada 
1998 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2003, nr 15, poz. 148 ze zm.), ale także 
sprawności dochodowej i efektywności wykonywania zadań przez JST przy 
zachowaniu zdolności do realizacji polityki rozwojowej (Filipiak 2016, 15).

Poziom zadłużenia JST wynika zarówno z określonych przez prawo limi-
tów, jak i indywidualnych możliwości finansowych każdej jednostki. Odejście 
od ilościowych, jednolitych dla JST limitów zadłużenia i wprowadzenie indy-
widualnego wskaźnika zadłużenia należy ocenić pozytywnie. Ustala on gra-
nice, do których poszczególne JST mogą się bezpiecznie zadłużać.

Za wymierny efekt przyjęcia IWZ i pozytywny przejaw finansjalizacji JST 
można uznać zwiększenie dyscypliny finansowej i wyhamowanie wzrostu 
długu samorządowego. Po 2014 r. zaobserwować można stopniowy spadek 
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wielkości i tempa zadłużania się samorządów. Zdecydowana większość JST 
przestrzega wprowadzonych limitów zadłużenia, które spełniają swoją dys-
cyplinującą funkcję. Warto zauważyć, że reguły obowiązujące JST są nawet 
bardziej restrykcyjne niż dla budżetu państwa (np. obowiązek zrównoważenia 
części operacyjnej budżetu), pomimo lepszej sytuacji sektora samorządowego 
w porównaniu do pozostałych sektorów finansów publicznych.

Bez wątpienia uchwalone w 2018 r. zmiany w zakresie przyjęcia dodat-
kowych ograniczeń dotyczących zaciągania zobowiązań przez samorządy 
i wzmocnienia efektywności działania IWZ, istotnie wpłyną na zwiększenie 
bezpieczeństwa finansowego w  zakresie możliwego zadłużania się przez 
poszczególne samorządy i wzmocnią ich stabilność finansową. Jak wynika 
z szacunków Ministerstwa Finansów, nowe reguły limitacji zadłużenia pozwolą 
samorządom zwiększyć możliwość spłaty i obsługi długu w 2020 r. o 1637 mln 
zł w stosunku do stanu obecnego. Zgodnie z przewidywaniami ministerstwa, 
analogiczny efekt wystąpi w latach 2021-2025, w których potencjał do spłaty 
i obsługi długu JST będzie przewyższał dotychczasowe możliwości odpowied-
nio o: 1835 mln zł w 2021 r., 1133 mln zł w 2022 r., 776 mln zł w 2023 r.,  
499 mln zł w 2024 r. i 283 mln zł w 2025 r. (Gołaszewski 2018, 57).

Przyjęte przez ustawodawcę zmiany prowadzą do zracjonalizowania moż-
liwości zadłużania się samorządów, uelastycznienia ich gospodarki finansowej 
oraz wzmocnienia mechanizmów prawnych służących zwiększeniu bezpie-
czeństwa finansowego. Nowe reguły limitacji zadłużenia, które stanowią jedną 
z konsekwencji postępującego procesu finansjalizacji JST, wpłyną korzystnie 
na sposób zarządzania finansami samorządowymi, choć będą z pewnością 
podlegały kolejnym modyfikacjom w przyszłości. Jednak ostateczną ocenę 
przyjętych regulacji wystawią samorządy, które w ramach prowadzonej dzia-
łalności zweryfikują intencje ustawodawcy.
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łukasz szewczyk

Rozdział 5
Źródła finansowania kryzysowego 

w spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo-kredytowych 

w zmieniajacych się uwarunkowaniach 
rynkowych i regulacyjnych

Możliwość pozyskiwania źródeł finansowania kryzysowego w instytucji kre-
dytowej jest bardzo istotna w kontekście prawidłowego i stabilnego jej funk-
cjonowania. Ma to szczególnie duże znaczenie w sytuacji, w której instytucje 
kredytowe odgrywają niezwykle istotną rolę w gospodarce, a finansjalizacja 
jest postrzegana jako czynnik wpływający na niestabilność sektora bankowego 
(Szunke 2014). W przypadku spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredyto-
wych kwestia finansowania kryzysowego nabiera szczególnej wagi, ze względu 
na fakt, iż nie mają one dostępu do tak szerokiej gamy instrumentów, pozwala-
jących zarządzać im płynnością i kapitałem, jak banki. Należy tu również pod-
kreślić, że sektor ten jest postrzegany jako słaby kapitałowo. Problem ten uległ 
nasileniu w momencie wejścia w życie nowych wymogów ostrożnościowych 
dla instytucji kredytowych15, którymi to wymogami zostały również objęte 
kasy (oczywiście wymogi te różnią sią od wymogów dla sektora bankowego 

15 A. Sławiński podkreśla, iż powstrzymywanie banków przed podejmowaniem zbyt wysokiego ryzyka, 
wymaga wprowadzania odpowiednich regulacji, które będą to ryzyko ograniczać (Sławiński 2019, 64).
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i uwzględniają specyfikę funkcjonowania kas). Ponadto, należy zauważyć, że 
w ostatnich latach liczba kas zmniejszyła się znacząco (w latach 2012-2017 
swoją działalność zakończyło 21 kas) (NBP 2018, 122). W kontekście niniej-
szych rozważań istotny jest również fakt, że w dużej części kas prowadzone 
są procesy restrukturyzacyjne (w 2017 r. w 24 podmiotach na 34 wówczas 
funkcjonujące).

Celem niniejszego rozdziału jest próba oceny możliwości pozyskiwania 
źródeł finansowania kryzysowego przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-
-kredytowe oraz przegląd dostępnych dla nich źródeł finansowania kryzyso-
wego. Sytuacja kryzysowa będzie tu rozumiana jako możliwość obniżenia się 
poziomu kapitału poniżej wymaganego poziomu oraz utrata płynności (Koziń-
ska 2017, 61). Szczególny nacisk zostanie położony na prezentację wybranych 
instrumentów, które mogą być wykorzystywane przez kasy w celu ustabilizo-
wania ich sytuacji finansowej w kluczowych obszarach.

5.1. Spółdzielcze kasy oszczędnościowe  
– wybrane problemy zarządzania kapitałem 
i płynnością w kontekście zmian regulacyjnych

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe są specyficzną grupą pod-
miotów. Zorganizowane są na zasadach spółdzielczych, a podstawowym aktem 
prawnym, który reguluje ich działalność jest ustawa o spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo-kredytowych (Ustawa o SKOK 2009). Określa ona przede 
wszystkim cele działania kas wskazując, że do ich głównych czynności zali-
cza się przyjmowanie wkładów od swoich członków oraz udzielanie kredy-
tów i pożyczek. Jednocześnie należy podkreślić, że kasy są postrzeganie jako 
instytucje słabe w wielu obszarach. Dotyczy to m.in. jakości ich aktywów oraz 
jakości posiadanego przez nie kapitału, co jest szczególnie istotne w kontekście 
regulacji ostrożnościowych, wynikających z przepisów prawnych.

Warto zauważyć, że w ostatnich latach dokonały się istotne zmiany sys-
temowe w obszarze funkcjonowania kas. Dotyczyły one m.in. kwestii gwa-
rantowania depozytów oraz nadzoru nad sektorem. Do 2012 r. nadzór nad 
kasami realizowany był przez Krajową SKOK, a więc miał charakter nad-
zoru korporacyjnego (Golec 2019, 97). Do argumentów przemawiających 
na rzecz zmiany modelu nadzorczego nad kasami i objęcia ich nadzorem 
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sprawowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego, zaliczyć można przede 
wszystkim:

• wzrost skali działalności kas (wyrażającego się wzrostem liczby ich 
członków i poziomu aktywów) oraz ryzyka w sektorze,

• brak kapitału w odpowiedniej wysokości i o właściwej strukturze.

Wraz ze zmianą podejścia do kwestii nadzorczej nad sektorem, wprowa-
dzano również rozwiązania stosowane w sektorze bankowym, tj. licencjono-
wanie działalności, obowiązki sprawozdawcze, konieczność zatwierdzania 
statutów kas przez organ nadzoru oraz obowiązek zatwierdzania członków 
zarządu kas przez organ nadzorczy (Golec 2019, 97). Działania te miały przede 
wszystkim na celu zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania kas i większą 
ich przejrzystość. Wynika to m.in. z faktu, że spółdzielcze kasy oszczędno-
ściowo-kredytowe postrzegane były jako instytucje o podwyższonym ryzyku, 
co było przede wszystkim powodowane (Golec 2014, 77):

• brakiem regulacji prawnych w zakresie nadzoru nad tymi instytucjami,
• brakiem wiarygodnego systemu gwarantowania depozytów,
• podejmowaniem nadmiernego ryzyka w zakresie prowadzonej dzia-

łalności,
• brakiem właściwej sprawozdawczości finansowej,
• brakiem bezpośredniego oddziaływania instrumentów polityki mone-

tarnej.

Działania regulacyjne kierowane wobec sektora kas rozpoczęły się już 
w 2009 r., kiedy przyjęto nową ustawę o spółdzielczych kasach oszczędno-
ściowo-kredytowych. Obok zmian w zakresie instytucjonalnego nadzoru finan-
sowego nad kasami, ustawa przewidywała również szereg innych działań, 
wymieniając wśród nich (Martysz, Kleban 2019, 40):

• wprowadzenie obowiązkowych składek, opłacanych przez kasy na 
nadzór,

• wprowadzenie rezerw od depozytów, przyjętych przez kasy,
• określenie minimalnego poziomu wypłacalności kas,
• określenie norm akceptowalnego ryzyka w kasach,
• wprowadzenie systemu informatycznego, który pozwala na przeka-

zywanie danych sprawozdawczych do KNF,
• usunięcie zasady niezarobkowej działalności kas,
• zmiany zasad rachunkowości kas.
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W kontekście zmian, istotne jest również podejście ustawodawcy do cha-
rakteru działalności kas, co przejawia się brakiem odwołania w obecnie 
obowiązującej ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredyto-
wych do niezarobkowego charakteru ich działalności. Może to wynikać ze 
zmiany profilu ich działalności, jak również dynamicznego rozwoju sektora. 
Czynniki te wpłynęły niewątpliwie na upodabnianie się kas do banków, 
czego efektem było jednak odejście od idei ruchu unii kredytowych. Prawne 
odejście od niezarobkowego charakteru kas nie oznacza jednak, że nastą-
piło również odejście funkcjonalne od tej idei. Wypracowana przez kasę 
nadwyżka finansowa zostaje bowiem przeznaczona na powiększenie bazy 
kapitałowej kasy (przeznaczenie na powiększenie funduszu zasobowego) 
(Malinowski 2014, 15).

Podkreśla się, że działania legislacyjne prowadzone w latach 2012-2014 
spowodowały znaczące upodobnienie się kas do banków, zarówno w aspek-
cie oferowanych przez nie usług, jak i specyfiki ich działalności (Golec, Kulig 
2015, 147), czego przejawem jest:

• zwiększony zakres regulacji sektora,
• usunięcie ograniczeń w obszarze produktów kredytowych, co spo-

wodowało m.in. możliwość wprowadzenia do oferty produktów 
hipotecznych16,

• rozszerzenie zakresu potencjalnych członków kas (m.in. o organiza-
cje pozarządowe, spółdzielnie, związki zawodowe, wspólnoty miesz-
kaniowe).

Zarządzanie finansowe (którego jednym z celów jest wybór właściwych 
źródeł finansowania działalności i kształtowanie ich optymalnej struktury, 
uwzględniających skalę działalności i ryzyka) w spółdzielczych kasach oszczęd-
nościowo-kredytowych jest procesem złożonym. Jak wskazuje L. Kędzierski 
decyzje finansowe, podejmowane przez zarządzających kasami są ukierunko-
wane na pozyskanie kapitału finansowego z różnych źródeł i jego wykorzysta-
nie w celu (Kędzierski 2006, 276):

• realizacji samopomocy finansowej wobec członków kas,
• ukierunkowania działalności na posiadane zasoby finansowe,

16 Ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z 1995 r. wprowadziła ograniczenie dla 
produktów kredytowych oferowanych przez kasy, mogły one udzielać kredytów na okres do 3 lat (bądź 
5 lat jeśli były to kredyty mieszkaniowe).
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• podejmowania decyzji finansowych (w tym inwestycyjnych), których 
charakter różni się od decyzji podejmowanych przez banki, co jest 
efektem specyfiki sektora kas,

• powiązania skuteczności w zakresie decyzji finansowych z czynni-
kami o charakterze prawno-regulacyjnym (które to uwarunkowania 
zmieniły się zasadniczo w ostatnich latach).

Warto zauważyć, że zarządzanie kapitałem w  spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo-kredytowych jest jednym z  najistotniejszych obszarów 
w ramach szeroko rozumianego zarządzania finansowego. Wynika to przede 
wszystkim z konieczności budowy właściwej bazy kapitałowej służącej pokry-
ciu strat z prowadzonej działalności. Podkreśla się, że to właśnie nieadekwatna 
baza kapitałowa (wraz ze słabej jakości portfelem kredytowym) była przy-
czyną bardzo trudnej sytuacji w sektorze, czego efektem był szereg upadłości 
kas17. Obowiązujący od 2014 r. współczynnik wypłacalności18, będący podsta-
wową miarą adekwatności kapitałowej kasy, powinien wynosić co najmniej 
5%. Szczegóły jego konstrukcji zostały określone w odpowiednim rozporzą-
dzeniu (Rozporządzenie Ministra Finansów 2013). M.M. Golec zauważa, że 
współczynnik ten powinien pokrywać trzy istotne ryzyka w działalności kas, 
tj. ryzyko kredytowe, operacyjne i walutowe. W odniesieniu do nich wyzna-
czono wymogi kapitałowe na ich pokrycie (Golec 2014, 93). Warto podkre-
ślić, że według stanu na marzec 2019 r. kasy, które spełniły ustawowy wymóg 
wypłacalności stanowiły jedynie 14% ogółu kas, 84% posiadało współczynnik 
w przedziale 0-5%, natomiast 2% miało ujemny współczynnik wypłacalno-
ści (KNF 2019, 24). Kształtowanie się kapitału własnego oraz współczynnika 
wypłacalności w sektorze przedstawiono w tabeli 5.1.

Tabela 5.1. Poziom kapitału własnego i współczynnika wypłacalności w sektorze kas 
(w latach 2015-2018)

2015 2016 2017 2018
Fundusze własne (mln zł) 197,5 122,0 210,9 293,3
Współczynnik wypłacalności (%) 1,81 1,24 2,39 3,5

Źródło: (NBP 2019, 135).

17 W latach 2014-2018 upadło 11 kas, czego efektem było powstanie zobowiązań wobec ich deponentów 
w kwocie 4 336,3 mln zł.

18 Współczynnik ten jest wyznaczany jako stosunek kapitału własnego kasy do łącznego wymogu kapita-
łowego z tytułu ryzyka kredytowego, operacyjnego i walutowego.
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W obszarze płynności, kasy są zobowiązane do utrzymywania tzw. rezerwy 
płynnej, która stanowi co najmniej 10% funduszu oszczędnościowo-pożycz-
kowego19. Jej celem jest zapewnienie płynności kasy, a stanowią ją środki 
płynne zgromadzone w kasie (w formie gotówki), utrzymywane na rachunkach 
w Kasie Krajowej oraz zgromadzone w formie jednostek uczestnictwa fundu-
szy rynku pieniężnego (Ustawa o SKOK 2009, art. 38, ust. 3).

Na problem zarządzania ryzykiem płynności kas zwrócono uwagę w wyda-
nej przez Komisję Nadzoru Finansowego Rekomendacji E. W tym kontekście 
rekomendacja wskazuje na konieczność tworzenia przez kasę alternatywnych 
źródeł finansowania, które będą w stanie wzmocnić jej odporność na ryzyko 
utraty płynności. Do źródeł finansowania kasy można tu zaliczyć:

• przyrost depozytów20,
• wydłużenie terminów wymagalnych zobowiązań,
• sekurytyzację aktywów,
• sprzedaż wysoce płynnych aktywów,
• ciągnięcie przyznanych linii kredytowych,
• kredyt lub pożyczkę z  funduszu kredytowo-inwestycyjnego lub 

pożyczkę z funduszu stabilizacyjnego Kasy Krajowej.

Rekomendacja zawiera również szereg zaleceń w zakresie zarządzania 
ryzykiem płynności. Do najważniejszych z nich zaliczyć można (KNF 2016, 
13-15):

• wymóg posiadania systemu identyfikacji, pomiaru bądź szacowa-
nia ryzyka płynności (w celu szacowania przepływów pieniężnych 
z tytułu aktywów, pasywów, pozycji pozabilansowych, stabilności 
depozytów i istotnych zaangażowań),

• konieczność opracowania strategii finansowania, zapewniającą dywer-
syfikację źródeł finansowania kasy oraz dywersyfikację aktywów,

• wymóg opracowania wskaźników wczesnego ostrzegania, informu-
jących o pogorszeniu się sytuacji płynnościowej kasy, oraz przepro-
wadzanie testów warunków skrajnych,

• posiadanie wewnętrznych limitów w celu kontroli podatności na 
ryzyko płynności,

19 Fundusz ten jest tworzony z wkładów członkowskich oraz gromadzonych przez członków oszczędności.
20 W latach 2015-2018 można zauważyć stały spadek bazy depozytowej kas, z poziomu prawie 12 mld zł 

w 2015 r. do nieco ponad 9 mld w 2018 r. Spadek ten wynikał, z jednej strony, z ograniczenia działal-
ności przez kasy, z drugiej zaś, był efektem przejecia kas przez banki.
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• wprowadzenie tzw. awaryjnego planu płynności, pozwalającego na 
określenie sposobu postępowania w przypadku niedoborów płynności,

• wymóg utrzymywania aktywów płynnych na odpowiednim poziomie, 
co pozwoli na utrzymanie płynności w przypadku zajścia negatyw-
nego scenariusza,

• wymóg posiadania systemu oceny ryzyka koncentracji.

5.2. Źródła finansowania kryzysowego w sektorze kas  
– wybrane problemy

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe finansują się przede wszyst-
kim depozytami swoich członków, głównie osób fizycznych. W strukturze 
depozytów w 2018 r. dominowały depozyty terminowe, aczkolwiek zauwa-
żalny jest wzrost wartości depozytów bieżących (NBP 2019, 138). Do podsta-
wowych źródeł finansowania kas (wpływających na wielkość kapitału wła-
snego) zaliczyć można udziały wnoszone przez ich członków, co powoduje 
zwiększenie funduszu udziałowego i zasobowego kasy, będących jej podsta-
wowymi funduszami. Fundusz udziałowy powstaje z wpłat udziałów człon-
kowskich, natomiast fundusz zasobowy – z wpłat wpisowego oraz nadwyżki 
bilansowej. Do funduszy własnych kasy mogą być również zaliczone środki 
przyjęte z funduszu stabilizacyjnego, stanowiące tzw. zobowiązanie podpo-
rządkowane, jeśli zostaną spełnione następujące warunki (Ustawa o SKOK 
2009, art. 24, ust. 4, pkt a):

• środki pieniężne przyjęto na okres co najmniej 5 lat,
• środki pieniężne mogą być wycofane z kasy przed terminem za zgodą 

KNF,
• środki pieniężne podlegają zwrotowi w ostatniej kolejności w przy-

padku upadłości kasy lub jej likwidacji,
• zwrot środków nie jest przez kasę zabezpieczony bezpośrednio lub 

pośrednio.

Możliwe do pozyskania przez kasę źródła finansowania jej działalności 
zostały zaprezentowane w tabeli 5.2.
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Tabela 5.2. Źródła finansowania działalności kas
Źródła funduszy własnych Źródła płynności

• Udziały i wpisowe członków kasy
• Podniesienie minimalnej wysokości udziałów
• Wniesienie udziałów ponadobowiązkowych
• Pożyczki podporządkowane  

(w tym wsparcie ze środków funduszu 
stabilizacyjnego)

• Emisja obligacji

• Bufory gotówki
• Udziały i wpisowe członków kasy
• Podniesienie minimalnej wysokości udziałów
• Wniesienie udziałów ponadobowiązkowych
• Depozyty 
• Pożyczki podporządkowane  

(w tym wsparcie ze środków funduszu 
stabilizacyjnego)

• Kredyt płynnościowy z Kasy Krajowej
Źródło: Kozińska (2017, 77).

Ważną zmianą, która nastąpiła w ostatnich latach jest objęcie sektora kas 
instrumentami banku centralnego. Dotyczy to m.in. wprowadzenia rezerwy 
obowiązkowej, co niewątpliwie może wpływać na płynność kasy. Ustawa 
dopuszcza jednak możliwość zwolnienia kasy z obowiązku utrzymywania 
rezerwy, w sytuacji gdy kasa realizuje program postępowania naprawczego 
(Ustawa o NBP 1997, art. 39, ust. 3a). W znowelizowanej ustawie wprowa-
dzono również nowy instrument, jakim jest kredyt krótkoterminowy, którego 
NBP może udzielić Kasie Krajowej, w celu zasilenia jej funduszu stabilizacyj-
nego. Kredyt ten może być wykorzystany jedynie w celu udzielenia kredytu 
przez Kasę Krajową spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe w celu zarządzania płynno-
ścią, mogą korzystać z tzw. kredytu płynnościowego. Zgodnie z ustawą o spół-
dzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, kredyt ten może być udzie-
lony przez Kasę Krajową w celu zapewnienia płynności kasie. Jest to kredyt 
krótkoterminowy, udzielany na maksymalnie 30 dni, a jego oprocentowanie 
nie może być wyższe niż stopa kredytu lombardowego Narodowego Banku 
Polskiego. O przyznaniu tego kredytu decyduje Kasa Krajowa na podstawie 
oceny zdolności kredytowej kasy, która o kredyt wnioskuje. Istnieje również 
obowiązek poinformowania Narodowego Banku Polskiego, Bankowego Fun-
duszu Gwarancyjnego i Komisji Nadzoru Finansowego o udzieleniu kredytu. 
Ważne jest, że wsparcie to może być również udzielone kasie, która realizuje 
postępowanie naprawcze. Kredyt płynnościowy jest udzielany ze środków sta-
nowiących wspomnianą wcześniej rezerwę płynną, utrzymywaną na wyodręb-
nionym rachunku Kasy Krajowej.

SKOK-i mają również dostęp do tzw. wsparcia stabilizacyjnego, realizo-
wanego za pośrednictwem funduszu stabilizacyjnego. Fundusz stabilizacyjny 
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funkcjonuje w oparciu o Statut Kasy Krajowej21, a jego podstawowym celem 
jest stabilizowanie działalności kas, w tym finansowanie programów napraw-
czych. Pomoc stabilizacyjna jest realizowana przede wszystkim w formie (Sta-
tut Krajowej SKOK):

• kredytów stabilizacyjnych22, w  tym kredytów stabilizacyjnych na 
warunkach zobowiązania podporządkowanego (pozwalających na 
zaliczenie środków do funduszy własnych),

• obejmowania udziałów w kasach.

Wybrane charakterystyki dotyczące pomocy z Kasy Krajowej zaprezento-
wano w tabeli 5.3.

Tabela 5.3. Pomoc z Kasy Krajowej zrealizowana w latach 2016-2019
2016 2017 2018 2019

Kredyt stabilizacyjny (liczba kas) 18 13 10 7
Kredyt stabilizacyjny (w mln zł) 26,8 13,9 6,3 4,7
Objęcie udziałów nadobowiązkowych (liczba kas) 25 20 18 16
Objęcie udziałów nadobowiązkowych (w mln zł) 319,5 337 291,8 270,4

Źródło: (KNF 2017, 28); (KNF 2018, 28); (KNF 2019, 23); (KNF 2020, 24).

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe mogą także korzystać 
z pomocy oferowanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Zgodnie z Ustawą 
o Bankowym Funduszu gwarancyjnym, BFG może wesprzeć kasy w zakresie 
(Ustawa o BFG 2019, art. 5 ust. 2):

• udzielania zwrotnej pomocy finansowej,
• nabywania wierzytelności kas,
• udzielania wsparcia podmiotom przejmującym kasę, wybrane prawa 

majątkowe lub wybrane zobowiązania kas lub nabywcom przedsię-
biorstwa kasy w likwidacji, jego zorganizowanej części lub wybra-
nych praw majątkowych.

Jak podkreśla M. Kozińska, pomoc realizowana przez Bankowy Fundusz 
Gwarancyjny może być wykorzystana wyłącznie na usunięcie niewypłacalno-
ści kas i poprawę jej pozycji kapitałowej (Kozińska 2017, 87). Ponadto środki 

21 Fundusz stabilizacyjny powstaje z comiesięcznych wpłat członkowskich kas w wysokości 1% wartości 
swoich aktywów oraz nadwyżki bilansowej Kasy Krajowej.

22 Wsparcie stabilizacyjne, które jest udzielane przez Kasę Krajową może być wykorzystywane zarówno 
w celu wzmocnienia bazy kapitałowej, jak i pozyskanie płynności.
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pochodzące z pożyczki udzielonej kasie przez BFG mogą być zaliczone wyłącz-
nie do jej funduszy własnych.

*   *   *
Kwestia zarządzania płynnością i kapitałem w instytucji kredytowej ma klu-

czowe znaczenie, zarówno w normalnych uwarunkowaniach, jak i w sytuacji 
kryzysowej, materializującej się poprzez utratę płynności lub obniżenie poziomu 
kapitału poniżej wymaganego przepisami prawnymi minimum. Problem braku 
adekwatnego kapitału jest szczególnie widoczny w sektorze kas oszczędno-
ściowo-kredytowych, czego m.in. efektem jest duża liczba kas, które nie speł-
niają minimalnego wymogu kapitałowego, określonego w przepisach prawnych.

Kasy mają dostęp do zróżnicowanych instrumentów umożliwiających im 
zarządzanie kapitałem i płynnością. Źródła te są dostosowane do specyfiki sek-
tora i dają relatywnie dobre możliwości zarządzania sytuacją kryzysową. Należy 
jednak podkreślić, że dostęp do wszystkich źródeł nie zawsze jest możliwy (przy-
kładem może tu być np. kredyt płynnościowy, którego otrzymanie uwarunko-
wane jest przedstawieniem wymaganego zabezpieczenia). Wsparcie dla kas 
może być realizowane zarówno przez Kasę Krajową (a więc w ramach sektora), 
jak również przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, w ramach realizowanego 
przez tę instytucję szerokiego mandatu (tzw. risk minimizer, tj. działalności ukie-
runkowanej na zapewnienie stabilności sektora finansowego), wzmocnionego 
w ostatnich latach poprzez przyznanie mu roli podmiotu odpowiedzialnego za 
restrukturyzację i uporządkowaną likwidację instytucji finansowych.

Nowe rozwiązania zostały również wprowadzone w obszarze możliwości 
wykorzystania przez kasy instrumentów NBP (aczkolwiek w ograniczonym 
zakresie w porównaniu do sektora bankowego). Dotyczy to przede wszystkim 
dostępu do kredytu refinansowego, udzielanego Kasie Krajowej na zasilenie 
funduszu stabilizacyjnego, jak również możliwości zwolnienia kas z obowiązku 
utrzymywania rezerwy obowiązkowej, co wpływa pozytywnie na ich płynność 
(rozwiązanie stosowane wobec kas, realizujących program naprawczy).
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Rozdział 6
dane makroekonomiczne  

a reakcja krótkookresowych kursów 
walutowych na rynku forex  
na przykładzie eUR/USd  
w opinii ankietowanych  

polskich inwestorów indywidualnych

Międzynarodowy rynek walutowy określany terminem Forex (Foreign 
Exchange) należy obecnie do najdynamiczniej rozwijanego się segmentu 
rynku finansowego świata. Jego obroty sukcesywnie wzrastają. Rynek Forex 
jest rynkiem zdecentralizowanym, na którym inwestorem indywidualnym 
może zostać każdy. Już od momentu jego powstania wzrastało znaczenie tego 
segmentu na arenie międzynarodowej, co w znacznym stopniu przyczyniło 
się do wzrostu sfery finansowej w życiu gospodarczym, czyli finansjalizacji. 
Finansjalizacja tłumaczona jest jako rosnące znaczenie działalności finanso-
wej w życiu codziennym (Dore, 2000; Epstein 2005; Orhangazi 2008). Przeja-
wem finansjalizacji jest rozwój nowych złożonych instrumentów finansowych, 
zwiększająca się rola instytucji finansowych, zwłaszcza tych ukierunkowanych 
na krótkookresową zyskowność oraz zwiększające się znaczenie działalności 
finansowej kosztem długoterminowej działalności inwestycyjnej (Palley 2013; 
Rudny 2018; Rydzewska 2017; Styhre 2015).
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Rynek Forex wyróżnia się największą dynamiką, płynnością oraz wielko-
ścią obrotów (Zembura 2011a, 114). Jak wynika z raportu Banku Rozrachun-
ków Międzynarodowych średnia, dzienna wartość transakcji na tym rynku 
zwiększyła się z 5,5 bln USD 2016 r. do 6,59 bln USD w 2019 r. Sukcesywnie 
również zwiesza się liczba inwestujących w oferowane na tym rynku instru-
menty, co dowodzi zwiększającej się roli rynków i instytucji finansowych 
w gospodarce.

Międzynarodowy rynek walutowy charakteryzuje się pewnymi cechami, 
a wśród najważniejszych z nich wskazać można to, że:

• rynek Forex jest rynkiem nieumiejscowionym geograficznie o zasięgu 
globalnym, co oznacza, że transakcje walutowe mogą być dokony-
wane w różnych regionach świata;

• rynek Forex jest rynkiem zdecentralizowanym, zarówno pod wzglę-
dem ekonomicznym, geograficznym, jak i technicznym;

• rynek Forex jest rynkiem, na którym większa część transakcji to tzw. 
kontrakty różnic kursowych, czyli Contract for Difference;

• rynek Forex działa 24 godziny na dobę;
• rynek Forex nie jest nadzorowany przez żadną instytucję międzyna-

rodową, nie istnieje powołany w tym celu organ, który nadzorowałby 
ten rynek w skali globalnej. Nadzór nad funkcjonowaniem rynku 
walutowego prowadzi każdy kraj indywidualnie. W Polsce organem 
odpowiedzialnym za jego prawidłowe funkcjonowanie jest Komisja 
Nadzoru Finansowego (Świerkocki 2011, 188; Zembura 2011b, 201; 
Oziewicz 2006, 178; Bieliński 2013, 208; Rubaszek, Serwa 2009, 22).

W zglobalizowanym świecie zasadniczy wpływ na gospodarkę poszczegól-
nych krajów, a tym samym na ceny walut mają czynniki ekonomiczne. Na 
rynku Forex kurs danej pary walutowej przedstawiany jest w postaci jednej 
liczby, będącej relacją waluty kwotowanej do waluty bazowej. Popyt i podaż na 
daną parę walutową zależy od wielu czynników. Wśród najistotniejszych z nich 
wymienia się czynniki ekonomiczne, które z uwagi na mierzalność, najczęściej 
stanowią podstawę analizy fundamentalnej.

Dane, z jakich korzysta się przy opracowywaniu analiz, muszą pocho-
dzić z zaufanych, najczęściej oficjalnych źródeł. Dane są publikowane np. 
w formie okresowych raportów, a także udostępniane na bieżąco na stronach 
internetowych m.in. urzędów statystycznych. Czynniki ekonomiczne można 
podzielić na:
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• wskaźniki strukturalne, np. produkt krajowy brutto (PKB), wskaźniki 
inflacyjne, bilans handlowy;

• wskaźniki opisujące sektor nieruchomości, np. wskaźnik wydanych 
pozwoleń na budowę, wskaźnik sprzedaży domów na rynku pierwot-
nym, wskaźnik sprzedaży domów na rynku wtórnym;

• wskaźniki opisujące rynek pracy, np. zmiana zatrudnienia w sektorze 
pozarolniczym, stopę bezrobocia, liczba wniosków o zasiłek dla bez-
robotnych;

• wskaźniki pochodzące z sektora przedsiębiorstw, np. Indeks Insty-
tutu Zarządzania Podażą dla przemysłu (ISM przemysł) oraz Indeks 
Instytut Zarządzania Podażą dla usług (ISM usługi);

• wskaźniki opisujące wielkość zamówień producentów, np. zamó-
wienia na dobra bez środków transportu oraz zamówienia na dobra 
trwałego użytku – USA, zamówienia w przemyśle;

• wskaźniki opisujące decyzje konsumenckie, np. wskaźnik sprzedaży 
detalicznej;

• wskaźniki dotyczące nastrojów konsumenckich, np. wskaźnik – 
indeks zaufania konsumentów (Consumer Confidence Index) oraz 
indeks nastroju konsumentów Uniwersytetu Michigan – USA.

W literaturze przedmiotu badania wpływu danych makroekonomicznych 
na kształtowanie się kursu walutowego są bardzo szeroko omówione. Zmien-
ność kursów walutowych pod wpływem danych makro z USA została potwier-
dzona m.in. w badaniach Devereux i Lane’a (2003), Morana (2009), Insah 
(2013) czy Mirchandani (2013). Addersen i Bollerslew (1998) oraz Goodhart 
(1989) wykazali silny wpływ publikowanych danych makroekonomicznych 
z USA na zmienność kursów walutowych, podkreślając, że siła wpływu maleje 
wraz z upływem czasu. Natomiast badania Harrisa i Żabki (1995) oraz Edi-
sona (1997) wykazały, że wyraźnie pozytywny i istotny statystycznie wpływ na 
kształtowanie się kursu dolara mają dane o zmianie zatrudnienia w USA. Zaś 
w badania Simpsona, Ramchandera i Chaudhry’a (2005), analiza wpływu 23 
danych makroekonomicznych dowiodła, iż kurs walutowy najbardziej reago-
wał na dane dotyczące inflacji, stóp procentowych i popytu konsumpcyjnego. 
Badania Galati i Ho (2001) koncentrowały się głównie na określeniu reakcji 
pary walutowej EUR/USD na dane makro z USA oraz ze strefy Euro. Badania 
te dowiodły istotne statystycznie znaczenie danych makro z USA na zmienność 
kursu EUR/USD. Z badań Matesanza i Ortegi (2015) wynika, że dane makro-

06_Gospodarka i społecze�stwo w dobie finansjalizacji.indd   129 2020-10-20   14:28:25



A. Gemzik-Salwach, K. Opolski (redakcja) – Gospodarka i społeczeństwo w dobie finansjalizacji

cedewu.pl130

ekonomiczne z USA mają zdecydowanie duży wpływ na kurs EUR/USD, EUR/
JPY oraz USD/JPY.

Celem rozdziału jest prezentacja wyników badań dotyczących znacze-
nia publikacji danych makroekonomicznych ze Stanów Zjednoczonych oraz 
strefy Euro dla krótkookresowej zmienności kursu pary walutowej EUR/USD 
w ocenie polskich inwestorów. W rozdziale sformułowano następującą hipo-
tezę badawczą: kurs walutowy EUR/USD silniej reaguje na publikację danych 
makro ze Stanów Zjednoczonych.

6.1. Opis przeprowadzonych badań

Zaprezentowane w rozdziale zbiorcze zestawienie wyników badania doty-
czy znaczenia publikacji danych makroekonomicznych ze Stanów Zjednoczo-
nych oraz strefy Euro dla krótkookresowej zmienności kursu party walutowej 
EUR/USD w ocenie polskich inwestorów.

W procesie badawczym wykorzystano metodę ilościową, w której techniką 
badawczą była ankieta, zaś narzędziem badawczym wynikającym bezpośred-
nio z przyjętej techniki badań był kwestionariusz ankiety. W przeprowadzonym 
badaniu respondenci mieli wskazać, jakie znaczenie ma publikacja danych 
makro na kształtowanie się kursu EUR/USD w krótkim okresie, tj. od godziny 
do dwóch godzin po publikacji tych danych. Kluczowym elementem badania 
było określenie stopnia reakcji pary walutowej EUR/USD na publikację wybra-
nych danych makroekonomicznych w ocenie inwestorów. Ankieta pozwoliła 
na poznanie opinii ankietowanych inwestorów indywidualnych odnośnie do 
motywów inwestowania na tym rynku, dalszego rozwoju rynku walutowego 
oraz najpopularniejszej pary walutowej.

W celu weryfikacji wstępnej wiedzy o badanym środowisku, w okresie od 
sierpnia do października 2018 roku, zostało przeprowadzone badanie pilota-
żowe. W wyniku tego badania w szczegółowy sposób została dopracowana 
kafeteria, czyli wyczerpujący rejestr wszystkich możliwych odpowiedzi. Bada-
nie to umożliwiło także zweryfikowanie narzędzia badawczego oraz dokona-
nie jego korekty. Badanie właściwe obejmowało okres od listopada 2018 do 
czerwca 2019 roku.

Zarówno badanie pilotażowe, jak i właściwe badanie ankietowe zostały 
przeprowadzone w formie ankiet rozdawanych. Ankiety były wręczane osobi-
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ście respondentom, a następnie zbierane lub składane w wyznaczonym miej-
scu. Badanie obejmowało wybrane jednostki badanej zbiorowości. Metodą 
doboru respondentów do próby empirycznej była metoda doboru nielosowego 
(celowego). Wykorzystano tradycyjną technikę wypełniania ankiety, w której 
respondenci wypełniali kwestionariusz w formie papierowej.

Kwestionariusz ankietowy składał się z pytań zamkniętych. Pytania w głów-
nej mierze były prezentowane z wykorzystaniem skali Likerta. Kwestionariusz 
zawierał również pytania metryczkowe. Odpowiedzi zawarte w metryczce 
pozwoliły na uzyskanie informacji dotyczących indywidualnych cech demogra-
ficzno-społecznych respondentów, takich jak np. wiek, płeć, lata aktywności 
na rynku Forex.

6.2. Sposób doboru próby i liczebność próby oraz 
cechy charakterystyczne próby

W przeprowadzonym badaniu populację generalną stanowili inwestorzy 
indywidualni, czyli osoby podejmujący inwestycje na rachunek własny. Na 
potrzeby badania wyselekcjonowano próbę badawczą. Zastosowano celowy 
dobór próby, wykorzystując metodę doboru jednostek typowych23. Wyselek-
cjonowania osób badanych z danej populacji generalnej dokonał bezpośrednio 
sam badacz, kierując się własnym doświadczeniem, popartym kilkunastoletnią 
praktyką rynkowa na rynku Forex oraz posiadaną wiedzą i intuicją. Zatem 
dobór osób był wyborem świadomym.

Liczebność próby badawczej inwestorów została oszacowana przy uwzględ-
nieniu całkowitej liczebności badanej zbiorowości. Kierowano się posiadaną 
wiedzą o badanej populacji, w szczególności pod kątem niektórych jej cha-
rakterystycznych cech. Jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli (2016) 
w Polsce w 2016 roku na rynku Forex zarejestrowano aktywnie czynnych 30,3 
tys. kont. Badanie inwestorów zostało przeprowadzone na podstawie próby 
składającej się z 452 aktywnych na rynku Forex inwestorów indywidualnych. 
W badaniu przyjęto 96% poziom ufności oraz maksymalny błąd prognozy na 
poziomie 0,05, czyli 5%.

23 Metoda doboru jednostek typowych polega na doborze do próby empirycznej jednostek uważanych za 
typowe, charakterystyczne dla danej populacji generalnej, a więc odpowiadające w przybliżeniu jed-
nostkom przeciętnym (Mazurek-Łopacińska 2002, 99).
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Wśród ankietowanych inwestorów największą grupę stanowili mężczyźni. 
Ich udział przeprowadzonym badaniu wyniósł aż 92%, co daje 416 osób. Zale-
dwie 8% stanowiły kobiety. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku od 
26-45 lat. Ich łączny udział wyniósł prawie 70%. Najliczniejszą grupę w bada-
niu stanowiły osoby z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem. Ich udział 
w badaniu wyniósł ponad 62%. Szczegółowe cechy metryczkowe zawarto 
w tabeli 6.1.

Tabela 6.1. Cechy respondentów (N = 452, w %)
Wyszczególnienie Odsetek badanych

Płeć
Kobieta 8,0

Mężczyzna 92,0

Wiek 

20-25 9,7

26-36 35,8

36-45 33,8

46-55 13,5

Pozywżej 56 7,1

Aktywność na rynku 

Rok lub mniej 3,1

2-4 lata 12,2

5-9 lat 22,3

10 lat i więcej 62,4

Źródło: opracowanie własne.

6.3. Wyniki przeprowadzonego badania ilościowego

Wyniki potwierdzają, co zostało już niejednokrotnie udowodnione w lite-
raturze przedmiotu, że kursy walutowe reagują na publikację danych makro-
ekonomicznych. Respondenci poproszeni zostali o wskazanie, jakie znaczenie 
ich zdaniem z perspektywy doświadczenia rynkowego ma publikacja wymie-
nionych w kwestionariuszu danych na kształtowanie się kursu walut w krót-
kim okresie, tj. od godziny do dwóch godzin po publikacji informacji. Dane 
makroekonomiczne wymienione w kwestionariuszu dotyczyły głównie takich 
kategorii ekonomicznych, jak rynek pracy, wzrost gospodarczy, inflacja, rynek 
nieruchomości itd. Jednym z kluczowych elementów badania było określenie 
stopnia reakcji w krótkim okresie pary walutowej EUR/USD na publikację 
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wybranych danych makroekonomicznych z gospodarki amerykańskiej oraz 
ze strefy Euro. Szczegółowe dane dotyczące wpływu amerykańskich danych 
makroekonomicznych zamieszczono w tabeli 6.2 oraz graficznie na rysunku 
6.1. Z kolei szczegółowe dane dotyczące wpływu europejskich danych zamiesz-
czono w tabeli 6.3 oraz graficznie na rysunku 6.2.

Tabela 6.2. Siła reakcji w krótkim okresie pary EUR/USD na publikację danych makro 
z USA (N = 452, w %)

ZNACZENIE Bardzo 
silna Silna Przeciętna Słaba Bardzo 

słabaDANE MAKRO

Inflacja CPI 92,9 7,1

Inflacja PPI 60 22 18

Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym 96 4

Stopa bezrobocia 10 51,1 38,9

Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych 68 29,1 2,9

Bilans handlowy 88 10 2

PKB 76 18 6

Wskaźnik ISM dla usług 80 12 8

Wskaźnik ISM dla przemysłu 36 40,9 23,1

Sprzedaż detaliczna 90 8 2

Zamówienia w przemyśle 20,9 38 41,1

Zamówienia na dobra trwałego użytku 18 22 46 14 

Zamówienia na dobra bez środków transportu 10,5 20 39,7 29,8

Pozwolenia na budowę domów 14,9 39,1 46

Sprzedaż nieruchomości na rynku wtórnym 75,1 14,9 10

Sprzedaż nieruchomości na rynku pierwotnym 32 30,9 37,1

Wskaźnik zaufania konsumentów wg Conference Board 9,1 23,4 56,5 11

Indeks nastroju konsumentów Uniwersytetu Michigan 10,8 22 52 15,2

Źródło: opracowanie własne.

Jak wynika z przeprowadzonych badań aż 96% ankietowanych wskazało 
zmianę zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, jako wskaźnik, który bardzo 
silnie wpływa na kształtowanie się krótkookresowego kursu waluty EUR/USD. 
Jednocześnie 4% badanych wskazała, że ten wskaźnik wywiera silną reakcję 
na tej parze walutowej.

Innym wskaźnikiem makroekonomicznym, który był najczęściej wybierany 
przez respondentów jest inflacja CPI. Prawie 93% badanych uznało inflację 
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CPI za wskaźnik bardzo silnie wpływający na kształtowanie się kursu waluty 
EUR/USD, a 7,1% ankietowanych uznało, że ma ona silny wpływ.

Nie bez znaczenia dla ankietowanych okazał się wskaźnik informujący 
o sprzedaży detalicznej. Aż 90% badanych uznało ją za wskaźnik bardzo silnie 
wpływający na kształtowanie się kursu waluty EUR/USD, zaś 8 % ankietowa-
nych uważa, że ma ona silny wpływ, natomiast 2% ankietowanych uznało, że 
wskaźnik ten wywołuje przeciętną reakcję.

Rysunek 6.1. Siła reakcji w krótkim okresie pary EUR/USD na publikację danych makro 
z USA w %
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Źródło: opracowanie własne.
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Innym wskaźnikiem często wskazywanym przez respondentów był bilans 
handlowy. 88% ankietowanych stwierdziło, iż wskaźnik ten bardzo silnie 
wpływa na kształtowanie się kursu waluty EUR/USD. 10% ankietowanych 
uznało bilans handlowy za wskaźnik wywołujący silną reakcję, a tylko 2% 
ankietowanych określiło tą rekcję, jako przeciętną. Pozostałymi wskaźnikami, 
które również zostały wskazywane często przez respondentów jest wskaźnik 
ISM dla usług, PKB oraz sprzedaż nieruchomości na rynku wtórnym. Według 
80% ankietowanych ISM dla usług powoduje bardzo siną reakcję kursu EUR/
USD, 12% uznało, że ta reakcja jest silna, a 8% ankietowanych stwierdziło, 
że jest ona przeciętna. Natomiast wskaźnik PKB według 76% ankietowanych 
wywołuje bardzo silną reakcję, według 18% wskaźnik ten wywołuje silną 
reakcję, a według 6% reakcja ta jest przeciętna. Ostatnim, często wskazywa-
nym wskaźnikiem z tej grupy jest sprzedaż nieruchomości na rynku wtórnym. 
Ponad 75% ankietowanych uznało, że reakcja na jego publikację jest bardzo 
silna, prawie 15% ankietowanych stwierdza, że reakcja ta jest silna, a 10% 
ankietowanych uznało ja za przeciętną.

Tabela 6.3. Siła reakcji w krótkim okresie pary EUR/USD na publikację danych makro 
ze strefy Euro (N = 452, w %)

ZNACZENIE Bardzo 
silna Silna Przeciętna Słaba Bardzo 

słabaDANE MAKRO
Inflacja CPI – Strefa Euro 78% 18% 4%

Inflacja PPI – Strefa Euro 42,8% 29,8% 27,4%
Stopa bezrobocia – Strefa Euro 8% 21,1% 70,9%
Bilans handlowy – Strefa Euro 76% 10% 14%
PKB – Strefa Euro 70% 18% 12%
Sprzedaż detaliczna – Strefa Euro 66% 26% 8%
Produkcja przemysłowa – Strefa Euro 12% 11,1% 60,9% 16%
Wskaźnik PMI dla usług – Strefa Euro 6,9% 14% 64% 15,1%
Wskaźnik PMI dla przemysłu – Strefa Euro 9,7% 7,5% 77,1% 5,7%
Wskaźnik zaufania konsumentów – Strefa Euro 4,0% 6,9% 74% 15,1%

Źródło: opracowanie własne.

Jeśli chodzi o wskaźniki strefy Euro, to według ankietowanych najistotniej-
szym z punktu widzenia wpływu na kształtowanie się kursu waluty EUR/USD 
jest inflacja CPI, w dalszej kolejności respondenci wskazywali także bilans 
handlowy oraz PKB. Aż 78% ankietowanych uznało, że reakcja na publikację 
wskaźnika dotyczącego inflacji jest bardzo silna. Z kolei 18% ankietowanych 
określiło tę reakcję, jako silną, a 4% uznało, ją za przeciętną. Natomiast bilans 
handlowy w opinii 76% ankietowanych wywołuje bardzo silnie reakcje kursu 
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EUR/USD. Natomiast 10% ankietowanych stwierdziło, że reakcja ta jest silna, 
a 14% respondentów oceniło ją, jako przeciętną. Ostatnim często wskazywa-
nym wskaźnikiem z tej grupy jest PKB. Według 70% ankietowanych wywołuje 
on bardzo silną reakcję, według 18% wskaźnik ten wywołuje silną reakcję, 
a według 12% reakcja ta jest przeciętna. Potwierdziła się tym samym hipoteza 
mówiąca o większym znaczeniu danych makro z USA dla kształtowania się 
krótkookresowej zmienności pary walutowej EUR/USD.

Rysunek 6.2. Siła reakcji w krótkim okresie pary EUR/USD na publikację danych makro 
ze strefy Euro
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Źródło: opracowanie własne.

Ankieta pozwoliła także na poznanie opinii inwestorów indywidualnych 
odnośnie motywów zawierania transakcji właśnie na rynku Forex. Respon-
denci poproszeni zostali o wybranie głównego motywu, z powodu którego 
inwestują na międzynarodowym rynku walutowym. Wyniki zaprezentowano 
na rysunku 6.3.
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Rysunek 6.3. Motywy zawierania transakcji na rynku Forex w opinii ankietowanych 
inwestorów

21%

11%

44%

10%

14% Możliwość osiągnięcia
ponadprzeciętnych zysków

Dywersyfikacja portfela

Testowanie alternatywnych (innych
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inwestycyjnych

Możliwość zastosowania dźwigni
finansowej

Możliwość zajmowania krótkiej 
i długiej pozycji

Źródło: opracowanie własne.

Jako motyw zawierania transakcji na rynku Forex ankietowani najczęściej 
wskazywali testowanie alternatywnych możliwości inwestycyjnych. Taki argu-
ment wybrało 80% ankietowanych inwestorów indywidualnych. Drugim naj-
częściej wskazywanym motywem była możliwość dywersyfikacji portfela, którą 
to kierowało się 13% ankietowanych. Możliwość zajmowania krótkiej i długiej 
pozycji wskazało 4% ankietowanych, a możliwość zastosowania dźwigni finan-
sowej jest motywem dla 2% ankietowanych. Tylko 1% ankietowanych wskazało 
na możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków.

W przeprowadzonym badaniu, ankietowani inwestorzy indywidualni zostali 
także poproszeni o wskazanie pary walutowej, na której dokonują najczęściej 
transakcji. Nie dziwi fakt, iż to właśnie para walutowa EUR/USD należy do 
najczęściej wybieranych. Zgodnie z raportem BIS to właśnie ta para walutowa 
ma największy, wynoszący 24% udział w transakcjach na rynku Forex (BIS, 
2019). Aż 75% ankietowanych często dokonuje transakcji właśnie na parze 
EUR/USD. Z kolei nieco ponad 25% deklaruje sporadyczne zawieranie trans-
akcji na tej parze. Szczegóły pokazano na rysunku 6.4.
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Rysunek 6.4. Najpopularniejsza para walutowa na rynku Forex w opinii ankietowanych
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Źródło: opracowanie własne. 

Drugą najpopularniejszą parą walutową w opinii ankietowanych inwesto-
rów jest USD/JPY, aż 62% wskazało, że właśnie na tej parze dokonuje czę-
sto transakcji, a 30% robi to sporadycznie. Para walutowa USD/GBP również 
stanowi przedmiot częstych transakcji dla 54% ankietowanych. Z kolei 39% 
ankietowanych sporadycznie dokonuje transakcji na tej właśnie parze. Spo-
śród wymienionych w ankiecie najmniej atrakcyjnymi parami walutowymi 
na rynku Forex w opinii ankietowanych są następujące pary walutowe: USD/
HKD, USD/KRW, USD/INR. W przypadku USD/HKD aż 93% ankietowanych 
nie dokonywała transakcji na tej parze walutowej, a tylko 7% ankietowanych 
sporadycznie inwestowała na tej parze. W przypadku USD/KRW aż 95% ankie-
towanych nie dokonywała transakcji na tej parze walutowej, a tylko 5% ankie-
towanych sporadycznie inwestowała na tej parze. Z kolei na parze USD/INR 
nie inwestowało aż 97% ankietowanych, a tylko 3% zawierała sporadycznie 
transakcji na tej parze walutowej. Na parze walutowej USD/AUD często zawie-
rało transakcje zaledwie 13% ankietowanych, aż 43% inwestuje sporadycznie 
na tej parze walutowej, a 44% nigdy transakcji na tej parze nie dokonywała. 
Para walutowa USD/CAD również nie należy do najpopularniejszych wśród 
ankietowanych inwestorów indywidualnych. Zaledwie 9% ankietowanych 
często inwestuje na tej parze, 46% sporadycznie, a 45% dotychczas nie doko-
nywało transakcji na tej parze. Para walutowa USD/CHF, podobnie jak dwie 

06_Gospodarka i społecze�stwo w dobie finansjalizacji.indd   138 2020-10-20   14:28:26



cedewu.pl 139

Rozdział 6. Dane makroekonomiczne a reakcja krótkookresowych kursów walutowych...

poprzednie, nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem wśród ankietowanych 
inwestorów. Tylko 5% ankietowanych często dokonuje transakcji na tej parze, 
32% dokonuje ich sporadycznie, a 63% nigdy dotychczas nie dokonywała.

Wyniki ankiety umożliwiły również poznanie opinii ankietowanych na 
temat dalszego rozwoju rynku walutowego. W dalszej kolejności ankietowa-
nych poproszono o udzielenie odpowiedzi na pytanie związane z możliwymi 
zmianami, przeobrażeniami na rynku Forex w perspektywie do 2025 roku. 
Szczegóły na ten temat zamieszczono w tabeli 6.4.

Tabela 6.4. Jakie Pana/Pani zdaniem nastąpią zmiany na rynku Forex w perspektywie  
do 2025 roku? (w %)
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1 Zmieni się znaczenie głównych par 
walutowych 10,0 88,0 2,0

2 Zmieni się znaczenie dolara amerykańskiego 
w parach walutowych ze wszystkimi walutami 18,0 61,1 20,9

3 Zmieni się znaczenie pary EUR/USD 13,1 8,0 60,9 18,0
4 Zmieni się zainteresowanie rynkiem Forex 71,1 19,1 9,8
5 Zmieni się znaczenie automatycznych 

systemów zawierania transakcji na rynku 
Forex

9,1 17,5 48,0 25,4

6 Zmieni się zapotrzebowanie na fachową 
edukację w zakresie rynku Forex 76,0 21,1 2,9

7 Zmieni się liczba brokerów walutowych 12,0 24,6 40,9 22,5
8 Zmieni się zakres oferowanych przez brokerów 

usług i instrumentów 10,5 27,1 53 9,4

9 Zmienią się spready 2,9 35,1 42,6 19,4
Źródło: opracowanie własne.

Jak wynika z przeprowadzonych badań ankietowych największa część 
ankietowanych (76%) stwierdza, że zdecydowanie wzrośnie zapotrzebowanie 
na fachową edukację w zakresie rynku Forex. Nieco ponad 22% uważa, że 
zapotrzebowanie to raczej wzrośnie, a niecałe 3%, że nie zmieni się. W opinii 
71,1% ankietowanych zdecydowanie wzrośnie zainteresowanie rynkiem Forex 
jako alternatywy dla tradycyjnych inwestycji. Nieco ponad 19% twierdzi, że 
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zainteresowanie to raczej wzrośnie, a niecałe 10% że nie zmieni się. Z kolei 
61,1% ankietowanych uważa, że raczej wzrośnie znaczenie dolara amerykań-
skiego w parach walutowych ze wszystkimi walutami, a niecałe 30% uważa, że 
znacznie dolara amerykańskiego nie zmieni się, natomiast 18% uważa, że ono 
zdecydowanie wzrośnie. Nie zmieni się natomiast rola głównych par waluto-
wych, tak uważa aż 88% respondentów.

*   *   *
Badanie pozwoliło wskazać, że w ocenie respondentów:

1. W krótkim okresie reakcja pary EUR/USD na publikację danych 
makroekonomicznych ze Stanów Zjednoczonych jest silniejsza niż 
w przypadku publikacji danych ze strefy Euro.

2. W przypadku gospodarki amerykańskiej największa zmienność kursu 
występuje po publikacji informacji dotyczących zmiany zatrudnienia 
w sektorze pozarolniczym (tzw. non-farm payrolls) oraz inflacji.

3. W przypadku strefy Euro najsilniejsza reakcja występuje po publika-
cji informacji dotyczących inflacji.

4. Najpopularniejszą parą walutową jest para EUR/USD.
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Rozdział 7
Rozwój rynku instrumentów pochodnych 

w dobie finansjalizacji gospodarki 
globalnej

Współczesna gospodarka globalna podlega licznym zjawiskom pozwala-
jącym na zmianę sposobu jej dotychczasowego postrzegania. Jednym z nich 
jest jej finansjalizacja, która przenikając niemal wszystkie poziomy aktywności 
gospodarczej staje się nieodzowną częścią naszej rzeczywistości. Do zasad-
niczych powodów takiego stanu rzeczy zaliczyć należy dynamiczny rozwój 
technologii informatycznych odpowiadający za kształtowanie nowych oczeki-
wań wobec sektora finansowego, pojawienie się nowych możliwości alokacji 
kapitału na rynku finansowym oraz kontynuację głębokich zmian w otoczeniu 
regulacyjnym, będących odpowiedzią na miniony kryzys gospodarczy. Należy 
przy tym zauważyć, iż termin ten skupia w sobie szeroką grupę procesów spo-
łecznych i ekonomicznych, stąd też rozważania w tym obszarze często przyj-
mują charakter wielowymiarowy (Martin, Kersley, Greenham 2015, 9).

W ujęciu makroekonomicznym finansjalizacja odnosi się do transformacji 
systemu ekonomicznego, ukierunkowanej na wzrost rozmiarów i znaczenia 
sektora finansowego (Epstein 2005, 3). Definicję tę można również uzupeł-
nić o stopniową autonomizację sfery finansowej wobec sfery realnej, a nawet 
budowanie jej dominującej pozycji w systemie gospodarczym (Rudny 2018, 2). 
Nieco inaczej przedstawia się finansjalizację z perspektywy mikroekonomicz-
nej. W sposób szczególny akcentuje się wówczas znaczenie nowych możliwości 
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finansowych w prowadzeniu działalności gospodarczej, głównie w obszarach 
zysku i ryzyka (van der Zwan 2014, 111-112). Przejawem tak sformułowanego 
podejścia do analizowanej problematyki jest przede wszystkim wzrost liczby 
i wartości transakcji zawieranych na rynkach finansowych, głównie z wyko-
rzystaniem pozagiełdowych instrumentów pochodnych.

Niniejszy rozdział jest próbą spojrzenia na finansjalizację z punktu widzenia 
rozwoju rynku instrumentów pochodnych OTC oraz jego znaczenia dla global-
nego wzrostu gospodarczego. Zamierzeniem rozdziału jest weryfikacja hipotezy 
badawczej, zgodnie z którą rozwój rynku instrumentów pochodnych OTC nie 
stanowi bariery dla globalnego wzrostu gospodarczego, pod warunkiem dobrze 
funkcjonującego otoczenia regulacyjnego. Okres badawczy obejmuje lata 1999-
2019. Do realizacji tak postawionego celu wykorzystano metody analizy źródeł 
literaturowych oraz danych statystycznych. Materiał empiryczny pochodzi z baz 
danych statystycznych Banku Rozrachunków Międzynarodowych, Banku Świa-
towego oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

7.1. Rozwój rynku finansowego jako czynnik 
globalnego wzrostu gospodarczego

Dzisiejsze rozumienie wzrostu gospodarczego mocno odbiega od tradycyj-
nej koncepcji A. Smitha, według której głównymi czynnikami odpowiedzial-
nymi za dynamikę wytwórczą są praca, ziemia i kapitał (Zalesko 2008, 171). 
Badania literaturowe wskazują na mnogość czynników mających wpływ na 
rozwój gospodarczy, dających się klasyfikować według rozmaitych kategorii. 
W kontekście podejmowanego tematu należy wyróżnić uwarunkowania o cha-
rakterze zewnętrznym i wewnętrznym (Haffer, Karaszewski 2004, 25-30).

W grupie czynników egzogenicznych mających istotne znaczenie dla tempa 
wzrostu gospodarczego podkreśla się przede wszystkim rolę państwa jako 
głównego regulatora procesów społeczno-gospodarczych. Katalog aktywno-
ści państwowych w tym obszarze nie ogranicza się wyłącznie do prowadzenia 
polityki monetarnej, fiskalnej czy tworzenia ram instytucjonalno-prawnych. 
Obejmuje również promowanie innowacyjności, w tym szczególnie w sektorze 
finansowym, którego rozwój wydaje się być charakterystyczną cechą współcze-
snej gospodarki (Wiśniewski 2014, 325).

Uwarunkowania wewnętrzne mają natomiast charakter mikroekonomiczny 
i koncentrują się przede wszystkim na zdolności do właściwego operowania 

06_Gospodarka i społecze�stwo w dobie finansjalizacji.indd   144 2020-10-20   14:28:26



Rozdział 7. Rozwój rynku instrumentów pochodnych w dobie finansjalizacji gospodarki globalnej

cedewu.pl 145

pomiędzy kategoriami zysku i ryzyka. Kluczowym obszarem jej realizacji jest 
natomiast rynek finansowy pozwalający na dywersyfikację ryzyka oraz efek-
tywne wykorzystanie dostępnych zasobów ekonomicznych (Bukowski 2009, 15).

Warto zauważyć, że współczesny rynek finansowy jest również, a może 
przede wszystkim mechanizmem o  charakterze globalnym, zarówno pod 
względem rozmiaru, jak i zakresu oddziaływania (Fałat-Kilijańska, Karwow-
ski, Poskart 2014, 14). W tym kontekście szczególną uwagę przykuwa rynek 
pozagiełdowych instrumentów pochodnych, który ze względu na liczbę i war-
tość zawieranych na nim kontraktów, staje się ważnym czynnikiem globalnego 
wzrostu gospodarczego.

7.2. Motywy rozwoju rynku instrumentów pochodnych

Instrument pochodny można przedstawić jako kontrakt, który uprzed-
miotawiając abstrakcyjne ryzyko, pozwala na jego wydzielenie i transfer do 
innych uczestników rynku (Przybylska-Kapuścińska 2012,18). Nieograniczone 
wręcz możliwości w zakresie jego konstrukcji ekonomicznej stanowią źródło 
przewagi wobec tradycyjnych instrumentów rynku finansowego. Umożliwiają 
bowiem modelowanie ryzyka finansowego w sposób odpowiadający indywidu-
alnym potrzebom inwestycyjnym i specyfice prowadzonej działalności gospo-
darczej. Tabela 7.1 prezentuje główne zalety wykorzystania instrumentów 
pochodnych, wpływające na ich popularność w obrocie międzynarodowym.

Tabela 7.1. Korzyści wynikające z wykorzystania instrumentów pochodnych
W skali mikroekonomicznej

Ułatwiają dywersyfikację aktywów
Stanowią element strategii arbitrażowej
Zabezpieczają przed ryzykiem finansowym (hedging)
Obniżają koszty finansowania na tradycyjnym rynku finansowym
Zwiększają efekt dźwigni finansowej w strategiach spekulacyjnych
Pozwalają podejmować akceptowalny rodzaj ryzyka i neutralizować pozostałe rodzaje
Zabezpieczają przed wahaniami oprocentowania krótkoterminowych pożyczek na rynku międzybankowym

W skali makroekonomicznej
Umożliwiają instytucjom finansowym transfer ryzyka kredytowego
Dostarczają informacji o oczekiwaniach inwestorów w zakresie kształtowania się przyszłych wielkości 
ekonomicznych

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Przybylska-Kapuścińska (2012, 18-20).
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Rozważając korzyści wynikające ze stosowania derywatów należy zauwa-
żyć, że zasadniczym motywem ich wykorzystania jest hedging, a więc chęć 
zabezpieczenia się przed ryzykiem rynkowym (Bartram 2017, 32). Instrumenty 
pochodne pozwalają niwelować negatywne skutki zmienności cen instrumen-
tów bazowych, a tym samym stanowią mechanizm ochrony przed spadkiem 
wartości posiadanych aktywów finansowych. W rezultacie, na poziomie mikro-
ekonomicznym są one narzędziem zwiększającym możliwości w obszarze 
zarządzania finansami, w tym szczególnie służącym optymalizowaniu relacji 
oczekiwanej stopy zwrotu do podejmowanego ryzyka.

Na motywy zawierania transakcji na rynku instrumentów pochodnych 
można również spojrzeć szerzej, uwzględniając perspektywę makroekono-
miczną. Zwraca się wówczas uwagę na poprawę płynności tradycyjnych rynków 
finansowych oraz wzrost efektywności w zakresie redystrybucji ryzyka w gospo-
darce. Wskazuje się ponadto, iż rozwój rynku instrumentów pochodnych jest 
ważnym elementem procesu integracji globalnego rynku finansowego.

Wyżej zaprezentowane korzyści, nie mogą jednak całkowicie zasłonić 
zagrożeń związanych z wykorzystaniem instrumentów pochodnych. Trans-
akcjom na rynku nowoczesnych instrumentów pochodnych w nieodłączny 
sposób towarzyszą liczne rodzaje ryzyka, w tym przede wszystkim: kredy-
towe, rynkowe, operacyjne, płynności i prawne (Fałat-Kilijańska, Karwowski, 
Poskart 2014, 24). Lekcją pokazującą skutki niewłaściwego posługiwania się 
instrumentami pochodnymi są doświadczenia ostatniego kryzysu finansowego, 
będące zarazem początkiem prac ukierunkowanych na stopniową przebudowę 
architektury globalnego rynku finansowego (Pyka 2014, 3).

7.3. Charakterystyka rynku instrumentów pochodnych 
w ramach obrotu pozagiełdowego

Biorąc pod uwagę podział finansowych instrumentów pochodnych ze 
względu na sposób organizacji handlu należy wyróżnić giełdowe oraz pozagieł-
dowe instrumenty pochodne (Jajuga 2009, 7). W strukturze światowego obrotu 
dominują transakcje zawarte na rynku pozagiełdowym. Przyczyn takiego stanu 
rzeczy należy szukać w specyfice rynku pozagiełdowego w zakresie nadzoru, 
stopy zwrotu z inwestycji oraz wymogów formalnych stawianych potencjalnym 
emitentom (Thiel 2010, 21). Do momentu implementacji zmian regulacyjnych 
na rynku europejskim transakcje poza obrotem regulowanym zawierane były 
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bezpośrednio między zainteresowanymi stronami, instrumentami o charakterze 
niewystandaryzowanym, ponadto w sposób, który nie podlega organom nadzor-
czym. Takie uwarunkowania prawne w połączeniu z dużą dynamiką wzrostu 
wartości rynkowej oferowaną na rynku pozagiełdowym w istotny sposób odpo-
wiadały za kształtowanie wolumenu i wartości realizowanych na nim kontrak-
tów. Próbę uporządkowania obrotu na poziomie europejskim stanowiło rozpo-
rządzenie EMIR (European Market Infrastrucuture Regulation) z dnia 4 lipca 
2012 roku oraz dyrektywa MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) 
z dnia 15 maja 2014 roku. Nowe regulacje wprowadziły między innymi instytu-
cję centralnego kontrpartnera (Central Counterparty) rozliczającego transakcje 
pochodne, standaryzację instrumentów oraz centralne bazy danych, a więc roz-
wiązania ukierunkowane na wzrost transparentności informacyjnej i kontroli 
nad rynkiem pozagiełdowym. Wymienione wyżej zmiany należy uznać za ważne 
w kontekście znaczenia europejskiego rynku instrumentów pochodnych. Wraz 
z rynkiem amerykańskim są to dwa najważniejsze ośrodki światowego handlu.

7.4. Rozwój rynku instrumentów pochodnych 
w kontekście globalnego wzrostu gospodarczego

Część empiryczna pracy koncentruje się na weryfikacji postawionej hipo-
tezy badawczej,zgodnie z którą rozwój rynku instrumentów pochodnych OTC 
nie stanowi bariery dla globalnego wzrostu gospodarczego, pod warunkiem 
dobrze funkcjonującego otoczenia regulacyjnego. Przyjęty okres badań obej-
muje lata 1999-2019 i opiera się na danych międzynarodowych instytucji 
finansowych.

Rynek pozagiełdowych instrumentów pochodnych przedstawiono za 
pomocą danych o wartości nominalnej otwartych pozycji, uwzgledniają-
cych trzy grupy instrumentów: instrumenty walutowe, instrumenty na stopy 
procentowe oraz instrumenty związane z rynkiem akcji. Biorąc pod uwagę 
rysunek 7.1 można zauważyć, że w strukturze zawartych transakcji domino-
wały instrumenty na stopy procentowe, których wartość stanowiła prawie 
85% wszystkich zawartych w badanym okresie kontraktów. Zainteresowa-
nie inwestorów w tej grupie skupiało się przede wszystkim na transakcjach 
wymiany płatności odsetkowych (Interest Rate Swap i Overnight Index Swap) 
oraz transakcjach FRA (Forward Rate Agreement). Drugim co do wielkości 
przedmiotem obrotu na rynku nieregulowanym były walutowe instrumenty 
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pochodne. W tym segmencie przeważały transakcje forward, które niemal 
rokrocznie w badanym okresie notowały dodatnią dynamikę wzrostu zagre-
gowanej wartości nominalnej. Dynamikę ujemną zarejestrowano w roku 
1999, 2001, 2009 oraz 2015.

Rysunek 7.1. Struktura rodzajowa rynku instrumentów pochodnych na świecie  
według wartości nominalnej otwartych pozycji. Wartości skumulowane w mld USD  
za lata 1999-2019

2 471,52

14 975,60

252,57

Instrumenty walutowe Instrumenty na stopy
procentowe

Instrumenty związane z rynkiem
akcji

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Rozrachunków Międzynarodowych.

Warto również zwrócić uwagę na dobrze rozwinięty rynek swapów walu-
towych, którego średnia wartość nominalna liczona dla ostatnich siedmiu lat 
wynosi 51,04 mld dolarów (tabela 7.2) oraz rynek opcji walutowych, dla roz-
woju którego istotne znaczenie miał wzrost udziału transakcji opcjami egzo-
tycznymi oraz strategiami złożonymi.

Rysunek 7.2 przedstawia, w jaki sposób rozwijał się globalny rynek poza-
giełdowych instrumentów pochodnych w analizowanym okresie. Zagregowana 
wartość otwartych pozycji na przestrzeni pierwszych dziewięciu lat zwiększyła 
się ponad siedmiokrotnie. Odwrócenie trendu miało miejsce dopiero w roku 
2008 i związane było z początkiem kryzysu w gospodarce światowej. Najwyż-
szy wynik zanotowano natomiast w roku 2013. Wówczas wartość zawartych 
transakcji znalazła się na rekordowym poziomie 1 405,971 mld dolarów. 
W zakresie dynamiki wszystkie trzy grupy instrumentów charakteryzowały się 
podobnym kierunkiem zmian (rysunek 7.3).
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Tabela 7.2. Struktura rynku instrumentów pochodnych według wartości nominalnej 
otwartych pozycji w latach 2013-2019 (w mld USD)

Globalny rynek OTC 
(w mld USD) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Instrumenty walutowe 159,393 164,572 155,724 164,647 175,546 186,456 190,737
Outright forwards and 
forex swaps 77,891 81,403 80,642 91,964 102,601 110,324 114,006

Currency swaps 53,411 53,287 48,773 48,131 50,067 50,868 52,731
Opcje 28,010 29,806 26,250 24,446 22,767 25,143 23,921
Inne instrumenty 0,081 0,076 0,060 0,106 0,111 0,122 0,081
Instrumenty na stopę 
procentową 1 181,195 1 098,491 842,084 831,975 861,853 917,918 972,925

FRAs 171,965 179,268 137,609 139,946 143,748 151,767 156,415
Swaps 908,250 824,120 625,634 623,247 640,682 676,443 730,629
Opcje 100,266 94,433 78,311 68,230 76,753 88,992 85,214
Inne instrumenty 0,715 0,670 0,530 0,552 0,670 0,718 0,666
Instrumenty rynku 
akcji 13,668 14,321 14,897 13,014 13,533 13,490 13,920

Forwards and swaps 4,656 5,055 6,165 5,163 6,113 6,237 6,341
Opcje 9,013 9,266 8,732 7,851 7,421 7,253 7,579

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Rozrachunków Międzynarodowych.

Rysunek 7.2. Rozwój globalnego rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych 
w latach 1999-2019 (w mld USD)

169,576

478,692

1 270,692
1 405,971

[WARTOŚĆ]

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Rozrachunków Międzynarodowych.
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Rysunek 7.3. Dynamika wartości nominalnej otwartych pozycji derywatów na świecie 
w latach 1999-2019
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Rozrachunków Międzynarodowych.

Zgodnie z przedstawionymi w pracy rozważaniami teoretycznymi, zjawisko 
finansjalizacji można rozpatrywać przez pryzmat rozwoju sektora finansowego 
w gospodarce światowej. Próbą jej kwantyfikacji jest wówczas zestawienie 
wybranego segmentu rynku finansowego z globalnym Produktem Krajowym 
Brutto. Rysunek 7.4 obrazuje tę relację dla okresu 1999-2019. Tak nakre-
ślony horyzont czasowy można podzielić na dwa podokresy, przedkryzysowy 
do roku 2008 oraz pokryzysowy do roku 2019. Podokres pierwszy cechuje 
się nieprzerwanym wzrostem udziału pozagiełdowego rynku instrumentów 
pochodnych w światowym Produkcie Krajowym Brutto. Jednym ze źródeł tak 
dynamicznego rozwoju rynku derywatów była luka regulacyjna w wymiarze 
nadzorczym. Brak centralizacji i transparentności obrotu wzmacniał atrak-
cyjność inwestycji spekulacyjnych, tym samym utrudniając właściwą analizę 
redystrybucji ryzyka (Duffie, Li, Lubke 2010, 20). Dodatkowym czynnikiem 
była również zwiększona aktywność banków inwestycyjnych oraz funduszy 
hedgingowych, niepodlegających nadzorowi ostrożnościowemu. W roku 2008 
rynek badanych instrumentów pochodnych stanowił niemal dwudziestokrot-
ność wartości wytworzonych na świecie dóbr i usług. Materializacja ryzyka 
w gospodarce globalnej skutkowała rozpoczęciem spadków, obserwowanych 
w drugim podokresie opisywanego przedziału czasowego. Pewną stabilizację 
rynku pozagiełdowego w odniesieniu do globalnego wzrostu gospodarczego 
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można jednak zauważyć w latach 2015-2019. W roku zamykającym okres 
analizy, relacja rynku derywatów do globalnego Produktu Krajowego Brutto 
wyniosła 1390%.

Rysunek 7.4. Relacja wartości pozagiełdowego rynku finansowych instrumentów 
pochodnych do wartości globalnego Produktu Krajowego Brutto w latach 1999-2019
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Rozrachunków Międzynarodowych oraz Między-
narodowego Funduszu Walutowego.

Rysunek 7.5 ilustruje dynamikę rynku derywatów pozagiełdowych na tle 
globalnego wzrostu gospodarczego. Zmiany wartości transakcji zawartych 
na rynku instrumentów pochodnych charakteryzowały się dużą amplitudą. 
W roku 2007 wartość wszystkich kontraktów wzrosła o 38,35%, w roku 2014 
spadła o 20,86%. Tempo wzrostu gospodarczego zachowywało się dość stabil-
nie, mieszcząc się w korytarzu wahań pomiędzy 2,6% a 5,5%. Na zaprezen-
towane dane nie można jednak patrzeć z pominięciem roku 2009, będącego 
momentem załamania światowej koniunktury gospodarczej. Tempo wzro-
stu Produktu Krajowego Brutto w skali globalnej spadło wtedy do poziomu 
-0,1% i niewątpliwie miało to związek z rynkiem derywatów. Wykorzystywanie 
instrumentów pochodnych w sposób niedostosowany do ówczesnej infrastruk-
tury regulacyjnej i nadzorczej stało się jednym ze źródeł światowego kryzysu. 
Podjęte działania naprawcze przywróciły jednak stabilizację wzrostu, którą 
można wykazać dla lat 2010-2019.
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Rysunek 7.5. Dynamika rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych na świecie  
na tle globalnego wzrostu gospodarczego w latach 1999-2019
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Rozrachunków Międzynarodowych oraz Między-
narodowego Funduszu Walutowego.

Tabela 7.3 przedstawia wyniki korelacji liniowej Pearsona pomiędzy warto-
ścią nominalną otwartych pozycji derywatów a wzrostem gospodarczym zesta-
wionym według siedmiu obszarów analitycznych. Wybrane strefy obejmują 
tym samym główne światowe ośrodki handlu, rynek europejski oraz amery-
kański. Dla przyjętego w badaniu poziomu istotności α = 0,05, współczynnik 
korelacji r-Pearsona jest istotny statystycznie powyżej wartości 0,4329. Uzy-
skane rezultaty potwierdzają występowanie silnej dodatniej korelacji pomię-
dzy większością badanych zmiennych w obrębie trzech grup instrumentów na 
poziomie zagregowanym.
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Tabela 7.3. Korelacja liniowa Pearsona pomiędzy wartością nominalną otwartych pozycji 
derywatów a wzrostem gospodarczym zestawionym według regionów analitycznych 
w latach 1999-2018
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Wszystkie instrumenty 0,915 0,845 0,979 0,966 0,987 0,874 0,942
Instrumenty walutowe ogółem 0,996 0,981 0,927 0,901 0,940 0,982 0,989
Outright forwards and forex swaps 0,975 0,985 0,862 0,836 0,873 0,969 0,958
Currency swaps 0,987 0,946 0,915 0,879 0,952 0,981 0,969
Opcje 0,878 0,842 0,971 0,965 0,934 0,822 0,924
Inne instrumenty 0,284 0,366 0,173 0,180 0,152 0,302 0,254
Instrumenty na stopy procentowe 
ogółem 0,921 0,847 0,971 0,954 0,987 0,886 0,941

FRAs 0,960 0,923 0,841 0,799 0,897 0,977 0,917
Swaps 0,902 0,823 0,969 0,955 0,983 0,863 0,928
Opcje 0,754 0,679 0,939 0,948 0,905 0,676 0,829
Inne instrumenty 0,693 0,755 0,448 0,399 0,483 0,744 0,614
Instrumenty rynku akcji ogółem 0,731 0,709 0,905 0,918 0,828 0,644 0,819
Forwards and swaps 0,940 0,957 0,898 0,880 0,874 0,913 0,951
Opcje 0,497 0,455 0,773 0,802 0,676 0,388 0,617

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Rozrachunków Międzynarodowych, Banku 
Światowego oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

*   *   *
W  pracy przedstawiono zjawisko finansjalizacji gospodarki globalnej 

z punktu widzenia rozwoju rynku instrumentów pochodnych. Rozważania 
teoretyczne uwypukliły główne motywy zwierania transakcji derywatami oraz 
zarysowały specyfikę obrotu pozagiełdowego. Szczególną uwagę poświęcono 
kształtowaniu się wzajemnej relacji pomiędzy rynkiem instrumentów pochod-
nych OTC a  globalnym wzrostem gospodarczym. Wyniki przeprowadzo-
nych badań pozwalają sformułować wniosek, iż rozwój rynku instrumentów 
pochodnych OTC nie stanowi bariery dla globalnego wzrostu gospodarczego, 
jednakże tylko w warunkach dobrze funkcjonującego otoczenia regulacyjnego. 
Można przypuszczać, że utrzymanie stabilności rynku instrumentów pochod-
nych w perspektywie wykraczającej poza okres analizy będzie wymagać dal-
szego dostosowania rozwiązań prawnych do nowych rodzajów i skali ryzyka 
występującego w sektorze finansowym.
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SylwiA frydrych

Rozdział 8
Wpływ finansjalizacji  

na rozwój rynku Ipo w polsce

Rynek kapitałowy jest ważnym elementem gospodarki. Dotyczy to poszcze-
gólnych państw jak również roli, którą pełni na rynku światowym. Wśród 
najczęściej wymienianych funkcji rynku kapitałowego należą: mobiliza-
cja, alokacja, transformacja kapitału oraz wycena przedsiębiorstw (Dębski 
2007,133-134). Podmioty gospodarcze wykazujące zapotrzebowanie na środki 
finansowe emitują papiery wartościowe, które są nabywane przez inwestorów 
posiadających nadwyżki finansowe, przyczyniając się do mobilizacji kapitału 
na rynku pierwotnym. Ta funkcja rynku kapitałowego ma wpływ na wzrost 
obrotów instrumentami finansowymi oraz znaczenie rynków finansowych 
w gospodarce. Zjawisko to nosi nazwę finansjalizacji (Fierla, Grygiel-Toma-
szewska 2017; Wrzesiński 2014; Wiśniewski 2014). Inne terminy tego pojęcia 
spotykane w literaturze przedmiotu to m.in. finansjeryzacja (Ratajczak 2012, 
207-220), finansyzacja (Ratajczak 2014, 281-301) lub ufinansowienie (Aluchna 
2014, 11). Jednakże pod wymienionymi pojęciami kryje się to samo zjawi-
sko oznaczające postępującą dominację sektora finansowego w działalności 
jednostek gospodarujących i osób fizycznych (Kamela-Sowińska 2014, 107-
115). Finansjalizacja oznacza rosnący wpływ rynków finansowych i instytucji 
finansowych na gospodarkę i społeczeństwo (Epstein 2005, 46-74). W ramach 
finansjalizacji rynki finansowe uzyskują coraz większy wpływ na politykę eko-
nomiczną oraz na efekty gospodarowania (Boyer 2000, Stockhammer 2004). 
Przyczyn tego zjawiska należy upatrywać w tendencjach na rynkach świato-
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wych, które pojawiły się w drugiej połowie XX wieku (Sawyer 2013, 5-18). 
Dotyczy ono wszelkiego rodzaju jednostek gospodarczych: instytucji finanso-
wych, przedsiębiorstw, jak również osób fizycznych (Gemzik-Salwach, Opolski 
2016, 15). K. Jajuga (2014, 147-157) definiując pojęcie finansjalizacji podkreśla 
wzrost znaczenia motywów finansowych w procesach decyzyjnych jako istot-
nych czynników decydujących o zachowaniach przedsiębiorstw. Dore (2000, 
3) utożsamia finasjalizację m.in. z urynkowieniem papierów wartościowych, 
z giełdą jako rynkiem, który pełni funkcję kontrolną nad funkcjonowaniem 
podmiotów gospodarczych oraz wahań na giełdzie jako wyznacznika zmiany 
fazy cyklu koniunkturalnego. W ramach finansjalizacji można wyróżnić: finan-
sjalizację jako system akumulacji kapitału, finansjalizację przedsiębiorstw, jak 
również finansjalizację życia codziennego (Van der Zwan 2014, 99-129).

8.1. Publiczna emisja akcji

Rynek kapitałowy jest miejscem, na którym przedmiotem transakcji są 
instrumenty finansowe potwierdzające i  gwarantujące prawa majątkowe, 
a także przenoszenie ich własności (Ostrowska 2007, 39). Dotyczy to zarówno 
udziałowych papierów wartościowych np. akcji, certyfikatów inwestycyjnych, 
jak również dłużnych papierów wartościowych np. obligacji. Rynek publiczny 
papierów wartościowych jest powszechnie utożsamiany z rynkiem giełdowym. 
Pojęcie to ma szerszy zakres i oznacza tę część rynku, na której podmiot skła-
dający ofertę sprzedaży lub nabycia instrumentów finansowych zwraca się do 
szerokiego grona inwestorów z wykorzystaniem środków masowego przekazu. 
W przypadku rynku kapitałowego bardzo istotny jest podział na rynek pier-
wotny i wtórny, ponieważ ma to zasadnicze znaczenie dla wszystkich uczestni-
ków tego rynku, wskazując na kierunek przepływu kapitału i strony transakcji. 
„Z rynkiem pierwotnym mamy do czynienia wówczas, gdy nabycie papierów 
wartościowych nowej emisji proponuje ich emitent. Na rynku pierwotnym ma 
zatem miejsce zasilenie emitenta w kapitał” (Thiel 2010, 16). Terminem węż-
szym od pojęcia rynek pierwotny jest obrót pierwotny (Kopyściański 2013, 
80). Zgodnie z art. 4 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej (Dz.U. 2019 nr 185, 
poz. 1439 ze zm.) obrotem pierwotnym jest przeprowadzanie oferty publicznej 
przez emitenta lub subemitenta usługowego, której przedmiotem są papiery 
wartościowe nowej emisji, oraz zbywanie lub nabywanie papierów wartościo-
wych na podstawie takiej oferty. Mając na uwadze powyższe można stwierdzić, 
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iż na obrót pierwotny w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej składają się 
zarówno czynności prawne, jak również czynności faktyczne będące rezulta-
tem realizacji obowiązków wynikających z treści czynności prawnej (Wierz-
bowski 2012, 11), jak również szereg czynności dotyczących udostępniania 
informacji o proponowanych do zbycia papierach wartościowych, jak np. przy-
gotowanie prospektu emisyjnego. Przedsiębiorstwo, które zamierza pozyskać 
kapitał poprzez debiut giełdowy, powinno dokonać analizy wszystkich czynni-
ków mających wpływ na proces wejścia spółki na giełdę oraz późniejsze funk-
cjonowanie na rynku giełdowym (Siwek 2005, 14-18). Decyzja dotycząca prze-
prowadzenia oferty powinna odnosić się do sytuacji finansowej spółki (Lerner 
1994, 293-316; Pagano i in. 1998, 27-64), ogólnej sytuacji panującej na rynku 
(w tym sentyment inwestorów) (Baker, Wurgler 2000, 129-151; Lowry 2003, 
3-40), a także własnych wyborów inwestycyjnych (Benninga, Helmantel, Sarig 
2005, 115-132). Rozważania te powinny być oparte na aktualnych oraz pro-
gnozowanych warunkach rynkowych. Płotnicki i Szyszka (2014, 48-55) pod-
kreślają, że obecna sytuacja rynkowa może mieć także wpływ na osiągnięcie 
sukcesu podczas debiutu spółki.

W przypadku pierwszej oferty publicznej (Initial Public Offering, IPO), 
oferty publicznej lub dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na 
rynku regulowanym Komisja Nadzor Finansowego wymaga sporządzenia 
oraz publikacji zatwierdzonego prospektu emisyjnego. Szczegóły procedury 
publicznej emisji akcji na rynku pierwotnym wynikają z przepisów prawa, 
m.in. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicz-
nych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. 2019 nr 184, poz. 1539). Skierowanie 
propozycji nabycia papierów wartościowych w wyżej wymieniony sposób 
powoduje nałożenie na ich emitenta określonych obowiązków. Polegają one 
na ujawnieniu informacji o jego sytuacji finansowej i prawnej oraz wymogu 
przestrzegania określonych prawem procedur postępowania przy kierowaniu 
propozycji nabycia papierów wartościowych. Potencjalny inwestor powinien 
bowiem mieć możliwość zapoznania się z tymi informacjami w celu oszaco-
wania ryzyka towarzyszącego danym walorom oraz ryzyka związanego bezpo-
średnio z emitentem i prowadzoną przez niego działalnością.

Publiczna emisja akcji ma miejsce na pierwotnym rynku kapitałowym. Defi-
nicji pojęcia rynku pierwotnych ofert publicznych jest wiele (Pagano, Panetta, 
Zingales 1998, 27-64; Boehmer, Ljungqvist 2004, 3), między innymi można 
twierdzić, że oprócz emisji w ramach IPO, pojęcie to obejmuje także dodat-
kowe emisje akcji przez spółki już notowane na rynkach regulowanych. Naj-
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częściej spotykana nazwa kolejnych emisji papierów wartościowych to Secon-
dary Public Offering (SPO). Z uwagi na tematykę niniejszego opracowania, 
które jest poświęcone analizie rynku IPO w dalszej części zostanie przepro-
wadzona analiza pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa z wykorzysta-
niem tylko pierwszej publicznej oferty sprzedaży akcji.

8.2. Problem badawczy

Mając na uwadze powyższe ustalenia, w niniejszym opracowaniu poddano 
weryfikacji następującą hipotezę badawczą: proces finansjalizacji przyczynił się 
do rozwoju rynku publicznych ofert pierwotnych emisji akcji Polsce. Celem opra-
cowania jest określenie kierunku rozwoju rynku publicznych ofert pierwotnych na 
Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie na tle tendencji między-
narodowych. Impulsem badawczym do podjęcia niniejszej tematyki jest, według 
wiedzy autora, brak dyskusji na ten temat w polskiej literaturze przedmiotu.

8.3. Metodologia badań i dane źródłowe

Do oceny rozwoju rynku publicznych ofert pierwotnych wykorzystano pod-
stawowe miary bezwzględne: wartość kapitału pozyskanego w drodze publicznej 
emisji akcji, liczbę debiutów oraz notowanych spółek, a następnie porównano je 
ze wskaźnikami dla wybranych giełd na świecie. Okres badawczy obejmuje lata 
2008-2018. Materiał empiryczny zebrano na podstawie danych Światowej Fede-
racji Giełd WFE (The World Federation of Exchanges). W badaniu wykorzystano 
analizę opisową, metodę analizy porównawczej oraz analizy przyczynowo-skut-
kowej. Wyniki zaprezentowano w formie graficznej i tabelarycznej.

8.4. Rynek IPO na świecie

Prawidłowo funkcjonujący rynek kapitałowy powinien odzwierciedlać 
wzrost liczby podmiotów dokonujących publicznych emisji papierów warto-
ściowych. Jeżeli inne formy finansowania wydają się być bardziej dostępną 
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oraz tańszą formą pozyskania kapitału, wówczas liczba spółek publicznych na 
rynku kapitałowym będzie zmniejszać się (Adamska, Główka, Sobiecki 2018, 
61). Globalny rynek udziałowych papierów wartościowych jest podzielony na 
trzy regiony, które znajdują się w różnych strefach czasowych, co determi-
nuje godziny funkcjonowania giełd. Analiza danych dotyczących pozyskania 
kapitału w drodze publicznej emisji akcji w podziale na główne regiony geo-
graficzne (Ameryka Północna i Południowa, region Azji i Pacyfiku oraz obszar 
Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu) według stanu na koniec kolejnych lat 
została przedstawiona na rysunku 8.1.

Rysunek 8.1. Kapitał pozyskany w latach 2008-2018 w drodze publicznej emisji akcji 
według regionów świata (w mln USD)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych WFE, www.world-exchanges.org, 
(25.08.2020).

Mimo, iż na przestrzeni lat struktura kapitału pozyskanego w  drodze 
publicznej emisji akcji w poszczególnych regionach światach jest zbliżona, 
to tempo zmian jest zróżnicowane. We wszystkich analizowanych obszarach 
najwyższą wartość pozyskanego kapitału odnotowano w 2010 r., wówczas 
w regionie Azji i Pacyfiku w drodze publicznej emisji akcji uzyskano 200 024,5 
mln USD. Natomiast najniższą wartość kapitału w drodze publicznej emisji 
akcji pozyskano w 2012 r. – 126 026,1 mln USD łącznie we wszystkich regio-
nach świata. W 2014 r. został odnotowany wzrost środków z publicznej emisji 
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akcji w każdym z regionów, który został kontynuowany w rejonie Azji i Pacy-
fiku do 2018 r., podczas gdy w pozostałych rejonach świata zaobserwowano 
spadek emisji IPO. Analiza miary finansjalizacji, którą jest kapitał pozyskany 
w drodze IPO wskazuje na spadek wartości kapitału pozyskanego z emisji IPO.

Na amerykańskich rynkach w 2018 r. przedsiębiorstwa pozyskały 52 384,9 
mln USD poprzez 349 ofert pierwotnych publicznej emisji akcji (rysunek 8.2). 
Liczba przedsiębiorstw, które pozyskały kapitał poprzez emisje IPO wzrosła 
o 36%, podczas gdy przepływy kapitału były na zbliżonym poziomie – wzrost 
o ok. 6% w 2018 r. w porównaniu do 2017 r. Pomimo, iż amerykańskie rynki 
IPO wyrównują spadki z 2016 r., gdy odnotowano tylko 139 ofert pierwotnych 
publicznej emisji akcji, to nadal zarówno liczba IPO jak również kapitał pozy-
skany poprzez emisję publicznej emisji akcji jest niższy w porównaniu 2014 r. 
oraz lat wcześniejszych.

Rysunek 8.2. IPO w krajach Ameryki w latach 2008-2018
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych WFE, www.world-exchanges.org, 
(25.08.2020).

Przyczyną globalnego spadku rynku pierwotnych ofert publicznych akcji 
w 2018 r. było m.in. zmniejszenie się liczby ofert IPO w regionie Azji i Pacy-
fiku (rysunek 8.3). Rynki te odnotowały stały wzrost zarówno w zakresie ofert 
IPO, jak i przepływów inwestycyjnych od 2012 r., przy czym najwięcej – 1260 
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ofert IPO przeprowadzono w 2017 r. W latach 2012-2017 na rynkach azjatyc-
kich jest zauważalny wzrost miernika finansjalizacji, którym jest liczba ofert 
IPO. Jednakże w 2018 r. liczba ofert publicznych spadła o 21% w stosunku do 
2017 r., podczas gdy przepływy inwestycyjne wzrosły o 10%. Może to świadczyć 
o początku recesji lub chwilowym kryzysie na rynku emisji pierwszych ofert 
publicznych akcji na rynkach kapitałowych w tym regionie.

Rysunek 8.3. IPO w regionie Azji i Oceanii w latach 2008-2018
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych WFE, www.world-exchanges.org, 
(25.08.2020).

Podobna sytuacja dotycząca miernika finansjalizacji liczby ofert IPO miała 
miejsce na rynkach EMEA (rysunek 8.4), gdzie w latach 2012-2017 można 
odnotować przyrost pierwszych emisji publicznych papierów (z pominięciem 
2016 r.). Jednak wniosek ten nie dotyczy miernika finansjalizacji odnoszącego 
się do pozyskania kapitału. W regionie EMEA w analizowanym okresie prze-
pływy inwestycyjne osiągnęły najwyższy poziom w 2010 r. Wówczas w rezul-
tacie przeprowadzenia 395 ofert na publicznym pierwotnym rynku akcyjnym 
pozyskano ponad 98 763,1 mln USD. Pomimo większej liczby przeprowadzo-
nych ofert IPO w 2011 oraz w 2017 r. przedsiębiorstwa wyemitowały papiery 
wartościowe na niższe kwoty, odpowiednio 37 341,1 mln USD oraz 52 085,6 
mln USD. W 2018 r. odnotowano spadek zarówno ofert IPO (o 21%), jak rów-
nież pozyskanych środków (o 27% ) w stosunku do roku poprzedniego.
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Rysunek 8.4. IPO w regionie EMEA w latach 2008-2018
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych WFE, www.world-exchanges.org, 
(25.08.2020).

Z przytoczonych danych wynika, że udział każdego z regionów w global-
nym rynku IPO zmieniał się na przestrzeni lat. Rynki Azji i Pacyfiku najbardziej 
przyczyniły się do wzrostu liczby publicznych ofert pierwotnych w okresie 
2008-2018, jednak w roku 2013 i 2014, kiedy na rynkach amerykańskich oraz 
EMEA odnotowano najwięcej emisji IPO, to region Azji i Pacyfiku charakte-
ryzował się stabilnym przyrostem publicznych pierwotnych ofert emisji akcji.

Współczynnik korelacji wartości pozyskanego kapitału oraz liczby ofert IPO 
wynosi 0,57 dla rynków amerykańskich, 0,60 dla regionu Azji i Oceanii oraz 
0,64 dla regionu EMEA. Wyższa korelacja występuje na rynkach, które charak-
teryzują się najniższą liczbą IPO oraz wartością pozyskanego kapitału w dro-
dze publicznych ofert pierwotnych akcji. Powyższe dane skłaniają do stwier-
dzenia, że na emisje większy wpływ ma charakter rynku niż region, w którym 
znajdują się giełdy.

Autorka dokonała analizy udziału kapitału pozyskanego z emisji IPO w rynku 
globalnym w podziale na regiony świata w latach 2008-2018. Uzyskane informa-
cje ujęto na rysunku 8.5. Analizując zebrane dane można zauważyć, że pomimo 
znacznej liczby ofert pierwotnych publicznych emisji papierów udziałowych 
na rynkach azjatycko-pacyficznych udział pozyskanych środków na publicz-
nych rynkach akcji był niższy niż na rynkach amerykańskich w 2008 r. (32,9% 
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w porównaniu z 36%), 2013 r. (31,4% w porównaniu z 42%) i w 2014 r. (34,4% 
w porównaniu z 36,6%). W pozostałych latach badanego okresu rynki regionu 
Azji i Pacyfiku charakteryzowały się najwyższym udziałem pozyskanego kapi-
tału z emisji IPO spośród innych regionów świata. Tylko w 2008 r. udział trzech 
regionów w pozyskaniu kapitału z emisji IPO był zbliżony: rynki amerykańskie 
36%, Azja-Pacyfik 32,9% oraz EMEA 31,3%. Natomiast począwszy od 2016 r. 
tendencja ta zmieniła się, przy czym region Azji i Pacyfiku odpowiadał za ponad 
połowę globalnych środków pozyskanych z emisji publicznych akcji na rynkach 
pierwotnych, a udziały rynków amerykańskich oraz EMEA wahają się w prze-
dziale 14,3-25,2%.

 Rysunek 8.5. Udział kapitału pozyskanego z emisji IPO na rynku globalnym w podziale 
na regiony świata w latach 2008-2018 (w %)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych WFE, www.world-exchanges.org, 
(25.08.2020).

Przedstawione wyniki prowadzą do wniosku, iż finansjalizacja nie wystę-
puje we wszystkich regionach z jednakową dynamiką. Jest to związane ze zróż-
nicowaniem rozwoju poszczególnych rynków kapitałowych w różnych regio-
nach świata oraz specyfiką działalności poszczególnych gospodarek.
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8.6. Rynek IPO w Polsce

Polska należy do regionu Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu. W analizo-
wanym okresie znajdowała się w grupie tzw. rynków krajów wschodzących 
(emerging markets). Wobec powyższego warto sprawdzić czy tendencje świa-
towe są zbieżne z ofertami pierwotnymi publicznych emisji akcji na rynku 
giełdowym w Polsce. Informacje pobranez World Federation of Exchanges 
obejmują zarówno emisje w Alternatywnym Systemie Obrotu, jak również na 
Rynku Regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Prezen-
towane dane są denominowane w dolarach amerykańskich, aby umożliwić 
porównanie z innymi krajami (oraz giełdami).

Tabela 8.1. Liczba emisji IPO na wybranych giełdach w latach 2008-2018 (w szt.)
Giełda 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

NYSE 23 35 89 69 79 123 116 55 30 74 65

LSE Group 73 27 103 85 74 120 163 118 79 138 119

Shanghai Stock Exchange 6 9 28 38 25 0 43 89 103 214 57

Warsaw Stock Exchange 93 37 109 204 106 58 40 36 18 13 9

Źródło: dane statystyczne WFE, www.world-exchanges.org. LSE Group: London Stock Exchange i Borsa 
Italiana.

Na wybranych największych giełdach światowych najwięcej emisji IPO 
odbyło się na London Stock Exchange Group (LSE Group). W latach 2008-
2018 łącznie zadebiutowało tam 1099 emitentów, największy przyrost emi-
sji publicznych ofert odnotowano w 2014 r. – 163 oferty. Dane dotyczące 
tej kwestii ilustruje tabela 8.1. Emisje publicznych ofert pierwotnych akcji 
odzwierciedlają koniunkturę panującą na poszczególnych rynkach.

Z analizy zebranego materiału wynika, że w analizowanym okresie na giełdzie 
w Warszawie odnotowano największy przyrost emisji IPO w 2011 r. W porów-
naniu do 2008 r. przeprowadzono ponad dwukrotnie więcej emisji ofert publicz-
nych akcji. Przytoczone dane informują, że kolejne lata cechuje coraz mniejsza 
liczba debiutów. W 2018 r. przeprowadzono tylko 9 emisji IPO (na podstawie 
danych Światowej Federacji Giełd, The World Federation of Exchanges). Zabrakło 
debiutów o wartości większej niż 100 mln PLN, które mogłyby zachęcić inwesto-
rów i nowych emitentów do pozyskania kapitału z rynku publicznego.

Wzrost wymagań oraz sankcje regulacyjne, jak również trudna sytuacja 
rynkowa powodują, że spółki rezygnują z decyzji o przeprowadzeniu emisji 
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IPO. Nie tylko warszawska giełda notuje regres. Wartość pierwotnych ofert 
publicznych przeprowadzonych na europejskich parkietach w 2018 r. była 
blisko 20% niższa niż w roku 2017. Niska aktywność na giełdach w Europie 
w 2018 r. to rezultat przede wszystkim dużej zmienności rynku oraz znacznej 
korekty światowych indeksów w pierwszej połowie ubiegłego roku. Jedynie 
London Stock Exchange Group odnotowała trzycyfrową liczbę debiutów IPO. 
Utrzymująca się sytuacja to skutek niepewności wokół relacji handlowych 
pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami, sytuacji geopolitycznej oraz 
prawdopodobieństwa końca hossy. Warto zaznaczyć, że w 2018 r. na chińskiej 
giełdzie Shanghai Stock Exchange zanotowano czterokrotnie mniej debiutów 
(w liczbie sztuk) w porównaniu do roku poprzedniego. Na giełdzie nowojor-
skiej również można zaobserwować spadek publicznych ofert emisji papierów 
wartościowych.

Tabela 8.2. Średnia wartość IPO na wybranych giełdach w latach 2008-2018 (w mln USD)
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

NYSE 1878,77 450,37 379,92 406,38 262,02 323,28 544,44 328,13 380,12 381,68 403,89
London Stock 
Exchange Group 188,89 142,61 188,24 169,85 161,73 199,41 180,38 150,20 97,88 137,06 99,08

Warsaw Stock 
Exchange 43,42 65,41 43,29 16,61 11,01 29,53 10,86 14,92 15,86 158,42 9,70

Shanghai Stock 
Exchange 1812,54 2035,76 1044,06 413,74 210,83 0,00 118,09 198,82 146,05 95,25 230,66

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych WFE, www.world-exchanges.org, 
(25.08.2020).

W przeprowadzonych badaniach analizie poddano także wyniki średniej 
wartości oferty publicznej na wybranych giełdach światowych w analizowa-
nym okresie (tabela 8.2). Przedsiębiorstwa dokonały pierwszych publicznych 
emisji akcji o najwyższej średniej wartości w latach 2008-2009 na giełdzie 
w Szanghaju oraz w 2008 r. na giełdzie NYSE (New York Stock Exchange). 
Natomiast na giełdach Wiener Boerse, Deutsche Boerse AG oraz Budapest 
Stock Exchange w analizowanym okresie zauważono lata, w których nie 
przeprowadzono ani jednej publicznej emisji akcji. Opierając się na powyż-
szych wynikach można stwierdzić, że świadczy to o wzroście zainteresowa-
nia alternatywnymi do emisji IPO źródłami finansowania przedsiębiorstw, jak 
np. kredyt bankowy, emisja obligacji. W badanym okresie zarówno wartość, 
jak i liczba emisji IPO ulegała zmianie na wybranych giełdach światowych. 
Przykładowo na giełdzie w Warszawie w 2011 r. dwukrotnie wyższej liczbie 
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emisji pierwszych publicznych ofert papierów udziałowych w porównaniu do 
roku poprzedniego towarzyszyła niższa średnia wartość emisji (16,61 mln USD 
w 2011 r. wobec 43,29 mln USD w 2010 r.). Na GPW odnotowano niższą 
średnią wartość IPO pomimo większej liczby emisji (w szt.) w porównaniu do 
NYSE. Jest to spowodowane rozmiarem spółek debiutujących na tych rynkach. 
Na największych giełdach światowych, jak NYSE, London Stock Exchange 
oraz Shanghai Stock Exchange debiutują duże spółki, często o charakterze 
międzynarodowym, które posiadają zapotrzebowanie na większe kwoty kapi-
tału. Natomiast na giełdzie w Warszawie debiutują mniejsze spółki, posiada-
jące popyt na niższe kwoty środków finansowych. Najwyższa średnia wartość 
IPO na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie została odnotowana 
w 2017 r. Przyczyniła się do tego oferta spółki telekomunikacyjnej Play Com-
munications S.A. (wartość IPO 1 mld EUR), będącej największym debiutem 
prywatnego przedsiębiorstwa w historii giełdy oraz największym debiutem 
spółki telekomunikacyjnej w Europie od 2012 r. Ponadto w tym samym roku 
wartość emisji 100 mln EUR przekroczyły spółki Griffin Premium RE, Dino 
Polska oraz Getback.

Tabela 8.3. Kapitalizacja giełdy, kapitał pozyskany z IPO na GPW S.A. w Warszawie 
w latach 2008-2018 (w mln USD)

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kapita-
lizacja 
giełdy

90815,4 150961,5 190705,9 138244,2 177408,4 204542,6 168895,6 137769,6 140858,8 201392,9 160482,6

Kapitał 
pozyska-
ny z IPO

4037,6 2420 4719,1 3388,9 1167,4 1713 434,5 537 285,5 2059,4 87,3

Źródło: dane statystyczne WFE, www.world-exchanges.org, (25.08.2020).

Analizę dotyczącą udziału wartości środków pozyskanych z IPO na GPW 
przedstawia rysunek 8.6. Polska giełda osiągnęła najwyższą kapitalizację 
w analizowany okresie w roku 2013. Wówczas wartość giełdowa notowanych 
spółek wyniosła 204 524,6 mln USD (tabela 8.3), podczas gdy spółki pozy-
skały najwięcej kapitału z emisji IPO w roku 2010, tj. 4719,1 mln USD, co 
stanowiło udział 2,47% w kapitalizacji spółek giełdowych. Najwyższy udział 
kapitału pozyskanego z publicznych ofert pierwotnych na rynku akcji na Gieł-
dzie Papierów Wartościowych w Warszawie w stosunku do kapitalizacji giełdy 
w rozpatrywanym okresie miał miejsce w 2008 r. Kolejne lata cechuje coraz 
niższy udział kapitału pozyskanego z emisji IPO w wartości notowanych gieł-
dowych spółek, za wyjątkiem wymienionego roku 2017. Najniższy wolumen 
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pozyskanego kapitału z emisji publicznych ofert pierwotnych akcji został zaob-
serwowany w 2018 r. – wówczas dokonano emisji o wartości 87,3 mln USD.

Rysunek 8.6. Kapitalizacja giełdy, kapitał pozyskany z IPO, udział kapitału pozyskanego 
z IPO w kapitalizacji giełdy w Warszawie w latach 2008-2018 (w mln USD, w %)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych WFE, www.world-exchanges.org, 
(25.08.2020).

Z analizy zaprezentowanych danych wynika, że najniższa wartość emisji 
publicznych ofert pierwotnych akcji, jak również tylko 9 debiutów miała miej-
sce w 2018 r. (rysunek 8.7). Trend spadkowy liczby sztuk IPO ma miejsce od 
2011 r., kiedy odnotowano 204 oferty IPO, co stanowiło 26% udziału noto-
wanych spółek. Jednocześnie począwszy od 2012 r. stabilna jest liczba spółek 
notowanych na GPW S.A. Wartość ta oscyluje w przedziale 851-905 przedsię-
biorstw (Rynek Regulowany oraz Alternatywny System Obrotu Newconnect).

Za istotny przejaw finansjalizacji przyjmuje się rosnącą liczbę debiutów 
wraz ze wzrostem kapitału pozyskanego z emisji IPO. Z zaprezentowanych 
danych dotyczących GPW w Warszawie wynika, że zarówno istnieje trend 
spadkowy dotyczący debiutów, jak i kapitału pozyskanego z nowych emisji.

Reasumując dotychczasowe rozważania na rynku publicznych ofert pier-
wotnych emisji akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w  Warszawie 
w analizowanym okresie nie występuje zjawisko finansjalizacji. Prezentowane 
dane nie przemawiają za prawdziwością przedstawionej na wstępie hipotezy.
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Rysunek 8.7. Liczba emitentów, liczba debiutów na GPW w Warszawie w latach  
2008-2018 (w szt.)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych WFE, www.world-exchanges.org, 
(25.08.2020).

*   *   *
Malejący poziom aktywności IPO na GPW nie potwierdza znaczącej roli 

giełdy w finansowaniu polskich przedsiębiorstw. Oznacza to, iż hipoteza „pro-
ces finansjalizacji przyczynił się do rozwoju rynku publicznych emisji akcji” nie 
została pozytywnie zweryfikowana dla całego analizowanego okresu. Jednakże 
pod względem mobilizacji kapitału Giełda Papierów Wartościowych w Warsza-
wie wyróżnia się na tle innych giełd z regionu. Ponadto średnia wartość IPO 
w 2017 r. na GPW była wyższa niż na LSE Group oraz na giełdzie chińskiej. 
Świadczy to o możliwości realizacji funkcji alokacyjnej przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie. Proces finansjalizacji przyczynił się do rozwoju 
rynku publicznych emisji akcji na giełdzie w latach 2008-2011. Kolejne lata 
cechuje mniejsza liczba debiutów. Trudno dokonać oceny, czy jest to odwra-
calny proces. Prawdopodobnie do aktualnej sytuacji przyczyniły się regulacje, 
w szczególności obowiązujące na Głównym Rynku GPW, które spowodowały, 
że giełda stała się miejscem dla dużych firm. Ponadto na małą liczbę debiutów 
miała wpływ reforma Otwartych Funduszy Emerytalnych z 2014 r. Jednakże 
od 2019 r. spodziewane są napływy środków zgromadzonych w Pracowniczych 
Planach Kapitałowych – powszechnych programach oszczędzania na emery-
turę. Może to przyczynić się do wzrostu inwestorów i emitentów giełdowych. 
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Finansjalizacja rynku publicznych ofert pierwotnych na GPW jest determino-
wana także luką edukacyjną. Nadal wiele przedsiębiorstw napotyka na barierę 
nie tylko regulacyjną lecz także edukacyjną związana z debiutem na Giełdzie 
Papierów Wartościowych. Kierunek dalszego rozwoju finansjalizacji jest uza-
leżniony od regionalnych oraz lokalnych warunków, jak również od powią-
zań rynku kapitałowego ze sferą realną, będącą stroną podażową udziałowych 
papierów wartościowych. Badania i rozważania podjęte w pracy nie wyczer-
pują całokształtu problematyki związanej z wpływem procesu finansjalizacji 
na rynek publicznych pierwotnych ofert emisji akcji. Niezwykle interesująca 
wydaje się kwestia finansowania przedsiębiorstw za pomocą alternatywnych 
źródeł finansowania w zależności od kształtowania się stóp procentowych. Rów-
nie interesującym badaniem mogłaby być także szczegółowa analiza wpływu 
stóp procentowych na finansowanie przedsiębiorstw za pośrednictwem IPO.
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Rozdział 9
Rynek obligacji catalyst  
w dobie finansjalizacji

Od wielu lat obserwuje się zjawisko przesuwania punktu ciężkości ze sfery 
produkcji do sfery finansów w gospodarkach. Jest to zjawisko określane mia-
nem finansjalizacji lub finansjeryzacji. Oczywiście występuje ono w różnym 
stopniu w poszczególnych gospodarkach. Cechą charakterystyczną wspo-
mnianego zjawiska jest szybszy wzrost rentowności sektora finansowego na 
tle zyskowności sektora produkcji i handlu (Krippner 2005, 4). Kluczowym 
obszarem finansjalizacji jest ekspansja długu (Fierla, Grygiel-Tomaszewska 
2017, 24-30). Dotyczy to zarówno długu publicznego, jak też w znacznej czę-
ści gospodarstw domowych, ale również zadłużenia przedsiębiorstw. Część 
badaczy postrzega finansjalizację bardzo szeroko (jako wykraczającą poza 
ramy gospodarki), część – szeroko (jako bezpośrednio dotyczącą gospodarki), 
zaś inni wąsko (jako dotyczącą wyłącznie sektora finansowego lub będącą 
konkretnym procesem obejmującym część gospodarki). Nierzadko stosowane 
są warianty pośrednie (Fierla, Grygiel-Tomaszewska 2017, 47-54). Niektórzy 
autorzy wskazują, że finansjalizacja zaczęła postępować po II wojnie świato-
wej wraz z rozwojem współpracy międzynarodowej i regulacji dotyczących 
światowych rynków finansowych (Barthold, Dunne, Harvie 2018, 4-16).

Rodzimy rynek finansowy nie oparł się temu zjawisku. Analizując bowiem 
strukturę finansowania polskich przedsiębiorstw wyraźnie widać, że wśród 
niebankowych źródeł finansowania istotnie wzrosło znaczenie emisji obli-
gacji. Z pewnością jedną z przyczyn wzrostu zainteresowania wykorzysty-
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wania obligacji do finansowania przedsiębiorstw było utworzenie zorgani-
zowanego rynku obrotu obligacjami przez Giełdę Papierów Wartościowych 
w Warszawie w 2009 roku. Co więcej powstanie rynku Catalyst zbiegło się 
w czasie z pierwszymi skutkami światowego kryzysu z jakimi mieliśmy do 
czynienia w Polsce, które objawiały się zmniejszeniem dostępnego finanso-
wania bankowego, które z kolei w naszym kraju jest ciągle podstawowym 
źródłem finansowania przedsiębiorstw. W 2019 roku Catalyst świętował swoje 
dziesiąte urodziny i niestety nie był to najlepszy jubileusz. Wydarzenia jakie 
miały miejsce w 2018 roku związane z niewypłacalnością firmy GetBack na 
trwałe odcisnęły swoje piętno na obligacjach jako instrumencie finansowania, 
a przede wszystkim zniechęciły inwestorów indywidualnych, którzy stanowili 
coraz istotniejsze źródło kapitału.

Celem niniejszego rozdziału jest ocena stanu rozwoju rynku obligacji w Pol-
sce i próba przewidzenia kierunków zmian na rynku wobec zjawiska postę-
pującej finansjalizacji. Cel ten zostanie osiągnięty za pomocą analizy danych 
wtórnych, badania ankietowego inwestorów indywidualnych oraz badania 
kwestionariuszowego z przedstawicielem organizatora rynku obrotu obliga-
cjami w Polsce.

9.1. Wpływ finansjalizacji na obligacje korporacyjne

Finansjalizacja oraz rozwój globalizacji zmieniają finanse korporacyjne od 
wczesnych lat 90. XX wieku. Przedsiębiorstwa zarówno z krajów rozwiniętych, 
jak i rozwijających się w coraz większym stopniu pozyskują kapitał poprzez 
emisję papierów dłużnych oraz akcji poza swoimi rynkami krajowymi, a do 
tego instrumenty te są notowane na rynkach głównych światowych centrów 
finansowych. Oczywiście jednym ze skutków światowego kryzysu w 2008 roku 
był spadek wartości emitowanych obligacji, jednak sentyment międzynarodo-
wych inwestorów szybko się zmienił i światowy rynek obligacji korporacyj-
nych powrócił do trendu wzrostowego (Gozzi, Levine, Peria, Schmukler 2015, 
532). Wystarczy wspomnieć, że suma wyemitowanego długu zagranicznego 
firm niefinansowych z rynków wschodzących urosła z 2,4 biliarda dolarów do 
3,7 biliarda dolarów w latach 2007-2015 (Alfaro, Asis, Chari, Panizza 2019, 
1-19). Ciekawe jest natomiast to, że w Stanach Zjednoczonych wśród najwięk-
szych firm od 1980 roku spadły wskaźniki zadłużenia, a niektóre firmy stały 
się pożyczkodawcami (Macnamara 2019, 83). Niemniej finansjalizacja świa-
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towej gospodarki sprawia, że w przypadku obligacji korporacyjnych należy 
patrzeć na kondycję światowej gospodarki, która mocno wpływa na ten rynek, 
szczególnie poprzez kursy walutowe, stabilność przepływu pieniądza oraz 
prowadzoną politykę pieniężną (Timmer 2018, 130-140). Jednocześnie należy 
pamiętać, że nadmierny poziom zadłużenia przedsiębiorstw stanowi poważny 
problem stabilności makroekonomicznej, szczególnie w krajach rozwijających 
się i może przyczyniać się do bankructw przedsiębiorstw (Mooij, Hebous 2018, 
368). Zjawisko finansjalizacji widoczne jest również w strukturze i wolume-
nie obrotu na rynkach instrumentów pochodnych. O ile w 1970 r. w USA ok. 
90% kontraktów terminowych dotyczyło produktów rolnych, o tyle w 2004 r.  
ponad 75% tych kontraktów było wystawianych na instrumenty finansowe 
(Wieprzowski 2011, 47). Szczególnym przykładem jest rynek ropy naftowej 
(Gkanoutas-Leventis, Nesvetailova 2015, 891-900).

Od kilku lat również w Polsce obserwuje się tendencję polegającą na wzro-
ście zainteresowania obligacjami korporacyjnymi jako źródłem finansowania 
przedsiębiorstw (Borowski 2013, 317-319). Wskazują na to dane Narodowego 
Banku Polskiego, który publikuje strukturę finansowania polskich przedsię-
biorstw. Okazało się bowiem, że w okresie niepewności na giełdzie to właśnie 
papiery dłużne stają się ciekawym rozwiązaniem dla firm, które chciałby pozy-
skać kapitał obcy, a jednocześnie dla inwestorów są pomysłem na dywersyfika-
cję kapitału (Podedworna-Tarnowska, Sokół 2016, 27). Ogólnie dłużne papiery 
wartościowe można scharakteryzować jako sekurytyzowany, czyli zmieniony 
na papier wartościowy określony dług. Dłużne papiery wartościowe są zatem 
papierami wartościowymi opiewającymi na wierzytelności, które inkorporują 
wierzytelność właściciela papieru wartościowego wobec jego wystawcy, jako 
podstawowe prawo majątkowe (Liberadzki 2014, 9).

Najpopularniejszym papierem dłużnym jest obligacja. Obligacja to swego 
rodzaju pożyczka, do której spłaty w warunkach emisji zobowiązuje się jej 
emitent (Sławiński 2006, 30). Świadczenie może mieć zarówno formę pie-
niężną, jak i niepieniężną (Pastusiak 2010, 90). Przykładem mogą być obligacje 
zamienne na akcje (Vernimmen 2005, 100). Instrumenty te jednak nie są popu-
larne w Polsce. Ustawa o obligacjach (Dz.U. 2015, poz. 238) pozwala na dość 
swobodne kształtowanie stosunku zobowiązaniowego wynikającego z obligacji 
(Gemra 2017). Elastyczność obligacji przejawia się przede wszystkim w swo-
bodzie ustalenia terminu emisji, jak również w możliwości dopasowania termi-
nów wykupu (Hałaburda 2015, 108). Obligacje mogą być wystawiane na okazi-
ciela bądź jako papiery wartościowe imienne (Wacławczyk 2003, 15). Ponadto 
różnice między przedsiębiorstwami powodują, że obligacje charakteryzują się 
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dużą różnorodnością, jeżeli chodzi o poziom ryzyka i oferowaną możliwość 
zarobku dla inwestorów (Jagielnicki 2013, 67). Podkreśla to również W. Dęb-
ski, który zauważa, że obligacje korporacyjne są najbardziej zróżnicowaną 
formą obligacji właśnie z uwagi na różnice pomiędzy przedsiębiorstwami 
(Dębski 2007, 234). Jednak podchodząc do rozważań teoretycznych dotyczą-
cych obligacji warto jeszcze zwrócić uwagę na definicję wynikającą z ustawy, 
która tak jak wspomniano pozwala na dosyć elastyczne kształtowanie formy 
obligacji, niemniej definiuje czym jest ten papier wartościowy. Otóż według 
ustawy o obligacjach, papier wartościowy będący obligacją jest emitowany 
w seriach, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obli-
gacji, zwanego obligatariuszem i zobowiązuje się do spełnienia określonych 
świadczeń wobec niego. Obligacje są zatem rodzajem papieru wartościowego, 
który nazywa się też walorem, a więc dokumentem o ściśle określonej przez 
prawo formie – stwierdzającym określone prawa majątkowe, które z racji ich 
posiadania przysługują posiadaczowi tegoż papieru wartościowego (Sobczyk 
2000, 233).

9.2. Ocena stanu rozwoju rynku obligacji w dobie 
postępującej finansjalizacji gospodarki

Rozwój rynku obligacji korporacyjnych w Polsce można podzielić na dwa 
okresy. Pierwszy, to czas od powstania rodzimego rynku kapitałowego po 
transformacji ustrojowej aż do światowego kryzysu. Drugi okres, to czas po 
kryzysie i rozwój zorganizowanego rynku obrotu, jakim jest Catalyst. W tym 
pierwszym okresie obligacje miały formę głównie dokumentów, a strategia 
inwestycyjna polegała na trzymaniu ich do wykupu. Teoretycznie niewielka 
część obligacji była notowana na Centralnej Tabeli Ofert, jednak praktycznie 
nie występował tam obrót. Obligacje były instrumentem słabo wykorzysty-
wanym do finansowania przedsiębiorstw. Jedną z przyczyn było to, że mie-
liśmy bardzo rozwinięty rynek akcyjny, szczególnie dzięki Otwartym Fundu-
szom Emerytalnym zapewniającym dopływ świeżego kapitału. Zaspokajał on 
potrzeby rodzimych przedsiębiorstw, które kapitał dłużny pozyskiwały z kre-
dytów bankowych. Załamania na światowych giełdach, które miały miejsce 
wraz z erupcją światowego kryzysu, czy też ograniczenia akcji kredytowej, aż 
wreszcie faktyczny demontaż OFE wpłynęły pozytywnie na rozwój obligacji, 
jako źródła finansowania. Znaczenie stracił kapitał akcyjny. Obligacje stały się 
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instrumentem coraz chętniej wykorzystywanym przez przedsiębiorstwa, banki 
czy samorządy.

Patrząc całościowo na rynek nieskarbowych instrumentów dłużnych w Pol-
sce widać wyraźnie wzrost wartości wyemitowanych obligacji. Co więcej, 
dominują na nim instrumenty o zapadalności powyżej jednego roku, co jest 
zgodne z ogólnymi zasadami dotyczącymi wykorzystywania obligacji do finan-
sowania. Analizując jednak wykorzystania KPD (krótkoterminowe papiery 
dłużne) możemy zauważyć wzrost ich znaczenia w latach 2009-2012. Wyni-
kało to we wspomnianego ograniczenia akcji kredytowej dla przedsiębiorstw, 
ale też z drugiej strony – to banki zaczęły wykorzystywać ten instrument do 
finansowania. Od 2013 roku nastąpił spadek wykorzystania KPD, by powrócić 
do wzrostów w 2017 roku. Natomiast analizując wartość sumaryczną dwóch 
typów instrumentów dłużnych widać wyraźną tendencję wzrostową, z wysoką 
dynamiką w latach 2009-2012. Dopiero lata 2017 i 2018 przyniosły wyhamo-
wanie wzrostu wartości krajowego rynku obligacji. W dalszej części analizy 
szczególnie istotny będzie właśnie 2018 rok, w którym doszło do załamania 
trendów obserwowanych na rynku obligacji.

Rysunek 9.1. Struktura polskiego rynku nieskarbowych papierów dłużnych
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Źródło: opracowanie na podstawie danych Fitch Polska.
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W dalszej części analizy uwaga została skupina na obligacjach o terminie 
zapadalności powyżej roku. Na rysunku 9.2 przedstawiono podział krajowego 
rynku papierów dłużnych na obligacje przedsiębiorstw, banków i samorządów.

Rysunek 9.2. Struktura polskiego rynku nieskarbowych papierów dłużnych o zapadalności 
powyżej jednego roku

12 158 17 577 24 185 31 356 37 787
52 683 63 889 68 926 70 709 68 563

18 966
24 053

36 755
44 368

47 772
48 610

50 727
55 666

67 979 75 093

6906
10 855

14 350
15 619

18 551
19 109

20 019
19 893

20 171 23 108

0

20000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Obligacje przedsiębiorstw Obligacje banków Obligacje komunalne

Źródło: opracowanie na podstawie danych Fitch Polska.

Zgodnie z danymi zaprezentowanymi na rysunku 9.1 mamy do czynie-
nia z wzrostem całkowitym rynku obligacji w Polsce. Natomiast patrząc na 
poszczególne jego główne składniki sytuacja w badanym okresie kształtowała 
się różnie. Jeżeli chodzi o obligacje komunalne to jedynie w 2016 roku doszło 
do niewielkiego spadku ich wartości w stosunku do roku poprzedniego. W przy-
padku obligacji banków co roku rośnie ich wartość. Co ciekawe lata 2014-2017 
to jednak okres, kiedy to obligacje przedsiębiorstw dominowały w strukturze 
krajowego rynku. Dopiero we wspomnianym 2018 roku doszło do zamiany tej 
tendencji, kiedy to obligacje banków znów zaczęły wieść prym, a do tego spadła 
wartość obligacji przedsiębiorstw. Rok 2018 to czas kryzysu polskiego rynku 
obligacji korporacyjnych na skutek upadłości spółki GetBack. Był to bardzo 
trudny moment dla rynku obligacji, ponieważ swoje oszczędności straciło ponad 
9 tys. osób. Sprawa GetBacku nadwyrężyła zaufanie do wszystkich instytucji 
rynkowych, począwszy od audytorów, skończywszy na agencjach ratingowych. 
Dokałdne kalendarium tego kryzysu, jego przyczyny oraz skutki dla rynku finan-
sowego stały się już przedmiotem analizy i badań (Rogowski, Gemra, 2018).
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Tak jak zauważono w kontekście rynku obligacji należy przeanalizować 
sytuację na zorganizowanym rynku obrotu obligacjami jakim jest rynek Cata-
lyst. Rozpoczął on działalność 30 września 2009 roku. Prowadzony jest na plat-
formach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i Bond-
Spot. Catalyst tworzą cztery platformy obrotu. Dwie platformy prowadzone 
przez GPW – w formule rynku regulowanego i ASO. Jednostką transakcyjną 
jest jedna obligacja. Analogiczne dwa rynki są prowadzone przez BondSpot, 
gdzie jednostka transakcyjna ma wartość co najmniej 100 tys. zł. Wszystkie 
platformy przeznaczone są dla skarbowych i nieskarbowych instrumentów 
dłużnych – obligacji komunalnych, korporacyjnych oraz listów zastawnych.

Przyjrzyjmy się zatem podstawowym danym obrazującym stan rynku 
Catalyst. Ze względu na efekt bazy wartość emisji nieskarbowych papierów 
dłużnych w okresie od momentu powstania do 2013 roku dynamicznie rosła. 
Później nastąpiło wyhamowanie wzrostów spowodowane m.in. pierwszymi 
niewypłacalnościami, takich spółek jak chociażby deweloperski Gant. Jednak 
od drugiego półrocza 2016 roku znowu zaczęła rosnąć wartość notowanych 
obligacji. Wyraźny spadek widać od początku 2018 roku. Zatem są to kolejne 
dane potwierdzające przynajmniej chwilowe zakończenie wzrostów głównych 
parametrów obrazujących rynek obligacji, jakie zaobserwowano w 2018 roku. 
Potwierdzają to również dane o liczbie emitentów, która zaczęła spadać od 

Rysunek 9.3. Wartość emisji nieskarbowych papierów dłużnych na Catalyst oraz liczba 
emitentów. Stan na 31 grudnia 2018 r., dane w mld zł
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Giełdy Papierów Wartościowych w War-
szawie i dostępnych na gpw.pl, (25.08.2020).
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2016 roku ze szczytowej wartości 200 notowanych firm do nieco ponad 150 
na koniec 2018 roku. Przyczyn można upatrywać we wprowadzeniu nowych 
regulacji związanych z obowiązkami informacyjnymi, czyli dyrektywy MAR/
MAD, które zaostrzyły m.in. kary dla zarządów notowanych spółek. Do tego 
mieliśmy do czynienia z upadłościami małych emitentów, którzy schodzili 
z rynku Catalyst. Co jednak bardziej niepokojące na rynku Catalyst, podobnie 
jak na rynku akcyjnym, przestali pojawiać się nowi emitenci. Można postawić 
tezę, że spadła atrakcyjność rynku publicznego, zarówno akcyjnego, jak i czę-
ści dłużnej.

Analizując stan rozwoju każdego zorganizowanego rynku obrotu papie-
rami wartościowymi należy spojrzeć na generowane na nim obroty. Niestety  
Catalyst nie ma się tutaj czym chwalić. Najlepsze czasy to lata 2011-2013, 
kiedy to obserwowano rekordowe obroty kwartalne. Później doszło do spad-
ków wartości obrotów. Rok 2017 przyniósł odreagowanie i wzrosty obrotów, 
które jednak zakończyły się w 2018 roku. Analizując dane o obrotach warto 
zauważyć, że mówimy o obrotach w skali kwartału, które wynosiły od kilku-
set milionów do miliarda złotych. W porównaniu to rynku akcyjnego są to 
jednak wartości, takie jakie uzyskiwane są w ciągu jednego dnia sesyjnego, 
a nie całego kwartału. Zatem trudno mówić o rozwiniętym rynku obrotu z tak 
niskimi wartościami obrotów.

Rysunek 9.4. Skumulowane obroty na koniec danego kwartału na rynku Catalyst,  
dane w mln zł
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z  GPW oraz dostępnych na gpw.pl, 
(25.08.2020).
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9.3. Inwestorzy indywidualni wobec rosnącej 
finansjalizacji

Wzrost znaczenia finanansjalizacji gospodarki sprawia, że inwestorzy indy-
widualni poszukują alternatywnych możliwości lokowania swoich oszczędno-
ści. Na Rynku Catalyst są oni obecni i inwestują zarówno w ofertach pierwot-
nych, jak i handlują obligacjami na rynku wtórnym. W terminie 01.07.2019 r. 
do 10.09.2019 r. w jednym z największych krajowych serwisów przeznaczo-
nych dla inwestorów indywidualnych Strefainwestorow.pl autor niniejszego 
rozdziału wraz z zespołem przeprowadził badanie ankietowe, którego frag-
menty prezentuje poniżej. Wzięło w nim udział 841 osób, co oznacza, że jest 
to drugie największe badanie inwestorów indywidualnych w naszym kraju 
po Ogólnopolskim Badaniu Inwestorów prowadzonym przez Stowarzyszenie 
Inwestorów Indywidualnych. W dalszej części zaprezentowane zostaną odpo-
wiedzi na pytania dotyczące poszczególnych instrumentów finansowych, jakie 
posiadają badani inwestorzy oraz dane charakteryzujące wspomnianą grupę.

Rysunek 9.5. Rozkład odpowiedzi na pytanie, jaką wartość ma twój portfel inwestycyjny?
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Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie analizy przedstawionych danych można stwierdzić, że 43% 
inwestorów posiada portfel inwestycyjny o wartości od 50 tys. zł do 0,5 mln zł.  
Mówimy zatem o  inwestorach, którzy posiadają stosunkowo duże środki 
i możemy założyć, że mamy do czynienia z wynikami badania na grupie świa-
domych inwestorów. W kolejnym pytaniu poproszono o odpowiedź, jaka część 
portfela inwestycyjnego została zainwestowana na rynku kapitałowym?
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Rysunek 9.6. Rozkład odpowiedzi na pytanie, jaka część twoich oszczędności 
zainwestowana jest na giełdzie?
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Źródło: opracowanie własne.

Uzyskane odpowiedzi wskazują, że 48% inwestorów przeznacza od 25 do 
75% swojego portfela inwestycyjnego na inwestycje na giełdzie. Zatem mamy 
do czynienia z inwestorami, którzy samodzielnie podejmują decyzje inwesty-
cyjnie i bezpośrednio lokują środki na giełdzie.

Rysunek 9.7. Rozkład odpowiedzi na pytanie, od jak dawna inwestujesz na giełdzie?
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Źródło: opracowanie własne.
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Co więcej kolejne dane potwierdzają, że w badaniu udział wzięli inwesto-
rzy doświadczeni, ponieważ 39% z nich inwestuje na giełdzie powyżej 10 lat. 
W dalszej części inwestorzy zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie, w jakie 
instrumenty finansowe inwestują?

Rysunek 9.8. Rozkład odpowiedzi na pytanie, w jakie instrumenty inwestujesz?
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Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie analizy uzyskanych odpowiedzi możemy potwierdzić, że 
mamy do czynienia ze świadomi inwestorami biorącymi udział w badaniu, któ-
rzy lokują swoje oszczędności w akacjach, akceptując ryzyko z tym związane. 
Następnie popularnością cieszą się lokaty bankowe oraz fundusze inwesty-
cyjne. Na kolejnym miejscu są obligacje, natomiast nie rozróżniano w pytaniu 
typu obligacji. O to dopytano w kolejnym pytaniu.
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Rysunek 9.9. Rozkład odpowiedzi na pytanie, jakie instrumenty oprócz polskich akcji 
posiadasz w portfelu?
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Źródło: opracowanie własne.

Po doprecyzowaniu dotyczącym rodzajów obligacji okazuje się, ze blisko 
74% badanych nie ma żadnej obligacji korporacyjnej w portfelu. 8% badanych 
deklaruje, że posiada jedną obligacje korporacyjną w portfelu. Jednocześnie 
4% badanych deklaruje, że posiada ponad 10 różnych rodzajów obligacji kor-
poracyjnych, co może świadczyć, że są to najbardziej świadomi inwestorzy 
obligacyjni, którzy stosują chociażby dywersyfikację portfela obligacji. Pod-
sumowując tą część badania należy zauważyć, że doświadczeni inwestorzy 
z rynku akcyjnego lokują swoje środki w obligacjach, ale nie są to obligacje 
korporacyjne. Jest oczywiście niewielka grupa najbardziej biegłych inwesto-
rów, którzy posiadają ponad 10 obligacji w swoim portfelu inwestycyjnym, ale 
to jedynie 4% w badanej grupie. W związku z tym jest przestrzeń do zachęce-
nia świadomych inwestorów do lokowania swoich aktywów również w obliga-
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cje korporacyjne. Kontynuując badanie przeprowadzono wywiad z przedsta-
wicielem organizatora ryku obrotu obligacjami.

9.4. Badanie jakościowe rynku obligacji w rosnącej 
finansjalizacji gospodarki

Dalsze badanie rynku obligacji zostało przeprowadzone za pomocą metody 
kwestionariuszowej z pytaniami otwartymi. Autorowi rozdziału udało się prze-
prowadzić wywiad z Piotrem Wolińskim – prezesem spółki Bondspot, która 
jako firma zależna Giełdy Papierów Wartościowych odpowiada za część hur-
tową zorganizowanego rynku obligacji Catalyst. Transkrypcja całego wywiadu 
pozostaje u autora niniejszego rozdziału.

Tabela 9.1. Podsumowanie badania kwestionariuszowego
Obszar dotyczący rynku 

Catalyst Najważniejsze informacje z odpowiedzi

Stan rozwoju rynku Catalyst 
od momentu jego powstania 
do dnia dzisiejszego

Błędny podział na rynek hurtowy i detaliczny. Braki edukacyjne wśród inwestorów 
indywidualnych.Wielkie upadłości, czy nawet oszustwa będą się zdarzać, tak 
jak na każdym rynku. Obligacje korporacyjne mylone są z substytutem lokaty. 
Inwestorzy indywidualni powinni inwestować w obligacje jedynie poprzez 
wyspecjalizowane fundusze.

Spadek liczby emitentów 
i kapitalizacji oraz zmiany 
w prawie

Rynek najgorsze ma za sobą, atrakcyjność obligacji jako źródła finansowania 
powinna rosnąć. Na pewno obecnie obligacjom nie sprzyja sytuacja w sektorze 
bankowym, w którym akcja kredytowa jest na wysokich poziomach, co de facto 
hamuje rozwój rynku obligacji. Jest to konkurencyjne źródło kapitału, ale badany 
wierzy, że wraz ze schłodzeniem koniunktury w sektorze bankowym przyjdzie 
czas na obligacje. Według badanego zmiany w prawie wzmocnią rynek obligacji. 

Architektura rynku

Powinna zostać podjęta decyzja, kto będzie zajmował się obrotem obligacjami 
nieskarbowymi. Powinno to być skupione w jednym podmiocie, a nie tak, jak 
dzisiaj rozdzielone na dwa podmioty. Z perspektywy uczestnika badania taką rolę 
powinien pełnić Bondspot, który powinien zarządzać Catalystem łącznie z częścią 
detaliczną.

Znaczenie obligacji 
w strukturze finansowania 
przedsiębiorstw

Idealnie byłoby, gdyby obligacje i kredyt bankowy po połowie finansowały polskie 
przedsiębiorstwa. Co więcej rynek obligacji powinien być ujednolicony, powinien 
powstać standard z tym związany. Ważną kwestią będą ratingi i rozpoczęcie 
działalności agencji ratingowej.

Przyszłość małych emisji 
obligacji 

Z perspektywy badanego powinniśmy mówić o emisjach nie mniejszych niż  
10 mln zł. Dopiero wówczas możemy mówić, że mamy do czynienia z papierem 
wartościowym jakim jest obligacja. Małe emisje obligacji nie zapewnią rynku 
wtórnego a co za tym idzie ich prawidłowej wyceny czy sprawnego określenia 
ryzyka kredytowego emitenta.

Źródło: opracowanie własne.
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Zaprezentowane przez prezesa BondSpot poglądy są bardzo interesujące 
i poniekąd zaskakujące. Po pierwsze, słuszne zwrócenie uwagi na architekturę 
rynku i konieczność podjęcia decyzji, kto ma się zajmować rynkiem obligacji. 
Trudno się nie zgodzić, że powinna być jedna instytucja odpowiadająca za 
dany rynek, tak jak to ma miejsce w przypadku głównego rynku akcji czy New-
Connect. Druga bardzo ważna kwestia to edukacja. Oczywiście jest to ogromny 
problem polegający na nierozumieniu ryzyka związanego z obligacjami. Jed-
nak trzeba też spojrzeć na to z drugiej strony. Otóż w przypadku wspomnianej 
niewypłacalności GetBack poszkodowani skarżą się na misseling, czyli sprze-
daż obligacji korporacyjnych, tak jak bezpiecznych lokat. Zatem odpowie-
dzialność za edukację nie spoczywa jedynie na inwestorach, ale na wszelkiego 
rodzaju pośrednikach i oferujących obligacje. Kolejna kwestia dotyczy tego, 
że lepiej, aby inwestorzy inwestowali poprzez fundusze. Rzeczywiście mamy 
wówczas do czynienia z większą dywersyfikacją. Natomiast zawsze będą inwe-
storzy, którzy będą chcieli inwestować samodzielnie. Nie można im zabierać 
takiej możliwości, bo to zaprzeczenie idei zorganizowanego rynku obrotu 
papierami wartościowymi. Być może dużym ułatwieniem byłoby upowszech-
nienie instytucji ratingów i uruchomienie agencji ratingowej o czym wspomina 
prezes BondSpot. Ostatnią kwestią związaną z rynkiem obligacji jest wielkość 
emisji. Osoba biorąca udział w badaniu zwraca uwagę, że nie powinno być 
emisji poniżej 10 mln zł ze względu na to, że trudno tutaj mówić o obligacjach 
jako papierach wartościowych. Jest to dyskusyjna teza natomiast faktem jest 
to, że małe emisje obligacji wiążą się z większym ryzykiem emitenta i niestety 
emisje te są substytutem finansowania bankowego. W wielu przypadkach może 
być tak, że banki odmawiają udzielenia finansowania, a jedynym źródłem kapi-
tału może być ten od inwestora indywidualnego, który nie jest w stanie lepiej 
ocenić ryzyka inwestycyjnego niż wspomniany wcześniej bank. Co więcej, 
przepisy jakie weszły w życie w kwietniu 2018 roku umożliwiające prowa-
dzenie publicznych emisji papierów wartościowych o wartości do 1 mln euro 
mogą zachęcać małe podmioty to emitowania obligacji. Wspomniane regula-
cje sprawiają, że w tego typu emisjach nie musi występować dom maklerski, 
a za całość procesu odpowiada sam emitent. Rodzą się zatem poważne obawy 
o ochronę inwestorów w takim przypadku.

*   *   *
Zjawisko finansjalizacji sprawia, że rośnie znaczenie obligacji zarówno 

w finansowaniu przedsiębiorstw, jak i lokowaniu kapitału przez inwestorów, 
którzy szukają alternatywnych metod jego powiększania poza sektorem ban-
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kowym. Z pewnością jednym z objawów rosnącej finansjalizacji jest wspo-
mniany wzrost znaczenia obligacji, którego przejawem jest powstanie i rozwój 
Rynku Catalyst. W związku z tym, na podstawie analizy danych wtórnych, 
przeprowadzonego badania ankietowego oraz kwestionariuszowego, jak rów-
nież doświadczenia praktycznego autora, który brał udział w kilkudziesięciu 
procesach emisji obligacji na polskim rynku należy zwrócić uwagę na kilka 
kwestii. Po dziesięciu latach działania rynek Catalyst wymaga zmian, ponieważ 
widać wyraźnie, że niewypłacalność GetBack odcisnęła na nim swoje piętno. 
Oprócz zmian regulacyjnych związanych z prawem dotyczącym emisji obliga-
cji należy zdecydować, kto powinien być odpowiedzialny za rynek Catalyst, co 
postuluje prezes BondSpot. Ponadto należy rozwijać rynek hurtowy i zachę-
cać podmioty, szczególnie banki do handlu obligacjami poprzez rynek regu-
lowany. Płynny rynek umożliwi rozwój funduszów inwestycyjnych, w które 
z mniejszym ryzykiem powinni inwestować inwestorzy indywidualni. Ci, któ-
rzy chcieliby samodzielnie inwestować powinni otrzymać powszechne ratingi 
pomocne w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Na podstawie drugiego co 
do liczności badania inwestorów indywidualnych widać wyraźnie, że nawet ci 
najbardziej świadomi nie inwestują w obligacje korporacyjne, zatem ratingi 
mogłyby być dla nich zachętą. Ponadto powinno się promować duże publiczne 
emisje obligacji sprawdzonych emitentów, takich jak chociażby PKN Orlen, 
tak aby mniej doświadczeni inwestorzy mogli bezpiecznie inwestować. Z kolei 
firmy tego typu powinny mieć polityki emitowania obligacji, tak jak robi to 
chociażby Ministerstwo Finansów w przypadku obligacji skarbowych. Chodzi-
łoby o stałe emitowanie kolejnych serii obligacji. Wspomniane ratingi mogłby 
zniwelować też jedno z najistotniejszych rodzajów ryzyka jakie wystepuje na 
rynku Catalyst, czyli ryzyko niewypłacalności emitenta. Dotyczy to szczególnie 
inwestorów indywidualnych. Specjalistyczny serwis obligacje.pl oblicza Indeks 
Default Rate, który jest relacją liczby i wartości niewykupionych obligacji do 
zapadającego zadłużenia liczonego w ujęciu 12-miesiecznym. Okazuje się, że 
wspomniany wskaźnik liczony od 2013 do 2019 roku waha się w przedziale 
od 2 do 7 %. Wiadomo, że niewypłacalności zdarzają się na każdym rynku, ale 
ten sam wskaźnik liczony dla emisji kierowanych głównie do inwestorów indy-
widualnych, czyli emisji o wartości do 10 mln zł wynosi w pewnych okresach 
nawet 30%, co jest wartością niebzepiecznie wysoką.

Podsumowując uważam, że finansjalizacja będzie nadal potępować. Jed-
nym z jej przejawów będzie dalszy rozwój i wzrost znaczenia rynku obliga-
cji. Uważam, że rynek Catalyst najgorsze ma już za sobą, natomiast grozi mu 
marazm i stagnacja, jeżeli nie dojdzie do zdecydowanych działań mających 
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na celu jego uatrakcyjnienie zarówno dla inwestorów indywidualnych jak 
i instytucjonalnych. Nie chodzi jednocześnie o przeregulowanie rynku, które 
grozi nam poprzez nakładanie kolejnych obowiązków na emitentów czy domy 
maklerskie
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Rozdział 10
efektywność informacyjna rynków  

„soft commodities” w dobie finansjalizacji 
rynku towarowego

Od czasu światowego kryzysu finansowego z 2008 roku można zauważyć 
wzmożone zainteresowanie inwestycjami na rynkach towarowych. Zarówno 
inwestorzy instytucjonalni, jak i indywidualni, coraz częściej włączają towary 
do swoich portfeli. Skutkuje to nie tylko rozszerzeniem oferty możliwych form 
inwestowania w towary, ale i istotnymi zmianami w strukturze uczestników 
rynku towarowego, a w konsekwencji nasileniem procesu, określanego mia-
nem finansjalizacji.

Wyczerpującą definicję finansjalizacji podaje Dore (2000), który określa ją 
jako rosnącą rolę: sektora finansowego w gospodarce ogółem, kontroli finan-
sowej w zarządzaniu firmą, aktywów finansowych w aktywach ogółem, akcji 
w aktywach finansowych, giełd papierów wartościowych w wyznaczaniu stra-
tegii korporacji (dzięki nadzorowi korporacyjnemu), fluktuacji na rynku akcji 
jako wyznacznika cyklu koniunkturalnego.

Epstein (2005) charakteryzuje finansjalizację jako rozszerzający się i pogłę-
biający proces, w ramach którego obserwujemy coraz większy udział finanso-
wych bodźców, rynków, podmiotów i instytucji w funkcjonowaniu krajowych 
i międzynarodowych gospodarek, a w tym i rynków towarowych.
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Krippner (2005) postrzega finansjalizację jako wzorzec akumulacji kapi-
tału, w ramach którego zyski są generowane głównie w kanałach finansowych, 
a nie w sektorze handlu czy produkcji, podczas gdy Zawojska (2011) definiuje 
finansjalizację, określaną przez nią mianem „finansjeryzacji”, jako proces prze-
suwania się punktu ciężkości gospodarki ze sfery produkcji do sfery finansów 
lub jako eksplozywny wzrost rynków finansowych i ich oderwanie się od real-
nej gospodarki.

Stale rosnąca rola usług finansowych w tworzeniu gospodarki narodowej, 
jest nie tylko oznaką supremacji rynków finansowych, ale również pokazuje, 
jak całe społeczeństwo oraz jego potrzeby ekonomiczne zostały zdominowane 
przez operacje finansowe i transakcje spekulacyjne (Karyotis, Alijani 2016). Co 
więcej, rynki towarowe zostały opanowane przez tzw. uczestników niekomer-
cyjnych (noncommercials), utożsamianych z podmiotami osiągającymi zyski 
w wyniku spekulacji, podczas gdy maleje znaczenie tzw. uczestników komer-
cyjnych (commercials), angażujących się w transakcje na rynku towarowym ze 
względu na rzeczywistą potrzebę zabezpieczenia się przed ryzykiem zmiany 
ceny towarów.

Niemniej Gilbert (2008), obok stosujących hedging i spekulację, wyróżnia 
jeszcze inną kategorię uczestników rynku towarowego. To inwestorzy, którzy 
postrzegają towary jako klasę aktywów porównywalnych do akcji, bonów 
skarbowych lub nieruchomości i którzy włączają je (towary) do portfeli inwe-
stycyjnych ze względu na specyficzną relację zysku i ryzyka w porównaniu 
z tradycyjnymi aktywami. Jak twierdzi Masters (2008), ich działania różnią się 
od aktywności tradycyjnych spekulantów. Co więcej, zdominowali oni rynek 
towarowych kontraktów terminowych, a inwestowane przez nich środki mają 
kluczowe znaczenie dla rynku.

W kontekście finansjalizacji rynków towarowych rodzi się pytanie, czy 
rynki te są efektywne informacyjnie. Ta kwestia powinna być ważna zarówno 
dla podmiotów, poszukujących zabezpieczenia przed ryzykiem zmiany ceny, 
czyli stosujących hedging, jak i dla stosujących spekulację. W interesie tych 
pierwszych leży efektywność rynku, gdyż wtedy bieżące ceny zawsze odzwier-
ciedlają całą dostępną informację i nie muszą już oni w swoich decyzjach 
brać pod uwagę historycznych notowań cen towarów. Natomiast stosujący spe-
kulację są nastawieni na osiąganie ponadprzeciętnych zysków, wynikających 
z braku efektywności informacyjnej rynku i występowania pewnych anomalii. 
Koncentrują się więc na analizie historycznych notowań w celu znalezienia 
strategii inwestycyjnych, które przyniosą spodziewane zyski.
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Rozdział 10. Efektywność informacyjna rynków „soft commodities” w dobie finansjalizacji

Badania efektywności informacyjnej rynków towarowych rozpoczęto już 
w latach 80. XX wieku. Najczęściej dotyczyły one rynku ropy (na przykład: 
Gjolberg (1985), Panas (1991), Alvarez-Ramirez i in. (2008), Charles i Darné 
(2009), Zahng i in. (2014) czy Górska i Krawiec (2016)) oraz rynku złota (na 
przykład: Tschoegl (1980), Solt i Swanson (1981), Aggarwal i Soenen (1988), 
Smith (2002), Mehrara i in. (2010), Ntim i in. (2015) czy Chang (2018)), a także 
rynku produktów rolnych, takich jak pszenica, kukurydza i soja (na przykład: 
Bigman i in. (1983), Canarella i Pollard (1985), Aulton i in. (1997), McKen-
zie i Holt (2002), Wang i Ke (2005), Ali i Gupta (2011), Kristoufek i Vosvrda 
(2014)). Badania efektywności rynku towarów z grupy określanej mianem „soft 
commodities” (softs) prowadzone są relatywnie rzadko i na ogół dotyczą poje-
dynczych towarów (na przykład: Gordon (1985), Sabuhoro i Larue (1997), 
Lokare (2007) czy Borowski (2015a, 2015b)).

Celem niniejszego rozdziału jest rozszerzenie dotychczasowych analiz 
i przeprowadzenie badania informacyjnej efektywności w formie słabej dla ryn-
ków sześciu najważniejszych towarów, zaliczanych do grupy „softs”, poprzez 
weryfikację występowania efektów kalendarzowych (konkretnie – efektu dnia 
tygodnia), których obecność świadczyłaby o tym, iż rynki „soft commodities” 
nie są efektywne informacyjnie.

10.1. Koncepcja efektywności informacyjnej rynku

W wielu teoriach ekonomii dotyczących m.in. użyteczności, arbitrażowej 
teorii cen (Arbitrage Pricing Theory – APT) oraz w „równowagowych teoriach 
cen” (Capital Asset Pricing Model – CAPM) tradycyjnie zakłada się, że rynek 
działa sprawnie, co w efekcie łączy się z tym, że spełniona jest hipoteza rynku 
efektywnego. Istnienie efektywności rynku ma wpływ na działania inwestorów.

Formalna i najczęściej cytowana definicja rynku efektywnego pochodzi 
z prac Eugene Famy (1970). Rynek efektywny (w znaczeniu efektywności infor-
macyjnej) to taki, na którym ceny zawsze odzwierciedlają w pełni dostępną 
informację, a  uczestnicy rynku postępują racjonalnie. Obecnie efektyw-
ność rynku kapitałowego rozumiana jest jako natychmiastowe i prawidłowe 
odzwierciedlanie w cenach ściśle określonego typu informacji. Można więc 
stwierdzić, że przedmiotem rozważań jest efektywność względem pewnego 
rodzaju (zbioru) informacji, a nie efektywność absolutna.
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Rynek spełniający warunki efektywności charakteryzuje się następującymi 
cechami (Czekaj, Woś, Żarnowski 2001):

1. Ceny walorów reagują na nowe informacje bezzwłocznie i zgodnie 
z charakterem informacji.

2. Zmiany cen walorów mają charakter losowy.
3. Stosowanie strategii inwestycyjnych opartych na przykład na analizie 

technicznej nie powinno przynosić ponadprzeciętnych dochodów.
4. Inwestorzy profesjonalni nie są w  stanie uzyskać wyższych stóp 

zwrotu niż przeciętne.

W tym ujęciu rynek jest efektywny, jeżeli na podstawie informacji danego 
typu nie można systematycznie osiągać ponadprzeciętnych (ponadnormalnych) 
stóp zwrotu. Do przyjęcia takiej definicji niezbędne jest określenie pojęcia „nor-
malnych” stóp zwrotu. Zazwyczaj rozumie się przez nie stopy zwrotu wynika-
jące ze stosowanego modelu rynku kapitałowego, na przykład CAPM lub APT.

Podstawowe typy informacji, względem których bada się efektywność rynku 
kapitałowego, to:

• historyczne notowania papierów wartościowych,
• wszelkie publicznie dostępne informacje,
• wszelkie informacje dostępne dla uczestników rynku (a więc także 

informacje poufne).

Analizując efektywność rynku kapitałowego względem informacji z wymie-
nionych zakresów, mówi się o trzech stopniach (formach) efektywności. Są 
to: słaba, półsilna i silna efektywność. Rynek spełnia warunki efektywności 
słabej, jeżeli ceny aktywów notowanych na rynku w pełni odzwierciedlają 
całą dostępną informację dotyczącą cen w przeszłości. Efektywność półsilna 
zakłada, że ceny zostały ukształtowane na podstawie nie tylko informacji doty-
czących cen, lecz także pozostałych ogólnie dostępnych informacji, a więc 
raportów finansowych, czy zdarzeń politycznych i gospodarczych mających 
wpływ na cenę walorów. Rynek spełnia warunki efektywności silnej, jeżeli ceny 
odzwierciedlają wszelką informację, także tzw. informację prywatną, niepu-
bliczną. Jeżeli rynek jest efektywny w sensie efektywności półsilnej, to nawet 
szczegółowa analiza cen nie prowadzi do ponadprzeciętnych dochodów, zaś 
jeśli spełnia warunki efektywności silnej, to osoby mające dostęp do poufnych 
informacji nie mogą uzyskać dodatkowych korzyści z tytułu ich wykorzysta-
nia. Ponadto jeżeli rynek jest efektywny to ceny walorów w każdym momencie 
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idealnie odzwierciedlają ich wartości oraz natychmiast i adekwatnie reagują 
na pojawiające się informacje (są efektywne pod względem informacyjnym).

W związku z tym, że odrzucenie hipotezy dotyczącej występowania efektyw-
ności w formie słabej implikuje brak efektywności w formie półsilnej i silnej 
(Algieri, Kalkhul 2014), większość analiz koncentruje się na weryfikacji efek-
tywności w formie słabej. Wśród metod stosowanych do weryfikacji efektywno-
ści w formie słabej, należy wymienić m.in. narzędzia analizy technicznej, testy 
statystyczne, weryfikujące losowość zmian w szeregu oraz badanie występo-
wania anomalii, określanych mianem efektów kalendarzowych. Do najbardziej 
znanych efektów kalendarzowych należą:

• efekt dnia tygodnia (day-of-the-week effect), który przejawia się syste-
matycznym zróżnicowaniem dziennych stóp zwrotu obliczanych dla 
różnych dni tygodnia,

• efekt miesiąca (month-of-the year effect), polegający na systema-
tycznie zróżnicowanych miesięcznych stopach zwrotu dla różnych 
miesięcy,

• efekt wakacji (holidays effect) identyfikujący wzrost wysokości stóp 
zwrotu dla instrumentów finansowych w okresie poprzedzającym 
dni, podczas których z powodu np. świąt nie odbywają się sesje 
giełdowe,

• efekt przełomu miesiąca (turn-of-the-month effect), który przejawia 
się zróżnicowanymi statystykami dziennych stóp zwrotu liczonych 
podczas pierwszych i ostatnich sesji każdego miesiąca oraz statystyk 
stóp zwrotu mierzonych podczas pozostałych sesji.

Badania empiryczne rynków finansowych pokazały np., że w piątki (efekt 
piątku) inwestorzy realizują zyski poprzez wyprzedaż części posiadanych walo-
rów, powodując tym samym spadki ich notowań. Efekt poniedziałków polega 
zaś na tym, że po weekendzie inwestorzy częściej podejmują decyzje o zakupie, 
co powoduje, że cena walorów na rynku rośnie. Także stopy zwrotu w styczniu 
(efekt stycznia) są znacznie wyższe niż w innych miesiącach, co wywołane jest 
tym, że inwestorzy wyprzedający akcje w grudniu, dokonują ich ponownego 
odkupienia w styczniu, zwiększając tym samym popyt na rynku i wzrost cen 
akcji. Natomiast efekt grudnia (tzw. rajd Świętego Mikołaja) polega na tym, 
że inwestorzy pod koniec każdego roku często realizują stratne pozycje, aby 
wykazać stratę na rachunku maklerskim, którą mogą następnie odliczyć od 
podatku. Operacje tego typu, w teorii powodują wzrost podaży instrumentów 
finansowych, a tym samym spadek ich ceny. Efekt przełomu miesiąca zakłada, 
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że ceny akcji (lub innych walorów) rosną najbardziej w ostatnim dniu miesiąca 
oraz trzech pierwszych dniach następnego miesiąca (Bogdański 2017; Borow-
ski 2018; Grotowski 2008; Lakonishok i Smidt 1988).

10.2. Charakterystyka materiału empirycznego

Materiał empiryczny stanowią dzienne ceny spot na zamknięcie w okresie 
od 4 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2018 roku następujących towarów: 
kawa, kakao, cukier, bawełna, mrożony koncentrat soku pomarańczowego, 
kauczuk. Bez wątpienia najważniejszym towarem wśród nich jest kawa, uwa-
żana za drugi, co do wartości obrotów, towar (zaraz po ropie naftowej). Jest 
też najcenniejszym produktem rolnym na rynku światowym. Według orga-
nizacji FAIRTRADE Polska, wartość światowego rynku kawy przekracza 81 
miliardów USD (www.faitrade.org.pl). Ta tropikalna roślina jest uprawiana 
w wielu odmianach, ale podstawowa klasyfikacja wyróżnia kawę afrykań-
ską – Arabica oraz tę z Ameryki Łacińskiej – Robusta, przy czym na giełdzie 
w Londynie kwotowana jest Arabica, a w Nowym Jorku – Robusta. Geman 
(2007) zwraca uwagę, że Stany Zjednoczone importują prawie wyłącznie 
kawę Robusta. Największym producentem kawy jest Brazylia, a  za nią 
Kolumbia, Ekwador i Kostaryka. Kakao jest natomiast uprawiane przede 
wszystkim na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Charakteryzuje je bardzo długi cykl 
produkcyjny, ponieważ potrzeba około siedmiu lat od posadzenia roślin, aby 
uzyskać pierwsze plony (w przypadku kawy jest to czas 3-5 lat), co ułatwia 
prognozowanie rozmiarów produkcji.

Głównym producentem i eksporterem cukru jest Brazylia, a następnie Indie 
i Unia Europejska, przy czym rynek cukru w Unii Europejskiej należy do najbar-
dziej uregulowanych rynków żywnościowych. Podstawę regulacji stanowią kwoty 
produkcyjne i regulacje handlu zagranicznego (Hamulczuk i Szajner 2015).

Bawełna jest rośliną ciepłolubną. W Stanach Zjednoczonych jest uprawiana 
na obszarach stanów Georgia, Arizona i Kalifornia. Uprawia się ją również 
w Ameryce Łacińskiej i Azji. Wśród znaczących eksporterów tego towaru, 
należy wymienić takie kraje, jak Kazachstan, Pakistan i Australię. Także Chiny 
są ważnym producentem bawełny, ale rozmiary ich eksportu podlegają dużym 
wahaniom, uzależnionym od wielkości produkcji i krajowej konsumpcji.

Najważniejszymi producentami koncentratu soku pomarańczowego są: 
Brazylia (region São Paulo) i Stany Zjednoczone (Floryda), a za nimi Włochy 
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i Meksyk. Zorganizowany handel mrożonym koncentratem soku pomarańczo-
wego sięga końca lat 40. XX w., ale dopiero w 1966 roku New York Board of 
Trade wprowadziła kontrakty futures na ten produkt (w 1985 roku pojawiły 
się opcje na kontrakty futures), pozwalające zabezpieczać się przed ryzykiem 
niekorzystnych zmian ceny. Jest to istotne, ponieważ produkcja na Florydzie 
jest wrażliwa na przymrozki, podczas gdy w Brazylii – na suszę (Geman 2007).

Ostatni z interesujących nas towarów – naturalny kauczuk jest produko-
wany głównie w krajach Azji południowej i południowo-wschodniej, przede 
wszystkim w Tajlandii, Indonezji i Wietnamie, ale także w Indiach, Chinach 
i Malezji. Światowe centra handlu kauczukiem, to japońska Tokyo Commodity 
Exchange oraz Singapore Commodity Exchange.

Na rysunku 10.1 przedstawiono szeregi czasowe złożone z cen analizo-
wanych towarów w badanym okresie. Na tej podstawie można zauważyć, że 
notowania kawy osiągnęły maksymalny poziom (304,9 USD/funt) 3 maja 2011 
roku, zaś minimalny (41,50 USD/funt) 4 grudnia 2001 roku. Najwyższą cenę 
kakao (2713 GBP/tonę) odnotowano 7 lipca 2010 roku, a najniższą (508 GBP/
tonę) 28 lutego 2000 roku. Ceny cukru osiągnęły maksimum (35,31 USD/funt) 
2 lutego 2011 roku, a minimum 4,65 USD/funt 29 lutego 2000 roku. Noto-
wania bawełny osiągnęły najwyższy poziom (215,15 USD/funt) 4 marca 2011 
roku, a najniższy (28,52 USD/funt) 25 października 2001 roku. Mrożony kon-
centrat soku pomarańczowego był najdroższy w dniu 1 listopada 2016 roku 
(cena na poziomie 232,85 USD/tonę), a najtańszy – 20 maja 2004 roku (cena na 
poziomie 54,65 USD/tonę). Najwyższą cenę kauczuku (575 JPY/kg) zaobserwo-
wano 14 lutego 2011 roku, najniższą (45,50 JPY/kg) – 27 listopada 2001 roku.

Na bazie notowań, których kształtowanie się przedstawiono na rysunku 
10.1, oszacowano dzienne logarytmiczne stopy zwrotu, na podstawie któ-
rych wyznaczono najważniejsze charakterystyki analizowanych szeregów 
czasowych, to jest średnią, odchylenie standardowe, współczynnik asymetrii, 
współczynnik kurtozy oraz wartości statystyki Jarque’a-Bery (JB). Zestawiono 
je w tabeli 10.1. Na tej podstawie można zauważyć, że tylko dla jednego z ana-
lizowanych towarów – dla kawy otrzymano ujemną oczekiwaną stopę zwrotu 
(średnią). Pozostałe towary wygenerowały dodatnie oczekiwane stopy zwrotu 
(najwyższą – kakao). Trzy towary charakteryzuje ujemna asymetria rozkładu 
stóp zwrotu. Są to: kakao, cukier i kauczuk. We wszystkich przypadkach obser-
wujemy leptokurtyczne rozkłady stóp zwrotu (wartości współczynnika kurtozy 
są większe niż 3), a wartości statystyki Jarque’a-Bery (JB) wskazują na odrzu-
cenie hipotezy zerowej o normalności rozkładu stóp zwrotu.
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Rysunek 10.1. Dzienne ceny spot na zamknięcie towarów z grupy „soft commodities” 
w okresie 04.01.2000-31.12.2018
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Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 10.1. Podstawowe charakterystyki dziennych logarytmicznych stóp zwrotu 
towarów z grupy „soft commodities”

Charakterystyka

Towar

Kawa Kakao Cukier Bawełna
Koncentrat 
soku poma-
rańczowego

Kauczuk

Średnia -0,00004 0,00028 0,00014 0,00007 0,00007 0,00012
Odchylenie standardowe 0,02077 0,01710 0,02118 0,01861 0,01964 0,01541
Asymetria 0,22284 -0,16763 -0,15381 0,02676 0,04026 -0,52740
Kurtoza 3,6030 4,7487 3,0925 4,4129 3,8781 8,8479
JB 2721,67* 4679,91* 1994,41* 4021,83* 3107,09* 16395,70*

* odrzucenie H0 na poziomie istotności 0,05

Źródło: obliczenia własne.

10.3. Metodologia badania

Badania efektywności informacyjnej rynków towarowych można doko-
nać poprzez weryfikację występowania efektów kalendarzowych. W tym celu 
można wykorzystać modele ekonometryczne ze zmiennymi binarnymi (zero-
-jedynkowymi). W przypadku danych dziennych (dziennych stóp zwrotu) moż-
liwe jest badanie efektu dnia tygodnia. Aby je przeprowadzić, można oszaco-
wać model postaci:

,
gdzie:
 – dzienne logarytmiczne stopy zwrotu,

 – zmienne przyjmujące wartość jeden, odpowiednio w poniedziałek, wto-
rek, środę, czwartek i piątek, a dla pozostałych dni – zero,

 – parametry funkcji regresji dla i = 1, 2, 3, 4, 5,
 – składnik losowy, spełniający klasyczne złożenia.

Szacując nieznane parametry równania regresji liniowej (1), otrzymuje się 
oceny ich estymatorów, wyznaczone na podstawie posiadanej próby statystycz-
nej. Należy więc sprawdzić, czy analizowane parametry  (i=1, 2, 3, 4, 5) 
istotnie różnią się od zera24. Tak więc weryfikowana jest hipoteza zerowa:

24 Występowanie efektu dnia tygodnia stwierdza się, jeżeli parametr , stojący przy zmiennej odnoszącej 
się do konkretnego dnia tygodnia, istotnie różni się od zera.

(1)
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H0 : 

wobec hipotezy alternatywnej:

H1 : .

Sprawdzianem jest tu statystyka t, która ma rozkład t-Studenta o n–k stop-
niach swobody, gdzie n to liczba obserwacji, zaś k to liczba zmiennych obja-
śniających w modelu regresji. Statystyka ta dana jest wzorem:

, 

gdzie: 
 – ocena parametru ,

 – standardowy błąd szacunku parametru .

Odrzucenie hipotezy zerowej oznacza, że dana zmienna niezależna ma sta-
tystycznie istotny wpływ na kształtowanie się zmiennej zależnej, czyli wystę-
puje efekt dnia tygodnia (Witkowska, Matuszewska, Kompa 2008). Jednakże 
Borges (2009) zwraca uwagę, że test t informuje tylko o tym, iż parametry 
istotnie różnią się od zera. Według niej, jeśli badany okres jest wystarczająco 
długi, należy oczekiwać, że dzienna przeciętna stopa zwrotu będzie dodatnią, 
lecz bardzo małą liczbą, stąd test t jest obciążony w kierunku akceptacji dodat-
nich ponadprzeciętnych stóp zwrotu, zamiast ujemnych. W związku z tym 
Borges sugeruje, aby szacować pięć pojedynczych równań regresji prostej, 
oddzielnie dla każdego dnia tygodnia:

titit Dr εβα ++= 1 . 

W tym przypadku uwzględnia się na przykład tylko zmienną zero-jedyn-
kową dla poniedziałku i wówczas α odpowiada przeciętnej dziennej stopie 
zwrotu z pozostałych dni, a  1β  jest poniedziałkową przeciętną stopą zwrotu 
w odniesieniu do innych dni tygodnia. Test t-Studenta dla 1β  informuje, czy 
ten efekt jest istotny statystycznie. Analogiczną procedurę stosuje się kolejno 
dla 2β , 3β , 4β  i  5β , aby wykryć występowanie efektu kolejnych dni tygodnia.

(2)

(3)
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Do testowania efektów kalendarzowych można wykorzystać również bar-
dziej zaawansowane modele, na przykład uogólniony model autoregresji 
z heteroskedastycznością warunkową – GARCH (generalized autoregressive 
conditional heteroscedasticity). Jednak, aby szacować takie modele, należy 
się upewnić, czy w rozpatrywanych szeregach czasowych mamy do czynie-
nia z efektem ARCH. W tym celu można wykonać, zaproponowany przez 
Engle’a w 1982 roku, test ARCH (q). W ramach procedury postępowania roz-
waża się model następującej postaci:

∑
=

− ++=
q

i
titit

1

2
0

2 ζελλε

i weryfikuje hipotezę zerową:

H0 : 0...21 ==== qλλλ

przeciwko:
H1 : 0≠∃ i

i
λ .

Statystyka testowa (LM) jest dana wzorem:

, 
gdzie 
T oznacza liczbę obserwacji, zaś 2R to współczynnik determinacji równania 

(4). Statystyka LM ma asymptotyczny rozkład χ 2 o q stopniach swobody.

Po upewnieniu się, że w badanych szeregach czasowych występuje efekt 
ARCH, można szacować modele klasy GARCH. Badania empiryczne wska-
zują, że model GARCH (1, 1) zwykle umożliwia wystarczająco dokładny opis 
modelowania zjawisk finansowych. W celu weryfikacji występowania efektów 
kalendarzowych, w przypadku badania efektu dnia tygodnia, należy w modelu 
GARCH uwzględnić zmienne zero-jedynkowe, reprezentujące poszczególne 
dni tygodnia. Wówczas można oszacować model GARCH (1, 1) następującej 
postaci (Qi i Wang 2013):

(4)

(5)
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t
i

itit Dr εγ += ∑
=

5

1
, ),0(: 2

1 ttt N σε −Ω ,

,

ttt z σε = ,
gdzie

tz  i.i.d. oraz tz ∼N(0, 1). Przyjmujemy, że ω> 0, α> 0 oraz β> 0, aby zapewnić 
spełnienie warunku, że wariancja warunkowa ( 2

tσ ) jest dodatnia. Ponadto, 
jeśli 1<+ βα , to proces tε  ma stacjonarną wariancję.

10.4. Wyniki badań empirycznych

W pierwszym kroku prowadzonych badań, wykorzystując logarytmiczne 
stopy zwrotu sześciu analizowanych towarów z grupy „soft commodities”, 
oszacowano, zgodnie z rekomendacją Borges (2009), równania regresji pro-
stej, weryfikujące występowanie poszczególnych efektów dnia tygodnia (ponie-
działku, wtorku, środy, czwartku i piątku). Otrzymane wyniki (wartości ocen 
współczynnika kierunkowego) zestawiono w tabeli 10.2.

Tabela 10.2. Wyniki weryfikacji efektu dnia tygodnia dla towarów z grupy „soft commodities” 
– regresja prosta

Parametr

Towar

Kawa Kakao Cukier Bawełna

Koncentrat 
soku 

pomarań-
czowego

Kauczuk

D1 (poniedziałek) -0,00016 -0,00241* -0,00028 -0,00013 -0,00070 -0,00023

D2 (wtorek) 0,00151* 0,00071 -0,00024 -0,00075 0,00052 -0,00042

D3 (środa) 0,00081 0,00071 0,00117 0,00146* -0,00008 -0,00038

D4 (czwartek) -0,00077 0,00180* -0,00080 -0,00085 -0,00024 0,00068

D5 (piątek) -0,00139 -0,00080 0,00015 0,00027 0,00050 0,00035
* istotność statystyczna na poziomie 0,05

Źródło: obliczenia własne.

(6)

(7)

(8)
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Na podstawie wyników, zestawionych w tabeli 10.2, należy odnotować 
istotny statystycznie efekt poniedziałku w przypadku rynku kakao, efekt 
wtorku dla rynku kawy, efekt środy w przypadku rynku bawełny i  efekt 
czwartku dla rynku kakao. Efekt piątku nie wystąpił na żadnym z rozpatry-
wanych rynków.

W kolejnym kroku prowadzonych badań, wykonano test obecności efektu 
ARCH, którego wyniki zestawiono w tabeli 10.3. Badanie przeprowadzono dla 
liczby opóźnień q równej 5, 10 i 15.

Tabela 10.3. Wartości statystyki testowej LM dla dziennych logarytmicznych stóp zwrotu 
towarów z grupy „soft commodities”

Towar
q

5 10 15

Kawa 401,147* 412,261* 416,802*

Kakao 60,2593* 67,3773* 71,8968*

Cukier 158,14* 178,078* 185,978*

Bawełna 212,484* 258,612* 273,571*

Koncentrat soku pomarańczowego 122,242* 129,813* 142,848*

Kauczuk 433,89* 498,901* 524,437*
* odrzucenie H0 na poziomie istotności 0,05

Źródło: obliczenia własne.

Na podstawie wyników, podanych w tabeli 10.3, można stwierdzić, że we 
wszystkich przypadkach, niezależnie od przyjętej liczby opóźnień (q), należy 
odrzucić H0 na rzecz H1, co oznacza występowanie efektu ARCH. Uzasadnia 
to estymację, w kolejnym kroku badań, modeli GARCH (1,1) ze zmiennymi 
sztucznymi, reprezentującymi poszczególne dni tygodnia. Otrzymane wyniki 
(wartości ocen parametrów) przedstawiono w tabeli 10.4.

Na podstawie wyników, podanych w tabeli 10.4, należy odnotować, podob-
nie jak na podstawie wyników estymacji regresji prostej, efekt poniedziałku 
i czwartku w przypadku rynku kakao oraz efekt środy dla rynku bawełny, 
a także (nieujawnione w równaniach regresji prostej) efekty czwartku i piątku 
dla rynku kauczuku. Natomiast w przypadku kawy model GARCH (1,1) nie 
wychwycił, wykrytego przez regresję prostą, efektu wtorku.
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Tabela 10.4. Wyniki weryfikacji efektu dnia tygodnia dla towarów z grupy „soft commodities” 
– GARCH (1, 1)

Parametr

Towar

Kawa Kakao Cukier Bawełna
Koncentrat 
soku poma-
rańczowego

Kauczuk

D1 (poniedziałek) -0,00036 -0,00168* 0,00014 0,00014 -0,00044 -0,00002

D2 (wtorek) 0,00084 0,00092 -0,00047 -0,00040 -0,00005 -0,00016

D3 (środa) 0,00043 0,00043 0,00035 0,00111* -0,00005 -0,00002

D4 (czwartek) -0,00077 0,00129* -0,00052 -0,00008 0,00030 0,00100*

D5 (piątek) -0,00084 -0,00001 0,00011 0,00061 0,00052 0,00090*

ω 0,000006* 0,000002* 0,000003* 0,000004* 0,000002* 0,000010*

α 0,03244* 0,03149* 0,036395 * 0,038002* 0,019915* 0,103119*

β 0,95407* 0,96332* 0,956305* 0,951715* 0,976015* 0,845866*

* istotność statystyczna na poziomie 0,05.

Źródło: obliczenia własne.

*   *   *
W ciągu ostatniej dekady, m.in. w konsekwencji postępującego procesu 

finansjalizacji, oznaczającej istotne zmiany strukturalne w  gospodarkach 
uprzemysłowionego świata (Dore (2008)), ceny towarów podlegają silnym 
wahaniom, spowodowanym w dużej mierze transakcjami spekulacyjnymi. 
Dotyczy to również towarów z grupy „soft commodities”. W związku z tym 
kształtowanie się ich notowań jest analizowane zarówno przez naukowców, 
analityków giełdowych, inwestorów, jak i polityków. Ponadto obecność pew-
nych anomalii w zachowaniu się cen towarów rodzi wątpliwości co do konku-
rencyjności i efektywności rynków towarowych.

Przykładem takich anomalii są tzw. efekty kalendarzowe. Ich występowa-
nie oznacza, że stopy zwrotu są systematycznie wyższe lub niższe w konkret-
nym dniu tygodnia lub miesiącu w roku, co stanowi zaprzeczenie hipotezy 
informacyjnej efektywności rynku, zgodnie z którą cała dostępna informacja 
jest odzwierciedlona w cenach i występowanie efektów kalendarzowych nie 
powinno mieć miejsca.

W niniejszym rozdziale analizowano występowanie efektów kalendarzo-
wych w postaci efektu dnia tygodnia na podstawie dziennych logarytmicz-
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nych stóp zwrotu sześciu podstawowych towarów z grupy „soft commodities” 
w okresie od 4 stycznia 2000 do 31 grudnia 2018 roku. Narzędziem wyko-
rzystanym do weryfikacji występowania tych efektów, były modele ekonome-
tryczne, a konkretnie model regresji prostej i model autoregresji z hetero-
skedastycznością warunkową – GARCH (1, 1). Biorąc pod uwagę wyłącznie 
efekty wykryte w obu zastosowanych podejściach, stwierdzono występowanie 
efektu poniedziałku (ujemna stopa zwrotu) i czwartku (dodatnia stopa zwrotu) 
na rynku kakao oraz efektu środy (dodatnia stopa zwrotu) na rynku bawełny. 
Oznacza to, iż te dwa rynki (kakao i bawełny) nie były efektywne informacyjnie 
w badanym okresie, a więc ich uczestnicy (zarówno producenci, jak i inwesto-
rzy) mogli wykorzystywać występujące anomalie w prognozowaniu zmian cen, 
ustalaniu strategii inwestycyjnych czy zarządzaniu portfelem.
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Rozdział 11
Wybrane aspekty działalności 

przedsiębiorstw w polsce w kontekście 
zjawiska finansjalizacji

W ostatnich czasach zaznacza się coraz większy wpływ rynków finan-
sowych oraz podmiotów i instytucji finansowych w funkcjonowaniu gospo-
darki. Zjawisko to określane jest jako finansjalizacja (Wrzesiński 2014, 293; 
Sawyer 2014, 5; Ratajczak 2012, 282; Epstein 2005, 3; Dore 2000, 19, 27) 
i w głównej mierze przejawia się:

• we wzroście aktywów sektora finansowego,
• we wzroście znaczenia podmiotów finansowych w  generowaniu 

zysków,
• w rozszerzaniu oferty instrumentów finansowych charakteryzujących 

się coraz bardziej złożoną konstrukcją,
• w wysokim poziomie zadłużenia państw, przedsiębiorstw oraz gospo-

darstw domowych,
• we wzroście oczekiwań akcjonariuszy w stosunku do kadry zarządza-

jącej, aby zapewniała w krótszym okresie coraz wyższe stopy zwrotu 
z zainwestowanego kapitału.

Rozwój nowoczesnych technologii informatycznych przyczynił się i nadal 
wpływa na możliwości konstruowania złożonych instrumentów finansowych 
oraz na znaczne skracanie horyzontu czasowego podejmowanych decyzji. 
Z poszerzaniem i pogłębianiem się zjawiska finansjalizacji zaznacza się wzrost 
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ryzyka związanego z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych. Po ostat-
nim kryzysie finansowym zwrócono szczególną uwagę na nadmierny rozrost 
sektora finansowego i związane z tym ryzyko (Barajas, Beck, Dabla-Norris, 
Yousefi 2013, 14; Rioja, Valev 2004, 443).

Finansjalizacja ma znaczny wpływ na opracowywane i wdrażane strate-
gie zarządzania przedsiębiorstwem. Jednym z przejawów tego wpływu jest 
wzrost znaczenia działalności finansowej w działalności gospodarczej pod-
miotów o charakterze niefinansowym. Zmiany w strukturze i działaniu ryn-
ków finansowych stwarzają nowe możliwości inwestycyjne. Stąd też, wzrasta 
presja inwestorów, aby przedsiębiorstwa generowały wyższe stopy zwrotu 
w krótkim okresie. W rezultacie, zaznaczają się zmiany w funkcjonowaniu 
przedsiębiorstw sektora niefinansowego przejawiające się w zwiększaniu skali 
wykorzystywania bogatej oferty instrumentów rynku finansowego i wzroście 
działalności finansowej tych przedsiębiorstw.

W rozdziale zawarta jest analiza wybranych obszarów sektora finanso-
wego w Polsce, analiza zewnętrznych źródeł finansowania działalności przed-
siębiorstw niefinansowych oraz analiza kształtowania się zmian w aktywach 
przedsiębiorstw niefinansowych. Ilustracja empiryczna przeprowadzona jest 
dla okresu 2015-2018.

11.1. Ogólna analiza wybranych obszarów sektora 
finansowego w Polsce w latach 2015-2018

System finansowy zawiera sieć rynków finansowych, instytucji i pośredników 
finansowych umożliwiających realizowanie planów finansowych gospodarstw 
domowych, przedsiębiorstw i rządów. W całości tworzy uporządkowany zbiór 
komplementarnych i możliwie spójnych elementów (Schmidt, Hackethal, Tyrel 
2001, 5-7; Schmidt, Tyrell 2003, 2-12; Levine 2004, 85). Powiązania i zależności, 
które zachodzą między tymi elementami decydują o realizacji głównych funkcji 
systemu finansowego. Proces deregulacji i liberalizacji rynków krajów rozwinię-
tych rozpoczęty w latach 70. XX wieku wpłynął na znaczny wzrost wolumenu 
międzynarodowych obrotów kapitałowych i znaczenia sektora finansowego 
w gospodarce (Rudny 2018, 39). Postęp technologiczny i globalizacja procesów 
gospodarczych sprzyjają zmianom w strukturze i działaniu rynków finansowych.

Podstawowym miernikiem stopnia finansjalizacji jest udział aktywów finan-
sowych w PKB. Na rysunku 11.1 przedstawiono kształtowanie się w latach 
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2015-2018 wartości wskaźnika poziomu relacji aktywów systemu finansowego 
do PKB w Polsce. W celu porównania, na rysunku zaznaczono wartości analo-
gicznego wskaźnika charakteryzującego strefę euro.

Rysunek 11.1. Wskaźnik poziomu relacji wartości aktywów systemu finansowego do PKB 
w Polsce i strefie euro w latach 2015-2018
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP: https://www.nbp.pl/systemfinansowy/rozwoj2018.
pdf, (15.07.2020)

W roku 2018 relacja wielkości aktywów krajowego systemu finansowego 
do PKB wynosiła 128,7%. W roku 2018 zaznaczyło się większe tempo wzro-
stu PKB (o 5,1% w stosunku do roku 2017) niż aktywów sektora finansowego 
(o 3,58%). Stąd w porównaniu z rokiem 2017, w roku 2018 wskaźnik relacji 
wartości aktywów systemu finansowego do PKB zmniejszył się. Podobna sytu-
acja zaznaczyła się również w 2017 roku. Wówczas odnotowano nieznaczny 
spadek rozwoju krajowego pośrednictwa finansowego (o 0,9 p.p.). W analizo-
wanym okresie trendy w zmianach rozwoju pośrednictwa finansowego w Pol-
sce odpowiadały trendom występującym w strefie euro.

W Polsce w porównaniu ze strefą euro, rozwój pośrednictwa finansowego 
mierzony relacją wartości aktywów systemu finansowego do PKB odznacza się 
względnie niskim poziomem. Na rysunku 11.2 przedstawiono kształtowanie 
się dynamiki wzrostu wartości aktywów (ogółem) instytucji systemu finanso-
wego w Polsce. Z kolei rysunek 11.3 ilustruje dynamikę wzrostu wartości akty-
wów poszczególnych instytucji polskiego systemu finansowego.
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Rysunek 11.2. Indeks dynamiki wzrostu1 wartości aktywów systemu finansowego 
w Polsce w latach 2015-2018
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP: https://www.nbp.pl/systemfinansowy/rozwoj2018.
pdf, (15.07.2020).

Rysunek 11.3. Indeks dynamiki wzrostu1 wartości aktywów poszczególnych instytucji 
systemu finansowego Polsce w latach 2015-2018
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP: https://www.nbp.pl/systemfinansowy/rozwoj2018.
pdf, (15.07.2020).
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W latach 2015-2018, z roku na rok zaznaczył się wzrost wielkości akty-
wów (ogółem) instytucji tworzących polski system finansowy. W roku 2017 
aktywa instytucji systemu finansowego w Polsce wynosiły 2 628,6 mld zł i były 
o 6,22 % wyższe niż w roku 2016. Na wzrost rozpatrywanych aktywów wpły-
nął przede wszystkim wzrost wartości aktywów otwartych funduszy emerytal-
nych (o 17,1%), przedsiębiorstw factoringowych (o 15,25%), przedsiębiorstw 
leasingowych (o 11,37%), firm pożyczkowych (o 10%), funduszy inwestycyj-
nych (o 9,95%), domów maklerskich (o 9,68%), banków spółdzielczych i zrze-
szających (o 9,61%). W mniejszym stopniu wzrosły aktywa zakładów ubez-
pieczeń (o 7,65%) i banków komercyjnych (o 3,59%). Natomiast w przypadku 
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych zaznaczył się istotny spadek 
wartości ich aktywów (o 8,73%).

W roku 2018 aktywa instytucji polskiego systemu finansowego wynosiły 
2722,9 mld zł i były w stosunku do roku 2017 o 3,58% wyższe. Do ich wzro-
stu w znacznym stopniu przyczynił się wzrost aktywów sektora bankowego 
(banków komercyjnych (o 6,32%) i banków spółdzielczych i zrzeszających 
(o 5,02%)) oraz niebankowych instytucji finansowych, takich jak przedsiębior-
stwa factoringowe (o 23,04%) i leasingowe (o 15,11%). Wartość aktywów firm 
pożyczkowych wzrosła o 0,91%. Natomiast w analizowanym roku, zaznaczył 
się spadek wartości aktywów otwartych funduszy emerytalnych (o 12,37%), 
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (o 5,88%), funduszy inwe-
stycyjnych (o 3,11%), zakładów ubezpieczeń (o 3,33%) i domów maklerskich 
(o 2,94%).

W  okresie 2015-2018 średnioroczne tempo wzrostu aktywów sektora 
finansowego wynosiło 5,56%. W tabeli 11.1 przedstawiono kształtowanie się 
w latach 2015-2018 średniorocznego tempa wzrostu aktywów analizowanych 
instytucji finansowych.

W  latach 2015-2018 średnioroczne ujemne tempo zmian wielkości akty-
wów wystąpiło w przypadku spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 
(-7,93%) oraz domów maklerskich (-4,59%). Pozostałe instytucje charakteryzo-
wały się dodatnim średniorocznym tempem zmian wartości aktywów, przy czym 
większą dynamiką wzrostu wyróżniły się instytucje pośrednictwa finansowego, 
które nie są objęte nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego (przedsiębiorstwa 
leasingowe, przedsiębiorstwa factoringowe oraz firmy pożyczkowe). Wartość akty-
wów przedsiębiorstw leasingowych z roku na rok wzrastała przeciętnie o 19,29%. 
W dalszej kolejności wysokie tempo wzrostu aktywów charakteryzowało przed-
siębiorstwa factoringowe (18,46%), firmy pożyczkowe (9,74%), banki spółdzielcze 
i zrzeszające (9,23%), banki komercyjne (5,42%) oraz otwarte fundusze emery-
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talne (3,84%). W analizowanym okresie, średnioroczne tempo wzrostu aktywów 
funduszy inwestycyjnych wynosiło 2,49%, a zakładów ubezpieczeń 2,08%. Na 
rysunku 11.4 przedstawiono kształtowanie się wartości wskaźnika relacji akty-
wów sektora bankowego do PKB w Polsce oraz strefie euro w latach 2015-218.

Tabela 11.1. Średnioroczne tempo wzrostu aktywów poszczególnych instytucji 
finansowych w okresie 2015-2018

Instytucje sektora finansowego
Średnioroczne tempo wzrostu aktywów 

w okresie 2015-2018
[%]

Banki komercyjne 5,42
Banki spółdzielcze i zrzeszające 9,23
Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe -7,93
Zakłady ubezpieczeń 2,08
Fundusze inwestycyjne 2,49
Otwarte fundusze emerytalne 3,84
Domy maklerskie -4,59
Przedsiębiorstwa leasingowe 19,29
Przedsiębiorstwa faktoringowe 18,46
Firmy pożyczkowe 9,74

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP: https://www.nbp.pl/systemfinansowy/rozwoj2018.
pdf, (15.07.2020).

Rysunek 11.4. Wskaźnik relacji wartości aktywów sektora bankowego do PKB w Polsce 
i w strefie Euro w latach 2015-2018
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP: https://www.nbp.pl/systemfinansowy/rozwoj2018.
pdf, (15.07.2020).

06_Gospodarka i społecze�stwo w dobie finansjalizacji.indd   212 2020-10-20   14:28:35



cedewu.pl 213

Rozdział 11. Wybrane aspekty działalności przedsiębiorstw w Polsce w kontekście zjawiska...

Wartość aktywów sektora bankowego w Polsce nie przekracza PKB. Sektor 
bankowy w kraju charakteryzuje się umiarkowanym tempem wzrostu aktywów 
(tabela 11.1) oraz bezpiecznym rozmiarem w stosunku do PKB. W 2018 roku 
relacja aktywów sektora bankowego do PKB w Polsce była prawie trzykrot-
nie mniejsza niż w strefie euro (a w latach 2015-2017 była ponad trzykrotnie 
mniejsza).W rozpatrywanym okresie w strefie euro zaznaczył się spadek warto-
ści wskaźnika relacji aktywów sektora bakowego do PKB. W Polsce tendencja 
spadkowa tego wskaźnika wystąpiła w okresie 2017-2018.

Rysunek 11.5 jest ilustracją wielkości rynku instrumentów udziałowych 
i rynku długoterminowych papierów dłużnych w Polsce w latach 2015-2018. 
W tabeli 11.2 przedstawiono strukturę wielkości poszczególnych segmentów 
rynku kapitałowego w Polsce.

Najważniejszymi segmentami rynku kapitałowego w Polsce był rynek obli-
gacji skarbowych oraz Główny Rynek GPW. W analizowanym okresie wiel-
kość rynku długoterminowych instrumentów dłużnych z roku na rok wzra-
stała. Średnie roczne tempo wzrostu wielkości tego rynku wynosiło 6,41%. 
W strukturze instrumentów dłużnych dominują segmenty obligacji skarbo-
wych (w roku 2018: 78,15%) oraz rynek długoterminowych obligacji przedsię-
biorstw (w roku 2018: 10,7%).

Rysunek 11.5. Kształtowanie się wielkości rynku instrumentów udziałowych1 oraz rynku 
długoterminowych papierów dłużnych2 w Polsce w latach 2015-2018
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1 –  mierzona kapitalizacją spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku GPW oraz platformie 
NewConnect,

2 – mierzona wartością tych instrumentów w obiegu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP: https://www.nbp.pl/systemfinansowy/rozwoj2018.
pdf, (15.07.2020). 
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Tabela 11.2. Struktura wielkości poszczególnych segmentów rynku kapitałowego 
w Polsce w okresie 2015-2018

Wyszczególnienie Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018
Instrumenty udziałowe [% ]
Główny rynek GPW 99,2 99,13 99,31 99,35
NewConnect 0,8 0,87 0,69 0,65
Instrumenty dłużne1 [% ]
Obligacje Skarbu Państwa 77,09 77,86 78,45 78,15
Obligacje BGK na rzecz KFD 2,91 3,06 3,32 2,30
Długoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw 12,21 11,66 9,84 10,7
Obligacje komunalne 3,0 2,69 2,6 2,88
Długoterminowe bankowe papiery dłużne 3,98 3,7 4,51 4,56
Listy zastawne 0,81 1,03 1,28 1,41

1 – wg stanów zadłużenia na koniec danych okresów.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP: https://www.nbp.pl/systemfinansowy/rozwoj2018.
pdf, (15.07.2020).

Rynek obligacji skarbowych był największym składnikiem krajowego rynku 
długoterminowych papierów dłużnych. Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu tych 
instrumentów w roku 2018 wynosiło 627,2 mld zł. Kolejnym pod względem 
wielkości segmentem rynku dłużnych papierów wartościowych był rynek obliga-
cji przedsiębiorstw. Na koniec 2018 roku zadłużenie z tytułu tych instrumentów 
wynosiło 85,9 mld zł. W przypadku rynku instrumentów udziałowych w latach 
2015-2017 zaznaczał się wzrost jego wielkości. W roku 2015 kapitalizacja spółek 
krajowych i zagranicznych notowanych na Rynku Głównym GPW oraz na plat-
formie New Connect wynosiła 1096,1 mld zł. W roku 2017 kapitalizacja ta osią-
gnęła wartość 1389,5 mld zł. W wyniku spadku cen akcji, w roku 2018 kapitali-
zacja polskiego rynku akcji zmniejszyła się o 18,25% i wynosiła 1135,9 mld zł.

W latach 2015-2018 wielkość rynku instrumentów udziałowych wzrastała 
przeciętnie z roku na rok o 1,33%. Na rysunku 11.6 przedstawiono kształtowa-
nie się wskaźnika relacji kapitalizacji spółek krajowych Głównego Rynku GPW 
do PKB w latach 2015-2018. Natomiast rysunek 11.7 jest ilustracją dynamiki 
wzrostu kapitalizacji spółek krajowych Głównego Rynku GPW.

W roku 2018 wartość rynkowa spółek krajowych, które znajdowały się 
w obrocie na Głównym Rynku GPW wynosiła 578,9 mld zł i była o 17,43% 
mniejsza niż w roku 2017. Główną przyczyną tego stanu był spadek cen akcji. 
W latach 2015-2017 wystąpił wzrost relacji wartości rynkowej spółek krajo-
wych do PKB (z 29,2% do 34,2%), ale w roku 2018 zaznaczył się jej spadek do 
27,7%. W okresie 2015-2018 wartość rynkowa krajowych spółek znajdujących 
się w obrocie na Głównym Rynku GPW wzrastała przeciętnie z roku na rok 
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o 3,42%. Tak więc, w Polsce dynamika wzrostu udziału aktywów finansowych 
w PKB nie jest wysoka, sektor bankowy odznacza się umiarkowanym tempem 
rozwoju. Niewysoki stopień rozwoju i wzrostu występuje również w przypadku 
kapitalizacji spółek notowanych na GPW.

Rysunek 11.6. Wskaźnik relacji kapitalizacji spółek krajowych Głównego Rynku GPW 
do PKB w latach 2015-2018
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP: https://www.nbp.pl/systemfinansowy/rozwoj2018.
pdf, (15.07.2020).

Rysunek 11.7. Indeks dynamiki wzrostu1 kapitalizacji spółek krajowych Rynku 
Głównego GPW w latach 2015-2018
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP: https://www.nbp.pl/systemfinansowy/rozwoj2018.

pdf, (15.07.2020).
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11.2. Analiza wybranych zewnętrznych źródeł 
finansowania przedsiębiorstw

Zjawisko finansjalizacji ma istotne odzwierciedlenie w sposobie funkcjo-
nowania sektora przedsiębiorstw. Wzrost presji inwestorów na zarząd firmy, 
aby w  krótkim okresie zapewniał wysokie stopy zwrotu z  zainwestowa-
nego kapitału zwiększa ryzyko podejmowanych działań, w wyniku których, 
w zmiennych warunkach rynkowych firma może ponieść znaczne straty. 
W przypadku przedsiębiorstw sektora niefinansowego zwiększa się skala 
wykorzystywania w ich działalności zróżnicowanych, również pod wzglę-
dem generowanego ryzyka, instrumentów rynku finansowego. Kształtowanie 
się wielkości poziomu zadłużenia przedsiębiorstw jest jednym z przejawów 
zjawiska finansjalizacji.

W tabeli 11.3 przestawiono główne źródła zewnętrznych pozabankowych 
źródeł finansowania przedsiębiorstw niefinansowych oraz wskaźniki dynamiki 
wzrostu wartości tych źródeł.

Tabela 11.3. Wybrane pozabankowe źródła finansowania przedsiębiorstw niefinansowych 
w Polsce w latach 2015-2018 oraz wskaźniki dynamiki wzrostu wartości tych źródeł

Źródła finansowania
Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Wartość [mld zł]
Leasing 36,2 49,2 56,0 64,8
Wartość nowej emisji długoterminowych 
obligacji na rynku krajowym 24,7 21,7 21,8 20,6

Emisja nowych akcji na GPW
(Główny Rynek GPW i NewConnect) 5,6 2,0 3,3 4,0

Private equity 3,3 3,3 10,6 3,6
Wskaźnik dynamiki [rok poprzedni = 100%]

Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018
Leasing 135,1 113,82 115,71
Wartość nowej emisji długoterminowych 
obligacji na rynku krajowym 87,85 100,46 94,5

Emisja nowych akcji na GPW
(Główny Rynek GPW i NewConnect) 35,71 165 121,1

Private equity 100 321,21 33,96
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP: https://www.nbp.pl/systemfinansowy/rozwoj2018.

pdf, (15.07.2020).
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W analizowanym okresie, głównym pozabankowym źródłem finansowania 
przedsiębiorstw sektora niefinansowego był leasing. Z rozpatrywanych źródeł 
tylko w przypadku leasingu, z roku na rok zaznaczył się wzrost jego wartości 
(odpowiednio o 35,1%, 13,82 % oraz 15,71%). W roku 2018 wartość obrotów 
na rynku leasingu w Polsce wynosiła 64,8 mld zł. W okresie 2015-2018 śred-
nioroczne tempo wzrostu obrotów na tym rynku wynosiło 2,42%.

Kolejnym, istotnym pozabankowym źródłem finansowania przedsiębiorstw 
była emisja długoterminowych obligacji. W roku 2018 przedsiębiorstwa pozy-
skały na krajowym rynku obligacji długoterminowych 20,6 mld zł (o 5,5% 
mniej niż w roku 2017). Na tym rynku 105 przedsiębiorstw wyemitowało 
obligacje długoterminowe (o 10 mniej niż w roku 2017). Wartość zadłużenia 
z tytułu tych obligacji do PKB wyniosła około 4,1%. W strefie euro wartość 
analogicznego wskaźnika była znacznie większa – wynosiła 37,7%. W 2018 
roku do ograniczenia wielkości analizowanego rynku obligacji w Polsce przy-
czyniło się zaprzestanie w drugim kwartale tego roku obsługi obligacji przez 
GetBack SA. W roku 2017 wartość nowych emisji długoterminowych obligacji 
przedsiębiorstw wynosiła 21,8 mld zł (była o 0,46 % większa niż w roku 2016). 
W roku 2016 długoterminowe obligacje wyemitowały 124 przedsiębiorstwa 
(o 16 przedsiębiorstw mniej niż w roku 2015). Wartość tej emisji wynosiła 
21,7 mld zł (była mniejsza o 12,15% od wartości emisji w roku poprzedni-
m).W latach 2015-2018 wartość emisji nowych długoterminowych obligacji 
przedsiębiorstw niefinansowych zmniejszała się przeciętnie z roku na rok 
o 5,81%. W  tabeli 11.4 przestawiono kształtowanie się dynamiki wzrostu 
zadłużenia przedsiębiorstw niefinansowych z tytułu obligacji długotermino-
wych w latach 2015-2018.

Tabela 11.4. Zadłużenie przedsiębiorstw z tytułu obligacji długoterminowych w Polsce 
w latach 2015-2018

Wyszczególnienie
Wartość zadłużenia [w mld zł]

Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018
Długoterminowe papiery dłużne 
przedsiębiorstw 81,3 86,4 76,0 85,9

Długoterminowe papiery dłużne 
przedsiębiorstw niefinansowych 75,3 79,9 68,2 78,2

Wskaźnik dynamiki [rok poprzedni =100%]
Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Długoterminowe papiery dłużne 
przedsiębiorstw niefinansowych 106,11 85,37 114,66

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP: https://www.nbp.pl/systemfinansowy/rozwoj2018.
pdf, (15.07.2020).
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W roku 2018 w stosunku do roku poprzedniego zadłużenie przedsiębiorstw 
niefinansowych z tytułu obligacji długoterminowych wzrosło o 14,66% i wyno-
siło 78,2 mld zł. W roku 2017 jedna ze spółek dokonała przedterminowego 
wykupu obligacji o wartości prawie 10 mld zł. Stąd w danym roku zaznaczył 
się spadek wielkości tego rynku. W rozpatrywanym okresie 2015-2018 średnio-
roczne tempo wzrostu zadłużenia z tytułu obligacji długoterminowych przed-
siębiorstw niefinansowych wynosiło 1,27%.

Do sfinansowania swojego rozwoju przedsiębiorstwa wykorzystywały rów-
nież kapitał pochodzący z emisji akcji na GPW. W roku 2018 wartość nowych 
emisji akcji przeprowadzonych przez przedsiębiorstwa i wprowadzonych do 
obrotu wynosiła 4 mld zł i była wyższa o 21,1% od wartości emisji nowych 
akcji w roku 2017. W stosunku do roku 2016, w roku 2017 zaznaczył się 
znaczny wzrost wartości emisji nowych akcji (o 65%). Na rynkach organi-
zowanych przez GPW nowe akcje do obrotu wprowadziły 34 przedsiębior-
stwa (Główny Rynek GPW – 15 przedsiębiorstw, NewConnect – 19 przedsię-
biorstw). W roku 2016 wartość emisji akcji na GPW wynosiła 2 mld zł (była 
o 64,29% niższa od wartości emisji nowych akcji w roku 2015). W roku 2016 
do obrotu na rynkach organizowanych przez GPW nowe akcje wprowadziło 35  
przedsiębiorstw krajowych (Główny Rynek GPW – 19 przedsiębiorstw, New-
Connect – 16 przedsiębiorstw). W roku 2015 na rynkach organizowanych przez 
GPW, pierwotne oferty akcji przeprowadziło 49 przedsiębiorstw krajowych  
(30 przedsiębiorstw – Główny Rynek GPW, 19 przedsiębiorstw – NewConnect). 
Wartość emisji nowych akcji w roku 2015 wynosiła 5,6 mld zł.

Fundusze private equity to kolejne poza bankowe źródło kapitału dla przed-
siębiorstw.

W Polsce finansowanie pochodzące z rynku funduszy private equity jest 
istotnym źródłem kapitałów własnych krajowych spółek. Fundusze private 
equity mają ważne znaczenie w finansowaniu start-upów. W roku 2018 środki 
finansowanie od podmiotów sektora private equity wykorzystało 70 krajowych 
przedsiębiorstw. Wartość tego finansowania wynosiła 3,6 mld zł. W roku 2017 
z funduszy private equity środki na finansowanie rozwoju w wysokości 10,6 
mld zł (o 221,21% więcej niż w roku poprzednim) otrzymało 60 krajowych 
przedsiębiorstw. W latach 2015 oraz 2016 wartość uzyskanego przez przed-
siębiorstwa kapitału z funduszy private equity wynosiła 3,3 mld zł, a liczba 
przedsiębiorstw korzystających z finansowania z rynku tych funduszy wynosiła 
odpowiednio 102 oraz 82.

W okresie 2015-2018 średnioroczne tempo wzrostu wartości funduszy pri-
vate equity wynosiło 2,94%.

06_Gospodarka i społecze�stwo w dobie finansjalizacji.indd   218 2020-10-20   14:28:35



cedewu.pl 219

Rozdział 11. Wybrane aspekty działalności przedsiębiorstw w Polsce w kontekście zjawiska...

Głównym zewnętrznym źródłem finansowania działalności przedsiębiorstw 
sektora niefinansowego są kredyty bankowe. W tabeli 11.5 przestawiono kształ-
towanie się wartości kredytów udzielanych przedsiębiorstwom niefinansowym 
oraz dynamikę wzrostu wartości tych kredytów w latach 2015-2018.

Tabela 11.5. Wartość udzielonych kredytów dla przedsiębiorstw sektora niefinansowego 
oraz wskaźnik dynamiki wzrostu wartości tych kredytów w latach 2015-2018

Kredyty
Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Wartość [mld zł]
Ogółem 397,3 347.9 366 373,1
Kredyt operacyjny 112 122,3 129,7 144,8
Kredyt inwestycyjny 102,5 113,6 125,5 125,1
Kredyt na finansowanie nieruchomości 57,4 58,9 59,3 70,2

Wskaźnik dynamiki [rok poprzedni =100%]
Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Ogółem 106,29 105,2 101,94
Kredyt operacyjny 109,2 106,05 111,64
Kredyt inwestycyjny 110,83 110,48 99,68
Kredyt na finansowanie nieruchomości 102,61 100,68 118,38

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP: https://www.nbp.pl/systemfinansowy/rozwoj2018.
pdf; (15.07.2020) oraz KNF: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/raport_o_sytuacji_ban-
kow_2018_65694.pdf, (15.07.2020).

W latach 2015-2018 z roku na rok zwiększała się wartość kredytu udzie-
lonego dla przedsiębiorstw sektora niefinansowego aczkolwiek zaznaczył się 
spadek tempa wzrostu kredytów dla tych przedsiębiorstw. W roku 2018 war-
tość udzielonego kredytu ogółem wynosiła 373,1 mld zł (o 1,94% więcej niż 
w roku 2017). W rozpatrywanym okresie, średnioroczne tempo zmian wartości 
udzielonych kredytów dla przedsiębiorstw niefinansowych wynosiło 4,46%.

W analizowanym okresie corocznie wzrastały kredyty udzielone na dzia-
łalność operacyjną oraz na finansowanie nieruchomości. Szczególnie w roku 
2018 zaznaczył się znaczny wzrost tych kredytów. Wartość udzielonego kre-
dytu operacyjnego w roku 2018 wynosiła 144,8 mld zł i była o 11,64% większa 
niż w roku poprzednim. Z kolei, wartość udzielonego kredytu na nieruchomo-
ści była o 18,38% wyższa niż w roku 2017 i wynosiła 70,2 mld zł. W okresie 
2015-2018 średnioroczny wzrost wartości udzielanych kredytów operacyjnych 
wynosił 8,94%, a kredytów na nieruchomości 6,94%.

W przypadku udzielonego kredytu inwestycyjnego, w roku 2018 zaznaczył 
się nieznaczny spadek jego wartości (o 0,32%) w stosunku do roku poprzed-
niego. W roku 2017 wartość udzielonego kredytu inwestycyjnego równała się 
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125,5 mld zł, a w roku 2018 zmniejszyła się do poziomu 125,1 mld zł. W latach 
2015-2018 średnioroczne tempo wzrostu udzielanych kredytów inwestycyj-
nych wynosiło 6,87%. W rozpatrywanym okresie najszybszym tempem wzrostu 
akcji kredytowej charakteryzował się obszar kredytów operacyjnych.

11.3. Działalność finansowa przedsiębiorstw sektora 
niefinansowego

Zjawisko finansjalizacji może uwidaczniać się w zwiększaniu skali prowa-
dzenia działalności finansowej przez przedsiębiorstwa sektora niefinansowego. 
W przypadku tych przedsiębiorstw pojawiają się wówczas częstsze inwestycje 
w aktywa finansowe, które umożliwiają osiąganie zysku w krótkim okresie. 
Instrumenty finansowe znajdujące się w aktywach przedsiębiorstw niefinan-
sowych charakteryzują się zróżnicowaną skalą ryzyka, które generują w przy-
padku zaistnienia niekorzystnych zmian warunków rynkowych.

W  tabeli 11.6 przedstawiono kształtowanie się wartości instrumentów 
finansowych w aktywach przedsiębiorstw sektora niefinansowego w Polsce 
oraz dynamiki jej zmian w okresie 2015-2018. Z kolei rysunek 11.8 jest ilu-
stracją struktury udziału wartości poszczególnych rodzajów instrumentów 
finansowych w wartości instrumentów finansowych ogółem znajdujących się 
w aktywach rozpatrywanych przedsiębiorstw.

Tabela 11.6. Wartość instrumentów finansowych oraz dynamika jej zmian w aktywach 
przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce w latach 2015-2018

Wyszczególnienie
Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Wartość [mld zł] 
Udziałowe instrumenty kapitałowe 119,17 131,81 149,82 169,87
Instrumenty dłużne 135,26 169,01 194,85 250,04
Instrumenty pochodne 6,62 6,56 7,88 9,38

Wskaźnik dynamiki [rok poprzedni =100%]
Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Udziałowe instrumenty kapitałowe 110,61 113,67 113,38
Instrumenty dłużne 113,67 115,29 128,32
Instrumenty pochodne 99,17 120,14 118,99

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP: https://www.nbp.pl/systemfinansowy/rozwoj2018.
pdf; (15.07.2020) oraz KNF: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/raport_o_sytuacji_ban-
kow_2018_65694.pdf, (15.07.2020).
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Rysunek 11.8. Struktura wielkości udziału wartości poszczególnych instrumentów 
finansowych mieszczących się w aktywach przedsiębiorstw niefinansowych w latach 
2015-2018
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP: https://www.nbp.pl/systemfinansowy/rozwoj2018.
pdf; (15.07.2020) oraz KNF: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/raport_o_sytuacji_ban-
kow_2018_65694.pdf, (15.07.2020).

W aktywach przedsiębiorstw niefinansowych w strukturze instrumentów 
finansowych największy udział przypada na wartość instrumentów dłużnych 
(w roku 2018: 58,25%), a następnie udziałowych instrumentów kapitałowych 
(w roku 2018: 39,57%). Najmniejszy udział w tej strukturze zajmuje wartość 
instrumentów pochodnych (w roku 2018: 2,18%).

W  rozpatrywanym okresie, w  analizowanej strukturze wzrastał udział 
instrumentów dłużnych (z 51,82% do 58,25%), natomiast w przypadku udzia-
łowych instrumentów kapitałowych zaznaczył się ich spadek (z 45,65% do 
39,57%). Udział instrumentów pochodnych w rozpatrywanej strukturze instru-
mentów finansowych ulegał nieznacznym wahaniom (w poszczególnych latach 
kształtował się następująco: 2,53%, 2,13%, 2,23% i 2,18%).

W rozpatrywanym okresie z roku na rok wzrastała wartość udziałowych 
instrumentów kapitałowych oraz dłużnych instrumentów finansowych w akty-
wach przedsiębiorstw niefinansowych. W roku 2018 udziałowe instrumenty 
kapitałowe w aktywach przedsiębiorstw osiągnęły wartość 169,87 mld zł 
(o 13,38% więcej niż w roku poprzednim), a instrumenty dłużne 250,04 mld zł 
(o28,32% więcej w stosunku do roku 2017).
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W przypadku instrumentów pochodnych, ich wartość w aktywach przed-
siębiorstw wzrastała w latach 2017-2018. W roku 2018 w aktywach przed-
siębiorstw niefinansowych na instrumenty pochodne przypada 9,38 mld zł 
(o 18,99% więcej niż w roku poprzednim). W roku 2016 w stosunku do roku 
2015, wartość instrumentów pochodnych w aktywach przedsiębiorstw nie-
znacznie zmniejszyła się (o 0,83%).

W analizowanym okresie największe średnioroczne tempo wzrostu war-
tości instrumentów finansowych w aktywach przedsiębiorstw charaktery-
zowało instrumenty dłużne. Wynosiło ono 22,73%. Wartość udziałowych 
instrumentów kapitałowych znajdujących się w aktywach przedsiębiorstw 
niefinansowych wzrastała przeciętnie z roku na rok o 12,54%. W aktywach 
przedsiębiorstw niefinansowych najniższe tempo wzrostu wartości zazna-
czyło się w przypadku instrumentów pochodnych (12,33%). W tabeli 11.7 
przedstawiono kształtowanie się wartości depozytów znajdujących się akty-
wach przedsiębiorstw niefinansowych oraz dynamikę wzrostu wartości tych 
depozytów w latach 2015-2018.

Tabela 11.7. Wartość depozytów w aktywach przedsiębiorstw niefinansowych oraz 
dynamika wzrostu wartości depozytów

Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018
Wartość [mld zł] Wskaźnik dynamiki [rok poprzedni =100%]

253,3 274,9 285 295,6 108,53 103,67 103,72
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP: https://www.nbp.pl/systemfinansowy/rozwoj2018.

pdf; (15.07.2020) oraz KNF: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/raport_o_sytuacji_ban-
kow_2018_65694.pdf, (15.07.2020).

W analizowanym okresie wartość depozytów w aktywach przedsiębiorstw 
niefinansowych z roku na rok wzrastała (z 253,3 mld zł w roku 2015 do 29,6 
mld zł w roku 2018). Największy wzrost zaznaczył się w roku 2016 (o 8,53%). 
W analizowanym okresie średnioroczne tempo wzrostu wartości depozytów 
w aktywach tych przedsiębiorstw wynosiło 5,28%.

W rozpatrywanym okresie można zaobserwować zwiększanie się dynamiki 
wzrostu wartości instrumentów finansowych w aktywach przedsiębiorstw 
niefinansowych. Najmniejszy wzrost występuje w przypadku instrumentów 
pochodnych. Wśród instrumentów finansowych znajdujących się w aktywach 
mniejszą część struktury stanowią instrumenty ryzykowne.
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*   *   *
Rynek finansowy stwarza przedsiębiorstwom możliwości pozyskiwania 

źródeł finansowania, lokowania nadwyżek finansowych lub wykorzystywa-
nia nowych rozwiązań w zakresie ograniczania ryzyka finansowego. Wzrost 
wpływu rynku finansowego i instytucji finansowych uwidacznia się w pojawia-
niu się zmian w zachowaniach przedsiębiorstw ze sfery realnej. Występujące 
w ofercie rynku finansowego zróżnicowane instrumenty finansowe w coraz 
większym stopniu wykorzystywane są w działalności operacyjnej, inwestycyj-
nej i finansowej tych przedsiębiorstw. Pomimo istotnych działań i dokonań 
w zakresie budowy rynku kapitałowego w Polsce, znaczenie jego w finansowa-
niu przedsiębiorstw i alokacji oszczędności w gospodarce jest zdecydowanie 
mniejsze niż w przypadku sektora bankowego. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że stopień finansjalizacji w Polsce jest 
znacznie niższy niż w krajach strefy euro. W 2018 r. udział aktywów finanso-
wych w PKB wynosił 128,7% (średnia w strefie euro wynosiła 466%). Dyna-
mika wzrostu udziału aktywów finansowych w PKB również nie jest wysoka. 
W przypadku sektora bankowego zaznacza się umiarkowane tempo wzrostu 
wartości jego aktywów oraz bezpieczny ich rozmiar w stosunku do PKB. 
W porównaniu ze strefą euro, w Polsce relacja aktywów sektora bankowego 
do PKB jest prawie trzykrotnie mniejsza.

Wzrasta rola sektora finansowego w funkcjonowaniu gospodarczym przed-
siębiorstw niefinansowych. Jednakże skala tego zjawiska nie jest wysoka. 
W aktywach tych przedsiębiorstw w strukturze instrumentów finansowych 
przeważają instrumenty charakteryzujące się niewielkim ryzykiem. Głównym 
źródłem finansowania zewnętrznego są kredyty bankowe. W przypadku poza-
bankowych zewnętrznych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw 
niefinansowych znacznie wzrosło znaczenie leasingu oraz factoringu. Pozy-
skiwanie kapitału z emisji nowych akcji i obligacji odznaczało się mniejszą 
dynamiką wzrostu.
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Rozdział 12
finasjalizacja jako przejaw  
aktywności przedsiębiorstw 

w pozyskiwaniu kapitału zewnętrznego

Wiele poglądów na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa i oceny jego 
aktywności znajduje odzwierciedlenie w szerokiej literaturze przedmiotu, 
w której przedstawione są liczne podejścia, metodyki i zalecenia dla dalszego 
ich wzrostu czy szerzej rozwoju (Tori, Onaran 2018, 364; Gostomski 2006, 
123; Targalski 1999, 135). Podejmują one różne aspekty i analizują różne uwa-
runkowania zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Przedsiębiorstwo funk-
cjonujące w konkurencyjnym otoczeniu można scharakteryzować wieloma 
zmiennymi objaśniającymi. Ważnym obszarem badawczym jest proces finan-
sowania, czyli całokształt działań powodujących dopływ do przedsiębiorstwa 
środków pieniężnych niezbędnych do jego bieżącego funkcjonowania i roz-
woju w określonej perspektywie czasowej. Finansowanie to wszystkie przedsię-
wzięcia w przedsiębiorstwie, które zapewniają przedsiębiorstwu kapitał i które 
służą kształtowaniu optymalnej struktury kapitałowej. To jednocześnie proces, 
w którym można w ujęciu badawczym analizować rożne jego funkcje, takie 
jak określenie potrzeb kapitałowych przedsiębiorstwa, kształtowanie wyniku 
finansowego, kierowanie wykorzystaniem środków finansowych czy kierowa-
nie dopływem środków finansowych z zewnątrz (Hansen 2014, 610; Rudny 
2018, 38). Przedsiębiorstwo jako systemem otwarty funkcjonuje tak długo, jak 
długo otoczenie zasila go w określonego rodzaju zasoby.
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Wraz z rozwojem systemu finansowego wzrasta rola i zasięg działania insty-
tucji finansowych, a tym samym rośnie ich wpływ na zarządzanie przedsiębior-
stwem. Powstają nowe skomplikowane rozwiązania dotyczące zasileń kapi-
tałowych i rozliczeń finansowych oraz występuje szybszy przepływ kapitału 
między przedsiębiorstwami w gospodarce krajowej i międzynarodowej (Assa 
2017, 132; Cushen 2013, 183). Finansjalizacja jest zjawiskiem obserwowanym 
w szczególności w krajach wysoko rozwiniętych. Rozważania dotyczące tej 
problematyki ze wzmożoną częstotliwością zaczęto publikować w połowie lat 
90. XX w. Rozważając kwestię wzajemnych zależności wpływu finansjalizacji 
na zachowania przedsiębiorstw autorzy badań wskazują przede wszystkim na 
znaczenie tego zjawiska w gospodarce i na kanały, poprzez które oddziałuje 
na poszczególne przedsiębiorstwa (Franc-Dąbrowska 2018, 720; Adamska, 
Główka, Sobiecki 2018, 44; Szczepankiewicz 2014, 92).

W Polsce problemy te są rozpoznane w mniejszym stopniu, aczkolwiek 
globalizacja gospodarki światowej sprawia, iż zjawiska o charakterze roz-
wiązań międzynarodowych nie pozostają bez wpływu na funkcjonowanie 
zarówno gospodarki krajowej, jak i poszczególnych przedsiębiorstw (Buja-
nowicz, Dębski 2008, 56; Gemzik-Salwach, Opolski 2016, 17). Finansowe 
otoczenia przedsiębiorstwa i stan infrastruktury finansowej wywiera znaczny 
wpływ na przedsiębiorstwo i jego działalność. Ułatwia bowiem realizowanie 
celów i zamierzeń przedsiębiorstwa, a poprzez usługi finansowe, które ofe-
ruje, oddziaływuje na jego zachowania biznesowe i dynamikę jego rozwoju. 
Jak twierdzi G. Nizard to, co się dzieje w otoczeniu ma większe znaczenie dla 
rozwoju przedsiębiorstw niż to, co odbywa się w jej ramach (Nizard 2013, 
85; Dore 2008, 132).

12.1. Formy stymulowania rozwoju przedsiębiorstw

W Polsce istnieje wiele zinstytucjonalizowanych form finansowego sty-
mulowania rozwoju przedsiębiorstw, głównie przez rynek bankowy. For-
mami finansowania długo- i krótkoterminowego mogą być kredyty bankowe, 
które przybierają formy linii kredytowych, kredytów terminowych, kredy-
tów zabezpieczonych aktywami firmy, kredytów konsorcjalnych i inne. Wraz 
z  rozwojem rynków finansowych przedsiębiorstwa otrzymały możliwość 
korzystania z nowoczesnych źródeł pozyskania kapitału, czego wyrazem jest 
między innymi dynamiczny rozwój leasingu, faktoringu, venture capital czy 
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franszyzy. Uzupełniającym dostawcą kapitału dla przedsiębiorstw jest rozwój 
rynku kapitałowego.

Zmiany zachodzące na polskim rynku finansowym, którego przejawem jest 
duża dostępność potencjalnych źródeł finansowania oraz realne zmiany form 
finansowania dały podstawę do pogłębiania rozważań na temat korzystania 
z finansowania zewnętrznego w przedsiębiorstwach. Jednym z możliwych 
kierunków perspektywy badawczej może być próba określenia, jakie postawy 
polskie przedsiębiorstwa wykazują w pozyskiwaniu kapitału zewnętrznego, 
przy istniejącym stanie rynku finansowego, z jego dostępnością, otwartością 
i ofertą produktową. W badaniu wpływu finasjalizacji na pozyskiwanie kapi-
tału zewnętrznego w dotychczasowej literaturze rozpoznano i opisano wyko-
rzystanie innowacji finansowych, których zastosowanie w szerszej skali może 
powodować uzależnienie przedsiębiorstw od instytucji finansowych i zwięk-
szenie ryzyka dla działalności (Hanying 2019,42). Jednym ze stwierdzonych 
przejawów tego zjawiska jest prowadzenie polityki kapitałowej niezgodnej 
z teorią hierarchii źródeł finansowania. Liczne badania zwracają uwagę też 
na upowszechnieniu się w przedsiębiorstwach finansowania zewnętrznego, 
opartego głównie na mniej bezpiecznym długu (Bonizzi 2014, 85; Gołębiewski, 
Szczepankowski 2015, 201).

W badaniach własnych przyjęto wąskie rozumienie finansjalizacji, która 
kojarzona jest z rosnącym znaczeniem działalności finansowej w aktywno-
ści ekonomicznej podmiotów niefinansowych, czyli przedsiębiorstw (Rudny 
2018, 39). Problemem badawczym stało się rozpoznanie czy w polskich 
przedsiębiorstwach nastąpiło szersze otwarcie na istniejący katalog produk-
tów finansowych na przestrzeni lat 2008-2019, ze szczególnym uwzględnie-
niem finansowania zewnętrznego, tak ważnego dla systematycznego rozwoju 
firm. W przypadku firm aktywnych, funkcjonujących w dynamicznym oto-
czeniu rynkowym znamiona takich zachowań powinny być stwierdzalne. 
Jako hipotezę główną przyjęto, że istniejące w Polsce instytucje finansowe 
zapewniają firmom dostęp do finansowania zewnętrznego bankowego i poza-
bankowego, co przyczyniło się wyraźnie do zmiany struktury finansowania 
tych przedsiębiorstw. Firmy szybko rozwijające się finansują się w znacznym 
stopniu długiem i to zdywersyfikowanym, ponieważ zatrzymane w przedsię-
biorstwie zyski nie wystarczają do sfinansowania dalszych inwestycji i sze-
roko rozumianego rozwoju.
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12.2. Problem badawczy, metodologia badań  
i dane źródłowe

Biorąc pod uwagę aktualny model finansowania przedsiębiorstw, uwarun-
kowania kulturowe i zwyczajowe, pytaniem badawczym, które należało zwe-
ryfikować w praktyce gospodarczej było uzyskanie odpowiedzi na następujące, 
pomocnicze pytania:

1. Jakie postawy wykazują polskie przedsiębiorstwa względem moż-
liwości pozyskania kapitału z zewnętrz dla rozwoju prowadzonej 
działalności oraz jaki jest to poziom, z uwzględnieniem wielkości 
przedsiębiorstwa i zdolności przedsiębiorstw do zaciągania i obsługi 
długu?

2. Czy istnieje dywersyfikacja produktów finansowych w zakresie finan-
sowania dłużnego, uwzględniając dostępności źródeł finansowania 
dla przedsięwzięć biznesowych i czy jest ona działaniem celowym 
oraz zamierzonym, związanym z postępującą finansjalizacją gospo-
darki, a także jaki jest jej zakres?

Podmiotem badań były przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu (High Growth 
Enterprises). Przyjęto, że są to firmy charakteryzujące się wzrostem przycho-
dów ze sprzedaży i zatrudnienia na poziomie większym niż 20% średniorocz-
nie w okresie trzech kolejnych lat (OECD 2010). Przedsiębiorstwa prowadziły 
działalność i funkcjonowały na rynku conajmniej od pięć lat. Przedsiębior-
stwa prowadziły pełną księgowości oraz sporządzały jednostkowe sprawozda-
nia finansowe w formie obowiązującej i zestandaryzowanej. Dane pozyskano 
z wywiadowni gospodarczej Info-Credit.

Dane o badanej populacji w ujęciu cech wyróżnionych przedstawia tabela 
12.1. Odzwierciedla ona zestaw wybranych cech przedsiębiorstw według 
liczby zatrudnionych, formy prawnej, okres funkcjonowania, rodzaju pro-
wadzonej działalności wg kodów PKD i rejonizacji. Doboru przedsiębiorstw 
dokonano w sposób celowy. Rozmiar próby badanych przedsiębiorstw, z liczbą 
3434 pozwolił zapewnić istotność statystyczną wyników. Wybranie badanych 
podmiotów pozwoliło stworzyć próbę statystyczną i uzyskać reprezentatywną 
wiedzę o polskich przedsiębiorstwach. Informacje o rodzajach i wartościach 
uzyskanego finansowania zewnętrznego pozyskano ze sprawozdania bilanso-
wego (Pasywa, grupa B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania) oraz ze 
sprawozdania – Rachunek przepływów pieniężnych. W wyborze źródeł finan-
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sowania zastosowano kryterium, które zakładało że musiało być one dostar-
czone przez rynek finansowy. Były to kredyty bankowe, które pogrupowano na 
krótko i długoterminowe, kapitały z emisji obligacji, jako że przy ich urucho-
mieniu korzystano z usług bankowych, wartości instrumentów pochodnych, 
a także finansowanie poprzez leasing, faktoring, które były świadczone przez 
instytucje kredytowe i firmy leasingowe. Drugim możliwym źródłem infor-
macji o kapitałach zewnętrznych było sprawozdanie – Rachunek przepływów 
pieniężnych (segment C), głównie w zakresie emisji akcji, wydania udziałów 
i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału oraz emisji dłuż-
nych papierów wartościowych. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 
z tego sprawozdania dostarczyły uzupełniających informacji o częstotliwości 
oraz zakresie korzystania z leasingu finansowego i operacyjnego.

Tabela 12.1. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw
Kryterium podziału Kategorie przedsiębiorstw N %

Liczba zatrudnionych
Małe 2367 68,9
Średnie 970 28,2
Duże 97 2,8

Forma prawna

Spółka z.o.o. 2240 65,2
Spółka akcyjna 115 3,3
Spółka komandytowa 77 2,2
Spółka jawna 1002 29,2

Kod PKD

Przemysł 867 25,2
Energia elektryczna i gaz 38 1,1
Budownictwo 374 10,9
Woda, ścieki 129 3,8
Handel 1278 37,2
Transport i komunikacja 214 6,2
Usługi hotel, gastronomia i nieruchomości 137 4,0
Nauka, edukacja, opieka zdrowotna i kultura 397 11,6

Region

Południowo-Zachodni 413 12,0
Wschodni 401 11,7
Północno-Zachodni 683 19,9
Centralny 773 22,5
Południowy 494 14,4
Północny 670 19,5

Okres funkcjonowania
Mniej niż 10 lat 1095 31,9
11-25 lat 1957 57,0
Powyżej 25 lat 382 11,1

Źródło: obliczenia własne na podstawie zebranych danych.
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12.3. Formy i zakres finansowania działalności 
przedsiębiorstw w świetle badań – wyniki badań 
i ich omówienie

Punktem wyjścia prac było przyjęcie założenia, że nasilające się zjawisko 
finasjalizacji dla przedsiębiorstw wysokiego wzrostu w długim okresie ich funk-
cjonowania mogło być podstawą zwiększonej aktywności na rynku w pozyski-
waniu kapitału zewnętrznego. Rodzaje zewnętrznych źródeł kapitału pozyskane 
z oferty rynku finansowego dla lat 2008-2019 przedstawia tabela 12.2.

Tabela 12.2. Zewnętrzne źródła pozyskania kapitału pozyskane przez przedsiębiorstwa 
w latach 2008-2019

Rodzaj finansowania

Interwał badań

2008-2011 2012-2015 2016-2019

N % N % N %

Kredyty długoterminowe 1374 40,0 1317 38,4 1351 39,3

Kredyty krótkoterminowe 1847 53,8 1996 58,1 1995 58,1

Pożyczki ogółem 1150 33,4 1050 30,5 832 24,2

Leasing finansowy 220 6,4 421 12,3 569 16,6

Zobowiązania wekslowe 29 0,8 34 1,0 40 1,2

Emisja dłużnych papierów wartościowych 2 0,1 156 4,5 199 5,8

Faktoring 92 2,6 172 5,1 215 6,2

Zobowiązania finansowe inne/instrumenty 
pochodne 75 2,1 64 1,8 47 1,3

Źródło: obliczenia własne na podstawie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych.

Od lat na rynku polskim głównym dostawcą finansowania zewnętrznego 
są banki, jako instytucje kredytowe. Finansowanie kredytowe i pożyczkowe 
jest niezmienną pozycją w katalogu stosowanych produktów kapitałowych. 
Poprzez kredyt długoterminowy niezmiennie finansowała się około 40% 
przedsiębiorstw. Zauważalną tendencję wzrostową odnotowano na rzecz 
kredytowego finansowania krótkoterminowego, co było spowodowane wyko-
rzystaniem firmowej karty kredytowej oraz wykorzystanie linii kredytowej 
w rachunku bieżącym a spadkową w finansowaniu poprzez pożyczki.

W rozpatrywanym okresie najszybszym tempem wzrostu akcji kredyto-
wej charakteryzował się obszar krótkoterminowych kredytów operacyjnych. 
Wyraźną pozycję wzrostową odnotowano w korzystaniu z leasingu i fakto-
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ringu, choć mniejszą niż względem popularnych umów leasingowych. Do 
popularności leasingu, głównie finansowego w naszych realiach przyczyniły 
się korzystne warunki ich korzystania – zarówno podatkowe, jak i rozwiąza-
nia księgowe. Emisja dłużnych papierów wartościowych w postaci obligacji 
nie była powszechnie stosowana. Jej znaczenie wzrosło głównie w ostatnim 
okresie czasowym. Zobowiązania wynikające z wystawionych weksli własnych 
o terminie wykupu krótszym niż rok od dnia bilansowego dotyczyły niewielkiej 
grupy przedsiębiorstw, którym zaspokojeniu wystawione weksle własne słu-
żyły. W okresie wychodzenia z kryzysu finansowego, co pozytywne, spadł nato-
miast udział innych zobowiązań finansowych wynikających z dokonywanych 
przez jednostki operacji finansowych. Były to głównie zobowiązania z tytułu 
instrumentów pochodnych.

W działalności bieżącej przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej kładzie się 
duży nacisk na płynność i dostępność środków finansowych. Środki pieniężne 
w postaci gotówki i  środki zewnętrzne, celowo pozyskane można szybko 
dostosować do nowych okazji, stąd tak duży nacisk na wzmacnianie funk-
cji zasilenia finansowego w przedsiębiorstwie (Targalski 1999, 135; Jachna, 
Sierpińska 2020). W dobie finansjalizacji i fazy rozwoju rynków finansowych 
zestaw wykorzystywanych w przedsiębiorstwach źródeł finansowania może 
być dowolny. Ważny jest rodzaj finansowania, a także ich liczba. Wzrost liczby 
źródeł finansowania to jedna z form finansjalizacji przedsiębiorstw wynikają-
cej z indywidualnych decyzji przedsiębiorstw i zgłaszanych potrzeb.

Tabela 12.3. Liczba zewnętrznych źródeł finansowania w badanych przedsiębiorstwach 
w latach 2008-2019

Liczba źródeł
Interwał badań

2008-2011 2012-2015 2016-2019
N % N % N %

0 160 4,7 143 4,2 142 4,1
1 1075 31,3 903 26,3 980 28,5
2 583 17,0 1002 29,2 871 25,4
3 367 10,7 875 25,5 856 24,9
4 1138 33,1 415 12,1 458 13,3
5 109 3,2 95 2,8 126 3,7
6 1 0,0 1 0,0 1 0,0

Źródło: obliczenia własne.

Dla przedsiębiorstw wysokiego wzrostu finansjalizacja stwarza bodźce do 
zadłużania się na rynku finansowym. Przedsiębiorstwa aktywne funkcjonujące 
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na rynku od dłuższego czasu, ze względu na konieczność obsługi starych dłu-
gów i finansowania bieżących potrzeb, poddają się swoistemu oddziaływaniu 
banków i innych instytucji finansowych, co generuje po stronie finansowych 
instytucji obsługi biznesu wzmożoną aktywność i presję oddziaływania (Mar-
szałek 2012, 226-227). Z drugiej strony, globalizacja rynków funkcjonowania, 
zaostrzająca się konkurencja oraz szybkie zmiany w strukturze dostaw zmuszają 
poniekąd przedsiębiorców do elastycznej i szybkiej reakcji na zmiany dostarcza-
nych produktów finansowych, płynące z otoczenia. Współcześnie uważa się, że 
dywersyfikacja dostawców usług finansowych i produktów jest jedną ze strategii 
rozwoju przedsiębiorstwa dostępną w katalogu możliwości rynkowych (Bonizzi 
2014, 95). Konkurencja instytucji finansowych dla przedsiębiorstwa stwarza dla 
nich korzystniejsze warunki dla pozyskania kapitału, oferując lepsze warunki, 
mniejszą czasochłonność jego pozyskania, uzupełnioną fachową obsługą i dedy-
kowanym doradztwem. W tym obszarze istnieje również efekt naśladownictwa, 
moda na nowości czy faktyczna potrzeba finansowania. W okresie lat 2008 do 
2011 najwięcej przedsiębiorstw korzystało z jednego lub czterech różnych źródeł 
finansowania (tabela 12.3). W kolejnym badanym przedziale czasowym nastą-
piły zjawiska stabilizujące. Mniej więcej taka sama liczba przedsiębiorstw, około 
25% korzystała tylko z jednego, dwóch lub trzech źródeł finansowania. Stabili-
zację wykorzystania takiego katalogu produktów kapitałowych potwierdził także 
ostatni interwał czasowy, zawężając liczbę, wykorzystywanych źródeł maksy-
malnie do trzech. Natomiast spadła o 1/3 liczba przedsiębiorstw z czterema źró-
dłami finansowania. Poszerzanie źródeł finansowania finansowania do pięciu 
i więcej nie stało się powszechną praktyką gospodarczą. Dywersyfikacja kapita-
łów zewnętrznych jest jedną ze strategii rozwoju badanych przedsiębiorstw, ale 
jej zakres należy ocenić jako umiarkowany.

Biorąc pod uwagę dywersyfikację rozwoju przedsiębiorstwa M.L. Lynn 
wyróżnia różne formy dywersyfikacji działalności przedsiębiorstw, w  tym 
dywersyfikację w poszukiwaniu nowych możliwości czy synergiczną (Lynn 
1990, 65). Dywersyfikacja w poszukiwaniu nowych możliwości występuje 
wówczas, gdy przedsiębiorca w sposób legalny rozszerza obszar swojej dzia-
łalności w celu lepszego wykorzystania posiadanych zasobów i rozłożenia 
kosztów stałych. Często przyczyną takich działań są oferty płynące z różnych 
instytucji finansowych, a przedsiębiorcy pragnący wykorzystać swój potencjał 
wspomagają ją nowymi zasileniami kapitałowymi, podejmując ryzyka najczę-
ściej w celu wspierania działań prorozwojowych. Alokacja zasobów winna być 
dostosowana do wykorzystania nadarzających się okazji.
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Kluczową kwestią dla finansowania przedsiębiorstw jest ułatwienie przej-
ścia z kolejnych etapów i faz ich rozwoju. Wielkość firmy i rozmiar działal-
ności prowadzonej w kontekście podwyższania indeksu finansowania może 
mieć znaczenie, co starano się zbadać. Do zbadania współzależności pomiędzy 
wielkością firm i liczbą źródeł zewnętrznego finansowania wykorzystano test 
niezależności χ2 25. Test ten stosuje się do badania współzależności pomiędzy 
dwiema zmiennymi opartymi na skali nominalnej (dyskretnymi) a jego pod-
stawą. Celem jest porównanie rozkładu liczebności empirycznych z rozkładem 
liczebności teoretycznych.

Tabela 12.4. Zróżnicowanie liczby zewnętrznych źródeł finansowania w zależności  
od wielkości firmy – wyniki analizy testem χ2

Interwał
czasowy

Wielkość 
firmy

Liczba źródeł
χ2

[p]0 1 2 3 4 5

Wartości liczebności resztkowej

2008-2011

Mała 26,7 49,9 -13,9 -76,0 25,5 -12,1
125,33
[0,000]Średnia -24,2 -43,5 6,4 66,4 -13,3 8,2

Duża -2,5 -6,4 7,5 9,6 -12,2 3,9

2012-2015

Mała 24,4 74,4 58,1 -14,3 -105,1 -37,5
265,90
[0,000]Średnia -20,4 -74,9 -47,8 15,0 91,9 36,2

Duża -4,0 0,5 -10,3 -0,7 13,3 1,3

2016-2019

Mała 27,1 86,3 48,5 -2,2 -107,8 -51,9
293,68
[0,000]Średnia -23,1 -81,6 -43,8 3,4 95,7 49,4

Duża -4,0 -4,7 -4,6 -1,2 12,1 2,4

Źródło: obliczenia własne.

W trakcie cyklu życia przedsiębiorstwa wykorzystują kombinację źródeł 
finansowania często napotykając na trudności w przejściu do jednej kombina-
cji źródeł finansowania do drugiej. Pomiędzy fazami wzrostu przedsiębiorstwa 
stają w obliczu luk w finansowaniu. Wartości chi-kwadrat i wartości prawdo-
podobieństwa testowego (p<0,05) pozwalają na stwierdzenie, że w każdym 
z trzech interwałów czasowych występowało statystycznie istotne zróżnico-
wanie liczby źródeł zasilenia kapitałowego w zależności od wielkości firmy. 
W firmach małych w wyższym stopniu niż w pozostałych nie korzystano z żad-

25 Test chi-kwadrat Pearsona stosuje się w celu zbadania zależności pomiędzy dwiema zmiennymi nomi-
nalnymi, gdzie porównanuje się ze sobą wartości, które uzyskano w badaniu z wartościami oczekiwa-
nymi (Szymczak 2019, 35).
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nego źródła lub korzystano tylko z jednego źródła. Spostrzeżenie to dotyczy 
całego badanego okresu. W drugim i trzecim interwale czasowym w firmach 
tych wzrosło zainteresowanie finansowaniem działalności z dwóch źródeł, 
a znacznie zmniejszyła się liczba tych firm małych, które korzystały z czte-
rech źródeł finansowania. Liczebność empiryczna jest w tych przypadkach 
wyższa niż wynikało to z rozkładu teoretycznego. W latach 2008-2011 w fir-
mach średnich w wyższym stopniu niż w pozostałych korzystano tylko z trzech 
zewnętrznych źródeł pozyskania kapitału. W drugim i trzecim interwale cza-
sowym w firmach tych wzrosło zainteresowanie finansowaniem działalności 
z czterech i pięciu źródeł, a znacznie zmniejszyła się liczba tych firm małych, 
które korzystały z trzech źródeł zasilenia. Świadczy o tym liczebność resztowa 
tej grupy segmentu firm. Dobór form i kształtowanie struktury kapitałowej 
przedsiębiorstwa ma na celu, oprócz maksymalizacji jego wartości rynkowej, 
zachowanie płynności finansowej i wiarygodności kredytowej, a także minima-
lizację kosztów finansowania działalność. Ważna jest również maksymalizacja 
rentowności kapitału własnego poprzez korzystanie z kapitałów obcych, czyli 
stosowanie w przedsiębiorstwie dźwigni finansowej. W latach 2016-2019 w fir-
mach dużych wystąpiło zjawisko wyższego, niż należało oczekiwać zaintere-
sowania korzystaniem z czterech źródeł finansowania na rynku finansowym. 
W ujęciu całościowym rozpatrując wielkość firm wskazać należy, że najwyższą 
aktywność w pozyskiwaniu kapitału zewnętrznego wykazywały średniej firmy. 
Firmy te tym samym wykazały wyższy poziom finansjalizacji, co związane 
zapewne jest z potrzebą wsparcia tempa ich rozwoju i ułatwiło im przejście 
do kolejnej fazy wzrostu. W tej grupie, zwłaszcza w ostatnich latach, stwierdza 
się najwyższą liczbę różnorodnych form zasilenia kapitałowego pozyskanych 
z rynku finansowego.

Instytucje kredytowe badając wiarygodność kredytową swoich kontrahen-
tów zwracając uwagę na skłonność przedsiębiorstw do wywiązywania się 
z przyjętych zobowiązań i regulowania płatności, a także na ogólną sytuację 
finansową klienta, którą określa się na podstawie różnego rodzaju wskaź-
ników finansowych posługują się regułą 5C26. Scoring kredytowy polega 
na punktowej ocenie cech jakościowych i ilościowych potencjalnego biorcy 
kapitału, dla przykładu kredytu. Bank poddaje ocenie najistotniejsze dla sie-
bie cechy, które mają istotny wpływ na analizę zdolności kredytowej. W bada-
niach przyjęto rating zdolności kredytowej badanych firm, który określono 

26 W praktyce bankowej przy ocenie wiarygodności kredytowej uwzględnia się pięć kryteriów oceny ryzy-
ka kredytowego według angielskich słów: charakter, capacity, capital, collateral, conditions (Iwanicz-
-Drozdowska 2012).
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wskaźnikiem QR. Poszczególnym pozycjom dla obsługi zdolności kredytowej 
przypisano określoną liczbę punktów (najwyższe 5 punktów za wysokie QR, 
punkt 1 za niskie QR).

W badanych przedsiębiorstwach stwierdzono statystycznie istotne zróżni-
cowanie liczby źródeł w zależności od wskaźnika ratingu zdolności kredytowej 
badanych firm (QR). W początkowych latach w firmach z niskim potencjałem 
do spłaty zadłużenia QR=2, w wyższym stopniu niż w pozostałych korzystano 
z trzech źródeł finansowania W dalszych okresach kontynuowania działalno-
ści zarysowała się w tym segmencie preferencja korzystania z czterech lub 
pięciu źródeł. Firmy te szukały innych pozabankowych form finansowania na 
zewnątrz. Firmy te były aktywnymi graczami na rynku finansowym. Mając 
niski rating kredytowy i ograniczone możliwości do uzyskania kredytów sze-
rzej niż pozostałe korzystały z dostępnej poza bankowej oferty instytucji finan-
sowych (tabela 12.5).

Tabela 12.5. Zróżnicowanie liczby źródeł finasowania w zależności od ratingu zdolności 
kredytowej firmy – wyniki analizy testem χ2

Interwał
badań

Rating
QR

Liczba źródeł Chi2
[p]0 1 2 3 4 5

2008-2011

1 2,0 -11,8 -14,8 3,4 4,5 16,8

69,12
[0,000]

2 -1,2 -3,1 -7,7 11,3 3,9 -3,2

3 -15,2 -50,7  1,5 7,9 60,1 -0,5

4 7,7 31,6 14,9 -13,0 -38,8 -2,4

5 6,8 34,1  0,9 -9,6 -29,7 -0,8

2012-2015

1 -0,7 -17,9 12,7 3,2 4,8 -2,1

90,46
[0,000]

2 0,5 -16,3 -19,9 4,1 17,6 14,0

3 -7,4 -60,2  9,2 37,9 19,0 1,5

4 2,1 50,7 3,0 -34,0 -20,6 -1,2

5 5,6 43,7 -12,0 -16,3 -18,7 -2,2

2016-2019

1 2,3 -29,6 8,5 20,7 0,6 -2,5

150,94
[0,000]

2 0,7 -24,2 -17 1,4 35 5,2

3 -13,1 -54,5 -2,9 49,2 12,5 9,6

4 3,4 52,9 15,3 -52,2 -17,7 -1,7

5 6,7 55,4 -3,9 -19,3 -30,4 -8,6
Źródło: obliczenia własne.

W firmach o średniej zdolności kredytowej zakwalifikowanych do QR=3, 
w wyższym stopniu niż w pozostałych, korzystano już z czterech źródeł finan-
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sowania zewnętrznego w okresie początkowym. Natomiast w interwale drugim 
i trzecim zarysowała się w tym segmencie preferencja korzystania z trzech źró-
deł. Średnia zdolność do wywiązywania się z przyjętych zobowiązań i regulo-
wania płatności wiązała się zatem ze średnim poziomem finansjalizacji. W fir-
mach zakwalifikowanych do grupy QR=4, czyli o wyższej zdolności obsługi 
długu stwierdzono odwrotną postawę. W początkowym okresie w wyższym 
stopniu niż w pozostałych korzystano z jednego lub dwóch źródeł. W inter-
wale drugim i trzecim zarysowała się w tym segmencie preferencja korzysta-
nia tylko z jednego źródła. Można wnioskować, że przedsiębiorstwa, które 
wykazywały dobrą i bardzo dobrą pozycję rankingową do wywiązywania się 
z przyjętych zobowiązań i regulowania płatności były bardziej zachowawcze 
i ograniczały zakres form finansowania.

*   *   *
Wzrost znaczenia sektora finansowego w gospodarce sprawia, że przed-

siębiorstwa mają możliwości nowego otwarcia i swobodnego kształtowania 
struktur kapitałowych w celu efektywnego wykorzystania posiadanych zaso-
bów. Obecnie przedsiębiorstwa mają do dyspozycji bardzo wiele możliwości 
finansowania prowadzonej działalności. W okresie nasilonej finansjalizacji 
polskiej gospodarki przedsiębiorstwa charakteryzujące się wysokimi wzro-
stami przychodów ze sprzedaży i zatrudnienia wykazały zwiększoną aktyw-
ność w pozyskiwaniu kapitału zewnętrznego. Dywersyfikacja źródeł finanso-
wania zewnętrznego jest zauważalną formą aktywności przedsiębiorstw na 
rynku finansowym. Zakres i rodzaj źródeł kapitału rozszerza się i zmienia wraz 
ze wzrostem firmy. Rozpatrując wielkość przedsiębiorstw należy wskazać, że 
najwyższą aktywność w pozyskiwaniu kapitału zewnętrznego wykazywały 
średniej firmy. Te firmy w większym stopniu niż pozostałe korzystały z trzech 
zewnętrznych źródeł pozyskania kapitału, a w trakcie kontynuacji działalności 
zainteresowanie liczbą form kapitału zewnętrznego zwiększała się znacznie. 
W firmach dużych wystąpiło zjawisko wyższego zainteresowania korzystaniem 
z czterech źródeł finansowania z oferty rynku finansowego. Rozpatrując zdol-
ności kredytowe i możliwości obsługi zadłużenia, wyższy poziom finansjali-
zacji wykazały się firmy z niskim potencjałem do zaciągania długu i małymi 
możliwościami spłaty zadłużenia. Jak potwierdziły analizy w obszarze finan-
sowania dłużnego, dywersyfikacja produktów finansowych jest efektem postę-
pującej finansjalizacji gospodarki i korzyści z nią związanych, a mierzenie jej 
poziomu za pomocą zaproponowanych miar pozwala spojrzeć szerzej na zło-
żony proces oceny tego złożonego zagadnienia.
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Rozdział 13
Skandal korporacyjny Getback. 
finansjalizacja przedsiębiorstwa 
a infrastruktura zaufania rynku 

kapitałowego w polsce

GetBack to spółka akcyjna, której przedmiotem działalności był m.in. skup 
przeterminowanych wierzytelności, a następnie przeprowadzanie ich windy-
kacji. Ze względu m.in. na niską zdolność płatniczą konsumentów w Polsce 
branża „ściągania długów” należy do najbardziej rentownych na GPW.

W udostępnianych inwestorom prezentacjach Spółka deklarowała zarządza-
nie wierzytelnościami o wartości nominalnej 19,4 mld zł (2016 r.) i stopę zwrotu 
z kapitału własnego sięgającą 52%. W środowisku niskich stóp procentowych 
takie wyniki przyciągają nowych inwestorów oczekujących wysokich zysków.

W lipcu 2017 r. Spółka przeprowadziła publiczną ofertę akcji po 18,50 zł za 
sztukę, a następnie wprowadziła je do obrotu na rynku GPW. Wszyscy anali-
tycy finansowi bazując na informacji finansowej dostępnej w sprawozdaniach 
finansowych rekomendowali swoim klientom zakup akcji GetBack. Analitycy 
mBanku wyznaczyli cenę docelową na poziomie 33 zł (cena z dnia 23 listopada 
2017 r. wynosiła 23 zł)27. Tabela 13.1 prezentuje optymistyczne prognozy uza-
sadniające tak wysoką wycenę akcji w przyszłości.

27 Rekomendacja mBanku z dnia 30 listopada 2017 r. (https://www.mdm.pl/ds-server/29280?ticketSource-
=ui-pub, (18.08.2020).
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Tabela 13.1. Przykładowa symulacja przyszłych zysków przedstawiana inwestorom
(w mln zł) 2015 2016 2017P 2018P 2019P

Przychody ogółem 219,7 416,4 771,5 1170,3 1510,7

Koszty ogółem -94,2 -175,6 -363,4 -491,9 -641,3

EBIT 122,6 234,7 384,2 647,0 834,4

Zysk netto 120,1 200,0 261,2 370,5 412,2

ROE 95,6% 70,0% 37,2% 30,8% 25,9%

Marża EBIT 55,8% 56,4% 49,8% 55,3% 55,2%

P/E 19,1 11,5 8,8 6,2 5,6

EV/EBITDA 19,9 12,6 9,7 7,1 6,4

DYield 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Źródło: rekomendacja kupna wydana przez analityka mBanku w dniu 30 listopada 2017 r.

Podczas, gdy analityk finansowy mBanku prezentował swoim klientom 
zachęcającą do kupna akcji „fatamorganę przyrostu przyszłych zysków”, 
ujawniona po wybuchu skandalu korespondencja wewnętrzna wskazuje28, 
że rzeczywistości w drugiej połowie 2017 r. GetBack przynosił miesięcznie  
8 mln zł straty (Nartowski 2018, 17). Zarząd wiedział o problemach Spółki jed-
nak utrzymywał w analitykach rynkowych fałszywe przekonanie o najwyższej 
w sektorze windykacji rentowności.

Spółka wyemitowała 401 serii emisji prywatnych obligacji o wartości nomi-
nalnej 3,56 mld zł, (93,3% wartości wszystkich emisji) oraz tylko sześć serii 
obligacji emisji publicznych o wartości 0,26 mld zł29. Z emisji tych obligacji 
finansowała zakupy wierzytelności m.in. od największych polskich banków 
komercyjnych i operatorów telekomunikacyjnych. Obligacje spółki były wyjąt-
kowo wysoko oprocentowane (WIBOR 3M + 4,4 p.p.) i sprzedawane zarówno 
inwestorom instytucjonalnym, jak i detalicznym, jako „bezpieczniejsze niż 
lokata bankowa”30. Część z tych obligacji zawierała opcję PUT umożliwiającą 
wcześniejszy wykup przez emitenta31.

Pod koniec 2017 r. na rynku pojawiły się nieformalne informacje, że Get-
Back to „piramida finansowa”. Do najważniejszych instytucji rynku finan-
sowego trafiły ostrzeżenia anonimowego sygnalisty (Godusławski 2018a). 
W tym okresie w Sejmie RP trwały zaawansowane prace legislacyjne silnie 
wpływające na wycenę Spółki – utrudniające jej windykację części przedaw-

28 Spółka już w tamtym okresie generowała 8 mln zł straty. Zob.: Money.pl (2018).
29 Dane pochodzą z raportu Najwyższej Izby Kontroli, s. 41.
30 Część obligacji było uplasowanych wybranym inwestorom z kuponem przekraczającym 15%.
31 Które to okazały się później pułapką dla Spółki.
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nionych wierzytelności32. Spółka nadal plasowała na rynku kolejne emisje 
obligacji. W kwietniu 2018 r. pojawiły się pierwsze problemy z obsługą odse-
tek od wyemitowanych obligacji. Prezes GetBack zwrócił się do podmiotów 
kontrolowanych przez państwo (PKO BP i PFR) o dofinansowanie bieżącej 
działalności.

Poważne problemy płynnościowe sprawiły, że prezes Spółki wysłał list 
do Premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o interwencję, wskazując na 
poważne konsekwencje bankructwa windykatora dla rynku kapitałowego. 
Konrad Kąkolewski do końca oszukiwał rynek – udzielając optymistycznych 
wywiadów prasowych „tworzących atrakcyjne equity story”. Kontrolowane 
przez państwo podmioty finansowe (PKO BP i PFR) zdementowały jednak 
komunikat bieżący GetBack dotyczący prowadzenia z nimi rozmów dotyczą-
cych pozyskania finansowania.

Uruchomiło to szereg zdarzeń, które ujawniły działanie od lat wewnątrz 
Spółki zorganizowanej grupy przestępczej działającej na szkodę zarówno 
Spółki, jak i większości rozproszonych interesariuszy. KNF w kwietniu 2018 
roku złożył do Prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnieniu prze-
stępstwa związanego z nabyciem EGB Investments po cenie 7 razy wyższej niż 
wartość rynkowa, fałszowaniu sprawozdań finansowych i przekazywaniu nie-
prawdziwych informacji w raportach bieżących oraz okresowych (KNF 2018). 
GPW zawiesiła obrót akcjami Spółki.

Na dzień sporządzenia rozdziału śledztwo nie zostało zakończone. W Sej-
mie RP na posiedzeniach Komisji Finansów Publicznych odbyło się szereg 
burzliwych posiedzeń z udziałem poszkodowanych i organów państwa, na 
których dyskutowano wszystkie aspekty skandalu. Liczba zatrzymanych osób 
stanowi precedens w historii polskiego rynku finansowego33. NIK na wniosek 
Rządu RP rozpoczął kontrolę czy organy państwa wypełniły swoje zadania 
ustawowe.

W maju 2019 roku opublikowano nieaudytowane sprawozdanie finansowe 
GetBack, w którym ujawniono stratę za 2018 r. na poziomie 1,56 mld zł, ujemne 
przychody na poziomie 730 mln zł i ujemne kapitały własne na poziomie  

32 Windykacja przeterminowanych wierzytelności budziła wiele kontrowersji. Istotna część przychodów 
Spółki była generowana właśnie z przedawnionych wierzytelności, w odniesieni do których dłużnicy nie 
posiadali kompetencji prawnych do obrony swoich interesów. Ustawa skracała okres przedawnienia 
wierzytelności z 10 do 6 lat i zobowiązywała sędziów do badania z urzędu ich przedawnienia.

33 Zatrzymano m.in. prezesa Spółki, prezesa funduszu Altus, dyrektorów domów maklerskich i członków 
zarządu Banku Idea, który oferował obligacje bez wymaganych zezwoleń i bez zachowania standardów 
ochrony inwestorów nieprofesjonalnych wynikających z  MIFID. Według stanu na czerwiec 2019 r. 
prokuratorskie zarzuty usłyszało 49 osób (11 osób zostało aresztowanych a 38 ma status podejrzanych).
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2,2 mld zł. Dotychczasowi akcjonariusze utracili swoje prawa ekonomiczne do 
majątku Spółki34.

Wierzyciele kierowani przez pierwszego przewodniczącego Rady Wierzy-
cieli – Artura Kłoczko – podjęli nieudaną władzę przejęcia kontroli nad radą 
nadzorczą i zarządem Spółki. Dominujący akcjonariusz pomimo braku nad-
zoru prowadzącego do miliardowych strat nie zdecydował się oddać władzy 
wierzycielom. Przeforsowano przyśpieszone postępowanie układowe PPU 
zakładające, że pomimo najwyższych w branży kosztów windykacji, zapaści 
organizacyjnej i trwałej utraty reputacji GetBack ma szansę na kontynuację 
działalności35. Sąd nie znając sytuacji finansowej Spółki zatwierdził kontro-
wersyjny układ polegający m.in. na tym, że obligatariusze niezabezpieczeni 
poniosą najwyższe straty – zostaną spłaceni zaledwie w 25% przez 8 lat36.

W listopadzie 2019 r. (a więc już po zatwierdzeniu PPU) ogłoszono spra-
wozdania finansowe zbadane przez nowego audytora (PKF Consult), który 
wydał opinię z zastrzeżeniami. Ostatecznie strata za lata 2017-2018 wyniosła 
2,9 mld zł.

Zarząd Spółki odstąpił od rekonstrukcji sprawozdań za wcześniejsze okresy. 
Audytor potwierdził, że istnieje duża niepewność, co do szans Spółki na kon-
tynuację działalności, a sprawozdania finansowe za lata wcześniejsze (także 
te zamieszczone w prospekcie emisyjnym) przedstawiały jej nierzetelny obraz.

Skandal korporacyjny Getback nakazuje postawić pytanie badawcze, czy 
interesy rozproszonych nieprofesjonalnych inwestorów obejmujących instru-
menty finansowe emitowane przez spółkę były należycie chronione przez 
infrastrukturę zaufania rynku kapitałowego. Getback posiadał status prawny 
jednostki zainteresowania publicznego (dalej oznaczonej akronimem „jZp”)37.

Audytor jest w zasadzie jedynym zewnętrznym wobec Spółki podmiotem 
weryfikującym wiarygodność danych przekazywanych zewnętrznym odbior-
com sprawozdań finansowych. Zatwierdzając prospekt emisyjny Spółki KNF, 

34 Co oznacza, że powinni przekazać władzę wierzycielom. Prawo do kontroli spółką kapitałową wymaga 
m.in. zainwestowania w nią „kapitału gwarancyjnego” – kapitału zakładowego.

35 PPU zatwierdził sąd pomimo braku audytowanych sprawozdań finansowych. Autor niniejszego roz-
działu był uczestnikiem posiedzeń Rady Wierzycieli GetBack oraz posiedzeń Komisji Finansów 
Publicznych.

36 Brak konwersji części wierzytelności na akcje uniemożliwił przejęcie kontroli nad Spółką przez wierzy-
cieli. Obligatariusze zabezpieczeni (m.in. banki) otrzymają 100% wartości swoich wierzytelności.

37 Jednostka zainteresowania publicznego (JZP, public interest entity) to jednostka o szczególnym statusie 
w  obszarze badania  sprawozdań finansowych, których działalność jest doniosła z  punktu widzenia 
interesu publicznego. Zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audy-
torskich oraz nadzorze publicznym emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na ryn-
ku regulowanym państwa Unii Europejskiej są jednostką zainteresowania publicznego.
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analitycy finansowi, dystrybutorzy akcji i obligacji w pełni polegali na opinii 
biegłego rewidenta oraz zwyczajowe due diligence oferującego banku inwe-
stycyjnego (Haitong). Deloitte nie wykrył manipulacji wynikiem finansowym 
w  sprawozdaniach finansowych GetBack pomimo występowania szeregu 
sygnałów ostrzegawczych (Welc 2018).

Na podkreślenie zasługuje fakt, że w  całym 2017 r. firmy powiązane 
z Deloitte prowadziły dla GetBack nie tylko usługi atestacji sprawozdań 
finansowych, ale także znajdujące się na „czarnej liście” doradztwo podat-
kowe i konsulting38. W Spółce nie działał zgodnie z obowiązującym prawem 
nadzór wewnętrzny w strukturach rady nadzorczej (komitet audytu).

Wybuch skandalu GetBack jest doskonałą okazją do zweryfikowania, czy 
istniejący aparat teoretyczny (teoria agencji) precyzyjnie opisuje problemy 
związane z bezpiecznym użytkowaniem giełdowej spółki akcyjnej jako wehi-
kułu inwestycyjnego.

Celem badawczym niniejszego rozdziału jest odpowiedź na pytanie, jak to 
się stało, że cały rynek kapitałowy został oszukany przez Spółkę, a konkret-
nie, czy istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy powstaniem tego 
skandalu korporacyjnego, a elementami infrastruktury zaufania rynku kapita-
łowego chroniącymi przed nadużyciami agentów-menedżerów (bezpieczniki 
systemowe)?

Cel badawczy zostanie osiągnięty dzięki wykorzystaniu metody analizy 
przypadku (case study), analizy dokumentów i dostępnej informacji rynkowej. 
Rozdział składa się z pięciu podrozdziałów. W pierwszym zostania opisana 
istota finansjalizacji GetBack. W drugim zarysowana zostanie historia spółki 
akcyjnej i ewolucji infrastruktury zaufania rynku kapitałowego. W trzecim 
zostaną wskazane najistotniejsze różnice pomiędzy skandalem korporacyjnym 
GetBack a skandalem Enron. W czwartym zostaną wskazane długoterminowe 
konsekwencje skandalu dla rynku finansowego w Polsce. W załączniku ten 
skandal korporacyjny zostanie porównany do typowego schematu oszustwa 
finansowego – piramidy finansowej39.

38 „Firma Deloitte Advisory za usługi doradcze i przeprowadzenie procesu due dilligence w jednym z pro-
jektów zarobiła w  ubiegłym roku ponad 850 tys. zł. Deloitte Doradztwo Podatkowe ponad 390 tys. 
(w tym są prace związane z debiutem na GPW). Deloitte Legal wystawił faktury na niecałe 50 tys. zł 
(przygotowania do IPO), a Deloitte Polska na ponad 6 mln zł (badał sprawozdania finansowe spółki 
w związku z jej wejściem na GPW oraz prowadził standardowe usługi audytorskie).” Zob. Godusławski 
(2018b).

39 W niniejszej publikacji nie będą omówione inne wyjątkowo istotne aspekty tego skandalu, takie jak 
m.in. występujący masowo misselling podczas oferowania obligacji i  PPU, w  ramach którego 
pozbawiono obligatariuszy niezabezpieczonych 75% nominalnej ich wierzytelności wobec spółki, 
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13.1. Finansjalizacja GetBack – sekurytyzacja i inne 
techniki finansowe w „recyclingu wierzytelności”

Głównym przedmiotem działalności GetBack jest „odzyskiwanie długów” 
w imieniu uczestników funduszu (collecting debts, w żargonie rynkowym peł-
nienie roli tzw. „serwisera”) na rachunek własny i obcy. GetBack „odzyskiwał 
długi” w imieniu ponad 20 funduszy inwestycyjnych. W dziewięciu z nich był 
właścicielem 100% certyfikatów funduszu, co de facto oznacza, że działał 
na własny rachunek z przejęciem wszystkich ryzyk inwestycyjnych (dealer).

W pozostałych funduszach był udziałowcem mniejszościowym. Inne cer-
tyfikaty tych funduszy posiadało ponad 7 tys. zamożnych inwestorów ban-
kowości prywatnej będących klientami innych pośredników finansowym. 
GetBack w wybranych umowach zagwarantował tym inwestorom minimum 
5% stopę zwrotu, więc wykonywał również funkcję gwaranta (underwriter)40.

GetBack odzyskiwał długi wykorzystując innowację finansową – proces tzw. 
sekurytyzacji. Sekurytyzacja to proces tworzenia nowej warstwy emitowanych 
w serii instrumentów finansowych na istniejących już finansowych prawach 
majątkowych. Dzięki sekurytyzacji następuje kreacja aktywów w gospodarce 
i nadanie płynności niepłynnemu dotąd elementowi bilansu41. Sekurytyzacja 
GetBack występowała w trzech obszarach:

1. Na poziomie kapitału własnego – gdzie przekształceniu w akcje ule-
gały wkłady pieniężne akcjonariuszy w Spółkę. Dzięki temu powsta-
wały odrębne od majątku spółki płynne zbywalne na rynku prawa 
majątkowe – akcje. Akcjonariusze mogli się dowolnie zmieniać 
a Spółka nadal kontrolowała majątek nabyty za emisję akcji.

która wskutek kompletnej utraty zaufania i ujemnej wartości marki – nie ma większych szans prze-
trwać na rynku (ergo dotrzymać warunków układu). Zakupy wierzytelności w  tym sektorze NPL 
odbywają się dzięki emisjom obligacji kierowanym do inwestorów detalicznych. Jak pokazują sta-
tystyki dominująca część PPU w Polsce nie jest dotrzymywana. Autor nie odnosi się także do zagad-
nień konfliktów interesów w ramach PPU jaki się pojawił pomiędzy wierzycielami zabezpieczonymi 
a niezabezpieczonymi.

40 Nabywanie NPL do funduszy zamkniętych wiązało się z korzyściami podatkowymi. Jednak ze względu 
na nietransparentność wyceny NPL i brak rynku, na których dokonywałby się obrót tymi certyfikatami 
występował poważny problem z ich wyceną. Okoliczność ta umożliwiała zarządowi kreatywną księgo-
wość (przeprowadzanie tzw. „rolek”) mającą stworzyć wrażenie bardzo wysokiej rentowności i konku-
rencyjności spółki.

41 Sekurytyzacja była jednym z  elementów, który przyczynił się do powstania CDO i wybuchu kryzysu 
w USA w 2008 r. (https://en.wikipedia.org/wiki/Collateralized_debt_obligation, (18.08.2020).
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2. Na poziomie kapitału obcego – gdzie przekształcenie w obligacje 
ulegały pożyczki pieniężne obligatariuszy. W ten sposób zadłużenie 
Spółki ulegało rozproszeniu. Płynne zbywalne prawa majątkowe – 
obligacje umożliwiały nieodczuwalną dla spółki wymianę wierzycieli. 
W część obligacji wbudowano opcje PUT42.

3. Na poziomie funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ) – prze-
kształcająca nabywane wierzytelności w zbywalne prawa majątkowe 
– certyfikaty inwestycyjne43. Po przekazaniu środków pozyskanych 
z emisji obligacji detalicznych do FIZ Spółka obejmowała certyfikaty 
emitowane przez fundusze. Zakupy wierzytelności m.in. od banków 
i operatorów telekomunikacyjnych były następnie dokonywane bez-
pośrednio przez fundusze.

Podsumowując, dzięki używaniu technik charakterystycznych dla zjawi-
ska finansjalizacji GetBack dokonywał kumulacji rozproszonych oszczęd-
ności posiadających nadwyżki finansowe gospodarstw domowych (akcje, 
obligacje), a  następnie nabywania na własny rachunek nieregularnych 
wierzytelności (obejmując certyfikaty) w celu ich późniejszej windykacji na 
rachunek funduszy (gdzie był mniejszościowym lub większościowym właści-
cielem certyfikatów)44.

Transparentna spółka przekazująca wiarygodne raporty bieżące i okresowe 
oraz płynny rynek akcji i obligacji zapewnia odkrywanie przez rynek właści-
wej wyceny ryzyka i jego dopasowanie do gotowości inwestora do poniesienia 
strat. Prawidłowa wycena ryzyka odbywać się może jednak tylko na podstawie 
rzetelnych i prawdziwych informacji.

Ze względu na okoliczność, że prawdziwa i rzetelna informacja jest podsta-
wowym budulcem wartości akcji, obligacji i certyfikatów inwestycyjnych (rela-

42 Obligacje korporacyjne są głównym narzędziem finansowania branży windykacyjnej. Ze względu na 
problemy wyceną zł banki komercyjne wyjątkowo niechętnie finansują nabywanie wierzytelności.

43 Inicjatorem procesu sekurytyzacji może być bank, któremu zależy na szybkim spieniężeniu np. nieregu-
larnych kredytów hipotecznych ze swoich aktywów (NPL, non performing loans). Bank wystawia NPL 
na przetarg. Nabywcą NPL oferowanych przez bank może być sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, 
który uzyskuje środki na ten cel przez emisję certyfikatów inwestycyjnych. Wyemitowane przez fundusz 
certyfikaty inwestycyjne nabywają inwestorzy, stający się w ten sposób uczestnikami funduszu.

44 W Polsce istnieje problem regulowania zobowiązań. Powstanie w 2004 r. rynku sekurytyzacji wierzytel-
ności w Polsce umożliwiło sektorowi bankowemu regularne „poprawianie wyników” przez „czyszczenie 
bilansów” z kredytów nieregularnych. Bank sprzedający NPL do firmy windykacyjnej dokonuje „outso-
urcingu” egzekucji uzyskując tym samym prawo do zaliczenia rezerw tworzonych na NPL do kosztów 
uzyskania przychodu. Niestety tego rodzaju praktyka zachęca do nieodpowiedzialnego pożyczania 
(irresponible lending).
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cji oczekiwanej stopy zwrotu do ryzyka) podlega ona rygorystycznej ochronie 
prawnej. W przypadku GetBack nie działał rynkowy mechanizm odkrywania 
rzeczywistej wartości jego certyfikatów w funduszach sekurytyzacyjnych.

Konstrukcję funduszy sekurytyzacyjnych GetBack stosował głównie 
w celach podatkowych, co ograniczało skuteczne działanie wbudowanych 
w TFI elementów nadzoru. Objęte certyfikaty nie były przedmiotem wolnego 
obrotu na płynnym rynku z uczestnikiem podmiotów niepowiązanych. Wycena 
certyfikatów odbywała się na podstawie „autorskiego modelu wyceny” wierzy-
telności, który może różny w różnych spółkach45. GetBack uznaniowo okre-
ślał założenia modelu wyceny, które silnie wpływały na wartość posiadanych 
NPL (Gemra 2015). Rzetelność wyceny posiadanych wierzytelności jest „piętą 
achillesową” wszystkich spółek windykacyjnych. Nietransparentność procesu 
wyceny certyfikatów inwestycyjnych umożliwiała Spółce prowadzenie kre-
atywnej księgowości (cooking the books) i „oszukiwanie rynku”46.

Spółki windykacyjne działają z użyciem wysokiej dźwigni finansowej i kry-
tycznym elementem ich bezpieczeństwa jest płynność. GetBack udzielając 
gwarancji stopy zwrotu innym inwestorom nabywającym certyfikaty w fun-
duszach, gdzie był udziałowcem mniejszościowym, sam był wystawiony na:

• ryzyko inwestycyjne nabywania NPL na własny rachunek,
• ryzyko przedterminowego przedstawienia obligacji niezabezpieczo-

nych do wykupu (opcja PUT).

W ocenie autora emocjonalna zmiana postrzegania Spółki na początku 
2018 r. zwiększyła dramatycznie liczbę obligacji przedstawianych do wykupu, 
co doprowadziło do utraty płynności47. Poziom skomplikowania technik finan-
sowych zwiększał asymetrię informacyjną i stąd proporcjonalnie rosły zagro-
żenia płynące z istnienia konfliktu agencji.

45 Na rynku wierzytelności dochodzi do transakcji, gdzie za 25% wartości nominalnej można nabyć wierzy-
telność zabezpieczoną hipoteką rzeczywistej nieruchomości posiadającej znaczącą wartość rynkową.

46 Spółka ujmowała certyfikaty inwestycyjne kontrolowanych funduszy inwestycyjnych zgodnie z MSSF 9 
i klasyfikowała je jako aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy. Usta-
lenie wartości godziwej certyfikatów inwestycyjnych oparte było na szeregu założeń i  szacunków, 
w szczególności w zakresie wartości przyszłych przepływów pieniężnych funduszy oraz kalkulacji stopy 
dyskonta. Na prognozowane przepływy pieniężne funduszy składają się głównie wartości wpływów 
z tytułu zdyskontowanych oczekiwanych strumieni pieniężnych, w kwocie różnicy pomiędzy przyszłymi 
prognozowanymi wpływami z  tytułu ściągniętych wierzytelności a  prognozowanymi kosztami ich 
dochodzenia.

47 Do tej pory nie powstał żaden urzędowy dokument precyzyjnie opisujący proces utraty płynności przez 
spółkę.
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13.2. Ewolucja infrastruktury zaufania na rynku 
kapitałowym

Mechanizm sekurytyzacji dając właścicielom instrumentów finansowych 
(akcje, obligacje, certyfikaty) możliwości obracania nimi na rynkach giełdo-
wych, sprawia, że spółka akcyjna wchodzi w rolę funduszu inwestycyjnego 
konwertującego krótkoterminowe oszczędności gospodarstw domowych na 
długoterminowe finansowanie gospodarki. Wejście w tą rolę nie jest jednak 
związane z rozwiązaniami instytucjonalnymi zapewniającymi nadzór nad bez-
pieczeństwem inwestycji, które są charakterystyczne dla funduszy inwestycyj-
nych. Ze względu na ważny interes publiczny konieczne jest zatem zapew-
nienie bezpieczeństwa rozproszonym inwestorom w  JZP przed ryzykami 
wynikającym z pokusy nadużycia silniejszych interesariuszy.

Od momentu uformowania wielkich spółek akcyjnych okresowo wybu-
chają generowane przez te podmioty skandale gospodarcze. Dzieje się tak ze 
względu na fakt, że spółka akcyjna akumuluje oszczędności tysięcy rozproszo-
nych inwestorów nieprowadzących codziennych spraw spółki, którzy są zain-
teresowani partycypacją w zyskach z dużego przedsięwzięcia gospodarczego 
(faceless shareholders).

Akumulacja wielkich kapitałów od rozproszonych inwestorów niezajmują-
cych się profesjonalnie sprawami spółki jest związane z ryzykiem nadużycia 
swojej pozycji przetargowej ze strony insiderów i silniejszych interesariuszy 
– m.in. zarządów spółek oraz dominujących akcjonariuszy, którzy przez „ceny 
transferowe” z podmiotami powiązanymi mogą pozbawiać rozproszonych 
inwestorów nagrody za przejęte ryzyko. Rozproszeni inwestorzy nieprofesjo-
nalni od zawsze są najsłabszym interesariuszem spółki akcyjnej.

Jak pokazuje historia gospodarcza świata i współczesność, obiecując inwe-
storom wysokie zyski, genialny wynalazek spółki akcyjnej, oprócz niekwe-
stionowanej zdolności do koncentracji rozproszonego kapitału i rozproszenia 
ryzyka na wiele podmiotów, często też staje się źródłem nadużyć, przestępstw 
i wielkich kryzysów gospodarczych. Już od czasów Johna Law zbiorowa iluzja 
możliwości osiągania nieograniczonego wzrostu cen akcji i zwykła chciwość 
prowadziły do skandali, tworzenia i pękania baniek spekulacyjnych, a w efek-
cie potężnych strat akcjonariuszy.

Historia regulacji działalności spółki akcyjnej to wyjątkowo ciekawy frag-
ment historii gospodarczej świata. Aby ograniczyć spekulacje akcjami i nad-
używanie formy spółki akcyjnej do prowadzenia działalności gospodarczej 
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w 1720 r. w Wielkiej Brytanii uchwalono The Bubble Act, ustawę zabraniającą 
tworzenia spółek akcyjnych i emisji akcji bez zgody monarchy (Harris 1994).

Już w 1776 r. A. Smith napisał, że „działalność gospodarcza spółek akcyj-
nych powinna być skoncentrowana raczej na obarczonych niskim ryzykiem 
procesach użyteczności publicznej, niż na czysto prywatnych interesach”48. 
„Ojciec ekonomii klasycznej” zauważył, że ze względu na pokusę nadużycia 
wynajęci menedżerowie nie będą zdolni zarządzać cudzymi pieniędzmi, tak 
jak swoimi49.

Wielki krach na Wall Street z 1929 r. był po raz kolejny wywołany proce-
sami towarzyszącymi instytucji spółki akcyjnej – rozbuchaną ponad wszelkie 
granice rozsądku spekulacją i nadużyciami przy dokonywaniu emisji akcji. 
Lata poprzedzające kryzys 1929 r. to okres zbiorowej. „manii spekulacyjnej” 
– wzrostu zadłużenia gospodarstw domowych na spekulacyjny zakup akcji. 
Po raz kolejny ludzka chciwość spowodowała zbiorową iluzję możliwości 
osiągania „łatwych zysków” przez sam mechanizm spekulacji bez ciężkiej 
codziennej pracy.

Pomiędzy 1 września 1929 r. a 1 lipca 1932 r. akcje notowane na NYSE 
straciły 83% swojej wartości. Połowa z emisji akcji wartych 50 mld USD, prze-
prowadzonych w latach 20. XX w., okazała się bezwartościowa. Załamanie 
Wall Street wywołało potężny kryzys gospodarczy, nie tylko w USA, ale także 
w wielu innych krajach świata – załamał się handel międzynarodowy, wybuchło 
bezrobocie i kraje rozpoczęły politykę protekcjonizmu kończącą globalizację.

Celem odkrycia przyczyn kryzysu na Wall Street powołano Komisję Fer-
dynanda Pecory. Komisja ta ujawniła głębokie dysfunkcje – m.in. praktyki 
działających w konflikcie interesów banków inwestycyjnych na szkodę inwe-
storów indywidualnych (Committee on Banking and Currency. Congress. 
Senate. United States 2020). Wskutek ustaleń Komisji Pecory, Kongres USA 
przyjął pakiet ustaw, których celem była ścisła regulacja rynku kapitałowego 
i odbudowa zaufania inwestorów. Przyjęto regulacje narzucające wysokie 
standardy informacyjne, które ograniczały asymetrię informacyjną i likwi-
dowały systemowe konflikty interesów, więc w swoim zamierzeniu chroniły 
interesy nabywców akcji.

48 Słowa Adama Smitha pokazują groźbę użycia środków zebranych w ten sposób przeciwko interesom 
akcjonariuszy.

49 Fragmenty o historii ewolucji spółki akcyjnej pochodzą z dysertacji doktorskiej autora rozdziału, Finan-
syzacja przedsiębiorstwa jako czynnik jego alienacji z sfery realnej, SGH, styczeń 2016.
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Aby przeciwdziałać nadużyciom, uchwalono restrykcyjną ustawę o papie-
rach wartościowych (The Securities Act) i powołano silnego nadzorcę rynku 
– Komisję Papierów Wartościowych (The Securities Commission, SEC)50. 
Istotnym mechanizmem bezpieczeństwa było także systemowe oddzielenie 
własności akcji posiadanych przez akcjonariuszy od kontroli nad spółką 
akcyjną. Spółka była samoistnym bytem prawnym realizującym cel określony 
w statucie.

Regulacje rynku przyjęte na początku lat 30. XX w. zbudowały silną infra-
strukturę rynku kapitałowego, który trwał aż do fali deregulacji finansowej, 
jaka nastąpiła w latach 80. XX w. za rządów Ronalda Reagana i Margaret 
Thatcher.

Centralnym elementem deregulacji stała się rozpoczęta w latach 70. XX w. 
rewolucja akcjonariuszy – nowe podejście do nadzoru korporacyjnego oparte 
na teorii agencji (Fama, Jensen 1983; Jensen, Meckling 1976; Ross 1973). 
Podważono teoretycznie historyczny rozdział własności akcji od kontroli 
nad spółką. Teoria agencji wskazała akcjonariuszy spółki, jako pryncypała, 
a zarządy spółki, jako agenta.

Zwolennicy teorii agencji stwierdzili, że menedżerowie spółek publicznych, 
niedyscyplinowani przez żaden mechanizm, będą nadużywać swojej władzy 
przy alokacji zasobów do realizacji swoich interesów osobistych, albo, co naj-
mniej do realizacji celów, które nie są zbieżne z interesami akcjonariuszy.

W ocenie zwolenników teorii agencji stopa zwrotu na akcjach i maksymali-
zacja wartości dla akcjonariusza powinny być nadrzędnym miernikiem jakości 
zarządzania spółką. Powstał rynek kontroli nad korporacjami umożliwiający 
karanie „wrogim przejęciem” każdej spółki, która nie koncentruje się na mak-
symalizacji zysku (M&A market).

Koncepcja wartości dla akcjonariusza uzupełniła wcześniejszą teorię agen-
cji i razem stały się fundamentem anglosaskiego modelu zarządzania spółką 
akcyjną eliminującego skutecznie odseparowanie własności akcji od kontroli 
nad spółką. Eliminacja muru pomiędzy własnością akcji a kontrolą nad spółką 
– nasiliła systemowy konflikt interesów z innymi niż akcjonariusze interesa-
riuszami spółki.

Konieczność maksymalizacji krótkoterminowych zysków zwiększyła 
poziom natężenia konkurencji w  gospodarce wypierając z  niej wartości 
moralne – prowadząc często do nadużyć związanych z kreatywną księgowo-

50 Kongres przyjął także ustawę Glassa-Steagalla (The Glass-Steagall Act), która rozdzieliła działalność 
depozytowo-kredytową banków od ich ryzykownej działalności inwestycyjnej na rynkach akcji.
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ścią. Kreatywna księgowość umożliwia pokazywanie rynkowi nieistniejących 
zysków i przyciąganie nowych chciwych, ale nieświadomych oszustwa inwe-
storów. Katalog skandali korporacyjnych tych lat zawiera m.in. takie nazwy 
spółek: Enron, Tyco International, Adelphia, Peregrine Systems i WorldCom, 
Parmalat. Wskutek kreatywnej księgowości (certyfikowanej czasami przez 
audytorów – tak znanych, jak Arthur Andersen) rozproszeni akcjonariusze 
tracą kolejne miliardy USD.

Po skandalach korporacyjnych 30 lipca 2002 r. Kongres USA uchwalił 
ustawę The Sarbanes-Oxley Act (SOX), która podniosła rzetelność pracy audy-
torów i uczciwość praktyk korporacyjnych (corporate governance) stosowanych 
przez spółki akcyjne, których akcje są przedmiotem obrotu na giełdach.

Chęć maksymalizacji zysku i konflikty agencji występujące na poziomie 
zarządów wielkich banków inwestycyjnych (gigantyczne wynagrodzenia) były 
jednak nadal zbyt silne, co doprowadziło w 2008 r. w USA do wybuchu kolej-
nego wielkiego kryzysu subprime.

Problemy braku skutecznego nadzoru korporacyjnego i nierzetelne oceny 
renomowanych agencji ratingowych (AAA dla bezwartościowych CDO) ode-
grały wyraźną rolę w tym zdarzeniu, za które amerykański podatnik musiał 
zapłacić setki mld USD. Bankructwo Lehman Brothers i problemy AIG to 
zdarzenia, które zostaną na zawsze odnotowane w historii rynku finansowego. 
Skalę implozji rynku CDO w 2008 r. można porównać wielkiego kryzysu rynku 
akcji z 1929 r. Kryzys w USA szybko „zaraził” państwa strefy EURO i podmioty 
finansowe z krajów UE.

W odpowiedzi na kryzys już w 2010 r. UE rozpoczęła prace nad gruntowną 
reformą systemu audytu spółek akcyjnych, której celem było m.in. redukcja 
systemowych konfliktów interesów, zwiększenie jakości zewnętrznej rewizji 
finansowej oraz poprawa wiarygodności sprawozdań.

Przede wszystkim należy zauważyć, że biegły rewident badający i przeglą-
dający okresowo sprawozdania finansowe JZP nie pracuje wyłącznie dla spółki 
ale przede wszystkim dla ich zewnętrznych użytkowników (m.in. akcjonariu-
sze, urzędy skarbowe, analitycy rynkowi). Jest podstawowym filarem infra-
struktury zaufania do JZP – zapewniającym bezpieczeństwo obrotu dla inwe-
storów nieprowadzących codziennych spraw spółki.

Audytowane sprawozdania finansowe oraz obligatoryjny system raportowa-
nia (z odpowiedzialnością cywilną i karną za nierzetelne informacje) to klu-
czowe elementy rynkowej wyceny akcji lub obligacji emitowanej przez spółkę 
akcyjną.
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Jakość i rzetelność sprawozdań finansowych obniża systemowy konflikt 
interesów związany z  audytem. Kontrolowana spółka jest zleceniodawcą 
biegłego rewidenta w procesie obowiązkowej okresowej rewizji finansowej 
(wybiera swojego kontrolera i mu płaci za audyt), a pomiędzy firmami audy-
torskimi występuje konkurencja niekorzystna dla wyników badania51. Stąd też 
pojawia się problem konfliktu interesów i kwestia rzeczywistej niezależności 
audytora.

Spółki prowadzące działalność z zakresu audytu także maksymalizują cel 
finansowy swoich procesów. Maksymalizacja zysku może wpływać negatywnie 
na efekty pracy audytora dla innych interesariuszy. Stąd też na poziomie UE 
przyjęto dwa akty prawne m.in. eliminujące wyżej opisane negatywne zjawiska 
występujące podczas audytu spółek akcyjnych:

• Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/56/UE (w sprawie 
badań sprawozdań finansowych),

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 537/2014 
(w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących badań sprawoz-
dań finansowych jednostek zainteresowania publicznego).

W ramach tych regulacji spółka akcyjna będąca emitentem instrumentów 
finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym państwa Unii 
Europejskiej została zdefiniowana jako jednostka zainteresowania publicz-
nego. Obligatoryjnym elementem nadzoru korporacyjnego (corporate gover-
nance) w każdej radzie nadzorczej stał się komitet audytu działający jako część 
rady nadzorczej. Świadczenie usług doradczych przez audytorów dla spółek 
akcyjnych podlegających badaniu zostało prawnie zakazane.

Do połowy 2016 r. wszystkie kraje członkowskie zostały zobowiązane dosto-
sować swoje prawo krajowe do przepisów unijnych. W Polsce implementacja 
nastąpiła z prawie rocznym opóźnieniem. Istniejące spółki akcyjne notowane 
na GPW były zobowiązane dostosować swoje komitetów audytu do nowych 
wymagań prawnych do dnia 21 października 2017 r. (art. 297 Ustawy – tzn.  
4 miesiące, od dnia wejścia w życie ustawy). KNF w art. 89 ust. 1 pkt 3 Ustawy 
otrzymał władzę kontroli funkcjonowania komitetów audytu.

51 Można metaforycznie stwierdzić, że „podsądny wybiera w konkurencyjnym przetargu sędziego, który 
mu wymierzy karę”.
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13.3. Skandal korporacyjny GetBack – polski Enron 
z istotnymi różnicami

Działalność operacyjna GetBack była prowadzona w ramach skompliko-
wanej i nietransparentnej finansowo struktury organizacyjnej, gdzie występo-
wały trzy obszary sekurytyzacji. Ta cecha nasilała konflikt agencji i asymetrię 
informacyjną pomiędzy nieprofesjonalnymi inwestorami zewnętrznymi a insi-
derami działającymi wewnątrz spółki i podmiotami z nimi powiązanymi.

Obok immanentnej niestabilności (stadne zachowania spowodowane chci-
wością i strachem), asymetria informacji jest kluczowym czynnikiem zawod-
ności rynku finansowego podważającym prawdziwość twierdzenia, że jest on 
sprawnym narzędziem alokacji zasobów w gospodarce. Asymetria informa-
cyjna jest czynnikiem sprzyjającym występowaniu ryzyka nadużycia (moral 
hazard) w zachowaniach najsilniejszych interesariuszy spółki akcyjnej. Asyme-
trii informacyjnej nie można wyeliminować, ale należy dążyć do jej minimali-
zacji za pomocą stosowania różnego rodzaju korekt mechanizmu rynkowego 
– m.in. interwencji państwa (Naruć 2018, 69).

Podejmujący decyzje inwestycyjne inwestorzy detaliczni byli zmuszeni 
polegać na wiarygodności i rzetelności informacji finansowej zawartej w pro-
spekcie emisyjnym i w raportach bieżących oraz okresowych przekazywa-
nych do publicznej wiadomości. Rynek kapitałowy to miejsce, gdzie na pod-
stawie dostępnej informacji „handluje się obietnicami zysku w przyszłości”. 
Instrumenty finansowe emitowane przez każdą spółkę podlegają ciągłemu 
procesowi cenotwórczemu, a więc każda istotna informacja musi zostać 
przekazana do publicznej wiadomości, aby rynek mógł oszacować stopę 
zwrotu w przyszłości i ryzyko.

W ocenie autora niniejszego arozdziału skandal korporacyjny GetBack 
wykazuje silne podobieństwo do zdarzeń tego typu, które już wcześniej wielo-
krotnie wystąpiły na rynkach rozwiniętych. Informacje przekazane do publicz-
nej wiadomości (śledztwo trwa) wskazują, że pomiędzy skandalem GetBack 
a skandalem Enron (USA, 2001) występują też bardzo istotne różnice. Liczba 
elementów infrastruktury zaufania rynku kapitałowego, które zawiodły jest 
znacząco wyższa. Porównanie pokazuje, że do skandalu GetBack doprowa-
dziło jednoczesne wyjęcie kilku bezpieczników systemowych – nie tylko tych 
standardowych, ale także nietypowych (w tym nowe rozwiązania):

• standardowy – polegający na tym, że biegły rewident dokonujący 
okresowej atestacji sprawozdań finansowych (najprawdopodobniej 
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znajdując się także w konflikcie interesów wynikającym ze świadcze-
nia usług doradczych) nie zauważa przestępstw księgowych dokony-
wanych przez zarząd Spółki (z tą różnicą, że biegły rewident Enron 
nie uczestniczył, tak jak Deloitte, w sporządzeniu prospektu emisyj-
nego oraz przygotowaniu Spółki do pierwszej publicznej oferty akcji; 
tak więc audytor GetBack posiadał głębszą wiedzę o Spółce);

• nowy – w strukturze rady nadzorczej komitet audytu nie wykony-
wał zgodnie z prawem skutecznej i rzeczywistej kontroli wewnętrz-
nej. Nowelizacja ustawy o biegłych rewidentach implementująca 
obowiązek stosowania Rozporządzenia 537 (przymus rzeczywi-
stego funkcjonowania komitetu audytu) została ogłoszona w dniu 6 
czerwca 2017 r. i weszła w życie w 14 dni od jej ogłoszenia;

• nowy – bank inwestycyjny Haitong (oferujący rynkowi kapitało-
wemu akcje i obligacje), zabezpieczony na 200%, istotny kredyto-
dawca Spółki (konflikt interesów), nie odkrył w procesie due diligence 
wymaganym do realizacji IPO, nieprawidłowości pomimo długotrwa-
łej relacji biznesowej;

• nowy – towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Saturn, Lartiq – 
dawny Trigon) w sposób rażący nie wykonywały bieżącego nadzoru 
nad GetBack, któremu powierzyły zarządzanie aktywami – port-
felami NPL (co umożliwiało nierzetelną wycenę certyfikatów oraz 
dokonywanie tzw. „rolek” – w celu „budowania nieprawdziwego 
obrazu finansowego Spółki”).

W przypadku GetBack biegły rewident (Deloitte) dokonując rewizji spra-
wozdań finansowych nie wykrył przestępstw księgowych dokonywanych 
przez zarząd Spółki i certyfikował rynkowi swoją opinią nieprawdziwy obraz 
Spółki. Audytor pełnił w odniesieniu do GetBack rolę powiernika zaufania 
inwestorów.

Rada nadzorcza działała niezgodnie z obowiązującym prawem. W swoim 
raporcie (sporządzonym na zlecenie Abris) znany ekspert od corporate  
governance A. Nartowski stwierdza (Nartowski 2018): „Komitet audytu pra-
cował systematycznie, odbywając od września 2017 r., kiedy zainaugurował 
działalność, do kwietnia 2018 r. 10 posiedzeń. Z raportu rocznego wynika, że 
w okresie od 5 maja 2017 r. do 16 kwietnia 2018 r. w skład komitetu audytu 
wchodził: wiceprzewodniczący Wojciech Łukawski oraz Kenneth Maynard, 
jako członek, niebawem do komitetu dołączyła obejmując przewodnictwo, 
Alicja Kornasiewicz”.
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Jednocześnie A. Nartowski w tym samym raporcie zauważa, że:
• Kenneth Maynard członek komitetu audytu po oddelegowaniu go 

przez radę nadzorczą do zarządu po aresztowaniu prezesa „nieocze-
kiwanie oświadczył, że potrzebuje kilku tygodni na zapoznanie się 
ze Spółką” (s. 50) – co sugeruje, że nie znał on jej rzeczywistej sytu-
acji finansowej, a więc pobierał wysokie wynagrodzenie za „fikcyjny 
nadzór”,

• „firma audytorska przegapiła brak w spółce procedur zabezpieczają-
cych przed oszustwem” (s. 31),

• Kenneth Maynard otrzymał od Spółki 1 mln GPB pod pretekstem 
„poszukiwania na międzynarodowych rynkach inwestora”, którego 
nie znalazł (s. 50),

• „Prezes zarabiał dużo. W 2017 r. otrzymał ze Spółki 3.240.117 PLN” 
(s. 45).

Według § 20 lit. j-k statutu Spółki Rada Nadzorcza wyraźnie posiada 
wyłączne kompetencje do określania limitów zadłużenia Spółki i wydawania 
zgody na zaciąganie zobowiązań je przekraczających. Oświadczenie Ken-
netha Maynarda, że „potrzebuje kilku tygodni na zapoznanie się ze stanem 
Spółki” to dowód na to, że w GetBack występował problem „fasadowości rady 
nadzorczej” – komitet audytu działał więc niezgodnie ze statutem i prawem. 
W rzeczywistości komitet audytu nie kontrolował zarządu emitującego seryj-
nie obligacje niepubliczne (zaciągającego nadmierne zobowiązania dłużne) na 
dodatek z wbudowaną opcją PUT, która zagrażała płynności spółki w przy-
padku emocjonalnej zmiany nastawienia ich subskrybentów. Jak zauważa to 
M. Sierpińska i B. Kulisa (2017): Komitet audytu odgrywa rolę strażnika wiary-
godności i uczciwości spółki.

Celem istnienia w spółce akcyjnej niezależnego komitetu audytu jest eli-
minacja dość powszechnie występującego na rynku kapitałowym problemu 
fasadowości rady nadzorczej i rzeczywistej zależności członków rad nadzor-
czych od silnych interesariuszy – m.in. prezesów zarządów i dominujących 
akcjonariuszy.

Komitet audytu kontroluje rzeczywistą niezależność audytora oraz m.in. 
nadzoruje w strukturze organizacyjnej spółki akcyjnej trzy istotne systemy:

• system rachunkowości – sprawozdawczości finansowej,
• system kontroli wewnętrznej,
• system zarządzania ryzykiem.
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Patrząc z perspektywy skandalu korporacyjnego GetBack, zgodnie z art. 130 
ust. 1 pkt 1 lit. b) Ustawy, do zadań komitetu audytu należało w szczególności: 
„monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarzą-
dzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczo-
ści finansowej”.

Oznacza to rzeczywistą, a nie tylko formalną kontrolę wewnętrzną polega-
jąca w szczególności na:

• identyfikacji obszarów podwyższonego ryzyka,
• weryfikacji i ocenie procesów zapobiegania zagrożeniom dla działal-

ności Spółki,
• adekwatności środowiska biznesowego do systemów kontroli 

wewnętrznej w obszarach podwyższonego ryzyka,
• weryfikacji i ocenie systemu kontroli wewnętrznej w spółce, pozwa-

lającego wykryć oszustwa księgowe i finansowe (eliminacja ryzyka 
defraudacji kreatywnej księgowości),

• kontroli krytycznych procesów przy pomocy zintegrowanych syste-
mów zarządzania.

Do wybuchu skandalu korporacyjnego w GetBack nie doszłoby, gdyby 
komitet audytu GetBack wykonywał swoje zadania w sposób określony przez 
Ustawę.

Tak więc pomimo implementacji w Polsce restrykcyjnych regulacji, których 
celem była eliminacja problemu fasadowości rad nadzorczych w jednostkach 
zainteresowania publicznego, w GetBack bezspornie nadal nie istniał sku-
teczny system kontroli wewnętrznej. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3) Ustawy 
organ nadzoru KNF: „monitoruje przestrzeganie przepisów dotyczących powo-
łania, składu i funkcjonowania komitetu audytu (...)”.

Zdarzenie to wystąpiło pomimo okoliczności, że dominującym akcjonariu-
szem był wyrafinowany fundusz private equity Abris Capital, który kontrolował 
Spółkę przez swoich nominatów w radzie nadzorczej52. Zwyczajowo, posiada-
nie takiego akcjonariusza zwiększa wiarygodność Spółki wobec rynku, gdyż 
wchodzi on także w rolę żyranta zaufania.

W ocenie autora zawiódł inwestorów także inny element infrastruktury 
zaufania – globalny koordynator, prowadzący księgę popytu i oferujący akcje 
oraz obligacje – bank inwestycyjny Haitong.

52 W rzeczywistym świecie finansów profesjonalne fundusze private equity kontrolują szczegółowo każdy 
proces w podmiocie, w który zainwestują tak znaczne środki finansowe.
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oferując na rynku kapitałowym akcje lub obligacje jakiejkolwiek spółki 
oferujący staje się żyrantem jej uczciwości wobec całego rynku kapitało-
wego. bank inwestycyjny edukuje przyszłego emitenta funkcjonowania 
w środowisku rynku finansowego. na rynkach rozwiniętych inwestorzy 
mogą w pełni polegać na reputacji oferującego przy ocenie jakości inwesty-
cyjnej nabywanych od niego instrumentów finansowych. Także po zakoń-
czeniu oferty bank inwestycyjny sprawuje nieformalny nadzór nad poczy-
naniami emitenta.

Jeśli inwestorzy poniosą dotkliwe straty na zakupionych instrumentach 
finansowych to konsekwencje reputacyjne poniesie przede wszystkim oferu-
jący jako pośrednik pomiędzy emitentem a społecznością inwestorską rynku 
kapitałowego (utrata kapitału zaufania). To bank inwestycyjny organizuje due 
diligence – wybiera doradcę prawnego i audytora do przygotowania oferty 
publicznej. Jakość każdego tych doradców wpływa na bezpieczeństwo prawne 
całego procesu oferty publicznej i zabezpiecza przed ryzykiem ewentualnych 
pozwów inwestorów53.

Zgodnie z obowiązującymi zwyczajami i  regułami sztuki, zanim oferta 
instrumentów finansowych zostanie przedstawiona rynkowi bank inwestycyjny 
ma obowiązek przeprowadzić szczegółowe badanie spółki, obejmujące wszyst-
kie procesy w jej działalności. W przypadku negatywnego wyniku due diligence 
zasadą jest, że „od transakcji się odstępuje i nie wychodzi się na rynek”. Na 
tym polega działanie zgodne z regułami sztuki banku inwestycyjnego. Jeśli 
oferujący nie przeprowadzi należycie due diligence, to potencjalnie jako spo-
rządzający prospekt może także ponieść odpowiedzialność prawną za straty 
inwestorów.

Art. 98 ustawy o ofercie publicznej może stanowić podstawę prawną odpo-
wiedzialności cywilnej każdego podmiotu uczestniczącego w sporządzaniu 
informacji zawartej w prospekcie emisyjnym. KNF zatwierdzając prospekt 
nie bada prawdziwości zawartych w nim informacji, a jedynie sprawdza fakt 
ujawnienia wymaganych prawem informacji. Za prawdziwość informacji 
zawartych w prospekcie lub ich brak odpowiada więc nie KNF tylko spółka 
i podpisujący prospekt doradcy (Jastrzębski 2011).

To co się zdarzyło wkrótce po IPO upoważnia do postawienia tezy, że 
Haitong będąc doradcą transakcyjnym oraz powiernikiem zaufania inwesto-

53 Spółka nigdy nie przekazała zgodnie z obowiązującym prawem raportu o kosztach IPO, co już powinno 
spowodować reakcję KNF. Rynek więc nie mógł się dowiedzieć, jak Haitong oszacował ryzyko transak-
cji. Im IPO jest bardziej ryzykowne, tym prowizja oferującego jest wyższa.
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rów wykonał due diligence niezgodnie z regułami sztuki (duty of care)54. Już 
sprawozdania finansowe umieszczone w prospektach emisyjnych akcji i obli-
gacji budziły zastrzeżenia55.

Kolejnym elementem infrastruktury zaufania, który nie zadziałał był nadzór 
nad GetBack ze strony TFI. W odpowiedzi na ten problem w dniu 20 sierp-
nia 2019 r. KNF zdecydował o nałożeniu kary pieniężnej w kwocie 5 mln zł 
oraz o cofnięciu licencji dla Saturn TFI m.in. za brak bieżącego nadzoru nad 
operacjami finansowych dokonywanymi przez podmiot zarządzający GetBack 
(Komisja Nadzoru Finansowego 2019b). W dniu 5 listopada 2019 r. nadzorca 
nałożył podobną karę na Lartiq TFI, dawniej Trigon TFI (Komisja Nadzoru 
Finansowego 2019a).

Powyższymi decyzjami KNF potwierdził niewykonywanie przez te dwa 
TFI obowiązków powierniczych wobec uczestników funduszy (fiduciary duty). 
Surową decyzją administracyjną KNF trwale usunął wymienione dwa pod-
mioty z rynku finansowego. Wyżej wymienione TFI świadomie i trwale akcep-
towały wykonywanie przez GetBack czynności zarządzania w sposób naru-
szający podstawowe zasady funkcjonowania instytucji rynku kapitałowego 
(działanie w najlepiej pojętym interesie funduszy oraz ich uczestników).

13.4. Długoterminowe konsekwencje skandalu

Wysoka i bezpieczna cyrkulacja kapitału w gospodarce jest kluczowym 
czynnikiem jej potencjału rozwojowego. Spadek skłonności do inwestycji jest 
czynnikiem zagrażającym rozwojowi gospodarczemu. Długoterminowym pro-
blemem Polski są regularnie wybuchające afery finansowe skłaniające gospo-
darstwa domowe do masowego pozywania podmiotów finansowych w celu 
ochrony swoich praw56. Czynnik ten drastycznie obniża zaufanie do sektora 

54 Haitong to podmiot finansowy, który uzyskał wysokie przychody na transakcjach z GetBack. Posiadał 
długoterminową relację kredytową – w ten sposób finansował rozwój tej spółki. Co ciekawe jako insider 
– wiedząc o stanie finansów spółki zażądał dla podwójnych zabezpieczeń od udzielanych jej kredytów. 
Po wybuchu skandalu jako jedyny nie zgodził się na redukcję długów. Haitong był organizatorem prze-
jęcia EGB Investments przez GetBack po cenie pięciokrotnie wyższej niż rynkowa.

55 Prasa donosi o  nietransparentnych powiązaniach finansowych żony wysokiego urzędnika Haitong 
z GetBack (Nawacki 2012).

56 Raporty Rzecznika Finansowego obrazują masowy misselling dokonujący się w Polsce. W sądach zna-
lazły się dziesiątki tysięcy spraw przeciwko bankom i zakładom ubezpieczeń w związku z oferowaniem 
polisolokat i kredytów frankowych. Polski wymiar sprawiedliwości nie posiada wydzielonych wydzia-
łów finansowych, co dla konsumentów oznacza wysokie koszty i przewlekłość procesów.
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finansowego w całości. Według danych KNF na koniec I kwartału 2019 r. na 
rachunkach bankowych gospodarstw zdeponowano 865,3 mld zł (12 miesięcy 
wcześniej 775,8 mld zł), a na rachunkach przedsiębiorstw 279,8 mld zł (12 mie-
sięcy wcześniej 266,0 mld zł). Wielkość tych depozytów przyrasta z roku na rok.

Dane statystyczne zagregowane przed FED (Federal Reserve) pokazują, że 
wartość inwestycji w Polsce od 24 lat znajduje się w trendzie spadkowym. 
Rysunek 13.1 wskazuje indeksowy wskaźnik udziału inwestycji netto w aktywa 
trwałe (gross fixed capital formation) do PKB (gross domestic product). Na 
koniec pierwszego kwartału 1995 r. wskaźnik wynosił 100.

Rysunek 13.1. Wskaźnik udziału inwestycji w środki trwałe do PKB w Polsce  
w latach 1995-2019
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Źródło: Federal Reserve Economic Data (FRED) – Federal Reserve Bank of St. Louis.

Powyższy wskaźnik wykazuje wysoką zmienność, ale przede wszystkim 
widoczny jest konsekwentny długoterminowy trend spadkowy inwestycji 
w polskiej gospodarce. Po upływie 24 lat, na koniec pierwszego kwartału  
2019 r. wartość ta znalazła się na poziomie 87,1. Spadek inwestycji jest zjawi-
skiem o skomplikowanym podłożu wynikającym m.in. z aktualnych właściwo-
ści samego rynku i granic wzrostu (globalizacja i monopolizacja gospodarki 
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światowej). Wybuch skandalu korporacyjnego GetBack pogorszył zdolność 
mobilizacji krajowego kapitału, gdyż wywołał nagły odpływ środków pienięż-
nych z funduszy inwestycyjnych. O ile do wybuchu afery GetBack widoczny 
był napływ kapitału do funduszy o tyle po kwietniu 2018 r. odnotowuje się jego 
odpływ. W samym grudniu 2018 r. odpłynęło z funduszy rynku kapitałowego 
aż 2,3 mld zł netto. Po raz pierwszy od wybuchu wielkiego kryzysu globalnego 
w 2008 r. zanotowano odpływy we wszystkich kategoriach funduszy (Strefa 
inwestorów 2019).

W 2018 r. z funduszy obligacji odpłynęło aż 967 mln zł, co jest najgorszym 
wynikiem od 5 lat. Fundusze te notowały napływy w latach 2016-2017 jednak 
wszystko zmieniło się wraz z pojawieniem się fali strachu wywołanej wybu-
chem afery GetBack. Szczególnie dotknięte odpływem kapitału były fundusze 
zarządzane przez Altus TFI, któremu prokuratura zarzuciła wyrządzenie Get-
Back szkody o znacznych rozmiarach przy kontrowersyjnej transakcji zby-
cia akcji EGB Investments57. Jak pokazują dane statystyczne Analizy online 
na koniec września 2019 r. pomimo pewnego uspokojenia emocji inwesto-
rów odnotowano ujemne saldo napływu do funduszy w kwocie 383 mln zł58. 
Branża maklerska jako sektor gospodarczy w Polsce znajduje się w bardzo złej 
sytuacji finansowej (Parkiet 2019).

13.5. Czy GetBack był piramidą finansową?

W każdej posiadającej zdolność do emisji akcji i  obligacji spółce tkwi 
pewien potencjał przekształcenia jej w schemat przestępczy zwany piramidą 
finansową. Zgodnie z definicją Komisji Nadzoru Finansowego (Pachucki 2016): 
„Piramida w czystej postaci sprowadza się do struktury, w której zysk danej 
osoby zależy od wpłat osób znajdujących się niżej w tej strukturze. Działalność 
piramidy polega zatem na obiecywaniu zysków uczestnikom, przede wszyst-
kim za zwerbowanie do udziału w tej strukturze nowych osób, niż świadczeniu 
rzeczywistych usług inwestycyjnych”.

57 Prezes Altus TFI został aresztowany przez CBA. Wskutek gwałtownej fali umorzeń jednostek uczestnic-
twa zarządzający Altus TFI byli zmuszeni wyprzedawać akcje znajdujące się w portfelach zarządzanych 
przez nich funduszy.

58 Umorzenia jednostek funduszy inwestycyjnych powodują odpływy finansowe z  rynku kapitałowego, 
a więc zmuszają zarządzających do obniżającej ceny wyprzedaży aktywów. Zob.: https://www.analizy.
pl/fundusze/wiadomosci/25843/naplyw-srodkow-do-funduszy-inwestycyjnych-%28wrzesien-2019%29.
html, (14.05.2020).
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Na miano piramidy finansowej zasługują spółki z grupy Ericious. W ramach 
tego schematu przestępczego: „wierzytelności obligatariuszy, którzy nabyli 
obligacje wcześniej były spłacane ze środków finansowych pozyskanych 
z kolejnych emisji. Inwestorzy zaś byli wprowadzani w błąd co do szeregu 
informacji związanych z przeznaczeniem środków pochodzących z emisji, 
sytuacją poszczególnych emitentów oraz wartością i realnością zabezpiecze-
nia obligacji”.

Tak więc w przypadku spółek z grupy Ericious od samego początku wyko-
rzystano w celach przestępczych instytucje prawną obligacji – emisji rozpro-
szonego długu kierowanego do szerokiego kręgu rozproszonych i nieprofesjo-
nalnych adresatów – w celu zdefraudowania środków finansowych inwestorów. 
Gdyby spółki z grupy Ericious wystąpiły do profesjonalnego banku z wnio-
skiem o kredyt – to taki nie zostałby przyznany, ze względu na brak zdolności 
kredytowej. Rozproszony subskrybent obligacji nie posiada zdolności do wery-
fikacji rzeczywistej zdolności kredytowej ich emitenta. W przypadku Ericious 
nie istniał związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wskazanymi inwestorom 
celami emisji, a faktycznym przeznaczeniem uzyskanych środków pieniężnych. 
Spółki z tej grupy kapitałowej nie prowadziły rzeczywistej działalności inwe-
stycyjnej opisanej w celach emisji. dokonywały za to seryjnej emisji obligacji 
i wyprowadzania środków powodując wyrządzenie 1000 obligatariuszy szkody 
majątkowej o wartości 130 mln zł (Business Insider 2019).

Skandal korporacyjny GetBack wykazuje pewne podobieństwo do piramidy 
finansowej. Spółka początkowo prowadziła rzeczywistą działalność gospo-
darczą jednak od pewnego, nadal niezidentyfikowanego przez dochodzenie, 
momentu przekształciła się w piramidę finansową – w sposób świadomy i dłu-
gotrwały fałszowała obraz swoich wyników finansowych (cooking the books) 
w celu przyciągnięcia nowych inwestorów. W ramach śledztwa nie wyjaśniono, 
czy w dacie dokonywania pierwszej oferty publicznej akcji (IPO) aktywa spółki 
były większe od jej zobowiązań (czy spółka posiadała realny dodatni kapitał 
własny, czy już wtedy była tzw. „wydmuszką”). W kwietniu 2018 r. skala wyma-
galnych zobowiązań odsetkowych Spółki przerosła możliwości ich obsługi. 
Utrata płynności wynikała głównie z masowego wykonywania przez obligata-
riuszy wbudowanych w część emisji obligacji opcji PUT.

Opcje te wskutek nagłego pogarszania się nieoficjalnych opinii o Spółce 
były w coraz większym stopniu wykonywane przez lepiej poinformowanych 
inwestorów pozbawiając Spółkę płynnych środków finansowych. Wystąpiło tu 
zjawisko podwójnego obiegu informacji – oficjalnego (raporty bieżące i media) 
i nieoficjalnego (insiderzy i wtajemniczeni w sytuację finansową Spółki pro-
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fesjonalni inwestorzy). Inwestorzy, którzy posiadali przewagę informacyjną 
wykonali swoje opcje, kiedy Spółka jeszcze była płynna i w ten sposób ocalili 
swój kapitał w 100%.

Przynajmniej od momentu dokonania pierwszej oferty publicznej akcji 
(lipiec 2017 r.) płynność Spółki stawała się coraz bardziej uzależniona od cią-
głego dopływu nowego kapitału z następujących po sobie emisji obligacji.

Wysoka rentowność Spółki pokazywana inwestorom w prospekcie emi-
syjnym i raportach analitycznych była „fatamorganą” – efektem fałszowania 
przez zarząd sprawozdań finansowych. Głównym celem zarządu było przy-
ciągnięcie nowego kapitału w celu przedłużenia życia Spółki – wykorzystanie 
głębokich efektów psychologicznych związanych z utratą racjonalności przez 
inwestorów oczekujących bardzo wysokich zysków (chciwość). Jak pokazuje 
historia afer finansowych świata, obietnica wysokich zysków od zawsze przy-
ciągała inwestorów gotowych ponosić bardzo wysokie ryzyko inwestycyjne. 
Zjawisko to jest powszechnie wykorzystywane przez oszustów działających na 
rynku finansowym.

W trakcie ofert akcji i obligacji GetBack wykreował się medialnie na lidera 
rentowności branży windykacji na GPW, podczas gdy w rzeczywistości nie 
był w stanie dostarczyć inwestorom rentowności zapewniającej podstawową 
reprodukcję kapitału. Wysoko wynagradzane podmioty współpracujące z Get-
Back wolały nie widzieć nieprawidłowości, aby nie utracić przychodów. 
Spółka agresywnie się promowała w mediach, nabywała wierzytelności na 
przetargach (podbijając ich ceny) i jednocześnie ponosząc najwyższe w branży 
koszty windykacji 1 zł.

Inwestorzy, którzy posiadali wysoko oprocentowane wierzytelności wobec 
spółki z wcześniejszych dat byli spłacani nie tylko dlatego, że Spółka emito-
wała kolejne ich serie, ale także dzięki temu, że prowadzono windykację już 
wcześniej nabytych wierzytelności. Dług GetBack szybko narastał, a zdolność 
jego obsługi malała. W kwietniu 2018 r. rozpoczęły się problemy z płynnością 
i zdolnością do obsługi wyemitowanego długu.

Stąd porównanie GetBack do piramidy finansowej jest zasadne. Wpływy 
z nowych emisji akcji i obligacji były tylko częściowo defraudowane przez zor-
ganizowaną grupę przestępczą działającą w strukturach spółki (wyprowadza-
nie środków finansowych do podmiotów powiązanych w nieekwiwalennych 
transakcjach). Dominująca ich część była wydatkowana na utrzymywanie 
wyjątkowo kosztownej struktury organizacyjnej grupy (wysokie wynagrodze-
nia zarządu i rady nadzorczej, fundusze sekurytyzacyjne, przerosty zatrudnie-

06_Gospodarka i społecze�stwo w dobie finansjalizacji.indd   261 2020-10-20   14:28:38



A. Gemzik-Salwach, K. Opolski (redakcja) – Gospodarka i społeczeństwo w dobie finansjalizacji

cedewu.pl262

nia) oraz inwestowana w nabywane na przetargach po zawyżonych cenach 
wierzytelności nieregularnie (Non Performing Loans).

13.6. Konkluzja – sama ludzka chciwość  
nie jest objaśnieniem skandalu

Zabezpieczenie interesów rozproszonych akcjonariuszy wymaga stałej ewo-
lucji infrastruktury zaufania. Narastająca złożoność i zmienność procesów 
gospodarczych powoduje narastanie konfliktów wynikających z teorii agencji 
– m.in. asymetrii informacyjnej i kompetencyjnej pomiędzy zarządem spółki 
akcyjnej, a jej zewnętrznymi interesariuszami. Coraz trudniej zewnętrznym 
inwestorom ocenić sytuację finansową i rzeczywiste ryzyko działalności gospo-
darczej spółki publicznej. Kluczowym elementem infrastruktury zaufania na 
rynku kapitałowym staje się rzetelna informacja finansowa zawarta w okre-
sowo atestowanych sprawozdaniach finansowych oraz działający na bieżąco 
skuteczny komitet audytu w radzie nadzorczej.

Kontrola organów państwa w skandalu korporacyjnym GetBack przepro-
wadzona przez Najwyższą Izby Kontroli wskazała poważne zaniedbania Komi-
sji Nadzoru Finansowego. NIK wskazuje także problemy poszkodowanych 
w przypadku dochodzenia swoich praw przed wymiarem sprawiedliwości 
(tajemnica zawodowa KNF utrudnia proces dowodowy). Nie ujawniono jed-
nakże wyników badania Deloitte przeprowadzonych przez Komisję Nadzoru 
Audytowego59.

Wybuch skandalu korporacyjnego GetBack i wywołane w tym perturbacje 
w powiązanych z aferą funduszach inwestycyjnych (Altus TFI) wyjątkowo sil-
nie naruszyły fundament rynku kapitałowego – zaufanie inwestorów. Fala stra-
chu o oszczędności zainicjowała masowy odpływ z funduszy inwestycyjnych, 
co wywołało długotrwałą dekoniunkturę na GPW. Ujawnienie skali defraudacji 
i sieci powiązań wywołało powszechną uzasadnioną obawę, co do rzeczywi-
stego bezpieczeństwa środków lokowanych w spółki giełdowe. Przetrzymywa-

59 Według stanu na dzień sporządzania tekstu Komisja Nadzoru Audytowego nie posiadała skutecznych 
narzędzi do kontroli firm audytorskich. Ograniczenia płacowe sprawiały, że organ ten nie jest zdolny 
zatrudnić profesjonalnych kontrolerów. Z  drugiej strony, samorząd zawodowy biegłych rewidentów 
(PIBR) nie realizował w pełni stawianych przez nim zadań. Z tego względu w dniu 12 września 2019 r. 
powołano Polską Agencję Nadzoru Audytowego. Zob.: https://www.gov.pl/web/finanse/35-powstala-
polska-agencja-nadzoru-audytowego2, (14.05.2020).
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nie środków pieniężnych na rachunkach bankowych oprocentowanych poniżej 
inflacji obrazuje wysoki poziom braku zaufania do infrastruktury bezpieczeń-
stwa rynku kapitałowego. Sytuacja ta oznacza nie tylko realne straty finansowe 
dla deponentów, ale także ubytek zdolności rynku kapitałowego do finansowa-
nia IPO i innych innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych.

Na pytanie badawcze postawione we wprowadzeniu do rozdziału należy 
odpowiedzieć twierdząco. Czynnikiem decydującym o wybuchu skandalu 
był specyficzny dla spółki akcyjnej konflikt agencji. Kompletna niesprawność 
infrastruktury zaufania rynku kapitałowego sprawiła, że po raz kolejny zma-
terializowała się pokusa nadużycia. Po raz kolejny zwykła chciwość uczestni-
ków rynku oraz iluzja możliwości wysokich zysków w przyszłości ograniczała 
trzeźwą ocenę sytuacji. Zjawisko to ma głębokie podłoże psychologiczne.

Państwo także okazało się bezradne wobec ewidentnej zawodności rynku 
finansowego. Po raz kolejny zaniechano interwencji „cywilizującej” procesy 
rynkowe (spec ustawa). Istniejące regulacje prawne były nieadekwatne do 
sytuacji przed jaką stanął rynek finansowy (problem wykorzystywania formy 
spółki do działania na szkodę uczestników rynku).

narastający poziom awersji do ryzyka u nieprofesjonalnych właścicieli 
nadwyżek finansowych upoważnia do postawienia tezy, że infrastruktura 
zaufania na rynku kapitałowym w polsce jest niezdolna do zapewnienia roz-
proszonemu inwestorowi bezpieczeństwa obrotu.

Rynek kapitałowy utworzony w Polsce jest wzorowany na rynku USA. 
Opiera się on na obowiązkowych ujawnieniach informacyjnych (disclosure 
based system). Do jego działania potrzebne są m.in. trzy fundamentalne ele-
menty: KNF pozywający w sądach w imieniu poszkodowanych inwestorów, 
sprawny wymiar sprawiedliwości (m.in. wyspecjalizowanie w sprawach korpo-
racyjnych kancelarie) i aktywność inwestorska (shareholders activism). W Pol-
sce pomimo 25 lat istnienia rynku nie osiągnięto niezbędnych dla funkcjono-
wania rynku standardów działania pośredników (fiduciary duty, fair dealing, 
care). Niski poziom kompetencji finansowych Polaków sprawia, że niewielu 
inwestorów jest świadomymi użytkownikami prospektów emisyjnych60.

Przez ostatnie dziesięciolecie KNF koncentrował się na ochronie stabilności 
podmiotów sektora finansowego zaniechując rygorystycznej ochrony zaufania 
do samego rynku finansowego, który jako rozwiązanie instytucjonalne ulega 

60 Wg badań OECG kompetencje finansowe w Polsce znajdują się na wyjątkowo niskim poziomie. Zob.: 
https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/OECD-INFE-International-Survey-of-Adult-Financial-
Literacy-Competencies.pdf, (14.05.2020).
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degeneracji wskutek erozji kapitał symbolicznego61. Wymiar sprawiedliwo-
ści działa wyjątkowo powoli i jest nieefektywny w zwalczaniu przestępczości 
„białych kołnierzyków”. Instytucja pozwu zbiorowego nie działa w praktyce 
sądowej (class action)62.

Konieczność zatrudniania na własny koszt kosztownych kancelarii praw-
nych specjalizujących się w odzyskiwaniu środków od sprawców oszustw 
finansowych skutecznie zniechęca do podejmowania ryzyka inwestycyjnego.

Podmioty posiadające lepsze zabezpieczenia i przewagę kompetencyjną 
wygrały wyścig o pozostałości po upadku GetBack. Na przykład Haitong, 
który przygotowywał oferty akcji i obligacji niezabezpieczonych sam wymagał 
zabezpieczeń sięgających 200% kredytu. Największy wymierny koszt finan-
sowy skandalu korporacyjnego GetBack poniosło około 10 000 rozproszonych 
inwestorów nieprofesjonalnych posiadających najniższą siłę przetargową oraz 
ograniczoną zdolność do oceny rzeczywistego ryzyka.

Inwestorzy nieprofesjonalni nie dokonaliby inwestycji, gdyby posiadali 
pełną wiedzę o rzeczywistym obrazie Spółki. Grupa ta nie zdołała obronić 
swoich interesów w PPU będąc w konflikcie z posiadającymi lepsze zabezpie-
czenia prawne wierzycielami zabezpieczonymi (banki). De facto sektor ban-
kowy jest beneficjentem skandalu, gdyż zdołał wcześniej sprzedać do GetBack 
po zawyżonych cenach obciążające jego bilansezł.

Istnieje poważny koszt jakościowy, który poniesiemy wszyscy, a którego 
da się wycenić w kategoriach pieniężnych. Rynek kapitałowy to krwioobieg 
gospodarki. GPW to jego serce. Utrata zaufania inwestorów detalicznych do 
całej infrastruktury bezpieczeństwa rynku kapitałowego oznacza dalszy spadek 
stopy inwestycji w Polsce i kolejne utracone szanse rozwojowe. Inwestorzy są 
gotowi ponosić ryzyko inwestycyjne na trudnym zglobalizowanym rynku, ale 
pod warunkiem, że ryzyko kryminalne zostanie wyeliminowane z procesów 
inwestycyjnych przez organy państwa.

W polskim systemie prawnym brakuje szybko działającego prewencyjnie 
„finansowego fbI” łączącego kompetencje Knf i władzę dochodzeniowo-

61 Interesy mają nie tylko sami poszczególni uczestnicy rynku, ale także rynek kapitałowy sam w sobie. 
Konieczna jest ochrona interesu samego rynku kapitałowego jako rozwiązania instytucjonalnego. 
W USA SEC Enforcement Division występuje w sądach w imieniu poszkodowanych klientów. W Polsce 
nadzór jest niewydolny m.in. wskutek stworzenia tzw. supernadzoru w 2008 r. połączenia w KNF nad-
zoru nad skonfliktowanymi ze sobą sferami finansów – m.in. nadzoru bankowego i nadzoru nad ryn-
kiem kapitałowy.

62 Ustawa UD 74 (o odpowiedzialności karnej m.in. za nadużycia spółek) nie została przeprocesowana 
przez Sejm RP. Zob.: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2359,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-
odpowiedzialnosci-podmiotow-zbiorowych-za-czyn.html, (14.05.2020).
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-śledczą prokuratury. Trudności ze ściganiem regularnie powtarzających się 
afer finansowych są bezspornym dowodem konieczności powołania takiego 
organu. Przestępcom „w białych kołnierzykach” nie może się opłacać dokony-
wanie oszustw na rynku finansowym.

Alternatywnie, skoro już państwo zaakceptowało „disclosure based system” 
na rynku kapitałowym i nie chce ingerować ustawowo w rozwiązywanie pro-
blemu afer finansowych to w ramach „disclosure” poszkodowani powinni także 
uzyskać dostęp do utajnianych obecnie raportów KNF z podjętych czynności 
kontrolnych. Jeśli poszkodowany zechce bronić swoich praw w sądzie z wyko-
rzystaniem wynajętej za własne środki kancelarii prawnej, to musi przedsta-
wić twarde dowody. Tymczasem w obecnym kształcie regulacji, ze względu na 
priorytet ochrony stabilności sektora finansowego, tajemnica zawodowa obo-
wiązująca pracowników KNF, nie pozwala na udostępnianie wyników kontroli, 
czym chroni sprawców przestępstw finansowych.

Zdarzenie polegające na tym, że deloitte, jak i komitet audytu nie wykryły 
działającej w Spółce zorganizowanej grupy przestępczej, nie powinno się 
zdarzyć na tym etapie rozwoju infrastruktury zaufania rynku kapitałowego. 
Na dodatek Spółka posiadała nie rozproszony i niezainteresowany sprawami 
Spółki, anonimowy akcjonariat, ale profesjonalnego dominującego akcjona-
riusza – fundusz private equity abris Capital, którego profesjonalni nominaci 
zasiadali w radzie nadzorczej. Sama ludzka chciwość nie objaśnia wyjątko-
wego i seryjnego splotu prowadzących do skandalu okoliczności.

W ocenie autora, po takim zdarzeniu Deloitte (tak jak na Ukrainie PwC) 
powinien otrzymać zakaz atestacji sprawozdań finansowych innych JZP aż do 
wyjaśnienia63. Inni audytorzy JZP powinni zostać zweryfikowani pod kątem 
ich prawnej i finansowej zdolności do pokrywania strat inwestorów w przy-
padku powtarzania się takich skandali w przyszłości (wartość polis OC).

Skandal korporacyjny GetBack jest obiecującym obszarem badań nauko-
wych. Szczególnie interesujące jest zagadnienie istniejącego uprawnienia 
spółki do przeprowadzenia restrukturyzacji w przypadku ewidentnego jej 
użycia jako wehikułu do dokonania przestępstwa na szkodę jej rozproszonych 
obligatariuszy (tzw. PPU) oraz nadużywania formy prawnej spółki – woalu 
korporacyjnego przez dominujących jej akcjonariuszy i kwestia zwolnienia 
z odpowiedzialności za decyzje wpływające drastycznie na sytuację finansową 

63 Na Ukrainie po zniknięciu z PrivatBank 5,5 mld USD odebrano PwC prawo do dokonywania audytu. 
Zob.: https://www.ft.com/content/87956392-ce6a-3687-a0c2-ab368c2091cc?fbclid=IwAR2rycqnyB_
UUuk6dpC3c8dBr_l3tkS6KwGljXU3dNd9J4Lm1nJ8mpRszZI, (14.05.2020).
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innych interesariuszy (dopuszczalność przebicia woalu korporacyjnego w uza-
sadnionych przypadkach). Autor niniejszego tekstu ze względu na ograniczoną 
jego objętość i trwające śledztwo nie mógł sposób w pełni kategoryczny poka-
zać wszystkich obszarów nieprawidłowości.
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Rozdział 14
aspekt ekonomiczny  

zachowań autodestrukcyjnych

Proces, w którym rynki finansowe są determinantą zachowań wszystkich 
podmiotów w gospodarce nazywany finansjalizacją i powinien oznaczać nie 
tylko wzrost absolutnej i relatywnej wartości sektora finansowego, ale rów-
nież winien być ściśle powiązany ze zmianą jakościową (Dembinski 2012). 
Z klasyczną definicją finansjalizacji gospodarki mamy do czynienia, gdy rośnie 
udział systemu finansowego w generowaniu PKB, zaś w niektórych krajach 
sektor finansowy staje się lokomotywą wzrostu gospodarczego. L. Albański 
wskazuje w swojej publikacji skutki uboczne współczesnych społeczeństw kon-
sumpcyjnych, w których wysokim wskaźnikom cywilizacyjnym (takim jak np. 
niska stopa bezrobocia, wysoki wskaźnik PKB itd.) towarzyszy jednocześnie 
bardzo silne poczucie środowiskowego wyobcowania oraz dramat ludzi samot-
nych „w tłumie” (Albański 2010, 70). Przesunięcie akcentów – coraz mniejszą 
rolę odgrywają relacje międzyludzkie, coraz większą transakcje – skutkuje 
dewiacjami, w tym społecznymi, tj. odchyleniami od reguł działania społecz-
nego. Beneficjentem negatywnych skutków ubocznych (nie zawsze ekonomicz-
nych) w dążeniu do wzrostu gospodarczego może być społeczeństwo, dlatego 
w niniejszym rozdziale włączono zagadnienia psychologiczne, społeczne i eko-
nomiczne, aby przybliżyć ten aspekt.

Zachowania ludzkie są przedmiotem zainteresowań m.in. pedagogów, psy-
chologów, psychiatrów, kryminologów, socjologów, teologów, filozofów, jak 
i również ekonomistów. Człowiek bardzo często kieruje się emocjami, które 
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„(…) stanowią przeszkodę w podejmowaniu racjonalnych decyzji, (…) są 
subiektywnymi stanami wywołanymi przez określone bodźce” (Goldie 2009; 
Tyszka 2010, 127-129). W literaturze przedmiotu spotkać można wiele definicji 
emocji, np. Falkowski, Tyszka (2003) wskazują kilka rodzajów ekspresji emo-
cji, do których zaliczyć można: gniew, lęk, zmartwienie, lubienie, radość czy 
też zaskoczenie. Emocje z perspektywy ekonomicznej oznaczają głównie pro-
cesy psychiczne wyrażające się pobudzeniem organizmu, posiadają określony 
znak (dodatni lub ujemny), intensywność, treść i wywierają oddziaływanie na 
procesy decyzyjne. Według P. Zielonki (2001, 105) warunkiem koniecznym 
do powstania emocji jest pojawienie się sytuacji postrzeganej jako pozytywna 
lub negatywna dla czyichś interesów (Frijda 2005, 636). Krótkotrwałe emocje 
pozytywne mogą się przyczynić np. do zachowań euforycznych np. na rynku 
inwestycyjnym. Negatywne emocje natomiast mogą doprowadzić do zachowań 
panicznych, czynów autodestrukcyjnych, takich jak np. samookaleczenie, czy 
też samobójstwo, które zdefiniowane jest według Słownika Języka Polskiego 
(www.sjp.pwn.pl) oraz Encyklopedii Popularnej PWN (1982) jako zamierzone 
odebranie sobie życia. Samobójstwo to najtragiczniejszy przejaw dezintegra-
cji społecznej i osobowościowej. Motywację do działań autodestrukcyjnych, 
m.in. samobójstw charakteryzuje świadomość oraz pełna dobrowolność pod-
jęcia decyzji irracjonalnej bazującej na emocji, pomimo zachowania świado-
mości życia, a nie śmierci. Abstrahując od przyczyn zachowań autodestruk-
cyjnych (w tym przyczyn ekonomicznych), które będą opisane w dalszej części 
rozdziału należy wspomnieć, że na przestrzeni wieków poglądy na temat 
samobójstw były zróżnicowane. Arystoteles samobójstwo potępiał i uzna-
wał jako akt tchórzostwa i przestępstwo wobec państwu. Samobójstwo było 
według niego przejawem antyspołecznego zachowania (Arystoteles 1982, 3;  
Ajschines 2004, 257; Libanios 1953, 30, 61). Sokrates dopuszczał je jedynie 
w sytuacji braku wyjścia z sytuacji, zaś Epikur zezwalał na nie sądząc, że „czło-
wiek może podjąć decyzję ucieczki od życia, jeśli przestało go cieszyć i inte-
resować” (Marx 2003, 120-130). To jedne z wielu odniesień do czynów auto-
destrukcyjnych jakie można odnaleźć w literaturze przedmiotu. Współczesny 
człowiek żyje w warunkach sprzyjających powstawaniu emocji negatywnych 
oraz obcuje na co dzień ze stresem, z którym wiele osób sobie nie radzi. Zain-
teresowanie finansami behawioralnymi oraz wzrost liczby prób samobójczych 
w Polsce w ostatnich latach, tj. od 1999 do 2019 roku były główną motywacją 
do wykonania badań empirycznych w tym zakresie. Nadrzędnym celem roz-
działu jest odszukanie zależności między liczbą prób samobójczych w Polsce, 
a ich przyczynami na płaszczyźnie ekonomicznej. W rozdziale wykorzystano 
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metodę analizy danych statystycznych, zaś dane empiryczne pozyskano ze źró-
deł Głównego Urzędu Statystycznego oraz Komendy Głównej Policji z okresu 
1999-2019. Rozdział składa się z dwóch części. W pierwszej omówiono przy-
czyny społeczne (w tym ekonomiczne) działań autodestrukcyjnych, w drugiej 
natomiast przedstawiono wyniki badań empirycznych.

14.1. Czynniki społeczne i aspekt psychologiczny 
zachowań autodestrukcyjnych

Autodestrukcja jest zdefiniowana jako niszczenie samego siebie, zarówno 
pod względem fizycznym, jak i psychicznym. W literaturze przedmiotu za 
zachowania autodestrukcyjne uważa się każde zachowania, które w sposób 
bezpośredni lub pośredni zagrażają zdrowiu i/lub życiu człowieka oraz są 
podejmowane dobrowolnie i intencjonalnie (Suchańska 1998). B. Koćwińska- 
-Kiluk wspomina, że reguły kulturowe, oceniając potencjalną szkodliwość 
działań autodestrukcyjnych przyczyniły się do wyróżnienia autoagresji bezpo-
średniej zagrażającej życiu (samobójstwo) lub zdrowiu np. złe odżywianie się, 
nadużywanie alkoholu oraz innych używek, czy też prowokowanie innych do 
zachowań agresywnych wobec siebie (Boćwińska-Kiluk 2015, 68; Kubacka-
-Jasiecka 2006). Twórcą koncepcji samobójstw był E. Durkheim, który tłu-
maczy samobójstwo jednostki społecznym kontekstem i jednocześnie oskar-
żał wadliwie działające społeczeństwo o stwarzanie warunków ułatwiających 
realizację działań autodestrukcyjnych. Do najważniejszych czynników społecz-
nych samobójstw, można zaliczyć m.in.:

• płeć,
• wiek,
• stan cywilny,
• więzi rodzinne,
• miejsce zamieszkania,
• poziom wykształcenia,
• przewlekłe choroby

oraz najważniejsze z perspektywy niniejszego rozdziału:
• złe warunki ekonomiczne,
• nagła utrata źródła utrzymania.
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Według danych Komendy Głównej Policji, w 2019 roku w Polsce było  
11 961 prób samobójczych, z czego 8782 prób było dokonanych przez męż-
czyzn, czyli w 73,42% wszystkich przypadków samobójczych. Przeważnie były 
to osoby w wieku 30-34 lata (1363 próby, czyli 11,39% wszystkich prób samo-
bójczych w Polsce). Dokładnie 4798 (tj. 40,11%) przypadków samobójczych 
w Polsce było dokonanych przez osoby będące w stanie cywilnym kawaler/
panna, zaś 3738 (tj. 31,23%) w stanie cywilnym żonaty/zamężna. W roku 2019 
aż 8,7% przypadków samobójczych stanowiły osoby bezrobotne. Badacze są 
zgodni, że powody popełnienia czynów autodestrukcyjnych są różne w zależ-
ności od wieku osoby popełniającej samobójstwo. Czynniki oddziałujące na 
chęć targnięcia się na własne życie są inne w przypadku dzieci i młodzieży, 
 tj. w wieku 0-14 lat, a zupełnie inne wśród osób dojrzałych 30-60 lat i star-
szych 61-85 lat. Osoby małoletnie najczęściej nie popełniają samobójstw 
z powodów niedostatecznego stanu materialnego zasobów rodziny, lecz przede 
wszystkim ze względu na kłopoty w szkole i brak akceptacji społecznej wśród 
rówieśników, czy nawet rodziny. Motywy samobójcze osób powyżej 30 roku 
życia mają głównie charakter ekonomiczny, zdrowotny, rodzinny lub spo-
łeczny. Z perspektywy niniejszego rozdziału, kwestią ważną i obowiązkową do 
dalszego rozwinięcia są czynniki ekonomiczne, które w oparciu o statystyki 
można stwierdzić, że są częstym źródłem wielu zachowań autodestrukcyjnych. 
Czynniki społeczne i kulturowe nie odnoszą się wprost do okoliczności samo-
bójstw, jednakże stwierdzono ich znaczny związek pomiędzy występowaniem 
a liczbą zachowań autodestrukcyjnych, którymi są np.:

• rozpad małżeństw i problemy finansowe z tym związane,
• niepewność poprzez formę zatrudnienia, jak i  liczne zmiany 

w zatrudnieniu,
• zmiana ról społecznych pomiędzy kobietami a mężczyznami,
• coraz większe dążenie do samorealizacji, głównie w sferze zawodowej.

Młody wiek, tj. około trzydziestu kilku lat, płeć męska oraz brak zatrudnie-
nia są podstawowymi czynnikami ryzyka, które mogą oddziaływać na autode-
strukcję. Najpełniejszą definicję zjawiska autodestrukcji podał B. Hołyst, autor 
publikacji z zakresu kryminalistyki oraz kryminologii. Według autora samobój-
stwo „nie jest jedynie przypadkiem samounicestwienia się, lecz trwającym nie-
kiedy całymi latami ciągiem wzajemnie ze sobą powiązanych myśli oraz czy-
nów” (Hołyst 2018; Hołyst 1983, 121). Dramatyczne decyzje o samobójstwie, 
mogą być przyśpieszone poprzez takie czynniki, jak złe warunki ekonomiczne, 
czy też nagła utrata źródła utrzymania. Gdy jedna osoba lub więcej osób za 
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swoją zgodą lub wbrew swej woli, zostaje włączona do aktu samobójstwa, 
zdefiniowane jest to w literaturze przedmiotu jako samobójstwo rozszerzone, 
inaczej złożone lub kompleksowe (Durkheim 1968), z którym mamy bardzo 
często do czynienia w sytuacji problemów materialnych lub nagłej utraty źró-
dła utrzymania. Pomysły takiego typu bardzo często zdarzają w sytuacji „bez 
wyjścia”, którym sprawca chce zapobiec dla siebie i najbliższych. Samobój-
stwo rozszerzone z przyczyn ekonomicznych jest próbą ochrony najbliższych 
przed cierpieniem w przyszłości z tożsamego powodu, który był decydujący 
o podjęciu działań o charakterze autodestrukcyjnym. E. Durkheim definiuje 
takie samobójstwo jako samobójstwo egoistyczne przeciw społeczeństwu. 
Według autora liczba samobójstw jest odwrotnie proporcjonalna do integracji 
grupy, do której należą jako jej części składowe. Samobójstwa takie są również 
uważane z reguły za negatywny skutek uboczny współczesnych społeczeństw 
konsumpcyjnych, w których wysokim wskaźnikom cywilizacyjnym (takim jak 
np. niska stopa bezrobocia, wysoki wskaźnik PKB itd.) towarzyszy jednocze-
śnie bardzo silne poczucie środowiskowego wyobcowania oraz dramat ludzi 
samotnych „w tłumie” (Albański 2010, 70).

W dużej mierze zachowania autodestrukcyjne związane są z zaburzeniami 
psychicznymi, do których zaliczyć można m.in.:

• depresję,
• schizofrenię,
• alkoholizm.

Do czynników zwiększających ryzyko depresji można zaliczyć m.in.:
• zaniżoną samoocenę przejawiającą się porównywaniem siebie do 

innych, np. na płaszczyźnie materialnej,
• dążenie do samorealizacji w pracy zawodowej oraz osiąganie coraz 

wyższych celów pod ciągłą presją czasu oraz opinii innych,
• sytuacje bez wyjścia oraz sytuacje z życia dorosłego, takie jak utrata 

ukochanej osoby, nagła utrata pracy, czy też problemy finansowe 
mogą doprowadzić w końcowym rezultacie do stanów depresyjnych.

Czynniki pozytywne, jak i negatywne mogą być determinantami oddzia-
łującymi na emocje, sposób myślenia oraz w dłuższym horyzoncie czasu na 
zachowania, w tym zachowania o charakterze autodestrukcyjnym. Fakt, że 
negatywne czynniki przyczyniają się do powstawania emocji o ujemnym kie-
runku i w efekcie mogą prowadzić np. do próby samobójczej nie jest stwier-
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dzeniem nowym, jednakże w dobie kryzysu relacji międzyludzkich, również 
czynniki pozytywne mogą być determinantą oddziałującą i zwiększającą np. 
ryzyko chorób, takich jak depresja. Niespełnione i coraz wyższe oczekiwania 
ze strony partnerów w związkach, pracodawców, współpracowników są źró-
dłem nieradzenia sobie z trudami życia codziennego. Według danych z badań 
przeprowadzonych przez EZOP Polska (Epidemiologia zaburzeń psychia-
trycznych i dostępność psychiatrycznej opieki zdrowotnej) zgodnie z meto-
dyką Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ponad 2,4 mln Polaków cierpi 
na zaburzenia nerwicowe, ponad 904 tys. na zaburzenia nastroju, a ponad 
906 tys. na zaburzenia impulsywne. Reakcja na ciężki stres skutkowały np. 
w 2016 roku absencją chorobową trwającą łącznie ponad 5 mln dni. Z uwagi 
na ciężki stres i niemożność z tego powodu świadczenia pracy Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych w 2016 roku wydał około 315 tys. zaświadczeń lekarskich 
(EZOP Polska 2017).

Na rysunku 14.1 zaprezentowano najważniejsze czynniki ekonomiczne 
mające oddziaływanie na powstanie emocji pozytywnych lub negatywnych, 
które w dłuższym horyzoncie czasu mogą utrzymywać się jako nastroje, pro-
wadzące do zachowań autodestrukcyjnych. Czynniki ekonomiczne mogą się 
przyczynić do powstania emocji w krótkim horyzoncie czasu o nacechowaniu 
pozytywnym (dodatnim), jak i negatywnym (ujemnym). Obowiązkowo należy 
zaznaczyć fakt, że zarówno czynniki ekonomiczne wywołujące emocje pozy-
tywne, jak i negatywne mogą w dłuższym horyzoncie czasu przyczynić się, 
w mniejszym lub większym stopniu, pośrednim lub bezpośrednim udziale do 
zachowań autodestrukcyjnych. Coraz wyższe wymagania w codziennej pracy 
np. ze strony zarządu firmy, bezpośredniego przełożonego może doprowadzić 
np. do utraty balansu pomiędzy pracą zawodową a życiem osobistym, co może 
być determinantą oddziałującą na wzrost ryzyka depresji, a w efekcie do dzia-
łań zmierzających do samookaleczenia, czy też próby samobójczej. Wzrost pre-
sji ze strony właścicieli firm kreowanej poprzez systemy motywacyjne może 
skutkować również działaniem wbrew sobie, na granicy etyki, tym samym 
osiągając korzyści kosztem szeroko rozumianego otoczenia (moral hazard) 
(Pawłowicz 2019, 10).
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Rysunek 14.1. Wybrane czynniki ekonomiczne oddziałujące na zachowania autodestrukcyjne
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Źródło: opracowanie własne.

14.2. Analiza empiryczna samobójstw w Polsce 
z przyczyn ekonomicznych w latach 1999-2019

Dane empiryczne dotyczące liczby samobójstw w Polsce, prezentowane 
przez Główny Urząd Statystyczny odwołują się do danych zebranych przez 
Komendę Główną Policji. W związku z powyższym dla potrzeb niniejszego roz-
działu statystyki ogólnodostępne na stronie Policji wykorzystano jako główne 
źródło danych do przeprowadzenia badań naukowych. Liczba samobójstw 
w Polsce jest zbierana w celach statystycznych od 1926 r.
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Tabela 14.1. Liczba osób w zamachach samobójczych w Polsce w wybranych latach 
z okresu 1926-2019

Rok 1926 1945 1955 1999 2018 2019
Liczba prób samobójczych (szt.) 3903 1416 788 5182 11 167 11 961

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komendy Głównej Policji: www.statystyka.policja.pl/st/
wybrane-statystyki/zamachy-samobojcze, (04.07.2020).

Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli 14.1, można stwierdzić, 
że liczba prób samobójczych w Polsce w ostatnich dwudziestu latach wzro-
sła o 6779, czyli o 230%, zaś w odniesieniu do roku 1926 wzrosła o 8058, 
czyli o 306%. Trzykrotny wzrost liczby zamachów samobójczych w Polsce stał 
się powodem zwrócenia uwagi na przyczyny zachowań autodestrukcyjnych, 
w tym na przyczyny na płaszczyźnie ekonomicznej.

Rysunek 14.2. Struktura osób w próbach samobójczych zakończonych zgonem  
według przyczyny zamachu w 2019 roku
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11%

Śmierć bliskiej osoby
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20%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komendy Głównej Policji: www.statystyka.policja.pl/st/
wybrane-statystyki/zamachy-samobojcze, (04.07.2020).

Spośród 5252 zgonów, jedynie w 2350 przypadkach wiemy co były fak-
tyczną przyczyną próby zamobójczej. Wśród nich najczęstszymi przyczy-
nyami były choroby lub zaburzenia psychiczne (49%). Nieporozumienia 
rodzinne znalazły się na drugiej pozycji wśród źródeł zachowań autodestruk-
cyjnych (11%). Warto jednak zwrócić uwagę, iż z badania przeprowadzonego 
przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) wynika, że najczęstszą 
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przyczyną (występującą w 77% analizowanych przypadków) nieporozumień 
w rodzinie była sytuacja finansowa, gdyż aż w 49%, zaś bezrobocie członka 
rodziny w 28% (Falkowska 2020). Oczywiście dane różnią się w latach i są 
ściśle związane ze stopą bezrobocia w danym kraju. Można uznać, że liczba 
kłótni z powodu utraty pracy lub złej sytuacji finansowej jest odwrotnie pro-
porcjonalna do stopy bezrobocia w danym regionie. W niniejszym rozdziale 
autor celowo odszedł od kwantyfikacji siły i kierunku korelacji pomiędzy 
stopą bezrobocia a  liczbą nieporozumień rodzinnych z  powodu np. złej 
sytuacji materialnej, gdyż nie to było celem rozdziału. Trzecią z kolei, naj-
bardziej istotną przyczyną samobójstw były złe warunki ekonomiczne oraz 
nagła utrata źródła utrzymania, gdyż były przyczyną 11% wszystkich samo-
bójstw zakończonych zgonami. Mówiąc najogólniej to złe warunki mate-
rialne (w tym złe warunki ekonomiczne oraz nagła utrata pracy) są częstszą 
przyczyną zgonów od zawodów miłosnych, gdyż te jedynie w 9% są źródłem 
działań autodestrukcyjnych. Nawet śmierć bliskiej osoby nie oddziałuje tak 
istotnie na zachowania autodestrukcyjne, jak problemy materialne. Śmierć 
kogoś z rodziny była przyczyną jedynie 4% wszystkich samobójstw zakoń-
czonych zgonem w roku 2019 i była prawie trzykrotnie niższa od czynów 
autodestrukcyjnych spowodowanych kwestią finansową. Jeśli przyjmiemy 
założenie, że nieporozumienia rodzinne będące źródłem 11% samobójstw 
w Polsce, aż w 77% są wynikiem kłótni z powodu ogólnie przyjętej złej sytu-
acji materialnej lub utraty pracy to należy uwzględnić, że 77% z 11% stanowi 
dodatkowe 8,47%, na które również należy zwrócić uwagę z perspektywy 
celu niniejszego rozdziału. Po skumulowaniu obu wartości można stwierdzić, 
że wśród wszystkich prób samobójczych zakończonych zgonem, aż w 19,47% 
były one spowodowane ogólną, złą sytuacją materialną (wliczamy w to złą 
sytuację materialną, nagłą utratę źródła utrzymania oraz kłótnie rodzinne 
spowodowane wcześniejszymi aspektami).
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Tabela 14.2. Liczba osób w zamachach samobójczych w Polsce w odniesieniu do stopy 
bezrobocia w latach 1999-2019

Lata
Stopa bezrobocia 

w Polsce
 (dane w %)

Liczba prób 
samobójczych 
 (dane w szt.)

Liczba prób 
samobójczych 

z przyczyn 
ekonomicznych* 

(dane w szt.)

Wskaźnik dynamiki
liczby prób 

samobójczych 
z przyczyn 

ekonomicznych*
(dane w %)

1999 13,1 5182 512 X
2000 15,1 5621 568 10,94
2001 17,5 5712 604 6,34
2002 20,0 5928 608 0,66
2003 20,0 5467 548 -9,87
2004 19,0 5893 547 -0,18
2005 17,6 5625 503 -8,04
2006 14,8 5152 388 -22,86
2007 11,2 4658 258 -33,51
2008 9,5 5237 332 28,68
2009 12,1 5913 501 50,9
2010 12,4 5456 452 -9,78
2011 12,5 5124 448 -0,88
2012 13,4 5791 505 12,72
2013 13,4 8575 619 22,57
2014 11,4 10 207 725 17,12
2015 9,7 9973 507 -30,07
2016 8,2 9861 507 0
2017 6,6 11 139 563 11,05
2018 5,8 11 167 476 -15,45
2019 5,2 11 961 419 -11,97

*  do powodów ekonomicznych zaliczono nagłą utratę źródła utrzymania oraz złe warunki ekonomiczne czcionką 
pogrubioną oznaczono wskaźniki dynamiki przekraczające 30%.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Komendy Głów-
nej Policji.

Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli 14.2 można stwierdzić, że 
wskaźniki dynamiki przekraczające 30% dotyczyły lat 2007 (-33,51%), 2009 
(50,9%) oraz 2015 (-30,07%). W roku 2007 odnotowano spadek liczby prób 
samobójczych z powodów ekonomicznych o 33,51% w stosunku do roku 2006 
przy jednoczesnym spadku stopy bezrobocia o 3,6 punktów procentowych. 
W roku 2009 nastąpił wzrost liczby prób samobójczych o 50,9% (w podnie-
sieniu do roku poprzedniego) przy jednoczesnym wzroście stopy bezrobocia 
o 2,6 punktów procentowych, natomiast w roku 2015 nastąpił kolejny gwał-
towny spadek liczby samobójstw w Polsce o 30,07% (w odniesieniu do roku 
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poprzedniego) przy jednoczesnym spadku stopy bezrobocia o 1,5 punktów 
procentowych.

Tabela 14.3. Próby samobójcze z przyczyn ekonomicznych w odniesieniu do ogólnej 
liczby samobójstw w Polsce w latach 1999-2019

Lata Bezrobocie w Polsce 
 (dane w %)

Stosunek liczby prób samobójczych 
z przyczyn ekonomicznych do ogólnej liczby 

samobójstw (dane w %)
1999 13,1 9,88
2000 15,1 10,10
2001 17,5 10,57
2002 20,0 10,26
2003 20,0 10,02
2004 19,0 9,28
2005 17,6 8,94
2006 14,8 7,53
2007 11,2 5,54
2008 9,5 6,34
2009 12,1 8,47
2010 12,4 8,28
2011 12,5 8,74
2012 13,4 8,72
2013 13,4 7,22
2014 11,4 7,10
2015 9,7 5,08
2016 8,2 5,14
2017 6,6 5,05
2018 5,8 4,26
2019 5,2 3,50

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Komendy Głów-
nej Policji. 

Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli 14.3 dokonano obliczeń 
współczynnika korelacji Pearsona, który wyniósł 0,8864, który oznacza, że 
z prawdopodobieństwem 0,05 korelacja między stopą bezrobocia w Polsce 
a stosunkiem liczby prób samobójczych z powodów ekonomicznych do ogól-
nej liczby prób samobójczych jest istotna statystycznie (korelacja silna). Wynik 
t-studenta również wykazał istotność statystyczną badanych zmiennych (t-stu-
dent = 4,80, p-value = 0,000022). Dane z tabeli 14.3 zostały naniesione na 
rysunek 14.3.

64 Współczynnik korelacji Pearsona przy poziomie istotności 0,05 oraz N=18 stopni swobody.
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Rysunek 14.3. Korelacja między stopą bezrobocia w Polsce a liczbą prób samobójczych 
z powodów ekonomicznych
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P = 0,88

Źródło: opracowanie własne.

Korelacja jest dodatnia, co można zaobserwować na rysunku 14.3. Analizu-
jąc dane empiryczne zaprezentowane w niniejszym rozdziale można odnieść 
wrażenie, że czynniki ekonomiczne, takie jak zła sytuacja materialna oraz 
nagła utrata źródła zaufania (oraz kłótnie nimi spowodowane) mogą być wio-
dącymi przyczynami zachowań autodestrukcyjnych. Z jednej strony, rosnąca 
stopa bezrobocia w danym kraju może doprowadzić do złej sytuacji material-
nej wielu rodzin, ale z drugiej strony, spadająca stopa bezrobocia charaktery-
zująca wiele społeczeństw konsumpcyjnych uważana jest również w literatu-
rze przedmiotu jako źródło zachowań prowadzących np. do samookaleczenia, 
czy też próby samobójczej. Otóż stopę bezrobocia można scharakteryzować 
jako miecz obosieczny (Favazza 1992; Kubacka-Jasiecka 2006). Próby samo-
bójcze są uważane za negatywny skutek uboczny współczesnych społeczeństw 
konsumpcyjnych, w których wysokim wskaźnikom cywilizacyjnym, takim jak 
niska stopa bezrobocia, czy też wzrost PKB per capita towarzyszy jednocześnie 
bardzo silne poczucie środowiskowego odosobnienia. W poprzednich tabe-
lach zaprezentowano odniesienie liczby prób samobójczych z powodów eko-
nomicznych do stopy bezrobocia w Polsce, natomiast w tabeli 14.4 dokonano 
prezentacji liczby prób samobójczych w Polsce do PKB per capita, uważany za 
znaczący wskaźnik zamożności państwa.
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Tabela 14.4. Liczba prób samobójczych w odniesieniu do PKB per capita w Polsce 
w latach 1999-2019

Lata Liczba prób samobójczych
 (dane w szt.)

PKB per capita 
(dane w zł)

1999 5182 17 593
2000 5621 19 527
2001 5712 20 391
2002 5928 21 203
2003 5467 22 148
2004 5893 24 438
2005 5625 25 955
2006 5152 28 056
2007 4658 31 158
2008 5237 33 741
2009 5913 35 658
2010 5456 37 524
2011 5124 40 669
2012 5791 42 285
2013 8575 43 034
2014 10 207 44 705
2015 9973 46 814
2016 9861 48 433
2017 11 139 51 776
2018 11 167 55 202
2019 11 961 59 229*

*dane szacunkowe GUS
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Komendy Głów-

nej Policji.

W tabeli 14.4 zaprezentowano związek pomiędzy liczbą prób samobójczych 
w Polsce a PKB per capita, współczynnik korelacji P wyniósł 0,83 (co oznacza 
silną korelację o kierunku dodatnim65. Występująca silna istotność statystyczna 
pomiędzy badanymi zmiennymi potwierdza, iż wysokim wskaźnikom cywiliza-
cyjnym towarzyszy bardzo silne poczucie środowiskowego wyobcowania oraz 
dramat ludzi samotnych „w tłumie”.

*   *   *
Aspekt ekonomiczny zachowań autodestrukcyjnych, który został poruszony 

w niniejszym rozdziale zobowiązywał do ujawnienia dwóch płaszczyzn pro-
wadzących np. do prób samobójczych. Z jednej strony, wysoka stopa bezrobo-

65 Współczynnik korelacji Pearsona przy poziomie istotności 0,05 oraz N=18 stopni swobody.
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cia w sposób bezpośredni wpływa negatywnie na ekonomiczne warunki życia 
wielu rodzin. Z drugiej natomiast strony, niska stopa bezrobocia uwypukla 
problemy występujące w społeczeństwie, z którymi jednostki sobie nie radzą. 
Samobójstwo jednostki można powiązać niewątpliwie ze społecznym kontek-
stem i wskazać wadliwie działające społeczeństwo o stwarzanie warunków 
ułatwiających realizację działań autodestrukcyjnych. Nieracjonalność podej-
mowanych decyzji występuje bowiem zawsze, zarówno przy wysokiej sto-
pie, jak i niskiej stopie bezrobocia. Można przyjąć założenie, że jeśli ryzyko 
podejmowania nieracjonalnych decyzji przez społeczeństwo (prowadzących 
do autodestrukcji) występuje zawsze, to nie warto zarządzać takim ryzykiem. 
Stwierdzenie takie jest niewątpliwie błędne. Trafniejsze powinno oprzeć się 
na modelu zarządzania adekwatnym do problemów z jakim boryka się spo-
łeczeństwo. Zarządzanie zachowaniami jednostki, prowadzącymi do prób 
samobójczych winno zatem bazować na dopasowanych do aktualnych pro-
blemów społecznych, narzędziach, zadaniach, decyzjach celem ograniczenia 
ryzyka podejmowania decyzji, które prowadzą do destrukcji. Niestety „samot-
ność w tłumie” oraz jej negatywne konsekwencje to jeden z efektów ubocznych 
współczesnych społeczeństw konsumpcyjnych i tym samym skutek uboczny 
współczesnej finansjalizacji ukierunkowanej na wzrost gospodarczy.
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Marta MacIeJasz-ŚwIątkIewIcz

Rozdział 15
Czarne finanse jako determinanta 

rozwoju rynku finansowego

Współczesny rynek finansowy staje się coraz bardziej skomplikowany 
i wszechobecny, a ludzie każdego dnia mają do czynienia ze zjawiskami finan-
sowymi. Ma to bezpośredni związek z procesem finansjalizacji. Osoby, które 
nie potrafią korzystać z oferty rynku usług finansowych mogą być narażone 
na różnego rodzaju niekorzystne konsekwencje, do których zaliczyć można 
wykluczenie finansowe, pętlę zadłużenia (Dąbrowski 2017, 207), różnego 
rodzaju uzależnienia o podłożu finansowym, a także niebezpieczeństwo bycia 
wykorzystanym przez osoby o niejasnych intencjach. Tę sferę aktywności 
finansowej, w obrębie której jedna ze stron ma nieuczciwe intencje i poprzez 
różnego rodzaju manipulacje doprowadza do straty drugą stronę, określa się 
jako czarne finanse (Masciandaro, Takáts, Unger 2007, ix). Ich istnienie jest 
nieodłączną częścią rynku finansowego, jednak stosunkowo rzadko opisywaną 
w literaturze. Ponadto czarne finanse przedstawiane są zazwyczaj jako zjawi-
sko negatywne, a przecież oddziałują one też pozytywnie na rynek finansowy. 
Można zatem stwierdzić, że czarne finanse są stałym elementem procesu roz-
woju rynku finansowego i procesu finansjalizacji (Gemzik-Salwach, Opolski 
2016). Celem niniejszego rozdziału jest zatem przedstawienie czarnych finan-
sów jako zjawiska finansowego, które w różny sposób oddziałuje na gospo-
darkę i rynek finansowy.
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15.1. Czym są czarne finanse?

Analizy rynku finansowego zazwyczaj skupiają się na legalnej części rynku, 
co pozwala opisać zachowania podmiotów, które są jawne i mają uczciwe cele. 
Jednak jest to powszechnie znaną kwestią, że nie wszystkie aktywności pod-
miotów są jawne i mają zazwyczaj pewien ukryty cel. Tę właśnie sferę aktyw-
ności ludzi, w obrębie której jedna ze stron ma nieuczciwe intencje i poprzez 
różnego rodzaju manipulacje doprowadza do straty drugą stronę, określa się 
jako czarne finanse (Masciandaro, Takáts, Unger 2007). Do tej kategorii należą 
różnego rodzaju oszustwa i przestępstwa o podłożu finansowym.

Oszustwo finansowe jest świadomym działaniem, mającym na celu uzyska-
nie korzyści w sposób nieuczciwy i niezgodny z prawem. O oszustwie świad-
czy fałszywe przedstawianie faktów i ich modyfikowanie oraz brak jawności 
działania. Głównym celem sprawcy jest chęć pozyskania znacznych środków 
finansowych w łatwy i szybki sposób. W tym kontekście należy rozróżnić poję-
cie przestępstwa gospodarczego od oszustwa finansowego. Przestępstwo jest 
określone w prawie karnym, natomiast oszustwo staje się przestępstwem, gdy 
tak będzie wynikało z przepisów (Fijałkowska 2013, 116-119; Kaczmarek 2010; 
Kutera 2008; Wójcik 2008). Oszustwo zostało opisane w art. 286 kk. Zgodnie 
z nim „kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę 
do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą 
wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należy-
tego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wol-
ności od 6 miesięcy do lat 8” (Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks karny). 
Inaczej mówiąc oszustwo to świadome wprowadzenie kogoś w błąd lub wyzy-
skanie czyjegoś błędu dla własnej korzyści majątkowej.

Oszustwa finansowe posiadają pewne wspólne cechy, jednak mimo to każde 
z nich jest inne. Są różni sprawcy, różne motywy, różne dziedziny i odmienne 
skutki. Występuje kilka przesłanek oszustwa i tylko spełnienie się łącznie ich 
wszystkich umożliwia ich orzeczenie. Przesłankami oszustwa są (Oszustwo 
i wyłudzenie – Info Prawne, praktyka spraw karnych 2017):

• wprowadzenie w błąd, czyli wytworzenie w świadomości innej osoby 
fałszywego obrazu pewnego wycinka rzeczywistości. Osoba wprowa-
dzona w błąd przyjmuje za pewne, że dana okoliczność jest taka, jak 
myśli. Jest to tzw. „oszustwo czynne”, które polega na podstępnym 
doprowadzeniu pokrzywdzonego do mylnego wyobrażenia o określo-
nym stanie rzeczy;
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• wyzyskanie błędu, czyli zaniechanie skorygowania błędnego obrazu 
rzeczywistości, który ma dana osoba i podjęcie działań w oparciu o to 
błędne przekonanie. Jest to tzw. „oszustwo bierne”, które polega na 
świadomym skorzystaniu z mylnego wyobrażenia o rzeczywistości, 
w jakim znajduje się pokrzywdzony. Sprawca wyzyskuje błąd, gdy 
wie o błędnym przekonaniu pokrzywdzonego co do określonych fak-
tów, ale nie czyni nic, by go z tego błędu wyprowadzić;

• działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyli dążenie do 
uzyskania korzyści dla siebie lub osoby trzeciej na skutek rozporzą-
dzenia mieniem przez osobę wprowadzoną w błąd;

• osiągnięcie korzyści majątkowej, czyli finalne doprowadzenie do roz-
porządzenia mieniem przez osobę wprowadzoną w błąd.

Czarne finanse należy jednak oddzielić od innych pojęć w pewnym stopniu 
zbliżonych do nich, takich jak shadow banking (bankowość cienia, bankowość 
równoległa lub bankowość alternatywna). Bywa ona rozumiana jako banko-
wość nieregulowana i nienadzorowana, czyli element gospodarki nieformal-
nej, działającej na granicy prawa lub poza prawem (Solarz 2014, 10). Czarne 
finanse nie mogą być utożsamiane z bankowością cienia, ponieważ ich zakres 
podmiotowy jest szerszy, ale przedmiot badania węższy, gdyż skupia się wła-
ściwie wyłącznie na aktywności dokonywanej niezgodnie z przepisami prawa, 
a bankowość równoległa nie musi być z założenia realizowana w złej intencji. 
Nie ulega jednak wątpliwości, że oba te zjawiska wywierają wpływ na funkcjo-
nowanie rynku finansowego, a zdaniem niektórych badaczy są wręcz odpowie-
dzialne za pojawiające się kryzysy finansowe.

15.2. Przykłady aktywności w obrębie czarnych finansów

Jednym z przykładów oszustw finansowych są piramidy finansowe. Pira-
mida finansowa jest opisywana jako struktura, w której zysk uczestnika jest 
uzależniony od późniejszych wpłat innych osób, będących niżej w strukturze 
piramidy. Dla jej istnienia konieczny jest stały napływ nowych uczestników, 
co oznacza, że w dłuższej perspektywie czasowej zawsze jest ona skazana na 
porażkę (Pachucki 2016, 6). Bardziej dosadny opis znajduje się w opracowaniu 
U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), zgodnie z którym piramida 
finansowa jest oszustwem inwestycyjnym zakładającym wypłatę rzekomych 

06_Gospodarka i społecze�stwo w dobie finansjalizacji.indd   289 2020-10-20   14:28:41



A. Gemzik-Salwach, K. Opolski (redakcja) – Gospodarka i społeczeństwo w dobie finansjalizacji

cedewu.pl290

zysków istniejącym inwestorom z funduszy wniesionych przez nowych inwe-
storów (Masiukiewicz 2015, 14). Zgodnie ze stanowiskiem FBI, pieniądze są 
zbierane od nowo przyjętych osób, aby spłacić zobowiązania wobec wcze-
śniejszych wierzycieli i tym sposobem zniwelować ryzyko podejrzeń ze strony 
klientów o niewypłacalność instytucji lub nielegalność przedsięwzięcia (Masiu-
kiewicz 2015, 15). Zdaniem B. Giertych (2019, 39) „piramidy finansowe pole-
gają na takiej konstrukcji danego przedsięwzięcia gospodarczego (…), która 
zakłada osiąganie zysków przez osoby inwestujące lub powierzające mienie 
w początkowym okresie. Następnie, osiągane korzyści przyciągają nowych 
inwestorów oraz sprawiają, że „starzy” uczestnicy inwestują więcej”. A zatem 
piramida trwa dopóty, dopóki napływ środków od nowych klientów przewyż-
sza sumę wypłat dla dotychczasowych klientów (w tym odsetek).

Rosnąca popularność Internetu jako kanału dystrybucji, jakkolwiek 
pozwala na szybsze przeprowadzanie transakcji i realizowanie ich na znacz-
nie szerszą skalę w ujęciu terytorialnym, to jednak niesie ze sobą zagrożenie 
anonimowości i braku możliwości zweryfikowania rzeczywistych intencji 
osoby oferującej produkty czy usługi. W odniesieniu do produktów finanso-
wych stwarza to realne zagrożenie poniesienia straty rzeczowej (wynikającej 
z nieotrzymania zakupionego produktu) i utraty środków. Rozwój techno-
logii informatycznych oraz Internetu jako kanału dystrybucji jest postrze-
gany jako jedna z ważniejszych przyczyn drastycznego wzrostu przestępstw 
ekonomicznych w ciągu ostatnich dwudziestu lat (Bela, Bolesławska, 2005, 
21). Przyczynia się to również to powstawania specyficznych grup (społecz-
ności wirtualnych), które opierają się nie na kontakcie bezpośrednim, lecz na 
kontakcie poprzez różnego rodzaju fora i czaty dyskusyjne. Społeczności te 
mogą być rozproszone, ale zazwyczaj łączy je jakieś wspólne zainteresowa-
nie (Boruch 2009, 48), np. chęć zarobkowania. W społecznościach wirtual-
nych relacje opierają się na wymianie myśli i poglądów oraz na wzajemnym 
zaufaniu, a forum internetowe jest miejscem tworzenia się opinii na okre-
ślony temat. Oznacza to, że jeśli członkowie społeczności wypowiadają się 
pozytywnie na jakiś temat, pozostali zazwyczaj im ufają i na tej podstawie 
podejmują własne decyzje.

Innymi przykładami oszustw finansowych mogą być (Oszustwo i wyłudze-
nie – Info Prawne, praktyka spraw karnych 2017):

• wyłudzenie pieniędzy, kiedy sprawca wprowadza pokrzywdzonego 
w błąd i doprowadza do przekazania mu określonych kwot w zamian 
za nieistniejące usługi, przedmioty lub rzeczy;
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• wyłudzenie kredytu lub pożyczki polegające na udzieleniu niepraw-
dziwych informacji instytucji, u której sprawca stara się o kredyt 
(Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks karny, art. 287 § 1);

• oszustwa komputerowe (Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks 
karny, art. 298) polegające na: przetwarzaniu, gromadzeniu, prze-
kazywaniu, zmianie, usuwaniu lub wprowadzaniu danych informa-
tycznych przez osobę nieupoważnioną, której celem jest uzyskanie 
korzyści majątkowej kosztem innej osoby, lub wyrządzenie jej szkody;

• oszustwa ubezpieczeniowe (Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks 
karny, art. 298), które polegają na spowodowaniu wypadku w celu 
uzyskania odszkodowania z tytułu ubezpieczenia;

• oszustwa kapitałowe lub giełdowe (Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. 
o obrocie instrumentami, poz. 1538 ze zm.);

• oszustwa podatkowe (Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks 
karny skarbowy, art. 56 § 1), które polegają na podaniu przez 
podatnika nieprawdy lub zatajeniu prawdy bądź też niezawiado-
mieniu o zmianie danych, przez co następuje narażenie Skarbu 
Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego na uszczuplenie 
wpływów podatkowych.

15.3. Czy czarne finanse mogą zmieniać rynek 
finansowy?

Skutki czarnych finansów dla gospodarki mogą być bardzo różne, zarówno 
pozytywne, jak i negatywne, bezpośrednie i pośrednie, ekonomiczne, społeczne 
czy polityczne oraz krótko- i długookresowe.

W kontekście ekonomicznym skutki te mogą dotyczyć (Unger 2007, 
149-150):

• oddziaływania na aktywność przedsiębiorczą,
• oddziaływania na poziom cen,
• oddziaływania na poziom i strukturę konsumpcji czy oszczędności,
• efektów produkcji,
• zatrudnienia,
• wzrostu gospodarczego.
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Natomiast w kontekście czysto finansowym:
• płynności sektora finansowego,
• reputacji sektora finansowego,
• integralności i stabilności sektora finansowego,
• stanu finansów publicznych.

Odnosząc się do skutków ekonomicznych istnienie czarnych finansów 
może powodować zmianę w schematach wydawania środków finansowych. 
Zgodnie z wynikami badań Walkera osoba dokonująca oszustw finansowych 
zazwyczaj reprezentuje inny wzorzec wydawania pieniędzy, tj. kupuje dobra 
bardziej kosztochłonne, wyższego rzędu jak nieruchomości, dzieła sztuki 
itp. (Walker 1995, za: Unger 2007, 150). Potwierdzają to badania Meloena 
i współpracowników. Wynika z nich, że większość środków pochodzących 
z przestępstw (57%) jest przeznaczana na typowe inwestycje, takie jak loko-
wanie w banku, kupno akcji, obligacji, opcji czy innych papierów wartościo-
wych. Gromadzenie oszczędności oraz zakładanie i prowadzenie działalności 
gospodarczej (zarówno legalnej, jak i nielegalnej) stanowi łącznie 32% dzia-
łań. Najrzadziej (11%) środki z przestępstw przeznaczane są na konsumpcję 
dóbr luksusowych, takich jak biżuteria, dzieła sztuki, samochody, łodzie czy 
samoloty (rysunek 15.1).

Rysunek 15.1. Wydatki środków pozyskanych w drodze przestępstwa  
(Dania, 52 sprawy kryminalne, 2003)

Typowe inwestycje

Styl konsumpcyjny i dobra luksusowe

Oszczędności i prowadzenie działalności

Źródło: Meloen, Landman, van Eekelen, van Soest (2003, 246) za Unger (2007, 152).
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Dalszym skutkiem takich zachowań może być sztuczny wzrost cen wynika-
jący z tego, że oszukujący są skłonni zapłacić wyższe ceny za nabywane dobra 
(Keh 1996, za Unger 2007, 156). Przez to dobra chętniej nabywane przez oszu-
stów stają się trudniej dostępne dla przeciętnego obywatela. Negatywnym skut-
kiem istnienia czarnych finansów mogą też być straty ponoszone przez instytu-
cje finansowe oraz podważenie zaufania do nich. Może to w dalszej kolejności 
powodować ucieczkę od legalnego rynku finansowego, który postrzegany jest 
jako niegodny zaufania (Unger 2007, 160-161).

Niewątpliwie negatywnym skutkiem czarnych finansów jest utrata docho-
dów publicznych, a w dalszej kolejności ograniczenie możliwości realizowa-
nia funkcji państwa. W przypadku działań powodujących zwiększenie ilości 
pieniądza w obiegu, może to prowadzić do inflacji oraz deprecjacji waluty 
krajowej. Czarne finanse oddziałują bowiem na bilans handlu zagranicznego. 
Zwiększony poziom życia wynikający ze zwiększonych dochodów może prze-
łożyć się na wzrost importu dóbr. Dodatkowo, jak pisze Baker, w przypadku 
czarnych finansów istnieje praktyka polegająca na zawyżaniu cen dóbr impor-
towanych, a zaniżaniu cen dóbr eksportowanych, co pogłębia negatywną 
strukturę bilansu handlowego (Baker 1999, 29-46).

Te działania mogą mieć dalszy wpływ na zmiany w popycie na pieniądz, 
kursach walutowych i stopach procentowych. Jak wykazały analizy MFW 10% 
wzrost efektów oszustw przekłada się na 6% spadek popytu na pieniądz. Dodat-
kowo, jak wskazuje Quirk, popyt na pieniądz pozytywnie koreluje z dochodem, 
a negatywnie z oczekiwaną stopą inflacji, stopą oprocentowania depozytów 
i oszustwami finansowymi (Quirk 1997).

Czarne finanse mają niestety również negatywny wpływ na stopę wzrostu 
gospodarczego. Zjednej strony, jak wskazuje Barlett, wynika to stąd, że środki 
finansowe są przekierowywane od bezpiecznych do bardziej ryzykownych 
przedsięwzięć, od produktywnych do jałowych, których jedynym celem jest 
„wybielenie” tych środków (Barlett 2002). Ponadto branże, które są wykorzy-
stywane w taki sposób wraz z utratą tej funkcji mogą ucierpieć, gdyż wycofanie 
z nich inwestycji, może doprowadzić nawet do ich upadku (McDowell 2001).

Z drugiej jednak strony, jak pokazuje Bagella i współpracownicy, kraje trans-
ferowe, przez które tylko przepływają środki pochodzące z oszustw ze względu 
na mniej restrykcyjną politykę, mogą czerpać korzyści wynikające z przycią-
gania kapitału pochodzącego z przestępstw bez ponoszenia bezpośrednich 
konsekwencji samych oszustw (Bagella, Becchetti, Cicero 2003, 347-366). Jak 
wykazali Ferweda i Bosma oddziaływanie czarnych finansów na gospodarkę 
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może być pozytywne, ponieważ zwiększeniu ulegają efekty gospodarcze, takie 
jak produkcja, dochody, zatrudnienie. Jednak w tym samym czasie rośnie rów-
nież skala popełnianych oszustw i to właśnie stanowi zagrożenie dla gospodarki 
oraz jej stabilności (Ferweda, Bosma 2005, za: Unger 2007, 172). Chociaż te 
pozytywne efekty makroekonomiczne nie mają legalnego charakteru, w konse-
kwencji rzeczywisty poziom życia obywateli ulega zwiększeniu.

Można dostrzec również pewną prawidłowość, iż niektóre narzędzia 
wykorzystywane początkowo do realizacji nielegalnych operacji mogą zostać 
z czasem zaadoptowane na rynku legalnym, a  ich wprowadzenie stwarza 
dodatkowy bodziec do rozwoju całego rynku finansowego oraz wprowadza 
element konkurencji dla dotychczasowych rozwiązań. Z kolei diagnozowanie 
oszustw finansowych pozwala na wprowadzanie nowych regulacji prawnych, 
dzięki którym poprawia się jakość i bezpieczeństwo całego rynku. Rośnie rów-
nież świadomość obywateli odnośnie do charakteru i skutków popełnianych 
oszustw. Takie spojrzenie na oszustwa finansowe pozwala na ich uporządko-
wanie i ocenę skutków ze względu na kolejność zdarzeń. Oznacza to, że oszu-
stwa finansowe mogą oddziaływać na rynek finansowy w dwojaki sposób:

• gdy najpierw dokonywane jest oszustwo, a po jego wykryciu w kon-
sekwencji wprowadzone zostają lepsze regulacje prawne,

• gdy wprowadzenie rozwiązań i  regulacji prawnych do legalnego 
obrotu następuje na podstawie działań, które podejmowane były 
w świecie przestępczym (np. pieniądz wirtualny).

*   *   *
Podsumowując rozważania przedstawione w tym rozdziale można zauwa-

żyć, że skutki czarnych finansów mają przede wszystkim charakter negatywny. 
Jednak nie należy ignorować faktu, że ich istnienie może stanowić bodziec do 
ulepszenia tego, co dzieje się na rynku legalnym. Podobnie jak w medycynie, 
występowanie różnych chorób determinuje potrzebę znalezienia lekarstwa, 
tak w finansach rynek nielegalny może dostarczać rozwiązań, które mogą 
zostać zaakceptowane i wprowadzone jako legalne, bądź zanegowane i odrzu-
cone, a poprzez tworzenie odpowiednich norm napiętnowane. Jednak nawet 
w takim przypadku będą istniały podmioty, które będą podejmowały ryzyko 
poniesienia kary, aby osiągnąć swoje nieuczciwe cele. Główną przyczyną oszu-
stwa jest bowiem chciwość oraz chęć szybkiego wzbogacenia się, najczęściej 
cudzym kosztem. Według teorii D.R. Cressey’a istnieją trzy czynniki, które 
mają bezpośredni wpływ na popełnienie oszustwa: okazja (opportunity), racjo-
nalizacja (rationalization) i presja (pressure).
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Rysunek 15.2. Trójkąt oszustw

Presja

Okazja Racjonalizacja

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Machado, Gartner (2018).

W pierwszej kolejności pojawia się presja, z którą wiąże się chęć szybkiego 
zarobku, pragnienie poprawienia standardu życia, czy chęć zakupu nowego 
produktu. Ta presja wiąże się z chęcią zaspokojenia odczuwanej potrzeby, przy 
jednoczesnym braku wystarczających możliwości (zasobów finansowych). 
Kolejnym elementem jest okazja, która może wynikać z niedoskonałych regula-
cji prawnych, występowania luk w systemie kontroli, niedopatrzeń czy innych 
zaniedbań. Z kolei racjonalizacja oznacza stosowanie różnych sposobów wyja-
śnienia konieczności popełnienia oszustwa przez osoby które się go dopusz-
czają (Machado, Gartner 2018).

Celem niniejszego rozdziału było przedstawienie czarnych finansów jako 
zjawiska finansowego, które w różny sposób oddziałuje na gospodarkę i rynek 
finansowy, co zostało uczynione. Można zatem stwierdzić z niemal 100% pew-
nością, że oszustwa na tle finansowym były, są i nadal będą występować. Pyta-
nie tylko, jakie będą ich skutki i czy być może istnieją sposoby, aby skutkom 
negatywnym zapobiegać? Jakkolwiek czarne finanse mają pewne korzystne 
skutki, z których najważniejszym jest oddziaływanie na wzrost gospodarczy, 
to jednak mają w głównej mierze konsekwencje negatywne. To one przema-
wiają za tym, że należy podejmować działania, które – z jednej strony – mogą 
niwelować te skutki, ale z drugiej – działania, które pozwolą uchronić się przed 
nimi. Jednym z takich działań jest właściwa edukacja ekonomiczna i finan-
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sowa, która pozwala lepiej przygotować podmioty do funkcjonowania na coraz 
bardziej skomplikowanym rynku. Wychodząc z takiego założenia, należy uznać 
za ważny cel społeczny przygotowanie obywateli do działania w warunkach, 
gdy rynki, instytucje i instrumenty finansowe są immanentnymi elementami 
współczesnych gospodarek i napiętnowanie działań, które zakłócają ich prawi-
dłowe funkcjonowanie. Przypadki jawnego wykorzystywania naiwności ludz-
kiej na masową skalę powinny być potępiane i nagłaśniane, aby w ten sposób 
uchronić innych przed wpadnięciem w podobną pułapkę.
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Jarosław JaneckI

Rozdział 16
dochody a niepewność konsumentów. 

aspekt teoretyczny  
i badania empiryczne dla polski

Czy pieniądze dają szczęście? Odpowiedź na to pytanie nie zawsze jest jed-
noznaczna, ale czy pieniądze wpływają na niepewność konsumenta? Teoria 
finansów oraz proces finansjalizacji budżetów gospodarstw domowych poka-
zuje na złożoność tego problemu. Celem rozdziału jest odpowiedzenie na to 
pytanie i weryfikacja przyczynowości pomiędzy dochodami a niepewnością 
konsumentów. Punktem odniesienia dochodów konsumenta będą dochody roz-
porządzalne konsumentów. Wykorzystane zostaną również testy koniunktury 
konsumenckiej w celu oceny niepewności konsumenckiej. Weryfikacja tytuło-
wej relacji będzie przeprowadzona przy wykorzystaniu testu przyczynowości 
w sensie Grangera.

W pierwszej części, zaprezentowano podstawowe zagadnienia i definicje 
związane z takimi terminami, jak: szczęście, niepewność, dobrostan emo-
cjonalny i subiektywny. W drugiej części przedstawione zostały teoretyczne 
aspekty relacji pomiędzy dochodami a niepewnością konsumentów. Podjęta 
została próba krytycznej analizy „paradoksu Easterlina” z jednoczesnym odnie-
sieniem do zagadnienia niepewności. Trzecia część zawiera krótką charakte-
rystykę testów koniunktury konsumenckiej w Polsce, które wykorzystywane są 
do oceny stopnia niepewności konsumentów. Przedstawiona została metoda 
weryfikacji przyczynowości pomiędzy dochodami a niepewnością konsumen-
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tów. Omówione zostały również wyniki przeprowadzonych analiz. Ostatnią 
część stanowi dyskusja z przeprowadzonych badań, podsumowanie oraz próba 
wskazania możliwych, kolejnych etapów badań.

16.1. Problem szczęścia i niepewności w badaniach 
naukowych

Finansjalizacja odnoszona jest często do „procesów, w których to rynek 
finansowy, zajmuje najpierw miejsce „zwolnione” przez państwo […]” (Lewicki 
2014, 155). Sektor finansowy, jak zauważa Łukasz Hardt, stwarza: „iluzję 
wręcz doskonałego zarządzania ryzykiem, daje fałszywe przekonanie uczest-
nikom rynku, że nic złego ich nie spotka…” (Hardt 2018). Tymczasem niepew-
ność jaka pojawia się wraz z kryzysami, pokazuje na ile złudne jest to odczu-
cie. Finansjalizacja gospodarki, której efektem jest rosnące znaczenie sektora 
finansowego i transakcji finansowych nie zapełnia luki zaufania w relacjach 
międzyludzkich, transakcjami finansowymi (Dembinski 2009). Ekonomiści 
charakteryzując dynamiczne zmiany jakie następują w gospodarkach na całym 
świecie, w tym szczególnie po kryzysie w latach 2008-2009, często podnoszą 
temat zjawiska podwyższonej niepewności. Niepewność często jest odnoszona 
do dylematów z jakimi ma do czynienia każdy z nas, czyli zarówno konsument, 
przedsiębiorca czy też inwestor na rynku finansowym. Stanisław Flejterski, 
wiąże postępującą finansjalizację z tworzeniem się tzw. finansów wysokiej 
niepewności i strachu (Flejterski 2007). Według niego konsumenci podejmują 
cztery rodzaje decyzji finansowych, a mianowicie decyzje: konsumpcyjne, 
oszczędnościowe, inwestycyjne oraz związane z zarządzaniem ryzykiem (Flej-
terski 2007). W tej oczywistej zależności należy również uwzględniać niepew-
ność konsumentów, jaka towarzyszy ich procesom decyzyjnym. Niekwantyfi-
kowalna niepewność, której emanacją są nastroje konsumentów, jest ważnym 
czynnikiem, na który można wpływać stosując odpowiednie instrumenty 
o naturze ekonomiczno-socjologicznej.

Podejście do zagadnienia niepewności konsumenta, wiąże się ze stopniem 
odczuwania pozytywnych lub negatywnych nastrojów. Niepewność jest jednak 
częścią szerszego terminu jakim jest poczucie szczęścia. Termin „szczęście” 
w naukach społecznych określany jest jako subiektywne postrzeganie własnej 
pomyślności, dobrostanu własnego życia. Harari twierdzi, że: „szczęście to 
zestrajanie własnych złudzeń co do znaczenia z panującymi złudzeniami zbio-
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rowymi” (Harari 2014). W badaniach z zakresu psychologii empirycznej (m.in. 
Czapiński 2017), zamiennie do terminu „szczęścia” stosuje się pojęcie „postawy 
wobec życia”, dobrostanu odczuwalnego/subiektywnego (subjective well-being). 
Subiektywny dobrostan – ocena życia odnosi się do myśli danej osoby o jej 
życiu, kładzie nacisk na jego ocenę66. Oprócz dobrostanu subiektywnego mamy 
również do czynienia z dobrostanem emocjonalnym ( emotional well-being), 
nazywanym również dobrostanem hedonicznym lub doświadczanym szczę-
ściem. Dobrostan emocjonalny odnosi się do jakości emocjonalnej codziennego 
doświadczenia jednostki, np.: częstotliwości i intensywności doznań radości, 
szczęścia, fascynacji, niepokoju, stresu, smutku, zmartwienia, złości, gniewu 
i uczuć, które czynią życie przyjemnym lub nieprzyjemny (Kahneman, Deaton 
2010). W ramach dobrostanu emocjonalnego będzie zatem mówa o zjawisku 
niepewności.

Podział na dobrostan subiektywny i dobrostan emocjonalny ma swoje kon-
sekwencje. W sytuacji, gdy myślimy o swoim życiu (dobrostan subiektywny), 
odnosimy się do wrażliwości na status społeczno-ekonomiczny. W przypadku 
dobrostanu emocjonalnego mówimy o wrażliwości na okoliczności wywołu-
jące pozytywne i negatywne emocje.

Na relacje pomiędzy szczęściem a niepewnością warto również spojrzeć 
z punktu widzenia krótkiego i długiego okresu. Szczęście w tym przypadku 
ma charakter długoterminowy, natomiast definicje nastrojów konsumenckich: 
niepewności lub jego braku (optymizmu) ma aspekt krótkoterminowy. Można 
bowiem postrzegać się jako osobę szczęśliwą i jednocześnie odczuwać wzrost 
niepewności, która ma wpływ na podejmowane decyzje konsumenckie. Wzrost 
niepewności konsumenta w krótkim okresie nie musi bowiem oznaczać, że 
staje się on mniej lub bardziej szczęśliwy. Podobnie jest w przypadku odczucia 
szczęścia. Naukowcy zauważyli, że choroba, tylko w krótkim okresie pogar-
sza nasze odczucie szczęścia. W dłuższym okresie, jeśli nie powoduje stałego 
pogarszania zdrowia i nie wiąże się z bólem, wówczas odczucie szczęścia 
osoby chorej nie różni się od osoby zdrowej (Harari 2014).

Czas ważny jest również z punktu widzenia decyzji zakupowych konsumen-
tów. Niepewność jest zaliczana do jednego z powodów prokrastynacji (odkła-

66 Różnicę pomiędzy oboma aspektami dobrostanu można uchwycić korzystając z badań Gallupa i indek-
su Gallup-Healthways Well-Being Index (GHWBI). Dobrostan emocjonalny oceniany jest na podstawie 
pytań o obecność w przeszłości różnych emocji, takich jak radość, szczęście, zmartwienie czy też stres 
i  zmartwienie. Z  kolei dobrostan subiektywny, oceniający życie mierzony jest za pomocą specjalnej 
skali (respondent ocenia swoje obecne życie od 0 „najgorsze z możliwych życie dla ciebie” do 10 „naj-
lepsze z możliwych życie dla ciebie”.
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danie w czasie) w zakupach konsumenckich (Greenleaf, Lehmann 1995). 
Jest to niepewność odnosząca się do konieczności zakupu danego produktu. 
Może ona być związana z efektem istnienia substytutów produktu, którym 
jest zainteresowany konsument, możliwością innego dostępu do zakupu pro-
duktu lub niechęcią do wydawania pieniędzy przez konsumenta. Niepewność 
konsumenta może odnosić się również do niepewności związanej z realizacją 
samego zakupu.

Podsumowując, niepewność konsumenta jest elementem jego dobrostanu 
emocjonalnego, w przeciwieństwie do dobrostanu subiektywnego konsumenta, 
który odnosi się do oceny życia przez daną osobę. Ponadto, niepewność konsu-
menta ma aspekt krótkoterminowy i może również odnosić się do prokrasty-
nacji decyzji podejmowanych przez konsumenta.

16.2. Dochody a niepewności konsumentów – teoria

Podział na dobrostan subiektywny i dobrostan emocjonalny jest ważny 
z punktu widzenia różnic jakie zachodzą w relacjach pomiędzy dochodami 
a niepewnością konsumentów. Do prekursorów badania szczęścia w ekono-
mii (ekonomii dobrobytu) należy Richard Easterlin, znany ze sformułowa-
nego w 1944 r. „paradoksu Easterlina” (Easterlin 1974, 1995), według którego 
wzrost satysfakcji nie następuje po osiągnięciu pewnego stopnia zamożności. 
Zatem, zgodnie z tym paradoksem, wraz z wyższymi dochodami rośnie poziom 
satysfakcji z życia jedynie do pewnego momentu, po jego osiągnięciu, dalszy 
wzrost dochodów nie wywołuje wzrostu satysfakcji z życia. Ponadto, zgodnie 
z „paradoksem Easterlina”, zależność pomiędzy satysfakcją z życia a pozio-
mem dochodów nie jest obserwowana pomiędzy krajami o różnych pozio-
mach dochodów. „Paradoks Easterlina” sugeruje, że nie ma związku między 
rozwojem gospodarczym społeczeństwa i jego średnim poziomem szczęścia. 
Easterlin zauważał, że w przypadku porównywania bogatych i biednych ludzi 
w danym kraju otrzymujemy różnice w poziomie szczęścia większe niż w przy-
padku, gdy porównujemy społeczeństwa krajów bogatych i biednych. Dowodzi 
to według Easterlina, że względne różnice w dochodach są czynnikiem wpły-
wającym na szczęście. Jeśli mamy do czynienia z sytuacją, że konsumenci są 
niezadowoleni, ponieważ ich sąsiedzi mają wyższe dochody, to równomierny 
wzrost dochodów nie powinien spowodować zmian w ich odczuciu dobro-
stanu (pisze o tym m.in. Luttmer (2005)).
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Według interpretacji Easterlina, ludzie dopasowują swoje aspiracje do 
poziomu dochodów (Easterlin 2001). Zatem poziom zadowolenia z życia nie 
zmienia się, ponieważ każdy wzrost w dochodach wywołuje u ludzi adekwatny 
wzrost w aspiracjach bądź pragnieniach. Fred Hirsch tłumaczy paradoks 
Easterlina występowaniem tzw. dóbr pozycjonalnych, czyli takich, które są 
osiągalne jedynie dla najbogatszych osób (Hirsch 1976). Fakt ten powoduje 
frustrację u osób, które pomimo wzrostu dochodów, nie mogą nabyć dóbr 
i usług pozycjonalnych. Inną interpretację proponuje Staffan Linder, według 
którego powyżej pewnego poziomu dochodów nie następuje wzrost konsump-
cji z uwagi na brak czasu (Linder 1970). Brak czasu jest zatem czynnikiem 
negatywnym, powodującym spadek satysfakcji (lub brak jej wzrostu) nawet 
w przypadku okresu dobrej koniunktury.

Nie ma pełnej zgodności odnośnie postulowanego przez Easterlina braku 
związku między dochodami a satysfakcją. W literaturze poruszającej ten 
temat znajdziemy zarówno wyniki potwierdzające, jak i podważające „para-
doks Easterlina”. Przykładowo Robert Skidelsky wraz z synem Edwardem 
w książce How Much is Enough? Money and the Good Life, potwierdzają 
paradoks Easterlina. Twierdzą, że na Zachodzie pieniędzy ludzie mają za 
dużo i że nie wpływają one na zadowolenie z życia. Odmienne poglądy pre-
zentują Stevenson i Wolfers, którzy uważają, że „paradoks Eaterlina” to jed-
nak przeszłość. Prowadząc badania na długich szeregach czasowych znaleźli 
on bowiem pozytywny związek między średnimi poziomami subiektywnego 
dobrobytu a PKB na mieszkańca w różnych krajach (Stevenson, Wolfers 
2008). Ekonomiści doszli do wniosku, że wzrost gospodarczy przyczynia się 
do odczucia szczęścia przez obywateli. Ich wyniki ich badań wskazują na 
istotną rolę dochodów bezwzględnych i bardziej ograniczonej roli w porów-
naniach względnych dochodów w określaniu szczęścia. Odrzucają oni silną 
wersję formy adaptacji, ponieważ uważają, że osoby mające coraz lepsze 
warunki materialne, mają coraz wyższe subiektywne odczucie szczęścia. 
Wzrost poziomu życia poprawia ich subiektywny dobrostan. Dopuszczają 
oni jednak nadal łagodniejsze formy adaptacji hedonicznej (Stevenson, Wol-
fers 2013). Krytyczną analizę paradoksu Esterlina przedstawili Kahneman 
i Deaton. Odnieśli się oni do często podnoszonego nie tylko w środowi-
sku naukowców problemu, czy „pieniądze kupują szczęście?” (Kahneman, 
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Deaton 2010). Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, jednak eko-
nomiści doszli do wniosku, że wysoki dochód poprawia ocenę życia (dobro-
stan subiektywny), ale nie wpływa na dobrostan emocjonalny. Wyniki badań 
przeprowadzonych przez Kahnemana i Deatona wskazują, że zaobserwo-
wane skutki długotrwałych różnic w dochodach są znacznie mniejsze, niż się 
intuicyjnie tego spodziewali67. Generalnie dochód gospodarstw domowych 
ma znaczenie zarówno dla dobrostanu emocjonalnego, jak i oceny życia. 
Uczeni wykazali jednak, że są takie sytuacje, w których dochód nie ma zna-
czenia dla dobrostanu emocjonalnego, a ma znaczenie tylko dla oceny życia. 
Co więcej, skutecznym bodźcem dla konsumentów jest zmiana procentowa, 
a nie bezwzględna dochodu.

Kahneman i Deaton zaobserwowali wyraźną różnicę pomiędzy reakcją 
dobrostanu emocjonalnego i oceny życia w zależności od wysokości docho-
dów. Dochody i edukacja są ściślej związane z oceną życia, ale stan zdrowia, 
samotność i palenie są relatywnie silniejszymi predyktorami dobrostanu emo-
cjonalnego, naszych codziennych emocji. Wniosek z badań jest taki, że wysokie 
dochody są silnie związane z subiektywnym dobrostanem, czyli satysfakcją 
z życia, niż z dobrostanem emocjonalnym (szczęściem). Powyżej pewnego 
poziomu stabilny dochód ma ograniczony wpływ na dobrostan emocjonalny. 
Zatem pieniądze mogą kupić naszą satysfakcję z życia, ale po osiągnięciu pew-
nego poziomu nie dają nam szczęścia.

W  tym kontekście należy wspomnieć o  teorii adaptacji (Helson 1964) 
i  tezie mówiącej o automatycznej utracie znaczenia emocjonalnego bodź-
ców w miarę ich powtarzania. Zgodnie z „paradoksem Easterlina” aspiracje 
ludzi rosną wraz z ich dochodami, a po zaspokojeniu podstawowych potrzeb, 
względne, a nie absolutne poziomy mają znaczenie dla poziomu szczęścia 
(Graham 2008). Jeśli jest tak rzeczywiście, to jest to zła informacja dla polity-
ków i ludzi odpowiedzialnych za politykę gospodarczą. W wersji ekstremalnej, 
zgodnie ze znanym w psychologii mechanizmem „hedonicznego kołowrotka”  
(hedonic treadmill), działania w zakresie polityki gospodarczej nie przyniosą 
trwałych efektów w  postaci trwałego podniesienia odczucia szczęścia na 
wyższy poziom, ponieważ odczucie szczęścia indywidualnego konsumenta 
wraca do punktu wcześniejszego. Powtarzalność bodźców (większości, ale nie 
wszystkich) powoduje utratę ich wartości hedonistycznej, człowiek po prostu 

67 Kahneman, Deaton (2010) korzystając z danych Gallup Organization oraz wskaźnika Gallup-Health-
ways Well-Being Index (GHWBI). Na podstawie odpowiedzi udzielonych przez 450 000 mieszkańców 
USA ankietowanych w 2008 i 2009 r. ekonomiści analizowali szczegółowo subiektywne samopoczucie 
(dobrostan) amerykańskich konsumentów.
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zaczyna się do nich przyzwyczajać. Jako przykład „hedonicznego kołowrotka” 
podaje się m.in. przypadek zwycięzców loterii pieniężnych (Brickman, Coates, 
Janoff-Bulman 1978). Okazuje się, że po kilku miesiącach od wygranej, poziom 
szczęścia zwycięzców nie różnił się znacząco od momentu przed wygraną. 
Nastąpił powrót do poziomu dobrostanu psychicznego sprzed wygranej. Jak 
pisze Czapiński: „szczęście kręci się w kółko i ciągle niezależnie od okoliczno-
ści, wraca w to samo miejsce” (Czapiński 2017).

Powyższe rozważania prowadzą do kilku wniosków. Po pierwsze, wysokie 
dochody są silniej związane z dobrostanem subiektywnym, czyli satysfakcją 
z życia, niż z dobrostanem emocjonalnym. Po drugie, po osiągnięciu pewnego 
poziomu dochodu, powinniśmy mieć do czynienia z osłabioną relacją pomię-
dzy dochodem a dobrostanem emocjonalnym. Zatem pieniądze mogą kupić 
naszą satysfakcję z życia, ale po osiągnięciu pewnego poziomu nie dają nam 
szczęścia.

16.3. Badanie relacji między dochodami a niepewnością 
konsumentów na przykładzie Polski

W celu zbadania zależności pomiędzy dochodami a niepewnością kon-
sumentów w Polsce, konieczne jest podjęcie decyzji dotyczącej zmiennych 
określających zarówno dochody, jak i niepewność konsumencką, a następnie 
dokonanie wyboru metody badawczej pozwalającej zweryfikować badaną 
zależność.

16.3.1. Metody oceny stopnia niepewności konsumentów  
– wskaźniki koniunktury konsumenckiej

Prekursorem badań nastrojów konsumentów był w latach 40. XX wieku 
węgierski psycholog George Katona. Jego badania ankietowe prowadzone 
na Uniwersytecie Michigan doprowadziły do powstania indeksu nastrojów 
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konsumentów Uniwersytetu Michigan (The University of Michigan’s Index 
of Consumer Sentiment). W Polsce badania nastrojów w gospodarce, przy 
zastosowaniu testu koniunktury, Główny Urząd Statystyczny (GUS) zaczął 
przeprowadzać w 1992 roku. Rozpoczęto od testów koniunktury w przemy-
śle, następnie rozszerzono badania na budownictwo (lipiec 1992 r.), handel 
(październik 1992 r.) oraz usługi (od 2003 r.). Od maja 2004 r. wyniki badań 
publikowane są w miesięcznych i kwartalnych Informacjach sygnalnych, 
a także zamieszczane na stronie internetowej GUS. Badania nastojów kon-
sumenckich przeprowadzane są w ramach badań jakościowych, w których za 
pomocą testu koniunktury (badania ankietowe) można uzyskać ocenę konsu-
mentów (gospodarstw domowych) na temat ich sytuacji bieżącej i przeszłej68. 
Na podstawie przeprowadzanych ankiet, obliczane są dwa rodzaje wskaźni-
ków odnoszących się do oceny nastrojów konsumenckich:

• Bieżący Wskaźnik Ufności Konsumenckiej (BWUK),
• Wyprzedzający Wskaźnik Ufności Konsumenckiej (WWUK).

Bieżący Wskaźnik Ufności Konsumenckiej (BWUK) odzwierciedla bieżące 
tendencje zmian w konsumpcji indywidualnej. Wskaźnik jest średnią̨ sald ocen 
zmian sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, zmian ogólnej sytuacji 
ekonomicznej kraju oraz obecnego dokonywania ważnych zakupów w podziale 
na ostatnie 12 miesięcy i najbliższe 12 miesięcy.

Wyprzedzający Wskaźnik Ufności Konsumenckiej (WWUK) odzwiercie-
dla oczekiwane w najbliższych miesiącach zmiany w tendencjach konsump-
cji indywidualnej. Wskaźnik jest średnią sald ocen zmian sytuacji finanso-
wej gospodarstwa domowego, ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju, trendów 
poziomu bezrobocia (ze znakiem przeciwnym) i oszczędzania pieniędzy w naj-
bliższych 12 miesiącach.

Obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości 
z przedziału od -100 do +100. Na podstawie przeprowadzonych ankiet wyzna-
czane jest saldo koniunktury konsumenckiej, odpowiadające liczbie konsu-
mentów, którzy odpowiedzieli na zadane pytanie pozytywnie oraz negatyw-
nie. Odpowiedzi neutralne nie są brane pod uwagę. Wartość dodatnia oznacza 
większą liczbę konsumentów nastawionych optymistycznie niż pesymistycznie. 

68 Przykładowo w  październiku 2019  r. przeprowadzono 1208 wywiadów w  okresie 07-16.10.2019 r. 
(w tym 64 metodą CATI – wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo). Według informacji 
GUS, każdego roku (począwszy od 2005 r.) w badaniu budżetów gospodarstw domowych udział bierze 
ponad 37 000 gospodarstw domowych, tj. około 0,3% wszystkich gospodarstw domowych.
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Wartość ujemna oznacza większą liczbę konsumentów nastawionych pesymi-
stycznie niż konsumentów nastawionych optymistycznie69.

Pesymizm i optymizm konsumentów odpowiada stopniowi niepewności 
konsumentów. Im bardziej negatywne (pesymistyczne) wartości przyjmują 
wskaźniki BWUK i WWUK, tym większa niepewność konsumentów. Wraz ze 
wzrostem wartość obu wskaźników maleje niepewność konsumentów.

16.3.2. Metodyka weryfikacji przyczynowości pomiędzy 
dochodami a niepewnością konsumentów

Weryfikację zachodzących zależności pomiędzy dochodami a niepewnością 
konsumentów można przeprowadzić w ramach identyfikacji kierunku przyczy-
nowości w sensie Grangera pomiędzy dwiema kategoriami ekonomicznymi, 
czyli dochodami a niepewnością konsumentów. Dochody konsumentów będą 
określone w pierwszej wersji przez przeciętny miesięczny dochód rozporzą-
dzalny na 1 osobę w gospodarstwach domowym. Zgodnie z definicją GUS, 
dochód rozporządzalny jest sumą bieżących dochodów gospodarstwa domo-
wego z poszczególnych źródeł pomniejszoną o podatki70 oraz o składki na ubez-
pieczenia społeczne i zdrowotne. Wpływ na wartość dochodu rozporządzalnego 
mają, z jednej strony, zmiany, które wpływają na stronę dochodową (w tym rów-
nież świadczenia społeczne i świadczenia z ubezpieczeń społecznych), a z dru-
giej strony, zmiany wpływające na wartość obciążeń fiskalnych (przykładowo 
zmiany stawek podatkowych). W drugim przypadku, dochody konsumentów 
będą określone przez przeciętne miesięczne wynagrodzenie nominalne brutto 
w gospodarce narodowej (w celu sprawdzenia różnic w sytuacji zastosowania 
dochodów i płac). Do analizy, w celu określenia stopnia niepewności konsumen-
tów wykorzystane zostaną: Bieżący Wskaźnik Ufności Konsumenckiej (BWUK) 
i Wyprzedzający Wskaźnik Ufności Konsumenckiej (WWUK). Dane obejmują 
okres od IV kwartału 2009 roku do II kwartału 2019 roku, we wszystkich przy-
padkach są to średnie za dany okres. Źródłem wszystkich danych jest Główny 
Urząd Statystyczny. Na potrzeby rozdziału przyjęto następujące oznaczenia:

69 Szczegółowe wyjaśnienia metodologiczne badania przedstawiono w publikacji GUS (2004).
70 Zgodnie z definicją GUS: „zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych płacone przez płatnika 

w imieniu podatnika, o podatki od dochodów z własności, podatki płacone przez osoby pracujące na 
własny rachunek, w tym przedstawicieli wolnych zawodów i osób użytkujących gospodarstwo indywi-
dualne w rolnictwie” GUS.
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• DR – przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę 
w gospodarstwach domowym, w zł,

• BWUK – Bieżący Wskaźnik Ufności Konsumenckiej,
• WWUK – Wyprzedzający Wskaźnik Ufności Konsumenckiej.

Badanie kierunku przyczynowości w sensie Grangera będzie prowadzone 
pomiędzy parami następujących kategorii danych:

• dochód rozporządzalny (D) i wskaźnik BWUK,
• dochód rozporządzalny (D) i wskaźnik WWUK.

W pierwszym etapie przeprowadzono analizę stacjonarności (test ADF) 
i kointegracji (test śladu Johansena).

Wyniki testu ADF wskazują, że dla poziomów badanych zmiennych (DR, 
BWUK i WWUK) nie można odrzucić hipotezy zerowej mówiącej, że szeregi 
są niestacjonarne (szczegółowe wyniki w Aneksie, tabele 16.1-16.3).

Po transformacji zmiennych do ich logarytmów, a następnie do ich przyro-
stów stopnia I (w przypadku zmiennej WWUK) oraz stopnia II w przypadku 
zmiennych BWUK i DR), hipoteza zerowa została odrzucona na poziomie 
istotności statystycznej 5%. Oznacza to, że szeregi są zintegrowane stopnia 
drugiego I(2). Badanie stopnia kointegracji, przy wykorzystaniu testu śladu 
Johansena wskazały, że należy odrzucić hipotezę o braku kointegracji. Wyka-
zano tym samym istnienie długookresowej relacji pomiędzy zmiennymi DR 
i BWUK oraz DR i WWUK (Aneks, tabele 16.4 i 16.5). Z uwagi na to, że 
zmienne są I(2) oraz, że występuje między nimi relacja kointegrująca, można 
zbadać przyczynowość w sensie Grangera wykorzystując założenia modelu 
wektorowej korekty z błędem – VECM.

Na podstawie modelu VECM zbadano przyczynowość za pomocą testu 
przyczynowości Grangera. Przeprowadzona analiza pokazała, że dochód 
rozporządzalny nie jest przyczyną (w sensie Grangera) wskaźnika WWUK 
(Aneks, tabela 16.6). Model ze wskaźnikiem BWUK w przeciwieństwie do 
modelu ze wskaźnikiem WWUK, okazał się niestabilny w długim okresie 
(Aneks, tabela 16.7).

16.3.3. Ocena wyników

W badanym okresie od IV kwartału 2009 do II kwartału 2019 dochód roz-
porządzalny systematycznie wzrastał, w okresie tym spadła jednocześnie nie-
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pewność konsumencka. Wzrost wartości dochodu do dyspozycji był efektem 
dwóch ważnych czynników: wzrostu dynamiki płac w gospodarce oraz zmian 
w polityce społecznej. Jednym z kluczowych elementów przyczyniających 
się do odwrócenia bariery finansowego pesymizmu była w ustawa o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzieci, wprowadzająca program Rodzina 500+. 
Ustawa została opublikowana w  lutym 2016 roku, a  wypłaty świadczeń 
ruszyły od maja 2016 r. Udział dochodów ze świadczenia Rodzina 500+ 
w przeciętnym miesięcznym dochodzie rozporządzalnym na osobę w przy-
padku gospodarstw domowych71, które pobierały je w 2016 r. wyniósł 16,8% 
(dane za II-IV kwartał 2016 r.). W roku wprowadzenia programu Rodzina 
500+ łączny, przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny ogółem wzrósł 
o 7,0% w 2016 r. (w 2015 r. wzrost o 4,3%).

Przełamanie bariery pesymizmu finansowego polskiego konsumenta, jaki 
był widoczny w 2016 roku sugerował, że jest to efekt zmiany polityki społecz-
nej i generalnie wzrostu dochodu rozporządzalnego. Przedstawiony w roz-
dziale wynik przeprowadzonych estymacji może zatem nieco zaskakiwać. 
Brak przyczynowości pomiędzy dochodami a niepewnością konsumentów 
i ich dochodami może wskazywać na możliwy wpływ innych czynników na 
nastroje konsumentów. W ostatnich latach zauważalne są duże zmiany jakie 
nastąpiły na rynku pracy. Spadek bezrobocia i wyraźny wzrost zatrudnienia 
w ostatnich latach spowodował, że znacznie większa część Polaków ma sta-
bilna pracę lub perspektywę, że jeśli ją straci, wówczas znajdzie szybko nowe 
miejsce zatrudnienia. Z punktu widzenia psychologicznego praca „porządkuje 
szczęście, nadaje mu sens, daje kontakty z ludźmi, poczucie wartości. A jeśli 
jest sensowna, to daje też satysfakcję. W pracy mało kto jest szczęśliwy, ale 
bez pracy jesteśmy mniej szczęśliwi” (Żakowski 2019, 35-52). Jak pokazują 
wyniki cytowanych wcześniej międzynarodowych badań, wraz ze wzrostem 
dochodów dochodzimy do momentu, w którym „szczęście przestaje zależeć 
od zamożności, a wzrost zamożności zaczyna zależeć od szczęścia. Zamożne 
społeczeństwa, które nie są wystarczająco szczęśliwe, przestają się bogacić”. 
Według Czapińskiego „społeczeństwo mające niski poziom szczęścia osiąga 

71 Program Rodzina 500+ był najbardziej odczuwalny w gospodarstwach domowych rolników. W 2016 r. 
świadczenia społecznej dla tej grupy konsumentów wzrosły o 38,7%, co było głównie efektem urucho-
mionego od 1 kwietnia 2016 r. świadczenia wychowawczego – Rodzina 500+. Ponadto w 2016 roku 
nastąpił również wzrost dochodów z indywidualnego gospodarstwa rolnego (o 6,0%), wzrost dochodów 
z pracy najemnej (o 6,2%). Ostatecznie dochód rozporządzalny w gospodarstwach domowych rolników 
wzrósł aż o 11% w 2016 roku.
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pewien poziom zamożności i dalej nie ruszy”, nastroje konsumentów „wracają 
do naturalnego poziomu” (Żakowski 2019, 35-52).

*   *   *
Przedstawione wyniki badań pozwalają na sformułowanie wniosku o braku 

przyczynowości pomiędzy dochodami a niepewnością konsumentów. W bada-
nym okresie, dochód rozporządzalny konsumentów nie okazał się czynnikiem 
wpływającym na niepewność konsumentów. Wyniki są zgodne z wieloma 
badaniami stwierdzającymi, że w dłuższym okresie, po osiągnięciu pewnego 
poziomu dochodu, powinniśmy mieć do czynienia z osłabioną relacją pomię-
dzy dochodem a dobrostanem emocjonalnym.

Badając zjawisko finansjalizacji (rosnącego znaczenia sektora finansowego) 
nie powinniśmy zapominać o zjawisku niepewności. Uznajemy tym samym 
niedoskonały charakter wiedzy ekonomicznej w ramach procesu finansjaliza-
cji, o którym wspominają Gemzik-Salwach i Opolski (2016). Temat badań nad 
niepewnością konsumentów i jej wpływem na ich procesy decyzyjne powinien 
być kontynuowany. Szczególnie interesujący jest aspekt niepewności odno-
szący się do decyzji zakupowych, oszczędności i zadłużenia się konsumentów. 
Konieczne jest pogłębianie badań dotyczących efektów wpływu negatywnych 
szoków na niepewność konsumentów. W szczególności dotyczy to potencjal-
nych sytuacji rozminięcia się oczekiwanych przez konsumentów przyszłych 
dochodów z rzeczywistością (np. sprawa niższych emerytur) lub innych czyn-
ników zewnętrznych mających wpływ na poziom niepewności konsumentów.
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Aneks

Tabela 16.1. Wyniki testów ADF dla wskaźnika BWUK

Null Hypothesis: BWUK has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic – based on AIC, maxlag=9)

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.663323  0.9897
Test critical values: 1% level -3.615588

5% level -2.941145
10% level -2.609066

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
 
Null Hypothesis: D(BWUK) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 6 (Automatic – based on AIC, maxlag=9)

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.481939  0.5293
Test critical values: 1% level -3.661661

5% level -2.960411
10% level -2.619160

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
 
Null Hypothesis: D(BWUK,2) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 5 (Automatic – based on AIC, maxlag=9)

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.349604  0.0210
Test critical values: 1% level -3.661661

5% level -2.960411
10% level -2.619160

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
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Tabela 16.2. Wyniki testów ADF dla wskaźnika WWUK

Null Hypothesis: WWUK has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 9 (Automatic – based on AIC, maxlag=9)

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.940371  0.7605
Test critical values: 1% level -3.679322

5% level -2.967767
10% level -2.622989

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: D(WWUK) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 9 (Automatic – based on AIC, maxlag=9)

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.014820  0.0457
Test critical values: 1% level -3.689194

5% level -2.971853
10% level -2.625121

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
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Tabela 16.3. Wyniki testów ADF dla zmiennej DR

Null Hypothesis: DR has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 1 (Automatic – based on AIC, maxlag=9)

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic  2.403908  0.9999
Test critical values: 1% level -3.621023

5% level -2.943427
10% level -2.610263

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
 
Null Hypothesis: D(DR) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 1 (Automatic – based on AIC, maxlag=9)

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.964002  0.7555
Test critical values: 1% level -3.626784

5% level -2.945842
10% level -2.611531

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
 
Null Hypothesis: D(DR,2) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic – based on AIC, maxlag=9)

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -9.204684  0.0000
Test critical values: 1% level -3.626784

5% level -2.945842
10% level -2.611531

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
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Tabela 16.4. Wyniki badania kointegracji pomiędzy DR i BWUK

Date: 11/23/19 Time: 12:52
Sample (adjusted): 2010Q2 2019Q2
Included observations: 37 after adjustments
Trend assumption: Linear deterministic trend
Series: DR BWUK 
Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None *  0.285127  17.46590  15.49471  0.0249
At most 1 *  0.127507  5.046842  3.841465  0.0247

 Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

Hypothesized Max-Eigen 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None  0.285127  12.41905  14.26460  0.0959
At most 1 *  0.127507  5.046842  3.841465  0.0247

 Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.05 level
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b’*S11*b=I): 

DR BWUK
-0.003241  0.165789
 0.013001 -0.140578

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha): 
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D(DR)  3.383479  0.309696
D(BWUK)  0.122578  0.749824

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -193.9971

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)
DR BWUK

 1.000000 -51.15960
 (10.7910)

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)
D(DR) -0.010965

 (0.00306)
D(BWUK) -0.000397

 (0.00119)

Tabela 16.5. Wyniki badania kointegracji pomiędzy DR i WWUK
Date: 11/23/19 Time: 12:58
Sample (adjusted): 2010Q2 2019Q2
Included observations: 37 after adjustments
Trend assumption: Linear deterministic trend
Series: DR WWUK 
Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None *  0.267626  15.52814  15.49471  0.0494
At most 1 *  0.102566  4.003988  3.841465  0.0454

 Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
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Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

Hypothesized Max-Eigen 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None  0.267626  11.52416  14.26460  0.1298
At most 1 *  0.102566  4.003988  3.841465  0.0454

 Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.05 level
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b’*S11*b=I): 

DR WWUK
-0.003006  0.143080
 0.013017 -0.126356

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha): 

D(DR)  3.253824  0.294787
D(WWUK) -0.026267  0.791184

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -200.8531

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)
DR WWUK
 1.000000 -47.60394

 (10.6333)

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)
D(DR) -0.009780

 (0.00286)
D(WWUK)  7.89E-05

 (0.00129)
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Tabela 16.6. Wyniki modelu VECM dla DR i WWUK

Vector Error Correction Estimates
Date: 11/23/19 Time: 21:41
Sample (adjusted): 2010Q3 2019Q2
Included observations: 36 after adjustments
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

Cointegrating Eq:  CointEq1

WWUK(-1)  1.000000

DR(-1)  0.262559
 (0.13355)
[1.96601]

C -344.4054

Error Correction: D(WWUK) D(DR)

CointEq1  0.019052  0.049831
 (0.01144)  (0.02753)
[ 1.66556] [ 1.81032]

D(WWUK(-1))  0.348862  0.159572
 (0.17362)  (0.41778)
[ 2.00939] [ 0.38196]

D(WWUK(-2)) -0.192179  0.263027
 (0.16709)  (0.40207)
[-1.15017] [ 0.65418]

D(DR(-1)) -0.089753  0.310017
 (0.07520)  (0.18096)
[-1.19352] [ 1.71320]

D(DR(-2)) -0.009053  0.318057
 (0.07633)  (0.18368)
[-0.11860] [ 1.73154]

C  2.196780  6.226014
 (1.31852)  (3.17280)
[ 1.66609] [ 1.96231]
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R-squared  0.232892  0.648778
Adj. R-squared  0.105041  0.590241
Sum sq. resids  189.8882  1099.534
S.E. equation  2.515871  6.054019
F-statistic  1.821584  11.08323
Log likelihood -81.01429 -112.6260
Akaike AIC  4.834127  6.590334
Schwarz SC  5.098047  6.854253
Mean dependent  0.719444  16.69639
S.D. dependent  2.659419  9.457575

Determinant resid covariance (dof adj.)  231.3710
Determinant resid covariance  160.6743
Log likelihood -193.5924
Akaike information criterion  11.53291
Schwarz criterion  12.14872
Number of coefficients  14

Dependent Variable: D(WWUK)
Method: Least Squares (Gauss-Newton / Marquardt steps)
Date: 11/23/19 Time: 21:47
Sample (adjusted): 2010Q3 2019Q2
Included observations: 36 after adjustments
D(WWUK) = C(1)*( WWUK(-1) + 0.262558866471*DR(-1) -
        344.405374273 ) + C(2)*D(WWUK(-1)) + C(3)*D(WWUK(-2)) + C(4)
        *D(DR(-1)) + C(5)*D(DR(-2)) + C(6)

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C(1) 0.019052 0.011439 1.665556 0.1062
C(2) 0.348862 0.173616 2.009392 0.0536
C(3) -0.192179 0.167088 -1.150167 0.2592
C(4) -0.089753 0.075201 -1.193517 0.2420
C(5) -0.009053 0.076334 -0.118597 0.9064
C(6) 2.196780 1.318523 1.666091 0.1061

R-squared 0.232892     Mean dependent var 0.719444
Adjusted R-squared 0.105041     S.D. dependent var 2.659419
S.E. of regression 2.515871     Akaike info criterion 4.834127
Sum squared resid 189.8882     Schwarz criterion 5.098047
Log likelihood -81.01429     Hannan-Quinn criter. 4.926242
F-statistic 1.821584     Durbin-Watson stat 1.870198
Prob(F-statistic) 0.138695
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Wald Test:
Equation: Untitled

Test Statistic Value df Probability

F-statistic  1.057086 (2, 30)  0.3601
Chi-square  2.114171  2  0.3475

Null Hypothesis: C(4)=C(5)=0
Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.

C(4) -0.089753  0.075201
C(5) -0.009053  0.076334

Restrictions are linear in coefficients.
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic 1.117581     Prob. F(2,28) 0.3412
Obs*R-squared 2.661334     Prob. Chi-Square(2) 0.2643

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 11/23/19 Time: 22:00
Sample: 2010Q3 2019Q2
Included observations: 36
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C(1) 0.006285 0.012563 0.500249 0.6208
C(2) -0.475803 0.505609 -0.941049 0.3547
C(3) -0.167604 0.342010 -0.490055 0.6279
C(4) 0.003520 0.075806 0.046440 0.9633
C(5) -0.042344 0.082114 -0.515673 0.6101
C(6) 1.105412 1.567799 0.705073 0.4866
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RESID(-1) 0.504684 0.536224 0.941180 0.3547
RESID(-2) 0.441999 0.366998 1.204364 0.2385

R-squared 0.073926     Mean dependent var 2.04E-16
Adjusted R-squared -0.157593     S.D. dependent var 2.329244
S.E. of regression 2.506068     Akaike info criterion 4.868437
Sum squared resid 175.8506     Schwarz criterion 5.220330
Log likelihood -79.63187     Hannan-Quinn criter. 4.991257
F-statistic 0.319309     Durbin-Watson stat 1.996193
Prob(F-statistic) 0.938900

Tabela 16.7. Wyniki modelu VECM dla BWUK i DR

Vector Error Correction 
Estimates
Date: 11/23/19 Time: 22:07
Sample (adjusted): 2010Q3 2019Q2
Included observations: 36 after adjustments
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

Cointegrating Eq:  CointEq1

BWUK(-1)  1.000000

DR(-1) -0.078441
 (0.01830)
[-4.28634]

C  121.2179

Error Correction: D(BWUK) D(DR)

CointEq1 -0.162815  0.032325
 (0.06809)  (0.20230)
[-2.39122] [ 0.15979]

D(BWUK(-1))  0.350372  0.185214
 (0.17162)  (0.50992)
[ 2.04153] [ 0.36322]
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D(BWUK(-2))  0.071331  0.538430
 (0.17475)  (0.51922)
[ 0.40818] [ 1.03700]

D(DR(-1)) -0.014306  0.435635
 (0.06195)  (0.18405)
[-0.23094] [ 2.36691]

D(DR(-2))  0.027675  0.417815
 (0.06127)  (0.18203)
[ 0.45172] [ 2.29531]

C  0.169712  2.458152
 (0.81722)  (2.42811)
[ 0.20767] [ 1.01237]

R-squared  0.257030  0.613119
Adj. R-squared  0.133202  0.548639
Sum sq. resids  137.1974  1211.169
S.E. equation  2.138515  6.353920
F-statistic  2.075697  9.508656
Log likelihood -75.16402 -114.3666
Akaike AIC  4.509112  6.687033
Schwarz SC  4.773032  6.950952
Mean dependent  0.658056  16.69639
S.D. dependent  2.296959  9.457575

Determinant resid covariance (dof adj.)  169.8022
Determinant resid covariance  117.9182
Log likelihood -188.0234
Akaike information criterion  11.22352
Schwarz criterion  11.83934
Number of coefficients  14

Dependent Variable: D(BWUK)
Method: Least Squares (Gauss-Newton / Marquardt steps)
Date: 11/23/19 Time: 22:07
Sample (adjusted): 2010Q3 2019Q2
Included observations: 36 after adjustments
D(BWUK) = C(1)*( BWUK(-1) – 0.0784412801598*DR(-1) +
        121.217896289 ) + C(2)*D(BWUK(-1)) + C(3)*D(BWUK(-2)) + C(4)
        *D(DR(-1)) + C(5)*D(DR(-2)) + C(6)
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Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C(1) -0.162815 0.068088 -2.391223 0.0233
C(2) 0.350372 0.171622 2.041530 0.0501
C(3) 0.071331 0.174752 0.408183 0.6860
C(4) -0.014306 0.061946 -0.230940 0.8189
C(5) 0.027675 0.061265 0.451720 0.6547
C(6) 0.169712 0.817218 0.207670 0.8369

R-squared 0.257030     Mean dependent var 0.658056
Adjusted R-squared 0.133202     S.D. dependent var 2.296959
S.E. of regression 2.138515     Akaike info criterion 4.509112
Sum squared resid 137.1974     Schwarz criterion 4.773032
Log likelihood -75.16402     Hannan-Quinn criter. 4.601227
F-statistic 2.075697     Durbin-Watson stat 2.032118
Prob(F-statistic) 0.096270

Wald Test:
Equation: Untitled

Test Statistic Value df Probability

F-statistic  0.112671 (2, 30)  0.8938
Chi-square  0.225341  2  0.8934

Null Hypothesis: C(4)=C(5)=0
Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.

C(4) -0.014306  0.061946
C(5)  0.027675  0.061265

Restrictions are linear in coefficients.
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic 0.591510     Prob. F(2,28) 0.5603
Obs*R-squared 1.459366     Prob. Chi-Square(2) 0.4821
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Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 11/23/19 Time: 22:09
Sample: 2010Q3 2019Q2
Included observations: 36
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C(1) 0.001072 0.113793 0.009421 0.9926
C(2) -0.237320 0.782536 -0.303270 0.7639
C(3) 0.437216 0.608189 0.718882 0.4782
C(4) -0.012124 0.064109 -0.189122 0.8514
C(5) 0.013454 0.063372 0.212308 0.8334
C(6) -0.160722 0.882912 -0.182036 0.8569
RESID(-1) 0.221110 0.885309 0.249754 0.8046
RESID(-2) -0.492332 0.481875 -1.021700 0.3157

R-squared 0.040538     Mean dependent var -1.93E-16
Adjusted R-squared -0.199328     S.D. dependent var 1.979880
S.E. of regression 2.168242     Akaike info criterion 4.578841
Sum squared resid 131.6357     Schwarz criterion 4.930734
Log likelihood -74.41913     Hannan-Quinn criter. 4.701661
F-statistic 0.169003     Durbin-Watson stat 1.955529
Prob(F-statistic) 0.989498
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Paweł nowak

Rozdział 17
Sprzedaż krzyżowa kredytów 

mieszkaniowych i ubezpieczeń  
a wybór konsumenta

Jednym z przejawów finansjalizacji gospodarek jest rosnący udział w rynku 
finansowym nieprofesjonalnych uczestników (konsumentów) i związane z tym 
ryzyko systemowe (Sławiński 2019, 25-39; Ratajczak 2012, 291-293; Kabza 
2017, 3-5). Obszarem wysokiej i ciągle rosnącej aktywność kredytowej konsu-
mentów stał się rynek kredytów mieszkaniowych, który cechuje wysoka nie-
stabilność, procykliczność i tendencja do zachowań stadnych (Małecki 2014, 
476-479; Monkiewicz, Monkiewicz 2015, 10-14). Szoki występujące we współ-
czesnej gospodarce charakteryzują się nasiloną częstotliwością i intensywno-
ścią (Hausner 124; Godłów-Legiędź, 597-600). Bezrefleksyjne powielanie decy-
zji przez szerokie rzesze nieprofesjonalnych podmiotów stało się systemowo 
niebezpieczne i zagrażające stabilności sektora finansowego.

Zadłużenie jest stare jak świat, ale skala i intensywność tego zjawiska jest 
obecnie tak wysoka, jak nigdy dotąd. Kredyty mieszkaniowe stały się dominu-
jące w portfelach kredytowych banków w krajach Zachodnich (Chmielewski, 
Sławiński 2010, 50; Turner 2010, 5-86). Polska podlega tym samym tendencjom 
i w związku z tym obserwujemy systematycznie rosnące zadłużenie kredytowe 
osób fizycznych. Na koniec 2019 r. w portfelach banków znajdowało się 2,29 mln 
kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości 432,2 mld zł (Informacja… 2020). 
W 2019 r. banki udzieliły 225 tys. kredytów mieszkaniowych. Liczba udzielonych 
kredytów zwiększyła się o 6%, a ich łączna wartość aż o 16% w stosunku do roku 
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poprzedniego. Wyniki akcji kredytowej w 2019 r. roku w ujęciu ilościowym były 
najlepsze od 2010 roku, natomiast w ujęciu wartościowym uzyskano najlepszy 
wynik w historii. Miał miejsce również wzrost średniej wartości udzielonego 
kredytu mieszkaniowego o 9,3% do 276 tys. zł.

Wynikał on głównie ze wzrostu cen nieruchomości, jaki miał miejsce w tym 
okresie. Należy mieć na uwadze, że tak silny wzrost cen nieruchomości może 
prowadzić do nadmiernego zadłużenia konsumentów, jak też do wykluczenia 
z rynku nieruchomości części podmiotów o niskich lub średnich dochodach.

Kredyty i ubezpieczenia oferowane są przez banki w ramach sprzedaży 
krzyżowej (cross selling) (Szaraniec 2016, 206-208). Sprzedaż krzyżowa może 
występować w formie sprzedaży łączonej, wiązanej lub pakietowej. Problemy 
konsumentów w sprzedaży krzyżowej kredytów i ubezpieczeń mieszczą się 
w pojęciu nieuczciwej sprzedaży (mis-selling). Polega ona m.in. na (Cichorska 
2017, 18-34):

• dodawaniu do kredytów ubezpieczeń bez wiedzy konsumentów,
• oferowaniu ubezpieczeń bezużytecznych dla konsumentów,
• zatajaniu informacji, że ubezpieczenie jest dobrowolne,
• wywieraniu presji na kredytobiorcę na zakup ubezpieczenia.

Kryzys finansowy 2007-2009 ujawnił masowy charakter nieuczciwej sprze-
daży na rynku bancassurance w krajach Europy Zachodniej. Wystąpiła ona 
szczególnie powszechnie w Wielkiej Brytanii. Ubezpieczenia miały chronić 
kredytobiorców przed ryzykiem utraty zdolności spłaty kredytu (Payment Pro-
tection Insurance – PPI), będącego następstwem zgonu, choroby bądź utraty 
pracy. W pierwszej dekadzie XXI wieku sprzedano w Wielkiej Brytanii około 
34 mln takich polis – dwóch na trzech kredytobiorców taką polisę posiadało, 
choć połowa z nich o tym w ogóle nie wiedziała (Bielecki, Jasiński, Wiśnios, 
Wolińska 2016, 69).

Nieuczciwa sprzedaż w sektorze ubezpieczeniowym jest poważnym pro-
blemem również w Polsce. Według danych pochodzących z raportu Polskiej 
Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych z 2013 r. 20% agentów 
ubezpieczeniowych oferowało klientom produkty, których albo nie chcieli, albo 
nie potrzebowali (Wierzbicka 2016, 315-327). Problem ten dotyczył głównie 
agentów własnych zakładów ubezpieczeń, w mniejszym stopniu multiagentów, 
a największy był w grupie agentów najmłodszych.

Celem rozdziału jest przestawienie możliwości wyboru przez konsumenta 
odpowiedniej oferty kredytu mieszkaniowego. Rozdział powstał na podsta-

06_Gospodarka i społecze�stwo w dobie finansjalizacji.indd   326 2020-10-20   14:28:44



Rozdział 17. Sprzedaż krzyżowa kredytów mieszkaniowych i ubezpieczeń a wybór konsumenta 

cedewu.pl 327

wie studiów literatury przedmiotu oraz analizy ofert na kredyt mieszkaniowy, 
dostępnych na rynku w 2019 r. Badaniem zostały objęte oferty 10 największych 
banków na rynku kredytów mieszkaniowych: PKO BP, Banku Pekao, Santan-
der, ING, BNP Paribas, mBank, Millennium, Crédit Agricole, Alior i BOŚ.

17.1. Podstawy prawne sprzedaży krzyżowej

Pojęcie sprzedaży łączonej i wiązanej uregulowane zostało w art. 4 pkt 18 
i 19 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze 
nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U. 2017 poz. 819). 
Tak więc, sprzedaż łączona to „oferowanie lub zawieranie umowy o kredyt 
hipoteczny wraz z innymi odrębnymi produktami lub usługami finansowymi, 
w przypadku gdy umowa o kredyt hipoteczny jest dla konsumenta dostępna 
również bez tych produktów lub usług, w tym na innych warunkach niż łącznie 
z tymi produktami lub usługami”. Z kolei sprzedaż wiązana oznacza „oferowa-
nie lub zawieranie umowy o kredyt hipoteczny w pakiecie z innymi odrębnymi 
produktami lub usługami finansowymi, w przypadku gdy umowa o kredyt 
hipoteczny nie jest dla konsumenta dostępna bez takich produktów lub usług”.

Sprzedaż wiązana kredytów mieszkaniowych i innych produktów finan-
sowych, poza dwoma wyjątkami, jest zakazana – natomiast dozwolona jest 
sprzedaż łączona. Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie 
hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agen-
tami stanowi, że „kredytodawca nie może dokonywać sprzedaży wiązanej 
w związku z zawarciem umowy o kredyt hipoteczny, chyba że sprzedaż wią-
zana dotyczy prowadzonego bezpłatnie rachunku płatniczego lub rachunku 
oszczędnościowo-rozliczeniowego”. Kredytodawca może natomiast wymagać 
od konsumenta zawarcia lub posiadania umowy ubezpieczenia dotyczącej 
umowy o kredyt hipoteczny lub przelewu wierzytelności z tej umowy na kre-
dytodawcę, informując jednocześnie konsumenta o możliwości wyboru oferty 
dowolnego ubezpieczyciela odpowiadającej minimalnemu zakresowi ubezpie-
czenia akceptowanemu przez kredytodawcę. Przed zawarciem umowy o kre-
dyt hipoteczny kredytodawca zobowiązany jest poinformować konsumenta 
o wymogach, jakie musi spełnić umowa ubezpieczenia.

Z treści art. 9 ust. 1 wnika, że intencją ustawodawcy było stworzenie kon-
sumentowi możliwości wyboru dowolnego ubezpieczyciela. Kredytodawca ma 
prawo wymagać ubezpieczenia w sytuacji, gdy tego wymaga, musi poinformo-
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wać klienta o możliwości skorzystania z dowolnego ubezpieczyciela i przedsta-
wić mu minimalne wymagania odnośnie wymaganego ubezpieczenia. Ustawa 
nie zabrania kredytodawcy zmiany warunków finansowych kredytu w przy-
padku wyboru przez kredytodawcę innego ubezpieczyciela.

Żadne z ubezpieczeń powiązanych z kredytem nie jest obowiązkowe, tzn. 
wymagane przepisami prawa. Banki mogą wymagać ubezpieczenia od kredy-
tobiorcy i mogą wykorzystywać ubezpieczenie jako zabezpieczenie spłaty kre-
dytu. Zakup ubezpieczenia u kredytodawcy pozwala na skredytowanie kwoty 
składki poprzez doliczenie jej do kwoty kredytu, co byłoby niemożliwe lub 
znacznie trudniejsze w przypadku skorzystania z ubezpieczyciela, który nie 
jest rekomendowany przez bank.

Obecnie większość ubezpieczeń w ramach sprzedaży krzyżowej ofero-
wana jest w charakterze ubezpieczeń indywidualnych. Możliwość kształto-
wania sytuacji prawnej przez ubezpieczonego w przypadku ubezpieczenia 
grupowego jest znacznie węższa, aniżeli w przypadku indywidualnej umowy 
ubezpieczenia (Więcko-Tułowiecka 2015, 42; Fras 2017; Morozowska, Wnęk 
2014). Do głównych uprawnień, których pozbawieni są ubezpieczeni w ubez-
pieczeniu grupowym, można zaliczyć brak prawa do: odstąpienia od umowy, 
wypowiedzenia umowy, zwrotu części składki ubezpieczeniowej za niewyko-
rzystany okres ochronny oraz doręczenia ogólnych warunków ubezpiecze-
nia. W ubezpieczeniach indywidualnych banki występują jako pośrednicy 
ubezpieczeniowi (agenci) i mają prawo do wynagrodzenia (prowizji) z tytułu 
wykonywania czynności mających na celu zawarcie umowy ubezpieczenia. 
Wcześniej w latach 2007-2015, w sektorze bancassurance dominowały ubez-
pieczenia grupowe, które były przedmiotem licznych zarzutów i kontrowersji. 
Duży wpływ na zmianę formy prawnej dystrybuowanych ubezpieczeń miała 
ustawa z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
(Dz.U. 2015 poz. 1844) i Rekomendacja U z 2014 r. (Rekomendacja U doty-
cząca dobrych praktyk w zakresie bancassurance, 2014) skłoniły one banki 
do odejścia od ubezpieczeń grupowych z powodu zakazu pobierania prowizji 
w ubezpieczeniu grupowym.

17.2. Ubezpieczenia w procesie kredytowym

Grupa ubezpieczeń powiązanych z kredytem mieszkaniowym jest dość sze-
roka i zróżnicowana. Mieszczą się w niej zarówno ubezpieczenia osobowe, 
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jak i majątkowe. Spośród wszystkich, trzech kategorii ubezpieczeń (Kawiński 
2017, 187) obejmujących: ochronę na wypadek uszkodzenia, zniszczenia lub 
utraty zasobów; ochronę na wypadek zmniejszenia dochodów oraz ochronę 
na wypadek zwiększonych kosztów, ubezpieczenia okołokredytowe obejmują 
głównie dwie pierwsze pozycje. Ubezpieczenia „dodawane” do kredytów są 
często oferowane w pakietach, złożonych z różnych produktów ubezpiecze-
niowych.

Do grupy ubezpieczeń powiązanych z kredytem mieszkaniowym należą:
• ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych,
• ubezpieczenie życia kredytobiorcy (na wypadek śmierci),
• ubezpieczenie zdrowia (na wypadek choroby),
• ubezpieczenie dochodu (na wypadek utraty pracy),
• ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (na wypadek brakującego 

wkładu własnego).

Ubezpieczenia życia, zdrowia oraz dochodu określane są jako ubezpiecze-
nia spłaty kredytu. Natomiast ubezpieczenia niskiego wkładu własnego umoż-
liwiają zaciągnięcie kredytu mimo zbyt niskiego wkładu własnego i chronią 
bank przed ryzykiem niespłacenia kredytu w części stanowiącej brakujący 
wkład własny.

Okoliczności towarzyszące procesowi kredytowemu mają wpływ na ade-
kwatność ochrony ubezpieczeniowej do potrzeb kredytobiorców. Kredyt 
„otwiera” kredytobiorców na propozycje mające na celu ograniczenie powsta-
łego w związku z nim ryzyka. Stroną aktywną, inicjatorem ubezpieczenia, jest 
kredytodawca – propozycja ubezpieczenia wychodzi z reguły ze strony banku. 
Bardzo rzadko kredytobiorcy (konsumenci) wychodzą z  inicjatywą w tym 
zakresie.

Ubezpieczenia powiązane z kredytem nie mogą ignorować interesów kre-
dytobiorców, chociaż najczęściej uwzględniają interesy stron umowy o kredyt 
w nierównym stopniu (Nowak 2019). Zaprzestanie spłaty kredytu przynosi 
straty zarówno kredytobiorcy, jak i kredytodawcy, stąd też ograniczaniem tego 
ryzyka zainteresowane są obie strony transakcji. Z punktu widzenia tego, kto 
jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia ubezpieczeniowego, można 
mówić o ubezpieczeniach bezpośrednio zabezpieczających interes kredyto-
biorcy lub kredytodawcy. Nie wyczerpuje to odpowiedzi na pytanie, której ze 
stron stosunku ubezpieczeniowego interes jest chroniony w większym stopniu. 
Wyznacznikiem stopnia ochrony w stosunku ubezpieczeniowym, poza określe-
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niem beneficjenta w umowie ubezpieczenia, są także: rodzaj wyłączeń i ogra-
niczeń odpowiedzialności ubezpieczyciela, wysokość sumy ubezpieczenia oraz 
proporcje podziału składki na prowizję pośrednika (banku) i ochronę.

Interesy kredytobiorców i kredytodawców nie są tożsame – kredytobiorcy 
nie oczekują tego samego, co kredytodawcy. Konsekwencje braku spłaty kre-
dytu są bardziej dotkliwe dla kredytodawcy niż dla kredytobiorcy na początku 
trwania umowy o kredyt. Dlatego banki wymagają dodatkowego ubezpiecze-
nia na początku trwania umowy o kredyt mieszkaniowy. Uzyskanie wysokiej 
ochrony przez kredytobiorców (konsumentów) wymagałoby od nich aktyw-
nego uczestnictwa w kształtowaniu stosunku ubezpieczeniowego.

17.3. Sprzedaż krzyżowa w ofertach kredytów 
mieszkaniowych

Analiza warunków sprzedaży krzyżowej kredytów mieszkaniowych i ubez-
pieczeń została przeprowadzona na podstawie próby złożonej z ofert na kre-
dyt mieszkaniowy 10 dominujących banków, działających na rynku kredytów 
hipotecznych w 2019 r.: PKO BP, Banku Pekao, Santander, ING, BNP Paribas, 
mBank, Millennium, Crédit Agricole, Alior i BOŚ (zob. tabela 17.1).

Tabela 17.1. Rynek kredytów hipotecznych w IV kwartale 2019 r.

Bank
Wartość kredytów hipotecznych 

udzielonych w IV kw. 2019 r. 
(w mld zł)

Wartość całego portfela kredytów 
hipotecznych banku na koniec IV 

kw. 2019 r.  
(w mld zł)

PKO BP 3,500 114,300
ING 3,212 40,807
Bank Pekao 2,291 57,581
mBank 1,742 27,471
Santander 1,369 49,400
BNP Paribas 1,327 18,767
Millennium 1,161 36,385

Źródło: PRNews.pl (25.08.2020).

Dobór banków został dokonany na podstawie danych o wartości portfela 
kredytów opublikowanych przez miesięcznik „Bank” oraz na podstawie ran-
kingu najlepszych banków tygodnika „Newsweek”.
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Miesięcznik „Bank” w ramach corocznie sporządzanego rankingu najwięk-
szych banków w Polsce publikuje podranking banków, który obejmuje aktyw-
ność na rynku kredytowym. W rankingu na podstawie wyników osiągniętych 
przez banki w 2018 r. trzy pierwsze miejsca, pod względem wartości portfela 
kredytów zajęły: PKO BP, Santander, Bank Pekao, a następnie: ING, mBank, 
BNP Paribas, Alior, Millennium (XXIV Ranking Banków 2019).

Ranking banków przygotowuje również corocznie „Newsweek” wspólnie 
z firmą badawczą Millward Brown. W kategorii „bankowość hipoteczna” – 
w której oceniane jest komu i na jakich warunkach banki skłonne są udzielać 
kredytów na mieszkania i domy najlepsze banki to: Bank Pekao, PKO BP, Alior, 
Crédit Agricole, ING, Millennium, BOŚ, BNP Paribas, Santander, mBank, 
Bank Pocztowy i City Handlowy (Ranking przyjazny bank „Newsweeka” 2019).

Tabela 17.2. Oferta kredytu mieszkaniowego typu A
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Ubezpieczenie zawsze 
wymagane przez bank:  

• Nieruchomości od zdarzeń 
losowych przez cały okres 
umowy kredytu

X X X X X X X X X X

• Życia      

X  
(przez 

cały okres 
umowy 
kredytu)

 

X  
(przez 

pierwsze 5 
lat umowy 
kredytu)

X  
(przez 

cały okres 
umowy 
kredytu)

     

Możliwość wyboru dowolnego 
ubezpieczyciela przez 
kredytobiorcę:

 

• Tak, bez zmiany warunków 
kredytu X   X   X

X  
(w przypadku 
nieruchomo-

ści)

X X   X

• Tak, ale z pogorszeniem 
warunków kredytu   X   X         X  

• Nie          
X  

(w przypadku 
życia)

       

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy ofert kredytowych.

06_Gospodarka i społecze�stwo w dobie finansjalizacji.indd   331 2020-10-20   14:28:44



A. Gemzik-Salwach, K. Opolski (redakcja) – Gospodarka i społeczeństwo w dobie finansjalizacji

cedewu.pl332

Analiza konstrukcji dostępnych ofert kredytów mieszkaniowych pokazała, 
że na rynku występują dwa rodzaje ofert (na potrzeby prowadzonej analizy 
zostały one nazwane ofertami typu A i B). Oferta na kredyt mieszkaniowy typu 
A, zawiera wszystkie elementy (w tym ubezpieczenie), bez których niemożliwe 
jest zaciągnięcie kredytu w ogóle. Z kolei oferta kredytu mieszkaniowego typu 
B to taka, w której wykupienie ubezpieczenia od ubezpieczyciela wskazanego 
przez kredytodawcę obniża koszt samego kredytu (marżę, prowizję). W prze-
badanej grupie wszystkie banki prowadziły aktywną działalność kredytową, co 
oznacza, że miały oferty typu A. Natomiast sześć miało ponadto ofertę typu B.

W ofertach typu A ubezpieczeniem powszechnie wymaganym jest ubez-
pieczenie nieruchomości oraz rzadziej (w trzech przypadkach) ubezpieczenie 
życia kredytobiorcy (tabela 17.1). Banki w ofertach typu A dają zazwyczaj kon-
sumentowi możliwość wyboru dowolnego ubezpieczyciela oraz nie podnoszą 
marży w przypadku skorzystania z tej opcji. Kredyt z ubezpieczeniem nieru-
chomości od zdarzeń losowych jest standardem na rynku kredytów mieszka-
niowych. Na rynku nie ma kredytu mieszkaniowego bez ubezpieczenia nieru-
chomości od zdarzeń losowych (pożaru i powodzi). Wymagając ubezpieczenia 
nieruchomości banki chronią wartość zabezpieczenia jakim w umowie kredytu 
mieszkaniowego jest nieruchomość. Kredytobiorca przenosi w umowie ubez-
pieczenia prawo do świadczenia ubezpieczeniowego na bank w ramach cesji.

Niektóre banki poza ubezpieczeniem nieruchomości wymagają ubezpie-
czenia na życie. W przebadanej grupie, oferta mBanku wymagała wykupienia 
ubezpieczenia na życie od wskazanego przez bank ubezpieczyciela. Warun-
kiem uzyskania kredytu było skorzystanie z konkretnej oferty ubezpieczenia 
i posiadanie tego ubezpieczenia przez 5 lat. W przypadku Millennium i Crédit 
Agricole ubezpieczenie na życie było wymagane przez cały okres umowy kre-
dytu. Millennium dawał kredytobiorcy możliwość wyboru ubezpieczyciela bez 
pogorszenia warunków kredytu, natomiast Crédit Agricole w takim przypadku 
podnosił marżę o 0,3 p.p.

Ubezpieczenie na życie może stać się wymagane przez bank w przypadku 
zaistnienia określonych okoliczności, np. po przekroczeniu określonego wieku 
kredytobiorcy, gdy kredytobiorcą jest tylko jedna osoba, gdy udział jednego 
kredytobiorcy w całkowitych dochodach wszystkich współkredytobiorców jest 
zbyt wysoki.

W ofertach typu B uzyskanie korzystnych warunków kredytu wymaga 
posiadania produktów dodatkowych oferowanych przez kredytodawcę, w tym 
dodatkowego ubezpieczenia. Skłania to kredytobiorców przynajmniej do roz-
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ważenia wyboru oferty kredytu z ubezpieczeniem od wskazanego przez kredy-
todawcę ubezpieczyciela. Ubezpieczenie na życie jest standardem w ofertach 
kredytów typu B, w których ubezpieczenie jest istotnym elementem oferty na 
kredyt mieszkaniowy (tabela 17.2). Jest ono rdzeniem pakietów ubezpieczenio-
wych w ofertach kredytów mieszkaniowych typu B. W oparciu o ubezpiecze-
nie na życie, poprzez poszerzanie o kolejne ubezpieczenia: zdrowia, dochodu, 
konstruowane są pakiety ubezpieczeniowe. Kredytobiorcy nie mają możliwości 
„rozpakowania” pakietów i zakupu tych ubezpieczeń odrębnie. Ubezpiecze-
nia dodatkowe wymagane są na określony czas od 3 do 5 lat od daty zawar-
cia umowy o kredyt (chociaż w przypadku Crédit Agricole są one wymagane 
na cały czas umowy kredytu). Korzyści kredytobiorców polegają na obniżce 
marży i braku lub obniżce prowizji.

Tabela 17.3. Oferta kredytu mieszkaniowego typu B

 

Al
io

r

 B
NP

 P
ar

ib
as

Cr
éd

it 
Ag

ric
ol

e

IN
G 

PK
O 

 B
P

Ba
nk

 P
ek

ao

Rodzaj rekomendowanego 
ubezpieczenia: 

życie 
zdrowie

życie 
zdrowie 
dochód

nierucho-
mość życie

życie 
dochód

życie 
zdrowie 
dochód

życie 
dochód

Wymagana długość 
ubezpieczenia liczona od 
początku umowy kredytu

5 lat 5 lat 5 lat 3 lata

życie 
i zdrowie na 
cały okres 

umowy 
kredytu, 

a dochód 
na 5 lat

4 lata

Wpływ wyboru ubezpieczenia 
rekomendowanego przez bank 
na warunki kredytu

marża 
niższa  

o 0,55 p.p.

marża 
niższa  

o 0,6 p.p.

marża 
niższa  

o 0,3 p.p.

marża 
niższa  

o 0,7 p.p.

brak prowi-
zji i marża 

niższa 
o 1,08 p.p. 
w pierw-

szym roku 
i niższa 

o 0,38 p.p. 
w pozosta-
łym okresie

marża 
niższa 

o 0,15 p.p. 
i prowizja 

niższa 
o 0,74 p.p.

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy ofert kredytowych.

Przesłanki do istnienia realnego wyboru pomiędzy ofertami typu A i B ist-
nieją tylko wtedy, gdy całkowity koszt kredytu, w który wchodzi również koszt 
ubezpieczenia, jest niższy bez ubezpieczenia niż z ubezpieczeniem. W przy-
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padku, gdy jest inaczej, nie ma racjonalnych podstaw do wyboru kredytu 
bez ubezpieczenia. Nawet ubezpieczenie o niskiej jakości dostarcza pewnej 
ochrony kredytobiorcy. Pod tym względem, w przebadanej próbie istniały 
warunki do wyboru – całkowity koszt kredytu z dodatkowym ubezpieczeniem 
był w każdym banku wyższy niż bez ubezpieczenia.

Banki w ofertach typu B nie dają kredytobiorcom możliwości wyboru 
dowolnego ubezpieczyciela. Aby skorzystać z lepszych warunków finansowych 
kredytu kredytobiorca musi skorzystać z ubezpieczyciela rekomendowanego 
przez kredytodawcę. Co oznacza, iż w praktyce, jeżeli kredytobiorca zdecyduje 
się na ofertę typu B to musi to być ubezpieczenie polecone przez kredyto-
dawcę. Jeżeli zrezygnuje z ubezpieczenia wskazanego przez kredytodawcę to 
traci obniżkę marży i ma marżę na poziomie z oferty typu A.

Banki mające oferty typu A i B dają przynajmniej teoretycznie wybór kre-
dytobiorcy. Kredytodawca ma jednak możliwość takiego kształtowania i przed-
stawiania warunków oferty – obniżając marżę i prowizję, marginalizując 
w ofercie koszt ubezpieczenia – że będzie skutecznie „popychał” konsumenta 
do wyboru oferty typu B. Wybór pomiędzy ofertą A i B stałby się dużo bardziej 
realny, gdyby konsument mógł wybrać ofertę typu B bez zmiany warunków 
finansowych kredytu, korzystając z dowolnego ubezpieczyciela. Niestety żadna 
z ofert typu B objętych badaniem nie dawała takiej możliwości konsumentowi.

Na rynku mamy do czynienia z powszechną praktyką pogarszania warun-
ków kredytu (podnoszenia marży) w przypadku zaprzestania płacenia składki 
na ubezpieczenie od ubezpieczyciela wskazanego przez kredytodawcę. Nega-
tywne konsekwencje dla konsumenta w postaci wzrostu marży mają miejsce 
zarówno wtedy, gdy zaprzestanie on płacenia składki, jak i wtedy, gdy skorzy-
sta z innego ubezpieczyciela.

Banki uzasadniają niższą marżę w ofertach typu B niższym ryzykiem pono-
szonym przez bank. Jest to racjonalne, ponieważ cesja praw z ubezpieczenia 
na bank zmniejsza ryzyko banku i uzasadnia niższą marżę na jego pokrycie. 
Nie ma jednak podstaw do pogorszenia warunków kredytu w przypadku sko-
rzystania przez konsumenta z innego ubezpieczyciela niż ten wskazany przez 
bank, jeżeli zakres ubezpieczenia spełnia wymagania banku, a takiej możliwo-
ści konsumenci w ofertach typu B są pozbawieni.

W przypadku ubezpieczenia niskiego wkładu własnego obecnie niektóre 
banki dopuszczają niższy wkład własny na poziomie 10%. Nie wymaga to ze 
strony kredytobiorcy żadnego udziału w organizacji dodatkowego ubezpiecze-
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nia. Wiąże się to tylko z podwyższeniem marży płaconej przez konsumenta do 
czasu uzyskania wymaganego wkładu własnego.

17.4. Sprzedaż krzyżowa a porównywalność ofert

Sprzedaż krzyżowa ogranicza porównywalność ofert kredytów mieszka-
niowych. Regulator podejmuje różne wysiłki w celu stworzenia kredytobior-
com warunków do podejmowania świadomych decyzji. Polegają one m.in. na: 
obowiązku podawania przez kredytodawców informacji w zestandaryzowanej 
formie, upraszczaniu ofert, prawie kredytobiorcy do odstąpienia od umowy 
o kredyt w ciągu 14 dni.

Problemy kredytobiorców występujące w sprzedaży krzyżowej kredytów 
mieszkaniowych i ubezpieczeń są rozwiązywane zagranicą w różny sposób. 
Polegają m.in. na (Więcko-Tułowiecka 2014; Więcko-Tułowiecka 2017):

• zakazie sprzedaży łączonej kredytów i ubezpieczeń (Francja, Wielka 
Brytania),

• zakazie łączenia funkcji podmiotu uprawnionego do uzyskania 
świadczenia z polisy z funkcją pośrednika (Włochy),

• zakazie oferowania korzystniejszych warunków klientom, którzy 
zawarli ubezpieczenie z ubezpieczycielem polecanym przez bank 
i wprowadzenie obowiązku pisemnego uzasadnienia odmowy przy-
jęcia obcego ubezpieczenia (Francja),

• wprowadzeniu minimalnych wymogów na ubezpieczenia na życie 
dla umów powiązanych z kredytami hipotecznymi i konsumpcyjnymi 
(Włochy).

Szczególnie właściwym rozwiązaniem wydaje się wprowadzenie zakazu 
zmiany warunków kredytu w przypadku wyboru oferty innego ubezpieczyciela 
niż ten proponowany przez bank. Powszechnie z taką praktyką, podnosze-
nia marży w przypadku wyboru przez kredytodawcę innego ubezpieczyciela, 
mamy do czynienia w Polsce. Wprowadzenie obowiązku przyjęcia ubezpie-
czenia spełniającego minimum warunków wymaganych przez kredytodawcę, 
bez pogorszenia warunków umowy o kredyt, otworzyłoby rynek i narzuciłoby 
na banki konieczność angażowania się i sprawdzania warunków oferowanych 
przez ubezpieczycieli. Przy przedstawianiu minimalnych warunków ubez-
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pieczenia kredytobiorca dowiadywałby się, kogo i jak chroni ubezpieczenie. 
Otwierałoby to „oczy” kredytobiorcom na różne rodzaje ryzyka i poziom ofe-
rowanej ochrony ubezpieczeniowej.

Ocena sprzedaży krzyżowej kredytów i ubezpieczeń w kontekście ochrony 
interesów konsumentów zależy od przyjętych założeń odnośnie posiadania 
przez nich zdolności do podejmowania decyzji (Nowak 2018). Jeżeli przyj-
miemy, że konsumenci nie potrafią podejmować racjonalnych decyzji odnośnie 
ubezpieczeń, to nie będzie niczego niewłaściwego w tym, że pewne obowiązki 
będą im z góry narzucane. Istnieją przecież ubezpieczenia obowiązkowe, 
oparte na zasadzie, że to przymus, a nie dobrowolność, prowadzi do wzro-
stu dobrostanu społecznego. Kredytodawcy mogą mieć prawo do narzucania 
warunków i będą ponosić odpowiedzialność za swoje decyzje. Jeżeli natomiast 
przyjmiemy, że konsumenci są zdolni do podejmowania świadomych decyzji, 
to pojawia się pytanie o granice rozumienia rzeczywistości przez przeciętnego 
konsumenta i skuteczność regulacji poprzez obowiązki informacyjne nakła-
dane na kredytodawców.

Wydaje się, że bez względu na starania regulatora w zakresie poprawy 
warunków do podejmowania decyzji, konsumenci nie będą korzystali z moż-
liwości wyboru ubezpieczyciela przy zaciąganiu kredytu. Wynika to z różnych 
powodów. Pierwszym, jest drugorzędne znaczenie ubezpieczenia w procesie 
zawierania umowy o kredyt mieszkaniowy – uwaga kredytobiorcy w proce-
sie kredytowym skoncentrowana jest na kredycie, a nie na ubezpieczeniu lub 
innych produktach dodatkowych. W nawale spraw towarzyszących zakupowi 
mieszkania ubezpieczenie będzie przegrywało rywalizację o uwagę kredyto-
biorcy. Uwaga konsumenta będzie koncentrowała się na tym, czy ma zdolność 
kredytową, ile wynosi miesięczna rata, jaki jest całkowity koszt kredytu, a nie 
na tym, czy ubezpieczenie jest szersze czy węższe. Konsument nie jest w stanie 
sobie z tą złożonością sytuacji decyzyjne poradzić.

Po drugie, konsumenci nie mają przygotowania merytorycznego do podej-
mowania decyzji w  skomplikowanych sprawach finansowych, do których 
należą kwestie ubezpieczeniowe. Konieczność zdefiniowania rodzajów ryzyka, 
inwentaryzacji dochodów, wydatków i majątku, będąca podstawą wyboru ade-
kwatnego ubezpieczenia, jest poza możliwościami przeciętnego konsumenta. 
Oczekiwanie od konsumentów aktywnego uczestnictwa na rynku ubezpiecze-
niowym jest nierealistyczne – i przypomina sytuację, w której od pacjentów 
oczekiwalibyśmy uczestnictwa w wyborze adekwatnej terapii medycznej.
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Po trzecie, nie ma zaufania do instytucji finansowych i nawyków ubezpie-
czeniowych. Polacy ogólnie niechętnie korzystają z ubezpieczeń. Negatywna 
opinia o sektorze finansowym zbudowana w oparciu o nierozwiązane pro-
blemy „frankowiczów”, polisolokaty z zaporowymi opłatami likwidacyjnymi, 
wysokie pozaodsetkowe koszty pożyczek niskokwotowych, obniżyły zaufanie 
do sektora finansowego.

Wydaje się, że stojąc przed wyborem pomiędzy ofertą typu A i B konsument 
powinien kierować się w stronę oferty typu A. Powinien wziąć taki kredyt (na 
tyle mały), aby mógł pokryć ryzyko z nim związane bez dodatkowego ubezpie-
czenia. Pokrywając ryzyko spłaty kredytu zabezpieczoną hipoteką nierucho-
mością, oszczędnościami lub majątkiem. Na przeszkodzie mogą tutaj jednak 
stanąć ograniczenia mentalne, ponieważ większość konsumentów nie traktuje 
nieruchomości jak zbywalnego aktywa (Lewicki 2019). Niejednoznaczność 
postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczeń i związana z tym niepewność 
prawna, wąski zakres ochrony spowodowany przez wyłączenia i ograniczenia 
odpowiedzialności ubezpieczyciela, istotnie podważają wartość ubezpieczeń. 
Oczywiście konsumenci mogą uzupełnić ubezpieczeniem instrumentarium 
mitygowania ryzyka, korzystając przede wszystkim z tych o najmniejszej nie-
pewności, czyli majątkowych i na życie z tytułu NNW. Ubezpieczenie nierucho-
mości jest szczególnie ważne z tego względu, iż często głównym składnikiem 
majątku kredytobiorcy jest kredytowana nieruchomość.

Rynek ubezpieczeń jest jak rynek usług medycznych. Stworzenie odpo-
wiednich warunków ochrony dla ubezpieczonych jest obowiązkiem państwa. 
To państwo musi decydować o tym co wolno, a czego nie, instytucjom finan-
sowym. Wolny rynek nie zapewnia efektywności alokacyjnej i dystrybucyjnej 
w sferze ubezpieczeń ze względu na brak możliwości sprawowania skutecznej 
kontroli przez konsumentów.

*   *   *
W praktyce „pole manewru” konsumenta przy wyborze kredytu mieszkanio-

wego jest wąskie i sprowadza się do wyboru wariantu oferty kredytu mieszka-
niowego w banku, w którym konsument ma rachunek oszczędnościowo-rozli-
czeniowy. Na wybór oferty pomiędzy bankami nie ma co liczyć, chociażby ze 
względu na brak merytorycznego przygotowania konsumentów do poruszania 
się w zagadnieniach finansowych. W ten sposób, kolejny raz uwidacznia się 
miażdżąca przewaga instytucji finansowych nad przeciętnym konsumentem.
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Wybór kredytu ma charakter wtórny i jest pochodną wyboru mieszkania lub 
domu. Działania optymalizacyjne w zakresie wyboru kredytu mieszkaniowego 
mogą przynieść skromne efekty wobec działań optymalizacyjnych w zakresie 
wyboru lokalu mieszkalnego. Niedopasowanie nieruchomości mieszkalnej pod 
względem wielkości, lokalizacji, standardu, dochodów, majątku nabywcy jest 
pierwotnym źródłem problemów finansowych. Skupienie się konsumenta na 
poprawie adekwatności w tym zakresie pozwala na duże korzyści finansowe.

Finasjalizacja stała się źródłem nowych, nieznanych dotąd wyzwań spo-
łeczno-gospodarczych. Towarzysząca jej „demokratyzacja” sektora finanso-
wego, polegająca na napływie do sektora wielu nieprofesjonalnych uczest-
ników, wywołała ryzyko wystąpienia problemów w konsekwencji podjęcia 
nieracjonalnych decyzji na masową skalę. W reakcji na pojawiający się pro-
blem postawiono na reżim regulacyjny, który ma lepiej niż rynkowy, chronić 
konsumentów przed podejmowaniem nieracjonalnych decyzji. W ramach tego 
kierunku, regulacji poddano również sprzedaż krzyżową kredytów i ubezpie-
czeń. Jednak mimo wysiłków regulacyjnych, problem niedopasowania ubez-
pieczeń do potrzeb kredytobiorców wciąż występuje. Jego rozwiązanie wyma-
gałoby uchylenia założenia o zdolności konsumentów do dokonywania wyboru 
ubezpieczenia z wszelkimi z tym związanymi konsekwencjami.
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Małgorzata JezIorska

Rozdział 18
decyzje finansowe  

na rynku ubezpieczeń na życie  
a awersja do strat jednostek

Żyjemy w  „czasach niepewności finansów gospodarstw domowych”  
(Akerlof, Shiller 2015). Ciągłe zmiany zwiększają ryzyko związane z doko-
nywanymi wyborami. Finansjalizacja gospodarki wpływa na relacje pomię-
dzy jednostką a rynkiem finansowym na wielu płaszczyznach, dotyka sfery 
ekonomicznej, psychologicznej i społecznej. W obliczu finansjalizacji decyzje 
podejmowane przez jednostki są obarczane coraz większym ryzykiem i nie-
pewnością, decydentom jest coraz trudniej dokonywać racjonalnych wyborów 
i coraz częściej stosują uproszczone metody wnioskowania, decydują w sposób 
intuicyjny i automatyczny (Potocki, Opolski 2015, 43-70). Dogłębna, wielopo-
ziomowa analiza każdego dokonywanego wyboru nie jest fizycznie możliwa. 
Oprócz wiedzy i zdolności przetwarzania informacji, istotny wpływ na pro-
ces decyzyjny mają również emocje i wyobrażenia kulturowe. Jak wskazuje  
J.K Solarz, w stosunku do pieniądza są one szczególnie żywe. „Sposób kal-
kulacji wartości pieniądza w czasie i w warunkach narastającej niepewności 
wskazuje na bariery emocjonalne towarzyszące zmianom wzorców codzienno-
ści” (Solarz 2012a, 16). „Codzienność jest tą częścią praktyki społecznej, która 
jest postrzegana jako rzeczywistość i tworzy dla jej aktora wewnętrznie spójny 
świat” (Solarz 2012b, 157). Wybory dokonywane przez jednostkowych uczestni-
ków rynków finansowych są oczywiście następstwem ich świadomych preferen-
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cji, ale w dużej mierze wynikają również z naśladownictwa oraz przyzwyczajeń 
i nawyków (szerzej w Alvarez-Cuadrado, Casado, Labeaga, Sutthiphisa 2012).

Powszechność decyzji finansowych w sferze życia codziennego skłania 
do stawiania pytań o różnice w skłonności do podejmowania ryzyka. Celem 
niniejszej pracy jest weryfikacja hipotezy mówiącej o różnicach międzypłcio-
wych w stosunku do ryzyka finansowego. Analizie podlegały decyzje jedno-
stek w zakresie zakupu terminowego ubezpieczenia na życie. Uzyskane wyniki 
potwierdzają hipotezę, iż kobiety cechują się wyższą awersją do strat finanso-
wych niż mężczyźni.

18.1. Ocena ryzyka w procesie decyzyjnym

Punktem wyjścia każdego procesu decyzyjnego jest rozpoznanie obszaru, 
którego decyzja ma dotyczyć. Przez postrzeganie rozumieć będziemy „świa-
dome zobaczenie, usłyszenie lub inne odczucie pewnego fragmentu otacza-
jącego świata, działającego w danej chwili na dany organ zmysłowy” (Sobol 
1996, 947). Percepcja to proces poznawczy polegający na subiektywnym 
odzwierciedleniu przez jednostkę przedmiotów, zjawisk i procesów, to rejestra-
cja zdarzeń środowiska zewnętrznego: ich odbiór sensoryczny, zrozumienie, 
identyfikacja i określenie werbalne oraz przygotowanie do reakcji na bodziec 
(Zimbardo 1999, 267). Percepcja ryzyka odnosi się do oceny niepewności 
i niebezpieczeństwa z nim związanych. Istotne znaczenie mają tu zarówno 
doświadczenia, jak i przekonania jednostek. Postrzeganie ryzyka opiera się 
na subiektywnych ocenach, co może prowadzić do przeszacowania niewiel-
kiego ryzyka lub niedoszacowania takiego, które obiektywnie jest znaczące. 
Jednostki odbierają i przetwarzają informacje, analizują potencjalne wyniki, 
a następnie formułują opinie i dokonują wyborów (Jeziorska 2013a, 33). Decy-
zje i dalsze działanie w dużej mierze uwarunkowane jest biologicznie. Klu-
czową rolę najprawdopodobniej odgrywa specyfika organizacji anatomicznej 
i funkcjonalnej mózgu, która zgodnie z opinią wielu badaczy jest niezwykle 
czuła na określony poziom hormonów płciowych zarówno w życiu płodowym, 
jak i w życiu dorosłego człowieka (szerzej w Herman-Jeglińska 1999, 73-99).

Złożoność i szybkości zmian w otaczającym nas świecie powoduje zmniej-
szenie poczucia kontroli nad biegiem wydarzeń oraz wzrost poziomu ryzyka 
odczuwanego subiektywnie (Jaracz 2001, 103). Tym samym zwiększeniu ulega 
poziom, tzw. ryzyka postrzeganego. E. Peters i P. Slovic zauważyli, że ludzie 
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reagują na niebezpieczeństwa zgodnie z indywidualnym sposobem postrze-
gania (Peters, Slovic 1996, 1427-1428). Jednostki przeszacowują prawdopo-
dobieństwa zajścia zdarzeń rzadkich, katastroficznych natomiast nie dosza-
cowują prawdopodobieństwa wystąpienia tych mało spektakularnych, ale 
bardziej powszechnych (por. Everitt 2008, 123-127; Lichtenstein, Slovic, 
Fischhoff, Layman, Combs 1978, 551-578; Winterfeldt, John, Borcherding 
1981, 277-287).

Doświadczenie jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na podej-
mowane ryzyko (Richardson, Sorensen, Soderstorm 1987, 16-36). Przeżycie 
negatywnych zdarzeń stymuluje bardziej ostrożnościowe podejście (Bau-
mann, Sims 1978, 189-196). Silne emocjonalne przeżycia związane z realiza-
cją negatywnych scenariuszy mogą mieć istotny wpływ na jego postrzeganie 
i stanowią czynnik motywujący do działań ochronno-prewencyjnych (Slovic, 
Finucane, Peters, MacGregor 2004, 1-12). Jednocześnie warto podkreślić, 
że obcowanie z ryzykiem bez negatywnych konsekwencji na życiu, zdrowiu 
lub mieniu własnym może zmniejszyć jego wymiar w oczach jednostek (Hal-
pern-Felsher, Millstein, Ellen, Adler, Tschann, Biehl 2001, 120-126). Ryzyko 
postrzegane jest jako mniejsze, kiedy nie wiążą się z nim negatywne doświad-
czenia. Jednocześnie jednostki podlegające częściej danemu typowi ryzyka 
posiadają większą wiedzę na jego temat i wykazują mniejszy lęk. Zachodzi 
tzw. proces dostosowania się.

Na postrzeganie sytuacji jako bardziej ryzykownej wpływ może mieć jej 
obligatoryjny charakter. Jak pokazują badania w przypadku ryzyka niedobro-
wolnego jego szacowany poziom może wzrosnąć nawet stukrotnie (Jaracz 
2001, 107).

Istotnym czynnikiem wpływającym na postrzeganie ryzyka jest podmiot, 
który mu podlega (Sjöberg 2000, 1-11; Thompson, Mingay 1991, 497-510). 
Badania pokazują, że ryzyko oceniane jest jako mniejsze, gdy dotyka bezpo-
średnio osób oceniających (Weinstein 1987, 481-500; Sjöberg 1994). Zjawisko 
to określane jest mianem wyparcia ryzyka. Na takie zachowanie wpływ mają 
wiedza i poczucie kontroli.

Podsumowując powyższe rozważania, na budowany przez jednostkę obraz 
ryzyka wpływ ma wiele czynników. Można podzielić je na: przedmiotowe 
(powiązane z ryzykiem) oraz podmiotowe. Czynniki determinujące sposób 
postrzegania i oceny ryzyka przedstawia poniższy diagram.
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Rysunek 18.1. Czynniki wpływające na ocenę ryzyka

powiązane z ryzykiem

rozmiar skutków

obligatoryjność

grupa, na którą ryzyko może mieć wpływ

powiązane z jednostką postrzegającą ryzyko 

płeć

wiek

pochodzenie, środowisko

indywidualny, akceptowalny poziom niepewności

społeczna akceptacja 

Źródło: opracowane własne na podstawie: Renn, Rohrmann (2000, 14-16); Bouyer, Bagdassarian, Cha-
abanne, Mullet (2001,457-465); Neto, Mullet (2001, 63-73); Hermand, Mullet, Rompteauxl (1999, 137-
143); Karpowicz-Lazreg, Mullet (1993, 253-258); Barke, Jenkins-Smith, Slovic (1997, 168-176); Slovic 
(1999, 689-701); Myers, Henderson-King, Henderson-King (1997, 1-20).

D. Kahneman, A. Tversky zwrócili uwagę, że sposób prezentacji ryzyka 
ma wpływ na ostatecznie podjętą decyzję. Podkreślili, że jednostki bardziej 
odczuwają stratę niż zysk o takiej samej wartości bezwzględnej, jednocześnie 
unikają ryzyka, gdy w grę wchodzą zyski oraz poszukują go, gdy możliwe są 
straty (szerzej w Tversky, Kahneman 1974, 1124-1131; Kahneman, Tversky 

1979, 263-292; Tversky, Kahneman 1981, 453-458).

18.2. Różnice w stosunku do ryzyka finansowego kobiet 
i mężczyzn

Uważa się, że kobiety bardziej zachowawczo podchodzą do finansów, są 
podejrzewane o mniejszą skłonność do podejmowania decyzji niosących za 
sobą ryzyko. Pogląd ten zdaje się wpływać na ekonomiczną skuteczność kobiet 
i mężczyzn, dlatego też ważna jest weryfikacja hipotezy o międzypłciowych 
różnicach w postępowaniu.

Istnieją liczne badania poświęcone zagadnieniu różnic w skłonności do 
ryzyka kobiet i mężczyzn. Autorzy najczęściej wykorzystują ankiety i kwe-
stionariusze, ale również korzystają z eksperymentu jako metody badawczej. 
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Wykorzystując ankietę jako narzędzie badawcze N. Jianakopolos i A. Bernasek 
uzyskały wyniki wskazujące, iż samotne kobiety są mniej skłonne do inwesto-
wania w aktywa obarczone wysokim ryzykiem niż samotni mężczyźni (Jiana-
kopolos, Bernasek 1998, 620-630). Wyniki były niezmiennicze ze względu na 
wiek i wykształcenie, wpływ miały jedynie rasa i posiadanie dzieci.

S. Siva, bazując na wypełnianych przez uczestników badania kwestiona-
riuszach z hipotetycznymi scenariuszami inwestycyjnymi, zaobserwowała 
istotne statystycznie różnice potwierdzające hipotezę, iż kobiety są ostrożniej-
sze i wybierają bezpieczniejsze opcje inwestowania (Siva 2012, 1-6).

C.C. Eckel i P.J. Grossman w swoim badaniu poprosili studentów o wybór 
najodpowiedniejszych dla nich scenariuszy finansowych. Otrzymane wyniki 
pokazały, że studentki dużo częściej wybierały opcje bezpieczne, nieobarczone 
ryzykiem (Eckel, Grossman 2002, 281-295).

M. Powell i D. Ansic analizując teoretyczne decyzje kobiet i mężczyzn 
w zakresie nabywania ubezpieczeń majątkowych również doszli do wniosku, 
że kobiety mają mniejszą skłonność do ryzyka, częściej niż mężczyźni korzy-
stały z dostępnej ochrony (Powell, Ansic 1997, 605-628).

Badania prowadzone przez R. Schubert, M. Browna, M. Gyslera i H. Bra-
chingera pokazały wpływ, jaki na stosunek do ryzyka kobiet i mężczyzn ma spo-
sób formułowania problemu decyzyjnego (Schubert, Brown, Gysler, Brachinger 
1999, 381-385). Okazało się, że kobiety miały większą awersję do ryzyka w przy-
padku sytuacji eksponujących potencjalne zyski, a mężczyźni wówczas, gdy przy 
prezentowaniu skupiano się na możliwej stracie. Różnice w skłonnościach ze 
względu na płeć uwidaczniały się, gdy decyzje finansowe podejmowane były 
czysto teoretycznie. W przypadku, gdy wiązały się z realnym zyskiem bądź stratą 
różnice w działaniu kobiet i mężczyzn były już nieznaczne. Podkreślić zatem 
należy, że zachowanie w warunkach eksperymentu nie zawsze odpowiada dzia-
łaniu w realnych sytuacjach decyzyjnych (Hershey, Schoemaker 1980, 111-132). 
Wyniki uzyskane na podstawie tego typu badań, pomimo staranności włożonej 
w ich przygotowanie, mogą nie być wystarczające do wyprowadzenia na ich 
podstawie ogólnych wniosków.

Warto również podkreślić, że różnice w podejściu do ryzyka u kobiet i męż-
czyzn nie zawsze muszą być spowodowane faktycznymi skłonnościami, czasem 
wynikać mogą z różnic w możliwościach jego podejmowania (Barsky 1997, 
537-579). Zdarza się, że biorąc za pewnik bardziej ostrożnościowe podejście 
kobiet do ryzyka finansowego proponuje się im inwestycje bezpieczniejsze, 
o niższym oczekiwanym zysku (Wang 1994, 108-110).
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18.3. Decyzje jednostek w zakresie zakupu terminowego 
ubezpieczenia na życie

Finansjalizacja jednostek przejawia się we wzroście ich zaangażowania 
w sektor finansowy. 

Według R. Kata, J. Chmiel wśród przejawów finansjalizacji gospodarstw 
domowych wyróżnić należy między innymi:

• wzrost gotowości do podejmowania ryzyka finansowego, w  tym 
zwiększanie zadłużenia jako środka wspierającego standard i styl 
życia,

• rosnącą rolę czynnika ryzyka i  uwarunkowań behawioralnych 
w decyzjach finansowych osób fizycznych,

• zwiększanie się zaangażowania w obrót aktywami finansowymi,
• korzystanie z szerokiej gamy usług finansowych,
• opieranie decyzji finansowych na bezpośrednich i pośrednich reko-

mendacjach,
• wzrost znaczenia rozliczeń bezgotówkowych,
• zwiększenie zainteresowania produktami ubezpieczeniowymi 

i wzrost świadomości, że gromadzenie kapitału na okres po zakoń-
czeniu aktywności zawodowej jest konieczne (Kata, Chmiel 2017, 
62-74).

Złożoność życia społeczno-gospodarczego wymusza na jednostce i poszcze-
gólnych członkach gospodarstwa domowego podejmowanie coraz szerszego 
spektrum decyzji obarczonych ryzykiem. To sprawia, że istotne staje się zagad-
nienie planowania finansowego (Kawiński, Szumlicz, Więckowska 2017, 50). 
Jedną z metod wykorzystywaną w tym aspekcie jest metoda ubezpieczenia.

Indywidualna skłonność do ryzyka ma istotny wpływ na decyzje ubezpie-
czeniowe jednostek. Awersja do ryzyka, lęk przed stratami mogą być na tyle 
duże, że skutecznie zakłócą „kalkulację ekonomiczną gospodarstw domowych” 
(Solarz 2012a, 9). W celu weryfikacji postawionej hipotezy, że istnieją różnice 
międzypłciowe w podejściu do ryzyka, przeanalizowano decyzje jednostek 
w zakresie zakupu terminowego ubezpieczenia na życie. Terminowe ubezpie-
czenie na życie to forma ochrony finansowej mogąca stanowić zabezpieczenie 
finansowe dla rodziny na wypadek śmierci jej głównego żywiciela lub instytucji 
finansowej w przypadku zaciągania kredytu, pożyczki lub zobowiązania w for-
mie leasingu. W standardowym terminowym ubezpieczeniu na życie nie wystę-
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puje aspekt inwestycyjno-oszczędnościowy. Mówić więc będziemy o badaniu 
awersji do strat finansowych.

Bardzo istotnym krokiem przed podjęciem decyzji o zakupie produktu ubez-
pieczeniowego jest oszacowanie właściwej sumy ubezpieczenia. Z punktu widze-
nia ubezpieczenia, życie jest warte tyle, ile stanowią straty finansowe związane 
ze śmiercią ubezpieczonego dotykające osoby zależne od niego finansowo. Straty 
te obejmują koszty związane bezpośrednio ze śmiercią oraz utratę dochodów 
przez osoby pozostałe przy życiu, które dotychczas bezpośrednio z nich korzy-
stały (Stroiński 2004, 18). Ustalając wielkość potencjalnej straty można stosować 
różne metody i techniki kalkulacji. Jedna z nich opiera się na koncepcji wartości 
życia ludzkiego. W przypadku osób będących na utrzymaniu pracownika strata 
może być oszacowana poprzez akumulację dochodu, jaki te osoby uzyskałyby, 
gdyby zmarły nadal pracował. Orientacyjny wynik można uzyskać poprzez:

• prognozowanie rocznego dochodu po opodatkowaniu, jaki uzyskałby 
pracownik w każdym roku aż do osiągnięcia wieku emerytalnego,

• odjęcie części dochodu, który zostałby wykorzystany przez pracow-
nika na jego osobiste potrzeby,

• zdyskontowanie wartości rocznych dochodów do ich wartości bieżą-
cej (Williams 1995, 175).

Innym podejściem jest określenie sumy ubezpieczenia na podstawie 
potrzeb, tj. „planowanych rozchodów rodziny po uwzględnieniu wszystkich 
możliwości ich pokrycia, uwzględniając przyszłe przychody rodziny, zmniej-
szone w związku z ewentualną śmiercią ubezpieczonego” (Stroiński 2004, 22). 
Uważa się, że poziom zabezpieczenia finansowego rodziny jest prawidłowy, 
jeżeli suma ubezpieczenia odpowiada dziesięcioletnim wydatkom rocznym. 
Przy tym podejściu identyfikuje się zwykłe wydatki oraz bada wpływ na nie 
śmierci osoby pracującej. Wzorzec dochodu z tytułu zmiany potrzeb obejmuje:

• dochód dostosowawczy,
• dochód zredukowany,
• dochód zredukowany, ale wystarczający (Williams 1995, 179).

Uwzględniać też można inne źródła zaspokajające potrzeby rodziny.
Podejście opierające się na tzw. wartości życia ludzkiego jest z punktu 

widzenia zarządzania ryzykiem właściwszym sposobem traktowania tej kwe-
stii, gdyż skupia się raczej na możliwej stracie niż oczekiwaniach rodziny  
(Williams 1995, 180).
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Wobec powyższego w dalszych rozważaniach ta właśnie metoda zostanie 
wykorzystana. W badaniu przyjęto założenia upraszczające, takie jak kompen-
sacja zmienności przychodów zmiennością wydatków i zmianą siły nabywczej 
pieniądza oraz stałą stopę procentową.

Badaniu podlegała próba złożona z 638 posiadaczy terminowego ubezpie-
czenia na życie. Zastosowano dobór celowo-losowy. Tabela 18.1 zawiera infor-
macje o strukturze próby.

Tabela 18.1. Struktura badanej próby

Płeć Liczba Średni wiek Maksymalny 
wiek Minimalny wiek Odchylenie std.

k 251 38,9 60 21 9,7
m 387 37,0 59 19 9,4
Razem 638 37,7 60 19 9,6

Źródło: opracowanie własne.

Bazując na przeciętnych dochodach ubezpieczonych ustalona została prze-
ciętna możliwa strata spowodowana zgonem. Awersja do ryzyka r została okre-
ślona jako współczynnik mierzący stosunek wartości oczekiwanej przyszłego 
majątku do możliwej straty w majątku skorygowanej o wypłatę świadczenia 
z tytułu ubezpieczenia.

gdzie
V – suma ubezpieczenia,
Y – przeciętna możliwa strata spowodowana zgonem ubezpieczonego,
p – prawdopodobieństwo śmierci ubezpieczonego,
mV – jednorazowa składka,
θ – wsp. uwzględniający narzut na koszty ubezpieczyciela ważony prawdopo-

dobieństwem przeżycia ubezpieczonego.

Prawdopodobieństwo śmierci ubezpieczonego ustalono na podstawie tablic 
trwania życia GUS, zgodnie z wiekiem i płcią. W celu sprawdzenia czy w bada-
nej próbie kobiety istotnie statystycznie różnią się od mężczyzn wykonano test 
U Manna-Whitney’a. 
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Statystyka Z z poprawką dla rang wiązanych wyniosła 7,608418, war-
tość p (asymptotyczne) <0,000001. Na poziomie istotności 0,05 należy zatem 
przyjąć, że hipoteza mówiącą o istotności różnic pomiędzy medianami pozio-
mów awersji do ryzyka kobiet i mężczyzn w badanej próbie jest prawdziwa. 
Zaobserwowane statystyki świadczą o tym, że w badanej próbie kobiety mają 
większą awersję do strat niż mężczyźni (średnia rang dla kobiet to 388,44, 
mediana 0,895 i jest znacznie wyższa niż średnia rang dla mężczyzn, która 
wynosi 274,79, mediana 0,455). Uzyskane wyniki są zgodne z otrzymywa-
nymi w podobnych analizach prezentowanych w literaturze przedmiotu (por. 
Halek, Eisenhauer 2001, 1-24; Jeziorska 2013b, 77-86; Jeziorska 2008, 58-75). 
W związku z nie w pełni losowym doborem próby i przyjętymi w badaniu zało-
żeniami warto jednak z rozwagą podchodzić do ich uogólniania na całą popu-
lację kobiet i mężczyzn.

*   *   *
Występuje wiele różnych czynników motywujących do podejmowania decy-

zji wiążących się z ryzykiem, jednym z nich jest chęć zwiększenia osiąganych 
korzyści. W procesie decyzyjnym bardzo istotne stają się motywy finansowe 
(Jajuga 2014, 148). G.A. Epstein definiując zjawisko finansjalizacji podkreślił, 
że przejawia się ona właśnie wzrostem znaczenia finansowych motywów dzia-
łania w funkcjonowaniu gospodarki (Epstein 2002, 1).

Proces finansjalizacji dotyka gospodarki jako całości, ale również przeja-
wia się w działaniu podmiotów gospodarczych oraz zachowaniu gospodarstw 
domowych (Gadowska-dos Santos 2018, 111-140). Finansjalizacja gospodarki 
powoduje, że wybory dokonywane przez jednostki są obarczane coraz więk-
szym ryzykiem, a to wymaga od nich dodatkowych kompetencji w zakresie 
„zarządzanie” nim (Potocki 2018, 151-168). Zmiany dokonujące się w obrębie 
otoczenia społeczno-gospodarczego jednostek wymuszają długofalowe pla-
nowanie sfery finansowej. Zarządzanie ryzykiem powinno być częścią tego 
procesu. Jedną z metod mogą stanowić ubezpieczenia. Ważne, aby zakres 
i poziom ochrony ubezpieczeniowej były determinowane nie tylko przez koszt 
nabycia, ale przede wszystkim przez potrzeby ubezpieczeniowe jednostki 
i całego gospodarstwa domowego (szerzej w Kawiński 2017).

Wśród przejawów finansjalizacji jednostek i gospodarstw domowych wska-
zać możemy między innymi wzrost świadomości ubezpieczeniowej powo-
dującej zwiększanie zainteresowania produktami ubezpieczeniowymi (Kata, 
Chmiel 2017, 62-74).

06_Gospodarka i społecze�stwo w dobie finansjalizacji.indd   349 2020-10-20   14:28:47



A. Gemzik-Salwach, K. Opolski (redakcja) – Gospodarka i społeczeństwo w dobie finansjalizacji

cedewu.pl350

W opracowaniu tym postawiono pytania, czy zainteresowanie to wśród 
kobiet i mężczyzn jest jednakowe, czy decyzje ubezpieczeniowe zależą od 
płci osób je podejmujących? Przytoczona literatura przedmiotu wskazuje na 
obserwowalne różnice między kobietami a mężczyznami w funkcjonowaniu 
poznawczym. Wyniki przeprowadzonego badania własnego pozwoliły na pozy-
tywne zweryfikowanie hipotezy, że między kobietami a mężczyznami wystę-
pują różnice w stosunku do strat finansowych. Badaniu podlegały osoby, które 
podjęły decyzję o zakupie terminowego ubezpieczenia na życie. Test U Manna-
-Whitney’a potwierdził, że kobiety są bardziej ostrożne i charakteryzują się 
większą awersją do strat niż mężczyźni.
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Rozdział 19
Wpływ finansjalizacji  

na sektor opieki zdrowotnej

Wzrost znaczenia sfery finansowej w poszczególnych obszarach aktywności 
gospodarczej, jest kwestią niezaprzeczalną. Codziennie jesteśmy świadkami 
rosnącego znaczenia finansów zarówno w życiu społecznym, jak i ekonomicz-
nym. W odniesieniu do sektora opieki zdrowotnej, zjawisko to nabiera szcze-
gólnego wymiaru, zwłaszcza w kontekście obserwowanych trendów, w zakre-
sie pogłębiającej się nierównowagi między zapotrzebowaniem na świadczenia 
zdrowotne a możliwością ich zaspokojenia oraz częstymi problemami związa-
nymi z finansowaniem systemów opieki zdrowotnej.

Celem niniejszego opracowania jest próba oceny, w jakim stopniu zmienne 
warunki w zakresie rynku zdrowia stanowią naturalną konsekwencję dla pro-
cesu finansjalizacji oraz jakie reperkusje (w zakresie funkcjonowania pod-
miotów leczniczych) owe zjawisko ze sobą niesie? W niniejszym opracowaniu 
zaproponowano nowe podejście do pojęcia finansjalizacji (w kontekście sek-
tora opieki zdrowotnej), definiując ją jako wzrost znaczenia motywów finanso-
wych w procesie podejmowania decyzji zarządczych przez decydentów sektora 
zdrowotnego. W oparciu o sformułowany cel oraz przesłanki podjęcia tematu 
opracowania, sformułowano hipotezę o następującej treści: Zmienne warunki 
i dynamika rynku usług zdrowotnych stanowią determinantę dla procesu 
finansjalizacji, który przejawia się wzrostem znaczenia motywów finansowych 
w procesie podejmowania decyzji zarządczych przez decydentów sektora zdro-
wotnego. Dążenie do efektywnego wykorzystania zasobów, które znajdują się 
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w dyspozycji podmiotów sektora ochrony zdrowia, stają się celem zasadniczym, 
bowiem likwidacja marnotrawstwa stanowi źródło dodatkowych pieniędzy, 
a więc możliwość poprawy dostępu do świadczeń zdrowotnych oraz ich jakości.

19.1. Uwarunkowania procesu finansjalizacji  
w sektorze zdrowia

Rynek usług zdrowotnych w Europie, choć funkcjonujący w obszarze róż-
nych rozwiązań systemowych, określić można wspólnym mianem – rynku 
zmiennego i dynamicznego. Dzieje się tak m.in. za sprawą zmian demograficz-
nych – głównie intensywnego procesu starzenia się społeczeństwa będącego 
przyczyną większego popytu na usługi zdrowotne, świadczenia emerytalne czy 
rentowe (European Commision Report 2018), zmian w ustawodawstwie regu-
lującym działalność leczniczą – głównie za sprawą postępu cywilizacyjnego 
i technologicznego oraz rosnącej konkurencji wśród podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą.

Ostatnie lata zaowocowały lawinowym wzrostem kosztów wydatkowanych 
na ochronę zdrowia, będącym niezależnym problemem od przyjętego systemu 
finansowania świadczeń zdrowotnych. Podstaw tego problemu należy doszuki-
wać się w wielu czynnikach, jednakże wśród najczęściej wymienianych znajdują 
się wspomniane wyżej – starzejąca się populacja i procesy demograficzne. Tempo 
zmian demograficznych, technologicznych i rynkowych wymusza zatem wzrost 
nakładów publicznych na zdrowie. Według danych Banku Światowego wydatki 
publiczne na opiekę zdrowotną w UE mogą wzrosnąć do 14% PKB w roku 2030 
(dla porównania w 2000 roku wynosiły one 8% PKB) i wciąż rosnąć w kolejnych 
latach (the Economist Intelligence Unit Report 2011).

Nadrzędnym celem decydentów sektora opieki zdrowotnej jest zatem 
znalezienie sposobu na zrównoważenie budżetów, efektywne wykorzystanie 
środków publicznych oraz poszukiwanie metod poprawy efektywności funk-
cjonowania podmiotów sektora opieki zdrowotnej. Przejawia się to m.in. 
w procesesie finansjalizacji sektora usług zdrowotnych, niosącym za sobą 
pewne tendencje, w tym również niepokojące zjawiska.

Następuje zmiana akcentów w sposobie organizowania działalności gospo-
darczej – coraz mniejszą rolę odgrywają relacje, na rzecz transakcji (Dembin-
ski 2009). Relacja pacjent – lekarz zostaje zastąpiona relacją klient – dostawca 
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usług zdrowotnych. Tymczasem to właśnie relacja lekarz – pacjent w znacz-
nym stopniu decyduje o  jakości świadczenia medycznego (Spake, Bishop 
2009; Gruber, Frugone 2011). Podobnie jak reputacja czy polecenie zaufanego 
lekarza stanowią jedne z ważniejszych wskaźników jakości opieki zdrowotnej. 
Ważniejsze niż inne, wskaźniki zasobów, łącznie z lokalizacją, wyglądem oraz 
stanem infrastruktury (Swayne, Duncan, Ginter 2012). Stąd też oczywiste jest, 
że działania służące budowaniu relacji z pacjentem mają realne przełożenie 
także na sferę ekonomiczną jednostek.

Nie bez znaczenia pozostaje także zjawisko selekcjonowania pacjentów 
przez świadczeniodawców. Pacjent przechodząc od jednego świadczenio-
dawcy do drugiego, traktowany jest jako nowy przypadek generujący przy-
chody i koszty (zyski albo stratę). Pacjent jest albo „pacjentem opłacalnym”, 
którego należy przyciągnąć i  zatrzymać albo „pacjentem nieopłacalnym”, 
którego należy jak najszybciej przekierować dalej (Golinowska 2015, 118). 
W przypadku wielu podmiotów leczniczych, opłacalność finansowa świadcze-
nia danej usług zależy od urzędniczej wyceny świadczeń, które z kolei podle-
gają bardzo często naciskom poszczególnych grup interesów, a tym samym 
mają niewiele wspólnego z realiami i pozwalają jedynie na częściowe opła-
cenie kosztów leczenia pacjenta przez podmiot leczniczy, który pokrywając 
różnicę w kosztach, generuje straty i naraża się tym samym na zarzut braku 
gospodarności.

Przeobrażenia, które na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat dokonały 
się w otoczeniu zewnętrznym podmiotów leczniczych, sprawiają, iż świadcze-
niodawcy muszą sprostać wielu trudnym wyzwaniom, takim jak oczekiwania 
i wymagania klientów – pacjentów. Zaspokojenie owych potrzeb, przy możli-
wie najniższych kosztach własnych i świadczeniodawców, w ramach obowią-
zujących regulacji oraz limitów ustanowionych przez władze administracyjne 
i instytucje finansujące usługi nie jest sprawą prostą. Wysoka jakość świadczeń 
zdrowotnych podmiotu leczniczego wymaga zapewnienia doskonałej, kompa-
tybilnej z określonymi na wysokim poziomie normami, realizacji działań pla-
cówki medycznej w następujących sferach: opieki medycznej, informacyjnej, 
technicznej, zarządzania, ekonomiczno-społecznej i marketingowej (Opolski, 
Dykowska, Możdżonek 2009, 28-31).

Poprawa jakości usług zdrowotnych przyczynia się z kolei do poprawy efek-
tywności gospodarowania zasobami z równoczesnym ograniczeniem kosztów, 
czego efektem jest brak marnotrawstwa oraz możliwość prowadzenia działań 
korygujących. Doświadczenia innych krajów (Stany Zjednoczone, Szwajcaria) 
pokazują, że nastawienie projakościowe placówek medycznych jest gwaran-
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cją uprzywilejowanej pozycji względem konkurencji oraz jest wyznacznikiem 
konkurencyjności na rynku usług zdrowotnych. Identyfikując jakość podmiotu 
leczniczego nie należy zapominać o bezpośrednich jej powiązaniach z efek-
tywnością podmiotu leczniczego. Istotę roli konkurencji w ochronie zdrowia 
dostrzega M.E. Porter, który uważa, iż o skutecznej konkurencji i efektywności 
w ochronie zdrowia można mówić wówczas, gdy:

• placówki systemu opieki zdrowotnej koncentrują się na tworzeniu 
wartości dla pacjentów, a nie jedynie na obniżaniu kosztów,

• wykorzystuje się uniwersalną metodę pomiaru efektów i kosztów 
leczenia dla każdego pacjenta,

• podmioty systemu opieki zdrowotnej uwzględniają cały cykl opieki 
nad pacjentem (długoterminowe podejście),

• konkurencja występuje nie tylko w wymiarze lokalnym, ale regional-
nym i krajowym,

• ma miejsce pomiar i raportowanie efektów leczenia oraz działalności 
placówek medycznych przy jednoczesnym zapewnieniu powszech-
nej dostępności do informacji dla wszystkich interesariuszy systemu 
opieki zdrowotnej,

• nagradza się te działania innowacyjne, które zmierzają do zwiększe-
nia wartości dla pacjentów,

• ma miejsce proces integrowania opieki medycznej (Porter 2007, 
1-33).

Efektywne wykorzystanie środków publicznych oraz poszukiwanie metod 
poprawy efektywności funkcjonowania podmiotów sektora opieki zdrowotnej, 
stanowi naturalną konsekwencję wzrostu znaczenia motywów finansowych 
w procesie podejmowania decyzji zarządczych przez decydentów sektora zdro-
wotnego.

19.2. Wzrost znaczenia motywów finansowych 
w procesie podejmowania decyzji zarządczych

Finansjalizacja przejawia się we wzroście znaczenia wartości materialnych. 
Zwiększa się waga korzyści finansowych jako podstawy podejmowania decy-
zji zarządczych w różnych obszarach, w tym także sektora ochrony zdrowia. 
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Z uwagi na fakt, że (niezależnie od poziomu środków finansowych wydatko-
wanych na ochronę zdrowia), pełne zaspokojenie potrzeb zdrowotnych całego 
społeczeństwa jest niemal niemożliwe, zasadne staje się efektywne zarządzanie 
dostępnymi środkami finansowymi i zasobami w celu osiągnięcia najlepszych 
efektów rozumianych jako poprawa stanu zdrowia społeczeństwa przy jedno-
czesnym zachowaniu podmiotów sektora opieki zdrowotnej w dobrej kondycji 
finansowej.

Odpowiedzialność za efektywność działań związanych z realizacją pro-
cedur medycznych spoczywa na zarządzających podmiotami leczniczymi, 
którzy zaangażowani w proces decyzyjny mogą przyczynić się do poprawy 
ich funkcjonowania, a tym samym wpływać na ich sytuację finansową. Zarzą-
dzający w systemie opieki zdrowotnej są odpowiedzialni za przebieg całego 
procesu leczenia, wyznaczenie standardów postępowania, organizację pracy, 
nadzór nad realizacją prac przez podległy personel oraz ich kontrolę, kry-
tyczną ocenę, a także doskonalenie podjętych działań. Z jednej strony, repre-
zentują interesy pacjentów i personelu, z drugiej zaś strony, znajdują się pod 
silnym wpływem innych podmiotów. Stają niekiedy w obliczu dylematu soli-
daryzowania się ze swoimi podwładnymi w zakresie skłonności do wydat-
kowania, a  jednocześnie tymi, którzy wymagają ich ograniczania. Kadra 
zarządzająca stoi zatem przed trudnymi decyzjami dotyczącymi efektywnej 
alokacji posiadanych środków i zasobów, a motywy i kryteria finansowe stają 
się ich nieodzownym elementem.

Według S. Sharma i H. Vredenburga, w warunkach wzmożonej konkurencji 
i szybkich zmian w danym segmencie rynku, którym można określić również 
sektor zdrowia, skutecznym rozwiązaniem mogą być strategie oparte właśnie 
na zasobach (Sharma, Vredenburg 1998). Mowa o efektywnym wykorzystaniu 
zasobów (i w konsekwencji także możliwości pozyskania większej puli ogra-
niczonych środków publicznych), co stanowi receptę na rosnącą niepewność 
otoczenia charakterystyczną dla rynku usług zdrowotnych. Podejście zasobowe 
(Resource-Based View), źródeł sukcesu organizacji poszukuje w jej wnętrzu 
– w rzadkich oraz trudno imitowalnych zasobach, które pozwalają na osią-
gnięcie trwałej przewagi konkurencyjnej (Barney, Clark  2007, 76-81). Rozwój 
teorii zasobów ma ścisły związek ze zmiennością otoczenia, bowiem w kon-
tekście jego nieprzewidywalności to zasoby i kompetencje stanowią stabilną 
bazę generowania strategii (Grant 2003, 510-515). Poszukiwanie efektywnych 
sposobów działania odnosi się najczęściej do zasady racjonalnego gospodaro-
wania formułowanej w dwóch wariantach: wydajnościowym i oszczędnościo-
wym. „Postępowanie jest tym wydajniejsze, im cenniejszy daje wytwór przy 
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danych ubytkach, jest ono zaś tym oszczędniejsze, im mniejszą miarą ubytku 
opłaciło się osiągnięcie danego wytworu” (Kotarbiński 1969, 124). O racjo-
nalności można zatem mówić wtedy, gdy poszukuje i wybiera się najbardziej 
korzystne relacje pomiędzy nakładami i efektami, co znajduje swoje odzwier-
ciedlenie w pojęciu efektywności. Koncepcja zarządzania zorientowana na 
zasoby może przyczynić się do zidentyfikowania czynników, które wpływają 
na konkurencyjność oraz efektywność podmiotów sektora opieki zdrowotnej.

Efektywność w ochronie zdrowia można analizować na różnych szcze-
blach. Od pojedynczego przypadku do próby osiągania celów zdrowotnych 
całej populacji. Można zatem rozpatrywać ją w kontekście makroekonomicz-
nym oraz mikroekonomicznym. Efektywność makroekonomiczna to „(…) 
stosunek nakładów (środków pieniężnych łącznie przeznaczanych na sektor 
opieki zdrowotnej pochodzących z różnych źródeł) do efektów w odniesieniu 
do sektora opieki zdrowotnej jako części gospodarki narodowej…” (Rudawska 
2007, 25). Efektem może być np. zwiększenie skuteczności i efektywności funk-
cjonowania sektora opieki zdrowotnej. Efektywność w ochronie zdrowia defi-
niowana jest najczęściej: jako „(…) miara kosztów składających się na opiekę 
lub nakłady wykorzystane do uzyskania określonego jej poziomu”. Co oznacza 
relację między nakładami a wynikami pośrednimi bądź końcowymi (Suchecka, 
Owczarek 2011, 79-80). Efektywność w skali mikro „(…) możemy odnieść do 
zdolności opieki zdrowotnej do wytworzenia w danym czasie i za pomocą 
danych sił wytwórczych określonej ilości usług zdrowotnych, zapewniają-
cych zaspokojenie potrzeb pacjentów…” (Rudawska 2007, 125). Efektywność 
w skali mikro powinna dotyczyć nie tylko stosunku między nakładami a efek-
tami, ale też oceny uzyskanych rezultatów i poniesionych nakładów/kosztów 
w aspekcie celowości podejmowanego działania.

Według O. Maxwella efektywność opieki zdrowotnej stanowi jeden ze 
wzajemnie ze sobą powiązanych elementów. Zdefiniował on efektywność 
jako służbę zdrowia osiągającą zamierzony cel (korzyść) dla poszczególnego 
pacjenta i populacji (Szczepska 1996, 106). Za główne czynniki kształtujące 
efektywność ekonomiczną można uznać zatem: dostępność opieki zdrowot-
nej, jej kompleksowość, ciągłość i skuteczność (jakość opieki), produktywność, 
satysfakcję pacjentów i personelu medycznego oraz dynamikę systemu i jego 
zdolność do adaptacji.

W działalności podmiotów leczniczych, pojęcie efektywności nabiera bar-
dziej sformalizowanego charakteru, szczególnie jeśli używa się go w sferze 
ekonomicznej. Ocena efektywności funkcjonowania podmiotu leczniczego, 
podobnie jak typowego przedsiębiorstwa, może być dokonana z zastosowa-
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niem różnych perspektyw, różnych kategorii efektywności) oraz przy użyciu 
różnych kryteriów – w których motywy finansowe odgrywają znaczącą rolę.

Ze względu na specyfikę systemu opieki zdrowia, która przejawia się m.in. 
brakiem stabilności popytu na opiekę zdrowotną, jego losowym charakterem, 
a także asymetrią informacji pomiędzy świadczeniodawcą a pacjentem oraz 
silnym zróżnicowaniem poziomu usług zdrowotnych (Rój, Sobiech 2006, 23; 
Bukowska-Piestrzyńska 2010, 14), zwrócenie szczególnej uwagi na poprawę 
efektywności świadczeniodawców z pewnością służyłoby poprawie skutecz-
ności leczenia, a więc i efektywności wykorzystania zasobów ochrony zdro-
wia. Specyfika tego sektora nie pozwala jednakże na bezpośrednie przeniesie-
nie wzorców zarządzania z innych sektorów. Złożoność wpływów otoczenia 
oraz ograniczone środki finansowe, których zasady wydatkowania podlegają 
szczegółowym regulacjom i nadzorowi sprawiają, że działalność podmiotów 
leczniczych nie podlega normalnym regułom konkurencji. Co więcej, brakuje 
obiektywnych kryteriów ich oceny, gdyż nie jest ona bardzo trudna w typo-
wych realiach rynkowych. Odpowiedzialność za efektywność działań związa-
nych z realizacją procedur medycznych spoczywa na dysponentach jednostek 
systemu opieki zdrowotnej, którzy zaangażowani w proces decyzyjny mogą 
przyczynić się do poprawy ich funkcjonowania, a tym samym do usprawnienia 
systemu świadczeń zdrowotnych. Znalezienie efektywnych sposobów modelo-
wania systemów organizacyjnych oraz metod zarządzania zarówno procesami 
organizacji, zasobami ludzkimi, jak i finansami, należą do głównych zadań 
zarządzania oraz ekonomiki organizacji.

Najogólniej efektywność można zdefiniować w tym zakresie jako relację 
wyników do nakładów. Wynik daje odpowiedź na pytanie, co się zmieniło 
w stosunku do poprzedniego okresu bądź w porównaniu z normą, założonym 
planem, ale także w kontekście porównawczym względem innych jednostek. 
Nieefektywność występuje wtedy, gdy świadczeniodawca wykorzystuje rela-
tywnie większą liczbę nakładów w porównaniu z innym dostawcą usług leczni-
czych, leczącym podobną liczbę pacjentów o podobnej strukturze przypadków, 
ale zużywającym mniej nakładów (Cooper, Seiford, Zhu 2004, 493).

W związku ze specyfiką wykonywanych usług oraz ograniczonymi zaso-
bami, zarówno finansowymi, jak i rzeczowymi w opiece zdrowotnej, domi-
nującym podejściem (z  punktu widzenia zarządzania) powinno stać   się   
nastawienie na sprawność i skuteczność  wszystkich działań realizowanych 
w podmiocie (Griffin 2002, 60). Owa sprawność i skuteczność rozumiana jest 
jako efektywne przekształcanie posiadanych zasobów w wyniki.
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Wzrost znaczenia motywów i kryteriów finansowych w procesie podej-
mowania decyzji zarządczych może prowadzić do zwiększenia efektywności 
podmiotów leczniczych, np. poprzez wykorzystanie efektów skali, obniżenie 
kosztów, zwiększenie satysfakcji pacjenta i poprawę innych wskaźników jako-
ści, co może w konsekwencji (mimo finansowych ograniczeń) przyczynić się 
do poprawy sytuacji w opiece zdrowotnej. Tak rozumiany proces finansjalizacji 
sektora opieki zdrowotnej może zatem przyczynić się do eliminowania nie-
efektywnych rozwiązań w sektorze usług zdrowotnych powodujących zjawisko 
marnotrawstwa. 

Zasadniczą cechą, definiującą współczesnego menedżera opieki zdrowot-
nej jest jego racjonalność w procesie zarządzania, której nadrzędnym celem 
jest ciągłe zwiększanie efektywności (Rasińska, Głowacka, Nowomiejski 2011, 
69). Zarządzający podmiotami leczniczymi powinni poszukiwać rozwiązań 
mających na celu obniżanie kosztów, likwidację źródeł marnotrawstwa czy 
zwiększanie rentowności. Uwzględnienie motywów i kryteriów finansowych 
w procesie podejmowania decyzji zarządczych służyć może osiągnięciu wyżej 
wymienionych celów.

*   *   *
Złożoność wpływów otoczenia, które charakteryzują sektor zdrowotny, 

a także ograniczone zasoby rzeczowe i finansowe, których zasady wydatkowa-
nia podlegają szczegółowym regulacjom i nadzorowi sprawiają, że zjawisko 
finansjalizacji nabiera szczególnego znaczenia w kontekście sektora opieki 
zdrowotnej, a  sam proces finansjalizacji (będący naturalną konsekwencją 
zmian zachodzących w sektorze zdrowia), pociąga za sobą pewne reperkusje.

Nie ulega wątpliwości, iż wzrost znaczenia motywów finansowych w pro-
cesie podejmowania decyzji zarządczych, może przełożyć się na poprawę 
efektywności funkcjonowania podmiotów leczniczych, a właściwe stosowa-
nie kryteriów finansowych prowadzić do oszczędności, które w perspektywie 
niedofinansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce wydają się kluczowe. 
Prawidłowe zastosowanie mechanizmów i kryteriów finansowych w walce 
„o pacjenta” może zapewnić wyższą jakość i dostępność usług, przy jedno-
czesnym zachowywaniu efektywności. Wiąże się to bezpośrednio z większym 
bezpieczeństwem dla chorego, jego szybszym powrotem do zdrowia i tym 
samym bezpośrednią oszczędnością dla całego systemu ochrony zdrowia. 
Wykorzystanie informacji ekonomicznych, rachunków kosztów oraz podejmo-
wanie decyzji zarządczych na podstawie analiz i porównań to bardzo ważne 
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kwestie. Podobnie jak pomiar efektywności każdej organizacji, niezależnie od 
tego, czy jest nastawiona bezpośrednio na zysk czy też nie, jak ma to miejsce 
w przypadku organizacji non-profit (Kao i inni 2011, 310). Działania gwaran-
tujące wyższą efektywność np. poprzez wykorzystanie efektów skali, obniżenie 
kosztów, zwiększenie satysfakcji pacjenta i poprawę innych wskaźników jako-
ści, mogą w konsekwencji (mimo finansowych ograniczeń) przyczynić się do 
poprawy sytuacji w opiece zdrowotnej.

Jednocześnie, proces finansjalizacji sektora opieki zdrowotnej niesie ze 
sobą pewne niepokojące zjawiska. Finansjalizacja jest przyczyną przedmio-
towego traktowania pacjenta oraz nadmiernej koncentracji na procedurach. 
Przyczynia się do wzrostu biurokracji i zmniejszenia ilości czasu poświęca-
nego pacjentowi. Finansjalizacja sektora opieki zdrowotnej sprowadza proces 
leczenia do transakcji kupna – sprzedaży. Pozbawia podmiotowości zarówno 
lekarza, jak i pacjenta. Specyfika działalności, jaką jest udzielanie świadczeń 
zdrowotnych, uregulowania prawne dotyczące funkcjonowania organizacji 
systemu zdrowotnego oraz zatrudnionych w niej pracowników, a także specy-
ficzne metody jej finansowania, wiążą się z koniecznością stosowania takich 
narzędzi zarządzania, gdzie poza wynikami ekonomicznymi, które są głównym 
miernikiem efektywności, celem nadrzędnym będzie dobro pacjenta.

Proces finansjalizacji powinien stanowić zatem impuls dla proefektywno-
ściowych zachowań i decyzji wewnątrz jednostki, co może przyczynić się do 
lepszej gospodarności zasobami finansowymi, rzeczowymi i osobowymi oraz 
stanowić pole do dalszego poszukiwania luk nieefektywności i indywidual-
nej niegospodarności jednostek. Ponadto, należy zwrócić uwagę na koniecz-
ność głębszej analizy w kierunku identyfikacji socjoekonomicznych implikacji 
finansjalizacji, które mogą dotyczyć różnych aspektów życia społeczno-gospo-
darczego, w tym także w zakresie sektora usług zdrowotnych. Pełne zrozu-
mienie zjawiska finansjalizacji będzie możliwe przy jednoczesnym szerszym 
uwzględnieniu wielowymiarowych skutków społeczno-ekonomicznych tego 
procesu (Hady, Leśniowska-Gontarz 2016, 100-101).

Finansjalizacja systemu opieki zdrowotnej powinna nieść za sobą takie 
zmiany, które w celu poprawy efektywności pociągną za sobą również zmianę 
jakościową. Zachowując tym samym i realizując jedno z kluczowych zadań 
państwa, jakim jest zapewnienie dostępu do opieki zdrowotnej wszystkich 
obywateli. Stąd też prace badawcze w zakresie finansjalizacji są niezwykle 
istotne nie tylko z punktu widzenia jakości jej naukowej oceny, ale także m.in. 
z uwagi na modyfikację polityki społeczno-gospodarczej i regulacyjnej pań-
stwa (Dembiński 2011, 11).
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Poprzez odpowiednie połączenie działań związanych z efektywnym gospo-
darowaniem zasobami podmiotów leczniczych i dbałością o pacjenta, możliwe 
będzie osiągnięcie wymiernych pozytywnych efektów i uzyskanie pożądanych 
rezultatów, przy zachowaniu wysokiego poziomu jakości świadczonych usług 
zdrowotnych.
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AgAtA gemzik-SAlwAch, krzySztof opolSki

Zakończenie

Poszczególne rozdziały zaprezentowanej książki pokazały szeroki zakres 
finansjalizacji oraz jej olbrzymie znaczenie dla gospodarki i społeczeństwa. 
Na podstawie zebranych tekstów widać, że finasjalizacja odgrywa ważną rolę 
właściwie w każdej dziedzinie życia, a jej znaczenie jest tak duże, że nie można 
zlekceważyć tego zjawiska. Pomimo znacznego już zainteresowania tematyką 
finansjalizacji wciąż pozostaje wiele obszarów życia gospodarczego i spo-
łecznego, które nie zostały jeszcze zbadane z punktu widzenia tego zjawiska 
i pytań, na które nie udzielono odpowiedzi.

W niniejszej książce dokonano oceny finansjalizacji w różnych obszarach 
gospodarczych i społecznych. Poszczególne rozdziały stanowią wkład teore-
tyczny i empiryczny do nauki o finansjalizacji, który może znaleźć zastoso-
wanie w praktyce życia gospodarczego. Pokazują one, jak ważne jest interdy-
scyplinarne podejście do zjawiska finansjalizacji. Finansjalizacja, która jest 
najlepiej opisana i zbadana w odniesieniu do obszaru makroekonomicznego 
gospodarki, powinna stać się również przedmiotem analiz w odniesieniu do 
funkcjonowania, przedsiębiorstw, gospodarstw domowych, zachowań społecz-
nych jednostek indywidualnych, a także w przypadku pojawienia się sytuacji 
nieoczekiwanych i poważnych zagrożeń.

Zmianę obrazu finansjalizacji i jej oceny powoduje trwająca obecnie pan-
demia COVID-19 i pierwsze doświadczenia z nią związane. Dotychczasowe 
paradygmaty finansjalizacji i klasyczne pojęcia, którymi się posługuje, typu: 
racjonalizacja, optymalizacja, ograniczanie kosztów, poszukiwanie najtańszej 
siły roboczej, maksymalizacja rentowności itp. straciły na znaczeniu w okresie 
kryzysu epidemiologicznego. Kurczowe trzymanie się tych haseł jako wytycz-
nych do działania może doprowadzić do katastrofalnych skutków. W sytuacji, 
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w której występuje epidemia lub inne, poważne zagrożenie, pojawiają się 
niedobory niektórych dóbr i usług. Braki zapasów powodują uzależnienie od 
jednego lub zaledwie kilku dostawców. Ponadto można obserwować panikę 
w zachowaniu konsumentów, w tym run na niektóre dobra. Skłania to do 
poszukiwania nowych metod zarządzania ryzykiem, które uwzględniają rów-
nież ryzyko społeczne.

Kierowanie się producentów paradygmatami finansjalizacji może spowodo-
wać wywindowanie cen niezbędnych dóbr i usług i, co za tym idzie, ogromne 
koszty społeczne. Klasyczne dotąd rozumienie finansjalizacji jest szkodliwe 
w sytuacji, gdy pojawiają się silne niedobory i w obliczu kryzysu epidemiolo-
gicznego. Innymi słowy finansjalizacja przyjmuje obecnie inny obraz i musi 
zawierać w sobie to, co nazywa się odpowiedzialnością społeczną.

Finansjalizacja nie może stać się elementem czystego rachunku ekonomicz-
nego i dążenia za wszelką cenę do maksymalnej rentowności, tylko powinna 
przyjąć formę sprzyjająca społeczeństwu. Finansjalizacja musi uwzględniać 
potencjalne zagrożenia i przygotowywać rezerwy środków na sytuacje nie-
oczekiwane. Takie działania, wbrew pozorom, są opłacalne również z punktu 
widzenia samej finansjalizacji, gdyż w przypadku, gdy zabraknie zapasów 
i rezerw niezbędnych produktów oraz usług, można stracić wszystko. 

Przedłużająca się pandemia oznacza rosnące zagrożenie kolejnym, global-
nym kryzysem finansowym, a to z kolei skłania do ponownego przemyślenia 
sposobów organizacji systemów gospodarczych i finansowych. Jeżeli nie doj-
dzie do radykalnej zmiany obowiązującego paradygmatu ekonomicznego to 
nadchodzący kryzys jeszcze bardziej pogłębi istniejące nierówności społeczne 
i oddali świat od ścieżki zrównoważonego rozwoju. Nadzieje budzi jednak fakt, 
iż zachowania decydentów podczas pandemii pokazały, że rządy są w stanie 
podejmować odważne decyzje i przyjmować rozwiązania, których nigdy wcze-
śniej nie było. Połączenie finansjalizacji z ekonomią społeczną jest niewątpli-
wie dużym wyzwaniem i powinno stanowić nowy kierunek badań naukowych.
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