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Artur Bartoszewicz, dr
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Społeczne skutki kryzysu kredytów hipotecznych odnoszących się do walut obcych
Streszczenie
Kredyty indeksowane oraz denominowane do walut obcych (odnoszące się do walut obcych) były udzielane w Polsce osobom nie osiągającym dochodów w walucie obcej, w okresie
od 2000 do 2013 roku. Charakterystyczną cechą tych kredytów było to, że najczęściej były
udzielane w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W przywołanym okresie kredyty mieszkaniowe były najszybciej rosnącą pozycją w aktywach banków. Jedynie w okresie od grudnia
2002 roku do końca 2012 roku udział kredytów mieszkaniowych w aktywach banków wzrósł
ponad pięć razy, a w należnościach od sektora niefinansowego zwiększył się czterokrotnie.
W latach 2005-2010 kredyty mieszkaniowe zdominowały strukturę bilansu sektora bankowego.
Znaczna zmiana kursów walutowych (m.in. CHF, EUR, USD i JPY) w odniesieniu do złotego
(znaczne osłabienie PLN) wpłynęła bezpośrednio na wartość bieżącą kosztów obsługi zobowiązania, jak też wycenę łącznego zobowiązania kredytu hipotecznego odnoszącego się do walut
obcych – wartości kredytu i jego kosztów wyliczonych w PLN.
Słowa kluczowe: koszty społeczne, kredyt hipoteczny, kredyt indeksowany, kredyt denominowany, kredyt walutowy
Abstract
The social impact of the mortgage crisis in relation to foreign currencies
Loans indexed and denominated in foreign currencies (relating to foreign currencies) were
granted in Poland to those not receiving income in a foreign currency, in the period from 2000
to 2013. A characteristic feature of these loans is that they were usually granted in the countries
of Central Eastern Europe. In this period, loans were the fastest growing item in the banks' assets. In the period from December 2002 to the end of 2012, the share of housing loans in banks'
assets increased more than five times, and receivables from the non-financial sector increased
fourfold. In 2005-2010, loans dominated the structure of the balance sheet of the banking sector.
A significant change in foreign exchange rates (e.g. CHF, EUR, USD and JPY) in relation to
the zloty (a significantly depreciated PLN) contributed directly to the current value of the costs
of operating liabilities, as well as the valuation of total mortgage obligations relating to foreign
exchange, the value of credit and its costs calculated in PLN.
Keywords: social costs, mortgage loan, indexed denominated loan, the loan rate
JEL CODE: D10, D12, D14, D90, D91, E20, E21
Wstęp
W latach powojennych do 1989 roku nie wytworzono zasobów mieszkaniowych w skali
zaspokajającej wzrastające potrzeby społeczne. Wygenerowało to dwa zjawiska, z jednej
strony deficyt w ofercie mieszkań na wynajem, zaś z drugiej strony ogromną presję na posiadanie własności, która była przed transformacją silnie ograniczona, a często wręcz niedostępna. Powyższe uzasadnia radykalną zmianę postaw banków i klientów kredytów hipotecznych
objawiającą się szeroką ofertą takich kredytów (szczególnie odnoszonych do walut obcych).
Pozawalało to bankom zdobyć klienta, który nie byłby zdolny do obsługi kredytu złotówkowego. Jak również wytworzyło szeroką bazę popytową na ofertę mieszkaniową i powiązanie
z tym, jak się wówczas wydawało, taniego finansowania długu.
5
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Sektor bankowy oferował kredyty hipoteczne odnoszące się do waluty obcych, w tym do
franka szwajcarskiego, już w 2000 roku. Oprocentowanie kredytów mieszkaniowych w złotówkach wynosiło wówczas nawet 20%. Dla wielu Polaków, którzy chcieli kupić mieszkanie,
kredyt przy tak wysokim koszcie był wówczas niedostępny. W latach 2004-2005 nastąpiło
wzmocnienie PLN w relacji do CHF, wówczas osoby posiadające kredyt odnoszący się do
CHF realnie odczuwały zmniejszenie kosztów kredytu, co dodatkowo wzmocniło powszechną argumentację za korzystniejszym rozwiązaniem, budując dodatkowy przekaz marketingowy.
Znaczna łatwość (korzystniejsze wstępne warunki odnoszące się do udziału kredytu w finansowaniu nieruchomości i odmiennie od kredytu w złotych szacowaniu zdolności kredytowej) w uzyskaniu kredytu hipotecznego odnoszącego się do walut obcych w relacji do kredytu w PLN spowodowała wejście do grupy kredytobiorców osób i gospodarstw domowych,
które nie otrzymałyby w tym czasie kredytu w złotych, a tym samym nie doprowadziłoby to
do zawarcia transakcji zakupu nieruchomości.
Sytuacja, w której bez większych formalności można było zaciągnąć kredyt hipoteczny
odnoszący się do walut obcych, spowodowała ogromny wzrost liczby transakcji na rynku
nieruchomości, a tym samym wzrost cen na tym rynku, aż do jego przeszacowania. Klienci
banków bardzo chętnie zaciągali łatwo dostępne kredyty. Większość z nich nie przewidywała
pogorszenia sytuacji i nie zastanawiała się, co będzie, gdy nie będzie ich już stać na spłacanie
kredytu (Szelągowska 2010, s. 22).
Dodatkowym impulsem do zwiększonych transakcji zakupu w latach 2005-2006 była rosnąca koniunktura na nieruchomości nakręcana dodatkowo publikowanymi w mediach informacjami o planowanych ograniczeniach w dostępności kredytów walutowych, które wprowadziła obowiązująca od 1 lipca 2006 roku. Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie.1
Artykuł był próbą zestawiania hipotez identyfikujących potencjalne społeczne skutki kryzysu kredytów hipotecznych odnoszących się do walut obcych z możliwymi do pozyskania danymi statystycznymi, wynikami badań przeprowadzonymi przez instytucje publiczne, czy też
ocenami naukowymi, które potwierdzają przyjęty model wnioskowania wskazywały lub
uprawdopodobniały zaistnienie tych zjawisk w społeczeństwie i gospodarce.2
W analizie zaprezentowano dane z dwóch głównych okresów, stan na 2013 rok i 2015
rok. Dane za 2013 rok prezentowały skalę problemów w chwili wygaszania oferty kredytów
w odniesieniu do walut obcych. Stan na koniec roku 2015 pozwalał szacować najbardziej
zbliżoną sytuację do obecnej. Ponadto wskazywał, jak zmieniała się sytuacja kredytobiorców
przez ostatnie dwa lata, szczególnie w następstwie znaczących zmian kursów walutowych
oraz działań podejmowanych przez instytucje nadzoru rynku finansowego i ochrony konsumenta.
Identyfikacja przyczyn kryzysu kredytów hipotecznych odnoszących się do walut obcych
Kredyty indeksowane oraz denominowane do walut obcych – odnoszące się do walut obcych3 – były udzielane w Polsce osobom nie osiągającym dochodów w walucie obcej,
1

Według GUS w roku 2005 oddano do użytku 114 060 mieszkań (5,5% więcej niż rok wcześniej).
W porównaniu do roku 2004 o 38,4% wzrosła liczba lokali mieszkalnych budowanych przez deweloperów
z przeznaczeniem na sprzedaż lub wynajem. Szerzej patrz: Finansowanie nieruchomości przez banki w Polsce,
Stan na czerwiec 2006 r., Komisja Nadzoru Bankowego, Warszawa, listopad 2006, s. 28-29.
2
Artykuł powstał na podstawie badań i analiz przeprowadzonych przez autora na zleceni Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej ujętych w opracowaniu: Analiza dotycząca społecznych skutków kryzysu kredytów
hipotecznych odnoszących się do walut obcych. Raport końcowy, Warszawa, 15 wrzesień 2016 r.
3
Kredyty te, pomimo określania ich „kredytami walutowymi” i związania stawki ich oprocentowania ze stawką
LIBOR, nie były w rzeczywistości kredytami walutowymi, ani z ekonomicznego, ani z prawnego punktu widze-
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w okresie od 2000 do 2013 roku.4 Sam mechanizm udzielania kredytów odnoszących się do
walut obcych (kredytów indeksowanych i denominowanych) miał istotne odmienne cechy niż
mechanizm czystego kredytu walutowego, w którym kredytodawca wypłaca kredytobiorcy
walutę obcą, a następnie przyjmuje wpłaty rat kapitałowo-odsetkowych w walucie obcej.5
Charakterystyczną cechą tych kredytów było to, że najczęściej były udzielane w krajach
Europy Środkowo-Wschodniej (Zalecenie Europejskiej Rady do spraw Ryzyka Systemowego… 2011, s. 9). W przywołanym okresie kredyty mieszkaniowe były najszybciej rosnącą
pozycją w aktywach banków. Jedynie w okresie od grudnia 2002 roku do końca 2012 roku
udział kredytów mieszkaniowych w aktywach banków wzrósł ponad pięć razy, a w należnościach od sektora niefinansowego zwiększył się czterokrotnie. W latach 2005-2010 kredyty
mieszkaniowe zdominowały strukturę bilansu sektora bankowego.
Według analiz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) szybki rozwój portfela
kredytów mieszkaniowych, w tym odnoszących się do walut obcych, w latach 2002-2008 był
przede wszystkim wynikiem (Kwaśniak 2013, s. 5):
- rosnących dochodów gospodarstw domowych;
- napływu finansowania zagranicznego;
- redukcji stóp procentowych;
- silnego łagodzenia standardów kredytowych;
- upowszechnienia niskooprocentowanych kredytów walutowych (odnoszących się do walut obcych);
- dużego zapotrzebowania na mieszkania;
- szybko rosnących cen nieruchomości (w Polsce i innych krajach);
- relatywnie niskiej początkowej wartości portfela kredytów mieszkaniowych w bankach
i dobrej jakości tego portfela.
Z kolei według analiz Związku Banków Polskich (ZBP) za główne źródła i uwarunkowania mające wpływ na zaistnienie oferty kredytów odnoszących się do walut obcych w Polsce
uznaje się m.in. (Konsekwencje decyzji o uwolnieniu kursu CHF… 2015, s. 2): wyż demograficzny, niskie koszty pieniądza odnoszącego się do walut obcych, lukę w oszczędnościach,
narastający optymizm oraz transfery zagraniczne. Według szacunków Narodowego Banku
Polskiego (NBP) w latach 2004-2013 do Polski z tylko z tytułu pracy Polaków w krajach Unii
Europejskiej napłynęło w sumie ponad 36,1 mld EUR (wszystkie transfery również z poza
UE to ponad 41,6 mld EUR).W relacji do PKB te transfery stanowiły do 2004 roku 1,4% zaś
już 2007 ponad 1,7% (Chmielewska 2015, s. 15).
W konsekwencji tylko na koniec maja 2013 roku (okres wyhamowania udzielania tego
typu kredytów) wartość kredytów mieszkaniowych przekroczyła 330 mld zł. Stanowiły one
łącznie 23,3% sumy bilansowej sektora bankowego i 40% należności od sektora niefinansonia. Szerzej patrz: Uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 2016 r. o zasadach zwrotu niektórych należności
wynikających z umów kredytu i pożyczki, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2016.
4
Dopiero wydanie przez Komisję Nadzoru Finansowego rekomendacji S (IV) z dnia 18 czerwca 2013 r., dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie, stało
się faktycznie końcem okresu udzielania kredytów odnoszonych do walut obcych osobom fizycznym. Wskazano
w niej, że banki powinny udzielać klientom detalicznym kredytów zabezpieczonych hipotecznie wyłącznie
w walucie, w jakiej uzyskują oni dochód, także w przypadku klientów o wysokich dochodach.
5
W przypadku kredytów indeksowanych i denominowanych stosowana była inna konstrukcja. W odniesieniu do
kredytu indeksowanego mechanizm polegał na tym, że kwota kredytu określona w walucie polskiej była, w dniu
uruchomienia kredytu lub jego transz, przeliczana (odnoszona) na walutę obcą, do której indeksowany był dany
kredyt. W wyniku tego zabiegu, bank wyliczał kwotę kredytu określoną w walucie obcej, która to kwota stawała
się kapitałem udzielonego kredytu. Z kolei przy kredycie denominowanym konstrukcja była odwrotna. W dniu
uruchomienia kredytu lub jego transz bank przeliczał kwotę udzielonego kredytu wyrażoną w walucie obcej na
walutę polską, z zastosowaniem bankowego kursu kupna tej waluty. Szerzej patrz: Uzasadnienie do Projekt
ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2016, s. 13.
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wego. Udział kredytów mieszkaniowych odnoszonych do walut obcych wynosił ok. 12,8%
sumy bilansowej sektora bankowego i aż 68,2% należności od sektora niefinansowego (Kwaśniak 2013, s. 8).
W ujęciu ilościowym w portfelu dominowały kredyty złotówkowe, jednak w ujęciu wartościowym – kredyty odnoszone do walut obcych, co wynikało z blisko dwukrotnie wyższej
przeciętnej wartości kredytów odnoszonych do walut obcych. Na koniec 2012 roku struktura
portfela prezentował się następująco (Kwaśniak 2013, s. 9):
- struktura ilościowa: kredyty złotowe 980 tys. sztuk, tj. 58,4%; kredyty odnoszące się do
walut obcych 700 tys. sztuk, tj. 41,6% (w tym 580 tys. sztuk do CHF, 113 tys. do EUR
i 6 tys. do innych walut);
- struktura wartościowa: kredyty złotowe 143,5 mld zł, tj. 44,6%; kredyty odnoszące się do
walut obcych 178,3 mld zł, tj. 55,4% (w tym 144,6 mld zł do CHF, 31,4 mld zł do EUR
i 2,3 mld zł do innych walut);
- przeciętna wartość kredytu: złotowe 141,5 tys. zł, odnoszące się do walut obcych 253,0
tys. zł.
Oferowanie kredytu odnoszącego się do walut obcych pozwoliło kredytobiorcom zaciągnąć wyższe zobowiązania i sfinansować wyższe wartości nieruchomości, często
w dużych miastach, gdzie ceny za metr kwadratowy były znacznie wyższe niż w mniejszych
miejscowościach. Miało to miejsce szczególnie w sytuacji młodego człowieka rozpoczynającego życie zawodowe, migranta zarobkowego z małych miejscowości i wsi, bez zgromadzonych oszczędności przy braku środków na wkład własny. Wówczas kredyt odnoszony do walut obcych pozwalał sfinansować 100% wartości nieruchomości, a często banki udziały kredytu wyższego dodatkowo powiększanego o środki na jej zagospodarowanie, gdyż większości nowych nieruchomości miała tzw. stan developerski.
Jednak główną przyczyną rozwoju kredytów odnoszonych do walut obcych była wysoka
różnica w wysokości miesięcznej raty spłaty kredytów PLN i odnoszonych do walut obcych,
a tym samym oczekiwanych całkowitych kosztów obsługi kredytów PLN i odnoszonych do
walut obcych. Przykładowo w momencie udzielenia kredytu oczekiwane koszty kredytów
PLN były od około 20% do ponad 200% (trzykrotnie) wyższe od kosztów analogicznych kredytów CHF (Raport o sytuacji banków w 2015 roku… 2016, s. 88).
Utrzymujący się duży dysparytet stóp procentowych pomiędzy Polską, a innymi państwami powodował, że koszty kredytu złotowego były wciąż znacznie wyższe niż koszty kredytu w obcych walutach. Była to główna przyczyna, wg analiz ZBP, dla której klienci banków chętnie brali kredyty w odniesieniu do walut obcych. Niższe raty spłaty kredytu w odniesieniu do walut obcych w sposób naturalny zwiększały zdolność kredytową części kredytobiorców (Biała księga kredytów frankowych… 2015, s. 8).
Według badań ZBP we wszystkich aglomeracjach koszty najmu mieszkania były wyższe
od kosztów obsługi kredytu, zwłaszcza odnoszącego się do walut obcych, zaciągniętego na
porównywalne mieszkanie. Stanowiło to dodatkowy istotny bodziec do tego, aby zaciągać
kredyty na zakup mieszkań, niż je wynajmować. Dlatego też można uznać, że to głównie
sprzyjające otoczenie makroekonomiczne, wysokie stopy procentowe kredytów złotowych
i wysokie stawki najmu mieszkań sprawiły, że kredytobiorcy przedkładali kredyty odnoszone
do walut obcych, szczególnie do CHF, nad inne oferty kredytów bankowych (Biała księga
kredytów frankowych… 2015, s. 9).
Z uwagi na powyższe już pod koniec 2015 roku liczba udzielonych konsumentom kredytów i pożyczek indeksowanych lub denominowanych do walut obcych wynosiła w Polsce
ponad 713 tys. i opiewała na sumę ponad 173 mld zł, z czego, odpowiednio, 562 tys. i 144
mld zł stanowiły kredyty lub pożyczki odnoszone do franka szwajcarskiego. Większość
z tych kredytów i pożyczek była zabezpieczona hipotecznie, a ich dominującą grupę stanowiły kredyty mieszkaniowe (Uzasadnienie do Projekt ustawy o zasadach zwrotu niektórych na8
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leżności… 2016, s. 12). Nieco odmienne dane liczby kredytów i ich wartości za analogiczny
okres w swoim corocznym raporcie za 2015 rok prezentował UKNF (tabela 1).
Tabela 1. Struktura portfela kredytowego według waluty, do której odnosi się kredyt
Złotowe

Odnoszone
do walut
obcych

CHF

EUR

Inne
waluty

1 948 963

1 318 514

630 449

522 746

101 573

6 130

370 624

204 543

166 081

137 616

27 182

1 283

190,2

155,1

263,4

263,3

267,6

209,3

Struktura portfela kredytowego
według waluty kredytu
OGÓŁEM
Liczba kredytów (sztuki)
Wartość kredytów (mln zł)
Średnia wartość kredytu
(tys. zł)

Źródło: Raport o sytuacji banków w 2015 roku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2016, s. 98.

Znaczna zmiana kursów walutowych (m.in. CHF, EUR, USD i JPY) w odniesieniu do
złotego (znaczne osłabienie PLN) wpłynęła bezpośrednio na wartość bieżącą kosztów obsługi
zobowiązania, jak też wycenę łącznego zobowiązania kredytu hipotecznego odnoszącego się
do walut obcych – wartości kredytu i jego kosztów wyliczonych w PLN. Badania UKNF
wskazywały, że spośród 35,6 tys. zagrożonych kredytów mieszkaniowych, znajdujących się
w portfelach banków na koniec 2015 roku, na kredyty walutowe przypadało już ponad 16,5
tys. kredytów, a na złotowe 19,5 tys. (Raport o sytuacji banków w 2015 roku … 2016, s. 96).
Identyfikacja skutków społecznych kryzysu kredytów hipotecznych odnoszących się do
walut obcych
Konieczność większego zaangażowania środków finansowych niż pierwotnie zakładał to
kredytobiorca kredytu odnoszącego się do waluty obcej wygenerowała realne negatywne
skutki społeczne.6 Zwiększony koszt obsługi kredytu spowodował zwiększenie jego udziału
w budżecie gospodarstwa domowego, tym samym „wypychając” inne obszary wydatkowania/konsumpcji np.: żywność, ubrania, wyposażenie, wypoczynek, kultura, turystyka, edukacja itd. Grupa podwyższonego ryzyka to kredytobiorcy o przeciętnych dochodach (lub niższych), którzy zaciągnęli kredyt w wieku około 40 lat lub wyższym. Niski dochód ograniczał
elastyczność na zmianę kursu walutowego, zaś wiek determinował atrakcyjność zawodową na
rynku pracy, poziom rozwoju i granice awansu społecznego. Część tych kredytobiorców mógł
cechować wolniejszy wzrost wynagrodzeń niż przeciętne wielkości obserwowane w gospodarce (Raport o sytuacji banków w 2015 roku… 2016, s. 96).
Według analiz S.J. Adamczyka specyfika omawianego narzędzia dłużnego pozwalała na
uznanie, że hipoteczny kredyt odnoszony do walut obcych zabezpieczony nabywaną nieruchomością był dla osoby utrzymującej się z pracy zarobkowej produktem bankowym o podwyższonym profilu ryzyka dającym ekspozycję przed wszystkim na trzy rynki: rynek walutowy, rynek nieruchomości i koniunkturę gospodarczą. Argumentował, że ekspozycja na rynek nieruchomości i rynek pracy była skorelowana z ekspozycją kredytobiorcy na ryzyko
zmiany cyklu koniunkturalnego, zaś zdolność kredytobiorcy do spłaty kredytu zależała od
sytuacji na rynku pracy (Adamczyk 2014, s. 7). Powyższe w znaczący sposób kumulowało
potencjalne negatywne skutki społeczne w przypadku wystąpienia zakłóceń na powyższych
rynkach.
6

W uzasadnieniu do projektu ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu
i pożyczki wskazuje się, że nawet do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wpływają listy osób borykających się z codziennymi problemami w spłacie rat kredytu oraz osób, które już utraciły swój majątek,
a często także rodziny i zdrowie. Wystąpienia te bywają bardzo emocjonalne i obrazują tragiczny los wielu kredytobiorców i ich rodzin.
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Skalę zwiększenia kosztów obsługi obrazowała istotna zmiana kursów walutowych. Przykładowo zmiana kursu CHF/PLN w okresie 15.03.2001 – 13.09.2016 to ponad 66%, zaś
w analogicznym okresie EUR/PLN to ok. 17,7%, USD/PLN ok. – 5,3% a JPY/PLN ok. 13%.
Tak znacząca zmiana szczególnie kursu franka szwajcarskiego nie została w całości zrekompensowana spadkiem stóp procentowych, to bezpośrednio przełożyło się na znaczący wzrost
obciążenia kredytobiorcy ujawnionej w wartości raty kredytowej płaconej w danym okresie
oraz wyceną łączną zobowiązania wobec kredytodawcy. Wzrost kosztów obsługi kredytów
hipotecznych odnoszonych do walut obcych miał dla części kredytobiorców wyższą dynamikę niż wzrost średniego wynagrodzenia w gospodarce (w danym sektorze gdzie podejmowane
jest przez ich zatrudnienie), tym samym powodował realną pauperyzację populacji kredytobiorców szczególnie tych czerpiących dochód z pracy najemnej.
Sytuację pogarszał fakt, iż stopy LIBOR, do których odnosił się koszt kredytu hipotecznego odnoszonego do walut obcych, był na bardzo niskim poziomie, co w przypadku ich
wzrostu dodatkowo znacząco wpłynęłoby na koszty obsługi zadłużenia, dalej pogłębiając
pauperyzację kredytobiorcy i jego rodziny (pośrednio wszystkich członków gospodarstwa
domowego).
Z danych UKNF wynikało, że w przypadku przeciętnych kredytobiorców CHF wzrost
wysokości miesięcznej raty spłaty został skompensowany przez wzrost wynagrodzeń, jaki
nastąpił w gospodarce od momentu otrzymania kredytu. Oznaczało to, że kredytobiorcy CHF
generalnie nie powinni mieć problemów z obsługą zobowiązań (trzeba jednak mieć też na
uwadze, że większość kredytów udzielonych została na niższe kwoty, a ponadto większość
kredytów została udzielona małżeństwom w związku z czym, przy ocenie ich sytuacji wzrost
wynagrodzeń należałoby przemnożyć przez dwa o ile oboje małżonków podjęło pracę). Jednak UKNF podkreślał również, że ogólne wnioski prawidłowe dla ogółu kredytobiorców nie
oddają wszystkich sytuacji jednostkowych. W związku z tym, należało liczyć się z tym,
że istnieje grupa kredytobiorców, których sytuacja finansowa nie uległa poprawie w badanym
okresie lub też uległa pogorszeniu na skutek zmniejszenia lub utraty części dochodów, czy też
wystąpienia zdarzeń, które spowodowały zasadnicze pogorszenie ich sytuacji dochodowej
(np. choroba któregoś z członków rodziny, etc.) (Raport o sytuacji banków w 2015 roku…
2016, s. 85-86).
W kontekście ryzyka związanego z kredytami mieszkaniowymi, należałoby mieć na uwadze znaczącą liczbę i wartość kredytów, które objęte były procesem restrukturyzacji, przy
czym w 2015 roku odnotowano dwukrotny wzrost liczby i wartości tego rodzaju kredytów
(odpowiednio o 88,1% i 122,1%). W 2015 roku odnotowano też nieznaczny wzrost liczby
i wartości kredytów, w przypadku których kredytobiorcy skorzystali z tzw. „wakacji” kredytowych (Raport o sytuacji banków w 2015 roku… 2016, s. 102). Nie było w tym wypadku
zróżnicowania danych na kredyty złotowe i odnoszące się do walut obcych, gdyż kredyt restrukturyzowany były przewalutowany na złotówki.
Według danych UKNF w strukturze portfela kredytów w bankach uwagę zwraca wysoki
udział kredytów udzielonych w szczycie hossy na rynku nieruchomości oraz skuteczne ograniczenie sprzedaży kredytów walutowych w latach 2012-2015. Najniższą jakość przedstawiał
portfel kredytów z 2008 roku, a w dalszej kolejności z 2007 roku, czyli kredytów udzielonych
w szczycie hossy na rynku nieruchomości. Istotnym wydawało się też dość szybkie pogorszenie jakości kredytów z 2009 roku, których jakość była porównywalna lub niższa niż portfela
kredytów udzielonych przed 2007 rokiem, w którym relatywnie wysoki udział kredytów zagrożonych wynikał z „dojrzewania” tego portfela oraz dużej liczby kredytów spłaconych
przed terminem (kredyty udzielone w pierwszej połowie minionej dekady były udzielone na
znacznie niższe kwoty, m.in. ze względu na znacznie niższe ceny nieruchomości i bardziej
konserwatywne zasady ich udzielania) (Raport o sytuacji banków w 2015 roku… 2016,
s. 104).
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Sytuacja wykluczenia części uczestników rynku z transakcji wtórnych na rynku nieruchomości w wyniku ich „trwałego” związania z nieruchomością powodowała „zdławienie”
rynku. Nadpodaż nieruchomości przy niskim realnym popycie (wyeliminowaniu części popytu) wpływał na spadek ich cen, a tym samym utratę potencjalnych korzyści przez ich właścicieli. S.J. Adamczyk doszedł do wniosku, iż jeśli kredytobiorca utraciłby płynność i chciałby,
albo byłby zmuszony, „wyjść z takiego kredytu” w trybie natychmiastowym, to mógłby być
zmuszony do spłacenia kwoty o kilkadziesiąt procent wyższej od wartości kredytowanej nieruchomości. Spłacający ten kredyt zostałyby uwięziony w swoich mieszkaniach, gdyż w wielu przypadkach pieniądze ze sprzedaży lokalu nie wystarczałyby na spłatę kredytu, a jeśli
nawet ktoś pożyczał na niewielką część nieruchomości, to i tak trudno mu się będzie pogodzić z faktem, że trzeba oddać do banku znacznie więcej niż się pożyczyło (Adamczyk 2014,
s. 4).
Według analiz UKNF wystąpiły w różnych grupach kredytobiorców odmienne sytuacje,
które obrazują następujące zjawiska dla kredytobiorców kredytów odnoszonych do CHF, którzy zaciągnęli kredyt (Próby rozwiązania problemu… 2015, s. 9):
- w 2008 nastąpił wzrost wartości zadłużenia w PLN, a nabyte przez nich nieruchomości
utraciły pierwotną wartość rynkową i były wyceniane poniżej cen zakupu.
- w 2007 nastąpił wzrost wartości zadłużenia w PLN, zaś nabyte przez nich nieruchomości
zachowały pierwotne ceny zakupu.
- do końca 2006 nastąpił wzrost wartości zadłużenia w PLN jednak nastąpił również silny
wzrost cen nieruchomości (niejednokrotnie przekraczający 100%, szczególnie w dużych
aglomeracjach miejskich).
Według J. Gwizdały (2012, s. 323 i następne) wyżej opisana sytuacja na rynku polskim
ma swój wzorzec w kryzysie na rynku amerykańskim. Wówczas niska cena kredytu hipotecznego i związany z tym wzrost akcji kredytowej banków powodował wzrost popytu na mieszkania oraz wzrost cen nieruchomości. Z kolei wzrost cen nieruchomości, czyli wartości zabezpieczeń kredytów hipotecznych pozwalał bankom na liberalizację polityki kredytowej
i wzrost dostępności kredytu. To następnie skutkowało wzrostem popytu na mieszkania
i wzrostem ich ceny. Zaś wzrost cen nieruchomości stymulował dodatkowo popyt na kredyt,
ponieważ kredytobiorcy byli pod presją inflacji na rynku mieszkaniowym i każde opóźnienie
decyzji dotyczącej zakupu mieszkania skutkowało wymiernymi stratami dla budżetów domowych.
W momencie zaciągnięcia kredytu raty kredytów PLN były znacznie wyższe niż raty kredytów CHF. Zgodnie z raportem UKNF w momencie udzielenia kredytu, wszyscy kredytobiorcy CHF płacili znacznie niższe raty niż kredytobiorcy PLN (w analizowanym przykładzie
raty kredytów PLN były przeciętnie od około 10% do ponad 70% wyższe od rat kredytów
CHF), co wynikało z dysparytetu stóp procentowych WIBOR i LIBOR CHF i stanowiło
główną motywację do zaciągnięcia kredytu walutowego. W latach 2012-2015 sytuacja uległa
stopniowemu odwróceniu. Na skutek osłabienia PLN względem CHF oraz silnej redukcji stóp
procentowych NBP w latach 2012-2015 sytuacja uległa zmianie i w kolejnym okresie (z nielicznymi wyjątkami) to kredytobiorcy CHF płacili wyższe raty niż kredytobiorcy PLN (Raport o sytuacji banków w 2015 roku… 2016, s. 80).
Ze względu na zmianę sytuacji na rynku (na skutek osłabienia PLN względem CHF oraz
silnej redukcji stóp procentowych NBP w latach 2012-2015) obecnie oczekiwane koszty kredytów odnoszonych do CHF są wyższe niż kredytów PLN (z nielicznymi wyjątkami), przy
czym w najbardziej niekorzystnej sytuacji znajdują się kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyt odnoszony do CHF w okresie 2007/06-2008/06 (Raport o sytuacji banków w 2015 roku…
2016, s. 89).
Według wyliczeń UKNF dla większości generacji kredytów CHF wzrost miesięcznej raty
w stosunku do pierwszej raty wynosił ok. 20-30%. Negatywne skutki silnego osłabienia PLN
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zostały w znacznym stopniu skompensowane przez silny spadek stóp procentowych CHF.
W konsekwencji dla większości generacji kredytów CHF wzrost miesięcznej raty w stosunku
do pierwszej raty nie przekraczał 20-30%. Wyjątek stanowią niektóre generacje kredytów
udzielonych głównie na okres 15-20 lat, gdzie wzrost ten sięgał 40-50% (jest to pochodna
długości okresu kredytowania – wydłużenie okresu kredytowania spowodowałoby zmniejszenie wysokości raty). Z drugiej strony, w przypadku niektórych generacji kredytów udzielonych na okres 35 i więcej lat, wzrost rat spłaty nie przekraczał kilkunastu procent lub był
wręcz marginalny. Pomimo wzrostu rat spłaty kredytów CHF, dla większości generacji kredytów były one porównywalne lub też były nadal od kilku do ponad 30% niższe niż początkowe raty płacone przez kredytobiorców PLN. Wyjątek stanowią niektóre generacje kredytów
CHF udzielonych głównie na okres 15-25 lat. Faktem jest też, że pomimo wzrostu wysokości
rat spłaty kredytów CHF były one nadal znacznie niższe niż maksymalne raty spłaty, jakie
musieli płacić kredytobiorcy PLN. Wyjątek stanowiły niektóre generacje kredytów CHF
udzielonych głównie na okres 15 lat (Raport o sytuacji banków w 2015 roku… 2016, s. 8183).
Jednak należy podkreślić, że szacowanie relacji miedzy kosztami rat w PLN i CHF ma
ułomność pierwotną wynikająca z oceny możliwości finansowych jakie zakładało gospodarstwo domowe przyjmując zobowiązanie do obsługi kredytu odnoszony do walut obcych. Początkowe oceny i udział raty w budżecie gospodarstwa domowego został znacznie zaburzony
i wszystkie ograniczenia konsumpcyjne i inwestycyjne w portfelu kredytobiorcy pojawiły się
w znacznie większym wymiarze realnie pogarszając jego indywidualna sytuację. Argumentacja stosowana przez środowisko bankowe, że kredytobiorcom PLN było trudniej niż CHF nie
zmienia faktu sytuacji indywidualnych gospodarstw domowych i ogromnego ryzyka dodatkowo wpływającego na ich uwarunkowania finansowe, rodzinne i społeczne.
Ujawniło się pokolenie „niewolników kredytowych”, jako nowe zjawisko społeczne, które
oparte było na życiu ze świadomością długotrwałego niespłaconego zobowiązania. Z jednej
strony ograniczało to aktywność społeczno-gospodarczą, zaś z drugiej strony budowało obojętność wobec długu, czyli stan w którym każde kolejne zobowiązanie „nie pogarsza” już tak
złej sytuacji, a chęć „skorzystania z życia” wymusza błędne decyzje konsumpcyjne oparte o
kolejne kredytowanie i generowanie spirali zadłużenia.
Po analizie elementów składowych tego stosunku prawnego między kredytodawcą a kredytobiorcą kredytu odnoszącego się do walut obcych można dojść do wniosku, że instrument
ten nie był bezwarunkowym prawem własności do nieruchomości. Istotnie zdefiniowana warunkowość tworzy zjawisko „zniewolenia” kredytobiorcy i ograniczenia jego praw własności
co udowadniał w swojej publikacji S.J. Adamczyk. Według jego oceny do momentu, gdy zostanie zrealizowana ostatnia dostawa raty kredytowej do banku istnieje swoiste podwójne
prawo kontroli nad kredytowaną nieruchomością. Uważał on, że o istnieniu dualizmu kontroli
w ramach tego sposobu finansowania nabycia nieruchomości klient banku dowie się, gdy nie
zrealizuje uzgodnionej w umowie dostawy rat, a bank zacząłby egzekwować prawa wynikające z hipoteki i działający jeszcze do sierpnia 2016 roku BTE.7 Autor artykułu ostatecznie dochodził do wniosku, że nieruchomość stanie się bezwarunkową własnością kredytobiorcy
dopiero po dostawie ostatniej raty odnoszonej do walut obcych i usunięciu hipoteki banku
z księgi wieczystej. Do tego terminu całość finansowego stosunku prawnego kredytobiorcy
wykazywała cechy opcji na prawo własności do kredytowanej nieruchomości (Adamczyk
2014, s. 7-8).

7

BTE – Bankowy tytuł egzekucyjny - dokument (w formie oświadczenia) stwierdzający istnienie wymagalnej
wierzytelności banku wobec osoby, która dokonała z nim czynności bankowej lub która ustanowiła na rzecz
banku zabezpieczenie takiej wierzytelności. Po nadaniu przez sąd klauzuli wykonalności BTE staje się tytułem
wykonawczym i jest podstawą wszczęcia egzekucji sądowej przez komornika.
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Podsumowanie
Zwiększenie sumy zobowiązań bezpośrednio i pośrednio pogorszyło i nadal pogarsza sytuację kredytobiorców i ich gospodarstw domowych wpływając na generowanie realnych
negatywnych skutków społecznych. Dalsze utrzymywanie w systemie finansowym kredytów
hipotecznych odnoszonych do walut obcych wytworzy narastające zagrożenia wobec gospodarki, społeczeństwa, ale też pojedynczych gospodarstw domowych i samych kredytobiorców.
Zagrożenie to odnosi się zarówno do tych posiadających, jak również nieposiadających
zobowiązań wynikających z kredytów hipotecznych odnoszonych do walut obcych. Nie jest
przesadą stwierdzenie, że wszyscy byliśmy, a wręcz nadal jesteśmy kredytobiorcami kredytów
hipotecznych odnoszonych do walut obcych, gdyż koszty kryzysu wynikającego z ich zaistnienia ponosił i nadal ponosi w sposób bezpośredni i/lub pośredni każdy uczestnik rynku.
Model rozwiązania tego problemu powinien wynikać z pełnej analizy kosztów i korzyści
interwencji, jak i zaniechania, czyli utrzymania status quo. Niezbędna byłaby identyfikacja
i analiza zarówno kosztów, jak i korzyści m.in. w wymiarze społecznym, gospodarczym,
przestrzennym, demograficznym, prawnym, finansowym i politycznym (w wymiarze bezpieczeństwa ekonomicznego państwa).
Kredyt musiałby być dostosowany do sytuacji finansowej kredytobiorcy w krótkim
i długim okresie. Konstrukcja powinna gwarantować możliwość jego spłaty, a tym samym nie
powinna powodować nadmiernego obciążenia dochodów gospodarstwa domowego
i ograniczając tym samym jego zdolność do zaspokajania potrzeb rozwojowych i bieżącej
konsumpcji.
Warto również podkreślić za UKNF, że: Wnioski prawidłowe dla ogółu kredytobiorców
nie oddają wszystkich jednostkowych sytuacji. Trzeba liczyć się z tym, że pomimo prezentowania przez środowisko bankowe wielu nadzwyczaj korzystnych wyników badań populacji
osób, które zaciągnęły kredyty odnoszące się do walut obcych, istnieje wśród nich grupa kredytobiorców, których sytuacja finansowa nie tylko nie uległa poprawie, ale istotnie się pogorszyła od momentu otrzymania kredytu na skutek zmniejszenia lub utraty części dochodów, czy
też wystąpienia zdarzeń, które spowodowały zasadnicze pogorszenie ich sytuacji dochodowej
(Raport o sytuacji banków… 2016, s. 96).
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Planowanie budowlanych przedsięwzięć inwestycyjnych w ujęciu zrównoważonym
Streszczenie
Budownictwo, jako istotny dział gospodarki, wymaga wdrożenia strategii zrównoważonego
rozwoju opartego na trzech filarach: ekonomicznym, społecznym, środowiskowym. Konieczna
jest obecnie zmiana podejścia do planowania przedsięwzięć budowlanych, w tym szczególnie
projektowania obiektów budowlanych z uwzględnieniem uwarunkowań cyklu ich życia.
W artykule przedstawiono metodykę szacowania kosztów w cyklu życia (LCC) na przykładzie
budynku mieszkalnego, dokonując analizy rozwiązań wariantowych. Szczególną uwagę zwrócono na przydział składników kosztów do poszczególnych faz cyklu życia, uwypuklając problematykę trwałości elementów obiektu budowlanego i konsekwencji z tego wynikających.
W celu przeprowadzenia analizy LCC z wykorzystaniem dyskontowania posłużono się programem Primavera Pertmaster wspomagającym planowanie przedsięwzięć. Podjęcie tak sformułowanego problemu jest szczególnie ważne ze względu na konieczność dostosowania standardów dokumentacji projektowo-kosztorysowej w budownictwie do potrzeb analizy w ujęciu
LCC. Na mocy nowego ustawodawstwa prawa zamówień publicznych w Polsce podejście LCC
stało się obowiązujące, jednakże o formie implementacji zadecydują dopiero szczegółowe rozporządzenia wykonawcze.
Słowa kluczowe: budownictwo zrównoważone, koszty w cyklu życia, trwałość budynku
Planning of construction investment projects in sustainable approach
Abstract
Construction, as an important branch of national economy, requires the implementation
of sustainable development strategy based on three pillars: economic, social and environmental. It is necessary to change the current approach to the planning of construction projects,
including in particular the design of buildings whith taking into account the conditions of their
life cycle. This article presents a methodology of lifecycle costing (LCC) through the example
of a residential building as analysis of alternative solutions. Particular attention was directed
to the allocation of the cost elements for different phases of the life cycle, highlighting the
issue of the durability of the building elements and the consequences resulting of this fact.
Primavera Pertmaster, a project planning tool, was used to the LCC with using of discounting.
Attempts to resolve such problems are especially significant because of the necessity of
adapting the design and estimation standards in construction industry to the needs of the LCC
analysis. Under new legislation on public procurement law in Poland, an LCC approach has
been made mandatory, but implementating regulations will decide on the form of its detail
solution.
Keywords: sustainable construction, lifecycle costs, building durability
JEL CODE: L74, M11, O22
Wstęp
W świetle strategii zrównoważonego rozwoju konieczna jest obecnie zmiana podejścia do
planowania przedsięwzięć budowlanych, w tym projektowania obiektów budowlanych oraz
związanego z nim kosztorysowania budowlanego. W artykule przedstawiono metodykę szaco16
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wania kosztów w cyklu życia, a więc Life Cycle Costing (LCC) na przykładzie budynku mieszkalnego i dokonano przeglądu polskich norm istotnych dla przedstawianego zagadnienia.
W prezentowanym przykładzie skupiono się na kosztach prac inwestycyjnych i na kosztach
prac remontowych oraz na implikacjach wynikających z przyjętego zakresu remontów i ich
usytuowania w cyklu życia obiektu budowlanego w oparciu o ich przewidywane częstości.
Koszty wyznaczono metodą kalkulacji szczegółowej z użyciem programu ogólnego przeznaczenia wspomagającego kosztorysowanie budowlane, natomiast analizę LCC przeprowadzono w oparciu o harmonogramy sieciowe i dyskontowanie przy wykorzystaniu specjalistycznego programu wspomagającego planowanie i analizę przedsięwzięć.
Dokonano analizy sześciu przypadków o zróżnicowanych rozwiązaniach materiałowych
poszczególnych elementów budynku i niezbędnych prac remontowych w oparciu o założone
trwałości w dwóch granicznych scenariuszach użytkowania obiektu. Istotnym przedmiotem
badań było ustalenie wpływu horyzontu czasowego na wyniki analizy LCC.
Zrównoważony rozwój budownictwa
Głównym celem budownictwa jest projektowanie i wznoszenie obiektów budowlanych,
które powinny spełniać wiele wymagań, w tym w szczególności, tzw. wymagania podstawowe (Ustawa 1994) w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych, ochrony
środowiska oraz ochrony przed hałasem, drganiami, oszczędności energii i izolacyjności
cieplnej oraz wprowadzone w ostatnim czasie wymaganie zrównoważonego wykorzystania
zasobów naturalnych. Wskazane wymagania są wyrazem dostosowania prawa krajowego do
dyrektyw unijnych, jako przejawu przyjętej strategii rozwoju zrównoważonego, które opisywano także w kontekście normalizacji (Wall 2011).
Strategia ta zakłada takie gospodarowanie zasobami w obecnych uwarunkowaniach, które
zabezpieczy potrzeby przyszłych pokoleń. Zbudowana jest ona na trzech filarach: ekonomicznym, społecznym, środowiskowym. Formułowane początkowo cele dotyczyły właściwego gospodarowania ograniczonymi zasobami, zwłaszcza energetycznymi i nakierowane były
na poszukiwanie rozwiązań umniejszających wpływ produkcji materiałów i wyrobów budowlanych oraz obiektów budowlanych na środowisko naturalne. Przejście od wiodącej roli
aspektów identyfikowanych, jako środowiskowe przez uwzględnienie na przestrzeni czasu w
większym stopniu aspektów ekonomicznych doprowadziło w ostatnim czasie do uwypuklenia
również aspektów społecznych. Zmianę podejścia w ujęciu zrównoważonym zilustrowano na
rysunku 1, zwłaszcza w kontekście trendów światowych.
Aktualnie wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do aspektów środowiskowych obejmuje rozwiązania odniesione do całego cyklu życia obiektów budowlanych, których zastosowanie mogłoby nadmiernie oddziaływać na środowisko. Główny
nacisk położony jest na uwarunkowania energetyczne, racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych (szerzej ekologię), rozwiązania materiałowe, stosowanie właściwych technologii budowlanych, proces projektowania uwzględniający fazę eksploatacji, rozbiórki i składowanie
odpadów. Interesującym poznawczo jest podejście do projektowania uwzględniające od razu
jego przyszłe wyburzenie, a więc koncepcja znana, jako „Design for Deconstruction” (DfD)
rozwijana w kilku ośrodkach prowadząc do ciekawych rozwiązań szczegółowych.
Podkreślić należy, że zarówno przemysł materiałów budowlanych, jak i eksploatacja budynku generują znaczne zużycie energii (w skali światowej ponad 40% (Czarnecki i inni
2012)) i powodują też emisję do atmosfery szkodliwych związków (w skali światowej 35%
(Czarnecki i inni 2012)). O wadze przywiązywanej do wymagań środowiskowych świadczą
wprowadzane obecnie deklaracje środowiskowe wyrobów (Norma 2014) i ocena środowiskowa budynków (Norma 2012), kluczowym jest jednak ich należyte wdrożenie.
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Rysunek 1. Koncepcja zrównoważonego rozwoju w ujęciu czasowym
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Źródło: Marghescu 2005: za Ibrahim 2015.

Należy uwypuklić fakt, że dobrze zaprojektowany i wykonany obiekt budowlany stanowi
rozwiązanie, które powinno być akceptowane z punktu widzenia społecznego w całym cyklu
jego życia. Wśród podstawowych cech charakteryzujących ten aspekt wyróżnić należy, m.in.:
mikroklimat, dostępność dla osób niepełnosprawnych, efektywne wykorzystanie powierzchni,
przyjazność budynków zarówno dla jego użytkowników, jak i otoczenia, komfort akustyczny
oraz komfort wizualny. Propozycję sposobu dokonania oceny właściwości socjalnych
i społecznych zawarto w normie PN-EN 16309+A1: 2014-12 (Norma 2014).
Sam aspekt ekonomiczny w budownictwie wyraża się przez koszt obiektu budowlanego.
Dotychczas w ocenach skupiano się na koszcie wytworzenia, a więc koszcie budowy, włączając w to projektowanie, natomiast podejście zrównoważone wymaga uwzględnienia kosztów
ponoszonych w całym cyklu życia. Ponadto w aspekcie tym można ocenić efektywność ekonomiczną inwestycji i wartość obiektu budowlanego. Pełne propozycje mierników ocen dla
tego aspektu zamieszczono w normie EN 16627 (Norma 2015) dotyczącej oceny właściwości
ekonomicznych i wiążącej je z pozostałymi cechami obiektu.
Fazy cyklu życia obiektu budowlanego
Cykl życia w odniesieniu do obiektu budowlanego, określany niekiedy, jako cykl istnienia
obejmuje kolejne, powiązane ze sobą fazy, których początek stanowi programowanie inwestycji i planowanie zakresu. Kolejne fazy cyklu to: projektowanie (dokumentacja wstępna,
podstawowa i wykonawcza), budowa z oddaniem do użytkowania, utrzymanie i eksploatacja
oraz końcowa likwidacja obiektu.
W fazie eksploatacji w obiektach budowlanych prowadzone są bieżące prace konserwacyjne o charakterze zapobiegawczym oraz prace remontowe polegające na wymianie elementów ze względu na ich zużycie. Faza likwidacji powinna uwzględniać rozbiórkę lub demontaż
obiektu włącznie z zaplanowaniem ekologicznej utylizacji powstałych odpadów lub ich ponownego użycia. Analogiczne wskazania dotyczą również odpadów uzyskanych w wyniku
przeprowadzania remontów, co stanowi w obu przypadkach warunek podejścia zrównoważonego.
Zgodnie z art. 3 ustawy prawo budowlane (Ustawa 1994) pojęcie obiekt budowlany
obejmuje zarówno budynki, jak i budowle oraz obiekty małej architektury. Zakres działań
podejmowanych w poszczególnych fazach cyklu życia obiektów budowlanych, ze względu na
ich złożony i specyficzny charakter, może być zróżnicowany, przy czym najbardziej rozbudowany jest on w odniesieniu do budynków. Kolejne fazy w cyklu życia obiektu budowlanego przedstawiono w tabeli 1 identyfikując zakresy działań im przypisane.
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Fazę projektowania obiektów budowlanych należy uznać za fundamentalną. Rozwiązania
w niej przyjęte, w tym materiały i wyroby budowlane, prefabrykaty oraz systemy instalacyjne
i techniczne wyposażenie, a szerzej cała technologia budowy, przesądzają o wysokości kosztów generowanych w fazie użytkowania. Wybór rozwiązań projektowych, w tym szczególnie
rodzaju materiałów budowlanych, powinien uwzględniać nie tylko ich negatywny wpływ na
środowisko, jak i trwałość rozwiązań, ale również możliwości recyklingu. Stąd szczególnego
znaczenia w fazie projektowania nabierają rozwiązania wariantowe, których efektywność
ekonomiczną można ocenić przy zastosowaniu metodyki LCC, będącej kluczowym elementem przedstawionej poniżej analizy.
Koszty w cyklu życia obiektu budowlanego
W ujęciu definicyjnym LCC polega na wyznaczeniu kosztów związanych z cyklem życia
produktu ponoszonych bezpośrednio przez jednego lub wielu uczestników tego cyklu.
W literaturze światowej metodyka budowy modeli LCC jest bardzo zróżnicowana, powiązana
z różnymi gałęziami przemysłu i odnosi się do wszystkich faz cyklu życia, lub tylko do wybranych i to przy dużym poziomie ogólności lub przeciwnie przy dużej szczegółowości.
Ogólne wytyczne dla wyznaczania kosztów w cyklu życia obiektu budowlanego wskazane są w normie (Norma 2008). Norma ta nie została przetłumaczona na język polski, w przeciwieństwie do innych krajów Unii Europejskiej, w których wprowadzona została ona z dostosowaniami do obowiązujących wytycznych krajowych i przepisami. Na konieczność ustalania kosztów w cyklu życia obiektów budowlanych w obszarze zamówień publicznych
w Polsce wskazuje ostatnia nowelizacja prawa zamówień publicznych (Ustawa 2004).
Sama analiza kosztów w cyklu życia obiektu budowlanego może być dokonywana
w podejściu deterministycznym lub niedeterministycznym uwzględniającym ryzyko a nawet
niepewność. W problematyce dotyczącej kosztów w miernikach oceny efektywności ekonomicznej podejście niedeterministyczne jest bardziej skomplikowane ze względu na wiele
czynników, których wartości trudno prognozować, jak również analizować metodami probabilistycznymi. Do tych czynników zaliczyć można zmienne ceny czynników produkcji,
a w ich konsekwencji wartości przyszłych kosztów napraw i remontów.
Procedurę przeprowadzania analizy kosztów w cyklu życia obiektu budowlanego można
przedstawić w sześciu krokach (Efektywność 2015), którymi są:
- ustalenie zakresu analizy, w tym np. przyjęcie rozwiązań wariantowych,
- identyfikacja składników kosztów,
- oszacowanie wartości kosztów,
- obliczenie kluczowych wskaźników finansowych,
- przeprowadzenie analizy ryzyka i niepewności,
- wybór rozwiązania.
W przypadku analiz LCC dla obiektów budowlanych szczególnego znaczenia w fazie początkowej nabiera przyjęcie długości horyzontu czasowego. Może on odzwierciedlać czas
użytkowania obiektu lub może być czasem prognozy kosztów przyjętym w danym modelu.
Kolejnym bardzo ważnym krokiem jest identyfikacja poszczególnych składników kosztów
przyjętych w analizowanym modelu LCC. Zestawienie podstawowych działań generujących
koszty, przypisanych do faz cyklu życia przedstawiono w tabeli 1.
Pierwszy, a więc przybliżony szacunek kosztów, należy przeprowadzić bez uwzględnienia
wpływu czasu na poziom kosztów, tj. inflacji oraz dyskontowania. Takie podejście umożliwia
ustalenie wagi poszczególnych składników kosztów pozwalając na uwypuklenie kluczowych
kosztów w analizowanym modelu. Dopiero w następnej kolejności należy dokonać szczegółowego oszacowania wartości poszczególnych składników kosztów i przystąpić do analizy
modelu z uwzględnieniem wpływu czasu na uzyskane wartości.
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Tabela 1. Składniki kosztów w odniesieniu do faz cyklu życia obiektu budowlanego
Fazy cyklu życia dla obiektu budowlanego
Projektowanie
-

-

prace projektowe
(studium i analiz
wykonalności,
dokumentacja
wstępna,
podstawowa
i wykonawcza)

-

prace tymczasowe –
przygotowanie terenu

-

prace związane
z infrastrukturą

-

wznoszenie obiektów

-

prace związane
z wyposażeniem
obiektów

opracowania
kosztowe

-

opłaty,
pozwolenia

-

mała architektura

-

kierowanie budową

-

badania
geotechniczne

-

podatki
wywóz odpadów

-

Użytkowanie
(koszty operacyjne)

Utrzymanie
i konserwacja

Roboty budowlane
-

-

-

adaptacje,
konserwacje,
remonty
bieżące,
naprawy,
wymiany

-

media, w tym paliwa,
energia, woda

-

odprowadzenie ścieków

-

projektowanie
tych prac, jak
i ich
wykonanie

-

utrzymanie
terenów
zielonych

koszty nieprzewidziane

Likwidacja
i rozbiórki
-

czyszczenie i konserwacja obiektu

inspekcje,
kontrole na
potrzeby
rozbiórki

-

usługi kontroli
czystości i drożności
przewodów

rozbiórka,
demontaż,
likwidacja

-

opłaty

-

przygotowanie
do recyklingu
i recykling

-

podatki i składki
ubezpieczeniowe

-

zwalczanie szkodników

-

opłata za sprzątanie

-

opłata za zarządzanie

-

pozostałe koszty
operacyjne

Źródło: opracowanie własne.

Trwałość, jako istotny czynnik zrównoważenia
Długość horyzontu czasowego przyjęta w modelu LCC generuje różne scenariusze dotyczące fazy eksploatacji obiektu budowlanego w tym zakresy koniecznych prac remontowych,
wymiany elementów obiektów, a przede wszystkim ich usytuowanie w czasie. W fazie użytkowania cechę trwałości obiektów budowlanych oraz ich elementów uznać należy za podstawową cechę eksploatacyjną obok wyszczególnionych wcześniej wymagań podstawowych.
Normatywnie wyraża ona zdolność do wypełnienia zamierzonej, dla obiektów budowlanych
oraz ich elementów, funkcji i wyrażana jest liczbowo, jako czas (Ajdukiewicz 2011).
Trwałość w odniesieniu do obiektów budowlanych i ich elementów determinowana jest
wieloma czynnikami, wśród których do najważniejszych zaliczyć należy:
- lokalizację budynku w tym jego usytuowanie względem stron świata,
- uwarunkowania gruntowo-wodne,
- przyjęte rozwiązania projektowe,
- rodzaj zastosowanych materiałów, ich skład i właściwości,
- warunki środowiskowe,
- jakość wykonania i poziom kontroli,
- sposób użytkowania.
Obiekt budowlany, a w szczególności budynek składa się z wielu elementów konstrukcyjnych, a więc warstwowych przegród nośnych i nienośnych wykonanych z różnych materiałów. W związku z tym okresy trwałości poszczególnych elementów i ich warstw oraz komponentów są bardzo różne, zwykle o dłuższych horyzontach czasowych dla głównych elementów nośnych i krótszych a ponadto bardzo odmiennych w przypadku różnego rodzaju wykończeń konstrukcji oraz systemów instalacyjnych i ich elementów. Proces zużycia technicznego
całego budynku i jego elementów składowych jest związany z zachodzącymi w budynku procesami fizyko-chemicznymi w fazie jego eksploatacji i warunkowany jest oddziaływaniem
wcześniej wskazanych czynników.
We współczesnym, zintegrowanym ujęciu problem trwałości wyrażony jest tzw. okresem
użytkowania. W tym kontekście istnieją dwa pojęcia, a więc planowanie na okres użytkowania w rozumieniu norm międzynarodowych (Norma 2005) i projektowanie na okres użytkowania w rozumieniu norm europejskich klasy Eurokod, w tym (Norma 2004) dotyczących
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różnego rodzaju konstrukcji budowlanych. W przypadku budynków, a więc obiektów kategorii 4 wg (Norma 2004), projektowany okres użytkowania przyjmowany przez projektanta na
poziomie 50 lat, jest przedziałem czasu, w którym konstrukcja lub jej część – użytkowana
zgodnie z zamierzonym przeznaczeniem i przewidywanym utrzymaniem – nie wymaga dokonywania dużych napraw (Ajdukiewicz 2011).
W problematyce LCC zachodzi potrzeba prognozowania okresu użytkowania, jako parametru odzwierciedlającego trwałość obiektu budowlanego i poszczególnych jego elementów.
Przy dużej liczbie czynników ją determinujących, oddziaływujących w różnych fazach życia
obiektu stanowi ona jeden z ważnych problemów projektowych. Zagadnienie to jest ważne
również w kontekście planowania częstości prac remontowych i ich zakresu w fazie użytkowania obiektu budowlanego. Na zakres tych prac można aktywnie wpływać przed odpowiednie projektowanie, w tym zoptymalizowany dobór rozwiązań dla poszczególnych przegród,
ich warstw oraz komponentów.
W ogólnym przypadku trwałość poszczególnych elementów jest różna, co w sposób
schematyczny przedstawia rysunek 2, wskazując na zróżnicowane czasy trwałości, będący
podstawą wielu publikacji, m.in. J. Bochen (2014) i A. Pieniążek i inni (2015).
Rysunek 2. Trwałość elementów budynku w latach w uproszczonym ujęciu syntetycznym

Wyposażenie wnętrz 1-5
Podział przestrzenny 10-30
Instalacje techniczne 20-30
Obudowa 10-40
Konstrukcja 60-100
Zagospodarowanie działki 10-30

Źródło: Brand 1994.

Analiza kosztów w cyklu życia budynku mieszkalnego
Celem analizy podjętej w niniejszym artykule jest ustalenie kosztów w cyklu życia obiektu budowlanego dla przyjętego modelu. Założono na potrzeby obliczeń model LCC obejmujący fazę projektowania wraz z zakupem działki budowlanej, wykonania obiektu i jego użytkowania pomijając fazę likwidacji. W fazie eksploatacji uwzględniono koszty prac remontowych, natomiast pominięto koszty operacyjne ponoszone z tytułu podatków, opłat, mediów
i bieżącego utrzymania budynku.
Kalkulację kosztów przeprowadzono dla jednorodzinnego, wolnostojącego budynku
mieszkalnego parterowego z poddaszem użytkowym o łącznej powierzchni użytkowej około
150 m2. Obiekt budowlany zaprojektowany w technologii tradycyjnej charakteryzuje się
przegrodami zewnętrznymi spełniającymi wymagania w zakresie ochrony cieplnej wg stanu
prawnego na dzień 1 stycznia 2014 roku.
Duże zróżnicowanie materiałowe poszczególnych elementów budynku wpływa na znaczne zróżnicowanie zakresu prac remontowych planowanych w okresie eksploatacji obiektu,
jakie zostały w analizie uwzględnione.
Na podstawie sporządzonych przedmiarów robót i przyjętych rzeczowych i cenowych
podstaw kalkulacji oszacowano koszty wykonania obiektu, jak również koszty prac remonto21
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wych (Cicha, Jędrzejak 2014). Kalkulację kosztów robót budowlanych inwestycyjnych i remontowych sporządzono przy zastosowaniu metody szczegółowej z wykorzystaniem programu komputerowego Norma Pro wspomagającego kosztorysowanie budowlane.
Do dalszych analiz przyjęto trzy horyzonty czasowe, a więc 30, 50 i 85 lat a ponadto dwa
skrajne scenariusze użytkowania, a co za tym idzie przebiegu zużycia:
- scenariusz I o najmniejszej trwałości, to znaczy najszybszym zużyciu wynikającym
z braku dbałości właściciela budynku o jego stan techniczny,
- scenariusz II o największej trwałości wynikającej z zapewnienia stosownych napraw
i konserwacji w wymaganym dla tych działań czasie.
Przyjęcie największego horyzontu czasowego analizy, a więc 85 lat, podyktowane było
ograniczeniami aplikacyjnymi oprogramowania i było też zbieżne z maksymalnym okresem
trwałości branej w praktyce pod uwagę dla budynków jednorodzinnych o konstrukcji tradycyjnej. Okres 50 lat odzwierciedla przypadek najczęściej przyjmowany w literaturze światowej przy ustalaniu kosztów cyklu życia budynków, a ponadto obecnie przyjmowany
w projektowaniu takich obiektów. Założony w analizie najkrótszy okres 30 lat podjęto celem
zweryfikowania wpływu na wyniki końcowe długości horyzontu czasowego i częstości prac
remontowych. W obu scenariuszach użytkowania obiektu przyjęto różne trwałości poszczególnych elementów, a w konsekwencji częstości prac.
Na podstawie tych danych opracowano sześć harmonogramów czasowo-kosztowych
z wykorzystaniem programu Primavera Pertmaster, jakkolwiek w praktyce nie opracowuje się
planu takich działań w tak szerokim ujęciu. Analiza z zużyciem metody harmonogramów
obejmuje tradycyjnie planowanie faz przygotowania i realizacji przedsięwzięcia bez faz późniejszych. Dla potrzeb analizy LCC zamodelowano procesy remontów, czasy ich trwania oraz
powiązania logiczne i wynikające z ich analizy terminy z dynamiczną analizą kosztów.
Obliczenia kosztów LCC przeprowadzono najpierw bez uwzględnienia wpływu czasu na
ich wartości a następnie przy uwzględnieniu tego wpływu wraz z dyskontowaniem. Założono
stałą stopę dyskontową na poziomie 4%. Wyniki analiz dla poszczególnych scenariuszy
przedstawiono w sposób syntetyczny w tabeli 2 (od a do f). W kolumnie drugiej tabeli zestawiono elementy obiektu lub rodzaj wykonywanych prac.
W przypadku prac remontowych podano przyjęte trwałości w latach i wielkości te
umieszczono w nawiasach. Ustalanie proponowanych trwałości dla poszczególnych elementów budynku przeprowadzono na podstawie analizy dostępnych danych, w tym (Michalik
2014) oraz posiadanej wiedzy technicznej. W kolumnie trzeciej zestawiono planowane koszty, które dla prac remontowych obejmują koszty tych robót z uwzględnieniem ich krotności
w planowanym cyklu życia.
Łączne koszty dla poszczególnych scenariuszy wykazują bardzo duże ich zróżnicowanie
od wartości 1 417 776 zł do wartości 813 752 zł. Porównanie tych kosztów bez uwzględnienia
dyskontowania pokazuje, że koszty remontów w pełnym cyklu życia zbliżają się
w analizowanym przypadku do kosztów jego wytworzenia. Sytuację tę ilustruje analiza dla
najdłuższego horyzontu czasowego, gdzie te koszty w ujęciu procentowym stanowiły 193%
kosztów wytworzenia.
Wraz ze zmianą horyzontu czasowego relacje te maleją w sposób znaczący, a więc przykładowo dla najkrótszego analizowanego przypadku przy drugim scenariuszu wyniosły tylko
111%. Koszty LCC z uwzględnieniem dyskontowania wykazują odmienne relacje związane
z rozkładem poszczególnych kwot w czasie. Dla najdłuższego horyzontu czasowego stanowiły one 118%, natomiast dla najkrótszego tylko 104%.
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Tabela 2. Wyniki analizy LCC
a) czas analizy 85 lat, minimalne trwałości
Kod
zad.
0
A
B
1
C
2
D
E
3
F
G
H
I
4
J
K
L
M
N
O
P
R
S

Element obiektu
lub rodzaj robót
Przygotowanie inwestycji
Zakup gruntu i ogrodzenia terenu
Projektowanie budowlane
Roboty ziemne i przygotowawcze
Roboty ziemne i zagospodarowanie
Roboty stanu surowego
Konstrukcje nośne budynku
Roboty remontowe dachu [50]
Roboty instalacyjne
Wykonanie instalacji i przyłączy
Remonty instalacji sanitarnych [25]
Remonty instalacji elektrycznych [25]
Wymiana wyposażenia instalacyjnego [15]
Roboty stanu wykończeniowego
Wykończenie budynku
Tynki i okładziny scian [40]
Panele podłogowe [20]
Płytki ceramiczne [15]
Stolarka wewnętrzna [50]
Malowanie i tapetowanie [5]
Ocieplenia i elewacje [25]
Rynny, rury i obróbki blacharskie [15]
Stolarka zewnętrzna [35]

b) czas analizy 85 lat, maksymalne trwałości

Koszt
netto
205 900
180 000
25 900
16 402
16 402
305 472
252 845
52 627
260 219
64 719
93 600
44 400
57 500
629 783
194 567
30 916
44 400
66 095
30 400
65 808
107 775
61 240
28 582

Kod
zad.
0
A
B
1
C
2
D
E
3
F
G
H
I
4
J
K
L
M
N
O
P
R
S

LCC = 835 770 zł (1 417 776 zł)

c) czas analizy 50 lat, minimalne trwałości
Kod
zad.
0
A
B
1
C
2
D
E
3
F
G
H
I
4
J
K
L
M
N
O
P
R
S

Element obiektu
lub rodzaj robót
Przygotowanie inwestycji
Zakup gruntu i ogrodzenia terenu
Projektowanie budowlane
Roboty ziemne i przygotowawcze
Roboty ziemne i zagospodarowanie
Roboty stanu surowego
Konstrukcje nośne budynku
Roboty remontowe dachu [50]
Roboty instalacyjne
Wykonanie instalacji i przyłączy
Remonty instalacji sanitarnych [25]
Remonty instalacji elektrycznych [25]
Wymiana wyposażenia instalacyjnego [15]
Roboty stanu wykończeniowego
Wykończenie budynku
Tynki i okładziny scian [40]
Panele podłogowe [20]
Płytki ceramiczne [15]
Stolarka wewnętrzna [50]
Malowanie i tapetowanie [5]
Ocieplenia i elewacje [25]
Rynny, rury i obróbki blacharskie [15]
Stolarka zewnętrzna [35]

d) czas analizy 50 lat, maksymalne trwałości
Kod
zad.
0
A
B
1
C
2
D
E
3
F
G
H
I
4
J
K
L
M
N
O
P
R
S

LCC = 821 434 zł (1 181 177 zł)

Kod
zad.
0
A
B
1
C
2
D
E
3
F
G
H
I
4
J
K
L
M
N
O
P
R
S

Element obiektu
lub rodzaj robót
Przygotowanie inwestycji
Zakup gruntu i ogrodzenia terenu
Projektowanie budowlane
Roboty ziemne i przygotowawcze
Roboty ziemne i zagospodarowanie
Roboty stanu surowego
Konstrukcje nośne budynku
Roboty remontowe dachu [50]
Roboty instalacyjne
Wykonanie instalacji i przyłączy
Remonty instalacji sanitarnych [25]
Remonty instalacji elektrycznych [25]
Wymiana wyposażenia instalacyjnego [15]
Roboty stanu wykończeniowego
Wykończenie budynku
Tynki i okładziny scian [40]
Panele podłogowe [20]
Płytki ceramiczne [15]
Stolarka wewnętrzna [50]
Malowanie i tapetowanie [5]
Ocieplenia i elewacje [25]
Rynny, rury i obróbki blacharskie [15]
Stolarka zewnętrzna [35]

Koszt
netto
205 900
180 000
25 900
16 402
16 402
305 472
252 845
52 627
179 719
64 719
62 400
29 600
23 000
511 090
194 567
15 458
33 300
52 876
30 400
49 356
71 850
48 992
14 291

LCC = 782 365 zł (1 218 583 zł)

Koszt
netto
205 900
180 000
25 900
16 402
16 402
305 472
252 845
52 627
191 219
64 719
62 400
29 600
34 500
462 184
194 567
15 458
22 200
39 657
30 400
37 017
71 850
36 744
14 291

e) czas analizy 30 lat, minimalne trwałości

Element obiektu
lub rodzaj robót
Przygotowanie inwestycji
Zakup gruntu i ogrodzenia terenu
Projektowanie budowlane
Roboty ziemne i przygotowawcze
Roboty ziemne i zagospodarowanie
Roboty stanu surowego
Konstrukcje nośne budynku
Roboty remontowe dachu [50]
Roboty instalacyjne
Wykonanie instalacji i przyłączy
Remonty instalacji sanitarnych [40]
Remonty instalacji elektrycznych [30]
Wymiana wyposażenia instalacyjnego [30]
Roboty stanu wykończeniowego
Wykończenie budynku
Tynki i okładziny scian [60]
Panele podłogowe [25]
Płytki ceramiczne [20]
Stolarka wewnętrzna [60]
Malowanie i tapetowanie [7]
Ocieplenia i elewacje [40]
Rynny, rury i obróbki blacharskie [20]
Stolarka zewnętrzna [50]

Element obiektu
lub rodzaj robót
Przygotowanie inwestycji
Zakup gruntu i ogrodzenia terenu
Projektowanie budowlane
Roboty ziemne i przygotowawcze
Roboty ziemne i zagospodarowanie
Roboty stanu surowego
Konstrukcje nośne budynku
Roboty remontowe dachu [50]
Roboty instalacyjne
Wykonanie instalacji i przyłączy
Remonty instalacji sanitarnych [40]
Remonty instalacji elektrycznych [30]
Wymiana wyposażenia instalacyjnego [30]
Roboty stanu wykończeniowego
Wykończenie budynku
Tynki i okładziny scian [60]
Panele podłogowe [25]
Płytki ceramiczne [20]
Stolarka wewnętrzna [60]
Malowanie i tapetowanie [7]
Ocieplenia i elewacje [40]
Rynny, rury i obróbki blacharskie [20]
Stolarka zewnętrzna [50]

Koszt
netto
205 900
180 000
25 900
16 402
16 402
305 472
252 845
52 627
122 219
64 719
31 200
14 800
11 500
335 608
194 567
0
11 100
26 438
0
28 791
35 925
24 496
14 291

LCC = 766 628 zł (985 601 zł)

f) czas analizy 30 lat, maksymalne trwałości
Kod
zad.
0
A
B
1
C
2
D
E
3
F
G
H
I
4
J
K
L
M
N
O
P
R
S

Koszt
netto
205 900
180 000
25 900
16 402
16 402
252 845
252 845
0
133 719
64 719
31 200
14 800
23 000
318 024
194 567
0
11 100
13 219
30 400
20 565
35 925
12 248
0

LCC = 778 190 zł (926 890 zł)

Element obiektu
lub rodzaj robót
Przygotowanie inwestycji
Zakup gruntu i ogrodzenia terenu
Projektowanie budowlane
Roboty ziemne i przygotowawcze
Roboty ziemne i zagospodarowanie
Roboty stanu surowego
Konstrukcje nośne budynku
Roboty remontowe dachu [50]
Roboty instalacyjne
Wykonanie instalacji i przyłączy
Remonty instalacji sanitarnych [40]
Remonty instalacji elektrycznych [30]
Wymiana wyposażenia instalacyjnego [30]
Roboty stanu wykończeniowego
Wykończenie budynku
Tynki i okładziny scian [60]
Panele podłogowe [25]
Płytki ceramiczne [20]
Stolarka wewnętrzna [60]
Malowanie i tapetowanie [7]
Ocieplenia i elewacje [40]
Rynny, rury i obróbki blacharskie [20]
Stolarka zewnętrzna [50]

Koszt
netto
205 900
180 000
25 900
16 402
16 402
252 845
252 845
0
91 019
64 719
0
14 800
11 500
247 586
194 567
0
11 100
13 219
0
16 452
0
12 248
0

LCC = 737 324 zł (813 752 zł)

Źródło: opracowanie własne.

Wartości w ujęciu procentowym dla wszystkich analizowanych scenariuszy obrazujące relacje kosztów w cyklu życia do kosztów wytworzenia zestawiono w tabeli 3 (wartości podane
w nawiasach dotyczą kwot bez dyskontowania).
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Tabela 3. Relacje kosztów w cyklu życia do kosztów wytworzenia
Horyzont czasowy analizy

Scenariusze
użytkowania

85 lat

50 lat

30 lat

I

118% (193%)

116% (161%)

110% (126%)

II

111% (166%)

108% (134%)

104% (111%)

Źródło: opracowanie własne.

Zróżnicowanie tych relacji nie pozwala wyznaczyć średnich wielkości w oderwaniu od
horyzontu czasowego ze względu na skokowy rozkład w czasie kosztów poszczególnych remontów. Kluczowe znaczenie ma decyzja o przyjęciu długości horyzontu. Zbyt krótki horyzont czasowy rzędu 30 lat nie jest miarodajny i nie powinien być brany pod uwagę
w analizach LCC, gdyż nie uwzględnia należycie czynnika zużycia obiektu i jego elementów.
Podsumowanie
Wprowadzanie w budownictwie strategii zrównoważonego rozwoju wymaga generalnych
zmian w obszarze planowania przedsięwzięć budowlanych, w tym projektowania obiektów
a w konsekwencji szacowania kosztów. Pełne analizy LCC dla obiektów budowlanych wymagają identyfikacji składników kosztów w cyklu życia, ustalenia trwałości elementów budowlanych i ich komponentów, prognozowania zakresu prac remontowych i ich usytuowania
w czasie, ustalania wysokości wydatków operacyjnych oraz ustalania kosztów prac likwidacyjnych i zakresu recyklingu materiałów. Przygotowanie danych do tego rodzaju analiz jest
bardzo pracochłonne.
Przeprowadzona analiza przyjętego modelu LCC dla jednorodzinnego budynku mieszkalnego pozwoliła na ustalenie kosztów dla założonych scenariuszy. Są one ściśle związane
z przyjętymi w tym obiekcie rozwiązaniami technicznymi, które dla każdego obiektu są odmienne, a ponadto mogą być zróżnicowane w zakresie kosztów ponoszonych w fazie eksploatacji. W trakcie projektowania budynku można dokonywać ukierunkowanych zmian rozwiązań mając na względzie świadome kształtowanie przebiegu zużycia. Podejście zrównoważone
skłania do wyboru rozwiązań charakteryzujących się większą trwałością, które zwykle wiążą
się z większymi kosztami wytworzenia.
Podjęcie problemu przez autorów wynikło z ostatnich zmian przepisów prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych, które jednak dotyczą póki co jedynie ustawy bez stosownych rozporządzeń wykonawczych. Na mocy nowego ustawodawstwa prawa zamówień
publicznych w Polsce podejście LCC stało się obowiązujące, jednakże o formie implementacji zadecydują dopiero zapewne szczegółowe rozporządzenia wykonawcze, choć same zapisy
ustawowe wyznaczają już kierunek zmian i niniejszy artykuł za nimi podąża mając na względzie zidentyfikowanie potencjalnych problemów wymagających badań.
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Russian Government Activities During Social and Economic Space Formation
of the Russian Retail1
Abstract
The main reason of continuing discussions about differently oriented government actions
during the formation of quite contradictory social and economic space of the Russian retail is
that the dynamics of retail trade turnover and paid services to the population from the end of
2014 start to fall rapidly. The article presents the results of original research of relationship
between government, business, and retail, in the context of key societal changes taking place
in the Russian economy and politics. The government is represented as a special organization
of political power, which has a special coercive power, and expresses the will and interests of
the ruling group; is noted that the executive and legislative branches of government are both
important in analyses of retail market. The article deals with the real impact of business projects during acceptance of amendments to the Federal Law No. 381-FZ "On the Fundamentals
of State Regulation of Trade in the Russian Federation" on the basis of expert and statistical
data. The article analyzes the consequences of informal practices of the new Russian national
project to support small and medium-sized enterprises, using the terminology of R. Merton
and P. Sztompka.
Keywords: economic space formation, Russia, retail
Działania rządu podczas tworzenia przestrzeni społecznej i ekonomicznej
dla rosyjskiego handlu detalicznego
Streszczenie
Głównym powodem kontynuowania dyskusji o różnie ukierunkowanych działaniach rządu podczas tworzenia zupełnie sprzecznych społecznych i gospodarczych rosyjskich przestrzeni detalicznych jest to, że dynamika obrotów handlu detalicznego i płatnych usług dla
ludności od końca 2014 roku zaczęła szybko spadać. W artykule przedstawiono wyniki oryginalnych badań relacji między rządem, biznesem i handlem detalicznym, w kontekście
głównych zmian społecznych zachodzących w rosyjskiej gospodarce i polityce. Rząd jest
reprezentowany jako specjalna organizacja władzy politycznej, która dysponuje szczególną
mocą przymusu, i wyraża wolę oraz interesy grupy rządzącej. Należy zauważyć, że zarówno
władza wykonawcza, jak i ustawodawcza są ważne w analizach rynku detalicznego. Artykuł
porusza problem rzeczywistego wpływu projektów biznesowych w odniesieniu do poprawek
przyjętych do federalnej ustawy nr 381-FZ ”O podstawach regulacji handlu w Federacji Rosyjskiej”. Wykorzystano do tego dane statystyczne i eksperckie. W artykule, używając terminologii R. Mertona i P. Sztompki, analizuje się konsekwencje nieformalnych praktyk nowego
rosyjskiego projektu wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw.
Słowa klucze: kształtowanie przestrzeni gospodarczej, Rosja, rynek detaliczny
JEL CODE: М1, M2, M3
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Introduction
Russian retail developed without interference from the government regulations for a long
time. The situation has changed radically in recent years; government controls the important
market segments actively. However, the effectiveness of such controls is not clear. From the
one side, retailers and suppliers form their own relationship of cooperation and trying to find
new ways of mutual control over each other's activities. From the other side, almost all activities in retail, form both formal and informal relationships, which contribute to promote their
products effectively, shifting the government representatives from this interaction process.
This contradiction determines the actuality of present research.
The authors have formulated a hypothesis about the nature of the relationship between
leading market participants and government institutions. This interaction does not have a definite character; it is manifest itself in the active government control over the trading sector,
but in the disputed areas, unsupported by direct market participants. Such sensitive issues as
the protection of small and medium-sized businesses, quality control of manufactured goods,
the labor market in the area of trade and production remain open. The purpose of this work is
to disclose conflicts of interaction between government, business, and retail, in the context of
key societal changes, taking place in the Russian economy and politics.
Scientific methods of theoretical and applied research, including systematic, comparative
analysis, statistical data, and study of database materials: Ebsco, Elibrary, Emerald, Scopus,
Web of Science, data from Federal State Statistics Service (Rosstat) were used by authors.
Paper includes main economic and sociological theories about interaction between government and business in retail sector, analyzes actual information about Russian retail market in
figures, present subject-object scheme of regulation in retail sector, describes its elements and
discuss about consequence of government regulation in retail with some challenges and its
solutions.
Economic and sociological concept of government, business and retail interaction
The theoretical base in the study of government and business interaction is the institutional research (Brown 1987, pp. 5-36; Commons 1924, 1931, pp. 69-76; Veblen 1984, 2007).
Institutionalism representatives focuses on the problems of authority, vertical mobility, property, monopolization, increasing government intervention in social and economic processes,
in the context of economic realities research (Blaug 1992, 1994; Stiglitz 2000, 2012). Developments in the institutional dynamics and deformalization of rules are also interest for researchers (Radaev 2007, 2008, pp. 20-50, 2009, pp. 3-30, 2011). Issues relating to the impact
of government policy on the development of economy and society, conflicts of different interest groups in the economy (Akhmedzyanova 2013, pp. 84-96; Davydenko, Romashkina,
2013, pp. 95-104; Kaźmierczyk 2013, p. 65).
The discrepancy between the formal ideology of market reforms and the real socioeconomic environment directs a large numbers of people to self-interpretation of the shared
expectations and the search of appropriate adaptation forms on the basis of formed ideas and
experience. R. Merton conclusion made as a result of explicit and latent institutions functions
analysis, according to which the functional defects of official organizations generate alternative, informal structure for implement existing needs with more effective way is seems appropriate (Merton 1968, 1976). Most of social relationships, including economic ones, are informal. The formation of an informal organization within the formal structure contributes to
more efficient functioning and to meet the needs of its members in some cases (Sztompka
1993, 1999, 2005). The scale of informal economic relations primarily associated with ineffectiveness of formal institutions, constraining the process of implementing its activities by
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market participants, according to the Hernando de Soto's neoinstitutional theory (de Soto
1989, 2000, 2006).
D. North's approach seems to be more effective. Three interrelated elements regulating
specific areas of public relations were singled out in the internal structure of any institution.
There are systems of formal and legal, administrative and organizational norms and rules established and regulated by the authoritative and administrative structures; informal rules, embedded in the culture of each society; norms and patterns of behavior and legal mechanisms
of social control and the implementation of these rules. Correlation between the effectiveness
and extent of presented elements define those institutional constraints could realize own free
activity (North 1997; North, Wallis, Weingast 2011). Theories of modern researchers reveal
the problems of trust between market participants, their interaction in different types of economies (Rippe, Weisfeld-Spolter, Dubinsky, Arndt, Thakkar 2016, pp. 344-362); formation of
strategic alliance between market actors (Butigan, Benic 2016, pp. 77-112); different business
strategies of retailers, manufactures, government structures (Binkley, Chen 2016, pp. 557584). Author's research complements the analysis of interaction between government and
business on an example of contradictions disclosure arising between the key participants at
retail market, demonstrates the effects of government regulations during the formation of social and economic space of the Russian retail.
Russian retail market dynamics
The main reason for the continuing discussions about divergent government actions during the formation of quite contradictory social and economic space of the Russian retail is that
the dynamics of retail trade turnover and paid services to the population began to fall rapidly
at the end of 2014. Retail trade turnover fell by 10% at the end of 2015, it was the worst figure in the last years of statistical surveys. Further decline in retail trade turnover in 2017 is
observed (Figure 1).
Figure 1. Dynamics of retail trade turnover in Russia, 2014-2017, in % (2013 = 100%)

Source: Rosstat (Federal State Statistics Service) website, accessed 25th April 2017,
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/retail/#.

The rate of monthly reduction of retail trade remains one of the most alarming indicators
for the Russian economy. Retail turnover was lower by 5.3% in November 2016 than in November 2015. The rate of retail sales falling ranged in the interval from minus 6.4% to minus
4.9% with no apparent signs of slowing down since the beginning of 2015. The average reduction in retail trade turnover was minus 5.6% in the first seven months of 2016, according
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to Rosstat. This statistic takes into account the decline in sales of both food and non-food
goods. Moreover, the rate of non-food goods sales drops slightly higher – from minus 7.1% to
minus 5%; while sales of food products decreased with a rate of minus 3.2% to minus 6%,
from the beginning of the year. Retail trade turnover is falling during two consecutive years.
Decrease is stable by 5-6% at last few months to the previous year, according to Rosstat data
(Figure 1). Considering that, retail sector has been one of the most rapidly developing in Russia and its dynamics were strictly positive from 2000 to 2014 (except the period of financial
and economic crisis in 2009)2. The increase from 4% to 7% was observed during this period,
and therefore the falling trend of the retail business in Russia causes a strong concern in last
two years3.
Figure 2. Real incomes of the Russian population, 2014-2016, in % (2013 = 100%)

Source: Rosstat (Federal State Statistics Service) website, accessed 25th April 2017,
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/#.

It makes a sense to compare trend of falling retail business with dynamics of household
income in Russia. Real disposable income (after obligatory payments deduction) continuously
falling during last two years (2015-2016), according to Rosstat (Figure 2). These values decreased by 5.9% year-over-year in October 2016, which is twice more than in September
2016. Peak of falling was in August 2016, when Russian incomes fell by 8.3%, it is the maximum since 2008. In turn, the negative trend of real wages dynamics (Figure 3) decreases the
possibility of a recovery in demand among Russian consumers.

2

According to the data of Federal State Statistics Service, section Retail trade, public services, tourism
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/retail/#. (Accessed: 25th April
2017).
3
According to the data of Federal State Statistics Service, section Retail trade, public services, tourism
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/retail/#. (Accessed: 25th April
2017).
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Figure 3. Dynamics of average nominal and real wages in the Russia, 2011-2016 (seasonally adjusted, 2013
= 100%)

Source: Institute Development Centre, Higher School of Economics (2016) Comments about the state and the
business. No. 122.

Dynamics of trade turnover and paid services to the population in 2007-2016 (seasonally
adjusted, 2008 = 100%) for the following positions: retail trade, paid services, trade and services is shown in Figure 4. Dynamics of retail trade, paid services to the population and trade
turnover in Russia, were positive from July 2009 to January 2015, but then there was their
failure – in July 2016, all three trends fell below the level of July 2012 (Figure 4).
Figure 4. Dynamics of retail trade turnover in Russia, 2007-2017 (seasonally adjusted, 2008 = 100%)

Source: Institute Development Centre, Higher School of Economics (2017) Comments about the state and the
business. No. 130.

This decline is particularly strong when compared with January 2015: the scale of the fall
was about 15% to the average level of 2014. Strictly positive dynamics in December 2014 and
in January 2015 is caused by consumer excitement because of the weakening ruble to record
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levels. Trends on the figures 3 and 4 can be explained by: the sanctions confrontation; the
dependence of the Russian economy on currency jumps; the inability of the Russian industry
for large scale substitution of banned import of goods; the high increase of the goods and services prices in different categories as a consequence. Such macroeconomic factors obviously
have a significant impact on the interaction of all market participants. The question arises:
what does happen in Russia during last two years (2015-2016), so are we seeing a long-term
level of recession in considered parameters? Are there any other reasons except economic
dependence on resources and Western innovation?
Model of Russian retail management
It makes a sense to identify the most important players and their special interests in the research process from the standpoint of the subject-object management analysis of retailing in
Russia for a more precise description of the current and forecasted situation (Figure 5). Government actions and real results during the formation of social and economic space of the
Russian retail market can be represented in the form of three large blocks of subject-object
retailing management scheme in Russia with feedback, using the known methodology of system analysis (Optner 1965; Van Gigch 1978).
Figure 5. Subject-object scheme of Russian retail management

Source: compiled by the authors.

Substantial elements of the "Block 1", management subjects as regulators constitute the
concept of "government activity": (1) Government of the Russian Federation, represented by
the Ministry of Economic Development, Ministry of Industry and Trade, the Ministry of Finance, Ministry of Transport, the Federal Antimonopoly Service, each of which carries targeted and quite fundamental impact on retail as object of management; (2) State Duma, which
generates the basic laws for the retail sector. "Block 2", management objects include: (1) retail, retail formats, stores and their representatives, (2) manufacturers.
Public trade organizations are particularly important: Retail Companies Association
(AKORT), which brings together the largest retailers; Regional Chambers of Commerce and
Industry, which bring together representatives of the business community and the administration in order to promote the development of regional economies; Intersectoral Expert Coun31
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cil on development of the consumer market (MES), which includes both retailers and suppliers, and which supports the principles of self-regulation of markets, reflecting the honest,
transparent and fair retailers-suppliers relationships both at formal and informal levels. Social
and political organization of business support, protecting business interests are also important
("Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs", "Support of Russia", "Business Russia"
and others). "Consumers" are essential in the developed subject-object retailing management
scheme. They buy and consume all the variety of products, goods and services, providing by
retailing, pay for it, and thereby generate cash flows which influence by absolutely life-saving
fundamental way on all of the components provided by represent model (Figure 5).
All communications – both direct and inverse – expressed not only in the management
and organizational impacts and interactions, but most importantly – in the financial flows,
which are fixed between the subjects and objects of management, in the form of actual results
of their interaction. "Block 3" includes actual results in the considered subject-object management scheme – it's the results that factually obtained or will be obtained in the process of
subjects and objects management's interaction. The real results of the proposed conceptual
identification are dynamic data which are presented in Figures 1-4, namely, dynamics of retail
trade turnover, dynamics of real disposable income, dynamics of the average nominal and real
wages, dynamics of trade turnover and paid services to population – all that are consequences
of interaction between presented subjects and objects of management in Russia.
Government regulations for retail business
According to the expert survey, conducted by order of the Federal Antimonopoly Service
among the representatives of business, 51% of respondents consider procedures of trading
activities control as effective (Federal Antimonopoly Service, 2016). Only a third of respondents positively evaluate the impact of sectoral business associations on the development of
competition. It is noted that companies often have to apply for explanations of trade law application in particular situations. However, the answers are usually formal, in particular, only
the citation of the law articles. Experts believe that the application of the trade law is still
shifted toward retailers, while ignoring the large suppliers with significant negotiating power,
and able to put pressure on the retailers. It should be noted the absence of coordinated action
at different levels of government regulation in trade sector. Also, according to experts, government regulators should focus in crises on stimulating measures to support the economy and
avoid attempts to introduce strict regulation at the legislative level, in particular related to
issues, which can be resolved by stimulating measures or on self-regulatory level (Federal
Antimonopoly Service 2016).
In this article, the authors would like to draw attention to one of the key management decisions during the formation of public social and economic space of the Russian retail market,
namely approval of amendments to the Federal Law No. 381-FZ "On the Fundamentals of
State Regulation of Trade in the Russian Federation" by the Federation Council in June 29,
2016 adopted earlier (in June 24, 2016) by the State Duma. Market participants continue to
adapt themselves to the new environment, despite the fact that every law published amendment toughens the activities of retail chains. And rise in goods prices and its reduction takes
place instead of fullness shopping shelves with cheap and quality goods. The new version of
trade law was published in July 3, 2016. One of its key provisions is the next revision of the
contractual relationships between retail chains and goods suppliers.
The concept of "trade network" is specified, which is now recognized as a combination of
two or more commercial properties. Thus, the effect of trade law applies to a larger number of
trade objects. The total remuneration paid to the retail chains by suppliers for the purchase of
certain amount of product is limited to 5% (Federal Trade Law 2009). At the same time the
value added tax and excise duties are excluded from the calculation of this total amount. Var32
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ious payments figured in the supply agreement previously, for example, charges for marketing
and payment product placement on shelves, different bonus payments, and their sizes were
unlimited. In accordance with the new editing maximum payment postponement for retail
chains is reduced in favor of goods suppliers, for 4 days, on average, for different categories
of goods (Federal Trade Law 2009).
According to analysts, reduction of goods payment delays will lead to growth of leverage
for the major retailers, growth of average debt for retailers. Decrease of the size of bonuses
from suppliers will lead to a decrease in profits and profitability of retailers in the short term.
Although the major operators of retail chains have more opportunities for adapt to new rules
than the small, the adopted amendments will have an impact on them also. Retailers will be
limited in the ability to compensate lost bonuses through rising prices, because of the low
purchasing power of Russians and increased competition. They will have difficulties with
changing suppliers, due to the current food embargo. Trade formats will require additional
investments in working capital as a result. The limitation period for bringing to administrative
responsibility for violation of legislation is also increased from 2 months to 3 years, with the
purpose of tightening control (Federal Trade Law 2009). The formulations of offenses and
sanctions for their fulfillment are clarified.
Nevertheless, market participants continue to find for new ways for working around the
rules, for example, the signing of contracts with suppliers about marketing promotion of
goods, contracting supplies through subsidiaries and so forth. All this, of course, increases the
volume of document circulation, all payments have been registered in one supply agreement
previously, but now retailers signed several contracts with supplier, and thereby tries to comply the terms of authorized amendments of the trade law. In addition, retail chains are deprived of the creditors, which had been previously suppliers and looking for new ways of recover the losses, including an attempt to shift the costs on consumers.
Conclusion
The analysis of Russian government action and its real results during the formation of social and economic space of the Russian retail sector make it possible to conclude with few
clear conceptual theses. The growing distance between the subjects affecting on the market,
representatives of legislative and executive authorities and the subject of trade sector, including small medium business, leads to misunderstanding and rejection of the state institutions,
which can lead to their deformation. It should be understood that all retail formats, including
retail chains – are complex socio-economic organism, huge and branched, the main advantage
of which is to provide the widest assortment of goods with affordable prices to consumer, and
appropriate distributing of manufactures’ goods, which certainly promotes development of
consumer culture and the expansion of the retail market. Consequently, management and regulatory actions, according to the authors, from all control subjects should be directed at maintaining the activity of retailers and retail sector, rather than trying to implement support for
manufacturers at expense of retail formats. It is obvious that in order to increase the competitiveness of production, especially food products, it requires additional investments in production.
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The Dimensions of Enterprise Innovation and Selected Trends on the Food Market
Abstract
Changes are occurring on the food market which are shaping the new face of enterprises
which operate in that market. The bloom of the food sector in Poland, as well as its expansion,
is noticeable due to its innovation, among other things. Specific challenges which face modern enterprises on the food market come from technological, economic and social spheres.
The effect of those achievements are innovations which are the consequences of transformations taking place in the area of products, processes, marketing and organizational activities. Innovations are helping to create new products, processes, marketing and promotion activities. Product innovations should be recognized as a leading direction of innovation development in the food industry. In that context, the direction of changes in consumption should
be considered as an important issue and one that requires further observation. The key role of
enterprises involved in the food market is a skillful recognition of needs raised by consumers
as well as specific segments and their satisfaction. Entrepreneurs should be aware that
knowledge of the market and of consumers decreases the risk of misunderstanding customers’
needs and increases the chances of success. Leading directions of innovation include lowprocessed and pro-health products. The sector of functional convenience food is growing rapidly. There are also proposals for products that meet specific needs raised by consumers relating to their diet or lifestyle choices. Trends determine the development of innovation. We can
be sure that supply of new products will never run out because the desire to differentiate from
other producers, and fulfill the expectations, requirements and demands of their consumers
will be an inspiration for their development.
Keywords: innovation, enterprise, food market, consumers trends
Wymiary innowacyjności przedsiębiorstw a wybrane trendy na rynku żywności
Streszczenie
Na rynku żywności zachodzą zmiany kształtujące nowe oblicze przedsiębiorstw związanych z tym rynkiem. Obserwuje się rozkwit sektora spożywczego w Polsce oraz jego ekspansję na skutek zmian, m.in. w zakresie innowacyjności. Specyficzne wyzwania, z jakimi mierzą się współczesne przedsiębiorstwa na rynku żywności leżą w obszarze technologicznym,
ekonomicznych jak i społecznym. Efektem owych osiągnięć są innowacje, których następstwem są dokonujące się przeobrażenia w obszarze produktów, procesów, działań marketingowych jak i organizacyjnych. Innowacje kształtują nowe oblicze produktów, procesów,
marketingu czy promocji. Za dominujący kierunek rozwoju innowacji w przemyśle spożywczym uznać należy jednak innowacje o charakterze produktowym. W tym kontekście za ważne zagadnienie, wymagające obserwacji przez przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku żywności, należy wskazać kierunki zmian w konsumpcji. Rolą przedsiębiorstw związanych z sektorem żywnościowym jest umiejętne rozpoznanie potrzeb zgłaszanych przez konsumentów,
specyficzne segmenty i ich zaspokojenie. Przedsiębiorcy powinni mieć świadomość, że znajomość rynku i występujących na nim konsumentów zmniejsza ryzyko niezrozumienia potrzeb konsumentów i zwiększa szanse na sukces. Do rozwijających się kierunków innowacji
można zaliczyć produkty niskoprzetworzone i prozdrowotne. Szybko rośnie segment żywność
funkcjonalnej, wygodnej. Powstają też propozycje produktów, które spełniają szczególne
wymagania zgłaszane przez konsumentów względem diety czy stylu życia. Trendy determinują rozwój innowacji. Możemy być przekonani, że nigdy nie zabraknie nowych produktów,
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bowiem chęć wyróżnienia się i spełniania oczekiwań, wymagań i żądań konsumentów będzie
inspiracją dla ich rozwoju.
Słowa kluczowe: innowacje, innowacyjność, przedsiębiorstwo, rynek żywności, trendy konsumenckie
JEL CODE: O31, E20, B22
Introduction
Many demographic, economic and social trends which can be observed around the world
exert considerable influence on production, consumption and consumer behaviours. These
aspects, especially production and consumption, are characterised by increasing specialisation
and segmentation, which are usually oriented to niche markets. In this context production
takes responsibility for the needs of consumption, such as the search for goods meeting different needs, the selection, use and disposal as well as anticipation of the demand for these
goods. These changes are the resultant of individuals and organisations and in consequence,
they affect entire communities.
Innovations are a developing issue in economic sciences. Following the OECD methodology proposed by the authors of the Oslo Manual1 (2006) (based on the criterion of objectivity), innovations are identified in the areas of product, process, marketing and organisation.
New solutions initiate changes, which result in development. Innovative activity and the character of innovation (breakthrough innovation, incremental innovation) are the elements that
are strictly related to technology and they affect the competitiveness of market entities.
Enterprises’ competitive strategies are also considerably influenced by changes in consumer activity, especially by increasing consumers’ awareness and knowledge of products
and services. Product innovations are a leading trend in the food industry in the context of
increasing significance of innovativeness2. Consumer trends, i.e. trends of changes in consumption, are an important issue, which requires observation by enterprises operating in the
food market. This powerful industry is increasingly often powered by consumers rather than
producers. Understanding the final consumer is the basis of effective marketing. Enterprises
operating in the food sector need to skilfully recognise the needs of consumers and individual
segments and to satisfy them with available resources (financial resources, physical resources,
human resources), competence and good management. These are key actions which need to
be taken by enterprises to be successful. Entrepreneurs need to collect information about the
market and its participants. However, the observation of economic practices shows that tasks
related with these actions are neglected. The knowledge of the market and consumers as well
as consumer orientation, which involves the recognition of consumers’ expectations concerning food, reduces the risk of misunderstanding consumers’ needs and increases the chance for
success. World trends stress the role of the consumer, who is the shopper, purchaser and user
of a particular good. Consumers have increasing influence on products and services. These
individuals have different functions in market processes and they are a valuable source of
information about the future of the market.
The aim of this article is to present selected consumer trends identified in the context of
considerations concerning innovation and innovativeness of enterprises in the food industry.
1

The most common methodology in the European Union, an international standard in research on innovation
and its effects used in statistical research of the Central Statistical Office in Poland.
2
The research findings given in the report of the World Bank Group (2015) indicate that process innovations in
enterprises were implemented half as frequently as product innovations. Marketing and organisational innovations were least frequently implemented. According to the authors of the report, this means that companies do
not fully appreciate the potential of productivity related with the improvement of business processes, increasing
marketing skills and strengthening organisational practices.
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The author of the article emphasised selected problems related with the research subject, indicated the consumer’s role in creation of innovation and presented selected trends of changes
in consumption. The considerations are based on studies of domestic and foreign publications,
scientific journals and the Internet. The author of the article also used her experience gained
while preparing the opinion about the innovativeness of enterprises in the food industry.
Selected problems of the innovativeness of enterprises in the food industry
In reference publications innovations are regarded as a necessary element for effective operation of an enterprise, which is significant to its value and “which is strictly correlated with
the company’s competitiveness, being its determinant” (Szymański 2013, p. 81). Innovation is
the entity’s capacity to develop, implement and absorb new solutions, ideas and methods
(Porter 1990, Drahoš, Maher 2004). When considering innovation it is necessary to mention
the inextricably linked concept of innovativeness, which refers to the implementation of innovation as novelty3. According to the glossary of terms concerning Innovation and Technology
Transfer (Matusiak 2011, p. 119), innovativeness is “a feature of business entities or economies, which refers to their capacity to create, implement and absorb innovation. It involves
active engagement in innovative processes and taking actions leading to innovation”.
By active engagement in innovative processes and taking actions leading to innovation entities can gain measurable economic benefits, i.e. make profits, which will increase their significance and authority in the market environment. Actions leading to innovation bring benefits not only to entities but also to regions as they cause development of the national economy
based on knowledge and innovative policy (Drucker 1992, Janasz 2003). This trend can be
observed both in developed and developing countries (World Bank report)4. Since 2014 Poland has been classified as an economy oriented to effectiveness and innovations5. As J. Eaton
and S. Kortum (1997) indicate, maintaining the competitive position of enterprises and entire
economies on the contemporary market requires an adequate level of innovation and rate of
its development in combination with technology. This depends on an entity’s or country’s
resources and whether they can be used for making innovations. Market entities’ passive attitude to innovation may inhibit their development (they become less competitive) and the development of the region and in consequence, the development of economy.
Enterprises operating in the food market are oriented to constantly increasing competition.
In consequence, they prepare and implement different product innovation strategies. This results in products which have different degrees of novelty and originality. It is very difficult to
be innovative in the food sector. Enterprises make primary and secondary innovations, the
latter being much more common. Incremental innovations prevail over radical ones. This situation is caused by the willingness to copy and adopt “proven” steps taken by market leaders.
However, these actions are not void of creative elements, because they are planned, regularly
modified and improved. D. Sobotkiewicz and P. Waniowski (2006) stress that completely
new products amount only to about 10% of all innovations. These innovations require that
their authors have strong research bases.

3

Innovative Economy Operational Programme (IEOP) 2007-2013, p. 5.
http://www.worldbank.org/pl/news/press-release/2012/02/09/innovation-and-technology-can-help-sustain-fastgrowth-in-emerging-europe (accessed on 28 November 2016).
5
According to the data published in 2015 by the Polish Agency for Enterprise Development (PARP) in the “Report on the Sector of Small and Medium Enterprises in Poland between 2013 and 2014”, innovation-oriented
countries were defined as the countries which may maintain high salaries and adequate living standard only
when enterprises can compete by offering new, specialised products and other innovative solutions. In 2014
Poland was classified as an effectiveness-oriented economy. Analyses of this report provided results for innovation-oriented countries as the group of countries which Poland wanted to join.
4
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It is necessary to stress the fact that the food sector in Poland could not flourish or expand
without changes in the innovativeness of the entities operating in this market. As far as the
time perspective is concerned, the development of the industry started earlier, even as early as
the 1990s, when the political system changed – the totalitarian system was abandoned in favour of democracy and market economy. This change involved numerous transformations,
and adjustment to new conditions and requirements at the national, regional and local level.
Poland opened to the world. Another important step was Poland’s accession to the European
Union (EU). Joining the EU structures and economic system resulted in changes, such as progressing specialisation of production, high quality of food products, diversification of production and markets, changes in the employment structure, processes of concentration and consolidation, new opportunities to acquire funds under external financing of investments.
Innovativeness (the development and implementation of innovations) is considered to be
the driving force of economic growth. It gives a possibility to achieve high standards in business (efficiency and profitability) and improves the quality of life. Many companies are not
usually ready for this undertaking and the risk it involves. This thesis is confirmed by the results of research conducted on entrepreneurs – innovativeness is of little significance to gaining competitive advantage (World Bank Group 2015).
The significance of the consumer to innovation
21st century consumers are demanding because their choice of food products depends on
considerably diversified factors. It is not only the product appearance and taste that matter but
also the attributes which may create additional value for consumers (a combination of benefits). Consumers are increasingly often interested in the processes of production and distribution and they want to know not only how the product was made but also which ingredients
were used for its production. They pay particular attention to the origin of these ingredients
and concentrate on services provided before, during and after the sales. Consumers’ increasing interest in innovation is an example of evolution in the attitude to innovations (Gutkowska
2011, Pee 2016).
K. Gutkowska (2011) and T. Zalega (2015) perceive consumers’ innovativeness as a specific trait of their personality and the consistency of action. It is the capacity and readiness to
purchase new products and services. Consumers stimulate the industry to make changes and
improve products. In a way they initiate changes in the products offered. More diversified and
better educated consumers, who expect higher quality standards, force entrepreneurs to notice
certain individualism, which is so difficult to achieve nowadays.
Consumers’ market behaviours are a strong determinant, which is taken into consideration
in the innovation creating process (Gutkowska 2011). The most active and inventive product
users are willing to take part in the creation process. They show their big interest in the product (Kall, Sojkin 2008). Taking clients’ needs into consideration, maps of the consumption
chain can be a useful tool for creating innovation, because they contain important information
about consumers’ needs and preferences. This tool is the solution which entrepreneurs can use
when choosing supported innovation (based on data collected and analysed). This is an important element strengthening the formulation of trends in the innovativeness policy within a
business entity. Innovation maps can be widely used, all the more so that they do not require
considerable substantive and organisational outlay.
New needs are constantly generated in the market environment. There is a tendency to
shorten the life of products, which is undoubtedly caused by the development of innovations
and implementation of new technologies. The vector of the “objects of consumers’ desire” is
shifted towards new impressions and experiences (Goszczyńska, Górnik-Durose 2010). The
advantage of this tendency is the fact that it favours the idea of sustainable consumption. Consumers’ increased attention to social, economic and environmental issues makes companies
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build their credibility and improve their image offered to clients and business partners. What
becomes increasingly important in the generation of sustainable products and services is open
innovation combined, for example, with the concept of sustainable consumption (Arcese et al.
2015). However, the promotion of sustainable consumption is only one of possible trends in
innovation. Many innovations lead to consumer attitudes. According to M. R. Salomon
(2006), innovation can be positively received (regardless of the fact how significant the
changes in behaviour caused by innovation may be) on condition that it is compatible with
consumers’ lifestyle, giving them an opportunity to try products, which should be simple and
noticeable and they should provide a better offer than other goods in a particular branch.
Many large companies start using e-commerce business-to-consumer platforms to create
new, more innovative and marketable products together with clients. Pee (2016) stresses the
fact that empirical evidence for the client’s influence on creation is still rare (open innovations, crowdsourcing – a form of consumers’ integration in the process of creating values).
The idea of creation can be stronger when it does not involve the decision to create. Participation in the creation of a product at the design stage may affect its innovativeness, whereas at
the stage of commercialisation it may have stronger influence on the sales of a product. However, we can expect that in the future companies will increasingly engage clients/consumers in
the process of product creation.
Selected consumer trends identified in the context of innovation
The analysis of consumer trends is a tool that enables observation of market processes,
e.g. changing lifestyles, habits and cultural trends (Mróz 2013). Trends provide inspiration for
the development of innovative solutions (e.g. concerning utility and quality traits of products
or managing procedures applied by food producers), processing and adjustment of products in
response to consumers’ requirements and needs (both real and imaginary needs; existing and
created needs). Trends of changes in consumption influence the development of production in
terms of the innovativeness of market entities. There are numerous phenomena observed in
the area of consumption and the rate of consumer changes is very high. In view of these facts
it is natural that consumer trends need to observed and investigated.
One of the interpretations generally defines trends as the “process of change, which is approached from the psychological, economic or social perspective. It may have short-term or
long-term character and regional or global range” (Vejlgaard 2008, p. 9). According to B.
Senauer, E. Asp, J. Kinsey (1991, pp. 58-59), “the trend indicates general movement or the
direction of changes in attitudes and behaviours, which is characterised by strength and durability in relation to changes in the course of general patterns of consumption”. The authors
defined it as a mature fashion, which was tried, accepted and adopted by a considerable number of people. When we refer this approach to consumer behaviours, we can say that it concerns particular directions of changes in “model’ consumers” lifestyles and it acts objectively,
regardless of one’s will and awareness. Trends in consumption are usually caused by the
broad influence of different environmental factors, e.g. economic, social, political and technological factors, on purchasers’ behaviours. In consequence, this leads to changes in patterns
and models of consumption (Zalega 2013). The direction of a trend can be measured by
means of indicators, measuring scales and indexes (Mróz 2013). It is characterised by certain
momentum and durability (Kotler, Keller 2012). Some fleeting fashion trends change into
trends lasting a few decades or even centuries.
Enterprises develop their activity under heavy pressure of time. A. S. Clausi6 (1999)
stressed the fact that sometimes a product was ahead of its times and consumers did not ac6

Clausi presented three stories describing the introduction of new food products to the American market. He
gave three examples of products which satisfied or did not satisfy consumers’ expectations. These were: break-
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cept it although it was very good technologically and consumers’ needs and requirements
were well recognised. Innovations which clients do not accept at a particular time may be
abandoned for many years / However, later other companies may successfully launch them,
having gained experience and drawn conclusions from earlier failures.
Considerable transformations occurring around the world favour the fragmentation of
consumption and development of trends, which rapidly become absorbed in different geographical zones and subsequently, they are processed and differentiated. Enterprises must
react to challenges resulting from trends. When a trend finds a susceptible ground, it is accepted under specific macroeconomic conditions. Then it is strengthened and begins to develop, being surprisingly strong and popular.
In view of the considerations presented in this elaboration it is necessary to pay attention
to the significance of strongly outlined trends of changes in consumption, which developed in
combination with product innovations. The following trends in food development are presented below: functional foods, convenience foods and minimally processed foods.
Functional foods. Scientific research centres and agri-food enterprises conduct investigations to improve the nutritional value and sensory quality of products offered on the market.
One of the aims of these investigations is to develop the technological processing methods
which will give a possibility to offer new quality, health-promoting products on the market.
The food products which were specially designed, are characterised by proven (documented)
health-promoting values and have the form of normal food consumed as a regular diet component are defined as functional foods (Krygier 2011). Functional foods appeared in the mid –
1980s in Japan, where research on these foods started and later it resulted in industrial production (Janicki 2001). Japan was the first country to launch a new category of food with positive
effect on human health under the FOSHU programme (Food for Specified Health Uses)
(Menrad 2003). Educational actions and promotional campaigns aimed at increasing consumers’ awareness and developing their positive attitudes to food favour the interest in functional
foods.
Functional foods are classified according to specific ingredients. The following categories
are distinguished: enriched food, high fibre food, probiotic food, low energy food, energising
food and low cholesterol food (Academy of Nutrition and Dietetics, USA7). Functional foods
have caught on in the US and Europe (the United Kingdom, France, Germany, the Netherlands, Poland). The demand for this food can be observed in the regions where people have
higher income. Due to the definitions of functional foods and due to the fact that they comprise a wide range of foods with bioactive components companies often use them in their
marketing actions. However, sometimes they are mistaken and misunderstood by consumers
(Florea et al. 2016), as was proved by the results of other European studies (Menrad 2003).
There is a trend in communication between enterprises and the market – companies give nutritional information on product labels. Thus, consumers can read about the health-promoting
properties of food and see special symbols, which help them choose this food.
Innovations concerning functional foods can be observed in many branches of the food
industry in Poland. They are a response to consumers’ interest, growing awareness and attitudes to health-promoting values as well as their health care (Gutkowska 2011, Soboń 2015).
Innovations in this food category consist in offering products containing substances of high
nutritional value and characterised by specific properties. Apart from changes in the nutritional value, the offering of these products usually involves technological and sensory changes.
Producers of baked goods have seen the possibility of health benefits resulting from the consumption of a particular type of food. Innovative production technologies based on wholefast cereals with lyophilised fruit (strawberry, peach and bilberry), Gainsburger – dog food similar to a hamburger, Tang Breakfast Beverage – a granulated breakfast drink.
7
www.eatrightpro.org. (accessed on 17 November 2016).
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meal flour and functional additives (e.g. bran, sunflower seeds, pumpkin seeds, sesame seeds,
spelt, flax seeds) improve the health and baking value of baked products (Borowska, Rejman
2011). Crispbread producers increasingly often promote products with natural ingredients,
e.g. buckwheat, evening primrose or inulin. The extrusion technique combined with different
ingredients, e.g. black caraway, young oats, bran or buckwheat hulls, used in the technological process enable crispbread producers to make high-grade, ready-to-eat products, which are
void of the possible effect of antinutrients. Bread products with dietary fibre, enriched with
cultures of lactic fermentation bacteria, oily seeds and calcium are classified as functional
baked products with health-promoting properties (Jeżewska-Zychowicz 2015). A wide range
of meat products are also classified as functional foods as they combine probiotics, prebiotics,
dietary fibre and inulin (Kozań et al. 2012). The dairy sector has also made considerable
achievements in this area. There are low-lactose products (due to children’s allergies) and
products enriched with Omega-3 fatty acids available on the market.
The demand for functional foods will grow not only as a result of consumers’ increasing
health and nutritional awareness but also due to the support provided by scientific research
institutions to entities in the food sector (Achermowicza 2009, Tomaszewska et al. 2014).
However, the lack of a precise approach to the term of functional foods and consumers’ difficulties identifying these products may be a strong barrier to their development.
Convenience foods. Another strong and well-established trend determining the development of innovations is convenience foods. Since the 1970s the production of convenience
foods and ready-to-eat foods has been increasing all over the world (Grunert 2012). “Convenience foods are the food products which require minimal work and short preparation time to
be ready for consumption” (Janicki 1993, p. 228). Convenience foods offered on the market
are usually processed and preserved food products, which usually require minimal and short
technological preparation (e.g. heating, defrosting, diluting) at home or at work before they
are ready to be consumed. The foods can be quickly prepared due to the lack of time limits,
place limits and the context of the situation in which they will be consumed. They can be used
as the main component of a meal or a snack eaten during the day, depending on consumers’
approach and acceptance.
In reference publications products categorised as convenience foods are classified according to their readiness for consumption, the method of preservation and the approach to package (Świderski 2003, Górska-Warsewicz 2007). These issues are crucial to the convenience of
food preparation, which is an important determinant affecting the choice of food (Steptoe,
Pollard, Wardle 1995, Scholderer, Grunert 2005, Adamczyk 2010). Consumers are satisfied
with convenience foods, including various products available in bulk as well as premium
products (easy-to-use semi-prepared foods, frozen foods, instant foods, fast foods, snacks,
takeaway foods). The results of the research conducted by N. Kahma et al. (2016) show that
there are national similarities and differences in convenience foods. The results confirmed that
saving time was the main motivation for the consumption of convenience foods. The influence of other aspects analysed in the study was dispersed and factors such as low costs, the
health and taste consequences of convenience foods and the convenience of consumption differed in the group of countries under analysis. In four Scandinavian countries (Denmark, Finland, Norway and Sweden) women used less convenience foods than men. In Finland and
Norway older respondents used this type of food less often than young ones. People living
alone were the most frequent consumers of convenience foods. Education and occupation
were of low significance to the consumption of convenience foods. The study conducted by
A.I.A. Costa (2003) on Dutch people aged over 55 years showed that the respondents used
convenience foods to save the time necessary for preparation of a meal and because they did
not have cooking skills. Greater confidence and higher self-esteem resulting from the prepara-
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tion of one’s own meal from convenience foods were significant factors determining the
choice of these products.
According to G. Adamczyk (2010), the development of this segment of food in Poland is
significantly determined by macroeconomic variables, such as favourable economic climate,
development of market economy, rich and diversified market offer, adoption of consumption
models from Western European countries, development of technological innovations (development of food preservation methods, increased food processing, new systems controlling the
quality of products, quality of organisation and food safety). Apart from the macroeconomic
factors, the popularisation of convenience foods can also be attributed to consumers, who underwent transformation. There have been changes in consumers’ lifestyles, more intense contacts with other cultures, better education and increased nutritional awareness. The value of
time has increased and the living standard has improved. The income of socioeconomic
groups has increased and become diversified. There have been changes in purchasing preferences, freedom of choosing and purchasing a variety of products available in different forms
in retail outlets of various formats. Consumers have manifested diversified expectations concerning the offer, purchasing method and consumption of products. There have been changes
in the structure of households. People in Poland have become more active economically, e.g.
in their leisure activities, proportions between working time and free time, occupational activity, family model, availability. The increasing pace of life, convenience, individualisation of
consumption and multitasking favour the search for these products and their consumption.
Minimally processed foods. Consumers are interested in the degree of food processing
(Świderski 2003, Chen, Anders, An 2013, Sillani, Nassivera 2015). However, an ordinary
consumer finds it difficult to distinguish between food categories and highly or minimally
processed products, for example, lasagne (pasta with cheese) as a ready-to-eat product, dried
pieces of apples, tomatoes or mushrooms, brown bread or home-made soup (sold in jars or
cartons). According to the spokesman of the Academy of Nutrition and Dietetics (USA), the
largest organisation of food and nutritional experts, when we talk about processed food, it is
necessary to define processing. Depending on the degree of processing, we can distinguish the
following groups, ranging from minimally to ultra-high processed foods (Wolfarm 2016):
- minimally processed foods, e.g. vegetable salads, roasted nuts, simply prepared products,
refined for consumer convenience;
- highly processed foods (peak to lock), e.g. tinned tomatoes, frozen fruit and vegetables,
tinned tuna; these products ‘block’ the nutritional value and freshness;
- foods with additives improving flavour and consistency, such as sweeteners, seasonings,
oils, colouring agents and preservatives, e.g. spaghetti sauce sold in jars, salad sauces,
cakes;
- ready-to-eat foods, e.g. crackers, muesli and cold cuts (highly processed products);
- ultra-highly processed foods, e.g. frozen pizza and other frozen or ready-to-eat meals,
which only require heating in a microwave oven.
It is thought that the technology used in the food industry causes health problems. Consumers have a low opinion about processed food because it causes a wide range of diseases of
civilisation, circulatory system diseases (e.g. hypertension) and higher incidence of type 2
diabetes (Wolfarm 2016). The success of new technologies depends on consumers (Chen,
Anders, An 2013). S. Sillani and F. Nassivera (2015) stress that consumers stimulate food
innovations, which result in improved food quality and nutritional value. They have critical
attitude to the technologies, which in their opinion, involve excessive modification of the
original product and may be dangerous to health and the natural environment. Consumers’
increased awareness results in higher demand for the food which is thought to be good for
health. On the other hand, it causes consumers’ reduced interest in the food which they think
is void of positive effect on health or which may have negative effect.
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Consumers commonly search for unique values so as to be different from other people.
While shopping more and more consumers read information on product labels. There is growing significance of the best-before date among the factors that are decisive to the choice of
products. Consumers want original and natural products with a relatively short best-before
date. There is a conflict of expectations here. This issue can be easily illustrated with traditional, regional products, which are offered as fresh products, whereas their best-before date is
extended (Nicoli 2012). Consumers need to face difficult nutritional choices and make a decision or answer the question whether they prefer highly or minimally processed food.
The terms ‘minimally processed’ or ‘low processed food’ can be defined in different
ways. In the context of more conventional technologies, minimal processing consists in using
the technology which gives a possibility to retain the nutritional and sensory values of food by
making it less dependent on heat as the chief preserving procedure (Menichelli et al. 2012). It
is interesting to observe the fruit and vegetables category to analyse the market offer referring
to this trend of innovations. In Poland we can see a rising trend in the consumption of minimally processed fruit and vegetables, which follows the tendency observed in Italy. Studies
on minimally processed foods concentrate on their microbiological quality, safety, processing
and packaging (Allende et al. 2006, Alves de Azeredo et al. 2011).
Consumers’ interest in minimally processed foods is the result of their evolving habits,
nutritional behaviours and attitudes. This trend will be becoming more intense due to the emphasis on food quality and safety, increasing importance of the food origin and methods of
production. Many consumers want ‘genuine’ products and authentic food. They search the
market for as natural forms of products and meals as possible within a particular geographical
and economic range. Therefore, producers need to show that they particularly care about the
regulation and communication of methods of production, face consumers’ apprehensions and
retain market credibility. As results from the analysis of niche markets in Poland, such as the
organic food market and the market of regional and traditional products, certification and labelling systems combined with marketing communication can be indicated as effective instruments causing positive changes in consumers’ behaviours.
In view of the changes and consumer trends (both those presented in the article and a wide
range of other trends observed by researchers) on the food market it is important to ask the
question which trends will be the most important in the food industry in the future. As we
observe food producers, we can see that they approach the issue of food quality by taking
greater care of the ingredients, materials, methods and technologies of production as well as
convenience (simplicity and easiness of use). They use various research methods to learn
more about contemporary consumers and understand their behaviour. Online shopping for
food is another developing tendency, but its share is still low in Poland. It is a challenge for
the future. The author of the article is concerned about the value food enterprises and dealers
offer to consumers to be successful on the market and what sort of products a food-conscious
consumer will choose. These trends will develop in the future and they will be powered by the
demand of consumers, whose interest, awareness and requirements concerning food and nutrition are growing. It is interesting and valuable to continue considerations concerning consumers and ask them the questions which types and groups of products they would like to consume in 5 or 10 years and how they see shopping in the future. These issues will be discussed
in separate studies determining trends in food consumption from the consumer’s perspective.
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Conclusion
The issue of innovations and innovativeness of enterprises and the identification of trends
of changes in consumption are complex problems characterised by many aspects. Contemporary enterprises are forced to undergo diversification. They create an additional value of products and they inculcate consumers with benefits which go beyond the regular attributes and
functional benefits of products. Enterprises operating in the food market become engaged in
diversification through innovations. Consumers’ demand and interest combined with consumption trends are significant factors stimulating action in this area.
Product innovations result from consumer trends (directional changes in consumer behaviours) and they are the predominant trend of innovations in the food industry. The food sector,
food producers and food processing enterprises respond to consumer trends, but they less often create and anticipate these trends. The offer of innovative, functional, convenient, minimally processed and health-promoting products is increasing. Trends provide inspiration to
develop and adjust products according to consumers’ needs and expectations. The high dynamics of the food market combined with trends of changes in food consumption and innovations, especially product innovations, justify companies’ interest in these innovations because
they constantly generate new needs. It is necessary to observe and research consumer trends
because they determine the development of innovations. We can be sure that we will never be
short of new products because the need to stand out and meet consumers’ expectations, requirements and demands will inspire their development.
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Metody uelastyczniania wydatków budżetowych państwa
Streszczenie
Wydatki budżetowe są głównym instrumentem wykonywania zadań państwa. Cechą
struktury wydatków budżetu państwa w Polsce jest wysoki udział wydatków sztywnych
(prawnie zdeterminowanych). Ich przeciwieństwem są wydatki elastyczne umożliwiające
finansowanie nowych wyzwań stojących przed państwem. W artykule podkreśla się potrzebę
przeprowadzenia reform zwiększających „pole” podejmowania w miarę swobodnych decyzji
w ramach polityki budżetowej oraz omawia się sposoby uelastycznienia wydatków budżetu
państwa.
Słowa kluczowe: budżet państwa, polityka budżetowa, wydatki sztywne, wydatki elastyczne
Methods of increasing the flexibility of state budget expenditure
Abstract
Public expenditure is the main tool for performing the allocation function of the public finance. In Poland, the structure of public expenditure is characterized by a relatively high
share of fixed expenditure. It is the opposite of flexible expenditure used for funding new
challenges which the government has to face. The paper emphasizes the need to carry out
reforms to expand the ‘space’ for free decision making with regards to budgetary policy.
It also discusses methods of increasing the flexibility of the state budget expenditure.
Keywords: state budget, budget policy, fixed expenditures, flexible spending
JEL CODE: H50, H61
Wstęp
Polityka budżetowa państwa jest to kształtowanie dochodów, przychodów, wydatków
i rozchodów budżetu państwa dla osiągnięcia celów społecznych i gospodarczych, ustalonych
przez rząd i parlament (Fedorowicz 1998, s. 7). Głównym narzędziem tej polityki jest budżet
państwa, którego funkcje sprowadzają się do: redystrybucji dochodów, alokacji środków budżetowych i stabilizacji gospodarki. Wydatki publiczne są głównym instrumentem realizacji
alokacyjnej funkcji finansów publicznych, w tym budżetu państwa. Z punktu widzenia prawa,
wydatki budżetowe są to środki finansowe przeznaczane przez rząd i parlament na utrzymanie
władzy i organów państwa oraz ostateczne i bezzwrotne zaspokajanie potrzeb zbiorowych,
zarówno za pomocą funkcji organizatorskich, jak i świadczenia usług publicznych na rzecz
indywidualnych beneficjentów, na podstawie demokratycznie podejmowanych i jawnych decyzji w imię dobra wspólnego (Dębowska- Romanowska 2010, s. 119). Ekonomiczny sens
wydatków budżetowych polega na tym, że w ich wyniku następuje wykorzystanie części PKB
na cele związane z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb społecznych oraz inne cele wyznaczone w polityce społecznej i gospodarczej państwa (Owsiak 2005, s. 19-32).
Wydatki budżetowe zawsze były przedmiotem badań ekonomistów, ale w ostatnich latach
obserwowany jest wzrost zainteresowania tą kategorią ekonomiczną, także w gronie prawników. Ranga wydatków jako instrumentów polityki budżetowej państwa wzrosła po wstąpieniu do Unii Europejskiej, bo wiąże się z nim ograniczenie instrumentarium polityki monetarnej i budżetowej. Skoro podatki są harmonizowane a deficyt budżetowy i dług publiczny podlegają ograniczeniom traktatu z Maastricht, główną rolę zaczynają pełnić wydatki budżetowe
(Kasperowicz-Stępień 2011, s. 84). Kryzys gospodarczy zapoczątkowany w 2008 roku oraz
48

Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze 2017, nr 6.
działania podjęte w celu jego przezwyciężenia wpłynęły negatywnie na wynik budżetów państw UE. Początkowo w wielu z nich, na skutek wzrostu wydatków lub spadku dochodów,
wystąpił wzrost deficytu budżetowego. Obecnie wprowadza się w życie rozwiązania ograniczające wydatki budżetowe. To wszystko sprawia, że coraz większej wagi nabiera ich wysokość i struktura.
Celem artykułu jest ocena struktury wydatków budżetu państwa w Polsce w latach 19972015 z punktu widzenia możliwości ich elastycznego kształtowania przez organy władzy
rządowej oraz przedstawienie nowych narzędzi polityki budżetowej, których celem jest
uelastycznianie wydatków budżetowych. Przyjęto w nim następującą tezę. Efekty
zastosowania nowych narzędzi polityki budżetowej widoczne będą dopiero za kilka lat.
W artykule wykorzystano publikacje krajowe i zagraniczne. Ze względu na to,
że problematyka ta jest stosunkowo nowa, były to głównie dokumenty opracowywane pod
auspicjami różnych instytucji publicznych. Dane dotyczące wysokości i struktury wydatków
budżetu państwa pochodzą z roczników statystycznych GUS, ze sprawozdań Ministerstwa
Finansów z wykonania tego budżetu oraz z opinii na temat projektów budżetu
przygotowanych na zlecenie Kancelarii Senatu.
Artykuł skonstruowano następująco. Po wprowadzeniu, przedstawiono podstawowe zasady
dokonywania wydatków budżetu państwa. Dalej zdefiniowano pojęcie wydatków sztywnych
i elastycznych. Następny punkt poświęcono omówieniu wysokości i struktury wydatków budżetu państwa w Polsce, dalej przedstawiono sposoby uelastyczniania wydatków budżetowych. W zakończeniu odniesiono się do celu artykułu i przyjętej tezy.
Ogólne zasady dokonywania wydatków budżetu państwa
Wysokość i struktura wydatków budżetu państwa z jednej strony jest zdeterminowana
(Kosikowski 2011, s. 108-109): typem ustroju państwa, zakresem finansowania przez państwo zadań publicznych, zakresem i stanem finansów publicznych państwa (uwarunkowaniami gospodarczymi), stopniem centralizacji organizacji finansów publicznych (liczbą funduszy celowych), poziomem decentralizacji finansów publicznych, ale także wysokością jego
dochodów. Istotny wpływ na wysokość i strukturę tych wydatków mają także uwarunkowania
historyczne, społeczne: przyzwyczajenia i oczekiwania społeczeństwa wobec państwa dotyczące zaspokajania potrzeb materialnych i społecznych, oraz uwarunkowania geopolityczne,
z których wynikają dodatkowe obciążenia państwa nowymi wydatkami np. z tytułu członkostwa w międzynarodowych organizacjach gospodarczych i wojskowych. Nie bez znaczenia są
też regulacje prawne określające wysokość tych wydatków.
Zasady dokonywania wydatków budżetowych, które rozpatrywane są na gruncie teorii
znajdują mniej lub bardziej adekwatne odzwierciedlenie w krajowych i międzynarodowych
regulacjach prawnych. W Polsce zasady te zapisano przede wszystkim w ustawie o finansach
publicznych z 2009 roku. Do regulacji tych zaliczyć można (Wójtowicz 2011, s. 139-140;
Piotrowska-Marczak 2012, s. 4-5):
- ogólne zasady gospodarki finansowej podmiotów sektora finansów publicznych (zasady
planowania i wykonywania budżetu),
- kwantytatywne limity różnych wydatków,
- reguły wydatkowe (tzw. kotwicę budżetową1, tymczasową regułę wydatkową w latach
2011-2012 oraz od 2013 roku stabilizującą regułę wydatkową, która została zmodyfikowana począwszy od roku 2016),
- reguły odnoszące się do salda budżetu,
- normy dotyczące wysokości długu Skarbu Państwa i państwowego długu publicznego,
1

Zasada kotwicy budżetowej miała obowiązywać w latach 2006-2009. Zgodnie z nią deficyt budżetu państwa
miał być nie większy niż 30 mld zł rocznie.
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przepisy regulujące tzw. procedury ostrożnościowe i program sanacyjny,
reguły dochodowe.
Budżet jako plan finansowy państwa powinien spełniać wymogi określone w formie tzw.
zasad budżetowych. Jedną z nich jest zasada elastyczności, zgodnie z którą w trakcie wykonywania budżetu powinna istnieć możliwość modyfikacji zapisanych w nim wielkości, np.
zmiana wysokości niektórych wydatków, zmiana przeznaczenia środków budżetowych, wykorzystywanie rezerw budżetowych i ponadplanowych dochodów.
-

Wydatki sztywne – próba wyjaśnienia pojęcia
Wydatki budżetu państwa mają zróżnicowany charakter, mogą więc być systematyzowane
według różnych kryteriów wzajemnie się uzupełniających i przeplatających. Interesujący
i ważny jest podział wydatków budżetu państwa z punktu widzenia możliwości oddziaływania rządu i parlamentu na ich wysokość (kryterium charakteru prawnego wydatków). W tym
ujęciu wydatki dzieli się na: sztywne (zdeterminowane, obligatoryjne, związane) oraz elastyczne (zmienne, pozostałe, uznaniowe).
Nie ma prawnej definicji wydatków sztywnych, nie wypracowano jej także na łamach literatury, nie używa się jej też w statystyce GUS. W dokumentach rządowych (np. projektach
budżetu i sprawozdaniach Rady Ministrów z jego wykonania) termin ten pojawił się około
roku 1999, ale nie wyjaśniono jego znaczenia.
Wydatki sztywne są tą częścią wydatków budżetu państwa, do których ponoszenia rząd
jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa krajowego, międzynarodowego oraz umów
i wyroków sądowych (Echeverry, Bonilla, Moya 2006, s. 2; Ruśkowski 2015, s. 11). T. Dębowska-Romanowska (2010, s. 127) definiuje wydatki sztywne jako te, „których wysokość,
czas i tryb finansowania są tak określone, że wyłącza to całkowicie lub w znaczącej części
swobodę decyzyjną (polityczną) organu władzy publicznej, upoważnionego do reprezentowania tego podmiotu publicznego w zakresie wykonywania suwerenności (samodzielności) finansowej w aspekcie polityki wydatkowej”. Odzyskanie tej suwerenności może nastąpić dopiero po uchyleniu lub zmianie przepisów, które je kreują.
Większość autorów utożsamia wydatki sztywne z prawnie zdeterminowanymi
(np. Owsiak 2005, s. 575-576)2. Prawne zdeterminowanie może polegać na określeniu
w przepisach prawnych kwot poszczególnych wydatków lub zapisaniu w nich zasad obliczania wysokości określonych wydatków. Nie daje ono szansy na dostosowanie wysokości i kierunków wydatków do realiów gospodarczych i społecznych3. Uniemożliwia także racjonalizację wydatkowania (Dębowska-Romanowska 2010, s. 127).
Ustalenie wykazu i wysokości wydatków sztywnych jest zadaniem karkołomnym, przynajmniej z dwóch powodów. Nieznany jest ani katalog tych wydatków, ani lista przepisów,
umów i wyroków, z których wynika obowiązek ich ponoszenia, a dodatkowo Ministerstwo
Finansów często zmienia sposób prezentowania wydatków budżetu państwa w sprawozdaniach z wykonania ustawy budżetowej. Ograniczę się więc tylko do wskazania tych wydatków budżetowych, które tradycyjnie są określane mianem sztywnych (np. Owsiak 2005,
s. 576; Szpringer 2006; Russel 2010; Budzyński 2011).
Wydatkami sztywnymi są wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa. Wynikają one
z podpisanych umów, a kształtują się pod wpływem zmian kursu walutowego. Zaniechanie
obsługi długu oznaczałoby utratę wiarygodności państwa na rynkach finansowych, co utrud2

Odmiennie C. Kosikowski (2011, s. 114).
Wydatki sztywne są tylko jednym z przejawów postępującego procesu ograniczania swobody politycznej
w wydatkowaniu środków publicznych. Innym przykładem jest prawo zamówień publicznych oraz przepisy
odnoszące się do postępowania w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Podobny charakter mają przepisy
dotyczące granic wydatkowania w postaci np. określenia dopuszczalnej kwoty deficytu budżetowego (Dębowska-Romanowska 2010, s. 128-129).
3
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niałoby zaciąganie pożyczek w przyszłości, a także wywołałoby wiele innych negatywnych
skutków związanych z podważaniem zaufania obywateli do instytucji państwa. Do wydatków
tych zalicza się także dotacje dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) oraz funduszu
emerytalno-rentowego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Cofnięcie
tych dotacji groziłoby załamaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Owsiak 2005, s. 243).
Ten sam charakter mają dotacje dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ponadto do wydatków sztywnych zalicza się wydatki: z tytułu subwencji, a niekiedy także dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego4 (JST). Wynika to z tego, że kwoty zapisane w ustawie budżetowej na wypłatę subwencji są, a dotacji mogą być, podstawą
roszczeń dochodzonych przez JST (Dębowska-Romanowska 2010, s. 137). Wydatkami
sztywnymi są też wydatki na infrastrukturę drogową5 i na obronę narodową6. W grupie wydatków sztywnych są wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wydatki z tytułu rent socjalnych, różnych zasiłków (np. rodzinnych, pielęgnacyjnych
i wychowawczych), wydatki zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych
i KRUS oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pokrywane z budżetu państwa
(np. za żołnierzy niezawodowych, osoby opiekujące się chorym członkiem rodziny, rodziców
na urlopach wychowawczych). Taki sam charakter mają wydatki na świadczenia z zabezpieczenia emerytalnego wypłacane z budżetu państwa dla tzw. służb mundurowych (żołnierzy
i funkcjonariuszy, np. celników) oraz uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku.
Wydatkami sztywnymi są również wydatki urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa7. Zalicza się do nich także wydatki na dopłaty do wykupu kredytów mieszkaniowych i refundację premii gwarancyjnych wypłacanych
oszczędzającym na książeczkach mieszkaniowych. W tej grupie ujmuje się też wydatki na
wpłatę składki do budżetu UE oraz na finansowanie projektów z udziałem środków UE.
T. Budzyński do wydatków tych zalicza też wydatki na rzecz funduszu dopłat zlokalizowanego w Banku Gospodarstwa Krajowego, co jednak nie wydaje się słuszne, gdyż wysokość tych
wydatków ustala się co roku w ustawie budżetowej (Ustawa... 2002, art. 5).
Niejasny jest charakter wydatków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej
i pochodne od nich. Ministerstwo Finansów (2010, s. 45) i niektórzy autorzy (Owsiak 2005,
s. 576) zaliczają je do wydatków elastycznych, wydaje się jednak, że właściwsze jest ich
przyporządkowanie do kategorii wydatków sztywnych (Dębowska-Romanowska 2007,
s. 291), ponieważ ich wysokość wynika z przepisów prawnych (Ustawa... 1999), w których
określono m.in. zasadę waloryzacji wynagrodzeń oraz tzw. kategorie zaszeregowania. Niekiedy w grupie wydatków sztywnych wyodrębnia się wydatki quasi‑sztywne, czyli takie,
w odniesieniu do których wysokość świadczenia jest określona ustawowo, ale łączna kwota
wydatków jest uzależniona od liczby świadczeniobiorców (Markiewicz, Siwińska 2003, s. 6).
Quasi-sztywnymi można też nazwać wydatki budżetu państwa na programy wieloletnie, na
dotacje dla JST (zwłaszcza na zadania zlecone), itp. (Ruśkowski 2015, s. 12).
Omawiając wydatki sztywne należy zwrócić uwagę na ich charakterystyczne cechy. Podstawową determinantą wysokości wydatków sztywnych są uregulowania prawne (przepisy
prawne, ogłoszone wyroki, podpisane umowy). Wydatki te są także uwarunkowane czynni4

Jest to jednak dyskusyjne (zob. Kańduła 2005, s. 132-133).
Od 2006 roku wysokość wydatków związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną
i zarządzaniem infrastrukturą transportu lądowego, finansowanych lub dofinansowanych przez ministra właściwego do spraw transportu, nie może być niższa niż 18% planowanych na dany rok wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych (Ustawa... 2005, art. 5). Przepis nie miał zastosowania w roku 2013.
6
Wydatki budżetu państwa na finansowanie potrzeb obronnych RP wynoszą nie mniej niż 2% PKB z roku poprzedniego (Ustawa... 2001, art. 7), czyli rosną wraz ze wzrostem PKB.
7
Projekty planów finansowych tych podmiotów są włączane do projektu ustawy budżetowej i zwyczajowo nie
podlegały ocenie Rady Ministrów i korekcie w trakcie prac parlamentarnych. Od kilku lat wydatki te są w sposób uznaniowy zmniejszane przez parlamentarzystów.
5
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kami historycznymi, takimi jak zwyczajowa coroczna indeksacja świadczeń wypłacanych
z budżetu państwa. Wynikają one też z członkowstwa państwa w międzynarodowych organizacjach gospodarczych i wojskowych oraz z zawartych umów. Wiążą się one z walką polityczną, bo nawet jeśli nie uda się zrealizować wszystkich obietnic wyborczych, to ich wpływ
na strukturę wydatków jest bezsporny. Sztywność wydatków ogranicza możliwość ich wykorzystania jako dyskrecjonalnych instrumentów polityki stabilizacyjnej państwa.
Wydatki sztywne muszą być zaplanowane w budżecie w odpowiedniej wysokości i poniesione niezależnie od sytuacji społeczno-gospodarczej państwa i woli Ministra Finansów. Ich
wysokość można obniżyć jedynie zmieniając odpowiednie przepisy prawne i renegocjując
umowy. Zmiana ich wysokości możliwa jest więc tylko w dłuższym czasie. Ta właściwość
oznacza, że wydatki te ograniczają „pole” wyboru organów państwowych w odniesieniu do
optymalnego wykorzystania środków budżetowych, gdyż „wiążą” te organy już na etapie
planowania budżetu. Może być to niekorzystne z punktu widzenia poprawy efektywności
wydatków, wysokości tzw. wydatków prorozwojowych oraz możliwości interwencji państwa
w sytuacjach nadzwyczajnych (w czasie klęsk żywiołowych, kryzysów gospodarczych) (Russel 2010, s. 6). Ponadto, w przypadku konieczności ograniczenia wydatków w celu utrzymania deficytu budżetowego na planowanym poziomie, „zawężają się możliwości rozłożenia
tych ograniczeń i w konsekwencji dość dotkliwie odczuwają to dysponenci mający w swojej
gestii głównie wydatki elastyczne” (Szpringer 2006, s. 30).
Z kolei udział wydatków elastycznych w wydatkach budżetowych wyznacza rzeczywiste
pole swobody w alokowaniu środków publicznych na realizację zadań władzy publicznej.
Odzwierciedlają one wybory rządu i parlamentu wynikające z hierarchizacji celów polityki
społeczno-gospodarczej. Wydatki te obejmują przede wszystkim: dotacje dla: JST (choć
T. Dębowska-Romanowska ma w tej sprawie inne zdanie) oraz innych jednostek zaliczanych
(np. uczelni publicznych) i niezaliczanych do sektora finansów publicznych (np. organizacji
pozarządowych, podmiotów gospodarczych), wydatki bieżące (rzeczowe) państwowych jednostek budżetowych oraz wydatki majątkowe. Niekiedy zalicza się do nich także wynagrodzenia i pochodne dla pracowników podsektora rządowego (Szpringer 2006, s. 30; Owsiak
2005, s. 576; Kosikowski 2011, s. 120). Elastyczność niektórych wydatków jest pojęciem
względnym, bo w odniesieniu do części z nich istnieją normy prawne, uprawniające do ich
otrzymania. Elastyczność jest w ich przypadku kwestią swobodnego ustalenia wysokości wydatku, a nie jego wystąpienia w ogóle (Kosikowski 2011, s. 120).
Wydatki budżetu państwa w latach 1997-2015
Na rysunku 1 przedstawiono wysokość wydatków budżetu państwa w latach 1997-2015.
W rozpatrywanym okresie występował nominalny wzrost wydatków budżetu państwa.
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Rysunek 1. Wydatki budżetu państwa w Polsce w latach 1997-2015
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z wykonania budżetu państwa za odpowiednie lata oraz
Zweryfikowanego szacunku produktu krajowego brutto za lata 2010-2015 (www.stat.gov.pl, dostęp 21.10.2016).

Jedynie w latach 2010 i 2014 nastąpił nominalny spadek tych wydatków. Gwałtowny
wzrost wydatków budżetu państwa wystąpił w 2001 roku a był spowodowany trzema czynnikami: 1) koniecznością uregulowania zobowiązań wynikających ze złego zaplanowania
w 2000 roku wskaźnika waloryzacji rent i emerytur, 2) spłatą zaległych zobowiązań państwa
wobec banków, głównie z tytułu gwarancji dla książeczek mieszkaniowych i odsetek od kredytów mieszkaniowych, 3) błędami popełnionymi w planowaniu budżetowym (przeszacowanie dochodów), które zbiegły się w czasie ze spadkiem tempa wzrostu gospodarczego (Wernik 2007, s. 206). Spadek wydatków w 2010 roku wiązał się z „zamrożeniem” płac, którego
efekty w następnych latach zostały skompensowane m.in. przez wzrost ich liczby (Baran,
Sawulski 2016, s. 16). W 2014 roku wydatki wynosiły oficjalnie 312,6 mld zł i były niższe
niż w 2013 roku o 2,6%, jednak ich wysokość została sztucznie zaniżona o ok. 17,1 mld zł.
Było to możliwe dzięki przekazaniu FUS 8,9 mld zł w formie pożyczki (będącej rozchodem
a nie wydatkiem) oraz zmniejszeniu wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa na skutek
przejęcia i umorzenia obligacji skarbowych stanowiących aktywa otwartych funduszy emerytalnych przekazanych Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (Wernik 2014, s. 8, 18).
Miarą poziomu wydatków budżetowych jest ich relacja do PKB. Początkowo stanowiły
one około 22% PKB, począwszy od 2004roku kształtowały się one na poziomie 22%.
Od 2011 roku wydatki te wynoszą mniej niż 20% PKB, co świadczy o ich ustabilizowaniu.
W analizowanym okresie, poza latami 1997-1998, w wydatkach budżetu państwa dominowały wydatki sztywne. Wydatki te rosły w ujęciu bezwzględnym, jak i w stosunku do całości wydatków budżetu państwa (rysunek 2). Na przykład w 2001 roku wydatki te wyniosły
ponad 113,0 mld zł i stanowiły prawie 67% wydatków budżetu państwa. Począwszy od
2004roku na wysokość tych wydatków wpływa obowiązek dokonania wpłaty składki do budżetu UE. Jednocześnie zmieniono klasyfikację transferów rekompensujących FUS ubytek
składki z powodu przekazywania jej części do otwartych funduszy emerytalnych. Zmiana ta
spowodowała zmniejszenie kwoty wydatków sztywnych i jednoczesny wzrost kwoty rozchodów budżetu. Najwyższy udział wydatków sztywnych w budżecie wystąpił w latach 20062009, w których osiągnęły one poziom 76,1-77,8% ogółu wydatków. Nieznaczne obniżenie
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tej relacji w dwóch następnych latach (do 75%) jest, zdaniem T. Budzyńskiego (2010, s. 32),
wynikiem przeniesienia części wydatków do budżetu środków europejskich.
Rysunek 2. Udział wydatków sztywnych i elastycznych w wydatkach budżetu państwa w latach 1997-2015
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: za lata 1997-2000 (Ministerstwo Finansów 2002), za lata 2001-2004
(Ministerstwo Finansów 2005), za lata 2005-2011 (Budzyński 2010, s. 31), za lata 2012-2013 (Budzyński 2012,
s. 9), za lata 2014-2015 (Budzyński 2014, s. 10).

Jednocześnie warto przypomnieć, że planując wydatki budżetu państwa na 2011 rok zastosowano tzw. tymczasową regułę wydatkową, która polegała na tym, że wzrost wydatków
elastycznych nie powinien przekraczać 1% w ujęciu realnym, co miało zahamować narastanie
długu Skarbu Państwa (Ministerstwo Finansów 2010, s. 42-43). W latach 2013-2014 udział
wydatków sztywnych spadł do poziomu poniżej 75%, co przypisuje się oddziaływaniu dyscyplinującej reguły wydatkowej (por. Budzyński 2012, s. 9-10), choć nie można zapominać
o wspomnianym sztucznym obniżeniu wydatków.
Część wydatków zaliczanych do sztywnych dokonywanych jest na rzecz podmiotów sektora finansów publicznych, większość jednak kierowana jest poza ten sektor. Patrząc na strukturę wydatków według ich grup (rysunek 3) można stwierdzić, że zdecydowanie dominują
wydatki na ubezpieczenia społeczne i wydatki socjalne, które stanowią ponad 38% wydatków
sztywnych. Około 20% tych wydatków wynoszą subwencje dla JST, a ponad 12% – wydatki
na obsługę długu Skarbu Państwa. Rozpatrując pojedyncze tytuły wydatków sztywnych należy stwierdzić, że dominującymi pozycjami są: subwencje dla JST, wydatki na obsługę długu
Skarbu Państwa, dotacja dla FUS, wydatki na obronę narodową, które stanowią razem ponad
60% wydatków sztywnych.
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Rysunek 3. Struktura wydatków sztywnych budżetu państwa w 2015 roku (w %)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Budzyński 2014, s. 11.

W strukturze wydatków sztywnych dominują co prawda wydatki na rzecz osób fizycznych o charakterze socjalnym, a ich udział będzie rósł z powodu realizacji zobowiązań państwa m.in. z tytułu programu „500+”8, ale niektóre z tych wydatków mają charakter prorozwojowy. Wbrew pozorom, najczęściej krytykowane, wydatki na wypełnianie zadań państwa9
też nie są dominującą pozycją budżetową, stanowią niespełna 1% wydatków sztywnych. Na
wydatki sztywne nie można więc patrzeć globalnie i pomijać ich zróżnicowany charakter.
Nowe sposoby uelastycznienia wydatków budżetu państwa10
Skoro udział wydatków elastycznych w wydatkach budżetowych wyznacza rzeczywiste
pole swobody w alokowaniu środków publicznych to duży lub wzrastający udział wydatków
sztywnych oznacza, że zmniejsza się „przestrzeń fiskalna”, czyli pole do podejmowania
w miarę swobodnych działań przez rząd. Jest to niekorzystne z wielu powodów, dlatego poszukuje się rozmaitych sposobów uelastycznienia budżetu (rysunek 4). Do nowych metod
zmniejszania wydatków11 należą: przeglądy wydatków, zmniejszenie zakresu automatycznej
indeksacji, klauzule wygaszające, ustanawianie tzw. dywidendy efektywnościowej, stosowanie reguły „pay-as-you-go”.

8

Zapowiedziano też obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn, podwyższenie
od 1 marca 2017 r. wysokości najniższej emerytury do 1000 zł, wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, dofinansowanie do bezpłatnych leków dla osób powyżej 75 roku życia i inne zmiany.
9
Chodzi o wydatki na wypełnianie funkcji władczych, związanych ze stosowaniem przymusu prawnego, zapewnieniem obronności i bezpieczeństwa wewnętrznego (Dębowska-Romanowska 2010, s. 118).
10
W punkcie wykorzystano głównie materiały opublikowane przez Ministerstwo Finansów (2015a; 2015b).
11
Do tradycyjnych („starych”) metod ograniczania wydatków zaliczono reguły wydatkowe oraz reguły odnoszące się do salda budżetu, długu Skarbu Państwa i państwowego długu publicznego, które stosowano przed rokiem
2015. Podejmowane są też próby uelastycznienia wydatków poprzez budżetowanie zerowe i wykonywanie zadań w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
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Rysunek 4. Metody uelastyczniania wydatków budżetowych

Metody uelastyczniania wydatków budżetowych
Przeglądy wydatków

Zmniejszenie zakresu automatycznej indeksacji

Ewaluacja programów

Ustanawianie klauzul wygaszających

Inne działania

Ustanowienie dywidendy efektywnościowej

a)

Stosowanie reguły „pay-as-you-go”
a) Pod pojęciem programu rozumieć należy wszystkie uporządkowane działania (regulacje) finansowane ze
środków publicznych.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ministerstwo Finansów 2015a, s. 5-8.

Punktem wyjścia do omówienia nowych instrumentów polityki budżetowej musi być nawiązanie do reguł wydatkowych. Według G. Kopitsa i S. Symansky’ego (1998, s. 2) reguła
fiskalna jest to permanentne ograniczenie polityki budżetowej odzwierciedlone we wskaźnikach budżetowych, wskazujących na jej postępy. Wyróżnia się reguły: salda budżetowego,
długu publicznego, dochodowe i wydatkowe. Przy pomocy reguł wydatkowych reguluje się
albo wysokość wydatków budżetowych12, wyrażonych nominalnie lub realnie, w danym roku,
albo dopuszczalny ich wzrost. Wysokość ta może być określona np. w stosunku do wydatków
z minionego okresu, w relacji do PKB lub względem innych mierników, np. wskaźnika inflacji, poziomu średniookresowego celu inflacyjnego określonego przez Radę Polityki Pieniężnej. Na podstawie takich reguł określa się limit wydatków budżetowych w danym roku,
a przy pomocy innych instrumentów wyznacza się „przestrzeń fiskalną”, czyli określa się, ile
środków budżetowych można przeznaczyć na finansowanie wydatków elastycznych, w tym
nowych zadań. Aby reguła wydatkowa mogła spełniać swoje zadanie trzeba dokonać przeglądu i zmian zasad determinujących wysokość wydatków publicznych, z tym budżetu państwa.
Przegląd wydatków (spending reviews) jest to badanie kierunków, wysokości, sposobów
wyznaczania oraz celowości i efektywności wydatków budżetu państwa. Przeglądy wydatków
są uzasadnione, ponieważ obowiązujące regulacje prawne, zgodnie z którymi ustawa budżetowa sporządzana jest na okres jednego roku kalendarzowego, nie sprzyjają systematycznej
refleksji nad potrzebą, skutecznością i efektywnością wykonywania, finansowanych „od zawsze”, zadań (programów) publicznych. W planowaniu budżetowym dominuje podejście historyczne: kolejne budżety powstają na bazie poprzednich, uzupełnianych o wydatki na nowe
zadania. Samo Ministerstwo Finansów (2015b, s. 3) przyznaje, że nie są prowadzone kompleksowe analizy dotyczące zasadności kontynuacji wykonywanych zadań i finansowania
nowych. Przegląd należy odróżnić od tzw. cięcia wydatków budżetowych, które polega zwykle na proporcjonalnym ograniczeniu wszystkich wydatków, bez uwzględnienia wpływu
(niekiedy niekorzystnego) takiego działania na wykonywanie zadań publicznych i zaspokojenie potrzeb społecznych. W odróżnieniu od „cięć”, przeglądy dokonywane są według określonej metodologii, z udziałem różnych podmiotów (ministra finansów, ministra odpowiadającego za dane zadanie/program, ekspertów zewnętrznych).
12

W brzmieniu obowiązującym od 2016 r. tzw. stabilizująca reguła wydatkowa ma charakter zagregowany,
tzn. dotyczy sumy wydatków: organów władzy publicznej, w tym organów administracji rządowej, organów
kontroli, ochrony prawa, sądów i trybunałów, państwowych jednostek budżetowych oraz Funduszu Pracy, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a także funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi
Gospodarstwa Krajowego. Nie dotyczy ona wydatków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Ustawa, 2009, art.
112aa). Reguła ta określa maksymalną kwotę (limit wydatków) dla niemal całego sektora finansów publicznych.
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Celem przeglądu wydatków jest wzrost efektywności wydatkowania środków publicznych
na określoną dziedzinę13. Przeglądu dokonuje się po to, aby ocenić aktualną politykę wydatkową oraz wskazać niezbędne zmiany. Mogą one polegać na:
- relokacji środków między finansowanymi zadaniami (programami),
- zakończeniu finansowania niektórych zadań (programów) lub finansowaniu nowych,
- zmniejszeniu łącznej kwoty środków przekazywanych na daną dziedzinę, a w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, zwiększeniu tych środków,
- usprawnieniu procesu wydatkowania środków publicznych.
Można wyróżnić dwa rodzaje przeglądów wydatków: przegląd efektywnościowy (operacyjny, taktyczny), który pozwala określić, w jaki sposób istniejące usługi można zapewnić
przy niższych kosztach oraz przegląd strategiczny, którego rezultatem jest zmiana priorytetów
wydatków, polegająca na realokacji środków lub zakończeniu finansowania zadań uznanych
za nieskuteczne lub o niskim znaczeniu. Biorąc pod uwagę przedmiot przeglądu można wyróżnić przegląd kompleksowy i selektywny.
Decyzja o przeglądzie różnych wydatków zapadła w 2014 roku. Przeglądów wydatków
dokonują wspólnie pracownicy Ministerstwa Finansów oraz ministerstwa odpowiadającego
za osiągnięcie celów danej polityki państwa i wydatki z nią związane. Dotychczas dokonano
przeglądu (i opublikowano płynące z niego wnioski) wydatków na: politykę wspierania
mieszkalnictwa, na dopłaty do materiału siewnego i wykorzystywanego do sadzenia, na pomoc rodzinom o niskim dochodzie. Rozpoczęto przegląd wydatków z zakresu ochrony socjalnej. Przegląd ten wydaje się być bardzo ważnym instrumentem polityki budżetowej, ponieważ w okresie kryzysu i w czasie tzw. konsolidacji fiskalnej14 może nastąpić: wstrzymanie
wypłaty świadczeń, zmniejszenie wysokości transferów oraz zaostrzenie kryteriów ich przyznawania.
Wysokość niektórych wydatków budżetowych skorelowana jest ze zmianą cen, więc metodą uelastycznienia wydatków jest zmniejszenie zakresu automatycznej indeksacji. Wyróżnić
można indeksację ustawową dotyczącą np. wzrostu świadczeń emerytalnych oraz zwyczajową. Wpływ inflacji na wysokość wydatków budżetowych15 obserwowany jest zwykle z rocznym opóźnieniem, gdyż większość wydatków socjalnych (np. emerytury i renty) indeksowana
jest inflacją z roku poprzedniego (Jabłecka, Jędrzejowicz 2015, s. 14).
Zmiana cen w gospodarce oddziałuje też na wydatki budżetowe nieobjęte mechanizmami
indeksacyjnymi, czyli wydatki kształtowane w sposób dyskrecjonalny (indeksacja zwyczajowa). Przyjęło się, że dysponenci budżetowi przygotowując propozycje swoich wydatków,
traktują założenia dotyczące inflacji jako indeks, o który mogą automatycznie zwiększać planowane wydatki. Prognozowaną na następny rok inflację wykorzystuje się do ustalenia nominalnych limitów wydatków (na zakup materiałów i usług oraz inwestycyjnych) i wskaźników
indeksacji wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej (Jabłecka, Jędrzejowicz 2015, s.
16).
Dążąc do uelastycznienia wydatków budżetowych proponuje się de-indeksację niektórych
z nich, czyli odejście od ich waloryzacji o wskaźnik inflacji oraz niższą waloryzację niektó13

Ramy instytucjonalne i organizacyjne procesu przeglądu wydatków publicznych określa (Zarządzenie, 2015).
Konsolidację fiskalną można rozumieć wąsko i szeroko. W wąskim ujęciu przez konsolidację fiskalną (konsolidację sektora instytucji rządowych i samorządowych) rozumie się zestawienie dochodów i wydatków publicznych po wyeliminowaniu transferów wewnątrz tego sektora. Uniemożliwia to podwójne liczenie niektórych
wielkości, np. subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego, dotacji dla funduszy celowych, i umożliwia
poprawne, zgodne z metodologią UE, wyliczenie deficytu/nadwyżki całego sektora i jego podsektorów. W szerokim ujęciu jest to polityka mająca na celu zmniejszenie deficytu budżetowego i narastania długu publicznego.
Może ona polegać np. na określeniu kwoty, o którą należy zmniejszyć deficyt lub dług lub okresu, w którym
poprawa ma mieć miejsce (Szpringer 2012). W artykule konsolidacja fiskalna rozumiana jest szeroko.
15
Inflacja oddziałuje też na stronę dochodową budżetu, ale oddziaływanie to jest w tej chwili stosunkowo niewielkie. W wielu państwach inflacja wpływa bezpośrednio na poziom kwoty wolnej oraz progów w skali podatku dochodowego od osób fizycznych i ulg podatkowych oraz stawek niektórych danin publicznych.
14
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rych wydatków. Efektem de-indeksacji powinno być zmniejszenie udziału państwa w gospodarce (poprzez ograniczanie rozmiarów dostarczanych usług) i zmniejszenie realnej wartości
wypłacanych transferów.
Następną metodą wzrostu elastyczności wydatków budżetowych jest ustanawianie tzw.
klauzul wygaszających (sunset clause). Klauzule takie mają wymuszać automatyczne zakończenie finansowania zadania po upływie określonego czasu lub dokonanie przeglądu poniesionych wydatków. Ma to wymusić na rządzie podjęcie formalnej decyzji o kontynuacji dokonywania określonych wydatków. Tego typu zapisy będą się pojawiać w aktach prawnych
będących podstawą dokonywania wydatków na określone zadanie (program). Z badań OECD
wynika wprawdzie, że w większości państw ustanowienie takich klauzul (dla mniejszych programów) nie przyniosło zadowalających rezultatów. Jednak niektóre z nich, realizując szersze
reformy, uchwalają klauzule wygaszające w odniesieniu do wszystkich nowych wydatków.
Przewiduje się, że w długim okresie uda się doprowadzić do zmniejszenia wydatków
sztywnych jeżeli na bieżąco dokonywać się będzie oceny celowości dokonywania danego
wydatku i jego efektywności. Z pewnością nie jest to łatwe ze względu na czasochłonność
ewaluacji oraz szeroki zakres i wysoki poziom ogólności rekomendacji płynących z tego typu
ocen. Niewielka przydatność takich rekomendacji wynika przynajmniej z dwóch okoliczności: 1) tylko niektóre wydatki budżetowe planowane są tzw. metodą zadaniową wymuszającą
podanie celu wydatkowania środków i mierników stopnia jego osiągnięcia; 2) rekomendacje
sporządzane są przez ekspertów mających wiedzę teoretyczną, ale rzadko będących praktykami planującymi podobne wydatki i odpowiadającymi za ich rozliczenie. Odrębną kwestią
jest termin przygotowania takich ewaluacji, który powinien być dostosowany do procedury
planowania budżetu. Trzeba też podkreślić, że istnieje asymetria informacji i rozbieżność celów między ministrem finansów a pozostałymi ministrami. Celem poszczególnych ministrów
jest wzrost efektywności wydatków, a minister finansów szuka potencjalnych oszczędności.
Instrumentem uelastyczniającym wydatki budżetowe jest też tzw. dywidenda efektywnościowa, przez którą rozumie się „niewielkie obniżenie wydatków stosowane w celu zastanowienia się nad możliwościami oraz zachęcenia dysponentów do podniesienia efektywności i
skuteczności wydatków, bez uszczerbku dla jakości dostarczanej usługi publicznej” (Ministerstwo Finansów 2015a, s. 8). Dywidendę taką określa się na początku procesu planowania
budżetowego, na poziomie ok. 1-2% wydatków administracyjnych. Jej zwolennicy podkreślają, że umożliwi to systematyczne obniżanie wydatków budżetu państwa, w tym wydatków
administracyjnych związanych z przekazywaniem transferów JST i innym podmiotom sektora
finansów publicznych, natomiast krytycy zwracają uwagę na nieproporcjonalne traktowanie
najmniejszych podmiotów oraz brak jasnej zależności między dywidendą a wzrostem efektywności.
Ostatnia metoda uelastyczniania wydatków określana jest mianem zasady „pay-as-yougo”. Zgodnie z nią źródłem finansowania nowych zadań mają być środki pochodzące z proporcjonalnego zmniejszenia innych (wcześniejszych) wydatków. Uzyskane oszczędności mają być gromadzone w specjalnym funduszu, o który „konkurują” ministrowie. Powinno to
sprzyjać powstawaniu innowacyjnych propozycji wykorzystania środków budżetowych i zapobiegać nieuzasadnionemu kontynuowaniu dotychczasowych zadań. Można wskazać dwie
ujemne strony tej metody. Po pierwsze, dysponenci „małych” części budżetowych mają
mniejsze możliwości ograniczania wydatków. Po drugie, zmniejszenie wydatków ma dotyczyć też inwestycji. Czy ich redukcja nie doprowadzi do spadku nakładów inwestycyjnych
poniżej ich pożądanych rozmiarów?

58

Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze 2017, nr 6.

Podsumowanie
Wydatki sztywne jest to ta część środków wydatkowanych z budżetu państwa, która jest
w jakimś stopniu zdeterminowana prawnie, więc ogranicza suwerenność (samodzielność)
decyzyjną rządu i parlamentu. Wydatki sztywne oznaczają powinności, „obowiązki” finansowania. Nie są one przedmiotem debaty politycznej (w trakcie procedury budżetowej) na temat
tego, czy zasadne jest finansowanie jakiegoś zadania (programu), w jakiej formie i wysokości
oraz jak długo. Dla ekonomisty ważniejsze jest nie tyle ograniczenie swobody politycznej, co
brak przejrzystości dokonywania wydatków i – przy ich dużej skali – brak możliwości prowadzenia elastycznej polityki budżetowej.
Struktura wydatków budżetu państwa w Polsce w latach 1997-2015 jest niekorzystna z
punktu widzenia możliwości ich elastycznego kształtowania. W analizowanym okresie, poza
latami 1997-1998, w wydatkach tych dominowały wydatki sztywne, które rosły w ujęciu
bezwzględnym i w stosunku do całości wydatków budżetu państwa. Bardzo wysoki, ponad
70%, udział wydatków sztywnych w wydatkach ogółem budżetu państwa utrzymuje się już
od kilku lat. Począwszy od 2010roku ustabilizował się on na poziomie ok. 75%, co z jednej
strony jest pochodną oddziaływania tymczasowej i stabilizującej reguły wydatkowej, a z drugiej – efektem „zabiegów” budżetowych sztucznie zmniejszających wydatki budżetowe.
Oceny struktury wydatków sztywnych należy dokonywać ostrożnie, bo wprawdzie dominują w nich wydatki o charakterze socjalnym, na finansowanie konsumpcji indywidualnej, ale
są wśród nich także wydatki o charakterze prorozwojowym. Z tego powodu, poszukując „pola” do podejmowania swobodnych decyzji w ramach polityki budżetowej, nie należy dokonywać uznaniowych cięć wydatków sztywnych, lecz wypracować takie metody, które umożliwią ich racjonalne zmniejszenie. Do metod tych należą takie nowe narzędzia polityki budżetowej jak: przeglądy wydatków, de-indeksacja wydatków, klauzule wygaszające, tzw. dywidenda efektywnościowa, reguła „pay-as-you-go”.
Najogólniej, zastosowanie tych narzędzi polega na zbadaniu zasadności, zasad i wysokości finansowania określonych zadań z budżetu państwa oraz efektywności różnych wydatków
budżetowych. Wymaga to zbadania wielu aktów prawnych, przeanalizowania planów finansowych dysponentów budżetowych i współdziałania pracowników różnych ministerstw. Proces ten jest trudny politycznie, praco- i czasochłonny, dlatego efekty zastosowania tych narzędzi widoczne będą dopiero za kilka lat. W krótkim okresie najprawdopodobniej niewielki
wzrost elastyczności wydatków można osiągnąć przy pomocy dywidendy efektywnościowej i
reguły „pay-as-you-go”. Roczne zmniejszenie wydatków poniżej stopy inflacji wpłynie na
zmniejszenie wysokości wydatków sztywnych, a w długim okresie na wzrost „przestrzeni”
fiskalnej, ale w ostatnich latach mieliśmy w Polsce deflację a mimo to wydatki sztywne rosły.
Powiązanie wydatków ze stopą inflacji nie jest więc główną przyczyną ich sztywności, więc
uelastycznienie ich metodą de-indeksacji może nie dać satysfakcjonujących efektów. Warunkiem wstępnym zastosowania większości z omówionych metod jest dokonanie przeglądu wydatków m.in. po to, aby można było wskazać, które są uzależnione od inflacji oraz w odniesieniu do których można zastosować klauzule wygaszające. Innymi sposobami uelastyczniania wydatków jest: budżetowanie zerowe oraz wykonywanie zadań w formule partnerstwa
publiczno-prywatnego, ale ich zastosowanie w dalszym ciągu jest niewielkie.
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Government and business: the search for new forms of cooperation
Abstract
The aim of the article is to analyse changes in the relationship between business and the
state and their new mission - sustainable development. The authors believe that these
questions should be included in research explorations as they see more and more problems
with globalisation, the financial crisis, and the lack of a new role for business and the state in
the social sphere and the definition of the spheres of influence of various market factors. The
methods of analysis, comparison and an interdisciplinary approach were all applied. The
article discusses the problems of a new social phenomenon: “market - the state - business”,
the authors’ views on the contemporary role of each institution, their interaction in the process
of ensuring sustainable development. Particular attention is paid to the new role of business in
the social sphere. The authors argue that a new interpretation of the present role of the state is
needed in order to secure sustainable development.
Keywords: sustainable development, social sector, private-public partnership
Państwo i biznes: w poszukiwaniu nowych form kooperacji
Streszczenia
Celem artykułu jest analiza zmian w relacjach między biznesem a państwem i ich nowej
misji – zrównoważonego rozwoju. Autorzy uważają, że należy włączyć te pytania do badawczych poszukiwań, ponieważ zauważają coraz więcej problemów ze współpracą w sferze globalizacji, kryzysu finansowego, a także brak określenia nowej roli biznesu i państwa w sferze
społecznej, definicji sfer wpływu różnych czynników rynkowych. Zastosowano metody analizy, porównania i interdyscyplinarnego podejścia. W artykule rozważono problemy nowej
konfiguracji społecznego fenomenu: rynek – państwo – organizacje (biznes), przedstawiono
autorskie spojrzenie na współczesną rolę każdej z instytucji, ich współdziałanie w procesie
zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Szczególną uwagę zwraca się na nową rolę biznesu
w sferze społecznej. Autorzy przekonują, że nowej interpretacji wymaga współczesna rola i
miejsce państwa w zabezpieczeniu zrównoważonego rozwoju.
Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, sektor społeczny, partnerstwo publiczno-prawne
JEL CODE: L32
Introduction
Dynamic, multi-vector scale changes in all spheres of public life are the most defining features of the socio-economic development of the late twentieth and early twenty-first centuries.
All this has given rise to higher requirements for economic science whose mission was and
remains the study of the objective laws of the evolution of society and its economic systems
(Kolot 2012, p. 15-34). Each stage of the economic system related to the revaluation of the
role of the dominant resources, factors, institutions that operate within the realm of socioeconomic development. Economic theory continues to explore the issues of the day in the
context of cooperation between two institutions: the market and the state. However, it is obvious that it is the formation of a new configuration of institutions that determines and will determine the future development of the new economy and post-industrial society.
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One of the famous contemporary economists, co-author of the monograph “Politics in the
age of austerity”, Colin Crouch says that the conflict between the market and the state, which
would seem to determine the nature of the political struggle in many countries, in fact diverts
our attention from the existence of a third, powerful force that can significantly affect the
market and the state - namely, corporations. Therefore, in reality, there are three instead of
two actors. Policy at the beginning of the XXI century is no longer a confrontation between
these powers, it was transformed into a mutually beneficial coexistence, thus embodying the
trend of the last century - strengthening the role of corporations in politics and even strengthening their positions after global crises (Shefara, Shtrika 2015).
Engaging corporations in decision-making processes, according to the scientist, is not explained or justified by any of the existing economic theories; however, this process has become an integral part of our social life. If neo-liberalism, as a theory, insists on compliance
with certain conditions in policy, among them there is a requirement of a clear distribution of
the government and the market. However, if it turns out that the implementation of neo-liberal
policies will inevitably lead to the appearance of a close relationship between private corporations and the government, the dominant political ideology will suffer irreparable harm (Kuiggin 2016).
Awareness of the essence of the new configuration of the social phenomenon of “market –
the state – organisation (business)” is impossible without a modern vision of the role of each
of these institutions and without an understanding of the new nature of their interaction in the
process of sustainable development. Economic theories and trends which are now in the field
of economics are different in many ways, their genesis explained by the nature of economic
and social phenomena and processes. At the same time, among the major differences that represent a watershed between different economic theories - are different attitudes towards the
state as an economic institution, different, often diametrically opposed explanations of the
role, importance and functions of the state in a market economy. The range of opinions is
from complete denial of the social and economic role of the state to the upholding of the primacy of it in sustainable development.
We are focusing attention on the fact that the objections of scientists regarding the participation of the state in performing the socio-economic development tasks often resemble, magic
spells, rather than sound scientific judgments. Such judgements often deny the obvious popular reality that since certain forms of state influence in the public dimension justify themselves, they are appropriate and socially relevant.
The irreconcilable attitude of orthodox liberals, as well as many representatives of neoclassical currents, to the active participation of the state in economic life, in fact, fierce denial
of such participation, which in practice has become apparent, can be attributed to the ideas,
judgments, concepts which, in the terminology of the famous Australian scientist John Kuiggina, claim to be zombie ideas. The scientist says that before the global financial crisis of
2008 some ideas, such as the efficient market hypothesis or “large mitigation”, were very
much alive. Their supporters have dominated mainstream economics. These ideas guided
practitioners – sometimes unknowingly – whose decisions affected the financial system,
which had no parallel in history. An intricate network of bonds amounting to tens of trillions
of dollars has been woven from speculative or even fictitious investments. This resulted in the
formation of a global economy in which households and entire countries cannot afford to live
(Krauch 2013, p.11).
Since it is difficult to change ways of thinking, the zombie ideas, which led to the almost
total collapse of the global financial system and the bankruptcy of thousands of companies,
cost millions of workers their jobs, are still among us. Unfortunately, we have to agree with
John Kuigginom that these ideas are guided by people who are responsible for the anti-crisis
policy today and assess the effectiveness of policies (Krauch 2013, p.11).
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Obviously, research indicates that economic science is seriously flawed. A huge financial
crisis was unfolding in front of representatives of economic science, and yet most of them did
not see anything unusual. Even after the crisis, no serious rethinking took place. Too many
economists continue to operate as usual, as if nothing had happened. Some are already beginning to claim that nothing serious has really happened and the global economic crisis and its
consequences are just a small cloud in the sky and no revision of the fundamental ideas are
required (Krauch 2013, p.11).
Discussions on changing the role of the state in the modern economy
In today's globalizing world changing under the influence of information and communication and other technologies of the XXI century, at the time of the adoption of new values state
institutions have to change, transform their functions and tools of influence on economic and
social development. At the same time, it should be emphasized that the formation of the new
economy and post-industrial society has nothing to do with the precepts of the struggle with
the state. In the context of globalization and the actions of a number of other factors, both
external and internal, an increase in the complexity of the functions of the state rather than
simplification has been observed. Simultaneously, the erasure of boundaries between internal
and external policies needs to be updated and done so in partnership with the institutions of
the economy and society. Once again, we draw attention to the fact that the modern role of the
state cannot be a prisoner to the categories of: more, less, gain, loss and the like. It is lawful
and justified to use new concepts in the format of interaction; complications and the new configuration of institutions; the transformation of functions, etc.
It would also be wise to listen to the judgement of the famous American sociologist and
economist, Neil Fligstin who in the monograph “Architecture of markets: Economic Sociology of capitalist societies of the XXI century” (Fligstin 2013) notes the following: “The value
of the state of modern markets really cannot be overstated. Without stable, non-rent-seeking
states, modern production markets simply could not exist. All would be swallowed by war,
looting and mercantilist aspirations, which would let businesses sink. For example, the patents
issued by the state and controlled by courts, allow enterprises to obtain a legal monopoly
on a certain product and reap the profits. Other laws restrict business opportunities for opportunistic behaviour and make a profit at others' expense. In all advanced industrial societies
rules and laws exist not only to protect the manufacturers, but also to protect consumers from
poor-quality goods and services, as well as workers from hazardous conditions of production”
(Fligstin 2013, p. 24). In a globalizing world economy, instability, nonlinearity of development, the need for the acquisition of competitive advantages for the countries, the state
is bound to interact actively with market institutions and to solve national economic and social problems which are all expanding. The state has initiated structural reforms, participated
in the creation of public goods, become a referee, become a subject of social partnership and
the legislator and guarantor of compliance with the rules of the game.
Long, bitter debate and controversy raging between orthodox and other liberal economic
theories regarding the advisability of state intervention in the processes of economic development, which - according to A. Elyanov - unexpectedly turned out to be pointless. On this
occasion, he writes that virtually all the decisions of the state in any country regarding the
economic and social spheres, whether they are about taxes, fees, grants, exchange rates, interest on loans, the budget or the policy on education and training, science, health care, pensions
software, etc. – have an impact on the course of its development. The problem is not really the
issue of intervening or not, as this is almost impossible to avoid, but the purpose of the intervention, its instruments and effects. The state now, regardless of the level of development,
cannot remain aloof from the problems that the country faces without the risk of its collapse
and (or) loss of power (Elyanov 1998, p. 60-63). However, despite the obvious lack of alter64
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natives and the state's participation in sustainable development (another thing – in what form
and scale) “enlightenment” of the representatives of orthodox liberal economic theories remains incredibly beyond the reach.
Summarising the experience of the cooperation of the state and business in developed
countries at the turn of the millennium; it is clear that new forms of interaction do not fit into
the old philosophy of so-called government intervention into a market economy. Unlike traditional intervention and continuous administrative restrictions there appear the horizontal linkages and partnership forms of cooperation that do not correlate with the postulates of either
Keynesianism, or libertarianism. The presence of the state as a subject of economic activity is
not a sign of the suppression of economic freedom and (or) approval of the command economy, as well as the full liberalisation of economic life is not a testament to the approval of the
principles of freedom and justice. In the world of modern values of economic activities, there
must be a new way to read and clarify for ourselves and others what intervention is what partnership is; what economic freedom is, and what arbitrariness is; what the development of opportunities is and what severe paternalism is.
In our view, it makes no sense to talk about the limitation of economic freedom or the
trampling of liberal values in conditions where the actions of state institutions are aimed at the
institutional support of equal opportunities, the restriction of monopoly practices, unfair
competition, the establishment of common rules of the “game”. At present, neither theory nor
practice provides convincing evidence of the benefits of liberalism in its broadest sense. At
the same time, we are direct witnesses to the “indomitable” liberalism that led to the financial
and economic crisis in which thousands of businesses turned to state institutions for rescue.
Public institutions helped by taking away money from those who, before the crisis, were the
victims of liberal reforms.
We emphasise that this article deals not with the protection of the state as an institution of
the modern economic system (although it needs this), but with the scientific interpretation of
contemporary interaction between government and business based on the principles of partnership and equality. The issue of cooperation between the state and business to find effective
methods is relatively narrow. At the same time, it is closely correlated with an urgent task of
our time – sustainable development at the stage of the formation of the new economies and
post-industrial societies. We must admit that the new forms of interaction between government and business, which have intensively been formed since the late XX –century, are quite
diverse. They are not fully “formed” and continue their development according to rules which
are often not logical and resemble “trial and error”. In these circumstances, there is a need for
an updated scientific study of the interaction between government and business and a search
for those methods that create conditions for sustainable development.
The "Second Breath" of Capitalism
The original reasons for the spread of new forms of interaction between government and
businesses are appropriate to consider in the context of the nature and essence of the phenomenon which can be called a “second breath of capitalism”, as well as changes in the role of
institutions in the new economies. The question that has constantly been debated in academic
and professional circles for decades: Which should be more important in sustainable socioeconomic development – the state or business? Our reply to the question is as follows. There
should be more of both the state and business, the art of administration of a national economy
lies in finding and involving those forms of interaction between government and business that
meet the conditions of a particular stage of the development of an economy and a society
which should work towards sustainable development. Our vision is that “more state” does not
mean the nationalisation of the economy and the creation of prerequisites for the active participation of the state, which opens up new opportunities for business development. Our concept
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of “more state” - is the potential involvement of the state in order to create favourable conditions for improving competitiveness and the acquisition of undeniable competitive advantages
for business and the national economy as a whole.
Despite the fact that the opponents' arguments regarding the active participation of the
state in the development of the new economy and its functioning mechanisms often do not
stand up to criticism, we do not think that we will be able to convince the majority of them. It
is more appropriate to focus on the scientific substantiation of a new paradigm of interaction
between government and business, which will be of use to young, creative, enthusiastic professionals with a modern economic thinking. We must strive to overcome the stereotypes of
economic thinking and to develop a new philosophy of sustainable development. The first
step in this direction should be awareness of modern trends of the new economy, the selection
of those which are able to ensure sustainable development.
Impartial analysis indicates that the global financial crisis of 2008-2009 forced those
countries with developed and transition economies to take the path of strengthening the role
of the state as an economic institution on a national scale. Indeed, the main activities as a response to the challenges in practice become state interventionism in various forms and the
creation of new state-owned enterprises (SOE) and enterprises with state support (statesupported enterprises – SSE).
The secretary of the international organisation ARSASD McCarthy at a US-Asian conference noted that state capitalism is at a new stage of development, it mobilizes the resources of
the state, stimulates the creation of social ventures with foreign companies for the purpose of
the transfer of knowledge and technology and has control over key enterprises, subsidising
their development and expansion abroad (News Blaze, 2012).
Confirmation of the “second breath” of state capitalism can be found in data. In the list of
the world's largest companies, no enterprises received state aid in 2004, and by 2011 that
number had changed to 11. In this case, in terms of capitalisation, they were respectively in
second (Petro China), fourth (Industrial & Commercial Bank of China), fifth (Petrobras, Brazil) and seventh (China Construction Bank) places (Mises 2009).
This change in the power of state-backed industries can also be seen in other sourcers, in
particular “Forbes”. In 2012, among the top 20 global companies, according to “Forbes”,
there were six public corporations, whereas in 2008 there was not even one. In the period
from 2004 to 2008 among 2 thousand global corporations in the “Forbes” list there were included 117 state-owned enterprises from India, China, Brazil and other countries. At the same
time, 239 corporations from Britain, Germany, the USA and Japan left the list.
What constituted a “second breath” of state capitalism is the tendency of the transnationalisation of public enterprises. State TNCs are companies that have a parent and foreign
branches, in which the state has an interest (full, majority or a significant minority) regardless
of whether the company is listed on the stock exchange or not. State control is considered to
be at 10% or more of voting shares of the company, or if the state is its largest shareholder
(Bell 1999, p. 30). According to available data, in 2010 there were 650 public TNCs worldwide, which had 8500 foreign affiliates. It is worth noting that 19 of them were included in
the list of the 100 largest transnational corporations in the world.
It can be assumed that the scientific community does not know much about all contemporary forms of state influence on the economy, and even fewer have a thin, suspended, dosage
mechanisms and tools for sustainable development with the use of state-building. Unfortunately, we can state that since the beginning of the 90s of the last century the national economic literature has been full of abstract quasi-liberal judgements that the state business loses
to private business a priori. Analysis of foreign media suggests that the western economic
theory contains no convincing evidence of “anchor” of the efficiency of economic activity
when dealing with property. Moreover, fundamental research increasingly emphasises that, in
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the conditions when the control function is separated from property, between public and private companies there is an intensive exchange of management personnel and state capitalism
is better than before; it uses the latest management tools, and there are less obvious differences between indicators of the effectiveness of public and private companies. On the contrary, company efficiency is not determined by the form of ownership but by professional management, effective institutions of the environment, the development strategy of companies
and the values that they profess.
In public debate, as a rule, opponents who profess liberal principles of economy and postindustrial societies are justifiably numerous. because people at all times, in all corners of the
globe strive for freedom and personal independence. Of course, almost nobody likes the outside trying to adjust their behaviour or limit their actions. At the same time, we must realise
that there is no real absolute freedom. Therefore, we must cultivate willingness to accept the
legal restrictions that do not deny, but rather create the preconditions for the development of
capabilities and the approval of the principles of justice.
These concepts are not limited to new trends in the field of interaction between government and business. There is every reason to believe that, in the last decade, the partnership of
government and business in countries with market economies has gained such quality and
value that it has been transformed into a key factor in the development of national economies.
In view of this, the phenomenon of public-private partnership requires a comprehensive scientific study, firstly being a clarification of its nature and the root causes of its development.
US experience in the interaction of state and business
Once again, it should be remembered we remind that in recent decades the interaction of
state and business has been carried out in new forms, and new methods are applied resulting
in the deepening of bilateral relations. In our opinion, to operate with concepts such as
“strengthening the role of the state” and “weakening the role of the state” is becoming more
difficult, because they less reflect the essence of the processes taking place in the “field” of
the market economy. After all, in practice there has been approved another form of cooperation between the state and capital; there has a gain (in some areas) as well as decrease (in others) in the level of state’s in dealing with the most complex challenges of sustainable development. It is becoming more difficult to assess the current symbiosis of bilateral relations
between the state and business by using long-standing acceptable criteria and approaches.
Hence, it is necessary to learn other approaches and a new mindset. Taking into account the
experience of the US in this regard, we note the following.
First of all, we focus attention on the fact that in recent decades the American traditional
liberalisation of economic activity has begun to falter. Today, in conditions of transnationalisation of production and capital, the emergence of new technological structures and
the emergence of new sectors of the economy, unprecedented scale of modernisation of production capacity, mass updates of technical and technological bases, etc., there is a problem of
adaptation of the economy and society to the innovations that have become the norm of life.
So, the new economy and post-industrial societies, in the second decade of the XXI century, demonstrate the need for new forms of sustainable development. In order to minimise socio-economic costs of accelerating the adaptation of the population and the institutions of the
economy to the current conditions the United States, had to strengthen the levers of state influence on economic and social development. So, since the 90s of the XX century, the state
has actively contributed to raising the competitive advantages of the enterprises of new industries, ensuring the production of modern cars, computers, electronics, development of bio- and
nanotechnology, and financial and information services. The priorities of state regulation in
the US have been attributed to high-tech industries and industries to ensure the formation of
human capital. This is a new vision of the role of the social functions of the state in areas in
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which the focus on market self-regulation is a threat to be on the sidelines of the global socioeconomic development.
It should be noted that the system of public-private partnership that has developed in the
United States, has a strong legal and regulatory framework. A feature of the US practice is a
combination of federal legislation with the rules and standards adopted at the regional level.
In this, the last one has priority in the regulation of public-private partnerships. At the national
level there is, in particular, article 6305 USC on the order of application of cooperation
agreements between the federal authorities and local authorities and other stakeholders and
other interested organisations. The state of legal support at the regional level, regulating public-private partnership, can be characterised by the following data. Now, 33 US states have
adopted legislation in the field of public-private partnership, and seven states have set up special bodies to manage the development of this socially important institution.
As noted above, in the economic literature there is a dominant view that market economies follow their most liberal traditions when state intervention in economic and social life is
minimal. The data and judgements need to revise many so-called axioms because they reflect
the practice of public participation in the economic development and the formation of public
institutions, which existed until the 1990s. There is every reason to believe that there have
been significant changes in the scale, forms, tools and state influence on economic and social
development over the past two decades. It is especially vivid in the social and labour sphere.
We emphasise that the latest trends in the implementation of the social functions of the
state require a detailed and unbiased analysis. This task is an urgent scientific generalisation
of the key areas and forms of participation, on the one hand, the state in the social sphere, and
on the other - forms of cooperation between the state and business in this field at the national
level.
Again returning to the US example, we note that in the US in recent decades social priorities have been chiefly healthcare, education and the retraining of human resources. This is due
to the fact that in these areas there is a formation and increment of human resources. At the
same time, it increases the value of the latter in the total capital and competitive advantages
move precisely towards economically active people. The US government is considering
health care as a priority of human development and the competitiveness of the national economy, and is actively expanding its involvement in the financing of this socially important sector. Note that from 1960 to 2012 health care share of GDP increased from 5.2% to 17.9%,
while target medical expenses exceed 2.8 trillion dollars. According to expert calculations,
health care costs in the coming years will continue to grow in 2015 and reach 25% of GDP
(Zimenenkov 2016, p. 4).
A typical trend in financing health services – the predominance of both absolute and relative indicators of business participation in this process has been observed for more than a decade. Thus, in the 1960s the combined share of private spending was ¾ of national health expenditures and, accordingly, ¼ of total expenditure accounted for the Federal Government,
states and local governments. At the same time, there was a gradual increase in the participation of government, state and local authorities in the financing of health care. Thus, according
to the available data in 2012, the private sector accounted for about 55% of all medical expenses. Accordingly, funding from other sources amounted to nearly 45%, including the share
of the Federal Government – 28.6%, and the state governments and local authorities – 16.2%.
Consequently, the financing load distribution of health care expenditure between the public
and private sectors was almost equal.
Here are some examples of effective forms of public-private partnerships, which are used
in the US in the field of public health. Thus, the “Buy-Own-Leaseback” (BOL) contract for
example, provides the construction of health care facilities by private companies and sells
them to the state, with further mandatory transfer of rights to their management by the same
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private companies. The “Agira” contract contains provisions by which a private company
retains ownership of the constructed object, say a hospital, and is the subject to an agreement
with the state agency for public health services at government rates.
An example of an indirect influence of the state on the solution of problems of social
character is the policy of stimulation carried out by state structures, the development of private health insurance. When operating according to US laws and regulations, components of
the social package, such as pensions and health care provided to the employee by the employer, are exempt from taxes. It should be noted that the total amount of tax benefits for such
components was 226 billion dollars in 2008. Confirmation of public-private partnership, the
diversity of its forms (sometimes forced) is the fact that in 1986 the US Congress passed a
law, according to which hospitals are required to provide urgent medical emergency care to
all patients regardless of insurance policy (Kostyaev 2011, p. 47-60).
Increasing the role of business organizations in solving social problems
Signs of global changes taking place in the triad of “market – the state – organisation
(business)” are the increasing the role of business organisations in solving social problems
and the adoption of a new corporate power. To develop this thesis we add that the organisation is not just the economic integrity. A modern organisation is an integral part of a complex,
interconnected and interdependent set of institutions. These have a significant impact on the
organisation, acting as customers, suppliers, authorities, mediators, adjudicators, and the like.
In this complex network of relationships economic, social, environmental and political interests, motivations and aspirations are intertwined.
We emphasise that the institutions – partners that surround the business organisations, as
well as their employees, expect from them not only economically responsible actions, but also
participation in solving social, environmental and other issues. Society is interested in the fact
that each business structure should receive the status of the organisation focused on sustainable development. Science and practice are convinced that organisations that are able and willing to fulfil their moral and spiritual duties and regulations in economic, social, environmental
areas that are vital to the evolution of the economy, and society can only rely on this.
A professor at Stanford University, and ex-president of the International Economic Association, Masahiko Aoki consistently debunks the preconceived idea of the organisation as an
institution acting as an agent for its shareholders where the workers are simple tools to maximise the value of the shares. The book “Corporation in a growing diversity: knowledge, leadership and institutions” Masahiko Aoki (Aoky 2015) proves that modern corporations are
associative cognitive systems in which “cognitive actions” are distributed among managers
and employees, and shareholders provide “cognitive tools” and monitor their use in systems.
First of all, Masahiko Aoki interprets the essence of the modern corporation. The latter, in
his opinion, is a voluntary stable association of individuals, which is involved in various types
of targeted joint activities; this association is characterised by a unique identity, selfmanagement and corporate culture (Aoky 2015, p.17). Of fundamental importance is the fact
that business organisations which perform socially responsible activities are able to win
“competition for loyalty”. The idea is that in the field of competition, one intensifies struggle
for the purity of relations with a civil society, for consumers and for loyalty to the business
organisation on behalf of the stakeholders.
Business leaders are convinced that business should take into account the rapidly growing
demands from the actors and institutions of the socio-economic environment to ethical, environmental and social aspects of its activities. Note that, in this case, requirements are complicated and expanded for all components of the business activities of companies, including inadmissibility of the use of child labor and neglect of the fundamental rights of a worker. All
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this makes it necessary to perform socially responsible actions on the part of businesses,
which, in turn, affects the increase in social resources.
The growing participation of organisations in solving social problems is also linked to a
limited redistributive capacity of the state at the present stage, which is a consequence of a
slowdown in economic development, changes in the age structure of the population in most
developed countries in the direction of increasing the proportion of its older age groups, and
consequently, the load on social welfare payments, overstating the actual capacity of the state
to resolve social development problems.
Accordingly, in such an environment business turns into a major supplier of social services, including those that have traditionally been viewed as a sphere of government regulation. The above shows that corporate social activity has nothing to do with the perception of
this institution as a single charity event, as the operations on the topic of the day. Modern philosophy in this area is as follows: corporate socially responsible activities are needed for most
business organisations no less than the institutions of state and society.
Corporations taking the individual functions of the state directly concern the growing role
of corporate power and strengthen the accountability of business organisations. Even ancient
philosophers argued that greater freedom and more power should provide a lot of responsibility. Therefore, in general, the modern role and mission of business organisations should be
viewed through the prism of socially responsible activities, the formation of a new corporate
power and corporate citizenship. That is what was underlined by the founder and president of
the World Economic Forum - Klaus Schwab. In his words, the traditional advantages of corporate social performance are no longer sufficient to optimise corporate behaviour and decision-making processes. New challenges make it necessary to comply with a set of five additional principles of interaction between the company and its stakeholders, primarily the shareholders: corporate governance, corporate philanthropy, corporate social entrepreneurship,
global corporate citizenship and professional liability (Schwab 2015). At the same time K.
Schwab suggests that compliance by corporations to the listed principles does not guarantee
sustainable development. Business which, in essence and form, is becoming global must constantly improve interaction with environmental institutions and be prepared for new forms of
partnership and networking.
Indeed, the world is moving in the direction of the network coordination of horizontal relations, operational and diverse partnerships with the same interests, regardless of the geographical location, the scope of the administrative authority, the scope and specifics of business activity. In such circumstances, economic science is designed to help institutions of the
economy and of society, all subjects of social and economic, social and labor relations to acquire the concepts of the post-industrial system, to identify current trends and prospects of the
interaction of carriers of individual and public interests, to explain the meaning of the new
triad “market – the State - organization (business)” and its dominant development.
Conclusions
This study highlights that the relationship between the main institutions of the modern
economic system is undergoing profound and multi-vector changes which do not have an unambiguous assessment. There is every reason to believe that today there is being established a
new content and configuration of the triad of “market – the state –organization (business)”. In
this triad the new role of business organisations in enhancing their contribution to meeting the
objectives of sustainable economic and social development is vividly manifested. The opinions and concepts contained in this article indicate that it is business and its created organisations that should become the leading element in the mechanism of the coordination of individual and public interests and ensure sustainable development. Taking this into account we
cannot but agree with the opinion of the well-known American sociologist Daniel Bell who
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claims that the a vision of the corporation only as an economic tool shows a complete lack of
understanding of the value of social transformation over the last half-century (Bell 1999). The
study urges that a modern role and place of the state in ensuring sustainable development require new research.
A more detailed exposition of the authors' position on the new forms of market interaction
of the state and business organisations is contained in a recent article by the authors (Kolot,
Poplavska 2016, p. 6-29).
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Ekonomia umiaru a sprawozdanie ze społecznej odpowiedzialności biznesu
Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja nowej formy informacji sprawozdawczej
w kontekście ekonomii umiaru. Zawarte w tej publikacji rozważania stanowią swego rodzaju
syntezę toczącej się w kraju oraz zagranicą debaty o zmianach w raportowaniu informacji
o dokonaniach organizacji gospodarczej w kontekście utrzymania kapitału, co jest zgodne
z nowym pragmatyzmem w ekonomii, czyli ekonomii umiaru, która oznacza w praktyce gospodarczej długofalowy rozwój społeczno-gospodarczy.
Hipoteza artykułu sprowadza się do stwierdzenia, że rozwój teorii interesariuszy oraz
ekonomii umiaru znajduje w rachunkowości odzwierciedlenie w nurcie tzw. sprawozdawczości społecznej odpowiedzialności. Podstawowymi metodami badawczymi zastosowanymi
w artykule były metody działania poznawczego, czyli wnioskowania logicznego, krytycznej
analizy literatury oraz metoda obserwacji.
Przedmiotem rozważań jest raportowanie korporacyjne, czyli analiza rozwiązań stosowanych przez największe spółki odpowiedzialności publicznej notowane na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie. W artykule przedstawiono istotę ekonomii umiaru oraz teorii
interesariuszy jako nowe wyzwania dla rachunkowości, a zwłaszcza dla sprawozdawczości.
Słowa kluczowe: ekonomia umiaru, teoria interesariuszy, koncepcje utrzymania kapitału,
sprawozdanie ze społecznej odpowiedzialności biznesu.
Economics of moderation and a report of corporate social responsibility
Abstract
The aim of this article is to present a new form of reporting information in the context of
economics of moderation. Considerations included in this publication are a form of synthesis
of the ongoing debate in this country and abroad. This is debate about the changes in the reporting of information and about the achievements of economic organization in the context of
maintaining the capital, which is in accordance with a new pragmatism in economics – economics of moderation, which means the economic practice of long-term socio-economic development.
The hypothesis of the article can be encapsulated as a statement that the development of
the theory of stakeholders or economics of moderation is reflected in accounting in the mainstream of the so-called reporting of social responsibility. The basic methods of research used
in the article were those of cognitive action, namely logical reasoning and critical analysis of
the literature.
The subject of discussion is the corporate reporting or analysis of solutions used by major
companies listed on the GPW Stock Exchange in Warsaw. The article presents the essence of
economics of moderation and the theory of stakeholders as a new challenge for accounting,
especially for reporting.
Keywords: economics of moderation, stakeholder theory, concepts of capital maintenance,
report of corporate social responsibility
JEL CODE: A13, M14
Wstęp
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Nauki społeczne, w tym ekonomia i rachunkowość, znacząco zmieniają (poszerzają)
przedmiot badań poszukując nowych metod badawczych, porządkując wiedzę o paradygmatach. Inspiracją dla podjęcia badań zaawizowanych w tytule artykułu były m.in. zmiany
w regulacjach prawnych rachunkowości, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych oraz
dyskurs o gospodarce nietrwałości – baniek spekulacyjnych. Stwierdzenie J. Wilkina (2015,
s. 22) „przyznam, że martwi mnie marnotrawstwo zasobów, które sektor finansowy przejmuje
dla budowania swojej potęgi, z której korzyści gospodarcze, a zwłaszcza społeczne są bardzo
wątpliwe. Sektor ten zatrudnia mnóstwo bardzo wysoko kwalifikowanych ludzi, których zadaniem jest wytworzenie nowych produktów finansowych (inżynieria finansowa) i „wciskanie”
tych produktów, niekiedy o bardzo wątpliwej wartości i użyteczności – konsumentom i innym
firmom”. Na podstawie wieloletniej obserwacji praktyki gospodarczej, zwłaszcza amerykańskiej. Należy zgodzić się z kolejnym stwierdzeniem J.Wilkina (2015, s. 20) „to wtedy [lata
60-te XX wieku – M.K.] – przyznam dość bezczelnie – powiedzieli, że mają w ręku narzędzie
badawcze pozwalające wyjaśnić funkcjonowanie świata społecznego w różnych jego dziedzinach, znacznie lepiej niż przedstawicieli innych nauk” [np. rachunkowości – M.K.]. Tak więc
ekonomiści chicagowskiej szkoły ekonomii neoliberalnej przyjęli dwa założenia:
- rynek kapitałowy jest efektywny, co oznacza, że natychmiast i obiektywnie ocenia pojawiającą się informację finansową – odzwierciedlając jej znaczenie w cenie papieru wartościowego (Hendriksen, van Breda 2002, s. 196-212; Kwiecień 2015a; 2015b; 2015c;
Smejda i inni 2015),
- model CAPM (Capital Asset Pricing Model) nadaje się do opisu rzeczywistości gospodarczej (Cieślak 2011, s.70-150; Hendriksen, van Breda 2002, s. 201-203; Kwiecień 2015a;
2015b; 2015c; Smejda i inni 2015).
Założenia te „przypieczętowała” hipoteza E. Famy o efektywności, niezawodności rynku
– wspierająca neoliberalną ideę marginalizacji państwa. Należy zgodzić się ze stwierdzeniem
wielu ekonomistów, że zmiana paradygmatu cywilizacyjnego (Mączyńska 2014 i inni) to
rozwój nie tylko nowych technologii informacyjnych, ale przede wszystkim finansowe deregulacje, co znalazło odzwierciedlenie w inwestycjach bezpośrednich zmierzających do otwarcia różnych gospodarek świata, m.in. poprzez zniesienie ograniczeń w swobodnym przepływie czynników produkcji. Zmiany w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej między organizacjami – opartej m.in. na „poszukiwaniu” tzw. aktywów strategicznych – modele biznesu
– zmieniających tradycyjne granice między kapitałem finansowym, jak i kapitałem wytwórczym (Krasodomska 2015; Kaplan, Norton 2011; Karwowski 2015; Kłosiński 2015; Kwiecień 2015a; Kwiecień 2015b; Kwiecień 2015c; Smejda i inni 2015). Powyższe zmiany zdeterminowały zwłaszcza wśród analityków finansowych, przekonanie, że „na typowym doskonałym rynku, którego istnienie przyjmuje się we wszystkich podręcznikach ekonomii, nie ma
miejsca dla rachunkowości” (Hendriksen, van Breda 2002, s. 130). Przyjęto bowiem „że na
dobrze rozwiniętych i stabilnych rynkach finansowych […] wszystkie publicznie dostępne
informacje są uwzględniane w warunkach zawierania kontraktów (czyli w cenach papierów
wartościowych na rynkach kapitałowych)” (Cieślak 2011, s. 38). Amerykańska praktyka gospodarcza udowodniła (i nie tylko), że dynamiczne zmiany w światowej gospodarce, zwłaszcza jej finansyzacja, zbyt ryzykowne technologie (wirtualny biznes – cyberprzestrzeń) i produkty finansowe (aktywa finansowe – a właściwie dyskusyjna ich kwalifikacja, a zwłaszcza
ich wycena) doprowadziły do „zerwania” zależności między działalnością gospodarczą w
sferze realnej i sferze finansowej (Kołodko 2014; Kłosiński 2015; Mączyńska 2015; Wojtyna
i inni 2014).
Konkludując, idea wolnego rynku, wynikająca z liberalizmu, neoliberalizmu, ordoliberalizmu – łączyły te nurty, ale to co dzieliło i dzieli to podejście do roli państwa w kształtowaniu
ładu społeczno-gospodarczego, czyli rozwiązań instytucjonalno-prawnych. Według G. Kołodki, nowym nurtem w ekonomii jest tzw. nowy paradygmat, czyli ekonomia i polityka dla
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przyszłości – ekonomia umiaru, co oznacza w praktyce gospodarczej długofalowy rozwój
społeczno-gospodarczy, czyli (Kołodko 2014, s. 19):
- wzrost zrównoważony ekonomicznie (w odniesieniu do rynków produktów, kapitałów
oraz inwestycji, zwłaszcza finansowych, a także siły roboczej),
- wzrost zrównoważony społecznie (w odniesieniu do sprawiedliwego społecznie podziału
dochodów oraz stosowanego udziału w usługach publicznych, a także siły roboczej),
- wzrost zrównoważony ekologicznie (w odniesieniu do zachowania odpowiednich relacji
pomiędzy działalnością gospodarczą człowieka i naturą).
Dyskurs o zmianie paradygmatu ekonomii, determinuje dyskurs o paradygmatach rachunkowości. Rachunkowość jest nauką empiryczną, w której sądy teoretyczne formułuje się na
podstawie doświadczenia (Bareja 2013; Cieślak 2011; Garstecki 2015; Giedroyć 2015; Hendriksen, van Breda 2002; Kaplan, Norton 2015; Karwowski 2015; Krasodomska 2015; Kwiecień 2015a; Kwiecień 2015b; Kwiecień 2015c; Smejda i inni 2015).
Przez całe wieki rachunkowość była podporządkowana wartościom uważanym za podstawowe i nadrzędne dla społeczeństwa, a nie tylko dla organizacji gospodarczych – wynikało
to z wartości i reguł szeroko rozumianego gospodarowania. Od lat trwa dyskusja – który model pomiaru ekonomicznego powinien być stosowany dla potrzeb kwantyfikacji życia gospodarczego, czy według kosztu historycznego, czy w wartości godziwej?
Celem podjętych badań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy rachunkowość czeka
„rewolucja naukowa”, która zdeterminuje radykalną zmianę paradygmatu rachunkowości, czy
ekonomia umiaru będzie stanowić o nowym paradygmacie rachunkowości.
Osią rozważań są paradygmaty rachunkowości – badania mają charakter interpretacyjny
zarówno krytyczna analiza literatury przedmiotu, jak i innych dyscyplin naukowych oraz regulacji prawnych, jak i analiz empirycznych. W artykule wykorzystano metody działania poznawczego, czyli : dedukcję, indukcję oraz wnioskowanie przez analogię.
Modele biznesu jako podstawa wyceny zasobów majątkowych – ewolucja czy rewolucja
w rachunkowości
Metody wyceny zasobów majątkowych i sposób ich ujawniania i prezentacji w sprawozdaniu – budzą duże kontrowersje zarówno wśród teoretyków i praktyków nie tylko rachunkowców, ale przede wszystkim wśród analityków finansowych. Na podstawie badań – analizy
literatury przedmiotu, jak i ekonomii i zarządzania, a zwłaszcza zmian w regulacjach prawnych można zaryzykować stwierdzenie, że rozważane problemy są złożone, bowiem różne
gremia (zwłaszcza międzynarodowe) opracowujące te regulacje od wielu lat „modyfikują”
swoje poglądy (stanowiska), za którymi nie nadążają instytucje odpowiedzialne za „kształt”
regulacji prawnych dotyczących np. aktywów finansowych (Buk 2016, s. 9-18; Frendzel
2016, s. 27-37; Gos, Hońko 2016, s. 85-98; Kwiecień 2016a, s. 67-89; Kwiecień 2016b, s.
130-148). Na podkreślenie zasługuje fakt, że Komitet Regulacyjny ds. Rachunkowości działający w ramach struktur Unii Europejskiej dość ostrożnie podchodzi do porządku prawnego
wynikającego z regulacji międzynarodowych, zwłaszcza Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej (Buk 2016; Kwiecień 2015a, 2015b; Kwiecień, Hasik 2009).
W moim (i nie tylko) przekonaniu ostrożność w modyfikacji regulacji prawnych wynika
z faktu wielu kontrowersji wśród ekonomistów – oddziaływania rynku finansowego na wzrost
gospodarczy kraju (Foster 2007; Froud i inni 2000; Orhangazie 2008; Rossman, Greefield
2006: cyt. za Wilkinem 2015; Freeman 2010; Hausner 2014; Kłosiński 2015; Mączyńska
2015; Wojtyna 2015 i inni). Jak dowodzi praktyka gospodarcza, zwłaszcza amerykańska –
finansyzacja gospodarki, czyli rosnąca rola sfery finansowej oraz kryteriów finansowych (aktywów finansowych, w tym instrumentów pochodnych) oznacza zmianę strumieni dochodów,
w których coraz większy udział mają dochody z działalności finansowej, a nie z tradycyjnie
rozumianej działalności (operacyjnej, inwestycyjnej). Jak podkreśla to J. Stiglitz (2007, 2014)
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– „elity finansowe uzyskiwały (i uzyskują) coraz większy wpływ na politykę ekonomiczną
oraz na efekty gospodarowania w skali międzynarodowej (przepływy kapitałów). Jest to megatrend cywilizacyjny […] jest on prawem rozwoju społeczno-gospodarczego, którego przejawami współcześnie są procesy globalizacji. Siłami oraz „mechanizmami” egzekwującymi
racjonalność egzystencjalną są […] funkcjonujące w skali światowej rozwiązania instytucjonalno-prawne” (Kłosiński 2015, s. 25), jest to m.in. Międzynarodowa Rada ds. Zintegrowanej
Sprawozdawczości (International Integrated Reporting Council – IIRC), które w istotny sposób zmieniają „spójność” informacji prezentowanych i ujawnianych w sprawozdaniach. Idea
harmonizacji rachunkowości to początek XX wieku w Stanach Zjednoczonych, współcześnie
procesy te są realizowane w trzech obszarach:
- państw Unii Europejskiej – za pomocą dyrektyw,
- ponad regionalnym z wykorzystaniem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF),
- Stanów Zjednoczonych, poprzez Ogólnie Akceptowalne Zasady Rachunkowości (General
Accepted Accounting Principles – US GAAP).
Należy zgodzić się ze stwierdzeniem A. Jarugi, S. Surdykowskiej, że „ostatnie kilkadziesiąt lat rozwoju rachunkowości finansowej zarówno w obszarze teorii, jak i praktyki, zdominował proces harmonizacji. Zdecydowały o tym dynamiczne przemiany zachodzące w gospodarce światowej opisywane wspólnym terminem globalizacji. Ich istotę wyznacza stopniowa
liberalizacja przepływu kapitału, usług, towarów i osób, wspomagana szybkim rozwojem
technologii informatycznych […]. Zjawiska, o których mowa, mogą zachować swoją dynamikę jedynie przy wsparciu instytucji międzynarodowych oraz legislacji […] w tym kontekście należy rozpatrywać rolę rachunkowości jako jednego z istotnych elementów regulacji
rynków, zwłaszcza kapitałowych” (cyt. za Gierusz 2015, s. 20). Wynika to z faktu, że funkcje
rachunkowości ewoluowały, że „rachunkowość jest w coraz większym stopniu dobrem społecznym dzięki uspołecznieniu kontroli i oceny oraz dzięki stosowaniu (w coraz szerszej skali) obligatoryjnego rozrachunku przedsiębiorstw i instytucji (accountability) za szeroko rozumianą społeczno-ekonomiczną racjonalność wykorzystania zasobów materialnych i ludzkich
(Burzym 2008, s. 82). Działalność gospodarcza organizacji gospodarczych zależy od różnych
form kapitału, które powinny być uwzględnione w ich modelach biznesu i przyjętych strategiach. Według J. Krasodomskiej można wyodrębnić sześć koncepcji kapitałów (tabela 1).
Tabela 1. Koncepcje kapitałów
Kapitał
Finansowy
Wytwórczy
Intelektualny

Ludzki

Społeczny
i relacyjny
Naturalny

Charakterystyka
Obejmuje kapitał pozyskany dzięki zadłużeniu (kredyty) lub prowadzeniu działalności
operacyjnej i inwestycyjnej.
Obejmuje budynki, urządzenia i maszyny oraz infrastrukturę (mosty, oczyszczalnie ścieków).
Odnosi się do własności intelektualnej, takiej jak patenty, prawa autorskie, oprogramowanie, licencje oraz kapitału organizacyjnego rozumianego jako wiedza organizacji, systemy,
procedury, polityki oraz zasoby niemateria1ne związane z marką i reputacją.
Dotyczy kompetencji, doświadczenia i motywacji pracowników do rozwoju i innowacji, w
tym:
- stosowania zasad ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem, wartości etycznych,
- możliwości zrozumienia, wypracowania i wdrożenia strategii organizacji,
- motywacji do poprawy i rozwoju procesów, produktów i usług, w tym umiejętności
pracowników w zakresie przywództwa, zarządzania i współpracy.
Dotyczy stosowanych w przedsiębiorstwie norm, wartości i zachowań oraz relacji z interesariuszami zewnętrznymi, takimi jak klienci, dostawcy, partnerzy biznesowi, lokalne społeczności.
Obejmuje wszystkie odnawialne i nieodnawialne zasoby i procesy, dzięki którym dostarczane są produkty lub usługi, takie jak powietrze, woda, ziemia, minerały i lasy, ekosystemy, emisje, ścieki, odpady.
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Źródło: Krasodomska 2015, s.81.

Nasuwa się pytanie, o szerokie i wąskie postrzeganie kapitałów. Czy w związku ze stosowaniem przez rachunkowość pomiaru pieniężnego, wszystkie kapitały (w.w) będzie można
uznać za finansowe ? Przyjmując szerszą perspektywę, czy wszystkie aktywa można uznać za
finansowe ? Interesujące (i przekonujące) rozważania o kwalifikacji aktyw podjęli m.in.
H. Buk (2016, s. 9-18), M. Frendzel (2016, s. 37-48), W. Furman (2016, s. 48-60) oraz
W. Gos, S. Hońko (2016, s. 85-86), M. Smejda (2015) i inni. Zasady ujmowania, ujawniania
i prezentacji aktywów – to rezultat wielowiekowej ewolucji rachunkowości, co znajduje odzwierciedlenie w regulacjach prawnych rachunkowości (m.in. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) 32 i 39 oraz MSSF 7 i 9) oraz polskich – Ustawa o rachunkowości (Dz.U. 2013 poz. 1333 ze zmianami) oraz rozporządzenie MF (Dz.U. 2001, nr 149, poz.
1674 ze zmianami). Jak wynika z badań: literatury przedmiotu oraz innych dyscyplin naukowych np. ekonomii, finansów, zarządzania, itp., istnieje wiele kryteriów klasyfikacji aktywów: według prezentacji i zdolności płatniczej, opisu działalności gospodarczej organizacji
gospodarczej (spółki kapitałowej, przedsiębiorstwa, itp.), wyjaśniania procesu rachunkowości, prezentowania metod wyceny, wyjaśniania zamiarów kierownictwa, przewidywania
wpływów pieniężnych (Bareja 2013; Bereźnicka, Błażyńska 2016; Buk 2016; Cieślak 2011;
Freeman 2010; Frendzel 2016; Furman 2016; Garstecki 2015; Giedroyć 2015; Gos, Hońko
2016; Hendriksen, van Breda 2002; Jajuga 2015; Krasodomska, Wacławik 2016; Kwiecień
2016b; Pielichaty 2016; Smejda 2015; Walińska i inni 2011). Podział aktywów na finansowe
i niefinansowe ma stosunkowo krótką historię, jak słusznie zauważa E. Walińska (2011) został wprowadzony dla potrzeb uporządkowania zasad wyceny aktywów, ponadto wyznacza
granicę między tradycyjną rachunkowością (ewolucją zasad rachunkowości) a innowacjami
w rachunkowości (Buk 2016; Karwowski 2015; Kostera, Śliwa 2010; Krasodomska 2015;
Kwiecień 2016a-2016d; Kwiecień 2015a-2015c; Kwiecień 2013a, Kwiecień 2013b, Kwiecień, Hasik 2009; Stiglitz 2010; Walińska 2011; Wartini-Twardowska 2014; Żemigała i inni
2007).
Badania literatury przedmiotu (i nie tylko – również ekonomii, zarządzania) upoważniają
do stwierdzenia, że koncepcja sześciu kapitałów stanowi „tło”, na którym organizacje gospodarcze powinny dokonywać samooceny, a następnie ujawniać i prezentować w sprawozdaniu
– z tym, że nie w sprawozdaniu finansowym (jak dotychczas) ale w sprawozdaniu zintegrowanym. Sprawozdanie zintegrowane to rewolucja w rachunkowości, zakłada bowiem publikację przez organizację gospodarczą raportu prezentującego informacje finansowe i niefinansowe dotyczące : misji, wizji, wartości, a przede wszystkim wynikającej z nich strategii –
modelu biznesu. To co stanowi novum to konieczność – narracji – komentarza do powiązań
oczekiwanych korzyści ekonomicznych przynoszonych przez daną grupę aktywów (zasobów
majątkowych – kapitału) z biznesowym modelem przyjętym przez organizację gospodarczą.
Krytyka opisywanych przez wielu ekonomistów ery finansyzacji (Berezińska, Błażyńska
2016; Garstecki 2015; Giedroyć 2015; Gierusz 2015; Gos, Hońko 2016; Hausner 2015; Hendriksen, van Breda 2002; Kamela-Sowińska 2015; Karwowski 2015; Kołodko 2014; Kwiecień 2016d; Mączyńska 2014; Smejda 2015; Siglitz 2010; Wilkin 2015; Wojtyna 2014 i inni).
Na tle powyższych rozważań nasuwa się pytanie, czy narracja –komentarz to jeszcze rachunkowość – jeżeli tak, to – finansowa (czyli pomiar pieniężny) czy zarządcza? Otóż głównymi
elementami modelu biznesu są według J. Wartini-Twardowskiej (2014, s. 98-109) proces biznesowy i wartość dla klienta. Podstawową zmianą wartości dla klienta jest wartość przyszłych
przepływów pieniężnych dla właściciela kapitału – tak więc uznane za zasadne „przedefiniowanie pomiaru wartości […] aktywów finansowych poprzez bazowanie na generowanych
przez nie przepływów pieniężnych (Buk 2016, s. 11). Na podkreślenie zasługuje fakt,
że zmian biznesowego modelu zarządzania aktywami finansowymi determinuje przeklasyfikowanie wszystkich aktywów, na które ta zmiana miała wpływ, co z kolei determinuje zmia76
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nę wyceny tych aktywów np. z kategorii zamortyzowanego kosztu na wartość godziwą lub
odwrotnie (Buk 2016; Kwiecień 2016c, Smejda i inni 2015).
Analiza empiryczna sprawozdań skonsolidowanych (badanie prawa bilansowego obejmujące wprawdzie tylko jeden MSSF – MSSF9) w branży wydobywczej w latach 2014-2015
upoważnia do stwierdzenia, że raporty określane mianem Corporate Social Responsibility –
CSR były sporządzane zgodnie z zasadą – wyjaśnij – komentarz – narracja. Można na tej
podstawie zaryzykować stwierdzenie, że jest to pierwszy krok do sporządzania zintegrowanej
sprawozdawczości – sprawozdawczości zintegrowanego rozwoju i sprawozdawczości finansowej. Narracja – komentarz to analiza związku między jakością zarządzania – modelem biznesu a wynikami finansowymi organizacji gospodarczej. Bez wątpienia w moim (i nie tylko)
przekonaniu obowiązek narracji – komentarza do przyjętego przez organizację modelu biznesu jest efektem zmian paradygmatów rachunkowości. Moim zdaniem niezwykle trafne w tym
przypadku jest stwierdzenie G. Kołodki „demonstrując swój nowy pragmatyzm pokazuję na
czym ma polegać to, co nazywałem ekonomią uczciwą oraz ekonomią umiaru. Jeżeli piszę, że
w ekonomii przyszłości będzie relatywnie mniej wzorów, a więcej słów, właśnie to mam na
myśli. Przyszłość trzeba opisywać słowami, bo tego nie da się ująć w żadną zaklętą, cudowną
formułę matematyczną […] Dobry ekonomista musi umieć liczyć, ale bardzo dobry ekonomista musi także umieć czuć i tu pojawia się druga królowa – filozofia” (Kołodko 2014, s.14).
W odniesieniu do wyżej wymienionego stwierdzenia G. Kołodki, warto zwrócić uwagę na
rewolucję w rachunkowości (na razie tylko w regulacjach prawnych – szerzej Buk 2016)
– w narracji-komentarzu zorientowanym na biznesowy model zarządzania – bada się reakcję
rynku na ujawniane i prezentowane w sprawozdaniu informacje (Garstecki 2016; Hausner
2015; Jajuga 2015; Krasodomska 2015; Krasodomska, Wacławik 2016; Kwiecień 2016a-b;
Walińska 2011; Żemigała 2007 i inni) z tym, że w badaniach tych wykorzystuje się założenia
i cele strategiczne zawarte w modelu biznesu w celu objaśnienia (narracji-komentarza) jakie
czynniki wpłynęły na zmianę wartości akcji. Nasuwa się kolejne pytanie, co uzasadnia te rewolucyjne zmiany w ujawnianiu i prezentacji informacji sprawozdawczej. O ile asymetria w
ujawnianiu i prezentowaniu informacji sprawozdawczej przez spółki zainteresowania publicznego może uzasadniać konieczność sporządzania sprawozdania zintegrowanego (Burzym
2009; Cieślak 2011; Freeman 2010; Giedroyć 2015; Hendriksen, van Breda 2002; KamelaSowińska 2015; Kaplan, Norton 2011; Krasodomska, Wacławik 2016; Kwiecień 2016a-d;
Łętowska 2015; Pielichaty 2016; Smejda 2015; Stiglitz 2010; Wallińska 2011; WartiniTwardowska 2014; Wilkin 2015; Wojtyna 2014; Żemigała 2007 i inni) o tyle obowiązek ich
sporządzania przez małe i średnie podmioty w moim przekonaniu (i nie tylko) jest bezzasadne. Fakt, że rachunkowość ma na celu wiarygodne i rzetelne odwzorowanie rzeczywistości
gospodarczej, jak i obiektywne ujawnianie prawdy o transakcjach (zwłaszcza finansowych)
kontynuacji działania, czy też zagrożeniach, itp., brak zaufania do rachunkowości (zwłaszcza
sprawozdawczości finansowej – Cieślak 2011; Kamela-Sowińska 2015; Kwiecień 2015a2015b; Kwiecień 2016a-d; Stiglitz 2007; Stiglitz 2010; Smejda 2015; Walińska i inni 2011) to
efekt liberalizacji prawa (Bareja 2013; Buk 2016; Cieślak 2011, Gierusz 2015; KamelaSowińska 2015; Kwiecień 2010a; Kwiecień 2010b; Kwiecień, Hasik 2009; Pielichaty 2016;
Smejda 2015; Walińska i inni 2011) to efekt liberalizacji prawa. Powstaje kolejne pytanie,
czy sprawozdawczość zintegrowana determinuje nowy paradygmat rachunkowości w szerokim sensie znaczeniowym (Kwiecień 2016a). Nie jest to myśl odkrywcza, ale warta przypomnienia, że istotnym kontekstem współczesnej rachunkowości oraz wiedzy praktycznej jest
globalna gospodarka, a zwłaszcza kryzys globalnej gospodarki, który udowodnił po raz kolejny rację bytu rachunkowości. Wynika to z tożsamości rachunkowości z jej związków z rozwojem gospodarczym (Stiglitz 2007; Stiglitz 2010). Diametralne zmiany w sektorze finansowym – finansyzacja zdeterminowała konieczność zmian w sferze zarządzania i własności,
a zwłaszcza kreacji w biznesie. Na podstawie badań literatury przedmiotu (i nie tylko) eko77
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nomii, zarządzania można zaryzykować stwierdzenie, że ograniczenie kreacji w biznesie,
zwłaszcza w „zarobkowaniu” na kapitale finansowym (Smejda i inni 2015, s. 400) to konieczność narracji komentarza do realizacji celów strategicznych – to rewolucyjna zmiana
paradygmatów rachunkowości w zakresie sprawozdawczości.
Sprawozdanie zintegrowane a odpowiedzialny rozwój
Nasuwa się pytanie, czemu ma służyć ta zmiana ? Zanim odpowiem na to pytanie, powrócę do problemów współczesnej gospodarki.
Od wielu lat trwa dyskusja o rachunkowości, zarówno w zakresie wyboru modelu pomiaru ekonomicznego, czy według kosztu historycznego, czy według wartości godziwej. Istotą
tego dyskursu jest pomiar ekonomiczny, a zwłaszcza determinacja tego pomiaru koncepcją
utrzymania kapitału albo finansowego albo rzeczowego. „Według finansowej koncepcji kapitału […] kapitał, stanowi synonim terminów : aktywa netto, lub kapitał własny jednostki.
Zgodnie z rzeczową koncepcją kapitału – gdzie kapitał to m.in. możliwości operacyjne jednostki. Za kapitał uważa się zdolności produkcyjne jednostki wyrażone na przykład w dziennej produkcji jednostek produktu” (Smejda 2015, s. 400). W modelu biznesowym należy ująć
koncepcję utrzymania kapitału. Koncepcja utrzymania kapitału posiada dwie formy – postać
kapitału nominalnego i realnego. Natomiast utrzymanie kapitału rzeczowego – wyraża utrzymanie kapitału operacyjnego. Aby dokonać pomiaru zysku można wykorzystać trzy formy
utrzymania kapitału – jako kapitał pieniężny, realny i operacyjny (Smejda 2015). Praktyka
gospodarcza udowodniła, że kapitał finansowy w poszukiwaniu nowych sposobów zwrotu
kapitału otrzymał teoretyczne wsparcie w postaci aktualnie szeroko rozpowszechnionej „wersji monetaryzmu […] uznanie pieniądza za towar to automatyczne przyznanie regulacyjnej
funkcji popytu i podaży w kształtowaniu wartości pieniądza” (Smejda 2015, s. 400) co zdeterminowało sterowanie zmiennością stóp procentowych i kursów walutowych, a z prawa
obiegu pieniądza monetaryści uczynili sposób inicjowania procesów wzrostu gospodarczego
(Freeman 2010; Hausner 2015; Hendriksen, van Breda 2002, s. 250-400; Stiglitz 2007; Stiglitz 2010; Smejda 2015; Walińska 2011; Wilkin 2015; Wojtyna 2014 i inni). W związku z
tym każdy kto podejmuje decyzje związane z pieniądzem, nie ma stuprocentowej pewności
dotyczącej niezbędnych do poniesienia kosztów, w szczególności zaś nie jest w stanie określić przyszłych korzyści wynikających z tych działań. Zmiana regulacji prawnych w zakresie
aktywów finansowych (MSSF 9) determinuje konieczność klasyfikowania wszystkich aktyw
finansowych według przyjętego przez organizację gospodarczą modelu zarządzania aktywami
oraz wynikających z umów przepływów pieniężnych charakterystycznych dla składnika aktywów finansowych. Ta zmiana regulacji prawnych determinuje metodę wyceny aktywów
finansowych oraz ich prezentację w sprawozdaniu (szerzej o tym Buk 2016; Frendzel 2016;
Pielichaty 2016 i inni). Novum, które determinuje rewolucyjne zasady dla rachunkowości jest
klasyfikacja aktywów finansowych, które muszą dokonać menedżerowie najwyższego szczebla organizacji gospodarczej – bowiem ta klasyfikacja determinuje model zarządzania aktywami finansowymi, np. nie „kwalifikuje się do modelu biznesowego zarządzania aktywami,
którego zadaniem jest realizowanie przepływów pieniężnych tylko przez sprzedaż aktywów.
Przykładem modelu zarządzania wynikami portfela aktywów finansowych jest aktywne nabywanie i zbywanie oraz realizowanie przez jednostkę wartości godziwej w efekcie zmiany
spreadów kredytowych i krzywych dochodowości. Celem takiego modelu nie jest uzyskiwanie umownych przepływów pieniężnych” (Buk 2016, s. 11). Rachunkowość – ma oceniać,
czy aktywa finansowe organizacji gospodarczej są klasyfikowane na podstawie celu biznesowego ustalonego w modelu biznesowego zarządzania. Ma to istotne znaczenie dla wyboru
metod wyceny tych aktywów, jak również oceny biznesowego działania. Organizacje gospodarcze są zobowiązane do przestrzegania norm moralnych – etycznych przy realizacji celów
strategicznych zawartych w modelu biznesowym. W literaturze dyscypliny naukowej zarzą78
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dzania przyjęto określenie – społeczna odpowiedzialność biznesu. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu swój rozwój zawdzięcza rozwojowi modelu before profit obligation
(Kostera, Śliwa i inni 2010, s. 50-140). W modelu before profit obligation obowiązkiem organizacji gospodarczej (zwłaszcza spółki zainteresowania publicznego) jest uwzględnianie
oczekiwań interesariuszy i „stawianie” ich w równej pozycji co do celów strategicznych jakie
będzie realizować (lub realizuje) organizacja gospodarcza. Jeżeli organizacja realizuje swoje
cele strategiczne bez procedury równej pozycji, zysk przez nią osiągnięty nie jest moralnie
usprawiedliwiony. Od wielu lat trwa dyskurs o społecznej odpowiedzialności biznesu – jak
dowodzi praktyka gospodarcza – dość często społeczną odpowiedzialność „myli się” z filantropią, czyli dobrowolnym zaangażowaniem organizacji gospodarczej w rozwiązywanie problemów społecznych (tzw. pomoc społeczna – sponsoring publikacji, itp.), Istotną kwestią
jest określenie wobec kogo i za co organizacja gospodarcza jest odpowiedzialna. Odpowiedzialność organizacji gospodarczej można zdefiniować podmiotowo – są to wszystkie podmioty, z którymi organizacja gospodarcza ma określone relacje, np. mają one udziały, prawa
lub interesy związane z działalnością gospodarczą organizacji gospodarczej. Te prawa, interesy są skutkiem transakcji, porozumień lub innych działań mających charakter prawny lub moralny, indywidualny lub grupowy. Sporządzane przez niektóre grupy kapitałowe zarówno dla
potrzeb polskiej giełdy (GPW), jak i na międzynarodowych rynkach finansowych – corporate
social responsibility jest sprawozdaniem dowolnie sporządzanym (zarówno od strony merytorycznej, jak i formalnej) i jak wynika z badań empirycznych (Kwiecień 2013b; Kwiecień
2011; Kwiecień 2010a; Krasodomska, Wacławik 2016) organizacjom gospodarczym nie udaje się w nich wskazać jasno i wyraźnie związków pomiędzy osiągnięciami w zakresie społecznej odpowiedzialności (CSR) a generowaną wartością organizacji lub zysku (Krasodomska 2015; Kwiecień 2016a). Te ograniczenia oraz zmniejszenie skutków finansyzacji zdeterminowały konieczność zmiany w regulacjach prawnych MSSF-9, czyli podstawą oceny „tworzenia” przez organizację gospodarczą jej wartości ma być ocena biznesowego modelu zarządzania – prowadzącą do oceny odwzorowania diachronicznej sieci relacji (model biznesu –
koncepcja sześciu kapitałów) pomiędzy zachodzącymi procesami, czyli „holograficznego”
odwzorowania całości rzeczywistości gospodarczej (Kwiecień 2016a). Sprawozdanie
z umownie określanej społecznej odpowiedzialności biznesu – to ujawnianie i prezentowanie
wyłącznie informacji finansowej. Natomiast sprawozdanie zintegrowane to odmienny zakres
raportowania – warunkujący szacowanie przez rachunkowość przejawów życia gospodarczego (m.in. kwantyfikacji w wartości godziwej – szerzej Buk 2016; Frendzel 2015; Kwiecień
2016a-2016b i inni) czyli udzielanie odpowiedzi na pytania, za pomocą jakich kapitałów
zwiększono wartość rynkową organizacji gospodarczej – tak więc niezbędne są informacje
niefinansowe – narracja – komentarz – jak sklasyfikowano aktywa dla potrzeb realizacji celu
strategicznego – jak je wyceniono i dlaczego tak. Rachunkowość musi dążyć do prawdy, do
rozpoznania rzeczywistości – relacji między podmiotami (m.in. interesariuszami, itp.) zasad
regulujących rynki i segmenty gospodarki.
Podsumowanie
W odniesieniu do powyżej sformułowanego przez G. Kołodkę stwierdzenia,
że ekonomista musi umieć korzystać z filozofii – mogę przyjąć, że praktyka gospodarcza,
krytyczna analiza literatury przedmiotu, ekonomii a zwłaszcza zarządzania – upoważnia do
stwierdzenia, że rachunkowość („rachunkowiec” jako ekonomista) musi umieć korzystać
z filozofii. Trafnym stwierdzeniem na poparcie mojego poglądu są rozważania Ł. Hardta
„kryterium porównywalności teorii, wynikające z realistycznej filozofii ekonomii, ma de facto charakter pewnego metakryterium, tj. udostępnia badaczowi zasady, na podstawie których
umożliwia mu wybór kryterium odpowiedniego do problemu, który chce rozwiązać […] świat
nie jest opowieścią bez realnej struktury i procesów odpowiadających z badane zjawisko, ale
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rzeczywistością ustrukturyzowaną. Stosowanie nierealistycznych założeń nie jest wyrazem
przekonania, że „wszystko ujdzie” i treść tych założeń nie ma znaczenia, ale wręcz przeciwnie, ich wykorzystanie w modelach ekonomicznych świadczy o tym, że po pierwsze
– realny świat istnieje […] a po drugie, że świat ten można opisać i znaleźć w nim porządek,
a więc również ten o charakterze przyczynowo-skutkowym” (Hardt 2013, s.70-71). Tak więc
sprawozdanie zintegrowane to „rewolucja” w rachunkowości, to konieczność podjęcia badań
interdyscyplinarnych, aby sprawozdanie to – było raportem o odpowiedzialnym rozwoju danej organizacji gospodarczej (szerzej Krasodomska 2015; Kwieień 2016 a-d).
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Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa
Streszczenie
Kwestię wzajemnych relacji między systemem bezpieczeństwa a gospodarką narodową
bada stosunkowo młoda subdyscyplina ekonomika bezpieczeństwa. Istotne pozostaje określenie współczesnych determinant bezpieczeństwa (w warunkach układu wielobiegunowego
i szeregu zagrożeń o charakterze asymetrycznym). Celem artykułu jest osadzenie kwestii bezpieczeństwa na gruncie nauk ekonomicznych i podejmowanie prób analiz problemów we
współczesnych warunkach gospodarowania przy uwzględnieniu ewolucji roli państwa narodowego.
Słowa kluczowe: ekonomika bezpieczeństwa.
The economic dimension of security
Abstract
The issue of common relations between the security system and the national economy is
examined by a relatively new subdiscipline – national security economics. It remains crucial
to define the contemporary security determinants (in the conditions of a multipolar system
and the array of threats with an asymmetric nature) as well as the role of economic science in
making strategic decisions for national security.
Keywords: national security economics
JEL CODE: H41, F52
Wstęp
Bezpieczeństwo jako przedmiot badań w ostatnich latach zyskało na popularności wśród
przedstawicieli wielu dyscyplin nauk społecznych. W ramach badań ekonomicznych badania
nad bezpieczeństwem prowadzone są w obrębie jednej z ekonomik szczegółowych – ekonomice bezpieczeństwa. Jest to stosunkowo młoda subdyscyplina wiedzy, której początki sięgają lat 20-tych ubiegłego wieku (wówczas ekonomiki wojennej uprawianej w ramach sztuki
wojennej, później w ramach nauk wojskowych). Ekonomika wojenna, czasami wymiennie
spotykana nazwa – ekonomika wojskowa, choć są to dwa różniące się nieco między sobą obszary badawcze koncentrowała się na poszukiwaniu współzależności między gospodarką narodową a wojną czy też wykorzystania zasobów gospodarczych na potrzeby prowadzenia
wojny. W okresie powojennym częściej używano nazwy ekonomika obrony podkreślając
aspekt gospodarczo-obronny i kwestię konwersji zasobów na potrzeby obrony narodowej. Od
połowy lat 90-tych w terminologii funkcjonuje ekonomika bezpieczeństwa. Próbując zdefiniować jej zakres można powiedzieć, iż jest to subdyscyplina badająca relacje między systemem bezpieczeństwa narodowego a gospodarką. Określa ona kierunki polityki gospodarczoobronnej państwa i tworzy podstawy do optymalizacji wykorzystania zasobów na potrzeby
bezpieczeństwa narodowego. Subdyscyplina ta umiejscowiona jest pomiędzy ekonomią
a naukami o bezpieczeństwie. Przedmiotem zainteresowania jest bezpieczeństwo, zaś metody
i techniki badawcze czerpane są z nauk ekonomicznych. W ramach ekonomiki bezpieczeństwa szczegółowe problemy badawcze to m.in. bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
(w wymiarze bezpieczeństwa energetyczno-surowcowego, finansowego, żywnościowego),
zasoby strategiczne i rezerwy strategiczne, potencjał przemysłu obronnego, zasoby kadrowe
na rzecz bezpieczeństwa. W artykule podjęto kwestię jednego z głównych obszarów badaw83
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czych w ramach ekonomiki bezpieczeństwa a mianowicie bezpieczeństwa ekonomicznego
(Płaczek 2014, s. 41-42). Celem artykułu jest osadzenie kwestii bezpieczeństwa na gruncie
nauk ekonomicznych i podejmowanie prób analiz problemów we współczesnych warunkach
gospodarowania przy uwzględnieniu ewolucji roli państwa narodowego. W opracowaniu,
które ma charakter przeglądowy zwrócono uwagę na definiowanie bezpieczeństwa ekonomicznego, kwestię wojny ekonomicznej oraz ewolucji państwa w kierunku państwa „neoliberalnego”.
Bezpieczeństwo ekonomiczne i jego definiowanie
Bezpieczeństwo ekonomiczne jest przedmiotem zainteresowania zarówno ekonomii jak
i innych nauk społecznych. Wynika to z interdyscyplinarności bezpieczeństwa ekonomicznego, ale także różnych perspektyw badawczych. Realia ekonomiczno-społeczne i polityczne
nakazują traktować bezpieczeństwo jako nadrzędną potrzebę człowieka (zbiorowości) rozumianą jako „brak czegoś, co jest niezbędne do zachowania życia, rozwoju, utrzymania roli
społecznej” (Stachowiak 2012, s. 38).
Bezpieczeństwo jest przykładem dobra publicznego, o charakterze nierywalizacyjnym,
z konsumpcji którego nie można wyłączyć żadnego członka danej zbiorowości. Decyzje
o dostarczaniu dóbr publicznych są efektem wyborów publicznych i decyzji politycznych
(Stachowiak 2012, s. 42 ). Bezpieczeństwo będąc dobrem publicznym posiada wspólne cechy
z innymi dobrami zaliczanymi do tej kategorii, w tym m.in. użyteczność, jako miarę satysfakcji z konsumpcji. Dostarczenie bezpieczeństwa wymaga odpowiednich środków i związanych
z nimi nakładów w czasie. Bezpieczeństwo jako dobro publiczne warunkuje także konsumpcję innych dóbr i usług, stanowiąc dobro podstawowe oraz jednocześnie będąc dobrem komplementarnym w stosunku do wartości objętych przedmiotowo zakresem bezpieczeństwa.
Za dostarczanie i wytwarzanie bezpieczeństwa odpowiada państwo, w wymiarze instytucjonalnym. Jednym zaś z obszarów bezpieczeństwa jest bezpieczeństwo ekonomiczne (Stachowiak 2012, s. 42). Warunkiem skutecznego kształtowania bezpieczeństwa (ekonomicznego)
jest suwerenność podmiotu, w tym przypadku państwa. „Mimo postępującej integracji i dynamiki tworzenia ugrupowań integracyjnych suwerenność pozostaje wyłącznym atrybutem
państw i stanowi o istocie państwowości. Nasilenie procesów globalizacji i fragmentacji wywołało pytania dotyczące możliwości i sposobów odpowiedzi na nowe wyzwania i zagrożenia
w stosunkach międzynarodowych, w tym dotyczące suwerenności państwa. Dylemat ten odnosi się w głównej mierze do dalszego funkcjonowania międzynarodowego systemu opartego
na państwach narodowych i ich zdolności do skutecznego działania w globalizującym się
świecie, w rzeczywistości turbokapitalizmu” (Grącik-Zajączkowski 2011, s. 234).
Z punktu widzenia analiz bezpieczeństwa ekonomicznego istotne staje się określenie suwerenności ekonomicznej państwa. Niemożność skutecznego wpływania na przebieg procesów gospodarczych czy utrzymanie porządku publicznego, interpretowana jest jako utrata
suwerenności. Suwerenność ekonomiczna rozumiana jest jako określona kontrola sprawowana przez władze publiczne nad transnarodowymi przepływami towarów, kapitału, osób i idei.
(Grącik-Zajączkowski 2011, s. 237). Państwo narodowe nadal pozostaje głównym aktorem
w zakresie kreowania bezpieczeństwa, w tym ekonomicznego, przy czym zmienia się jego
rola w związku z nasilającym się procesem globalizacji, przechodzącym w hiperglobalizację.
Suwerenność danego państwa może być ograniczana w imię tzw. celów wyższych, jak obrona
życia i zdrowia zagrożonych mieszkańców w państwach upadłych lub reżimach niedemokratycznych. Współcześnie pojawiają się nowe, nietypowe zjawiska i procesy ekonomiczne zagrażające stabilności państwa. Dotyczą one takich obszarów jak: zdolność systemu gospodarczego do konfigurowania wewnętrznych i powiązanych ze sobą czynników ekonomicznych,
tak aby zapewniły one państwu stabilność; wypadkowa czynników gwarantujących stabilność
i rozwój gospodarki narodowej i tych, które mają charakter zakłócający; bilans potrzeb za84

Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze 2017, nr 6.
pewniających stabilność i rozwój gospodarce i możliwości ich zaspokojenia; stan rozwoju
gospodarki oraz jej struktur umożliwiających skuteczne przeciwdziałanie negatywnym czynnikom osłabiającym stan gospodarki oraz stabilności systemu społeczno-politycznego kraju
oraz zdolności obronnej; wyobrażenia rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń struktur gospodarczych państwa; stopnia podatności do przenoszenia przez dziedzinę gospodarczą państwa oddziaływań mających na celu osłabienie bezpieczeństwa i stabilności państwa (Ciszek
2013, s. 49).
Według Księżopolskiego (2011) bezpieczeństwo ekonomiczne to niezakłócone funkcjonowanie gospodarek, to znaczy utrzymanie podstawowych wskaźników rozwojowych oraz
zapewnienie komparatywnej równowagi z gospodarkami innych państw. Autor wyodrębnia
cztery wymiary bezpieczeństwa ekonomicznego, które są ze sobą logicznie powiązane i zależne, a mianowicie wymiar finansowy, surowcowo-energetyczny, żywnościowy i dostęp do
czystej wody. Pojęcie bezpieczeństwa ekonomicznego odzwierciedla nie tylko zgodność
(harmonię) określonych wielkości ekonomicznych – makro i mikro, ale także liczne wyzwania i zagrożenia, których pokonanie wymaga wysiłku całego społeczeństwa. Wyzwania i zagrożenia mają swoje źródło zarówno w systemie wewnętrznym danego państwa (mówimy
wówczas o wydolności, bądź niewydolności systemowej), ale także coraz częściej wynikają z
rozwoju i funkcjonowania światowej gospodarki (Stachowiak 2012, s. 45). ,,Bezpieczeństwo
ekonomiczne państwa jest to względnie zrównoważony endo i egzogennie stan funkcjonowania gospodarki narodowej, w którym występujące ryzyko zaburzeń równowagi utrzymane jest
w wyznaczonych i akceptowalnych normach organizacyjno-prawnych oraz zasadach współżycia społecznego” (Raczkowski 2012, s. 81). Zdaniem K. Żukrowskiej ,,Bezpieczeństwo
ekonomiczne „(…), oznacza warunki harmonijnego rozwoju, pozwalającego budować zrównoważony dobrobyt obywateli państwa. (…). W ujęciu makroekonomicznym bezpieczeństwo
to stabilność zatrudnienia, niski poziom bezrobocia, przewidywalne perspektywy rozwoju
gospodarki, charakteryzujące się płynnością finansową. W ujęciu mikroekonomicznym to
wypłacalność gospodarstwa domowego lub przedsiębiorstwa. W obu przypadkach chodzi o
możliwość równoważenia zobowiązań w stosunku do potrzeb w średnim okresie” (Żukrowska 2013, s. 35). Bezpieczeństwo ekonomiczne jest to: wypadkowa czynników rozwoju gospodarczego i barier go ograniczających; stan gospodarki i jej struktury oraz relacji gospodarczych umożliwiających skuteczne przeciwstawianie się negatywnym działaniom zewnętrznym, które mogą wpłynąć na stabilność systemu państwa, zakłócić rozwój gospodarczy, czy
obniżyć potencjał obronny; ogólny stan zależności ekonomicznej, określającej stopień efektywności zewnętrznej ingerencji ekonomicznej w wewnętrzny rozwój gospodarczy; wyraz
stopnia podatności danego państwa na przeniesienie przez płaszczyznę gospodarczą – głównie przez transmisję kanałami i mechanizmami zależności ekonomicznych – działań o charakterze politycznym skierowanych na osłabienie bezpieczeństwa państwa (szantaż energetyczny, spekulacje na rynku walutowym i kapitałowym); bilans potrzeb rozwojowych i możliwości ich zaspokojenia (Stachowiak 2012, s. 45-46). Ostania z prezentowanych definicji w najpełniejszy sposób oddaje istotę bezpieczeństwa ekonomicznego jako obszaru polityki ekonomicznej państwa, a także sfery stosunków międzynarodowych.
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa w warunkach globalizacji
Jak zauważa U. Beck (Beck 2005, s. 128-131) w obecnej fazie rozwoju pojawia się paradoks neoliberalnego pojmowania państwa. Z jednej strony tzw. rynki finansowe oczekują
państwa minimalnego, podporządkowanego regułom konkurencji i otwartego na oczekiwania
transanodowego kapitału. Z drugiej zaś strony efektywnej deregulacji i prywatyzacji sektorów
zdominowanych tradycyjnie przez własność publiczną nie można oczekiwać od państwa słabego instytucjonalnie , niezdolnego do sprawnego działania. Państwa silnego oczekuje się
zwłaszcza w aspekcie kontroli granic i przepływu osób. Silnie postępująca globalizacja kapi85
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tału nie wyklucza uszczelniania granic i intensyfikacji przepływu ludności. Nie jest zatem
realne zrezygnowanie, a niekiedy wzmocnienie władzy politycznej i autonomii rządów. Od
państwa oczekuje się sankcjonowania niedemokratycznych reguł gry – nieograniczonej wolności dla przepływów kapitałowych i skrupulatnej kontroli nad ruchami ludności zarówno
z pobudek ekonomicznych (migracje z peryferii do centrów) jak tez politycznych i bezpieczeństwa (terroryzm). Jak pisze U. Beck „aby więc osiągnąć cel neoliberalnej rekonstrukcji
świata, należy władzę państw zarazem minimalizować i maksymalizować” (Beck 2005,
s.128). Formą odreagowania na postępującą globalizację i neoliberalizację może stanowić
wzrost poparcia dla praktyk protekcjonistycznych, nasilenie się popularności: nacjonalizmów,
antykapitalistów, ekoterroryzmu, zwolenników narodowej demokracji i silnego państwa,
a także ksenofobii i fundamentalizmu religijnego. Wielu ludzi wierzyło, że demokracja i kapitalizm są nieodłącznymi partnerami, tymczasem elitarni aktorzy rynku finansowego nie martwili się i nie zabiegali o to, co powinno służyć demokratycznym państwom i społeczeństwom. Agencje ratingowe bezwzględnie szacują kondycję finansową państw, banki stały się
tak zachowawcze, że rządzący politycy nie mogą zmniejszyć długów ze względu na opór
prywatnych wierzycieli, a banki inwestycyjne nadal uczestniczą w spekulacjach. Demokratycznie wybrane władze państw posiadają ograniczone możliwości oddziaływania, zajmują
się głównie administrowaniem długiem, ograniczają wydatki publiczne co w konsekwencji
grozi eskalacją napięć społecznych i radykalizmem politycznym (Bartz 2013, s. 28). Badacze
wskazują na nasilające się sprzeczności w rozwoju poszczególnych państw i obszarów geograficznych. W wielu miejscach nasilają się lokalne konflikty zbrojne (Afryka), Syria, Ukraina, będące wojnami o zasoby i strefy wpływów. Jednocześnie należy pamiętać o rywalizacji
bezkrwawej, która dotyczy kradzieży technologii, sporów o własność intelektualną, niszczenie zasobów naturalnych czy wyzysk zasobów pracy – nowe niewolnictwo związane z handlem ludźmi (Kleer 2015, s. 152). Słabość instytucji państwa i swoiste odwrócenie ról – prymat władzy ekonomicznej nad stanowionym na zasadzie demokratycznego konsensusu porządkiem społecznym i prawnym skutkuje potencjalnym zagrożeniem upadłości państwa,
analogicznej do spotykanej w sektorze przedsiębiorstw. Rynek dostawców kapitału pożyczkowego stanowi o wytyczaniu celów i nadawaniu kształtu polityce gospodarczej poszczególnych państw. W stosunkowo łatwy sposób można rozchwiać gospodarkę danego kraju tak aby
znalazł się na krawędzi bankructwa (zwłaszcza jeżeli władza polityczna jest słaba, ma niską
legitymizację wewnątrz oraz nie potrafi prowadzić skutecznej polityki międzynarodowej).
Geoekonomia i wojna ekonomiczna
W tych warunkach rozwija się nowy paradygmat w stosunkach międzynarodowych,
a mianowicie geoekonomia (traktowana jako miękka siła w przeciwieństwie do instrumentów
o charakterze militarnym), która sukcesywnie ruguje geopolitykę. Jak pisze Edward Haliżak
(Haliżak 2012, s. 48) strategia państwa realizowana w duchu geoekonomii jest ukierunkowana na realizację dwóch celów: siły państwa definiowanej w kategoriach bogactwa i przewagi
konkurencyjnej (chodzi tu o zapewnienie jak największej atrakcyjności lokalizacyjnej dla
inwestycji portfelowych i bezpośrednich w sektorze usług i produkcji) oraz uzyskanie jak
największego dostępu do przestrzeni geoekonomicznej (dostęp do zasobów, czynników produkcji, ochronę i wspieranie krajowych podmiotów gospodarczych, możliwość lokalizacji
w tej przestrzeni aktywów materialnych w celu wykorzystania efektów skali gospodarowania). Geoekonomia wymaga zatem strategicznego podejścia i działań w odniesieniu do polityki gospodarczej państwa. Geoekonomia jest wyrażeniem nowoczesnego podejścia do określenia roli i potęgi państwa na arenie międzynarodowej. Siła militarna nie odgrywa roli pierwszoplanowej (co nie znaczy że można całkowicie ignorować jej znaczenie), ale jest ona raczej
uzupełnieniem potęgi ekonomicznej (opartej o zasoby wiedzy, informacji
i technologii). Liberalizacja stanowi istotę geoekonomiczgo podejścia, w efekcie prowadzi do
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zacierania się granic państwowych, stąd błędem jest utożsamianie geoekonomii z nacjonalizmem gospodarczym znanym chociażby z działania państw postkolonialnych (z szerokim
instrumentarium protekcjonizmu) (Neu, Wolf 1994, s. 69-72). Niewątpliwie zaś geoekonomię
utożsamiać można z miękką siłą i chęcią dominacji jednak reguły gry określane są przez rynek i rachunek ekonomiczny, a nie przez zabiegi dyplomatyczne i stosunki wojskowe.
Innym instrumentem oddziaływania jest tzw. „wojna ekonomiczna”, która w swoim charakterze bardziej przypomina postępowanie znane z okresu zimnowojennego i stosowana jest
częściej w relacjach między państwami niedemokratycznymi. Wojna jako zjawisko społeczne
od wieków towarzyszy ludzkości, badacze spierają się o źródła, przyczyny
i racjonalność wojen. Współcześnie, zwłaszcza przedstawiciele nurtu liberalnego w stosunkach międzynarodowych głoszą pogląd, że państwa demokratyczne nie prowadzą otwartych
wojen. Mimo tego w relacjach między państwami występuje zjawisko agresji. David M. Buss
(2003, s. 309-315) i Krzysztof Drabik (2013, s. 232) wyróżniają co najmniej kilka źródeł
agresji prowadzących do wojen: zagarnięcie cudzej własności, walka o miejsce w hierarchii,
obrona przed atakiem, odstraszanie potencjalnych agresorów. Z punktu widzenia rozważań
dotyczących ekonomicznego kontekstu wojny ciekawa jest hipoteza psychologii ewolucyjnej
mówiąca o potrzebie posiadania zasobów, które przekraczają możliwości konsumpcyjne ludzi. Jak zauważa K. Drabik „Człowiekowi nie wystarczają dobra „czysto” adaptacyjne, zatem
nie zatrzymuje się on na poziomie rywalizacji, potrzebuje czegoś więcej, co jest spełnieniem
pragnień zrodzonych w tym co specyficzne dla jego natury – rozumie, a więc potrzebuje wojny. Być może „zepsuty” jest ten rodzaj rozumu, który wykracza poza to, co jest rzeczywiście
niezbędne z racji konieczności adaptacyjnych” (Drabik 2013, s. 233). Specyficzną odmianą
wojny jest wojna ekonomiczna, nie mająca cech bezpośredniej inwazji, ale będąca sumą różnych instrumentów ekonomicznych, mająca na celu zdestabilizowanie podmiotu (państwa)
będącego obszarem agresywnego oddziaływania. „Wojna ekonomiczna jest to zespół działań
ekonomicznych i militarnych skierowanych na osłabienie lub zniszczenie potencjału obronnogospodarczego przeciwnika” (Stankiewicz 1996, s. 204). Oprócz działań o charakterze stricte
ekonomicznym w wojnie ekonomicznej wykorzystywane są instrumenty dyplomatyczne, administracyjne, informacyjne i psychologiczne. Wojna ekonomiczna posiada specyficzne narzędzia i instrumenty. W tabeli nr 1 zamieszczono środki wojny ekonomicznej. Są to zarówno
środki militarne jak i niemilitarne. W zależności od okoliczności część środków zakwalifikować możemy do militarnych bądź niemilitarnych, blokada gabinetowa może mieć wymiar
propagandowy, ale stosowana ze wsparciem wojska nosi znamiona środka militarnego. Blokada niewidoczna może przejawiać się w zmowie instytucji finansowych, aby utrudnić dostęp
do kapitału, bądź może polegać na działaniach spekulacyjnych na rynku obligacji danego
państwa (Kubisiak, Bomba 2012, s. 50-51).
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Tabela 1 Narzędzia wojny ekonomicznej
Narzędzia wojny ekonomicznej
Narzędzia niemilitarne
Środki administracyjne
-

embargo
eksportowe,
embargo
importowe,
represje
administracyjne
(wobec państw
i/lub obywateli),

Środki dyplomatyczne
-

-

wywieranie
nacisku
politycznego,

Narzędzia militarne
Środki ekonomiczne

Środki niekonwencjonalne

-

-

fałszowanie pieniędzy,

-

działalność firm konsultingowych,

-

-

tradycyjne
pozataryfowe,

-

walutowofinansowe
(współczesne)

bojkot,
propaganda

tradycyjne
taryfowe,

Środki militarne
-

zajęcie strategicznych
obszarów
przemysłowych,

alokacja zagrożeń
ekologicznych,

-

atakowanie floty
handlowej,

-

międzynarodowa
przestępczość gospodarcza,

-

atakowanie
obiektów gospodarczych oraz infrastruktury technicznoekonomicznoobronnej.

-

pomoc
gospodarcza,

-

nakręcanie spirali
zbrojeń,

-

tworzenie
„czarnych list”,

-

polityka zakłócania
stabilizacji

-

zakupy
zapobiegawcze

-

wywiad gospodarczy,

-

blokada gospodarcza,

-

dywersja,

-

sabotaż

Źródło: Bomba, Kubisiak 2012, s. 51.

Podsumowanie
W artykule omówiono wybrane obszary analizy w ramach ekonomiki bezpieczeństwa.
Szczególnie istotna jest ewolucja roli państwa w zakresie kształtowania bezpieczeństwa ekonomicznego w warunkach globalizacji. Kwestią fundamentalną współcześnie jest poszukiwanie źródeł i metod osiągania wysokiej pozycji w rywalizacji między państwami na drodze
pokojowej, bez konieczności używania siły militarnej, wychodząc ze słusznego założenia,
iż państwa demokratyczne nie prowadzą ze sobą wojen. W tym kontekście dynamicznie rozwija się we współczesnych stosunkach międzynarodowych geoekonomia. Dyskusyjne z kolei
pozostaje wykorzystywanie na szeroką skalę narzędzi wojny ekonomicznej w rywalizacji
o podział zasobów niezbędnych do utrzymania przewagi komparatywnej z innymi państwami.
Istotna jest w tym kontekście elastyczność i zdolność państwa do współpracy w ramach ugrupowań o charakterze międzynarodowym, przyjmując możliwe w pewnych sprzyjających okolicznościach rozwiązania typu win-win.
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Metody analizy wpływu interwencji publicznych na poziom ubóstwa
Streszczenie
W związku z dużą skalą zjawiska ubóstwa, które nieodłącznie towarzyszy życiu społecznemu oraz gospodarczemu, bardzo ważnym elementem polityki publicznej na wszystkich
szczeblach (międzynarodowym, krajowym i regionalnym) jest podejmowanie działań mających na celu jego ograniczanie. Działania te mają charakter interwencji publicznych i docelowo powinny prowadzić do pozytywnej zmiany strukturalnej. Nie zawsze jednak tak się
dzieje-zatem przed realizacją konkretnego działania wskazane jest dokonanie dogłębnej analizy efektów jego wdrożenia – zarówno krótko, jak i długookresowych. W praktyce, skutki
realizacji interwencji publicznych są najczęściej ocenianie ex-post w drodze tzw. ewaluacji,
która jest trudnym procesem, realizowanym przy zastosowaniu różnorodnych metod. Istotą
procesu ewaluacji nie powinna być jednak wyłącznie konstatacja zdarzeń minionych, ale
przede wszystkim znajomość skutków planowanych działań, dlatego niniejszy artykuł koncentruje się głównie na analizie ex-ante wpływu interwencji publicznych na poziom ubóstwa,
a jego celem jest przegląd metod, które mogą być w niej zastosowane, ze szczególnym
uwzględnieniem różnego rodzaju modeli.
Słowa kluczowe: ubóstwo, analiza wpływu interwencji publicznych
Methods of analysis of the impact of public interventions on poverty
Abstract
Due to the large scale of the phenomenon of poverty, a very important element of public
policy at all levels (international, national and regional) is to undertake activities aimed at
limiting this problem. These activities should ultimately lead to positive structural change.
However, it does not always happen – so before the realization of a particular public intervention, it is advisable to make a thorough analysis of the effects of its implementation – both
short and long term. In practice, the results of public intervention are mostly evaluated ex-post
with the use of different methods. However, the essence of the evaluation process should not
only be observation of past events, but also an acquaintance with the effects of planned activities. Hence, this article focuses mainly on ex-ante analyses of the impact of public intervention on levels of poverty, and its purpose is to review the methods that can be used in such
analyses, with particular emphasis on various types of models.
Keywords: poverty, analysis ex-ante of public intervention
JEL CODE: I3
Wstęp
Ubóstwo, rozumiane jako brak środków materialnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych jednostki lub rodziny (Bukowski i Magda 2013, s. 14),dotyczy wciąż dużej
liczby osób zarówno w Unii Europejskiej (UE), jak i Polsce. Na podstawie danych Europejskiego Urzędu Statystycznego, liczba osób zagrożonych ubóstwem w UE w 2014 roku wynosiła 17,2%, tj. ponad 85 mln, natomiast w Polsce 17%, tj. 6,4 mln. Z badania budżetów gospodarstw domowych przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny wynika,
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że w 2014 roku w gospodarstwach domowych o wydatkach poniżej granicy ubóstwa skrajnego (tzn. poniżej minimum egzystencji) żyło ok. 2,8 mln osób. Liczbę osób żyjących poniżej
ustawowej granicy ubóstwa, czyli poniżej progu interwencji socjalnej, szacuje się na ok. 4,6
mln (GUS 2015, s. 1-2).
W związku z tak dużą skalą tego problemu, bardzo ważnym elementem polityki publicznej na wszystkich poziomach (międzynarodowym, krajowym i regionalnym) jest podejmowanie działań mających na celu jego ograniczanie. Wytyczne w tym zakresie formułowane są
w strategicznych dokumentach na różnych szczeblach. Przykładowo na szczeblu unijnym
można wymienić dokument „Strategia Europa 2020” (KE 2010), na krajowym – „Krajowy
Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji” (KPPUiWS2014), natomiast na poziomie regionów problematyka przeciwdziałania ubóstwu pojawia się m.in. w dokumentach „Regionalnego Programu Operacyjnego”
(PUE 2014). Szerzej na ten temat w opracowaniu (Łatuszyńska, Fate 2016).
Działania mające na celu ograniczanie ubóstwa mają charakter interwencji publicznych.
Można je opisać w formie logicznych ciągów zdarzeń i decyzji (rysunek1). Zgodnie z tym
podejściem interwencje publiczne wynikają z konkretnej potrzeby. Poprawne zdiagnozowanie
potrzeby stanowi podstawę obmyślenia sposobu rozwiązania kwestii problemowej. Następnie
angażuje się określone nakłady (w tym publiczne środki finansowe), które z kolei w procesie
wdrażania zamieniane są na produkty i usługi. W założeniu te produkty i usługi powinny zaspokoić potrzeby i rozwiązać problem będący punktem wyjścia interwencji. Docelowo interwencja powinna prowadzić do pewnej pozytywnej zmiany strukturalnej (Kościelecki, Warzybok 2011, s. 10).
Rysunek 1. Ciąg logiczny interwencji publicznych
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Efekty
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- oddziaływanie
(długookresowa
i strukturalna
zmiana)

Produkty

Źródło: Hatry 2007; Keehley i Abercrombie 2008, s. 32.

Nie zawsze jednak interwencje publiczne prowadzą do oczekiwanej poprawy – zatem
przed realizacją konkretnego działania wskazane jest dokonanie dogłębnej analizy efektów
jego wdrożenia - zarówno krótko, jak i długookresowych. W praktyce, skutki realizacji interwencji publicznych są najczęściej ocenianie ex-post w drodze tzw. ewaluacji, która jest trudnym procesem, przeprowadzanym przy zastosowaniu różnorodnych metod. Istotą procesu
ewaluacji nie powinna być jednak wyłącznie konstatacja zdarzeń minionych, ale przede
wszystkim znajomość skutków planowanych działań, dlatego niniejszy artykuł koncentruje
się głównie na analizie ex-ante wpływu interwencji publicznych na poziom ubóstwa, a jego
celem jest przegląd metod, które mogą być w niej zastosowane ze szczególnym uwzględnieniem różnego rodzaju modeli.
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Dylematy analizy wpływu interwencji publicznych na poziom ubóstwa
Nawiązując do logicznego ciągu interwencji, przedstawionego na rysunku 1, można przyjąć na potrzeby niniejszego artykułu, że procedura analizy ex-ante wpływu działań publicznych na poziom ubóstwa, w ogólnym zarysie, składa się z następujących etapów (rysunek 2):
- stadium definiowania problemu – obejmujące wstępne określenie celów, wstępne ustalenie oczekiwanych skutków interwencji oraz ich miar, sprecyzowanie kryteriów wyboru
między wariantami oraz zdefiniowanie ograniczeń wyboru,
- stadium badań – obejmujące tworzenie i badanie wariantów interwencji oraz przewidywanie konsekwencji wywołanych przez proponowane układy działania,
- stadium ocen – polegające na porównywaniu i szeregowaniu wariantów według ustalonych wcześniej kryteriów.
Rysunek 2. Cykl analizy wpływu interwencji publicznych na poziom ubóstwa
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Źródło: opracowanie własne na podstawie (Findeisen i Quade 1996, s. 94).

Stadium formułowania problemu
Punktem wyjścia w stadium formułowania problemu jest określenie celów, jakie chcemy
uzyskać w wyniku realizacji planowanej interwencji publicznej. Aktualnie w Polsce, nadrzędnym celem odnoszącym się do przeciwdziałania ubóstwu, zdefiniowanym w „Krajowym
Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu”, jest zmniejszenie liczby
osób zagrożonych ubóstwem i wykluczaniem społecznym o 1,5 mln osób oraz wzrost spójności społecznej do roku 2020 (KPPUiWS 2014). Cel ten ma być realizowany poprzez osiągnięcie celów operacyjnych (rysunek 3), z którymi łączą się określone rezultaty oraz konkretne
interwencje publiczne (KPPUiWS 2014, s. 41-52).
Innym ważnym elementem fazy formułowania problemu jest ustalenie wskaźników pozwalających na pomiar efektów realizacji interwencji publicznych. Dzięki wskaźnikom możliwe jest właściwe określenie stopnia osiągnięcia zamierzonych rezultatów i w konsekwencji
ocena całego programu (Górniak, Keler 2008, s.113). Najprostszymi wskaźnikami są miary
bezwzględne rezultatów, np. w przypadku celu operacyjnego nr 1 może to być liczba rodzin,
które korzystają z usług asystentów rodziny. Można również posługiwać się, jako wskaźnikami, miarami powstałymi np. w wyniku sumowania lub uśredniania pewnych charakterystyk
liczbowych, albo też wyliczanymi jako udziały procentowe, przykładowo: procent osób usamodzielnionych ekonomicznie po zatrudnieniu socjalnym (w odniesieniu do celu nr 3). Najbardziej złożonym rodzajem wskaźników są agregatowe indeksy ubóstwa. Są to formuły statystyczne agregujące indywidualne wskaźniki umożliwiające ocenę zjawiska ubóstwa na poziomie kraju, w przekrojach regionalnych i lokalnych, czy też na poziomie gospodarstw domowych. Jako przykłady takich wskaźników można podać między innymi: stopę ubóstwa,
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indeks luki dochodowej czy też indeks dotkliwości ubóstwa. Formuły tych wskaźników można znaleźć w licznych opracowaniach, np. (Panek 2011, 2014) czy (Łatuszyńska, Fate 2016).
Rysunek 3. Cele operacyjne
Cel operacyjny 1:
Usługi dla aktywności i profilaktyki - Ograniczenie wykluczenia dzieci i młodzieży
Cel operacyjny 2:
Gwarancje dla przyszłości młodzieży - stworzenie szansy dla
młodzieży w wejście na rynek
pracy i tworzeniu rodzin

Cel operacyjny 3:
Aktywna osoba i zintegrowana
rodzina - odpowiedzialne lokalne środowisko

Cel operacyjny 4:
Zapobieganie niepewności
mieszkaniowej

Cel operacyjny 5:
Seniorzy – bezpieczni, aktywni
i potrzebni

Zapewnienie rodzinom z dziećmi dostęp do wysokiej jakości usług
społecznych, który zwiększy szanse na aktywizację rodziców, oraz
umożliwi kompleksową profilaktykę zapobiegająca ubóstwo.

Stworzenie
systemu
działań
edukacyjnych,
społecznych
i zawodowych umożliwiającego młodzieży przygotowanie do wejścia
na rynek pracy, zdobycie niezbędnych kompetencji oraz umiejętności
ułatwiających włączenie społeczne, aktywność zawodową i rozwój
rodziny.
Rozwój systemu aktywnej integracji, działającego na rzecz aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób, rodzin
i środowisk zagrożonych wykluczeniem, umożliwiając łączenie ról
społecznych zawodowych i rodzinnych oraz zwiększenie roli społeczności lokalnej opartych o zasadę partnerstwa publiczno-społecznego

Zapewnienie dostępu do niedrogich mieszkań na wynajem umożliwiających stabilność rodzin i aktywizację zawodową rodzin oraz zapobieganie utracie mieszkania i bezdomności powodującej wykluczanie
społecznej.

Zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym, zależnym przyjaznych form opieki i form aktywnego spędzania czasu oraz aktywnego
włączenia się osób starszych w życiu publiczne i zawodowe.

Źródło: KPPUiWS 2014, s. 45.

W stadium formułowania problemu, poza określeniem celów analizy oraz ustaleniem
wskaźników pozwalających na pomiar rezultatów interwencji publicznych, należy zdefiniować kryteria, które pozwolą na ocenę danego działania. Tabela 1 prezentuje najczęściej wymieniane w literaturze przedmiotu kryteria oceny ex-ante interwencji publicznych.
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Tabela 1. Kryteria oceny ex-ante interwencji publicznych
Nazwa kryterium

Opis

Trafność
(ang. Relevance)

Ocena adekwatności planowanych celów i metod wdrażania interwencji
w odniesieniu do problemów i wyzwań społeczno-ekonomicznych, które
dana interwencja ma rozwiązać.

Skuteczność
(ang. Effectiveness)

Ocena stopnia realizacji zakładanych celów, skuteczności użytych metod
oraz wpływu czynników zewnętrznych na ostateczne efekty.

Wydajność
(ang. Efficiency)

Ocena relacji między nakładami, kosztami, zasobami (finansowymi,
ludzkimi, administracyjnymi) a osiągniętymi efektami interwencji.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Olejniczak 2008, s. 93.

Kolejną istotną kwestią, którą należy rozważyć w stadium formułowania problemu są
ograniczenia, jakie mogą wystąpić w procesie planowania, a potem realizacji interwencji publicznej. W literaturze zwraca się uwagę w szczególności na następujące ograniczenia (Sternik 2008, s. 504): (1) dostęp do wiarygodnych danych; (2) brak jednolitych wskaźników do
oceny zjawiska; (3) ograniczenia budżetowe; (4) ograniczenia mentalne, występujące w środowisku, w którym wdrażana jest interwencja; (5) ograniczenia legislacyjne.
Liczba ograniczeń może być znacząca, mogą być one trwałe, bądź krótkoterminowe; mogą również ulegać modyfikacji z upływem czasu, bądź na skutek nowych decyzji legislacyjnych (Dudzińska 2015, s. 161-167).
Stadium badań
Podstawowym celem fazy badań jest oszacowanie skutków planowanych wariantów działań publicznych, zarówno krótko, jak i długookresowych. Mogą być w niej użyte różnorodne
metody jakościowe oraz ilościowe. W przypadku tej pierwszej grupy szacowanie opiera się
w dużej mierze na danych jakościowych. Najpopularniejszymi metodami tego typu stosowanymi w analizie ex-antesą: indywidualny wywiad pogłębiony i zogniskowany wywiad grupowy (Bienias, Strzęboszewski i Opałka 2012, s. 99-100). Przykłady użycia można znaleźć
m.in. w opracowaniach (Stronkowski i Zych 2014) i (Ewaluacja..., 2014). Ponadto w literaturze przedmiotu zalecane są m.in. takie metody jakościowe jak: panel ekspertów (Płoszaj
2008, s. 300; Zybała 2012, s. 331; Bienias, Strzęboszewski i Opałka 2012, s. 106), metoda
eksperymentalna i quasi-eksperymentalna (Haughton i Shahidur2009, s. 259).
Informacje ze źródeł jakościowych uzupełniają, ale nie zastępują ilościowych ocen.
W celu ilościowego oszacowania konsekwencji wywołanych przez proponowane działania
publiczne stosuje się zwykle różnego rodzaju modele, przy czym ważne jest, aby użyty model
pozwalał na wyznaczanie wartości wskaźników zdefiniowanych w stadium formułowania
problemu.
W literaturze przedmiotu wymienia się wiele przykładów modeli stosowanych w analizie
ex-ante. Dotyczą jednak głównie oddziaływania polityk publicznych finansowanych np.
z funduszy unijnych. Są to przede wszystkim modele ekonomiczne, wśród których można
wyróżnić kilka klas, między innymi: modele realnego cyklu koniunkturalnego (ang. real business cycle - RBC), modele regionalne, modele częściowej równowagi, obliczeniowe modele
równowagi ogólnej (ang. Computable general equilibrium - CGE), czy dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej (ang. Dynamic stochastic general equilibrium – DSGE).
Szerzej na ten temat m.in. w opracowaniach: (Piech 2008, s. 179-194; Haughton
i Shahidur 2009, Bienias, Strzęboszewski i Opałka 2012). Nie zawsze jest możliwe za ich
pomocą oszacowanie efektów wpływu konkretnych działań publicznych odnoszących się do
mniejszej skali niż skala makro. Niektóre z wymienianych w literaturze modele zostały omó-
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wione w dalszej części artykułu w kontekście ich przydatności do analizy interwencji
w zakresie przeciwdziałania ubóstwu.
Stadium ocen
W fazie ocen powinien być dokonany wybór najlepszego wariantu interwencji
w kontekście zdefiniowanych wcześniej celów wyrażonych za pomocą zestawu przyjętych
kryteriów wyboru, zależnych od zastosowanej metody oceny.
W literaturze wymieniane są różne metody oceny działań publicznych, m. in. metoda analizy kosztów i korzyści, analiza efektywności kosztowej, ocena wpływu ekonomicznego czy
analiza wielokryterialna (Zybała 2012; Bienias, Strzęboszewski i Opałka 2012). Możliwe jest
również zaniechanie konwencjonalnej oceny wariantów. W takich przypadkach poprzestaje
się na zestawieniu w formie tabeli porównawczej wyników uzyskanych
w poprzedniej fazie procedury analitycznej. W podjęciu decyzji mogą pomóc wówczas metody jakościowe, np. panel ekspertów.
Modele w ocenie efektów działań mających na celu walkę z ubóstwem
W celu ilościowego oszacowania konsekwencji wywołanych przez proponowane działania publiczne stosuje się głównie modele ekonomiczne. W tabeli 2 zestawiono najczęściej
wymieniane w literaturze modele, które co prawda nie były tworzone z myślą o badaniu
wpływu działań publicznych na poziom ubóstwa, nie mniej jednak w mniejszym lub większym stopniu mogą być używane do wyznaczania pewnych wskaźników w tym zakresie.
W tabeli wskazano: rodzaj modelu (statyczny/dynamiczny), przykładowe wskaźniki wyliczane przez model, szczebel do jakiego odnosi się model (lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy), dostępność dokumentacji do modelu, wsparcie informatyczne oraz przydatność
do badania wpływu interwencji publicznych w zakresie przeciwdziałania ubóstwu. Poniżej
zaś dokonano krótkiej charakterystyki ujętych w zestawieniu modeli.
EDUMOD jest modelem polskiej gospodarki typu DSGE. Powstał w 2015 roku. Pozwala
na symulację społeczno-ekonomicznych skutków kwantyfikowalnych elementów polityk publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem polityk związanych z formowaniem i rozwojem
kapitału ludzkiego, wyborami edukacyjnymi, a także polityk rynku pracy. Model został przygotowany przez Instytut Badań Strukturalnych na zlecenia Instytutu Badań Edukacyjnych.
Można z jego pomocą sporządzać prognozy długoterminowe (do 30 lat) (Ramsza, Kowal i Lis
2015).
EU-ImpactMod to model typu DSGE utworzony w Instytucie Badań Strukturalnych
w roku 2008. Jego strukturę tworzy sześć sektorów zawierających moduły demograficzne
i rynku pracy. Pozwala m.in. na symulację wpływu zmian demograficznych i najważniejszych
wydarzeń na rynku pracy na gospodarkę. Został również wykorzystany do badania wpływu
realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników „Narodowego Planu
Rozwoju 2004-2006” i „Narodowej Strategii Spójności 2007-2013” (Bukowski 2008, Bukowski, Dyrda i Kowal 2010; Bukowski i Wierus 2011).
EUROMOD jest modelem utworzonym w 1996 roku w Institute for Social and Economic
Research, działającym przy University of Essex (Wielka Brytania) i rozwijanym do dzisiaj.
Wyniki generowane za pomocą modelu są dostępne przez stronę www.euromod.ac.uk. Pozwala na badanie skutków zmian polityki podatkowej zarówno na poziomie unijnym jak
i krajowym (Sutherland i Figari 2013). Model ma swoją własna stronę internetową:
www.euromod.ac.uk.
HERMIN to model makroekonomiczny, którego celem jest szacowanie wpływu polityki
spójności na rozwój społeczno-gospodarczy. W modelu wykorzystuje się dane historyczne
dotyczące sektora rolnego, przemysłowego oraz usług rynkowych. Został utworzony w 1982
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roku w Economic and Social Research Institute w Irlandii, ale stosowano go również w innych krajach, np. Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Portugalii oraz w krajach transformacji (np. Węgry, Polska, Słowacja, Łotwa, Estonia)do prognoz średniookresowych (do 10 lat) (Piech
2008, s. 189; Bradley, Zaleski i Tomaszewski 2005, s. 21-22). Model ma własną stronę internetową: www.hermin.pl.
INES to model opracowany w 1998 roku przez Institut National De La Statistique Et Des
Études Économiquesi wykorzystywany we francuskim Ministerstwie Spraw Socjalnych.
Opiera się na danych pochodzących z gospodarstw domowych. Obejmuje takie zagadnienia
jak: system redystrybucji, rynek pracy, podatki i świadczenia. Ponadto pozwala na prognozowanie krótkoterminowe (do 3 lat) (David, Lhommeau i Starzec 1999; Fontaine
i Sicsic 2016).
MaMoR2 jest modelem typu CGE zbudowanym w roku 2006 w Instytucie Badań nad
Gospodarką Rynkową. Pozwala na analizę niektórych aspektów gospodarczych w ujęciu regionalnym i krajowym, przykładowo: podaż dóbr, inwestycje, spożycie prywatne, popyt krajowy i eksport, czynniki produkcji, sektor publiczny, ceny i płace. Bazuje na danych rocznych
(Kaczor 2006; Kaczor i Socha 2008; Piech 2008, s. 193-194).
Model podatkowo-zasiłkowy Ministerstwa Finansów RP został utworzony w 2012 roku. Może być wykorzystywany do analizy zmian w zakresie przepisów dotyczących opodatkowania i oskładkowania dochodów osób fizycznych, świadczeń rodzinnych
i opiekuńczych, świadczeń z pomocy społecznej w różnych przekrojach społecznoekonomicznych. Wykorzystuje dane Głównego Urzędu Statystycznego pochodzące z badania
budżetów gospodarstw domowych (Konopczak i Skibicki 2012).
Model teoretyczny polskiej gospodarki utworzony w 2002 roku w Instytucie Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego jest modelem hybrydowym, łączącym neoklasyczną teorię
z teorią nowokeynesowską bazującą na zmianach popytu. Został przygotowany na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki i jest wykorzystywany w Polsce do sporządzania średniookresowych prognoz makroekonomicznych (do 10 lat), w tym szczególnie w zakresie handlu zagranicznego (Piech 2008, s. 193; Karpińska-Mizielińska i in. 2006, s. 104-105).
MYRIADE jest modelem opracowanym we Francji w 2001 roku przez Państwową Agencję Zasiłków Rodzinnych (La Caisse Nationale Des Allocations Familiales), służącym do
oceny polityki społecznej. Pozwala na analizę konsekwencji zmian w składkach socjalnych,
podatkach, ulgach kredytowych, zasiłkach socjalnych i rodzinnych w długoterminowym horyzoncie czasowym (do 2060). Dodatkowo wykorzystany jest przez francuski główny urząd
statystyczny (Legendre 2001, s. 33-50; Blanchet 2014, s. 69-73).
NECMOD jest modelem ekonometrycznym używanym w Narodowym Banku Polskim
(NBP) do przygotowania projekcji inflacji i PKB. Opiera się głównie na danych o rynku pracy z BAEL (Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności), danych z sektora finansów publicznych, cenach dóbr konsumpcyjnych wg koszyka CPI oraz danych finansowych NBP
(Greszta i in. 2012, Piech 2008, s. 186). Zakres czasowy prognoz generowanych za pomocą
modelu wynosi do 12 kwartałów (Przybylska-Kapuścińska i Szyszko 2009, s. 122).
SIMPL to model podatkowo-świadczeniowy opracowany przez niezależną fundację naukowo-badawczą CenEA (Centrum Analiz Ekonomicznych, Szczecin). Powstał w 2003 roku.
Służy do szacowania wpływu zmian w systemie podatkowym na budżet osób, rodzin lub gospodarstw domowych. Dzięki modelowi można badać w jaki sposób istniejący system podatkowo–świadczeniowy wpływa na nierówności społeczne, ubóstwo i dystrybucję dochodów
(Domitrz i in. 2013, s. 261-286; Myck, Kundera i Oczkowska 2013, s. 2-3; Bargain i in.
2007).
SWITCH jest modelem, opracowanym w roku 1987 w The Economic and Social Research Institute (Irlandia) .Można z jego pomocą wyznaczać dochód każdej rodziny
w zależności od aktualnego systemu podatkowego i polityk socjalnych. Stosowany corocznie
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do oceny wpływu proponowanych reform na budżet rodziny w horyzoncie długoterminowym.
Opiera się na danych z urzędu statystycznego dotyczących dochodów i warunków życia (Callan i in. 2001;Callan i in. 2010).
SYSIFF to model francuskiego systemu podatkowego wykorzystywany do oceny ex-ante
reform politycznych oraz modelowania podatków bezpośrednich, składek na ubezpieczenie
społeczne, podatków pośrednich, podatków lokalnych i świadczeń rodzinnych. Pozwala również na badanie wpływu refom pieniężnych na poziom ubóstwa. Powstał w roku 2006 w Paris
School of Economics (Piccoli, Canova i Spadaro 2009; Canova, Piccoli i Spadaro 2015).
TÁRSZIM to węgierski model podatkowo-świadczeniowy, opracowany w 1995 roku
w Informatycznym Centrum Badań Społecznych (TÁRKI) w Budapeszcie. Służy do analiz
w zakresie podatku dochodowego, podatków pośrednich oraz regulacji pieniężnych świadczeń socjalnych. Wykorzystuje głównie dane gospodarstw domowych (Szivós, Rudas i Tóth
1998; Benedek, Scharle i Szabó 2007).
TAXBEN (IFS)jest modelem opracowanym w 1983 roku w Institute for FiscalStudies
(Wielka Brytania) do prowadzenia dystrybucyjnych analiz zysków i strat wynikających
z reform podatkowych. Pozwala również na badanie poziomu ubóstwa wśród dzieci, samotnych matek w perspektywie do roku 2020. Opiera się na danych z gospodarstw domowych
(Giles i McCrae 1995, Brewer i in. 2009).
Tabela 2. Modele stosowane w szacowaniu efektów działań publicznych
Przydatność do
analizy efektów
przeciwdziałania ubóstwu

Tak

Krajowy
Regionalny

Aplikacja
EduMod
C, C#

Pośrednio

Ograniczona

Krajowy

–

Bezpośrednio

Tak

Międzynarodowy
(kraje UE)

MS Excel

Bezpośrednio

Tak

Krajowy
Regionalny

WINSOLVE

Pośrednio

stopa ubóstwa, wskaźniki nierówności

Ograniczona

Krajowy
Regionalny

–

Bezpośrednio

wskaźnik zatrudnienia osób w
wieku 15-64 (%), stopa bezrobocia
osób w wieku 15-64 (%).

Ograniczona

Krajowy
Regionalny

–

Pośrednio

Dynamiczny
Dynamiczny
Statyczna i
dynamiczna
Statyczny

MaMoR2

Statyczny

wskaźnik zagrożenie ubóstwem w
%, zagrożenie ubóstwem wśród
dzieci w %

HERMIN

wskaźnik zatrudnienia ogółem
(punkty procentowe); wskaźnik
zagrożenia ubóstwem relatywnym
po transferach socjalnych ogółem
(punkty procentowe).

INES

wskaźnik zatrudnienia ludności w
wieku 15-64 lat (%); wykształcenie osób w wieku 15 i więcej lat
(%)

Statyczny

Dokumentacja

EU–
ImpactMod

Przykładowe wskaźniki

EUROMOD

Rodzaj
modelu

EDUMOD

Szczebel

Wsparcie
informatyczne
(narzędzia)

Nazwa
modelu

Liczba nowych miejsc pracy,
zmiana poziomu PKB.
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Szczebel

Wsparcie
informatyczne
(narzędzia)

Przydatność do
analizy efektów
przeciwdziałania ubóstwu

Ograniczona

Krajowy

MS Excel

Bezpośrednio

Ograniczona

Krajowy

–

Pośrednio

Ograniczona

Krajowy

Aplikacja w
języku C++

Pośrednio

Tak

Krajowy

–

Pośrednio

Ograniczona

Krajowy

MS Excel,
Access, Visual
Studio

Bezpośrednio

Ograniczona

Krajowy

–

Bezpośrednio

Ograniczona

Krajowy
Regionalny
Lokalny

MS Excel

Bezpośrednio

Ograniczona

Krajowy

MS Access

Pośrednio

Ograniczona

Krajowy
Regionalny

Aplikacja w
języku Delphi

Bezpośrednio

Statyczny
Statyczny
Statyczny i
dynamiczny
Dynamiczny

PKB (punkty procentowe), kurs
walutowy (%), inflacja CPI (punkty procentowe)

Statyczny

stopa ubóstwa

Statyczny

wskaźniki ubóstwa i wykluczenia
społecznego

Statyczny

wskaźniki ubóstwa

Statyczny

średni podatek na gospodarstwo
domowe, średnia stawka podatku
dla gospodarstw domowych według liczby dzieci

Statyczny

Model podatkowo
zasiłkowy
MF
Model teoretyczny polskiej gospodarki
MYRIADE

stopa bezrobocia w %,, wskaźniki
demograficzne m. in. wskaźnik
migracji (w osobach).

TÁRSZIM

tempo wzrostu PKB w %, zatrudnienie ludności w wieku 15-64 lata
w %.

TAXBEN

średni dochód per capita (w zł),
zmiana dochodu per capita względem scenariusza bazowego (w zł i
w %), koszt ulgi (w mln zł).

NECMOD

Dokumentacja

SIMPL

Przykładowe wskaźniki

SWITCH

Rodzaj
modelu

SYSIFF

Nazwa
modelu

wskaźnik ubóstwa dzieci (%),
wskaźnik deprywacji materialnej
(%).

Źródło: Opracowanie własne.

Przystępując do omówienia zawartości tabeli 2 należy podkreślić, że bardzo trudno znaleźć pełną dokumentację któregokolwiek z przedstawionych modeli. W osiągalnej literaturze
brakuje szczegółowych opisów założeń, struktury i funkcjonowania modeli. Dostępne informacje są dość ogólne i wybiórcze, co powoduje, większość z tych modeli to „czarne skrzynki”, w związku z czym trudne jest dokonanie pełnej oceny ich przydatności do analizy wpływu interwencji publicznych na poziom ubóstwa. Niemniej jednak analiza dostępnych danych
pozwala na sformułowanie kilku podstawowych wniosków.
Większość z analizowanych modeli to modele statyczne. Za ich pomocą można uzyskać
tylko i wyłącznie prognozy punktowe, na określoną chwilę w czasie (rok), co nie pozwala na
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uwzględnienie wtórnych efektów działań publicznych wynikających z wewnętrznej struktury
badanego układu efektów, szczególnie w sytuacji gdy analiza dotyczy długiego horyzontu
czasowego. Z modeli dynamicznych tylko jeden, EU-ImpactMod, pozwala na bezpośrednie
wyznaczanie wskaźników związanych z ubóstwem, ale jest możliwy do zastosowania tylko
na szczeblu krajowym, natomiast wiele interwencji publicznych w zakresie przeciwdziałania
ubóstwu ma charakter regionalny, a nawet lokalny i byłoby wskazane dysponowanie narzędziem pozwalającym na dokonanie analiz na tych szczeblach.
Niektóre z prezentowanych modeli wykorzystują narzędzia informatyczne, głównie arkusz kalkulacyjny MS Excel. Jego zaletą jest w miarę prosta obsługa, ale związki przyczynowo-skutkowe definiowane w modelach analitycznych tworzonych z pomocą arkusza kalkulacyjnego są jednokierunkowe, co nie pozwala na pełne odzwierciedlenie mechanizmów powstawania efektów interwencji publicznych, które wynikają z działania wielostronnych
sprzężeń zwrotnych, opóźnień czasowych i nieliniowości związków pomiędzy podstawowymi elementami złożonej rzeczywistości społeczno-gospodarczej.
Reasumując, można stwierdzić, że jest zauważalna potrzeba opracowania modelu, który
byłby dedykowany bezpośrednio do badania wpływu działań publicznych na poziom ubóstwa
i pozwalał na dokonywanie ewaluacji ex-ante nie tylko na poziomie międzynarodowym czy
krajowym, ale przede wszystkim na regionalnym i/lub lokalnym. Ponadto, ważnym jest, aby
taki model nie był modelem „jednorazowym”, ale mógł być stosowany do przewidywania
efektów różnych interwencji publicznych w zakresie przeciwdziałania ubóstwu.
Podsumowanie
Realizacja interwencji publicznych mających na celu zmniejszenie ubóstwa wymaga zaangażowania znacznych środków publicznych-finansowych, osobowych i materialnych. Jest
więc rzeczą oczywistą, że powinna ona być poprzedzona rzetelną analizą spodziewanych
efektów. Nie jest to proste, gdyż zjawisko ubóstwa jest bardzo złożone. Zarówno przyczyny
jego powstawania, jak i skutki występowania są powiązane ze sobą i tworzą sieć zależności –
często nieliniowych, o charakterze sprzężeń zwrotnych. Dodatkowo skutki podejmowanych
działań widoczne są dopiero po upływie stosunkowo długiego czasu. Analiza tak skomplikowanego układu wymaga zatem zastosowania metody, która poradzi sobie ze złożonością tego
zjawiska w ujęciu dynamicznym.
W celu ilościowego oszacowania konsekwencji wywołanych przez proponowane działania publiczne stosuje się zwykle różnego rodzaju modele. Są to jednak głównie modele statyczne, bazujące na podejściu analitycznym do rozwiązywania problemów, w którym preferowana jest skończona postać matematyczna jako sposób formalizacji modelu, dająca konkretne punktowe prognozy. Kwestia przydatności metod analitycznych do rozwiązywania
złożonych problemów była wielokrotnie dyskutowana w literaturze. Przykładowo H. Simon
(1982, s. 92) twierdzi, że w metodach analitycznych mamy do czynienia ze zjawiskiem zwanym afazją matematyczną, polegającym na skłonności do zbytniego upraszczania modelu
– tak długo, aż znikną kłopoty natury teoretycznej, jak również wszelki związek
z rzeczywistością. Z kolei J. W. Forrester (1971, s. 88)wyraża pogląd, że efektywne badanie
złożonego problemu leży poza granicami tradycyjnych metod analitycznych i sugeruje stosowanie w tym celu metody opartej na podejściu heurystycznym – symulacji komputerowej.
Obecnie trwają prace nad założeniami do budowy narzędzia do analizy wpływu interwencji publicznych na poziom ubóstwa, opartego na komputerowym modelu symulacyjnym
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Czy warto rezygnować z OFE? Stopa zwrotu i ryzyko
kapitałowej części systemu emerytalnego w Polsce w latach 1999-2013
Streszczenie
Otwarte Fundusze Emerytalne są jednym z trzech filarów polskiego systemu emerytalnego zreformowanego w 1999 roku. Comiesięczne składki pobierane z wynagrodzenia stanowią
kapitał inwestowany przez Fundusz, głównie w obligacje skarbowe i akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Funkcjonowanie OFE na rynku kapitałowym
może wiązać się zarówno z prawdopodobieństwem krótkoterminowego spadku wartości składek, jak i długoterminowym wzrostem ich wartości. Od 2014 roku OFE stał się instrumentem
dobrowolnym. Każdy pracujący i odprowadzający składki emerytalne może zdecydować, czy
chce skorzystać z usług funduszu. Zmiany w systemie OFE wzbudziły szereg pytań i kontrowersji wokół przyszłości kapitałowego filaru emerytalnego w Polsce. Celem głównym niniejszego opracowania jest weryfikacja różnic stóp zwrotu OFE oraz próba oszacowania ryzyka
kapitałowej części systemu emerytalnego w Polsce. Zgodnie z wyżej zdefiniowanym celem
pracy postawiono główną hipotezę badawczą, zgodnie z którą z punktu widzenia klienta OFE
nie ma znaczenia wybór otwartego funduszu emerytalnego pod względem jego rentowności.
W celu weryfikacji hipotezy posłużono się analizą korelacji liniowej, regresji liniowej, analizy ANOVA oraz testów na normalność rozkładu stóp zwrotu OFE. Horyzont badawczy
obejmuje lata 2000-2013.
Słowa kluczowe: system emerytalny, kapitał, fundusze emerytalne, stopa zwrotu
Is it worth abandoning OFE? The rate of return and risk of the capital of the pension
system in Poland in the years 1999-2013
Abstract
Open Pension Funds are one of the three pillars of the Polish pension system which was
reformed in 1999. Monthly dues collected from the remuneration are to be the capital invested
by the Fund, mostly in treasury bonds and shares listed on the Stock Exchange in Warsaw.
The functioning of the funds on the capital market can be associated with both the probability
of short-term decline in the value of contributions, as well as a long-term increase in value.
Since 2014, Open Pension Funds have become an unsolicited instrument. Everyone who
works and makes contributions can decide whether he wants to use the services of the fund.
Changes in the system of Open Pension Funds have raised a number of questions and created
controversy over the future of the capital pension pillar in Poland. The main objective of this
study is to verify the differences in rates of return created by Open Pension Funds and attempt
to estimate the risks to the capital of the pension system in Poland. According to the aforementioned defined aim of the study hypothesized research, the hypothesis of this paper states
that from the point of view of a customer, the choice of an open pension fund is irrelevant in
terms of its profitability. The hypotheses of the study were verified through the use of linear
correlation analysis, linear regression, ANOVA and tests for normality distribution of rates of
return funds. The scope of the research covers the years 2000-2013.
Keywords: pension system, capital, pension funds, rate of return
JEL CODE: G23, G28, H55, H61
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Wstęp
Jednym z trzech filarów polskiego systemu emerytalnego zreformowanego w 1999 roku
są Otwarte Fundusze Emerytalne. Fundusze inwestują kapitał przede wszystkim w obligacje
skarbowe i akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Funkcjonowanie OFE na rynku kapitałowym może wiązać się zarówno z prawdopodobieństwem krótkoterminowego spadku wartości składek, jak i długoterminowym ich wzrostem. Od 2014 roku
OFE stał się instrumentem dobrowolnym. Każdy pracujący i odprowadzający składki emerytalne może zdecydować, czy chce skorzystać z usług funduszu. Zmiany w systemie OFE
wzbudziły szereg pytań i kontrowersji wokół przyszłości kapitałowego filaru emerytalnego
w Polsce. Celem głównym niniejszego opracowania jest weryfikacja różnic stóp zwrotu OFE
oraz próba oszacowania ryzyka kapitałowej części systemu emerytalnego w Polsce. Zgodnie
z wyżej zdefiniowanym celem pracy postawiono główną hipotezę badawczą, zgodnie z którą
z punktu widzenia klienta OFE nie ma znaczenia wybór otwartego funduszu emerytalnego
pod względem jego rentowności. Dla wypełnienia celu pracy postawiono również trzy hipotezy pomocnicze (1) Roczne stopy zwrotu OFE zależą od sytuacji gospodarczej kraju (2) Roczne stopy zwrotu OFE zależą od koniunktury na rynku kapitałowym (3) Skumulowane stopy
zwrotu OFE pozostawały w trendzie wzrostowym. W celu weryfikacji hipotez posłużono się
analizą korelacji liniowej, regresji liniowej, analizy ANOVA oraz testami na normalność rozkładu stóp zwrotu OFE. Horyzont badawczy obejmuje lata 2000-2013. Do badań wykorzystano historyczne wartości jednostek rozrachunkowych OFE publikowane przez Komisję
Nadzoru Finansowego, notowania giełdowe indeksu WIG, jak i dane dotyczące dynamiki
PKB udostępnione przez GUS. Okres objęty badaniami obejmuje lata 2000-2013.
Zmiany w systemie emerytalnym w Polsce
Do 1999 roku system emerytalny w Polsce miał charakter repartycyjny. Oparty był na zasadzie umowy międzypokoleniowej polegającej na tym, że pracujący opłaca składki, które są
przeznaczone na wypłatę bieżących emerytur (Antonów 2002, s. 2; Golinowska 1997, Wiktorow 1996). Ówczesny rynek pracy charakteryzujący się bardzo niską aktywnością zawodowa,
wysokim bezrobociem, znacznym udziałem osób pracujących w rolnictwie i zwiększającą się
dynamiką emigracji zarobkowej wśród młodych ludzi stwarzał przesłanki do zmiany obowiązującego systemu ubezpieczeń społecznych. Konieczność kolejnych wzrostów stopy składki
w celu jego zbilansowania prowadziłaby w konsekwencji do dalszego spadku konkurencyjności polskiej gospodarki oraz wzrostu prawdopodobieństwa ucieczki przedsiębiorstw do „szarej strefy” (Grzebieniak 2007, s. 97-105). Ponadto przywileje emerytalne, ułatwienia w przechodzeniu na wcześniejszą emeryturę sprawiały, że coraz szybciej rosła liczba osób w wieku
poprodukcyjnym, wobec malejącego udziału osób aktywnych zawodowo. Uwidaczniał się
także proces starzenia się ludności, który pogłębiał i nadal wzmacnia tę dysproporcję (Bugaj
2004, s. 22-24).
Wprowadzona w życie 1 stycznia 1999 roku reforma ustawy o polskim systemie ubezpieczeń społecznych wyodrębniła trzy filary jednolitego dotąd systemu (Olejnik 2009,
s. 77-85). Odzwierciedla on tzw. model mieszany, w ramach którego składka kierowana jest
zarówno do systemu repartycyjnego, jak i kapitałowego. Główną przesłanką zaadoptowanego
w Polsce rozwiązania było ograniczenie jednocześnie ryzyka uzależnienia od sytuacji demograficznej w zakresie części kapitałowej, natomiast w części repartycyjnej od niekorzystnych
zmian na rynku kapitałowym1. Ponadto w modelu mieszanym upatrywano czynnika pobudza1

W opinii niektórych krytyków modelu kapitałowego w systemie emerytalnym wprowadzenie prywatnie zarządzanych funduszy emerytalnych nie rozwiązało problemu wpływu demografii na długoterminową wypłacalność
systemów emerytalnych, a wręcz rozwiązaniem wręcz szkodliwym (zob. szerzej: Orenstein 2013). Na przykład
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jącego wzrost gospodarczy, m.in. poprzez rozwój rynku finansowego (Kołodko i Tomkiewicz
2014, s. 5).
Z tego względu podstawę pierwszego z filarów stanowi obligatoryjny dla wszystkich zatrudnionych, z wyjątkiem sektora rolnego Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Drugi filar
tworzą Otwarte Fundusze Emerytalne. W III filarze, oprócz grupowej formy oszczędzania na
emeryturę w Pracowniczych Programach Emerytalnych (PPE), istnieją dwie, wsparte zachętami podatkowymi formy indywidualnego oszczędzania kapitału. Są to Indywidualne Konta
Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) (Łuszczyk
2015, s. 46).
Otwarte Fundusze Emerytalne
Przedmiotem działalności Otwartych Funduszy Emerytalnych jest "gromadzenie środków
pieniężnych i ich lokowanie z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu emerytury po
osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego (...) (Ustawa z 1997 roku, art. 2, ust. 2). Zgodnie
z zapisami ustawy osoby urodzone po 31 grudnia 1968 roku były zobowiązane do przystąpienia do OFE. Z kolei ubezpieczonym urodzonym po 31 grudnia 1948 roku, a przed
1 stycznia 1969 roku, z wyjątkiem osób już pobierających emeryturę, ustawodawca pozostawił dobrowolność w tym zakresie (Ustawa z 1998 roku, art. 111, ust. 2-3).
Zasady dystrybucji składki do Otwartych Funduszy Emerytalnych podlegały od początku
wejścia w życie reformy emerytalnej zmianom. Od 1 stycznia 1999 roku do 30 kwietnia 2011
roku 12,22% składki emerytalnej obejmowała część repartycyjną odprowadzaną do ZUS.
7,3% składki stanowiła część kapitałową w całości odprowadzaną do OFE (Wieteska 2011, s.
37-49). Ustawa z dnia 25 marca 2011 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń wprowadziła zmiany dotyczące sposobu jej podziału.
Od 1 maja 2011 roku część kapitałowa składki przekazywana do OFE była lokowana na mające charakter kapitałowy subkonta w ZUS (tabela 1). Działania takie miały przede wszystkim
na celu poprawę relacji deficytu i długu publicznego do PKB.
Tabela 1. Podział kapitałowej składki OFE zgodnie z ustawą z 31 grudnia 2011 roku (w%)
Okres, którego dotyczą wpłaty

OFE

ZUS

V. 2011 do XII. 2012

2,3

5,0

I – XII. 2013

2,8

4,5

I – XII. 2014

3,1

4,2

I.2015 do XII. 2015

3,3

4,0

od I. 2016

3,5

3,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ustawa z 2011 roku, art. 21-22.

W 2014 roku dokonane zostały daleko idące zmiany w funkcjonowaniu OFE. Najistotniejsza
odnosi się do umorzenia przez OFE 51,5% jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku każdego członka otwartego funduszu emerytalnego na dzień 31 stycznia 2014 roku
i przekazania do ZUS aktywów o wartości odpowiadającej sumie wartości umorzonych jednostek rozrachunkowych. Ustawodawca unormował także działania odnośnie do aktywów
przekazanych ZUS (Olejnik 2009, s. 77-85). Te ostatnie, mające formę skarbowych papierów
wartościowych (obligacje i bony emitowane przez Skarb Państwa) zostały przedstawione
przez ZUS do nabycia Skarbowi Państwa w zamian za gwarancję wypłaty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych świadczeń emerytalnych odpowiadających zewidencjonowanej na subA. Oręziak (2014) uważa wręcz, że za beneficjentów wprowadzenia OFE absolutnie nie można poczytać społeczeństwa. Zdaniem autorki rozwój prywatnego sektora emerytalnego nosi wyraźne antyspołeczne znamię.
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kontach wartości tych aktywów. Pozostała grupa przekazanych aktywów została przeniesiona
przez ZUS do Funduszu Rezerwy Demograficznej (Nowicki 2014, s. 15).
W myśl ustawy (2013, art. 11, ust. 1-2) wprowadzono również dobrowolność uczestnictwa w OFE. Na podstawie złożonego przez ubezpieczonego oświadczenia o wyborze Otwartego Funduszu Emerytalnego, 2,92% podstawy wymiaru składki jest odprowadzana przez
ZUS do OFE, natomiast 4,38% ewidencjonowana na subkoncie w ZUS (Ustawa z 2013 roku,
art. 5, ust. 3, lit. a). Istotną zmianą wynikającą z ustawy z 2013 roku jest również mechanizm
tzw. suwaka. W okresie 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego członka OFE środki
zgromadzone w Funduszach będą stopniowo przekazywane do ZUS (Ustawa z 2013a roku,
art. 4, ust. 12). Ustawa zakazuje także inwestowania przez Otwarte Fundusze Emerytalne
w obligacje skarbowe oraz w inne instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa.
Oznacza to, że Fundusze będą mogły inwestować w większym stopniu m.in. w akcje, obligacje samorządowe, drogowe oraz korporacyjne.
Rysunek 1. Podział składki emerytalnej zgodnie z Ustawą z 31 grudnia 2013 roku
Składka emerytalna
19,52%

Składka - pracodawca
9,76%

Składka - pracownik
9,76%

2,46%

7,3%

lub

FUS (12,22%)
Konto ubezpieczonego
w ZUS
19,52%

FUS (7,3%)
Subkonto w
ZUS

FUS (4,38%)
Subkonto w
ZUS

FUS (2,92%)
OFE

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ustawa z 6 grudnia 2013 roku, art. 5.
FUStakże
(2,92%)
Zmiany na mocy wzmiankowanej Ustawy z 25 stycznia 2013 roku dotyczyły
polityki i limitów inwestycyjnych Otwartych Funduszy Emerytalnych. Ustawodawca dał FunduOFE
szom możliwość bardziej agresywnego inwestowania. Limity łącznej wartości aktywów
OFE
ulokowanych w akcjach prezentuje tabela 2. Ponadto wprowadzono nowe ograniczenia na
inwestycje Funduszy w aktywa denominowane w walucie obcej. Część z nich zainwestowanych w tego rodzaju instrumenty nie mogła przekroczyć 10% wartości aktywów Funduszu do
31 grudnia 2014 roku i 20% w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.
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Tabela 2. Udział akcji w wartościach aktywów OFE według Ustawy z 25.01.2014
Termin

Udział (w %)

do 31.XII.2014

< 75

do 31.XII.2015

< 55

do 31.XII.2016

< 35

do 31.XII.2017

< 15

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Ustawa z 6 grudnia 2013 roku, art. 35).

W odniesieniu do polityki inwestycyjnej OFE dokonano również zmiany zasad dotyczących indeksu referencyjnego (benchmarku), z którym porównywane są wyniki poszczególnych Funduszy. Dodatkowo, ustawa nie przewiduje jakiejkolwiek minimalnej stopy zwrotu
z inwestycji. OFE powinny natomiast określić w prospekcie informacyjnym deklarację zasad
polityki inwestycyjnej, cel inwestycyjny i wskaźniki, do których będą odnoszone osiągane
przez nie stopy zwrotu. Te ostatnie wraz ze stanem konta, informacjami o ryzykach inwestycyjnych oraz wysokością opłat muszą być przesyłane członkom Funduszy. Publikowane informacje na temat tych ostatnich powinny przedstawiać ich sytuację finansową w sposób zrozumiały, obiektywny i rzetelny (zob. szerzej Ustawa z 2013 roku, art. 28, pkt. 1-5).
Zasygnalizowane wyżej uwagi wyraźnie wskazują, iż kolejne zmiany legislacyjne w systemie emerytalnym ograniczają udział jego kapitałowej części. W konsekwencji działalność
Otwartych Funduszy Emerytalnych również jest marginalizowana. W debacie na temat zasadności współistnienie obu filarów, rozważa się nawet możliwość wycofania się z modelu
OFE i doskonalenie systemu repartycyjnego, opartego na solidarności międzypokoleniowej.
Z tego względu w dalszej części opracowania podjęto próbę analizy rocznych stóp zwrotu
OFE w zależności od sytuacji gospodarczej kraju oraz koniunktury na rynku kapitałowym.
Analiza różnic stóp zwrotu OFE
W pierwszej kolejności podjęto próbę analizy różnic między stopami zwrotu aktywów
OFE, zaprezentowanymi w tabeli 3. W tym celu posłużono się analizą ANOVA. Dla zweryfikowania hipotezy o normalności rozkładu stóp zwrotu OFE w poszczególnych latach,
w pierwszej kolejności przeprowadzono testy Kołmogorowa-Smirnowa (K-S), Kołmogorowa-Smirnowa z poprawką Lillieforsa oraz test W Shapiro-Wilka analizowanych Funduszy.
Tabela 3. Roczne stopy zwrotu OFE w poszczególnych latach 2000-2013 (w %)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Allianz Polska OFE

OFE

15

7

14

11

12

11

6

7

–12

13

11

–4

18

6

AEGON OFE

13

3

13

10

14

13

15

6

–13

14

10

–5

16

5

Pekao OFE

10

9

7

10

17

12

21

7

–14

14

11

–5

16

7

OFE Pocztylion

17

2

10

10

14

15

17

5

–13

13

11

–6

15

8

AXA OFE

15

8

10

10

16

14

16

6

–13

14

10

–3

15

6

Amplico OFE

11

2

13

12

15

16

16

7

–14

14

11

–5

17

8

Generali OFE

16

6

13

12

15

15

18

6

–13

15

9

–4

15

7

ING OFE

16

8

17

11

14

16

17

5

–15

14

12

–5

17

8

OFE WARTA

18

1

10

12

16

14

17

4

–14

13

11

–4

16

7

OFE PZU Złota Jesień

10

10

14

12

14

14

17

7

–14

14

11

–5

16

7

PKO BP Bankowy OFE

8

4

17

11

16

12

15

4

–14

15

11

–5

16

8

Aviva OFE Aviva BZ
WBK

13

10

12

10

13

15

15

7

–15

13

11

–5

17

6

Nordea OFE

10

10

15

11

13

14

15

6

–13

13

12

–4

18

8

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisji Nadzoru Finansowego.
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Wskazały one w zdecydowanej większości przypadków (oprócz 2006 roku dla testu
W Shapiro-Wilka i w 2010 roku dla testu Kołmogorowa-Smirnowa z poprawką Lillieforsa),
że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy o normalności rozkładu stóp zwrotu OFE w poszczególnych latach (tabela 4).
Tabela 4. Wyniki testów na normalność rozkładu stóp zwrotu OFE w latach 2000-2013
Wyszczególnienie

K-S

Lillieforsa

W

p

2000

p > ,20

p > ,20

0,951711

0,624435

2001

p > ,20

p > ,20

0,877875

0,066745

2002

p > ,20

p > ,20

0,974209

0,938918

2003

p > ,20

p > ,20

0,932455

0,366820

2004

p > ,20

p > ,20

0,967400

0,861434

2005

p > ,20

p > ,20

0,975708

0,951849

2006

p > ,20

p > ,20

0,831882

0,016726

2007

p > ,20

p > ,20

0,915604

0,218699

2008

p > ,20

p > ,20

0,983895

0,993211

2009

p > ,20

p > ,20

0,964600

0,822612

2010

p > ,20

p < ,01

0,894274

0,111611

2011

p > ,20

p > ,20

0,972801

0,925301

2012

p > ,20

p > ,20

0,960958

0,768382

2013

p > ,20

p > ,20

0,948367

0,573768

Źródło: opracowanie i obliczenia własne danych Komisji Nadzoru Finansowego.

Przeprowadzono w konsekwencji badanie jednorodności rozkładów stóp zwrotu poszczególnych funduszy w oparciu o testy Levene’a oraz Browna-Forsythe’a. Wskazały one wartości p = 0,99 potwierdzając jednorodność rozkładów stóp zwrotu w analizowanych okresach.
Zastosowano zatem test F, którego wynik wyniósł 0,06. Analiza wariancji wykazała brak
istotnych różnic między rozpatrywanymi średnimi stopami zwrotu OFE (p=1,0 > α=0,05).
Średnie stopy zwrotu poszczególnych OFE bowiem nie różnią się istotnie. Nie występuje zatem żadna para OFE, wśród 13 badanych, których stopy zwrotu osiągałyby istotnie różne
wartości. Hipotezę odniesioną do różnic w zakresie rentowności pomiędzy poszczególnymi
Funduszami należy odrzucić.
Podkreślić należy, iż wynik analizy ANOVA jest konsekwencją stosowanych przepisów
prawa. Politykę lokacyjną otwartych funduszy emerytalnych ograniczały przed wprowadzonymi zmianami w 2014 roku limity inwestycyjne, ściśle określające rodzaj i ilość instrumentów finansowych, powiązane bezpośrednio z ryzykiem, jakie niesie za sobą lokowanie środków finansowych w określone grupy instrumentów. Minimalną, akceptowaną zyskowność
inwestycji zapewniał mechanizm minimalnej wymaganej stopy zwrotu. Ta pierwsza stanowiła stopę zwrotu niższą o 50% od średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich Funduszy, lub
o 4 punkty procentowe, w zależności od tego, która z tych wielkości była niższa. Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich funduszy, obejmująca ostatnie 36 miesięcy, podawana jest do
publicznej wiadomości przez Komisję na koniec każdego miesiąca kończącego kwartał. W
sytuacji, w której stopa zwrotu Funduszu była niższa od minimalnej wymaganej, powstały
niedobór pokrywany był w pierwszej kolejności ze środków pochodzących z utworzonego w
tym celu rachunku rezerwowego, na który były przekazywane środki powszechnego towarzystwa, a w drugiej kolejności - ze środków własnych PTE.
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Analiza zależności między stopami zwrotu OFE a koniunkturą gospodarczą i na rynku
kapitałowym
W celu zweryfikowania występowania zależności między stopami zwrotu a koniunkturą
gospodarczą przeprowadzono analizę regresji liniowej oraz korelacji Pearsona stóp zwrotu
OFE i dynamiki PKB w okresie 2000-2013. Zmiany PKB przedstawiono w tabeli 5. Analiza
korelacji wskazała na brak liniowej zależności stóp zwrotu OFE ze zmianami poziomu PKB
w badanym okresie. Otrzymane wyniki wskazały na korelację 0,012 przy braku jej istotności
określając wartość p (0,87) > α. Nie występuje zatem liniowa współzależność stanu gospodarki mierzona zmianą PKB ze stopą zwrotu generowaną przez OFE. Analiza regresji liniowej również wykazała brak zależności powyższych zmiennych, wskazując wartość p (0,87) >
α oraz współczynnik kierunkowy funkcji regresji na poziomie 0,05. W związku w otrzymanymi wynikami, hipotezę mówiącą o zależności stóp zwrotu od koniunktury gospodarczej
należy odrzucić.
Tabela 5. Zmiana PKB oraz indeksu WIG w latach 2000-2013 (w %)
Rok

Zmiana PKB

Stopa zwrotu WIG

2000

2,40

–3,47

2001

0,20

–26,94

2002

2,20

9,68

2003

4,70

38,99

2004

4,00

38,56

2005

4,40

20,22

2006

6,60

28,43

2007

6,50

–0,87

2008

2,90

–56,79

2009

3,30

42,39

2010

4,70

22,03

2011

4,90

–26,74

2012

0,70

–0,66

2013

1,60

16,54

Źródło: opracowanie i obliczenia własne na podstawie danych GUS i GPW.

Analiza zależności stóp zwrotu OFE od zmian indeksu WIG wskazała na ich silną korelację na poziomie 0,79, przy wartości p (0,00) < α. Analiza regresji liniowej dla poziomu wynoszącego 295,58 potwierdza hipotezę, iż zmiana stóp zwrotu OFE towarzyszy zmianom stóp
zwrotu WIG. Ponadto współczynnik kierunkowy funkcji regresji wyniósł 0,24, co oznacza, że
wzrost/spadek wartości indeksu WIG o 1 punkt procentowy spowoduje wzrost/spadek wartości aktywów OFE o 0,24 pp. W tabeli 6 przedstawiono skumulowane stopy zwrotu poszczególnych Otwartych Funduszy Emerytalnych w latach 2000-20132.

Przedstawione w artykule badania dotyczące skumulowanych stóp zwrotu nie odnoszą się do wartości jednostki przypisanej każdemu ubezpieczonemu, nie zaś do wartości portfela inwestycyjnego OFE. Analizowane stopy
zwrotu są więc jednakowe dla każdego uczestnika OFE, w tym dla nowych ubezpieczonych. Warto zaznaczyć,
że stopy zwrotu przedstawiają wartości historyczne, więc na dany okres przedstawiają taką samą informację dla
ubezpieczonego lub przystępującego do ubezpieczenia.
2
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Tabela 6. Stopy zwrotu OFE narastająco w latach 2000-2013 (w %)
Wyszczególnienie

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Allianz Polska OFE

15

23

41

56

74

94

125

140

111

140

166

154

200

219

AEGON OFE

13

16

31

45

65

87

116

129

99

127

149

137

176

191

Pekao OFE

10

20

29

42

66

86

125

141

106

134

159

145

185

206

OFE Pocztylion

17

19

31

44

65

89

121

131

102

129

155

139

176

197

AXA OFE

15

24

36

50

74

98

130

144

114

143

168

159

198

216

Amplico OFE

11

12

27

42

64

90

120

136

103

133

159

147

189

212

Generali OFE

16

23

38

55

79

105

143

157

123

157

181

170

210

231

ING OFE

16

24

45

62

84

114

150

163

124

155

186

173

218

245

OFE WARTA

18

20

32

48

72

96

130

140

106

133

159

148

188

210

OFE PZU Złota
Jesień

10

21

38

54

77

101

135

152

116

145

173

158

199

220

PKO BP Bankowy
OFE

8

12

31

46

69

90

119

126

95

124

149

137

176

198

Aviva OFE Aviva
BZ WBK

13

24

39

52

73

99

130

147

109

136

163

150

192

210

Nordea OFE

10

21

40

55

75

98

129

141

110

136

163

153

197

222

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KNF.

Zgodnie z zaprezentowanymi w tabeli 6 danymi, należy zauważyć, że OFE wygenerowały
dodatnie skumulowane stopy zwrotu w każdym analizowanym okresie. Dodatkowo w celu
określenia trendu skumulowanej stopy zwrotu posłużono się analizą regresji liniowej. Dla
poziomu ufności 0,95, empirycznej wartości testów istotności t równego 14,48 oraz testu F
wynoszącego 259,83 należy uznać że zmiana stóp zwrotu OFE pozostawała w trendzie wzrostowym. Współczynnik kierunkowy funkcji regresji liniowej oszacowano na poziomie 0,149
(dopasowanie funkcji regresji R2 wyniosło 0,96).
Regresja liniowa potwierdziła, że OFE wygenerowały dodatnie skumulowane stopy zwrotu w każdym analizowanym okresie. Zbadano również, czy istnieją istotne statystycznie różnice między stopami zwrotu OFE w okresach spadku i wzrostu wartości indeksu WIG Przeprowadzone testy Kołmogorowa-Smirnowa, Kołmogorowa-Smirnowa z poprawką Lillieforsa
oraz test W Shapiro-Wilka wskazały na brak normalności rozkładów w obu grupach stóp
zwrotu. Zastosowano zatem test Kruskala-Wallisa, który wskazał, że między zmianami wartości aktywów OFE istnieją istotne różnice w zależności od stanu rynku kapitałowego
(p=0,00). Przeprowadzone testy Levene’a oraz Browna-Forsythe’a wskazujące na wartości p
= 0,00 potwierdziły brak jednorodności rozkładów stóp zwrotu poszczególnych funduszy. W
dalszej kolejności zatem zastosowano test Welcha, którego wynik wyniósł 49,5. Analiza wariancji wykazała na występowanie istotnych różnic między rozpatrywanymi średnimi stopami
zwrotu OFE (p=0,0 > α=0,05). Te ostatnie w okresach wzrostu wartości WIG były istotnie
wyższe od stóp zwrotu OFE w latach spadkowych wartości WIG. Co więcej, średnie stopy
zwrotu OFE zawsze były dodatnie, tj. w okresach zwiększenia wartości WIG wyniosły 12,5%
w stosunku rocznym, a spadku 3,9%. Biorąc pod uwagę powyższe wyniki należy wnioskować, że skumulowane stopy zwrotu OFE pozostawały w trendzie wzrostowym w analizowanym okresie.
Podsumowanie
Z uwagi na uzyskanie istotnych i jednoznacznych wyników badań dotyczących stóp zwrotu OFE oraz ich ryzyka w okresie 2000-2013 przeprowadzonych na grupie 13 funduszy, należy stwierdzić, że:
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-

Otwarte Fundusze Emerytalne w okresie 1999-2013 wygenerowały dodatnie skumulowane stopy zwrotu,
średnie stopy zwrotu poszczególnych OFE nie różnią się istotnie,
zmiany stóp zwrotu OFE nie zależą od koniunktury gospodarczej wyrażonej
w zmianach PKB,
zmiany stóp zwrotu zależą od zmian cen akcji notowanych na GPW, jednak występują
z czterokrotną mniejszą siłą,
zmiany stóp zwrotu w okresach spadku wartości WIG wyniosły średnio 4%, natomiast
wzrostu przeciętnie 12,5%.
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Wyzwania i perspektywy demograficzne państw europejskich
Streszczenie
Celem artykułu jest wskazanie na wybrane procesy demograficzne, których konsekwencje
mają i będą mieć w przyszłości zasadniczy wpływ na funkcjonowanie państw europejskich.
Znaczenie poszczególnych krajów związane jest bezpośrednio z ich potencjałem demograficznym, którego wielkość ulega gwałtownym zmianom w ostatnich latach. Prawidłowa diagnoza
występujących problemów demograficznych wymaga zastosowania właściwych narzędzi poznawczych służących do ich opisu. Do wyjaśnienia zachodzących współcześnie procesów demograficznych autor zastosował nie tylko klasycznie stosowane narzędzia demograficzne, ale
wykorzystał również inne rzadziej wykorzystywane metody m.in. metody demografii potencjalnej. Porównując poszczególne państwa europejskie uwypuklono różnice w zakresie ich potencjalnych zdolności do reprodukcji, wielkości obciążenia demograficznego czy zaawansowania procesów starzenia się populacji. Zaproponowano również miarę, która może stanowić
punkt odniesienia przy wyznaczaniu ustawowego wieku przejścia na emeryturę. Aktualne prognozy demograficzne wskazują na niekorzystne perspektywy rozwoju demograficznego dla
wielu państw europejskich oraz dla całego kontynentu.
Słowa klucze: demografia potencjalna, starzenie się populacji, wiek emerytalny, prognozy
demograficzne
Challenges and demographic prospects of European countries
Abstract
The aim of the article is to indicate selected demographic processes, their consequences
and how they will have a major future impact on the functioning of the European countries.
The importance of individual countries is directly connected to their demographic potential,
the size of which has been changing rapidly in recent years. A proper diagnosis of the existing
demographic problems requires the use of appropriate cognitive tools for their description. To
explain the ongoing contemporary demographic processes the author applied not only conventionally used demographic tools, but also used other less frequently used approaches
among other methods of potential demography. Comparing different European countries
highlights the differences in terms of their potential ability to reproduce, the size of the demographic burden or advanced aging populations. The author proposed a measure which may be
a reference point in determining the statutory retirement age. Current demographic projections
indicate that adverse demographic prospects for many European countries and for the whole
continent.
Keywords: potential demography, population aging, pension age, demographic forecast
JEL CODE: J11, J14
Wstęp
Podstawową cechą procesów demograficznych w Europie jest zmniejszanie się tempa ich
rozwoju, czego rezultatem są m.in. niekorzystne zmiany w zakresie struktury ludności według
wieku. Wśród większości państw europejskich coraz większy odsetek stanowią osoby będące
już w wieku poprodukcyjnym albo bliskie osiągnięcia tego wieku. Tempo zaludnienia Europy
ulega zmniejszeniu, a w niektórych obszarach kontynentu pojawia się nawet zjawisko depopulacji. Potencjał demograficzny Europy traci na znaczeniu na tle pozostałych kontynentów,
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zwłaszcza w konfrontacji z dynamicznym wzrostem zaludnienia w krajach trzeciego świata.
W rezultacie w wielu krajach Europy należy oczekiwać wzrostu ryzyka ich stabilnego funkcjonowania m.in. w zakresie opieki zdrowotnej, opieki socjalnej czy systemu emerytalnego.
Państwa europejskie próbują tym trendom przeciwdziałać np. poprzez zwiększenie wydatków
na politykę pronatalistyczną, zachęcanie do napływu imigrantów czy podwyższanie ustawowych granic w zakresie możliwości przejścia na emeryturę.
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na wybrane procesy demograficzne jak starzenie się populacji czy wzrost obciążenia demograficznego osób w wieku produkcyjnym, których konsekwencje mogą zagrozić stabilnemu funkcjonowaniu państw europejskich. Jednakże prawidłowa diagnoza występujących problemów demograficznych wymaga zastosowania
właściwych narzędzi poznawczych służących do ich pomiaru. W celu wyjaśnienia zachodzących współcześnie procesów demograficznych autor wykorzystał oprócz klasycznie stosowanych metod badawczych także inne rzadziej używane sposoby analizy zjawisk ludnościowych
jak metody demografii potencjalnej (Panush, Peritz 1996, s. 27, Murkowski 2015, s. 15-24,
Blangiardo, Rimoldi 2013) czy alternatywne sposoby pomiaru zaawansowania procesów starzenia się populacji ludzkich (Abramowska-Komon 2011). Podstawową zaletą metod demografii potencjalnej jest możliwość przypisywania różnego znaczenia poszczególnym grupom
wiekowym danej populacji, w zależności od ich potencjału życiowego. Natomiast zaletą alternatywnego pomiaru procesu starzenia się ludności jest zróżnicowanie wieku, oznaczającego granicę pomiędzy osobami w wieku średnim a osobami w wieku starczym dla poszczególnych populacji. W celu oszacowania przyszłych trendów demograficznych wykorzystano
prognozę liczby ludności Eurostatu „EUROPOP2013”, sporządzoną dla państw Unii Europejskiej (UE) oraz członków Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Ponadto,
na potrzeby niniejszego artykułu przyjęto za okres produkcyjny wiek od 20 do 65 lat.
Potencjał demograficzny
Znaczenie poszczególnych krajów związane jest bezpośrednio z ich potencjałem demograficznym, którego wielkość ulega gwałtownym zmianom w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat. Potencjał demograficzny można zdefiniować, jako zdolność populacji do odtwarzania
swojej liczebności przy zachowaniu korzystnych relacji w strukturze ludności według wieku
(w szczególności relacji pomiędzy grupami osób będących w wieku przedprodukcyjnym,
produkcyjnym i poprodukcyjnym). Potencjał demograficzny poszczególnych państw określa
się najczęściej analizując dynamikę liczby ludności danej populacji, przy czym należy zaznaczyć, że jest to podejście uproszczone i nieodzwierciedlające w pełni złożoności tego pojęcia.
W demografii potencjalnej jako wyraz potencjału demograficznego wykorzystuje się pojęcie
całkowitego potencjału życiowego (PC), który oznacza łączną liczbę lat jaką mają do przeżycia członkowie danej populacji. Miara odzwierciedla nie tylko samą liczebność danej populacji, ale również charakteryzuje jej strukturę według płci i wieku, w zależności od wielkości
przeciętnego dalszego trwania życia jej poszczególnych grup wiekowych. Ponadto, do porównań pomiędzy poszczególnymi państwami można wykorzystać również średni potencjał
życiowy, który oznacza przeciętną liczbę lat jaką ma do przeżycia typowy jej mieszkaniec
(jest ilorazem całkowitego potencjału życiowego oraz przeciętnej liczby ludności). Miernik
ten może stanowić syntetyczny wskaźnik potencjału demograficznego danej populacji.
Szczegółowe zasady kalkulacji całkowitego potencjału życiowego i jego różnych wariantów
możemy znaleźć w pracy Egona Vielrosego (1956).
Populacja 28 państw UE liczyła w 2014 roku około 508 milionów osób, które miały łącznie do przeżycia około 20 949 milionów lat. W perspektywie kolejnych dziesięcioleci ludność
UE będzie się nieznacznie zwiększać osiągając w 2050 roku poziom około 525 milionów
osób, a jej całkowity potencjał życiowy zwiększy się do ponad 22 530 milionów lat. Przewidywane zmiany w zakresie liczby ludności do 2050 roku wskazują, że będziemy mieli do
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czynienia ze zjawiskiem depopulacji w krajach wschodniej części UE (w szczególności
w krajach postsocjalistycznych) oraz Niemczech, Hiszpanii czy Portugalii. Procesy depopulacyjne wystąpią najsilniej w krajach bałtyckich, a populacja Polski zmniejszy się do poniżej 35
milionów osób w 2050 roku – spadek o 8,5% w stosunku do 2014 roku. W tym samym okresie całkowity potencjał życiowy ludności Polski spadnie jeszcze silniej do około 1 350 milionów lat – spadek aż o 11,5% w stosunku do 2014 roku. Zmiana ta będzie miała miejsce pomimo przewidywanego wzrostu przeciętnego dalszego trwania życia mieszkańców Polski o
około 5 lat dla kobiet i 7 lat dla mężczyzn, co świadczy o starzeniu się struktury ludności według wieku tej populacji. Z drugiej strony w krajach północnej i środkowej Europy wystąpi
tendencja przeciwna, bo przewiduje się wzrost zaludnienia w takich państwach jak Wielka
Brytania, Norwegia, Islandia, Szwecja, Szwajcaria, Francja czy kraje Beneluksu. Należy
oczekiwać, że w 2050 roku populacja Wielkiej Brytanii będzie liczyła aż 77 milionów osób –
najwięcej ze wszystkich analizowanych państw. Populacje Francji i Niemiec mają wtedy liczyć około 74,5 miliona osób, choć znacznie będą się różniły w zakresie całkowitego potencjału życiowego na korzyść Francji, która ma charakteryzować się wtedy wyraźnie młodszą
strukturą ludności według wieku. Analogiczne relacje będzie można zaobserwować w 2050
roku także dla takich par państw jak Holandia i Rumunia, Czechy i Szwajcaria, Norwegia i
Portugalia czy Irlandia i Bułgaria (tabela 1).
Tabela 1. Liczba ludności i jej potencjał życiowy
Ludność [mln]
PC [mln lat]
2014 2030 2050 2014 2030 2050
Austria
8,5
9,3
9,7 354 380 402
Belgia
11,2 12,9 14,8 476 556 656
Bułgaria
7,2
6,5
5,8 254 230 217
Chorwacja 4,2
4,1
3,8 162 155 150
Cypr
0,9
0,9
1,0
39
39
44
Czechy
10,5 10,8 11,1 416 421 454
Dania
5,6
6,1
6,4 236 255 280
Estonia
1,3
1,2
1,1
51
46
45
Finlandia
5,5
5,9
6,2 227 246 267
Francja
66,2 70,5 74,4 2931 3074 3322
Grecja
10,9 10,1 9,1 442 389 354
Hiszpania 46,5 44,5 45,6 1992 1759 1829
Kraj

Łotwa
Malta
Niemcy
Polska
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Węgry
W. Bryt.
Włochy

Ludność [mln]
2014 2030 2050
2,0
1,6
1,5
0,4
0,5
0,5
81,0 79,7 74,5
38,0 37,5 34,8
10,4 9,8
8,8
19,9 19,0 17,9
5,4
5,3
4,9
2,1
2,1
2,1
9,7 11,0 12,5
9,9
9,7
9,3
64,6 70,6 77,3
60,8 64,2 67,0

Kraj

Holandia

16,9

17,6

17,4

718

728

731

UE

508

519

526

Irlandia
Litwa
Luksemb.

4,6
2,9
0,6

4,6
2,2
0,8

5,0
1,9
1,1

213
108
25

208
79
36

228
77
49

Islandia
Norwegia
Szwajcaria

0,3
5,1
8,2

0,4
6,4
9,6

0,4
7,7
10,9

PC [mln lat]
2014 2030 2050
72
59
58
18
19
20
3177 3063 2909
1518 1443 1344
420 372
332
743 719
707
215 200
179
84
82
84
417 482
562
364 363
365
2793 3 062 3432
2486 2 580 2735
2094 2103 2183
9
6
0
15
17
19
228 286
349
354 412
476

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

Kraje Europy można w 2014 roku podzielić na dwie grupy w zależności od poziomu ich
potencjału demograficznego. Kraje postsocjalistyczne charakteryzowały się średnim potencjałem życiowym na poziomie wyraźnie poniżej 40 lat. Ponadto, w skład tej grupy wchodziła
także populacja Niemiec, która pomimo wysokich wartości długości średniego życia swoich
obywateli, charakteryzowała się niekorzystną strukturą ludności według wieku. Z drugiej
strony kraje północnej, południowej i wschodniej części Europy charakteryzowały się wtedy
wysokimi wartościami potencjału demograficznego swoich mieszkańców na poziomie od 40
do nawet 47 lat dla mieszkańców Islandii czy Irlandii. Przewiduje się, że w kolejnych latach
pomimo wzrostu przeciętnego dalszego trwania życia we wszystkich analizowanych pań114
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stwach europejskich, grupa państw o relatywnie małym potencjale życiowym będzie obejmować od 2030 roku nie tylko kraje środkowej i wschodniej Europy, ale również państwa
z jej południowej części. Natomiast wysokie wartości potencjału demograficznego notowane
będą głównie w krajach zachodniej i północnej części Europy (rysunek 1).
Rysunek 1. Średni potencjał życiowy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

Starzenie się ludności
Starzenie się społeczeństw – wzrost odsetka osób starszych w populacji – to proces szeroko dyskutowany przez demografów, ekonomistów czy polityków społecznych, ponieważ jego
konsekwencje wywierają istotny wpływ na funkcjonowanie wielu drogich programów rządowych takich jak np. system emerytalny czy system opieki nad osobami starszymi. Dlatego
niezwykle ważne wydają się kwestie właściwego pomiaru zaawansowania tego zjawiska,
w szczególności w czasach niezwykle dynamicznej poprawy statystyk umieralności czy długości życia w zdrowiu. Najczęściej wykorzystywaną miarą służącą pomiarowi zaawansowania procesów starzenia się populacji ludzkich jest odsetek osób w wieku 60 lub 65 lat i więcej
w całej populacji. Jednakże sam moment, w którym daną osobę uznaje się za starą jest płynny
i zmienia się wraz z wydłużaniem się przeciętnego dalszego trwania życia. Z punktu widzenia
tego procesu dzisiejsi sześćdziesięciolatkowie nie mają takiego samego znaczenia jak ci
sprzed stu lat, czy sześćdziesięciolatkowie w krajach rozwiniętych jak ci mieszkający w miejscach o znacznie niższych wartościach długości trwania życia. Dla właściwego pomiaru zaawansowania starzenia się populacji niezwykle ważne jest to jak zdefiniujemy starość, czyli
jaki wiek uznamy za granicę pomiędzy wiekiem średnim a starczym. Określając perspektywy
demograficzne państw Europy w zakresie starzenia się ich populacji wykorzystano dwie miary zaawansowania tego procesu: miarę klasyczną, jaką jest odsetek osób w wieku 65 lat i więcej w populacji, oraz miarę alternatywną zaproponowaną przez Wolfganga Lutza, Warrena
Sandersona i Sergeia Scherbova (2005a, 2005b, 2008, 2008) jaką jest odsetek osób, którym
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pozostało przeciętnie jeszcze 15 lat życia. W alternatywnym ujęciu tego procesu wraz ze
wzrostem długowieczności rośnie minimalny wiek ludzi, których uznaje się za starych.
Na podstawie tradycyjnego ujęcia za osoby stare wśród mieszkańców UE uznalibyśmy
w 2014 roku 92 miliony osób, podczas gdy w alternatywnym podejściu za takie osoby uznamy tylko około 62 milionów osób (tabela 2). Wyniki pomiaru zaawansowania procesu starzenia się populacji są ściśle skorelowane z tym, jaką definicję osoby starej uznamy za właściwą.
Wśród 28 państw UE było w 2014 roku aż 18,7% osób będących w wieku 65 lat i więcej,
podczas gdy tylko 12,3% ludności 28 państw UE pozostało 15 i mniej lat życia. W państwach
takich jak Niemcy, Włochy, Grecja czy Portugalia osoby powyżej 65 lat stanowiły w 2014
roku ponad 20% ich populacji. Z drugiej strony wśród państw o najmłodszej strukturze ludności według wieku znajdowały się wtedy takie kraje Irlandia, Islandia, Słowacja czy Cypr (rysunek 2). Natomiast zastosowanie alternatywnego podejścia do pomiaru starzenia się populacji spowodowało diametralną zmianę terytorialnego zróżnicowania państw europejskich
w zakresie tego procesu. Za państwa z wysokim odsetkiem osób starych w populacji uznamy
w 2014 roku kraje wschodniej i środkowej części Europy, w szczególności Bułgarię, kraje
bałtyckie, Rumunię, Chorwację, Węgry i Niemcy. Jako próg starości przyjmuje się dla tych
państw wartości około 64 lat dla mężczyzn oraz około 68 lat dla kobiet, a nie jak dla niektórych państw zachodniej Europy nawet 75 lat dla kobiet czy 70 lat dla mężczyzn, czego przyczyną są różnice w zakresie ich przeciętnego dalszego trwania życia. Z drugiej strony do grupy państw z niskim odsetkiem osób, którym pozostało jeszcze mniej niż 15 lat życia należeć
będą głównie kraje zachodniej i północnej części Europy takie jak m.in. Irlandia, Francja czy
kraje skandynawskie (rysunek 3).
Rysunek 2. Odsetek osób w wieku 65 lat i więcej w populacji

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat
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Rysunek 3. Odsetek osób, którym zostało 15 i mniej lat życia w populacji

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat
Tabela 2. Liczba osób w wieku ponad 65 lat oraz osób, którym zostało 15 i mniej lat życia
Liczba osób 65+ Liczba osób 15–
Liczba osób 65+
Kraj
2014 2030 2050 2014 2030 2050
2014 2030 2050
Austria
1,6 2,2 2,7 1,0 1,2 1,6 Łotwa
0,4
0,4
0,4
Belgia
2,0 2,8 3,4 1,3 1,6 2,0 Malta
0,08 0,11 0,12
Bułgaria
Niemcy
1,4 1,6 1,7 1,3 1,3 1,2
17,0 22,4 23,7
Chorwacja
0,8 1,0 1,1 0,6 0,7 0,7 Polska
5,8
8,5 10,4
Cypr
0,12 0,19 0,26 0,07 0,11 0,15 Portugalia
2,1
2,6
3,1
Czechy
Rumunia
1,9 2,4 3,0 1,3 1,7 1,9
3,3
4,0
5,0
Dania
Słowacja
1,0 1,4 1,5 0,6 0,9 0,9
0,7
1,1
1,5
Estonia
0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 Słowenia
0,4
0,5
0,6
Finlandia
1,1 1,4 1,5 0,6 1,0 0,9 Szwecja
1,9
2,4
2,8
Francja
Węgry
12,0 16,4 18,7 6,6 9,3 10,9
1,7
2,1
2,6
Grecja
2,3 2,6 3,1 1,5 1,6 1,9 W. Brytania 11,4 15,1 18,5
Hiszpania
8,5 11,3 15,2 5,0 6,2 8,8 Włochy
13,1 16,3 20,0
Holandia
UE
3,0 4,3 4,7 1,8 2,6 3,0
95,0 124,8 147,9
Irlandia
0,6 0,9 1,2 0,4 0,5 0,7 Islandia
0,04 0,07 0,09
Litwa
0,5 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 Norwegia
0,8
1,2
1,7
Luksemburg 0,08 0,13 0,21 0,05 0,07 0,11 Szwajcaria
1,4
2,1
2,8
Kraj

Liczba osób 15–
2014 2030 2050
0,3
0,04
12,2
4,1
1,4
2,9
0,6
0,2
1,1
1,5
7,0
8,1
62,3
0,02
0,5
1,1

0,3
0,07
13,0
5,8
1,6
3,1
0,8
0,3
1,5
1,6
8,9
9,5
76,0
0,04
0,7
1,2

0,3
0,07
14,9
5,8
1,9
3,3
0,9
0,4
1,7
1,6
10,8
12,2
89,1
0,05
1,0
1,6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat (dane w milionach osób).

Przewiduje się, że odsetek osób w wieku 65 lat i więcej dla państw UE będzie się
w kolejnych latach systematycznie zwiększał osiągając około 24% w 2030 roku i około 28%
w 2050 roku. Jednakże zmiany w zakresie frakcji osób, którym pozostało 15 i mniej lat życia
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wskazują, że proces starzenia się państw europejskich będzie w przyszłości postępował mniej
dynamicznie. Można przewidywać, że odsetek osób, którym pozostało 15 i mniej lat życia
będzie stanowić w 2030 roku około 15% ludności UE, a w 2050 roku tylko około 17%.
Zmianie ulegnie również terytorialne zróżnicowanie zaawansowania procesów starzenia się
populacji poszczególnych państw europejskich. Odsetek osób w wieku 65 lat i więcej osiągnie w 2030 roku dla niektórych państw wartości około 27% populacji, a w 2050 roku nawet
około 34% dla Hiszpanii, Portugalii czy Grecji (rysunek 2). Jednakże za kraje cechujące wysokim odsetkiem osób, którym pozostało mniej niż 15 lat życia uznamy w 2050 roku kraje
wschodniej, środkowej i południowej części Europy (rysunek 3). Natomiast na podstawie obu
kryteriów zaawansowania procesów starzenia się populacji europejskich za kraje najmniej
„stare” w 2050 roku należy uznać głównie państwa północnej części Europy czy niektóre kraje leżące w zachodniej części kontynentu.
Obciążenie demograficzne
Wymiar obciążenia demograficznego można mierzyć za pomocą klasycznie stosowanych
metod obrazujących relacje pomiędzy liczbą osób w wieku nieprodukcyjnym i produkcyjnym, jak i za pomocą zaproponowanego przez autora potencjalnego współczynnika obciążenia demograficznego, który wyraża stosunek liczby lat, jakie ludność danej populacji ma do
przeżycia w okresie nieprodukcyjnym do liczby lat, które ma ona do przeżycia w okresie produkcyjnym. Przy założeniu granic dla okresu produkcyjnego od 20 do 65 lat możemy jego
wartość obliczyć za pomocą wzoru (Murkowski 2011, 2012a):
WOBPot 

P019  P65
, gdzie:
P2064

(2)
P019 – liczba lat do przeżycia w okresie poniżej 20 roku życia;
P65 – liczba lat do przeżycia w okresie powyżej 65 roku życia;
P2064 – liczba lat do przeżycia w okresie od 20 do 65 roku życia.

Szczegółowe zasady wyznaczania odpowiednich wartości liczby lat do przeżycia w poszczególnych okresach życia znaleźć można w pracy E. Vilrosego (1956), a opis zastosowania tego współczynnika i jego zalety również w innych pracach autora (Murkowski 2011,
2012a). Potencjalny współczynnik obciążenia demograficznego jest w swej istocie klasycznym współczynnikiem obciążenia demograficznego w wersji „ważonej”, gdzie wagą jest
przeciętne dalsze trwanie życia w okresie produkcyjnym bądź nieprodukcyjnym. Jego zaletą
jest przypisywanie różnego obciążenia demograficznego poszczególnych osób w zależności
od ich wieku i przeciętnego dalszego trwania życia w okresie produkcyjnym bądź nieprodukcyjnym. Dlatego osoba w wieku 5 lat nie „obciąża” tak samo jak osoba w wieku 65 lat, czy
osoba będąca w wieku bliskim osiągnięcia wieku poprodukcyjnego jak osoba, która dopiero
wiek produkcyjny osiągnęła.
Na 100 mieszkańców UE będących w wieku produkcyjnym przypadało w 2014 roku prawie 66 osób będących w wieku nieprodukcyjnym, z tego 34 osoby były w wieku przedprodukcyjnym, a 31 osób w wieku poprodukcyjnym. Kraje wschodniej części Europy oraz Hiszpania to kraje, które charakteryzowało w 2014 roku najniższe obciążenie demograficzne osób
w wieku produkcyjnym osobami w wieku nieprodukcyjnym (rysunek 4). Z drugiej strony dla
populacji UE na 100 lat do przeżycia w wieku produkcyjnym przypadało w 2014 roku około
86 lat życia w wieku nieprodukcyjnym. Jednakże nie zawsze niższemu obciążeniu demograficznego wyrażonego miarą klasyczną towarzyszyły również niskie wartości potencjalnego
miernika. Przykładowo populacja Hiszpanii charakteryzowała się relatywnie niskim obciążeniem demograficznym wyrażonym miarą klasyczną (w związku m.in. ze spadkiem liczby
osób w wieku przedprodukcyjnym) i jednocześnie wysokim w przypadku miary potencjalnej
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(liczne generacje osób będących aktualnie w wieku produkcyjnym, ale bliskie osiągnięcia
wieku poprodukcyjnego).
Rysunek 4. Klasyczny współczynnik obciążenia demograficznego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat
Rysunek 5 Potencjalny współczynnik obciążenia demograficznego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.
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Przewiduje się, że na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadać będą w 2050 roku aż 93
osoby w wieku nieprodukcyjnym i będą to osoby głównie w wieku poprodukcyjnym. Ponadto, od około 2035 roku populacja UE będzie miała mniej lat do przeżycia w okresie
od 20 do 65 lat niż w okresie poniżej 20 lat oraz powyżej 65 lat (wielkość potencjalnego
wskaźnika obciążenia demograficznego przekroczy 100). Na 100 lat do przeżycia w okresie
produkcyjnym przypadać będzie w 2050 roku aż 107 lat do przeżycia w okresie nieprodukcyjnym. Zmianie ulegnie również terytorialne zróżnicowanie w zakresie wielkości obciążenia
demograficznego państw europejskich. W przyszłości w najkorzystniejszej sytuacji demograficznej pod tym względem znajdować się będą kraje północnej części Europy, w których
w 2050 roku notowane będą relatywnie niskie wartości obciążenia demograficznego. Z drugiej strony najbardziej niekorzystne relacje w tym zakresie wystąpią w państwach takich jak
Niemcy, Portugalia, Grecja czy Hiszpania (rysunek 5).
Wiek emerytalny z perspektywy demograficznej
Starzenie się społeczeństw wpływa bezpośrednio na system emerytalny powodując konieczność m.in. podwyższania ustawowego wieku emerytalnego. Z demograficznego punktu
widzenia argumentem dla polityków za podwyższaniem ustawowych granic wieku przechodzenia na emeryturę jest wzrost wartości przeciętnego dalszego trwania życia. Jednakże, to
nie z samego faktu, że żyjemy dłużej wynika konieczność podwyższania wieku emerytalnego.
Niezwykle ważne znaczenie ma w tym zakresie struktura ludności według wieku i to właśnie
z zaburzenia relacji pomiędzy liczbą osób potencjalnie zdolnych do pracy a liczbą osób pobierających świadczenia emerytalne wynikają przesłanki dotyczące reform zmieniających wielkość ustawowego wieku emerytalnego. Zakładając, że dla danej populacji łączna liczba lat do
przeżycia w wieku nieprodukcyjnym nie powinna być wyższa od łącznej liczby lat do przeżycia w wieku produkcyjnym, zaproponowano miarę, która może stanowić punkt odniesienia
przy wyznaczaniu ustawowego wieku przejścia na emeryturę. Miernik ten oznacza wiek, dla
którego w danym momencie czasu populacja ma tyle samo lat do przeżycia
w okresie od 20 lat do tego wieku, co w okresie poniżej 20 lat oraz powyżej tego wieku.
Na potrzeby niniejszego opracowania wiek ten oznaczono, jako postulowaną minimalną wysokość wieku emerytalnego. Wysokie wartości tego miernika wynikają nie tylko z samego
procesu wydłużania się długości ludzkiego życia, ale są również konsekwencją niekorzystnej
struktury ludności według wieku.
Wartości postulowanego minimalnego ustawowego wieku emerytalnego kształtowały się
w 2014 roku w zakresie od 60 lat w Rumunii do 64,5 roku we Włoszech. Generalnie wysokie
wartości tego miernika notowano w krajach zachodniej i północnej części Europy, natomiast
niższe dla państw krajów postsocjalistycznych. Jednakże przewiduje się, że wzrost jego wartości będzie przebiegał w przyszłości znacznie szybciej dla państw Europy Wschodniej niż
Europy Zachodniej. Prognozuje się, że postulowany minimalny wiek emerytalny będzie wynosił w 2050 roku od 64 do 65 lat w takich państwach jak Belgia, Dania, Irlandia, Litwa, Łotwa czy Rumunia. Z drugiej strony jego wysokie wartości wynoszące ponad 67 lat wystąpią w
Grecji, Hiszpanii, Niemczech czy Portugalii (rysunek 6). Ponadto, przewiduje się, że w kolejnych dziesięcioleciach wzrost jego wartości dla tych państw może wynieść maksymalnie około 0,5 roku na kolejne dziesięć lat.
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Tabela 3. Postulowana minimalna wysokość wieku emerytalnego
Kraj
Austria
Belgia
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Litwa

2014
63,1
62,8
60,3
61,3
62,1
61,6
62,3
61,3
63,2
63,9
63,4
64,0
63,0
61,7
60,5

2020
63,6
63,0
61,5
62,1
62,9
62,3
62,8
62,3
63,6
63,9
64,0
64,6
63,5
62,4
61,9

2030
64,8
63,7
63,0
63,3
64,2
63,5
63,6
63,6
64,2
64,6
65,4
66,2
64,4
63,6
63,8

2040
65,4
64,2
64,3
64,4
65,2
64,5
64,3
64,7
64,7
65,1
66,5
67,1
65,1
64,4
64,1

2050
66,2
64,9
65,1
65,3
65,8
65,1
64,9
65,4
65,5
65,6
67,0
67,1
65,7
64,6
64,0

Kraj
Luksemburg
Łotwa
Niemcy
Polska
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Węgry
W. Brytania
Włochy
Islandia
Norwegia
Szwajcaria

2014
62,6
60,4
63,5
61,1
63,4
60,0
60,2
63,1
63,0
60,3
62,5
64,5
62,2
62,5
63,7

2020
62,9
61,5
64,5
61,9
64,1
61,0
61,3
63,7
63,3
61,2
63,1
64,6
63,3
62,8
64,2

2030
63,6
63,1
65,7
63,5
65,7
62,6
63,2
64,8
63,9
62,8
63,9
65,6
64,1
63,6
64,9

2040
64,2
63,9
66,4
65,0
66,8
63,9
65,0
65,5
64,5
64,1
64,6
66,3
64,7
64,2
65,5

2050
65,0
64,3
67,0
66,3
67,5
64,7
66,5
66,0
65,1
65,0
65,2
66,7
65,2
65,1
66,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.
Rysunek 6. Postulowana minimalna wysokość ustawowego wieku emerytalnego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat

Podsumowanie
W miarę postępujących procesów wydłużania się wielkości przeciętnego dalszego trwania
życia, trwania życia w zdrowiu czy postępu medycyny należy oczekiwać przesunięcia się
w górę linii demarkacyjnej oddzielającej osoby w wieku średnim od osób starych. Dotychczasowe podejście polegające na uznawaniu za osoby stare ludzi, którzy osiągnęli wiek 60 czy
nawet 65 lat powinno ulec dezaktualizacji, zwłaszcza w krajach najwyżej rozwiniętych. Po121
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nadto, należy oczekiwać w przyszłości wzrostu aktywności zawodowej osób, które dziś
w wielu krajach uznaje się za stare. W związku ze zmianą struktury ludności według wieku
i wzrostem długości życia ludzkiego należy oczekiwać także wzrostu wartości ustawowego
wieku przejścia na emeryturę. Jednakże autor nie uważa za zasadne korelowania granic ustawowego wieku przejścia na emeryturę z wartością przeciętnego dalszego trwania życia, jak
planuje się to czynić w niektórych krajach europejskich. Wysokie wartości przeciętnego dalszego trwania życia nie muszą powodować niekorzystnych relacji pomiędzy liczbą osób
w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym w krajach charakteryzujących się wcześniej relatywnie wysoką liczbą urodzeń. Przykładowo w Szwecji długość życia wzrośnie do 2050 roku
najprawdopodobniej średnio o 4 lata, podczas gdy wielkość postulowanego minimalnego
wieku emerytalnego zwiększy się tylko o 2 lata. Podsumowując można stwierdzić, że starzejące się społeczeństwo może być dla Europy nie problemem lecz wyzwaniem, by osób będących w wieku, które dziś uznajemy za „stare” nie wyłączać przedwcześnie z aktywności zawodowej. Natomiast w niektórych państwach europejskich problemem może być starzenie się
ludności „od dołu piramidy wieku ludności” wywołane niedostateczną z punktu widzenia
procesu zastępowania się pokoleń liczbą urodzeń. Problem ten będzie większy w tych krajach, w których nierównowagi liczebnej pomiędzy niektórymi generacjami nie będzie można
zrekompensować wzrostem aktywności zawodowej osób starszych.
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Bezrobocie długotrwałe osób starszych w województwie lubuskim
Streszczenie
Bezrobocie długotrwałe jest uznawane za jeden z najpoważniejszych problemów na
współczesnym rynku pracy. Ekonomiści widzą w nim źródło poważnej deprecjacji zasobów
ludzkich na rynku pracy oraz pauperyzacji dotkniętych nim rodzin. Zmiana struktury wieku
zasobów pracy i prognozowany dla Polski proces ich zmniejszania się, zaowocowały zwiększonym zainteresowaniem aktywnością zawodową osób starszych. Analiza danych z ostatnich
lat wskazuje na rosnący poziom zaangażowania zawodowego tej grupy, równocześnie jednak
potwierdza, że osoby starsze często doświadczają bezrobocia długotrwałego. Celem artykułu
jest określenie skali i struktury bezrobocia długotrwałego osób starszych na lubuskim rynku
pracy oraz identyfikacja czynników zwiększających ryzyko tego rodzaju bezrobocia. Analizie
poddano również rozwiązania ukierunkowane na wsparcie zatrudnienia tej grupy społecznej.
Słowa kluczowe: rynek pracy, osoby starsze, aktywność zawodowa, bezrobocie
The Long-term Unemployment of Older People in The Lubuskie Province
Abstract
Long-term unemployment is considered one of the most serious problems of the contemporary labor market. Economists see it as a source of serious depreciation of human resources
in the labor market and the pauperization of the affected families. Changing the age structure
of labor resources and the projected reduction of their size in Poland, have resulted in increased interest in working activity of older people. The analysis of data from recent years
points to an increasing level of professional involvement of this group, but also reveals that
older people are more likely to experience long-term unemployment. The article aims to describe the size and structure of long-term unemployment of older people in Lubuskie labor
market and identify the factors determining the risk of this type of unemployment. Also analyzed are solutions directed at supporting the employment of this social group.
Keywords: labor market, the elderly, professional activity, unemployment
JEL CODE: J6, J14, J16
Wstęp
Zjawisko bezrobocia będące immanentną częścią rynku pracy, stało się dla znacznej części Europejczyków długotrwałym problemem. W opinii M. Thyssen pełniącej obowiązki
unijnego komisarza do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności,
bezrobocie długotrwałe jest jednym z najtrudniejszych i najbardziej palących problemów
spowodowanych przez kryzys gospodarczy. Przesądza o tym zarówno skala zjawiska, jak
i związane z nim duże ryzyko ubóstwa oraz wykluczenia społecznego (Bezrobocie długotrwałe…,2015). W przypadku osób starszych pozbawionych zatrudnienia przez okres ponad 1(2
miesięcy, powrót na rynek pracy jest szczególnie trudny. Z tego też względu w Polsce, podobnie jak w wielu krajach europejskich, osoby starsze zostały zaliczone do grupy osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Celem artykułu jest określenie skali zjawiska
bezrobocia długotrwałego w regionie lubuskim oraz identyfikacja czynników zwiększających
ryzyko długotrwałego bezrobocia wśród osób starszych. Poddano weryfikacji hipotezę o rosnącym zagrożeniu bezrobociem długotrwałym wraz z wiekiem bezrobotnego. Rozważania
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rozpoczęto od przybliżenia istoty bezrobocia długoterminowego, zwracając uwagę na czynniki go determinujące. Opierając się na wybranych danych statystycznych cyklicznie gromadzonych i opracowywanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze oraz dostępnych w Banku Danych Lokalnych, przeprowadzono analizę wielkości i struktury bezrobocia
długotrwałego, uwzględniając kategorię starszych bezrobotnych. Zwrócono również uwagę
na działania, które są ukierunkowane na zwiększanie ich zatrudnialności.
Złożoność zjawiska bezrobocia długotrwałego
Czas pozostawania bez pracy jest jedną z ważniejszych cech bezrobocia, wykorzystywaną
do oceny sytuacji na rynku pracy, określenia charakteru i rodzaju bezrobocia, jego przyczyn
i skutków oraz ukierunkowania działań w obszarze polityki rynku pracy. Biorąc pod uwagę
wspomniane kryterium, w literaturze przedmiotu wyodrębnia się bezrobocie:
- krótkookresowe – do 3 miesięcy,
- średniookresowe – do 6 miesięcy,
- długookresowe – do 12 miesięcy,
- długotrwałe – powyżej 12 miesięcy,
- chroniczne – powyżej 2 lat.
W szerokim ujęciu bezrobocie długotrwałe oznacza sytuację, w której osoba bezskutecznie poszukuje pracy przez rok i dłużej1. Niniejsza interpretacja wymaga jednak uszczegółowienia. Posługując się kryterium długości poszukiwania pracy, należy mieć na uwadze dwa
przypadki. Z jednej strony długotrwale bezrobotnym jest osoba pozostająca w rejestrze bezrobotnych nieprzerwanie przez ponad 12 miesięcy od ostatniej rejestracji. Z drugiej strony do
tej kategorii bezrobotnych zalicza się również tych, którzy znajdują się w rejestrze bezrobotnych łącznie przez ponad 12 miesięcy w ciągu określonej liczby lat (Bron, Wiśniewski, Wojdyło-Preisner (2014, s.9).
Można zatem, wyróżnić dwie formy bezrobocia długotrwałego: bezrobocie ciągłe oraz
bezrobocie wielokrotne, obejmujące bezrobotnych powracających do rejestrów urzędów pracy. Powyższe ujęcie znalazło swoje odzwierciedlenie w zapisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, gdzie za długotrwale bezrobotnego uznano osobę, która
pozostaje w rejestrze PUP łącznie przez ponad 12 miesięcy w ciągu ostatnich (2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych (Ustawa o promocji zatrudnienia…,2004).
Należy podkreślić, że długotrwale bezrobotni stanowią jedną z najbardziej defaworyzowanych grup na rynku pracy. Przesądza o tym wiele czynników. Z jednej strony długotrwale
bezrobotni legitymują się często niskim poziomem wykształcenia, brakiem indywidualnych
umiejętności oraz obniżonym poziomem motywacji do pracy, jak również problemami z jej
organizacją, powodującymi trudności z ponownym dostosowaniem się do rytmu pracy.
Z drugiej strony, często brak dającego się udokumentować doświadczenia u długotrwale bezrobotnych, jak również niedostatek umiejętności interpersonalnych i społecznych, spowodowany wyłączeniem społecznym sprawia, że pracodawcy niechętnie ich zatrudniają. W konsekwencji osoby doświadczające przez długi czas bezrobocia są grupą stanowiącą szczególne
wyzwanie dla aktywnej polityki rynku pracy. Przywrócenie ich do pełnej aktywności zawodowej wymaga m.in. zwiększenia stopnia skuteczności działań podejmowanych przez urzędy
pracy (Kabaj 2001). Z makroekonomicznego punktu widzenia wzrostowi skali bezrobocia
1

Pojęcie długotrwałego bezrobocia szeroko omówiono m.in. w: M. Wojdyło-Preisner (2009), Profilowanie
bezrobotnych jako metoda przeciwdziałania długookresowemu bezrobociu, Wydawnictwo Naukowe UMK,
Toruń, s. 18–22, oraz w Bezrobotni pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy od momentu zarejestrowania się,
(2009) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
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długotrwałego sprzyjają mała ilość lub brak ofert pracy określonego rodzaju lub też zbyt dużo
osób starających się o podobną pracę oraz niski poziom wynagrodzeń.
Warto podkreślić, że specyfika bezrobocia długotrwałego sprawia, że pomimo ożywienia
gospodarczego i oznak poprawy sytuacji na rynku pracy, nie zawsze odnotowuje się zmniejszenie skali tego zjawiska. Wiąże się to z faktem, iż osobom długotrwale bezrobotnym z powodów wcześniej wspomnianych, często bardzo trudno jest ponownie wejść na rynek pracy.
Za szczególnie niepokojące zjawisko, należy uznać rosnący udział stopy bezrobocia długotrwałego przy malejącym całkowitym bezrobociu, co wskazuje, że strumień odpływu bezrobotnych do pracujących obejmuje głównie osoby z krótkim stażem bezrobocia.
Długotrwałe bezrobocie wywołuje pauperyzację jednostki lub całej rodziny, często izolację społeczną oraz wpływa na zmiany w psychice bezrobotnych. Ponadto przyczynia się do
zagrożenia patologią społeczną, zmniejszenia szans na znalezienie nowej pracy i tym samym
ogranicza możliwości jednostki i rodziny w zakresie wydostania się z trudnego materialnego
i społecznego położenia. W konsekwencji długotrwale bezrobotni często stają klientami pomocy społecznej (Węgrzyn 2006, s.226). Należy podkreślić, że bezrobocie długotrwałe oznacza zgodnie z teorią kapitału ludzkiego, dewaluację kompetencji i kwalifikacji skumulowanych podczas edukacji i/lub pracy zawodowej. Obniżenie jakości kapitału ludzkiego powoduje spadek atrakcyjności bezrobotnego na rynku pracy i zmniejszenie jego szans na zatrudnienie. To z kolei wiąże się ściśle ze stopniowym obniżaniem motywacji do aktywnego poszukiwania pracy i skutkuje często praktycznym i mentalnym wykluczeniem bezrobotnego
z rynku pracy. Wysoka ranga problemu bezrobocia długotrwałego w Polsce podobnie jak
w innych krajach europejskich, wynika z jego ekonomicznego, społecznego i politycznego
znaczenia. Wpływa ono nie tylko na standard życia ludności i dynamikę rozwoju gospodarczego, ale również w istotnej mierze decyduje o nastrojach społecznych i popularności rządów. Przeciwdziałanie bezrobociu długookresowemu, wymaga przemyślanego zaangażowania sił i środków wszystkich podmiotów rynku pracy, przy koordynacyjnej roli państwa jako
głównego podmiotu w tym zakresie.
Rozmiary i struktura bezrobocia długotrwałego w województwie lubuskim
Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 2004 roku, długotrwale bezrobotni zostali zaliczeni do kategorii osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (Ustawa o promocji zatrudnienia...,2004). Czas pozostawania bez pracy jest jednym
z najważniejszych czynników mających wpływ na skuteczne znalezienie zatrudnienia.
Im dłuższy okres pozostawania w statusie bezrobotnego, tym trudniej odnieść sukces w pozyskaniu nowego miejsca pracy. Liczba długotrwale bezrobotnych zmienia się wraz ze zmianą
liczby bezrobotnych ogółem, co jest związane z dynamiką wzrostu gospodarczego oraz zmianą sytuacji na rynku pracy. Potwierdza to analiza danych zaprezentowanych w tabeli 1. Zarówno na krajowym rynku pracy, jak i w regionie lubuskim odnotowano w latach 2006-2008
stopniowy spadek bezrobocia ogółem, czemu towarzyszył malejący udział długotrwale bezrobotnych. Podobna tendencja jest obserwowana od roku 2014. Natomiast lata (2009-2012 to
okres wzrostu liczby bezrobotnych, w tym również poszukujących pracy przez okres dłuższy
niż rok. Zwraca przy tym uwagę niższy udział długotrwale bezrobotnych w województwie
lubuskim na tle Polski. W roku 2006 ponad milion bezrobotnych Polaków tj. 49,3% ogółu
bezrobotnych poszukiwało pracy ponad rok, odpowiednio dotyczyło to 42,3% bezrobotnych
z województwa lubuskiego. W całym badanym okresie udział długotrwale bezrobotnych
w regionie lubuskim, był niższy o kilka punktów procentowych od odnotowywanego na krajowym rynku pracy.
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Tabela 1 Rozmiary bezrobocia długotrwałego w województwie lubuskim na tle Polski w latach 2006-2015
Wyszczególnienie

2006

2007

2008

2009

2010

Polska

2 309,4

1746,5

1473,7

1892,6

1954,7

Lubuskie

72,8

52,3

46,3

61,6

59,2

2011

2012

2013

2014

2015

1982,6

2136,8

2157,9

1825,2

1563,3

59,1

60,6

59,8

47,1

39,4

Liczba bezrobotnych ogółem (w tys.)

Liczba długotrwale bezrobotnych (w tys.)
Polska

1139,4

Lubuskie

30,9

787,2

501,3

488,9

568,7

685,2

757,2

827,0

760,0

620,8

19,5

12,4

12,9

14,1

16,0

17, 2

18,1

16,1

12,2

Udział długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych (w %)
Polska

49,3

45,1

34,0

25,8

29,1

34,6

35,4

38,3

41,6

39,7

Lubuskie

42,3

37,3

26,8

21,3

23,9

27,1

028,4

30,3

34,3

31,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zamieszczonych w Banku Danych Lokalnych na stronie internetowej GUS: https://bdl.stat.gov.pl

Analiza procesów zachodzących na rynku pracy wskazuje, że rozmiary długotrwałego
bezrobocia zmieniają się wraz ze zmianami na rynku pracy, jednakże procesy spadku liczby
długotrwale bezrobotnych występują z pewnym opóźnieniem. Dzieje się tak, gdyż w procesie
wzrostu gospodarczego na początku wykorzystywane są rezerwy siły roboczej o wyższym
potencjale kwalifikacyjnym i stosunkowo krótkim okresie bezrobocia. Dopiero po pewnym
czasie odnotowuje się spadek liczby bezrobotnych pozostających bez pracy przez okres od 12
do 24 miesięcy.( Bron, Wiśniewski, Wojdyło-Preisner, (2014 s.10). Dane zaprezentowane
w tabeli 1 wskazują również, że skala spadku zarówno liczby bezrobotnych ogółem, jak i długotrwale bezrobotnych jest w regionie lubuskim wyższa, niż w Polsce. W latach 2006-2015
populacja bezrobotnych zmniejszyła się w Polsce o 32,3%, w regionie lubuskim zaś o 42,9%,
natomiast długotrwale bezrobotnych odpowiednio o 45,5% w Polsce oraz o 60,5% w lubuskim.
Niemniej jednak bezrobocie długotrwałe pozostaje jednym z kluczowych problemów lubuskiego rynku pracy. Bliższa analiza danych obrazujących udział bezrobotnych będących
w szczególnej sytuacji na rynku pracy, pozwala zauważyć wysoki udział zarówno bezrobotnych długotrwale, jak i bezrobotnych powyżej 50 roku życia (tabela 2).
Tabela 2. Udział bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na lubuskim rynku pracy (stan na koniec
IX danego roku) (%)
Wyszczególnienie

2011

2012

2013

2014

Bez wykształcenia średniego

59,6

60,2

59,4

59,4

x

x

Długotrwałe bezrobotni

47,3

47,1

48,3

53,4

51,4

49,9

Bez kwalifikacji zawodowych

31,6

31,3

31

31,6

x

x

Bez doświadczenia zawodowego

24,7

22,7

21,7

21,4

x

x

Powyżej 50 roku życia

23,9

24,7

24,9

27,7

29,9

29,4

20

18,8

18

15,5

14

13,1

Samotnie wychowujący, co najmniej jedno dziecka

12,5

12,9

13,9

14,2

x

x

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

10,4

10,6

11,2

12,2

x

x

Niepełnosprawni

7,7

1,8

2

2,5

x

x

Osoby, które po odbyciu kary nie podjęły zatrudnienia

1,7

1,8

2

2,5

x

x

Bezrobotni powyżej 30 roku życia

x

x

x

x

26,6

25,9

Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej

x

x

x

x

2

1,8

Posiadający co najmniej 1 dziecko niepełnosprawne do18 roku życia

x

x

x

x

0,2

0,1

Do 25 roku życia

2015

Źródło: opracowane własne na podstawie danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.
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Na koniec III kwartału 2016 roku w województwie lubuskim było zarejestrowanych
15598 osób długotrwale bezrobotnych, co stanowiło 49,9 % ogółu bezrobotnych. W stosunku
do analogicznego kwartału w roku 2014 odnotowano spadek o 3,5 punktu procentowego. Biorąc pod uwagę płeć długotrwale bezrobotnych oraz bezrobotnych w wieku 50 lat i więcej,
można zauważyć pewną prawidłowość w postaci dominacji kobiet wśród długotrwale bezrobotnych oraz mężczyzn wśród bezrobotnych pięćdziesięciolatków2.
Analiza danych obrazujących strukturę bezrobocia długotrwałego według wieku w III kwartale 2015 r. oraz 2016 r. wskazuje, że w tej grupie bezrobotnych najwięcej było osób w wieku
25-34 lat oraz 35-44 lat. Natomiast udział osób w wieku 55 lat i więcej w badanym okresie
kształtował się na poziomie nieznacznie powyżej 15%.
Rysunek 1 Struktura długotrwale bezrobotnych według wieku w woj. lubuskim w III kwartale 2015 i 2016
roku (%)
24,4

25

24,5

22,9
21

20

23
19,3

15,5
15,3

15

2016
10

8,3

7,9

10,2

2015
7,7

5

0

powyżej 60
lat

55-59 lat

45-54 lat

35-44 lat

25-34 lat

18-24 lat

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.

Mimo iż udział osób w wieku powyżej 55 lat w grupie długotrwale bezrobotnych nie należy do najwyższych na lubuskim rynku pracy, to jednak bliższa analiza zmian odnoszących
się do czasu pozostawania bez pracy tej grupy wiekowej może budzić niepokój. Potwierdzeniem niekorzystnej tendencji w tym zakresie, jest znaczący wzrost w latach 2011-2016 udziału bezrobotnych powyżej 50 roku poszukujących pracy dłużej niż 2 lata (rysunek 2).
W badanym okresie odnotowano wzrost udziału długotrwale bezrobotnych pięćdziesięciolatków o 9,2 punktu procentowego, przy równoczesnym spadku o 7,4 punktu procentowego
udziału tych, którzy pozostawali bez pracy powyżej 6 miesięcy, ale krócej niż rok.

Udział kobiet w grupie długotrwale bezrobotnych kształtował się w III kwartale kolejnych lat odpowiednio:
2013 – 57,8%, 2014 – 57,1%, 2015 – 58,1%, 2016 – 59,9%, natomiast udział mężczyzn w grupie bezrobotnych
50+ kształtował się w analogicznym okresie następująco: 2013 – 61,8%, 2014 – 60,0%, 2015 – 59,7%, 2016 –
60,0%.
2

128

Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze 2017, nr 6.
Rysunek 2. Udział bezrobotnych powyżej 50 roku życia, wg. czasu pozostawania bez pracy w województwie lubskim, w III kwartale danego roku (%)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.

Udział bezrobotnych pięćdziesięciolatków pozostających bez pracy w pozostałych przedziałach czasowych był w badanym okresie relatywnie stabilny. Poszukując odpowiedzi na
pytanie o potencjalne przyczyny bezrobocia długotrwałego, również wśród osób starszych,
należy przyjrzeć się strukturze wykształcenia tej kategorii bezrobotnych. Analiza danych zebranych w tabeli 3 wskazuje, że najwyższy udział wśród długookresowo bezrobotnych, dotyczył osób z gimnazjalnym i niższym poziomem wykształcenia. Podobną korelację można
było zauważyć w 2015 roku w grupie bezrobotnych pięćdziesięciolatków, natomiast w 2016
roku największy udział bezrobotnych pięćdziesięciolatków legitymował się wykształceniem
zasadniczym zawodowym. Równocześnie w przypadku obu kategorii bezrobotnych, najmniej
było osób posiadających wykształcenie wyższe oraz średnie ogólnokształcące.
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Tabela 3. Długotrwale bezrobotni oraz bezrobotni powyżej 50 roku życia według wykształcenia oraz stażu
pracy w woj. lubuskim w 2015 i 2016 roku (stan na koniec września)
Wyszczególnienie

2015

2016

Wykształcenie

Długotrwale bezrobotni

Ogółem

19832

100%

Wyższe

1378

6,9%

1202

7,7%

Policealne i średnie zawodowe

3920

19,8%

3064

19,7%

Średnie ogólnokształcące

1603

8,1%

1310

8,4%

Zasadnicze zawodowe

6275

31,6%

Gimnazjalne i poniżej

6656

33,6%

Wykształcenie

15598

4780
5242

100%

30,6%
33,6%

Bezrobotni powyżej 50 roku życia

Ogółem

11521

100%

9202

100%

Wyższe

428

3,7%

384

4,2%

Policealne i średnie zawodowe

2346

20,4%

1850

20,1%

Średnie ogólnokształcące

523

4,5%

435

4,7%

Zasadnicze zawodowe

4104

35,6%

3279

35,6%

Gimnazjalne i poniżej

4120

35,8%

3254

35,4%

Staż pracy

Długotrwale bezrobotni

Ogółem

19832

100%

15598

100%

Do 1 roku

3050

15,4%

2567

16,5%

1-5 lat

4108
2977

20,7%
15,0%

3293

5-10 lat

2367

21,1%
15,2%

10-20 lat

3792

19,1%

2824

18,1%

20-30 lat

2547

12,8%

1928

12,4%

30 lat i więcej

751

3,8%

568

3,6%

Bez stażu

2607

13,2%

2051

13,1%

Staż pracy
Ogółem

Bezrobotni powyżej 50 roku życia
11521

100%

9202

100%

Do 1 roku

684

5,9%

567

6,2%

1-5 lat

645

5,6%

534

5,8%

5-10 lat

1023

8,9%

871

9,5%

10-20 lat

2961

25,7%

2382

25,9%

20-30 lat

3808

33,1%

2981

32,4%

30 lat i więcej

2022

17,5%

1534

16,6%

Bez stażu

378

3,3%

333

3,6%

Źródło: zestawienie na podstawie danych Wojewódzkiego Urzędu pracy w Zielonej Górze.

Wysoki odsetek bezrobotnych o niskim przygotowaniu edukacyjnym jest niekorzystny dla
rynku pracy i może być postrzegany jako bariera kwalifikacyjno-kadrowa gospodarki. Pracowników o niskim poziomie wykształcenia oraz braku odpowiednich kwalifikacji zawodowych cechuje niski poziom produktywności pracy. W konsekwencji nawet, jeśli podejmują
pracę, często są skazani na relatywnie niskie wynagrodzenia oraz niestabilne formy zatrudnienia. W teorii ekonomii podkreśla się, że długotrwałe bezrobocie może ograniczać wzrost
płac. Według modelu płacy progowej w miarę wydłużania się czasu poszukiwania pracy obniża się płaca progowa3 i aspiracje płacowe bezrobotnych. Przyczyną może być utrata świadczeń, wyczerpanie oszczędności lub uświadomienie sobie, że żądania płacowe są za wysokie.
W rezultacie osoby długo bezrobotne poprawiają swoją konkurencyjność na rynku pracy, co
może osłabiać wzrost płac (Kwiatkowski 2002, s. 167−169). Należy dodać, że niski poziom
wykształcenia tych zasobów, może być czynnikiem ograniczającym możliwości wykorzysta-

3

Płaca progowa to subiektywna wielkość wynagrodzenia, poniżej której nie opłaca się pracować.
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nia aktywnych programów polityki rynku pracy ukierunkowanych na ograniczenie bezrobocia
w tej grupie (Hasińska, Sipurzyńska-Rudnicka 2011, s.159).
Istotną cechą determinującą sytuację jednostki na rynku pracy, jej szanse na zatrudnienie,
jak i zagrożenie bezrobociem, jest doświadczenie zawodowe. Analiza danych z tabeli 3 wskazuje, że krótki staż pracy może być istotną przeszkodą w znalezieniu zatrudnienia w przypadku długotrwale bezrobotnych. Ponad 20% z nich posiadało staż pracy do 5 lat. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku bezrobotnych pięćdziesięciolatków. W tej grupie dominowały osoby, ze stażem pracy między 20 a 30 lat.
Przeprowadzona analiza rozmiarów i struktury bezrobocia długotrwałego w regionie lubuskim pozwoliła na zweryfikowanie postawionej we wstępie hipotezy. Z jednej strony dane
dotyczące rozmiarów bezrobocia długotrwałego wykazały, że w badanym regionie dotyczy
ono w większym stopniu osób w wieku 25-34 lata, aniżeli osób w wieku powyżej 50 lat.
Z drugiej jednak strony bliższa analiza struktury bezrobocia wśród pięćdziesięciolatków ze
względu na czas pozostawania bez pracy, potwierdza rosnące zagrożenie tej grupy wiekowej
nie tylko bezrobociem długookresowym, ale i chronicznym. Z dotychczasowych rozważań
wynika również, że w zasobie długotrwale bezrobotnych w gorszej sytuacji znajdowały się
osoby z mniejszym doświadczeniem zawodowym (krótszy staż pracy), natomiast w przypadku pięćdziesięciolatków, ci którzy posiadali staż pracy między 20 a 30 lat. Ponadto niski poziom wykształcenia bezrobotnych implikował dłuższy czas pozostawania bez pracy. Analiza
struktury bezrobocia pod względem płci wykazała, że w grupie długotrwale bezrobotnych
dominowały kobiety, natomiast w grupie bezrobotnych 50+ przeważali mężczyźni.
Konsekwencje i sposoby ograniczania bezrobocia długotrwałego wśród osób starszych
Bezrobocie długotrwałe w sposób szczególny odzwierciedla szerokie spektrum negatywnych skutków w sferze ekonomicznej i społecznej.
Z makroekonomicznego punktu widzenia długotrwałe bezrobocie oznacza niepełne wykorzystanie zasobów pracy, co w konsekwencji prowadzi do obniżenia faktycznego PKB, poniżej potencjalnego, tj. możliwego do osiągnięcia w warunkach pełnego zatrudnienia. Zgodnie
z prawem Okuna, dla każdego punktu procentowego, o jaki stopa bezrobocia kształtuje się
powyżej naturalnej stopy bezrobocia, realny PKB jest niższy o 3% od potencjalnego (Hall,
Taylor 2000, s.146). Z teorii bezrobocia NAIRU4 wynika, że poziom bezrobocia długookresowego wpływa na poziom bezrobocia równowagi. Wzrost udziału bezrobotnych długookresowo w zasobie bezrobocia, prowadzi do wzrostu postulowanych płac realnych i w konsekwencji do wzrostu bezrobocia NAIRU.
Dzieje się tak, gdyż długotrwale bezrobotni tracą część swoich kwalifikacji zawodowych
oraz umiejętności, w konsekwencji są stosunkowo słabymi konkurentami dla pracujących
i bezrobotnych krótkookresowo w walce o miejsca pracy. Przy wyższym bezrobociu długookresowym postulaty płacowe pracujących są więc wyższe, powodując w rezultacie wzrost
bezrobocia NAIRU (Kucharski 2015, s. 178-179).
Ponadto osoby długotrwale pozostające bez pracy przyczyniają się zarówno do obniżenia
wpływów budżetowych z powodu niepłacenia podatków, jak i do znacznego zwiększenia
transferów socjalnych w ramach sytemu pomocy społecznej oraz interwencji państwa na rynku pracy (Dolny, Wiśniewski, Wojdyło-Preisner 2014, s.13).
Długotrwałe bezrobocie oznacza również szybką degradację ekonomiczną jednostki oraz
rodziny oraz rozszerzanie się sfery ubóstwa. Z jednej strony doświadczają go gospodarstwa
domowe funkcjonujące już w sferze niedostatku, z drugiej zaś w efekcie długotrwałego bez4

NAIRU -Non-Accelerating Inflation Rate Of Unemployment, bezrobocie NAIRU pojawia się, gdy płace odpowiadające wymaganiom pracowników zrównują się z płacami zgodnymi z realiami gospodarczymi, czyli przy
ustabilizowanej dynamice procesów inflacyjnych.
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robocia pojawia się „nowa bieda” w tych gospodarstwach, które do tej pory radziły sobie
z zaspokajaniem potrzeb. Długotrwałe bezrobocie niesie ze sobą utratę prawa do zasiłku,
prowadząc do dalszego ograniczania wydatków, w rezultacie dość częstym zjawiskiem jest
podejmowanie przez bezrobotnych pracy „na czarno”. Wzrost bezrobocia prowadzi również
do ubytku kapitału ludzkiego osób bezrobotnych. Wraz z wydłużaniem się czasu pozostawania bez pracy tracą oni część swoich umiejętności zawodowych i doświadczenia. W konsekwencji długi okres pozostawania bez pracy sprzyja degradacji zawodowej oraz marginalizacji jednostek i całych grup społecznych (Szylko-Skoczny 2004, s.67).
Są to konsekwencje szczególnie dotkliwe w przypadku starszych bezrobotnych, których
pozycja na rynku pracy jest dodatkowo niekorzystna z racji wieku. Jak wspomniano wcześniej osoby w wieku powyżej 50 lat często doświadczają nie tylko bezrobocia długotrwałego,
ale i chronicznego. Utrata pracy w tym wieku w sposób istotny ogranicza szanse powrotu do
pełnej aktywności zawodowej. Z tego też względu zdecydowano się w polskim prawie stworzyć rozwiązania, które mają sprzyjać zwiększeniu szans zatrudnieniowych tej grupy. Ramy
niniejszego opracowania nie pozwalają na wnikliwy przegląd wszystkich rozwiązań, należy
jednak wspomnieć o tych, które są skierowane do bezrobotnych powyżej 50. roku życia. Mogą oni skorzystać z form zatrudnienia subsydiowanego w postaci robót publicznych oraz prac
interwencyjnych. Skuteczność stosowania tych rozwiązań nie jest jednak zbyt wysoka,
z uwagi na to, że pracodawcy wykorzystują zatrudnienie subsydiowane ze względu na korzyści finansowe, jakie się z nim wiążą. W konsekwencji tego rodzaju miejsca pracy powstają
dopóki istnieje wsparcie ze strony państwa. Starsi bezrobotni mogą również skorzystać ze
staży, które dają ich uczestnikom szansę zdobycia doświadczenia, kwalifikacji oraz dostarczają dochody. Nie stanowią jednak zatrudnienia pracowniczego w rozumieniu Kodeksu pracy,
natomiast okres pobierania stypendium przyznanego w okresie stażu wlicza się do okresu
pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych, w konsekwencji
osoba nie traci statusu bezrobotnego. Wymienione instrumenty aktywnej polityki rynku pracy
skierowane do osób w wieku 50+, w założeniu miały umożliwić im powrót na rynek pracy,
jednak jak wykazała kontrola NIK w dużej części jest to powrót krótkotrwały. Bezrobotni
w wieku powyżej 50. roku życia uczestniczący w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu nie mają większych szans na uzyskanie trwałego zatrudnienia. Po skorzystaniu z różnych form aktywizacji – w zdecydowanej większości przypadków – podejmowali oni zatrudnienie na czas określony, po czym ponownie rejestrowali się w urzędach pracy, a znaczna
część z nich w dalszym ciągu korzystała z innych form aktywizacji (Niewiadomska 2015,
s. 171-172). Należy dodać, że trudności w podjęciu pracy przez starszych bezrobotnych wiążą
się również ze stereotypowym postrzeganiem przez pracodawców osób starszych jako mniej
atrakcyjnych pracowników. Ponadto niechęć pracodawców do zatrudniania osób starszych
potęguje dodatkowo wynikająca z kodeksu pracy ochrona pracowników w wieku przedemerytalnym. Pracodawca ma bardzo ograniczoną możliwość zwolnienia starszego pracownika –
nie może wypowiedzieć umowy o pracę zatrudnionemu, któremu do osiągnięcia wieku emerytalnego brakuje nie więcej niż 4 lata.
Podsumowanie
Wielkość bezrobocia ogółem, w tym również bezrobocia długotrwałego jest uzależniona
od stanu i struktury gospodarki oraz jej zdolności do tworzenia miejsc pracy. Analiza rozmiarów i struktury bezrobocia długotrwałego na lubuskim rynku pracy pozwoliła na sformułowanie kilku wniosków. Po pierwsze liczba długotrwale bezrobotnych zmieniała się wraz ze
zmianą liczby bezrobotnych ogółem, z tym, że skala spadku w województwie lubuskim była
w badanym okresie większa w porównaniu z danymi dla Polski. Po drugie udział długotrwale
bezrobotnych pięćdziesięciolatków wśród bezrobotnych ogółem nie był najwyższy, jednakże
analiza struktury bezrobocia w tej grupie ze względu na czas pozostawania bez pracy, po132
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twierdziła występowanie niekorzystnej tendencji w postaci rosnącego udziału osób starszych
poszukujących pracy dłużej niż 2 lata. Po trzecie długość okresu bezrobocia pozostawała
w ścisłym związku z kwalifikacjami bezrobotnych. Im wyższe kwalifikacje, tym mniejsze
było zagrożenie bezrobociem długookresowym. Odsetki długotrwale bezrobotnych były
znacznie wyższe wśród bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i niższym niż wśród
osób o relatywnie wyższym poziomie wykształcenia, a w najmniejszym stopniu zagrożone
długo trwającym bezrobociem były osoby z wykształceniem wyższym. W zasobie długotrwale bezrobotnych w szczególnie niekorzystnej sytuacji znajdowali się pięćdziesięciolatkowie,
posiadający staż pracy między 20 a 30 lat. Analiza struktury bezrobocia na lubuskim rynku
pracy pod względem płci wykazała, że w grupie długotrwale bezrobotnych dominowały kobiety, natomiast w grupie bezrobotnych 50+ przeważali mężczyźni. Trudna sytuacja długotrwale bezrobotnych oraz niska skuteczność dotychczasowej aktywnej polityki rynku pracy,
przyczyniła się do powstania nowej koncepcji działań w postaci tzw. profilowania bezrobotnych. Jedną z kluczowych przesłanek jej wdrożenia w Polsce, było obserwowane od lat zjawisko rejestracji w urzędach pracy znacznej liczby osób bezrobotnych, które w niewielkim
tylko stopniu lub wcale nie były zainteresowane pomocą urzędów pracy w powrocie na rynek
pracy. Wychodząc z założenia, że wczesna interwencja skierowana do wszystkich bezrobotnych byłaby bardzo kosztowna, uznano, że profilowanie bezrobotnych, czyli wczesna identyfikacja osób najbardziej narażonych na długookresowe bezrobocie, a następnie dobór najbardziej efektywnych form pomocy dla tych osób jest koniecznością. Przyjmuje się, że to alternatywne podejście przyczyni się do ograniczenia napływu osób do bezrobocia długotrwałego.
Zgodnie z literaturą przedmiotu, profilowanie bezrobotnych obejmuje każdą formalną procedurę postępowania, na podstawie której określa się wysokość ryzyka długotrwałego pozostawania danej osoby bez pracy (Rudolph 2001). Procedury te mogą być oparte na wiedzy i doświadczeniu pracownika służb zatrudnienia, selekcji grupowej i/lub modelowaniu ekonometrycznym. Profilowanie bezrobotnych stało się jednym z elementów aktywnej polityki rynku
pracy ujętym w polskim prawie5, zgodnie z którym urzędy pracy mają obowiązek ustalenia
profilu pomocy osobie bezrobotnej do 60 dni po rejestracji. Przy ustalaniu profilu urząd dokonuje analizy sytuacji osoby bezrobotnej oraz jej szans na rynku pracy, biorąc pod uwagę:
- oddalenie od rynku pracy, czyli czynniki utrudniające wejście lub powrót na rynek pracy,
- gotowość do wejścia lub powrotu na rynek pracy, czyli czynniki wskazujące na potrzebę i
chęć do podjęcia pracy.
Profilowanie bezrobotnych pozwala na ustalenie określonej ścieżki pomocy. Ustawa
wprowadza trzy profile: profil pomocy I, przewidziany dla osób aktywnych, profil pomocy II,
przewidziany dla osób wymagających wsparcia i profil pomocy III, dla osób oddalonych od
rynku pracy. W przypadku osób długotrwale bezrobotnych szczególne znaczenie mają działania podejmowane we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi i prywatnymi agencjami zatrudnienia. Jednakże efektywność profilowania bezrobotnych jest uzależniona nie tylko od skuteczności i sprawności działania instytucji rynku pracy,
ale również od postawy długotrwale bezrobotnych.
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Ile państwa w państwie?
Streszczenie

Autorzy artykułu pragną skłonić do refleksji i zastanowić się nad zadaniami jakimi powinno zajmować się państwo. Poruszane kwestie dotyczą bezpieczeństwa, administracji, państwa opiekuńczego i finansów publicznych. Wiele poruszanych aspektów wydaje się na czasie, zwłaszcza dyskusja wokół spółek skarbu państwa. Pojawia się wiele pytań, między innymi: na ile ingerencja państwa sprzyja rozwojowi i obywatelom, a w jakim stopniu spowalnia
gospodarkę i ogranicza swobody obywatelskie.
Słowa klucze: bezpieczeństwo, liberalizm, podatki, państwo opiekuńcze
How many states within a state?
Abstract
In this article, the authors aimed at induce to reflection some reflections concerning some
strategic and development challenges that Poland should deal with. The issues disused in this
paper concern safety, administration, welfare state and public finance. Many aspects discussed seem to be current topics, especially discussion around companies of the state treasury.
Many questions appear, among them: to what extent the state interference is in the development and citizens favour, and what steps are slowing the economy down in and is limiting
civil liberties.
Keywords: safety, liberalism, taxes, welfare state
JEL CODE: A12, A13, A19
Wstęp
W cywilizacji europejskiej, funkcjonowanie człowieka w organizmie państwowym od
zawsze budziło dylematy i rozważania myślicieli społecznych. Trudno dziś negować i krytykować sens istnienia państwa. Choć znany współczesny ekonomista Leszek Balcerowicz zastanawia się nad istotą kraju, skoro szacunkowa wartość rynkowa gospodarki polskiej wynosi
431 mld USD, a wartość firmy Apple wynosi 613 mld USD. Z kolei w Azji znajduje się Zomia, obszar transgraniczny obejmujący części Wietnamu, Kambodży, Laosu, Tajlandii, Chin
i Birmy. Zamieszkany jest przez sto milionów mieszkańców żyjących poza kontrolą swoich
państw, ich ustrojów i prawa. Problem badawczy sprowadza się do próby odpowiedzi na pytanie związane o rolę państwa w dzisiejszych czasach, kiedy jest ono rozbudowane na wielu
płaszczyznach społecznych i gospodarczych. Teza jaka przyświecała autorom, sprowadzała
się do stwierdzenia, iż rola i funkcje współczesnego państwa jest maksymalnie duża (i jest
odwrotnością państwa minimum), a przez to nie zawsze jest efektywna i staje się zbyt kosztowna. Celem niniejszego opracowania jest przyjrzenie się modelom państwa, które w swych
ramowych skrajnych formach, uosabia wśród obywateli z jednej strony aprobatę i uwielbienie, a z drugiej niechęć i wrogość.
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Państwo w rozważaniach myślicieli
W rozważaniach filozoficznych pojęcie państwa nigdy nie miało i do dzisiejszego dnia nie
ma jednoznacznie ustalonej treści. Filozofowie od czasów starożytnych zastanawiają się nad
tym, w jaki sposób państwo powstaje i w jaki sposób istnieje czy jakie są główne funkcje
państwa. Można zaryzykować stwierdzenie, że filozoficzne spory dotyczące istoty państwa są
jednym z najbardziej charakterystycznych aspektów cywilizacji europejskiej.
Platon uważa, iż państwo powinno być jednością. Powinno więc zespalać w spójną całość
wszystkie tworzące je elementy. Łączyć w harmonijnym związku ludzi, którzy jako istoty
niesamowystarczalne potrzebują wzajemnych zależności. Platon szuka rozwiązania doskonałego, niezmiennego. Jest przekonany, iż można się z takim zadaniem uporać. Platon gardzi
demokracją. Uważa, iż oznacza ona w istocie destrukcję – stopniowy rozkład społeczeństwa.
Zasada równości jest absurdem powodującym wciąż pogłębiający się galimatias. Upadają
hierarchie, nikną wszelkie powagi. Zatarciu ulegają różnice. To, co niższe i poślednie uzurpuje sobie wszelkie przywileje. W demokracji decydującą rolę odgrywają namiętności tłumu,
rozum traci znaczenie. W powszechnym zamęcie przewagę zdobywają krzykliwi demagodzy.
Do głosu dochodzą najniższe instynkty. Demokracja wiedzie państwo nieuchronnie ku zgubie. Władza demagogów, przywódców rozwydrzonego tłumu, jest niepewna. O wszystkim
decydują niepohamowane namiętności takie jak gniew, złość i zawiść (Filipowicz 2003,
s. 14).
Koncepcję państwa jako wspólnoty dobra ogółu rozwija uczeń Platona - Arystoteles.
W dziele Polityka wykłada zasadnicze tezy swojej koncepcji. Arystoteles wychodzi z założenia, ze „każde państwo jest pewną wspólnotą, a powstaje dla osiągnięcia jakiegoś dobra
(wszyscy bowiem w każdym działaniu powodują się tym, co im się dobrem wydaje), to jasną
jest rzeczą, że wprawdzie wszystkie (wspólnoty) dążą do pewnego dobra, lecz przede wszystkim czyni to najprzedniejsza ze wszystkich, która ma najważniejsze z wszystkich zadania
i wszystkie inne obejmuje. Jest nią tzw. państwo i wspólnota państwowa (Arystoteles 1964,
s. 3).
Arystoteles reprezentuje teorię powstania państwa w sposób naturalny. Odpowiadający
wymogom i potrzebom osobowości człowieka. Poprzednie formy zrzeszania się ludzi w grup
w grupy, jak rodzina czy szerzej pojęte gospodarstwo (oikia), posiadają także charakter naturalny, prowadząc do najwyższej formy zorganizowania, jaką jest państwo. W tym znaczeniu
człowiek ze swej natury okazuje się „istotą państwową” (zoon politikon), zmierzającą do życia w grupie, znajdującą w niej warunki do pogłębiania tak indywidualnego, jak zbiorowego
rozwoju. Ludzie żyjący poza społeczeństwem i państwem, bez wątpienia pozostają na jakimś
niewłaściwym i prymitywnym etapie rozwoju. Wspólnota jest zatem rezultatem naturalnego
zachowania się jednostki, państwo stanowi natomiast najwyższą formę zorganizowania się
ludzi w zbiorowość, w której wolny człowiek uzyskuje status obywatela (Sylwestrzak 2003,
s. 59-60).
Celem państwa jest zorganizowanie ludziom dobrego życia, to znaczy poczucia bezpieczeństwa, dostatku materialnego oraz warunków rozwoju. W tym sensie dobrze zorganizowane państwo powinno sprzyjać pogłębianiu dorobku moralnego, kulturalnego i majątkowego
zarówno obywateli jak i zbiorowości. Arystoteles wbrew Platonowi nie podziela postawy
pogardy dla dóbr materialnych. Są one także naturalnym składnikiem poprawnie funkcjonującej i rozwijającej się zbiorowości, jaką jest rodzina, gmina czy państwo. „Państwo powstaje
dla umożliwienia życia, a istnieje, aby życie było dobre”. Jest zatem organizacją scalającą
jednostki, rodziny i grupy społeczne, w tym sensie jest całością, w której skład wchodzą części, co daje mu pierwszeństwo na zasadzie przewagi całości nad częściami (Zieliński 2006,
s.40-41).
Podobnie jak Platon, Arystoteles w demokracji widzi wiele negatywnych aspektów. Filozof uważa, że władza należąca do ludu, nie zawsze prowadzi do rezultatów służących ludowi.
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Ogół zazwyczaj dostrzegą doraźny swój interes, kieruje się chęcią uzyskania nawet drobnych
korzyści, z zasady nie będąc zdolnym do prowadzenia długofalowej polityki, mającej na celu
zabezpieczenie interesów miasta - państwa. Wadą demokracji jest możliwość decydowania
przez lud mający większość i władzę, lecz często z pominięciem lub naruszeniem prawa. Taki
lud staje się dla siebie despotą, co chętnie wykorzystują demagodzy, przekształcając demokrację w tyranię.
Całkiem inny charakter miały koncepcje państwa powstające w epoce nowożytnej. Jednym z ich najbardziej charakterystycznych aspektów była emancypacja jednostki. Coraz
większą rolę odgrywał indywidualizm oraz przekonanie, iż wszelkie problemy dotyczące państwa i prawa ujmować należy z punktu widzenia jednostki.
Nowożytna refleksja dotycząca państwa skupia się właśnie na problemie wolności. Jaki
zakres może mieć wolność przysługująca jednostkom, jak powinny ukształtować się relacje
pomiędzy wolnością i władzą?
Ciekawa odpowiedź daje nam angielski myśliciel T. Hobbes. Powstanie państwa według
autora Lewiatana oznacza wyjście ze stanu natury. W stanie natury sytuacją zwyczajną jest
konflikt oraz pozbawiona wszelkich hamulców rywalizacja. Wyobrażenie o stanie natury
zdobywamy zadając sobie następujące pytanie - jaki byłby sposób życia ludzi, gdyby nie było
jednej mocy, której by się bali. Byłaby to sytuacja żałosna - w stanie natury wszyscy sobie
nawzajem zagrażają są rywalami próbującymi zdobyć te same trofea. Decydujące znaczenie
mają strach i wzajemna nieufność. Stan natury jest wedle Hobbesa stanem wojny. Ludzie są
wobec siebie wrogo usposobieni – wiedzą, iż cudzy sukces jest ich przegraną. Nieustannie
więc próbują się nawzajem zwalczać. W stanie natury – stwierdza Hobbes – dominują „bezustanny strach i niebezpieczeństwo gwałtownej śmierci. I życie człowieka jest samotne, biedne, bez słońca, zwierzęce i krótkie” (Hobbes 1954, s.16.). Kres temu położyć może jedynie
powstanie „sztucznego człowieka” dysponującego nadrzędną „mocą”, a więc państwa. Tak
powstaje państwo zwane Lewiatanem, „śmiertelnym bogiem”, któremu wszyscy są bezwzględnie podporządkowani. Stąd i rycina przedstawiająca biblijnego potwora Lewiatana w
dziele Hobbesa przybiera postać olbrzyma składającego się z cząsteczek, którymi są jednostki
ludzkie. Następuje tutaj identyfikacja powstania społeczeństwa i państwa, przy czym zawarcie umowy społecznej oznacza wyjście ze stanu anarchii i osiągnięcie poziomu życia uporządkowanego i bezpiecznego. Ustanowienie drogą umowy społecznej suwerena powoduje
przekształcenie się zbiorowiska ludzi w społeczeństwo – państwo (Sylwestrzak 2003, s. 196).
W doktrynie filozoficznej Hobbesa umowa społeczna stanowi wyjście podyktowane rozsądkiem zdecydowanie przeważającym kalkulację na rzecz życia w pokoju i jedności, zamiast
niszczącej wszystkich anarchii. Ludzie zawierają umowę na zasadzie „każdy z każdym”, powierzając pełnię władzy suwerenowi. Nie jest to umowa dwustronna, w której władca zobowiązuje się do przestrzegania takich lub innych reguł. Poddani po prostu zrzekają się praw do
swej naturalnej wolności, w całości przekazując je na rzecz suwerena.
Inaczej do kwestii umowy społecznej i powstania państwa podchodzi J. Locke. Nie zgadza się on z Hobbesem, iż w drodze umowy społecznej człowiek pozbawił się wszystkich
praw, zrzekając się ich na rzecz suwerena, którym jest władca. Tak pomyślany kontrakt nie
miałby według niego sensu. Człowiek przystępuje do umowy wówczas, gdy chroni ona podstawowe wartości, w jakie wyposażyła go natura. Sensem umowy społecznej jest ochrona
praw naturalnych, których jednostka nie zrzeka się, lecz uzyskuje silniejszą ich obronę. Powstałe drogą umowy państwo nie jest dziełem ani boskim, ani kreacją natury, lecz rezultatem
rozsądnego zachowania się człowieka. Znajduje swe źródła w woli poszczególnych obywateli
i w tym sensie u jej podstaw leży indywidualizm działania obywateli, uczestniczących w akcie powołania społeczeństwa i państwa. Powstanie społeczności wymaga, zdaniem Locke’a,
wyrażenia zgody przez każdego obywatela, tym samym staje się w zasadniczym stopniu ak-
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tem spełnienia woli poszczególnych jednostek z osobna. Do ustanowienia natomiast instytucji
państwowych wystarcza zgoda większości (Sylwestrzak 2003, s. 200).
Będąc prekursorem liberalizmu, Locke znalazł kontynuację w myśli oświeceniowej,
szczególny wpływ wywierając na Monteskiusza, Rousseau oraz ideologów konstytucji amerykańskiej. Była to jedna z pierwszych doktryn przedstawiających dojrzały wykład podstawowych zasad i celów rozwoju kapitalizmu.
Ciekawą koncepcję powstania państwa przedstawia A. Smith. Jego zdaniem państwo powstało w momencie podziału społeczeństwa na bogatych i biednych. Jego zadaniem jest
sankcjonowanie bezpieczeństwa posiadania, porządku i subordynacji obywateli. Cztery przyczyny składają się na powstanie owej subordynacji: a) cechy indywidualne jednostki, takie
jak siła fizyczna i rozsądek, chociaż ten drugi posiada znaczenie podstawowe, b) przewaga
wieku, odgrywająca, podobnie jak pierwsza przyczyna, rolę względną, c) bogactwo prowadzące do niemal totalnego panowania jednostek szczególnie wśród ludów pierwotnych,
d) tzw. wyższość urodzenia, wskazująca w gruncie rzeczy jedynie na tradycje dziedziczenia
bogactwa (Sylwestrzak 2003, s. 253).
Pierwszoplanowym zadaniem państwa jest obrona społeczeństwa przed gwałtami i bezprawiem. Bezpieczeństwo ulega tym większym zagrożeniom, im większe jest bogactwo państwa i obywateli. Armia powinna bronić przed agresją z zewnątrz, chociaż równie doniosła
jest obrona obywateli przed niesprawiedliwością i uciskiem ze strony współobywateli. W tym
celu powinny być ustanowione sądy, oparte na kategorycznym oddzieleniu władzy wykonawczej od sądowej. Państwo powinno również utrzymywać instytucje użyteczności publicznej,
i to bez względu na koszty. Chodzi o zabezpieczenie dróg i szlaków komunikacyjnych oraz
krzewienie oświaty sprzyjającej „wolnej grze” sił społecznych i ekonomicznych (Sylwestrzak
2003, s. 254).
Spory o państwo – dawniej i dziś
Twórca teorii interwencjonizmu państwowego w dziedzinie ekonomii i finansów państwowych J. M. Keynes podkreślał (Smith 2007, s.126):
- racjonalnością może się wykazać jedynie państwo korzystające z usług naukowców,
- państwo będzie we właściwe miejsce kierować strumień dochodów, tak by była prosperita
i wszystkim żyło się lepiej,
- państwowe inwestycje są lepsze od prywatnych,
- wiele nietrafionych inwestycji było wynikiem tego, że prywatne jednostki: nie znają się
na rzeczy lub oddają się spekulacji,
- państwowe instytucje mogą, nie kierując się tylko żądzą zysku, skorygować niedoskonałości rynku oraz zapobiec niepokojom społecznym, redukować rozmiary bezrobocia
przymusowego, zwiększając zatrudnienie i konsumpcję,
- państwo musi ingerować w sferę gospodarczą, ponieważ tylko w ten sposób może poprawiać stopień wykorzystania posiadanych zdolności produkcyjnych,
- działanie polegające na zwiększeniu przez państwo w stosownym czasie, poziomu wydatków, dałoby impuls do wzrostu w innych dziedzinach gospodarki,
- w przypadku państwa nie jest ważne, żeby podobne rzeczy robiło trochę lepiej, lecz żeby
czyniło to, co dzisiaj w ogóle nie jest robione,
- w sferze prywatnej własności, lepiej jest, jeżeli ktoś wyładuje skłonności do tyrani na
swoim rachunku bankowym, a nie na swoich współobywatelach.
W konkurencyjnych koncepcjach, M. Friedman sądził, iż państwo powinno (Friedman,
1999, s.35, Friedman 1996, s.67):
- zapewnić zewnętrzne bezpieczeństwo kraju,
- zapewnić porządek i spokój wewnętrzny,
- kontrolować ceny monopolistyczne, przestrzeganie ustaw antymonopolowych,
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chronić wolny handel (znieść cła i bariery pozataryfowe, przeciwdziałać monopolom
technicznym),
- uwzględniać prywatną dobroczynność,
- chronić wolny rynek i wspierać konkurencję,
- chronić własność prywatną.
James D. Gwartney i Richard L. Stroup (1994, s. 78-117) piszą natomiast o postępie gospodarczym i roli rządu, wymieniając m.in.:
- rząd przyczynia się do postępu gospodarczego, kiedy chroni prawa jednostki i dostarcza te
dobra, których nie może zapewnić rynek,
- rząd nie jest narzędziem interwencji,
- koszt funkcjonowania rządu to a) spadek produkcji w sektorze prywatnym wynikający
z wykorzystania środków przez rząd, b) koszt podatków, oraz c) niezrealizowane zyski
z transakcji, do których nie dopuścił rząd stwarzając bariery w handlu,
- jeśli nie ma ograniczeń w postaci odpowiednich zasad konstytucyjnych, ustawodawcy
doprowadzają do deficytu budżetowego, który często bywa szkodliwy dla gospodarki,
- kiedy rząd mocno angażuje się we wspieranie pewnych grup kosztem innych obywateli,
dostępne środki stają się przedmiotem przywłaszczenia zamiast służyć produkcji. Postęp
gospodarczy ulega zahamowaniu,
- koszt redystrybucji dochodów dokonywanych przez rząd będzie o wiele większy niż korzyści netto odniesione przez tych, którzy mają skorzystać w wyniku tej operacji,
- centralne planowanie w gospodarce to zastępowanie rynku polityką, oznacza marnotrawstwo środków i zahamowanie postępu gospodarczego.
Pytania jakie zadają przeciwnicy nadmiernej aktywności państwa sprowadzają się do
kwestii: jak można być przeciwnikiem programów rządowych? Państwo jest po to, żeby pomagać ludziom. Tak, ale którym ludziom? I za czyje pieniądze? I z czyim przyzwoleniem?
I z jakim skutkiem? (S’Souza 2006, s. 85). I przyznają: „Jednocześnie zdajemy sobie sprawę,
że czymkolwiek zajmuje się państwo, zazwyczaj źle wywiązuje się ze swego zadania (znam
tylko jeden wyjątek od tej reguły: wypisywanie mandatów za parkowanie)” (S’Souza 2006,
s. 87).
Dla przeciwników państwa, nawet program reform ekonomiczno –społecznych wprowadzonych w USA, którego celem było przeciwdziałanie skutkom wielkiego kryzysu lat 1929,
stał się obiektem krytyki. I choć New Deal powstrzymał przejściowo negatywne skutki kryzysu gospodarczego, to gwałtownie zachwiała się cała koncepcja „praw przedsiębiorstw, praw
własności i roli państwa (Heilbroner 1993, s. 246). Wielbiciele Nowego Ładu zapewniają nas,
że ogromne wydatki budżetowe przyniosły nowe miejsca pracy i dały bodźce do rozwoju gospodarczego (Heilbroner 1993, s. 246). Jednak sfinansować te miejsca pracy można tylko
przez zabranie pieniędzy jednej grupie ludzi (podatnikom) i danie ich innej, co oznacza,
że nie ma wcale „bodźca netto”. W rzeczywistości jednak te programy przynoszą więcej złego niż dobrego, ponieważ odciągają kapitał z sektor prywatnego, przez co hamują powstawanie „zdrowych miejsc pracy” (Woods 2007, s. 176). „Pomocy” rządu dla przemysłu niekiedy
trzeba obawiać się tak samo, jak jego wrogości. Do subsydiów rządowych stosuje się to
w tym samym stopniu, co do udzielanych przezeń pożyczek. Rząd nigdy nie pożycza ani nie
daje przemysłowi tego, czego mu nie zabrał (Hazlitt 2012, s. 46). Kiedy rząd udziela przemysłowi pożyczek lub subsydiów, w istocie opodatkowuje tych prywatnych przedsiębiorców,
którym się powiodło, aby wesprzeć tych którym się nie powiodło (Hazlitt 2012, s. 46).
Modelowym przykładem, gdzie państwo dba i interesuje się obywatelem jest państwo dobrobytu, państwo opiekuńcze – Szwecja, w której działalność gospodarcza istnieje poprzez
różne formy regulowania ekonomiki prywatnej, pojawia się szeroko rozbudowana działalność
socjalna i redystrybucja dochodu społecznego, a poprzez stosowanie progresji podatkowej
pobiera się odpowiednie środki na finansowanie wielu celów społecznych. Szwecja jest kra-
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jem opiekuńczym od szczegółowej edukacji seksualnej po konstytucyjny status Kościoła luterańskiego (O ’Rourke 2006, s.70). Jednak ten modelowy przykład rozbudowanej działalności
państwa, także staje się elementami nagonki „wolnościowców”, zwłaszcza za indoktrynację
poprzez szkolnictwo i media. Np. opory budzi państwowe szkolnictwo, w którym stworzono
jednolity system nauczania, tak by wszyscy uczyli się tego samego materiału (w podręczniku
dla gimnazjalistów przedstawiano zasady marksizmu). Rynek mediów był bardzo długo regulowany przez państwo i dopiero w latach 90-tych, pojawiła się niepaństwowa telewizja i komercyjne radio. Państwo zadbało również o zdrowie obywateli, poprzez ograniczenie spożycia alkoholu (sprzedaż na kartki i „na receptę” w aptece).
Polskie rozdźwięki o miejsce i rolę państwa
R. Woś w „Dziecięcej chorobie liberalizmu” pisze o micie: „złe okrutne państwo, i dobry
prześladowany biznes”: „Narzekając na fiskusa czy na wysokie koszty pracy, krytycy tak naprawdę nie mają na myśli faktycznych obciążeń. Może po prostu nie ufają, że polskie państwo będzie potrafiło dobrze te pieniądze spożytkować. W ten sposób dochodzimy do przekonania, że nasza rodzima biurokracja, jest wyjątkowo niewydolna (Woś 2015, s. 106).
Odmienne podejście zastosował ojciec J. Bocheński, który wyraża się bardzo nieufnie
w stosunku do państwa: „Organizacja roszcząca sobie prawo do monopolu, fizycznego przymusu, gwałtu. (…) Państwo nakłada podatki, wydaje przepisy, więzi, itd. Inne organizacje
społeczne (np. gminy) mogą mieć część tych uprawnień, ale tylko o tyle, o ile państwo im na
to pozwoli, tj. o ile im wydeleguje część swojego monopolu” (Bocheński 1994, s. 95).
Mając na uwadze powyższe przemyślenia W. Woziński (2014, s. 4), w podobnym tonie,
w swojej pracy „To nie musi być państwowe” dokonał bardzo wnikliwej analizy instytucjonalnej państwowości. Wykazał, co wcale nie musi być państwowe: „architektura, biblioteki,
broń, drogi, dzieci, edukacja, energia, filmy, giełda, instytucje komunalne, koleje, kopaliny,
kosmos, książki, lasy, lotnictwo, małżeństwo, media, miasta, mieszkania, muzea, muzyka,
narkotyki, niewolnictwo, ochrona środowiska, opieka społeczna, penalizacja, pieniądze, poczta, policja, prawo, religia, rolnictwo, służba zdrowia, sport, straż pożarna, teatr, uniwersytety,
wojsko wody, ZOO”.
Ekonomista T. Cukiernik (2007) wyliczył, że państwo polskie zajmuje się m.in. „produkcją odzieży, obuwia, nici, mięsa, cukru, octu, musztardy, drutu, obrabiarek, tarcz ściernych,
sprężyn, szlifierek, łożysk tocznych, dźwigów, mebli, lamp, lin, tworzyw sztucznych, przedmiotów gumowych, maszyn introligatorskich i budowlanych, urządzeń gastronomicznych,
aparatury elektromedycznej, sprzętu ortopedycznego i komunikacyjnego, nawozów sztucznych, przewodów energetycznych, jest wydawcą, drukarzem, biurem turystycznym, hurtownią spożywczą, hodowcą roślin, koni i ryb, handluje sprzętem rolniczym, nasionami i zwierzętami hodowlanymi”.
W tym miejscu dotykamy dylematu prywatyzacji, gdzie M. Bałtowski (2002, s.81) dokonuje wnikliwej analizy:
- większość sprywatyzowanych polskich firm zamiast strat zaczęła przynosić zyski (ujemna
rentowność zamieniła się na dodatnią),
- średnia wydajność pracy wzrosła o 94%,
- przeciętne wynagrodzenie po prywatyzacji wzrosło o 11%,
- znacznie zwiększył się udział sprywatyzowanych firm w rynku (o 48%) i poziom ich eksportu (o 40%), co świadczy o rozwoju tych firm,
- skokowo wzrosła innowacyjność, ilość nowych technologii (o 90%) i nowych produktów
(o 80%),
- jakość produktów polepszyła się o 80%,
- skokowo unowocześniono parki maszynowe,
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mocno wzrosły nakłady inwestycyjne –znacznie powyżej amortyzacji –57%, podczas gdy
przed prywatyzacją 0% z nich miało znaczne nakłady powyżej amortyzacji.
W ostatnim czasie pojawiły się z powrotem pojęcia: renacjonalizacja/nacjonalizacja
w kontekście m.in.: OFE, Polskich Kolei Linowych, PKP Energetyki, firmy Ciech, czy szeroko rozumianego, sprywatyzowanego sektora bankowego. Należy też podkreślić, że w ostatnich latach pojawiają się rozliczne głosy ekspertów, o odrodzeniu się własności państwowej
w gospodarce, a punktem kulminacyjnym miał być kryzysie w latach 2008/09.
Przeciwnicy prywatnej własności przypominają nieprawidłowości, wynikające ze sprzedaży majątku narodowego. Prywatyzacja w krajach Europy Środkowowschodniej w przeciwieństwie do prywatyzacji w krajach zachodnich przeprowadzana była przy braku rynku kapitałowego i bardzo ogólnych mechanizmach rynkowych z nadmiernym udziałem sektora
publicznego stosunku do własności prywatnej, przy ograniczonych środkach finansowych
społeczeństwa i w końcu przy małym zainteresowaniu w ewentualnym udziale inwestorów
zagranicznych z powodu stosunkowo wysokiego poziomu kosztów zastosowanego kapitału
(Puślecki 1998, s. 110).
J. Winiecki (2001, s. 49) przypomina, że w większości krajów Trzeciego Świata elity rządzące podporządkowały sobie w latach 50 i 60, a nawet później, w imię proklamowanej strategii rozwoju, prywatne systemy bankowe, znacjonalizowały część banków i stworzyły rozmaite banki państwowe. Miało to służyć „przyspieszeniu”, rozwoju (hasło, które pamiętamy,
także z okresu gierkowskiego „wielkiego skoku”), ale zgodnie z oczekiwaniami niezbyt
wówczas licznych zwolenników wolnego rynku stało się inaczej (Winiecki 2001, s. 49).
Ideał polskiego przedsiębiorstwa to państwowa spółka z monopolistyczną pozycją, zarządzana ściśle według politycznych instrukcji. Polityków chętnych do przekazywania instrukcji
nie brakuje. Gorzej z wykonawcami (Grzeszak 2016). Studium przypadku: gazowy potentat
PGNIG; minister finansów oczekuje od tej spółki maksymalizacji przychodów fiskalnych,
minister skarbu dywidendy, minister środowiska intensyfikacji prac rozpoznawczych i wzrost
wydobycia gazu, minister gospodarki bezpieczeństwa energetycznego, rząd niskiej ceny gazu
dla wyborców. W efekcie zarząd spółki realizuje sprzeczne cele, a priorytety wybiera w zależności od siły politycznej poszczególnych ministrów (Musiałek 2015). Dodajmy do tego
istnienie nepotyzmu, który jest problem nierozwiązywalnym, dopóki istnieją państwowe
spółki (87 spółek, w których udział Skarbu Państwa wynosi 100%, 29 spółek, gdzie Skarb
Państwa posiada udział większościowy, w 90 spółkach Skarb Państwa posiada udział mniejszościowy). R. Gwiazdowski (2016) w artykule „Niech żyje nepotyzm” uzasadnia: „Jeśli miałyby one być zarządzane zgodnie z zasadami rachunku ekonomicznego, to przecież nie musiałyby być państwowe”.
Reforma samorządowa przełamała monopol totalitarnego państwa stwarzając regionalną/lokalną autonomię. Z uwagi na zadłużenie, władze samorządów rozpoczęły prywatyzację
spółek komunalnych: Łódź –Zakład Wodociągów i Kanalizacji i Zakład Drogownictwa i Inżynierii, Tczew: ZKM Tczew i ZUOS, Opole: sprzedaż większościowego udziału miasta w
Energetyce Cieplnej Opole, Poznań: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej,
Sopot: współpraca z sektorem prywatnym w zarządzaniu zasobami komunalnymi, Warszawa:
Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszyn Budownictwa, Miejski Kombinat Budowlany Zachód, Kraków: akcje miasta w MKS Cracovia.
Prywatyzacja pokazuje, iż pomimo że proces ten rości sobie prawa do korupcji, to jednak
ceny dostarczane przez sektor publiczny i prywatny są porównywalne, ale następuje efektywność zarządzania, powodując redukcję załogi do 50 procent (Sarnacka 2004, s. 126).
-

141

Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze 2017, nr 6.

Podsumowanie
Według K.R. Poppera (1993, s. 133) „nieograniczony kapitalizm powinien ustąpić interwencjonizmowi ekonomicznemu”. G. Kołodko (2008, s. 242) stara się w swych refleksjach
wypośrodkowywać: „Współcześnie należy określone funkcje państwa limitować, podczas
gdy inne muszą być wzmacniane. Do tych pierwszych można zaliczyć na przykład angażowanie się w badania naukowe i wydatki na rozwój, gdyż część tych zadań jest z powodzeniem
przejmowana przez zorientowany na zysk prywatny sektor komercyjny. Do tych drugich trzeba zaliczyć nakłady na ochronę środowiska naturalnego, gdyż z tym problemem tenże skomercjalizowany sektor absolutnie poradzić sobie nie jest w stanie”. L. Balcerowicz (1995,
s. 25) zaś widzi na jednym krańcu państwo, które trwale wyłącza „niewidzialną rękę”, a problemy spadają na „widzialna rękę” rozbudowanej polityczno –gospodarczej biurokracji. Na
drugim krańcu państwo koncertuje się tylko na pewnej liczbie fundamentalnych funkcji, których nikt inny nie jest w stanie podjąć: tworzeniu i egzekwowaniu prawa, ochronie narodowej, polityce zagranicznej itp. Na państwo trzeba patrzeć jak na ważny, ale ograniczony zasób. Ograniczone są przecież i czas, i kompetencje rządu i pracodawców, ograniczone są liczba, kwalifikacje i wiedza państwowych urzędników, skromne są wreszcie realne finansowe
środki, jakimi państwo dysonuje, bo ma ich tyle, ile zabiera ludziom poprzez rozmaite podatki
(Balcerowicz 1995, s. 25). Analizując funkcję państwa: adaptacyjną, stabilizacyjna, alokacyjną czy redystrybucyjną, nie można pominąć kontekstu ekonomicznego (wzrost gospodarczy
czy zmiany w strukturze gospodarki) i społecznego (wyrównywanie szans i ochrona najsłabszych jednostek, a także grup społecznych).
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Strategiczne wyzwania Polski w pokryzysowych uwarunkowaniach rozwoju
Streszczenie
W artykule przedstawione zostały strategiczne wyzwania rozwojowe Polski ukształtowane w okresie transformacji systemowej i w okresie pokryzysowym, które blokują dalszy jej
rozwój społeczno-ekonomiczny. Tylko sprostanie tym wyzwaniom stwarza Polsce szanse na
przezwyciężenie pułapki średniego rozwoju (dochodu), która blokuje dalszy zrównoważony
rozwój kraju. Szanse te wygenerować może wdrożenie nowych kierunków rozwoju tj.: reindustrializacji, proinnowacyjnych zmian strukturalnych w gospodarce, udomowienia banków,
stworzenie narodowych innowacyjnych i konkurencyjnych specjalizacji gospodarczych, wykreowanie polskich prywatnych championów, konkurencyjnych w skali europejskiej i światowej oraz wzmocnienie aktywności polskiego sektora prywatnego w inwestycjach rozwojowych.
Słowa kluczowe: strategiczne wyzwania rozwojowe, pułapka średniego rozwoju, nowe kierunki rozwoju Polski
Poland’s strategic development challenges in the post-crisis development conditions
Abstract
The paper addresses Poland’s strategic development challenges formed in the transition
and in the post-crisis period, which block further socio-economic development. Only by meeting these challenges, it will be possible to overcome the medium development trap, which
blocks Poland’s further sustainable development. These possibilities can be generated by the
implementation of strategies and development programs: re-industrialization, pro-innovative
structural changes in the economy, domestication of banks, creation of national innovative
and competitive economic specializations, creation of Polish private champions that are competitive on the European and the global scale as well as by the engagement of the Polish private sector in development investments.
Keys words: strategic development challenges, medium development trap, new directions of
development in Poland
JEL CODE: O38, O40
Wstęp
Celem pracy jest naświetlenie strategicznych wyzwań rozwojowych Polski, do których
winna się dostosować jeśli chce wyrwać się pułapki średniego rozwoju i dochodu, a tym samym przyspieszyć procesy realnej konwergencji z krajami strefy euro.
Wyzwania rozwojowe są to obiektywne, czyli niezależne od woli człowieka, tendencje
społeczno-kulturowe, techniczne i gospodarcze generowane w skali światowej, sprostanie
którym przez państwa oraz funkcjonujące w nich podmioty gospodarcze i społeczne stwarza
im szanse na osiągnięcie wysokiego poziomu konkurencyjności międzynarodowej, a w konsekwencji również wysokiego standardu życia społeczeństwa. Celem strategii rozwoju państw
jest dostosowane do tych wyzwań, gdyż tylko wtedy możliwy jest ich długofalowy rozwój
gospodarczy i społeczny. Zdolność i umiejętność dostosowywania się krajów do globalnych
wyzwań rozwojowych uzależniona jest od wielu uwarunkowań. Do nich zaliczyć należy
przede wszystkim: model realizowanej polityki społeczno-ekonomicznej, programowanie
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rozwoju, wspieranie rozwoju demograficznego i kapitału ludzkiego oraz proinnowacyjnych
przekształceń strukturalnych w gospodarce.
Światowy kryzys udowodnił, że dotychczas funkcjonujący model neoliberalnego kapitalizmu spekulacyjnego jest szkodliwy zarówno dla społeczeństwa jak i dla samego kapitalizmu i
dlatego musi zostać odrzucony (Prusek 2010; Kołodko 2010; Kowalik 2010; Żyżyński 2010).
Doświadczenia pokryzysowe jednoznacznie wskazują na to, że wyzwań tych nie można pozostawić samej sile mechanizmów rynkowych i nieokiełznanej konkurencji geopolitycznej mocarstw światowych. Samodzielne działanie mechanizmów rynkowych nie rozwiązuje problemów przyszłości i nie jest w stanie sprostać wyzwaniom rozwojowych ludzkości, w tym
zwłaszcza polaryzacji dochodowej społeczeństw światowych, które jednoznacznie wskazał
T. Piketty (2015). Nasilające się napięcia mogą doprowadzić do konfliktu cywilizacji, co może się okazać naszym ostatnim i całkowicie wyniszczającym starciem (Sachs 2007).
Społeczna nauka Kościoła w Encyklice Jana Pawła II „Sollicitudo rei socialis” słusznie
piętnuje mechanizmy ekonomiczne, finansowe i społeczne, które „umacniają stan bogactwa
jednych i ubóstwa drugich”. Mechanizmy te stworzone przez kraje rozwinięte „sprzyjają interesom tych, którzy nimi manewrują, a doprowadzają do zdławienia i uzależnienia gospodarki
krajów słabiej rozwiniętych.”(Jan Paweł II, 1987). W encyklice „Caritas in veritate” – „Miłość w prawdzie” papież Benedykt XVI trafnie stwierdza, że o rozwiązywanie problemów
społecznych czyli osiąganie dobra wspólnego powinna się troszczyć przede wszystkim
wspólnota polityczna. Dlatego przyczyną poważnego braku równowagi jest oddzielenie działalności ekonomicznej, do której należałoby wytwarzanie bogactw, od działalności politycznej, do której należałoby osiąganie sprawiedliwości przez redystrybucję dóbr. Tego typu ideologią, która przyniosła olbrzymie koszty społeczne, w skali światowej, jest neoliberalizm,
jako skrajna apologetyka zysku za wszelką cenę, bez liczenia się z wymogami etycznymi
i człowiekiem. Prawda rozwoju tkwi w jego integralności: jeśli nie ogarnia całego człowieka
i każdego człowieka, rozwój nie jest prawdziwym rozwojem” (Benedykt XVI 2009, s.16).
Światowy kryzys ekonomiczny wykazał decydującą rolę państwa w zakresie naprawiania
obiektywnych i subiektywnych dysfunkcji gospodarki rynkowej typu neoliberalnego i dlatego, na nowo trzeba rozważyć pozycję sektora publicznego w gospodarce rynkowej, aby skutecznie stawić czoło wyzwaniom współczesnego świata (Benedykt XVI 2009, s. 27).
Współistnienie mechanizmów rynkowych i świadomego oddziaływania państwa na funkcjonowanie gospodarki i życia społecznego jest po kryzysie standardem nowoczesnego państwa oraz jego polityki rozwoju. Uważam, że na drodze poszukiwania wyższej racjonalności
i efektywności modeli funkcjonowania państwa musimy bazować na racjonalnym pragmatyzmie a odrzucić dogmatyzm rynkowy. Obecny kryzys finansowo-ekonomiczny jest równocześnie kryzysem demokracji, która przegrała z chciwością rynków finansowych i globalnych
korporacji, które „wyrwały się” spod wszelkiej kontroli publicznej i podporządkowały sobie
polityków czyli stworzyły system oligarchiczny.
Dla przezwyciężenia współczesnego kryzysu konieczne jest nakierowanie nowej polityki
rozwoju na myślenie w kategoriach ładu i racjonalności społecznej i ekonomicznej, na której
opiera się koncepcja ordoliberalna i społecznej, inkluzyjnej gospodarki rynkowej. Realizacja
tej koncepcji rozwoju wymaga nowego ładu społeczno-ekonomicznego oraz zasadniczego
wzmocnienia siły państwa i jego instytucji, które winny być fundamentem nowych instytucjonalnych warunków gospodarowania i posiadać przewagę nad rynkami finansowymi (Mączyńska, Pysz 2014). Joseph Stiglitz wskazuje, że nierówności są jednym z czynników marnotrawstwa potencjału rozwojowego i sprzyjają stopniowemu uzależnianiu się państw od kapitału (Stiglitz 2013).
Nauki ekonomiczne i społeczne sprecyzowały kierunki niezbędnych zmian systemowych
warunkujących osiągnięcie tego nowego ładu społeczno-ekonomicznego w skali globalnej,
natomiast brakuje woli i działań wdrożeniowych tych rozwiązań przez sfery decyzyjno145
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polityczne, z uwagi na system oligarchiczny dominujący nadal w czołowych państwach świata.
Megawyzwania rozwojowe Polski w warunkach pokryzysowych
Fundamentalną przyczyną narastania barier, a jednocześnie wyzwań rozwojowych Polski
był i jest narzucony nam przez Zachód neoliberalny model transformacji społecznoekonomicznej, korzystny dla Zachodu a dla Polski bardzo bolesny i generujący duże problemy. Ten model, bazujący na założeniach konsensusu waszyngtońskiego, doprowadził do
ukształtowania się obecnych barier rozwojowych Polski, które w okresie pokryzysowym musimy przełamać aby wyjść z pułapki średniego rozwoju i dochodu.
Neoliberalny plan transformacji stał w zasadniczej sprzeczności z Konstytucją RP, która
stanowi, że: „Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej,
własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi
podstawę ustroju gospodarczego”(Konstytucja RP 1997, Art.20). Podobna sprzeczność dotyczy Art. 2 Konstytucji, który głosi, że: „Rzeczypospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.” Ten punkt stoi w
rażącej sprzeczności z polaryzacją dochodowo-majątkową polskiego społeczeństwa oraz wieloletnim wysokim bezrobociem i dużą migracją zarobkową młodego i wykształconego pokolenia Polaków. Trudno też uznać, że model ten kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju,
o której mówi Art. 5 naszej Konstytucji.
W neoliberalnym modelu funkcjonowania gospodarki polskie państwo traktowane było
instrumentalnie przez sektor prywatny, a zwłaszcza kapitał zagraniczny i oligarchię finansowo-korporacyjną. Tymczasem sprawne i niezależne od oligarchii finansowo-korporacyjnej
państwo typu ordoliberalnego jest niezbędne dla dobrego funkcjonowania inkluzyjnej gospodarki. Z drugiej strony, samodzielnie funkcjonująca prywatna gospodarka, z dużym udziałem
sektorów innowacyjnych, przez swoją wysoką efektywność jest potrzebna dla wzmacniania
siły demokratycznego państwa (Wilkin 2008). Tak więc, między nowoczesną gospodarką
rynkową a państwem winna istnieć swoista równowaga i sprzężenie zwrotne, które są niezbędnymi warunkami efektywności ich działania. W tym modelu konieczne jest przestrzeganie zasady samofinansowania się prywatnych podmiotów gospodarczych i odrzucenie możliwości ich dotowania z pieniędzy podatników. Nieakceptowalne są neoliberalne praktyki sektora prywatnego polegające na prywatyzacji dochodów publicznych i nacjonalizacji swoich
strat.
Głównym mega wyzwaniem rozwojowym Polski jest przezwyciężenie zespołu wzajemnie
sprzężonych barier rozwojowych dotyczących demografii, rynku pracy oraz polaryzacji dochodowej i majątkowej społeczeństwa, a mianowicie (Prusek 2012, s. 51–63):
- bariery demograficznej związanej ze spadkiem ludności Polski, ujemnym przyrostem naturalnym, starzeniem się społeczeństwa, niskim poziomem aktywności zawodowej, dużą
migracją zarobkową młodych wykształconych obywateli za granicę, do krajów UE 15. Ta
bariera dotyka w szczególności młode pokolenie Polaków, którzy nie mając satysfakcjonującej ich pracy i płacy nie mogą sobie kupić mieszkania i założyć rodziny, co w konsekwencji powoduje ujemny przyrost naturalny i dalszy łańcuch negatywnych następstw
społeczno-ekonomicznych.
- bariery dochodowo-majątkowej wynikającej z rażąco niskiego poziomu płac w stosunku
do analogicznych pod względem charakteru i wydajności miejsc pracy w krajach UE 15
oraz z dużej polaryzacji majątkowej w polskim społeczeństwie, która osłabia dynamikę
rozwoju gospodarczego i stymuluje emigrację zarobkową młodego pokolenia i drenaż
mózgów,
- bariery strukturalnej wynikającej z deindustralizacji polskiej gospodarki i jej negatywnych
następstw społecznych i ekonomicznych.
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Bariera demograficzna może spowodować zmniejszenie liczby ludności Polski do 2020
roku do poziomu 35 mln osób, a do 2050 roku do 25 –30 mln osób. Oznaczało by to spadek
potencjalnego PKB, spadek popytu i dochodów sektora publicznego oraz stopniowy upadek
systemu emerytalnego. W przypadku zwiększenia się dynamiki emigracji zarobkowej, która
ma w coraz większym stopniu charakter emigracji trwałej, dynamika regresu demograficznego może ulec zwiększeniu.
Bariera braku wysoko wydajnych i dobrze opłacanych miejsc pracy oraz wzrost bezrobocia w Polsce był naturalną konsekwencją źle prowadzonych procesów deindustrializacji
i prywatyzacji polskiej gospodarki (Prusek 2005). W jej wyniku udział przemysłu w PKB
spadł z 53% w 1985 roku do poziomu około 20 % obecnie, mimo dużego napływu BIZ. Deindustrializacja spowodowała jednocześnie utratę ponad 3 mln miejsc pracy w Polsce, których
nie były w stanie zrekompensować napływ BIZ oraz rozwój sektora MŚP. Ważny był również
spadek dochodów budżetu państwa z tytułu podatków oraz dywidendy z państwowych przedsiębiorstw. W konsekwencji nastąpił znaczny spadek dochodów realnych sektora publicznego
z tytułu podatków CIT i PIT oraz dywidendy, który uniemożliwia mu wykonywanie określonych funkcji społecznych, gospodarczych i ekologicznych.
Podzielam pogląd A. Karpińskiego, że deindustrializacja w Polsce była, przedwczesna,
ekonomicznie nieuzasadniona i szkodliwa dla dynamiki gospodarczej, a zwłaszcza rynku pracy. Deindustrializację należy uznać za największy błąd strategiczny polskiej transformacji
(Karpiński 2003; Karpiński, Paradysz, Soroka, Źółtkowski 2015). Drugim poważnym błędem
było zaniechanie restrukturyzacji państwowych przedsiębiorstw mających szanse na uzyskanie konkurencyjności międzynarodowej i ich nieekwiwalentna wyprzedaż kapitałowi zagranicznemu zamiast upodmiotowienia polskiego społeczeństwa.
Bariera dochodowo-majątkowa w Polsce została spowodowana urzędowym czyli administracyjnym podniesieniem cen na środki produkcji w ramach tzw. reformy cen zaopatrzeniowych w 1990 roku i jednoczesnym skrajnie niesymetrycznie niskim wzrostem płac i zablokowaniem ich wzrostu, najpierw przez tzw. popiwek czyli niezgodny logiką rynkową podatek
od wzrostu tzw. ponadnormatywnych wynagrodzeń, a następnie przez nad restrykcyjną politykę antyinflacyjną (Prusek 2009).
Z tych przyczyn prowadzona w okresie transformacji polityka pieniężna miała charakter
tzw. poprawności instrumentalnej czyli stosującej teoretycznie właściwe instrumenty w skrajnie nieracjonalnej i nierynkowej sytuacji płacowo-dochodowej przy najwyższych w świecie
stopach procentowych kredytu, które skutecznie hamowały rozwój gospodarczy i przedsiębiorczość. Zwalczała ona zatem nie normalną inflację lecz urzędową czyli dostosowawczą,
czyli zarazem wzrost płac i dostosowanie ich do poziomu cen i płac europejskich. Tym samym utrzymywała ona globalną nierównowagę między popytem i podażą, hamowała rozwój
gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy, generowała bezrobocie, a zatem była pozbawiona racjonalności ekonomicznej i społecznej.
W okresie transformacji systemowej zaprzepaszczono szansę stopniowego, corocznego
indeksowania płacy minimalnej oraz płac dostosowującego je do poziomu płac w UE. Stąd
też, mimo administracyjnego dostosowania cen na środki produkcji w Polsce do cen rynku
światowego poziom i struktura płac nie zostały równolegle uregulowane i dlatego w sposób
drastyczny odbiegają od analogicznych poziomów i struktur w krajach UE –15. Dlatego też
przeciętny poziom płac w Polsce w ciągu 25 lat transformacji nie osiągnął jeszcze nawet
średniej UE. Polityka ta utrwaliła także nieracjonalny poziom i strukturę płac, a zatem zniekształca rzeczywisty poziom społecznej produktywności pracy w Polsce.
Bariera rozwojowa wynikającą z ogromnego rozwarstwienia dochodów w polskim społeczeństwie powoduje to, że wg raportów OECD Polska jest państwem o największym rozwarstwieniu płacowym w UE. Oznacza to, że w Polsce mieliśmy do czynienia ze najbardziej restrykcyjnym modelem neoliberalnym w Europie, co rodziło równocześnie największe nega147
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tywne konsekwencje społeczne. Po drugie w okresie transformacji w Polsce nastąpił znaczny
wzrost wydajności pracy, który nie został ekwiwalentnie uwzględniony we wzroście płac.
Ten kapitalistyczny wyzysk pracowników, zwłaszcza tzw. salatariatu i prekariatu istnieje nadal.
Drugim mega wyzwaniem rozwojowym Polski jest konieczność zwiększenia dynamiki
rozwoju gospodarczego i społecznego zapewniającej możliwości szybkiej spójności gospodarczej nie tylko ze średnią unijną, ale również z krajami strefy euro oraz przezwyciężenia
pułapki średniego rozwoju. Znaleźliśmy się w tej pułapce, gdyż nie nastąpiła w Polsce endogeniczna, proinnowacyjna restrukturyzacja gospodarki i nie zbudowano GOW. Natomiast
dynamiczne procesy nieekwiwalentnej prywatyzacji polskich przedsiębiorstw oraz napływ
BIZ, korzystających szeroko z preferencji podatkowych w SSE, spowodowały zdominowanie
polskiej gospodarki przez kapitał zagraniczny. Polska stała się w ten sposób gospodarką zależną, typu neokolonialnego, z której więcej kapitału z niej wypływa niż przypływa, łącznie
z pomocą unijną (Plan M. Morawieckiego 2016).
Trzecim mega wyzwaniem rozwojowym jest także konieczność rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego, który jest czynnikiem decydującym o rozwoju w dłuższym okresie czasu.
Określa je głównie poziom wykształcenia społeczeństwa i jego umiejętność współdziałania.
W tym zakresie odbiegamy in minus od standardów europejskich w zakresie jakościowym.
Jest to wyzwanie rozwojowe warunkujące awans cywilizacyjny społeczeństwa oraz wdrażanie postępu technicznego, ekonomicznego, organizacyjnego, prawnego i społecznego.
Czwartym mega wyzwaniem rozwojowym Polski jest konieczność zasadniczego wzmocnienia dochodów sektora publicznego, aby był on w stanie realizować konstytucyjnie określone funkcje społeczne, gospodarcze, obronne i ekologiczne. Jedyne racjonalne rozwiązanie
musi polegać na wprowadzeniu wyższego i progresywnego opodatkowania firm, zwłaszcza
sektora finansowego, i bogatszych warstw społeczeństwa, zwiększenie ściągalności podatków
oraz repolonizacja sektora finansowego.
Piątym mega wyzwaniem rozwojowym Polski, jest konieczność rozwiązania zadłużenia
finansów sektora publicznego oraz zmniejszenia wysokich kosztów jego obsługi, które są
konsekwencją realizacji neoliberalnego modelu rozwoju. Wysoki poziom tych zadłużeń grozi
destabilizacją finansów publicznych i drastycznymi cięciami w przypadku przekroczenia
ustawowo określonych granic zadłużenia, a zatem również destabilizacją społeczną. Przełamanie tych barier finansowych może zostać zrealizowane bez napięć społecznych i w sposób
trwały, tylko przyjmując socjaldemokratyczne instrumenty równoważenia finansów publicznych, a nie neoliberalne rozwiązania, które przerzucają koszty tych dostosowań na biedniejszą
część społeczeństwa.
W warunkach ukształtowanych przez neoliberalną transformację państwo polskie i jego
polska gospodarka, a nie gospodarka w Polsce, wymaga zasadniczego wzmocnienia ekonomicznego, tak aby mogły przezwyciężyć te bariery a państwo było zdolne do realizowania
swych konstytucyjnie określonych funkcji. Konieczna jest zatem sanacja polskiej gospodarki,
jej proinnowacyjna restrukturyzacja i zwiększenie udziału sektora publicznego w dochodach
płynących z jej funkcjonowania. Niezbędne jest również podniesienie sprawności funkcjonowania państwa.
Szanse rozwojowe Polski w warunkach pokryzysowych
Uważam, że jedyną szansą rozwojowa Polski w pokryzysowych warunkach konieczne jest
opracowanie i wdrożenie sterowanej przez państwo strategii rozwoju. Ta strategia zmiany
sterowanej winna mieć na celu stworzenie innowacyjnych narodowych specjalizacji gospodarczych konkurencyjnych na rynkach światowych. Jest to możliwe tylko przy aktywnym
udziale prywatnego sektora przedsiębiorstw, które winny preferować endogeniczne i proin-

148

Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze 2017, nr 6.
nowacyjne przekształcenia strukturalne swoich przedsiębiorstw, przy wsparciu publicznym,
tj. unijnym i krajowym.
Dlatego szanse rozwoju dać może Polsce tylko scenariusz sterowanych przez państwo endogenicznych i proinnowacyjnych przekształceń strukturalnych wspartych przez kapitał krajowy i zagraniczny. Scenariusz zmiany sterowanej zakłada wzmocnienie pozycji państwa tak
aby mogło ono realizować swoje konstytucyjnie określone funkcje społeczne i gospodarcze,
aby mogło prowadzić politykę rozwoju, głównie w oparciu o własne, endogeniczne środki
finansowe, a nie tylko lub głównie Unii Europejskiej.
Zainicjowanie nowej strategii rozwoju Polski wymaga bezpośrednich inwestycji rozwojowych państwa i samorządów mających na celu stworzenie nowych podmiotów gospodarczych o charakterze strategicznym dla polskiej gospodarki. Do nich należy zaliczyć inwestycje innowacyjne w energetyce konwencjonalnej, atomowej i odnawialnej, przemyśle zbrojeniowym, automatyce itp. sektorach innowacyjnych. W tych sektorach o wysokiej efektywności powstać winny nowe, lepsze, czyli bardziej wydajne i lepiej opłacane oraz trwałe, bo odporne na koniunkturę gospodarczą, miejsca pracy dla absolwentów wyższych uczelni.
W optymalnym scenariuszu tzw. zmiany sterowanej zakładać należy obok działania mechanizmów rynkowych również sterowanie przez państwo polityką dochodowo-płacową,
w oparciu o przyjętą w umowie społecznej strategię spójności płacowej i dochodowej. W tym
scenariuszu państwo winno określać coroczny wzrost płacy minimalnej w całej gospodarce
oraz strategię wzrostu płac w sektorach usług publicznych stosownie do rosnących możliwości finansowych państwa. Stworzą one następnie warunki do wzrostu płac w sektorach produkcyjnych i usługowych przez wzrost popytu i rosnące zyski prywatnych firm. W scenariuszu tym emigracje młodzieży będą stopniowo maleć a jednocześnie wzrośnie aktywność zawodowa społeczeństwa i jego innowacyjność, które skutkować będą rosnącym PKB, wzrostem dochodów budżetowych i składek ZUS, a w konsekwencji rosnącym przyrostem naturalnym ludności. Jest to zatem scenariusz normatywny zapewniający znaczne zmniejszenie
dystansu w zakresie poziomu życia w Polsce i krajach UE 15 w ciągu około 10-15 lat, w zależności od uwarunkowań globalnych. Tak powinna wyglądać polityka spójności społecznoekonomicznej i terytorialnej stwarzająca szanse rozwojowe dla Polski. Być może przyspieszy
ją postulowana w Unii Europejskiej polityka harmonizacji płac, zmierzająca także do zahamowania delokalizacji firm.
Bez rozwiązania tych nawarstwionych i skomplikowanych problemów społecznoekonomicznych w powyżej przedstawionych obszarach realizacja celów polityki spójności
w Polsce będzie długotrwała, mało skuteczna i społecznie nieakceptowana, stąd też może ona
skutkować poważnymi napięciami społecznymi oraz ekonomicznymi (Prusek 2008; Prusek
2009).
Również G.W. Kołodko (2013) twierdzi, że w Polsce potrzebny jest nowy, zwarty program rozwoju, który w polskim interesie narodowym musi umiejętnie wykorzystać zbiegające
się megatrendy współczesności: będzie to sprzyjać dynamice gospodarczej, a nie ją hamować.
Zaleca również prowzrostowe zmniejszenie skali nierówności, rozwój kapitału ludzkiego,
w oparciu o nakłady na edukację i kulturę z dodatkowych przychodów fiskusa, a nie z przyrostu długu publicznego, który konsekwentnie ma być ograniczany. Implikuje to przebudowę
systemu podatkowego pod kątem likwidacji ulg, połączenie indywidualnych dochodów kapitałowych z dochodami z pracy i transferami oraz ich łączne opodatkowanie na ogólnych zasadach, a także rozciągnięcia skali progresji podatkowej. Zrealizowanie tego typu programu
będzie możliwe wyłącznie w przypadku opracowania i konsekwentnego wdrażania autorskiego programu rozwoju, który zyskałby poparcie społeczne i któremu zapewniono by polityczne i ekonomiczne mechanizmy realizacji.
Założenia te w dużym stopniu spełnia „Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” M. Morawieckiego. Jestem przekonany, że ten kierunek strategicznego działania jest fundamental149
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nym priorytetem w tej strategii rozwoju. Jego koncepcja zakłada realizację priorytetów wynikających z pięciu filarów rozwoju gospodarczego, a mianowicie: reindustrializacji, rozwoju
innowacyjnych firm, tworzenia kapitału dla rozwoju, ekspansji zagranicznej oraz rozwoju
społecznego i regionalnego (Plan Morawieckiego 2016; Zioło 2016).
Należy także popierać ekspansję nielicznych polskich championów gospodarczych wchodzących na rynki światowe i europejskie. Jednocześnie należy wyeliminować niezgodną w
unijną polityką konkurencyjności praktykę dyskryminacji polskich firm na rynkach UE przez
dominujące na nich firmy, przy milczącej akceptacji przez Komisję Europejską. O tym dobitnie świadczy niezgodna z unijnym prawem konkurencji dyskryminacja polskiej firmy Fakro
przez duńską firmę Velux na rynku okien dachowych (FPoP 2016). Tylko poprzez endogeniczny rozwój międzynarodowej konkurencyjności polskich firm możemy zrealizować cele
spójności ekonomicznej i społecznej z krajami Unii Europejskiej oraz zatrzymać regres demograficzny i procesy migracyjne wykształconej młodzieży, a w konsekwencji zapewnić także długofalowy zrównoważony rozwój społeczno-ekonomiczny i ekologiczny w przyszłości.
Sama pomoc unijna, która zresztą niedługo może być bardzo niska, nie jest w stanie tego dokonać.
Szanse rozwojowe Polski w warunkach pokryzysowych zdeterminowane są z jednej strony przez nowe globalne otoczenie rynkowe tj. układ polityczny i gospodarczy w skali światowej oraz unijnej, które nadal są bardzo labilne i generują niepewność. Drugą grupę szans
rozwojowych Polski określi skuteczność i efektywność realizacji „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, jego akceptacja i wsparcie przez krajowe i zagraniczne środowiska gospodarcze oraz skuteczność generowania polskiego kapitału na cele rozwojowe, w tym efekty
uszczelnienia polskiego systemu podatkowego.
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Problem osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce
Streszczenie
Obecna sytuacja osób niepełnosprawnych nadal jest niepokojąca. Zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym. Wciąż występuje wiele czynników, które zmniejszają szanse na
ich rozwój i spełnienie zawodowe. Niestety starania poczynione, aby zwalczyć bariery w życiu
zawodowym takich osób są niewystarczające. Stąd, widoczny jest też podział na pełnosprawnych i niepełnosprawnych pracowników na rynku pracy. Pogorszenie obecnej sytuacji może
mieć również niekorzystny wpływ na gospodarkę narodową. Dlatego też celem niniejszego
artykułu jest próba identyfikacji czynników mających wpływ na współczesny rynek pracy
w Polsce oraz analiza i ocena sytuacji niepełnosprawnych w badanym aspekcie. Ponadto postawiono pytanie czy obecna sytuacja niepełnosprawnych na rynku pracy ulega poprawie? Założony cel badawczy realizowano z wykorzystaniem metod studiów literatury przedmiotu, dedukcji, opisu oraz prostych techniki statystycznych i wizualizacji. Artykuł poprzedzono wprowadzeniem i zakończono sformułowaniem propozycji rozwiązań dla obecnej polityki społeczno-ekonomicznej państwa.
Słowa kluczowe: rynek pracy, osoby niepełnosprawne, bezrobocie, aktywność ekonomiczna
The problem of people with disabilities in the labor market in Poland
Abstract
The current situation of people with disabilities is still worrying. Both in everyday life and
work. Still, there are many factors that reduce the chances of their development and professional
fulfillment. Unfortunately, the efforts made to overcome the barriers in working life, such people are inadequate. Hence, it is also visible division between able-bodied and disabled workers
in the labor market. The deterioration of the current situation may also have an adverse impact
on the national economy. Therefore, the objective of this article is to attempt to identify the factors affecting the contemporary labor market in Poland and the analysis and evaluation of the
situation of people with disabilities in the studied aspect. Moreover, it posed the question
whether the current situation of people with disabilities in the labor market is improving. The
assumed purpose of the research was carried out using the methods of studying literature, deduction, description and simple statistical techniques and visualization. The article is preceded
by an introduction and completed with the formulation of proposals for solutions to the current
socio-economic policy of the state.
Keywords: labor market, people with disabilities, unemployment, economic activity
JEL CODE: E2, E23, R11
Wprowadzenie
Powszechnie spotkać się można z poglądem, że jednym z najbardziej poważnych problemów społecznych, dla krajów rozwiętych współczesnego świata, jest niepełna sprawność jej
członków (Żbikowski, Dąbrowski, Kuźmicki 2012, s. 6).
Dlatego niezbędne jest skuteczne przeprowadzenie procesu integracji społecznej, a w tym
aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Obecnie problem ten nadal zaliczany jest
do istotnych wyzwań dla Polski w ramach jej polityki społecznej. Warto w tym miejscu zauważyć, że wieloletnie działania mające na celu wypracować efektywny system wsparcia na
rzecz osób niepełnosprawnych nadal są niewystarczające. Bowiem wciąż brakuje spójnych
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i kompletnych rozwiązań, które można byłoby uznać za skuteczne. Najistotniejsze czynniki
odpowiadające za sytuację niepełnosprawnych w Polsce to: przemiany gospodarcze (a w tym
deregulacja na rynku pracy), decentralizacja władzy oraz modyfikacja funkcji opiekuńczych
i socjalnych państwa (Gąciarz, Ostrowska, Pańków 2008, s. 5).
Skala niepełnosprawności jako zjawiska społecznego jest na tyle wysoka, że dotyka każdego choćby pośrednio w życiu społeczno-ekonomicznym. Ma ogromny wpływ na jednostki
nią dotknięte. Niepełnosprawni m.in. odczuwają ograniczenia w pełnieniu ról społecznych.
Należy przez to rozumieć wpływ na zakres zadań możliwych do pełnienia, a które są oczekiwane przez społeczeństwo w zależności od wieku, płci czy pozycji w grupie (KawczyńskaButrym 1998, s. 10). Przekłada się to na zmniejszone szanse podjęcia pracy, niższą wydajność pracy, niskie zarobki itp. Natomiast państwo zmuszone jest przeznaczać coraz większe
środki na pomoc niepełnosprawnym.
Państwo powinno kłaść duży nacisk na sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy.
Inaczej będzie to miało również negatywny wpływ na gospodarkę narodową.
Dlatego też celem niniejszego artykułu jest próba identyfikacji czynników mających
wpływ na współczesny rynek pracy w Polsce oraz analiza i ocena sytuacji niepełnosprawnych
w badanym aspekcie. Ponadto postawiono pytanie czy obecna sytuacja niepełnosprawnych na
rynku pracy ulega poprawie? Dane wykorzystane w opracowaniu dotyczą osób niepełnosprawnych w rozumieniu metodologii NSP 2011. Ponadto skorzystano z Informacji Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2015 roku1 na rzecz realizacji
postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 roku KARTA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Powyższe są podstawowymi źródłami informacji o niepełnosprawnych. Wybrane analizy tej grupy społeczeństwa wzbogacono o porównanie
z ogólną sytuacją na rynku pracy w Polsce. Założony cel badawczy realizowano z wykorzystaniem metod studiów literatury przedmiotu, dedukcji, opisu oraz prostych technik statystycznych i wizualizacji. Syntetyczne wnioski z przeprowadzonych analiz zawarto w podsumowaniu.
Osoba niepełnosprawna i rodzaje niepełnosprawności
W powszechnie dostępnej literaturze spotkać się można z wieloma podejściami do definicji osoby niepełnosprawnej. Jednakże, do tych najczęściej spotykanych należy zaliczyć ujęcie
według Światowej Organizacji Zdrowia oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Pierwsze
traktuje osobę niepełnosprawną jako osobę, którą cechuje naruszona aktywność życiowa lub
stopień jej sprawności funkcjonalnej wskazuje na utrudnienie w wykonywaniu ról społecznych (Serafin, Łuczak, Kurkus-Rozowska, Konarska, Bugajska 2007, s. 13.). Natomiast według Głównego Urzędu Statystycznego osobą niepełnosprawną można określić osobę, dla
której wydane zostało właściwe orzeczenie przez kompetentny do tego organ. Jest to również
osoba bez orzeczenia, jednak musi cechować ją ograniczenie sprawności w trakcie wykonywania podstawowych czynności adekwatnych dla swojego wieku np. praca lub nauka (http).
Podobnie do powyższych definiuje T. Majewski. Według niego jest to osoba, u której ograniczona sprawność organizmu lub jego uszkodzenie wpływa w sposób utrudniający, uniemożliwiający lub ograniczający na wykonywanie zadań życiowych, a także zawodowych (Majewski 1995, s. 12). Nieco szerzej ujął to polski Ustawodawca. Zgodnie z podaną definicją legalną niepełnosprawności w Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawność cechuje się: „trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy"
(Ustawa... 1997, art. 2 punkt 10). Kolejnym aktem normatywnym traktującym o osobach nie1

Ponadto skorzystano z dokumentów dla lat: 2005, 2013 i 2014.
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pełnosprawnych może być Karta praw osób niepełnosprawnych. Określa ona osobami niepełnosprawnymi jednostki o naruszonej sprawności psychicznej, fizycznej lub umysłowej
utrzymującej się okresowo lub trwale. W konsekwencji tego ograniczone lub uniemożliwione
jest codzienne życie, praca, nauka, a także wypełnianie ról społecznych zgodnie z normami
określonymi prawnie i zwyczajowo (Karta... 1997).
Wszystkie wskazane wyżej ujęcia osoby niepełnosprawnej główny nacisk kładą na to,
że musi to być osoba, która wskutek danej przypadłości (np. wypadek, choroba, wady wrodzone) znajduje się w stanie utrudniającym wykonywanie codziennych funkcji życiowych np.
w pracy, w szkole. Jeśli chodzi o wymogi formalne, to niezbędne jest wydanie orzeczenia
przez uprawniony do tego organ państwowy. Posiadanie orzeczenia jednoznacznie przypisuje
jednostkę do grona osób niepełnosprawnych. Pod warunkiem, że jej stan: fizyczny, psychiczny lub umysłowy ma wyraźny (negatywny) wpływ na wykonywanie ról społecznych (Serafin,
Łuczak, Kurkus-Rozowska, Konarska, Bugajska 2007, s. 13-14).
Sposobów definiowania osoby niepełnosprawnej jest wiele. Na podstawie Narodowego
Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 można wskazać na dwa sposoby: prawny
i biologiczny (Narodowy… 2011, s. 63):
- prawny – dotyczy osób posiadających aktualne orzeczenie, które zostało wydane przez
uprawniony do tego organ;
- biologiczny – dotyczy osób nieposiadających orzeczeń, ale z pełnym lub poważnym ograniczeniem sprawności w zakresie wykonywania samodzielnie podstawowych czynności
życiowych.
Pierwsze podejście można uznać jako ocenę obiektywną, zaś drugą jako ocenę subiektywną.
Polski Ustawodawca w artykule 3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyznaczył dla tych
osób trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany i lekki (Ustawa… 1997).
Charakterystyka osób niepełnosprawnych w Polsce
W celu sporządzenia charakterystyki osób niepełnosprawnych w Polsce wykorzystano informacje pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego oraz z Informacji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2015 roku na rzecz realizacji postanowień
uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 roku KARTA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Sytuację osób niepełnosprawnych przeanalizowano pod kątem:
wieku, struktury, wykształcenia, aktywności ekonomicznej.
Z powyższego powodu przygotowano następujące analizy osób niepełnosprawnych:
- osoby niepełnosprawne w podziale na kryterium wieku w Polsce w 2015 roku,
- struktura osób niepełnosprawnych w 2015 roku,
- osoby niepełnosprawne w wieku 16 lat i więcej według poziomu wykształcenia
w 2015 roku,
- osoby niepełnosprawne prawnie w Polsce na przestrzeni lat 2001-2015,
- wskaźniki aktywności ekonomicznej osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej,
- aktywność ekonomiczna osób niepełnosprawnych w wieku 16 lat i więcej według stopnia
niepełnosprawności w latach: 2005, 2013, 2014, 2015.
Na podstawie danych z Eurostatu w krajach Unii Europejskiej w 2012 roku było 42,228
mln osób niepełnosprawnych. Stanowiło to 12,8% łącznej populacji UE ogółem. Udział osób
niepełnosprawnych w krajach członkowskich jest dość zróżnicowany. Najwyższym odsetkiem tej grupy społeczeństwa cechowała się Norwegia (20,1%), zaś najniższym Włochy
(6,1%) (http). Natomiast w 2015 roku w Polsce były ponad 3,2 milionów osób niepełno-
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sprawnych prawnie2 w wieku 16 lat i więcej, co stanowiło 10,5% ludności ogółu
w tej grupie wiekowej3. Spośród całej populacji osób niepełnosprawnych najwięcej było mężczyzn (50,6%) 1,65 mln osób. Kobiet było nieznacznie mniej (49,3%) 1,60 mln osób. Większa rozbieżność wystąpiła pomiędzy mieszkańcami miast (63,4%) 2,06 mln osób
a mieszkańcami wsi (36,6%) 1,19 mln osób. Dla porównania w wieku produkcyjnym (tzw.
ekonomiczna grupa wieku4) było ponad 1,86 mln osób, co w przeliczeniu na ogół ludności
Polski stanowiło 8,2% populacji w tym wieku (por. rysunek 1).
Rysunek 1. Osoby niepełnosprawne w podziale na kryterium wieku w Polsce w 2015 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: BAEL, dane średnioroczne, opracowanie Biura Pełnomocnika Rządu
do Spraw Osób Niepełnosprawnych na podstawie danych GUS, informacja o realizacji Karty Praw za 2015 rok,
s. 5.

Analizując osoby niepełnosprawne w podziale na kryterium wieku można zauważyć,
że ponad 2/3 stanowią dwie grupy wiekowe (55-64 i 65 lat i więcej). Było to więcej niż ludność w wieku produkcyjnym ogółem (1,86 mln osób). W dobie powszechnego problemu starzenia się społeczeństw nie dziwi wniosek, że najbardziej liczną grupą był przedział wieku 65
lat i więcej. Natomiast najmniejszą liczebnością cechowała się grupa 15-24 lata (115 tys.
osób). Znaczna część ogółu niepełnosprawnych zaliczała się do niemobilnej grupy produkcyjnej (tj. 45-65 lat). Nie są oni chętni na zmianę miejsca zamieszkania oraz skłonni do zmiany aktualnej pracy.
Warto w tym miejscu przeanalizować strukturę osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności (rysunek 2).

2

Dane średnioroczne.
Według danych z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzanego kwartalnie przez Główny
Urząd Statystyczny.
4
18-59 lat dla kobiet i 18-64 lata dla mężczyzn.
3
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Rysunek 2. Struktura osób niepełnosprawnych w 2015 roku
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: BAEL, dane średnioroczne, opracowanie Biura Pełnomocnika Rządu
do Spraw Osób Niepełnosprawnych na podstawie danych GUS, informacja o realizacji Karty Praw za 2015 rok,
s. 6.

Na rysunku drugim można zauważyć, że osoby niepełnosprawne ze znacznym (906 tys.)
i lekkim (919 tys.) stopniem niepełnosprawności są bardzo zbliżone do siebie pod względem
liczebności. Jeśli wziąć pod uwagę rozkład procentowy badanych grup, to należy stwierdzić,
że osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku produkcyjnym stanowią blisko 47% liczebności ogółem z tym samym orzeczeniem. Podobna sytuacja
ma miejsce w przypadku proporcji stopni lekkiego i umiarkowanego w wieku produkcyjnym
do ogółu badanej zbiorowości (ok. 60% - 62%). W obu grupach najwięcej występuje osób z
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
Poniżej przedstawiono analizę osób niepełnosprawnych ze względu na kryterium wykształcenia (rysunek 3).
Rysunek 3. Osoby niepełnosprawne w wieku 16 lat i więcej według poziomu wykształcenia w 2015 roku
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: BAEL, dane średnioroczne, opracowanie Biura Pełnomocnika Rządu
do Spraw Osób Niepełnosprawnych na podstawie danych GUS, informacja o realizacji Karty Praw za 2015 rok,
s. 7.
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Rozkład procentowy według poziomu wykształcenia w obu przypadkach kształtuje się
podobnie. Najwyższe odchylenia występują w poziomie wykształcenia zasadniczym zawodowym, dla ogółu wyniósł 32%, zaś dla grupy w wieku produkcyjnym 40,1%. Podobna sytuacja ma miejsce dla najniższego poziomu wykształcenia, kolejno 31,3% i 24,8%.
W kolejności malejącej rozkład poziomu wykształcenia wygląda następująco: zasadnicze zawodowe; gimnazjum, podstawowe, niepełnie podstawowe i bez wykształcenia; policealne
i średnie zawodowe; wyższe; średnie ogólnokształcące. Niepokojący do podkreślenia jest
fakt, iż dwie najliczniejsze grupy stanowiące powyżej 60% całości dla obu analizowanych
przypadków cechują się najniższym poziomem wykształcenia. Ma to negatywny wpływ na
możliwości znalezienia pracy. Powszechnie wiadomo, że im wyższe wykształcenie, tym
szanse na odnalezienie się na rynku pracy wzrastają. Warto zauważyć kolejną zależność,
a mianowicie w obu przekrojach rodzajowych (ze względu na wiek i wykształcenie) zbiorowości te przedstawiają najliczniejszą frakcję spośród całej populacji osób niepełnosprawnych.
Na tej podstawie można przyjąć, że osoby najstarsze posiadają najniższe wykształcenie.
W tym miejscu warto przeanalizować kształtowanie się liczebności osób niepełnosprawnych w dłuższym przedziale czasu (rysunek 4).
Rysunek 4. Osoby niepełnosprawne prawnie w Polsce na przestrzeni lat 2001-2015
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: BAEL, dane średnioroczne, opracowanie Biura Pełnomocnika Rządu
do Spraw Osób Niepełnosprawnych na podstawie danych GUS, informacja o realizacji Karty Praw za 2013,
2014, 2015 rok.

Na rysunku czwartym zauważyć można, że w przeciągu 15 lat liczebność osób niepełnosprawnych dość znacznie zmalała. Kolejno dla osób niepełnosprawnych w wieku 16 lat i więcej w 2001 roku było 4,294 mln, zaś w 2015 roku 3,252 mln osób. Podobna sytuacja miała
miejsce dla wieku produkcyjnego – spadek z 2,563 mln osób (2001 rok) do 1,864 mln osób
(2015 rok). Uwagę należy zwrócić, że w tym okresie miały miejsca liczne zmiany legislacyjne w obrębie osób niepełnosprawnych. Dlatego fakt, że liczebność osób niepełnosprawnych
zmalała nie należy utożsamiać z sytuacją wyłącznie o charakterze pozytywnym. Bowiem,
dokonano weryfikacji kryteriów, na podstawie których przyznawane były stopnie niepełnosprawności. Główny nacisk został położony na osoby z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności. Powyższa kontrola miała swoje odzwierciedlenie w spadku liczebności osób
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niepełnosprawnych prawnie. Zwłaszcza osoby cechujące się lepszym stanem zdrowia utraciły
status niepełnosprawnych (Wałęga, Wałęga 2007, s. 83-84).
Znając rozkład osób niepełnosprawnych w dłuższym przedziale czasu warto skupić uwagę
na ich wskaźnikach aktywności zawodowej (tabela 1).
Tabela 1. Wskaźniki aktywności ekonomicznej osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej
Aktywni zawodowo w tys.
Ogółem

Lata

w tys.

w tym:
Razem

pracujący

bezrobotni

Bierni
zawodowo

Współ.
aktywności
zawodowej
(%)

Wskaźnik
zatrudnienia
(%)

Stopa
bezrobocia
(%)

2002

4298

775

637

139

3523

18,0

14,8

17,9

2003

4175

690

574

116

3485

16,5

13,7

16,8

2004

4167

677

544

133

3490

16,2

13,1

19,6

2005

4085

663

535

128

3422

16,2

13,1

19,3

2006

3806

571

481

90

3235

15,0

12,6

15,8

2007

3753

566

494

73

3187

15,1

13,2

12,9

2008

3708

578

508

71

3130

15,6

13,7

12,3

2009

3506

552

485

67

2954

15,7

13,8

12,1

3359

566

485

81

2793

16,8

14,4

14,4

2011

3341

569

486

83

2773

17,0

14,5

14,6

2012

3361

585

495

91

2776

17,4

14,7

15,5

2013

3320

574

478

96

2746

17,3

14,4

16,9

2014

3272

569

484

85

2703

17,4

14,8

14,8

2015

3252

537

472

65

2715

16,5

14,5

12,3

2010

*)

*)

Od 2010 roku w wyniku doprecyzowania przez Główny Urząd Statystyczny wiekowej populacji osób niepełnosprawnych objętych Badaniem Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) dane statystyczne dotyczą osób
niepełnosprawnych od 16 lat i więcej.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: BAEL, dane średnioroczne, opracowanie Biura Pełnomocnika Rządu
do Spraw Osób Niepełnosprawnych na podstawie danych GUS, informacja o realizacji Karty Praw za 2013,
2014, 2015 rok.

W latach 2002-2015 można zaobserwować tendencje spadkową we wszystkich kategoriach rodzajowych przedstawionych w tabeli 1. Niestety, nie należy tej sytuacji odbierać pozytywnie. Spadek liczebności biernych zawodowo i niepełnosprawnych ogółem jak wykazano
wyżej nie jest równoznaczne z poprawą sytuacji osób niepełnosprawnych. Niepokojący jest
fakt, iż współczynnik aktywności zawodowej uległ zmniejszeniu z 18,0% (2002 rok) na
16,5% (2015 rok). Stopa bezrobocia mimo, że spadła z 17,9% (2002 rok) na 12,3% (2015
rok) również nie może być rozpatrywana jako pozytywna sytuacja, a raczej jako rezultat
znacznego obniżenia liczebności niepełnosprawnych. Tezę tę może potwierdzać niski wskaźnik zatrudnienia oscylujący w granicach 12,6% (2006 rok) – 14,8% (2014 rok). Powyższe
poświadcza, że zmiany legislacyjne spowodowały mniejszą opłacalność w zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych dla pracodawców.
W tabeli 2 przedstawiono aktywność ekonomiczną osób niepełnosprawnych.
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Tabela 2. Aktywność ekonomiczna osób niepełnosprawnych w wieku 16 lat i więcej według stopnia niepełnosprawności w latach: 2005, 2013, 2014, 2015
Stopień niepełnosprawności

2005

2013

2014

2015

Współczynnik aktywności zawodowej (%)
znaczny

4,2

4,8

4,4

4,7

umiarkowany

13,3

19,1

20,2

18,5

lekki

25,4

26,8

25,7

24,9

Wskaźnik zatrudnienia (%)
znaczny

3,6

4,1

3,8

4,1

umiarkowany

11,0

16,2

17,5

16,5

lekki

20,0

21,7

21,5

21,4

Stopa bezrobocia (%)
znaczny

–

14,4

17,1

14,0

umiarkowany

16,4

15,1

13,2

10,6

lekki

21,2

19,3

16,3

14,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: BAEL, dane średnioroczne, opracowanie Biura Pełnomocnika Rządu
do Spraw Osób Niepełnosprawnych na podstawie danych GUS, informacja o realizacji Karty Praw za 2005,
2013, 2014 i 2015 rok.

Analizując osoby niepełnosprawne według stopnia niepełnosprawności w latach
2005-2015 można zauważyć korzystną zmianę. We wszystkich trzech stopniach niepełnosprawności odnotowano spadek stopy bezrobocia. Największa poprawa dotyczyła stopnia
lekkiego – spadek o 7,2%. Również dla wszystkich grup rodzajowych wzrósł wskaźnik zatrudnienia. W tym przypadku najwyższej poprawie uległ wskaźnik zatrudnienia dla stopnia
umiarkowanego – wzrost o 5,5%. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku współczynnika aktywności zawodowej. Analogicznie jak przy wskaźniku zatrudnienia najwyższy wzrost
odnotowano dla stopnia umiarkowanego niepełnosprawności – 5,2%. Dla porównania
w czwartym kwartale w 2015 roku współczynnik aktywności zawodowej ludności Polski wyniósł 74,8%. Wskaźnik zatrudnienia dla ludności ogółem wyniósł 52,6% (dla wieku produkcyjnego 69,5%). Z kolei stopę bezrobocia obliczono na 6,9% (Aktywność… 2016, s. 25-30).
Mając na uwadze powyższe, to aktywność ekonomiczną osób niepełnosprawnych
w rozpatrywanym okresie należy uznać za ulegającą poprawie.
Podsumowanie
Przeprowadzona analiza wskazuje, że w badanym okresie występuje stosunkowo niski
poziom aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych oraz relatywnie wysoki poziom
bierności zawodowej. W porównaniu z ludnością kraju ogółem jest to wynik niezadowalający. Należy podkreślić, iż nadal do czynników hamujących aktywność zawodową zaliczają się
uregulowania prawne i instytucjonalne rynku pracy. Ponadto, na obecną sytuację znaczny
wpływ
mają
przemiany
struktury
demograficznej
ludności
Polski,
a także starzenie się społeczeństwa. Powyższe przeprowadzone analizy pozwalają wysunąć
odpowiedź na postawione pytanie badawcze. Bowiem sytuacja poprawiła się w odniesieniu
do lat wcześniejszych, jednak należy poczynić dalsze starania, aby zachęcić pracodawców do
zatrudniania niepełnosprawnych. Należy również uprościć skomplikowane procedury administracyjne przy ubieganiu się o rekompensaty, a także przy ich obsłudze po stronie jednostek
publicznych (PCPR, MOPS, MOPR, OPS, UM). Kolejną ważną kwestią jest wzmocnienie
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działań Państwa na rzecz zwiększenia poziomu wykształcenia wśród niepełnosprawnych (np.
program Aktywny Samorząd). Poszukiwanie rozwiązań mogących objąć pomocą niepełnosprawnych wieloaspektowo jest niełatwym wyzwaniem. Jednakże, wzmagają się z nim inne
kraje, również wysokorozwinięte (Transforming... 2003).
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Rola banku centralnego w gospodarce – obraz po kryzysie
Streszczenie
Problem aktywności banku centralnego i jego wpływu na gospodarkę od dawna nurtuje teoretyków i praktyków ekonomii. Znaczenie polityki pieniężnej dla sfery realnej było przedmiotem analiz wielu nurtów myśli ekonomicznej. Konsensus wypracowany w tym zakresie zaowocował nową syntezą neoklasyczną mającą praktyczny wyraz w strategii bezpośredniego celu
inflacyjnego. Kryzys finansowy, który wybuchł w 2008 roku sprawił, że banki centralne w sposób niezwykle aktywny podjęły działania wykraczające poza tradycyjne rozumienie ich roli.
Skutki kryzysowej polityki pieniężnej widoczne są nie tylko w gospodarce ale także skłaniają
do zastanowienia nad przeformułowaniem roli polityki pieniężnej w obrębie polityki gospodarczej.
W artykule obok przeglądu różnych poglądów dotyczących znaczenia polityki pieniężnej dla
gospodarki opisane zostały działania podejmowane przez banki centralne w reakcji na kryzys
wraz z ich obserwowanymi skutkami. Na tym tle zostanie podjęta próba wskazania możliwego
nowego usytuowania polityki pieniężnej w strukturze polityki gospodarczej państwa.
Słowa klucze: bank centralny, polityka pieniężna, kryzys finansowy
The Role of Central Bank – Situation After Crisis
Abstract
The problems of the activity of the central bank and impact monetary policy on the economy are interesting for theoreticians and practitioners of economics. The significance of the
monetary policy for the real sphere was an object of analyses in many areas of economic. The
developed agreement in this respect resulted in the new synthesis neoclassical having a practical expression of the purpose direct in the inflation targeting. The financial crisis which
burst in 2008 caused that central banks, in the unusually active way, took action going beyond
the traditional understanding their role. Effects of the unconventional monetary policy are
visible not only in the economy but also in changing thinking of the role of the monetary. In
the article the inspection of the different views concerning the significance of the monetary
politics for the economy action taken by central banks in the reaction to the crisis was described along with their observed effects. Taking this into account, the attempt to explain the
new place of monetary policy in structure of economic policy was made.
Keywords: Central Bank, Monetary Policy, Financial Crisis
COD JEL: E58
Wstęp
Polityka pieniężna stanowi element polityki gospodarczej każdego państwa, a bank centralny jest instytucją uprawnioną do jej prowadzenia. To twierdzenie jest fundamentem dla
funkcjonowania współczesnej bankowości centralnej. Nie budzi ono wątpliwości ani na gruncie rozważań teoretycznych ani też na gruncie praktyki. Jednak już określenie wpływu polityki pieniężnej na rozwój gospodarczy i jej relacji z polityką fiskalną jest kwestią dyskutowaną
od wielu dziesięcioleci. Próba połączenia dorobku różnych szkół ekonomicznych zaowocowała powstaniem nowej syntezy neoklasycznej, jako teoretycznej podstawy dla prowadzenia
współczesnej polityki pieniężnej. W oparciu o tą podstawę wiele banków centralnych wdrożyło strategię bezpośredniego celu inflacyjnego i do 2008 roku skutecznie prowadziło polity161
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kę pieniężną, mającą na celu utrzymanie stabilnego poziomu cen. Wykorzystywały one tradycyjne instrumenty polityki monetarnej oddziaływując na poziom krótkoterminowych stóp
procentowych w gospodarce. Wybuch kryzysu finansowego we wrześniu 2008 roku (umowną
datę stanowi upadek banku Lehman Brothers) sprawił, że banki centralne bardzo aktywnie
zaangażowały się w działania mające na celu ograniczanie jego skutków. Używały w tym
celu instrumentów spoza tradycyjnego zestawu przypisanego polityce monetarnej. Zastosowanie niekonwencjonalnych instrumentów polityki pieniężnej wywołało różne skutki, których znaczenie dla przyszłej polityki gospodarczej jest często istotne i przy tym może być
długotrwałe. Skłania to do sformułowania pytania dotyczącego przyszłej roli banku centralnego i prowadzonej przez niego polityki pieniężnej w strukturze polityki gospodarczej.
Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej zostanie dokonany, w oparciu o analizę literatury przegląd poglądów różnych nurtów myśli ekonomicznej na temat roli i usytuowania
polityki pieniężnej w strukturze polityki gospodarczej państwa. W części drugiej zostaną opisane użyte przez banki centralne w trakcie kryzysu niekonwencjonalne narzędzia polityki
pieniężnej wraz z ich potencjalnymi długoterminowymi skutkami dla gospodarki. W podsumowaniu zostanie zawarta próba odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwej zmiany struktury
polityki gospodarczej w kontekście przyszłej roli polityki pieniężnej.
Przegląd poglądów na rolę polityki pieniężnej w polityce gospodarczej państwa
Badacze już od starożytności zajmowali się problematyką pieniądza i jego wpływem na
gospodarkę. Z punktu widzenia rozwoju współczesnych teorii najistotniejsze jest sformułowanie pod koniec XIX wieku ilościowej teorii pieniądza (Drabowski 1989, s. 8). Była ona
pewnym podsumowaniem i usystematyzowaniem prezentowanych wcześniej przez ekonomistów poglądów. Za twórcę ilościowej teorii pieniądza (w wersji transakcyjnej) uznawany jest
Irwing Fischer. Opracował on opisujące zasady cyrkulacji pieniądza w gospodarce. Formuła
ta opiera się na założeniu istnienia w gospodarce stanu równowagi w warunkach pełnego zatrudnienia. Gospodarka według Fishera dąży samoistnie do uzyskania takiego stanu. W praktyce życia gospodarczego, zgodnie z przyjętymi założeniami banki centralne kontrolowały
wielkość emisji banknotów w relacji do zgromadzonych zapasów kruszcu. Zapobiegało to
niekontrolowanemu wzrostowi cen i inflacji. Gospodarka mając zdolność do samoistnego
powrotu do stanu równowagi nie wymagała żadnych głębszych interwencji ze strony państwa.
Wyłączną rolą banku centralnego była kontrola wielkości podaży pieniądza.
Zmiana poglądów na rolę banku centralnego w gospodarce nastąpiła na początku XX
wieku. Twórcą i czołowym przedstawicielem nowej szkoły ekonomicznej był J.M. Keynes.
Zwrócił on uwagę na znaczenie dla gospodarki efektywnego popytu. Podkreślał zarazem niestabilność generowanych przez sektor prywatny inwestycji i konsumpcji. Głównym zadaniem
dla polityki gospodarczej było stabilizowanie wzrostu gospodarczego, na drodze redystrybucji
i inwestycji publicznych (Kiedrowska, Marszałek 2003, s. 72). Polityka monetarna polegająca
na obniżaniu krótkoterminowej stopy procentowej może wpłynąć na wzrost kredytów w gospodarce i pobudzić aktywność inwestycyjną, ale w związku z odczuwaną przez przedsiębiorców niepewnością nie może ona przynieść takich efektów, jak polityka fiskalna (Pruski 1993,
s. 43). Charakterystyczny jest stosunek Keynesa do inflacji. Jego zdaniem może ona stać się
groźna dla gospodarki tylko w warunkach pełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych,
co jest raczej sytuacją wyjątkową. Według keynesistów w strukturze polityki gospodarczej
państwa dominującą rolę pełni polityka fiskalna, a polityce monetarnej przypada drugorzędna
pozycja.
Koncepcje monetarystyczne w ekonomii pojawiły się w reakcji na nieadekwatność teorii
Keynesa w wyjaśnianiu skutków szoków podażowych i procesów stagflacyjnych w gospodarce w latach 70. i 80. XX wieku (Ptak 2008, s. 100-101). Monetaryzm, jako doktryna ekonomiczna ukształtował się w połowie lat 50. XX wieku, ale popularność zdobył w czasach wiel162
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kiej inflacji lat 80. XX wieku. Czołowym przedstawicielem szkoły chicagowskiej tworzącej
teorie określone potem mianem monetarystycznych był Milton Friedman. Zdaniem monetarystów warunkiem zapewnienia stabilnego wzrostu gospodarki jest utrzymanie niskiego i stabilnego poziomu inflacji. Ponieważ popyt na pieniądz jest stabilny kluczowe znaczenie dla
poziomu cen ma wielkość podaży pieniądza. Ta zaś całkowicie zależy od działań banku centralnego. Stąd wynika duża rola polityki monetarnej. Zdaniem Friedmana i jego następców
polityka fiskalna jest nieskuteczna, jako instrument wspierania rozwoju gospodarczego. Wynika to, przede wszystkim z dwóch zjawisk – efektu wypierania (inwestycyjne wydatki rządowe zastępują wydatki sektora prywatnego) i opóźnień (związanych z długotrwałością
ścieżki legislacyjnej). W przeciwieństwie do keynesistów monetaryści dawali prymat polityce
monetarnej nad polityką fiskalną.
Opozycja pomiędzy podejściem keynesistów i monetarystów do kwestii skuteczności polityki gospodarczej na długie lata ukształtowała myślenie o roli polityk fiskalnej i monetarnej.
Przechodząc do założeń nowej syntezy neoklasycznej, jako podstawy dla współczesnej polityki pieniężnej należy wskazać na główne myśli pozostałych szkół tzw. ekonomii głównego
nurtu. Nowa szkoła neoklasyczna w powiązaniu z teorią racjonalnych oczekiwań wskazywała
na nieskuteczność zarówno polityki monetarnej, jak i fiskalnej w stabilizowaniu gospodarki.
Zdaniem jej przedstawicieli tylko nieoczekiwane zmiany w regułach prowadzenia polityki
pieniężnej mogą wywrzeć krótkookresowy wpływ na gospodarkę. Jednak w długim okresie
polityka gospodarcza jest neutralna. Podobnego zdania są ekonomiści ze szkoły realnego cyklu koniunkturalnego. Co prawda wskazują oni na prymat polityki fiskalnej nad monetarną,
jednak nie zalecają jej stosowania, jako narzędzia stabilizowania koniunktury gospodarczej
(Kiedrowska, Marszałek 2003, s. 86).
Począwszy od lat 80. XX wieku gospodarka światowa weszła w okres wielkiej stabilizacji. Rządy po wielkiej inflacji w znaczący sposób wycofały się z interwencji w gospodarkę.
Rozpoczął się okres niskiej inflacji, której towarzyszył stabilny wzrost gospodarczy.Efektem
opisanych powyżej zmian stała się, na gruncie teorii ekonomii, nowa synteza neoklasyczna.
Stanowi ona wyraz eklektycznego podejścia do dotychczasowego dorobku ekonomii w zakresie teorii polityki pieniężnej, dla którego punktem wyjścia stał się model równowagi ogólnej
dla gospodarki przy założeniu braku sztywności (Grabek, Kłos, Koloch 2010, s. 24-31).
Zgodnie z poglądami tego nurtu ekonomii polityka pieniężna może pełnić istotną rolę przy
wspomaganiu gospodarki w wychodzeniu ze skutków szoków realnych. Jej znaczenie dla
zapewnienia niskiej i stabilnej inflacji jest z punktu widzenia gospodarki kluczowe. Należy
jednak pamiętać, że jej rola ma tylko znaczenie wspomagające wobec zdolności gospodarki
do samoregulacji (Sławiński 2016).Polityka fiskalna odgrywa dużo mniejszą rolę i powinna
skupiać się na stworzeniu optymalnych warunków dla funkcjonowania gospodarki.
Z zaprezentowanych powyżej poglądów dominujących szkół ekonomicznych wynika, że
przekonanie o prymacie jednej z polityk, fiskalnej lub monetarnej zmieniało się wraz z upływem czasu. Przy czym zmiana poglądów związana była zwykle z zaburzeniami w sferze realnej gospodarki, które dawały impuls do rewizji dotychczasowych przekonań. Pod koniec XX
wieku w zgodzie z nową syntezą neoklasyczną polityka monetarna stała się dominującym
elementem polityki gospodarczej, a banki centralne weszły w rolę instytucji nadzorującej ład
finansowy w państwie (Alińska, Pietrzak, Wasiak 2016).
Niekonwencjonalne narzędzia polityki pieniężnej i wybrane skutki ich użycia
Zgodnie z opisanymi założeniami nowej syntezy neoklasycznej banki centralne do wybuchu kryzysu w 2008 roku realizowały przyjęte strategie polityki pieniężnej posługując się
tradycyjnymi narzędziami. Były nimi krótkoterminowe stopy procentowe banku centralnego,
operacje otwartego rynku i operacje depozytowo-kredytowe, które pozwalały na dostosowanie poziomu bazy monetarnej do pożądanego poziomu (Ząbkowicz 2015, s. 30-31). W in163
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strumentarium pozostawała również rezerwa obowiązkowa i coraz bardziej rozbudowywana
polityka informacyjna. Przy wykorzystaniu tych narzędzi bank centralny, za pośrednictwem
wielu kanałów transmisji impulsów monetarnych oddziaływał na sferę realną gospodarki
(Demchuk, Łyziak, Przystupa, Sznajderska, Wróbel 2012, s. 7).
Wybuch kryzysu nastąpił we wrześniu 2008 roku. Spowodował on zaburzenia płynności
banków i innych podmiotów rynku finansowego. Były one rezultatem z jednej strony spadku
wartości aktywów (zwłaszcza tzw. toksycznych, o źle wycenionym ryzyku) z drugiej zaś
gwałtownego zatrzymania funkcjonowania pieniężnego rynku międzybankowego. Utrata zaufania pomiędzy uczestnikami rynku przełożyła się na zmniejszenie ilości zawieranych na rynku pieniężnym transakcji. Wobec opisanych zdarzeń zarówno banki centralne, jak i rządy
podjęły szybkie działania. W przypadku banków centralnych polegały one w początkowym
okresie na obniżeniu stóp procentowych i zmodyfikowaniu zasad przeprowadzania standardowych operacji otwartego rynku i operacji depozytowo–kredytowych. Podjęte działania
okazały się niewystarczające dla powstrzymania narastających zaburzeń. Dodatkowo sytuację
komplikował fakt, że stopy procentowe banku centralnego dość szybko (w Stanach Zjednoczonych już pod koniec 2008 roku) zostały sprowadzone do poziomu bliskiego zera. Zamknęło to możliwości dalszego prowadzenia konwencjonalnej polityki pieniężnej. W związku
z tym banki centralne uruchomiły nowe, niestandardowe narzędzia polityki pieniężnej.
W literaturze określane są one mianem polityki luzowania ilościowego (quantitativeeasing),
bowiem polegają na dostarczaniu dodatkowej płynności do sektora finansowego. Odbywa się
to na drodze zakupów różnego typu rynkowych papierów wartościowych, co skutkuje wzrostem sumy bilansowej oraz zmianą struktury bilansu banku centralnego. Nowością są w tym
wypadku nie tylko techniczne szczegóły przeprowadzanych operacji ale ich skala (Tomkiewicz 2015, s. 166-167). Jako przykład można wskazać System Rezerwy Federalnej, którego
suma bilansowa wzrosła od wybuchu kryzysu pięciokrotnie – z 900 mld do 4,5 bln dolarów
(Mester 2016). Należy też zauważyć, że w wyniku przeprowadzania luzowania ilościowego w
portfelach banków centralnych znalazły się znaczące ilości skarbowych papierów dłużnych 1.
Osiągnięcie przez krótkoterminowe stopy procentowe poziomu zbliżonego do zera skłoniło banki centralne do oddziaływania na długoterminowe stopy procentowe na drodze zakupu
długoterminowych papierów dłużnych (Roath 2016)2. Stworzenie przez banki centralne stałego na nie popytu wpłynęło na obniżenie kosztów pozyskania finansowania przez emitentów
takich papierów. Jednak, ponieważ zakupy dokonywane przez bank centralny dotyczą także
długoterminowych papierów skarbowych poprawie ulegają również warunki finansowania
rządu. Ma to oczywisty wpływ na możliwości prowadzenia aktywnej, stymulującej gospodarkę polityki fiskalnej3.
Podejmowane przez banki centralne niestandardowe działania przyniosły różnorakie skutki. Panika i zaburzenia na rynku finansowym zostały szybko opanowane. Sektor bankowy
(również dzięki wsparciu ze strony rządów) nie utracił płynności, a depozytariusze nie ponieśli strat. Recesja po stronie gospodarki realnej była stosunkowo płytka (Tomkiewicz 2015,
s. 167-168), ale niestety długotrwała. Może to być efektem zjawiska sekularnej stagnacji, które wystąpiło w gospodarkach rozwiniętych, a które polega na jednoczesnym występowaniu
nadmiaru oszczędności i niskiego popytu (Sławiński 2016). Należy też zauważyć, że prowadzona przez długi czas akomodacyjna polityka pieniężna wpłynęła na uzależnienie rynków
finansowych od taniego, łatwo dostępnego pieniądza. Zjawisko uzależnienia dotyczy również
rządów. Banki centralne wpływały w dwojaki sposób na warunki funkcjonowania rynku rzą1

W przypadku Systemu Rezerwy Federalnej i Europejskiego Banku Centralnego jest to około 10% wartości
aktywów (Ramotowski 2016).
2
System Rezerwy Federalnej przeprowadził operację Twist polegającą na zamianie papierów krótkoterminowych na długoterminowe.
3
Znalazło to szczególny wyraz w ogłoszeniu przez Bank Japonii nowego celu dla polityki pieniężnej, w postaci
utrzymywania bliskiej zera rentowności 10-letnich obligacji rządowych (Ramotowski 2016).
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dowych papierów dłużnych. Po pierwsze utrzymując długoterminowe stopy procentowe na
bardzo niskim poziomie (tu można znowu odwołać się przykładu nowego celu polityki Banku
Japonii). Po drugie banki centralne generowały i nadal generują stały popyt na papiery skarbowe, kupując je na rynku pierwotnym (Bank Japonii) bądź wtórnym (Europejski Bank Centralny).
Ostatnio w dyskusjach na temat polityki pieniężnej coraz częściej pojawia się stwierdzenie, że wyczerpała ona możliwości stymulowania wzrostu gospodarczego (Ramotowski
2016). Nie oznacza to, konieczności powrotu do przedkryzysowej polityki pieniężnej. Wręcz
przeciwnie wydaje się, że powinna ona nadal zachować ekspansywny kierunek oraz wykorzystywać w miarę potrzeb instrumenty niestandardowe. Jednak jej głównym zadaniem powinno
stać się stworzenie pola dla szerzej prowadzonej niż ostatnio ekspansywnej polityki fiskalnej
(Roath 2016). W analizach dotyczących efektywności proinwestycyjnej polityki pieniężnej
i fiskalnej wskazuje się, że ta druga jest obarczona zdecydowanie niższym ryzykiem (Feldstein 2016). Banki centralne kupując rynkowe papiery wartościowe do swoich portfeli przejmują
związane z nimi ryzyko. W przypadku polityki fiskalnej, która posługuje się innym zestawem
narzędzi ryzyko nie jest przenoszone na rząd. Warto również zasygnalizować, nie rozwijany
w tym miejscu (ze względu na obszerność zagadnienia) wątek monetyzacji długu publicznego
na drodze emitowania przez bank centralny tzw. helicoptermoney (Sławiński 2016). Wprowadzenie takiego rozwiązania z pewnością wpłynęłoby na wzajemne relacje polityki monetarnej i fiskalnej.
Podsumowanie
Poglądy na temat roli polityki monetarnej i fiskalnej i ich prymatu w oddziaływaniu na
gospodarkę w kierunku stymulowania wzrostu w ciągu lat ulegały zmianie. W dużej mierze
była to nie tyle konsekwencja rozwoju badań teoretycznych, co zachodzących w sferze realnej
zjawisk. Ukształtowany pod koniec lat 80. XX wieku konsensus nadawał prymat polityce
monetarnej, jako skuteczniejszej we wspomaganiu procesów samoregulacji w gospodarce.
Kryzys, który wybuchł we wrześniu 2008 roku spowodował, że wobec wyczerpania się możliwości prowadzenia standardowej polityki pieniężnej banki sięgnęły po niestosowane dotychczas instrumenty. Dokonując na niespotykaną dotychczas skalę zakupów papierów wartościowych (komercyjnych i rządowych) o długich terminach zapadalności zaczęły skutecznie
wpływać na poziom długoterminowych stóp procentowych. Równocześnie taka polityka
zmieniła warunki funkcjonowania rynków finansowych w tym, co jest szczególnie istotne
rynku rządowych papierów dłużnych. Przez to polityka monetarna zaczęła silnie oddziaływać
na politykę fiskalną. Z drugiej jednak strony możliwości oddziaływania niestandardowej polityki monetarnej na pobudzanie wzrostu gospodarczego zdają się wyczerpywać. Wskazywałoby to przyszły prymat polityki fiskalnej. Zdaniem autorki równoległe występowanie obu opisanych tendencji wskazuje na konieczność zbudowania zupełnie nowej strategii polityki gospodarczej polegającej na daleko idącej koordynacji obu równorzędnie traktowanych polityk.
Wydaje się, że takie rozwiązanie będzie istotnym novum w sposobie myślenia o polityce gospodarczej państwa.
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Funkcjonowanie placówek edukacyjnych
w kontekście niwelowania dysproporcji rozwojowych1
Streszczenie
W Polsce powiększa się przepaść między regionami, na niekorzyść najbiedniejszych, czego
wynikiem jest także narastanie nierówności dochodowych w społeczeństwie. Co więcej, istniejące nierówności dochodowe mogą również ograniczyć perspektywy dochodów przyszłych
pokoleń.
W artykule omówiono style zarządzania placówką edukacyjną w kontekście możliwości
rozwijania umiejętności kluczowych pożądanych na współczesnym rynku pracy i dla przyszłości, które przyczynić się mogą do niwelowania dysproporcji rozwojowych.
Hipoteza badawcza: zmiana sposobu zarządzania placówką edukacyjną może stanowić skuteczne narzędzie rozwijania umiejętności kluczowych pożądanych na współczesnym rynku
pracy i dla przyszłości.
Metody: obejmują zarówno dane pierwotne, jak i wtórne, w tym: studia literaturowe dotyczące opracowań zwartych, a także czasopism i innych publikacji, analizy statystyczne, wnioskowanie, synteza dla całościowego opracowania.
Problem rozwijania u dzieci i młodzieży pożądanych przez pracodawców umiejętności jest
trudnym zagadnieniem, które wymaga szerokiej gamy rozwiązań. Nie mniej w świecie rosnących nierówności dochodowych, koncentracja na kapitale własnym edukacji, może stanowić
skuteczne podejście do rozwiązania tego problemu w dłuższym horyzoncie czasowym.
Słowa kluczowe: polityka edukacyjna, dysproporcje rozwojowe
Education as a tool for eleminating development disparities
There is a growing gap among the regions in Poland to the disadvantage of the poorest,
leading to the growth of earning income inequalities in the society. Furthermore, the existing
income inequalities can also limit the income prospects for future generations.
In the article, the author attempts to create a model for management of an educational institution that responds to contemporary development challenges.
Research hypothesis: the change in management of an educational institution is an effective tool to minimize development disproportions.
Methods: include both primary and secondary data as well as literature studies on compact
studies, as well as journals and other publications, statistical analysis, reasoning, synthesis for
the overall study.
The implications for educational policy are clear. An educational policy focused on its
own capital can be a very effective tool for increasing earnings mobility between generations
and reducing income inequalities in time and therefore can be as an effective tool for growth.
The problem of eliminating development disparities and income inequalities is a difficult issue that requires a wide range of solutions. Nonetheless, in the world of growing inequalities,
the concentration on own educational capital can be as an effective approach to solve this
problem in the long term.
1

Rozumiane jako dysproporcje w rozwoju społeczno-gospodarczym regionów, które decydują o poziomie życia
zamieszkujących je osób.
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Wprowadzenie
Problem niwelowania dysproporcji rozwojowych i nierówności dochodowych jest trudnym zagadnieniem, które wymaga szerokiej gamy rozwiązań. Nie mniej w świecie rosnących
nierówności, koncentracja na kapitale własnym edukacji, może stanowić skuteczne podejście
do rozwiązania tego problemu w dłuższym horyzoncie czasowym.
Na podstawie badań nad literaturą, a także badań własnych w artykule zweryfikowana została następująca hipoteza: zmiana sposobu zarządzania placówką edukacyjną może stanowić
skuteczne narzędzie rozwijania umiejętności kluczowych pożądanych na współczesnym rynku pracy i dla przyszłości.
W artykule wykorzystano metody badawcze obejmujące zarówno dane pierwotne, jak
i wtórne, w tym: studia literaturowe dotyczące opracowań zwartych, a także czasopism i innych publikacji, analizy statystyczne, wnioskowanie, synteza dla całościowego opracowania.
Wysoka jakość edukacji nie może być rozumiana jedynie jako wysoki wskaźnik transferu
wiedzy, ale przede wszystkim rozwijanie kompetencji kluczowych dla współczesnego rynku
pracy i dla przyszłości. Cele edukacyjne opierające się wyłącznie na transferze wiedzy i osiąganiu w tym zakresie najwyższych wskaźników są niewystarczające w kontekście rozwoju
gospodarczego.
W gospodarce XXI wieku wiedza jest najcenniejszym zasobem, który decyduje o rozwoju
gospodarki (Hryniewicz 2000; Domański 2001). W związku z powyższym we współczesnej
gospodarce istnieje duże zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych pracowników, co
znajduje potwierdzenie w strategii gospodarczej UE Europa 2020. Wykwalifikowani pracownicy i naukowcy są najbardziej poszukiwani na rynku pracy i najlepiej opłacani.
Regiony niżej rozwinięte, z reguły posiadają niewielkie zdolności do podejmowania produkcji znajdującej się na wysokim poziomie technologicznym i w związku z tym konkurują
głównie ceną i znajdują się w sytuacji silnego zagrożenia konkurencyjnego, wywieranego
przez potencjalnie tańszych producentów. Warte jest podkreślenia, iż wygrać konkurencją
cenową mogą tylko zadowalający się niskimi płacami roboczymi – a więc biedni. W konsekwencji tych procesów utrwala się segmentacja układów terytorialnych: w segmencie wysokim wytwarzane są innowacje, które pozwalają na uzyskanie wysokich płac i zysków, oraz na
utrzymanie stabilnej przewagi konkurencyjnej; w segmencie niskim produkowane są wyroby
technologicznie przestarzałe, przy wykorzystaniu niewielkich zasobów kapitałowych i nisko
opłacanej, słabo wykwalifikowanej siły roboczej. Segment ten dąży do uzyskania przewagi
komparatywnej, polegającej na zaoferowaniu produktu tańszego, niż jest to w stanie zrobić
konkurent2.
Gospodarki krajów wysoko rozwiniętych oparte są o rosnące zasoby ludzi dobrze wykształconych, posiadających umiejętności twórcze i innowacyjne, co jest niezbędnym warunkiem postępu technicznego, gospodarczego i społecznego. Z tego względu współcześnie bezpośrednie inwestycje zagraniczne lokują się tam, gdzie jest dobrze wykształcona siła robocza,
o wysokich kwalifikacjach, a wysoki koszt tej pracy (wysokie wynagrodzenia) nie stanowi
bariery do ich lokowania.
Zarządzanie placówką edukacyjną
Obecny system funkcjonowania placówek oświatowych w Polsce wzmacnia edukację rozumianą wyłącznie jako transfer wiedzy, tym samym osiąganie wysokich wyników w testach
2

Na odmienności tych dwóch ujęć przewagi rynkowej zwrócił uwagę Michael Porter (por. np. Porter 2001).
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wiedzy z poszczególnych dziedzin. Nie byłoby w tym być może nic złego, gdyby nie to,
że tak postawione cele doprowadzają do mało efektywnego działania placówek oświatowych
jako całości i przesuwają priorytety na korzyść wyników. Obraz tego systemu w większości
placówek wygląda następująco:
- Samorządy, w większości zarządzające placówkami oświatowymi, skoncentrowane są na
utrzymaniu miejsc pracy dla nauczycieli, utrzymaniu obiektów i osiąganiu dobrych
wyników finansowych.
- Dyrektorzy placówek są rozliczani zarówno przez samorząd w zakresie finansów
i zatrudnienia, oraz przez kuratoria w zakresie realizacji programów nauczania.
- Nauczyciele, chcący spełnić oczekiwania samorządu, kuratorium, dyrektora, rodziców
oraz dzieci – znajdują proste rozwiązanie, że dobry wynik testu zadowoli wszystkich – ale
czy na pewno?
Dużą część zasobów w tym łańcuchu zarządzania pochłania próba realizacji oczekiwań
zwierzchników i priorytetu wyniku testów, co doprowadza do nieformalnego przemianowania
celów – mianowicie celem przestaje być wysoka jakość edukacji ucznia i jego rozwoju, a zaczyna być wynik uśredniony dla całej placówki na tle innych placówek w regionie lub kraju.
O ile każdy model biznesowy koncentruje się na zyskach, a sposób osiągania zysku może
być mniej lub bardziej kosztowny, długotrwały lub ryzykowny, o tyle w edukacji zyskiem jest
wyposażenie ucznia w wiedzę, kompetencje społeczne, rozwój emocjonalny a tym samym
postawy, które pomogą odnieść sukces ekonomiczny i obywatelski późniejszym absolwentom.
Koncentracja placówek oświatowych na wynikach testów powoduje stratę dla ucznia,
a co za tym idzie dla społeczności, a w dalszej perspektywie dla całej gospodarki.
Punktem wyjścia do planowania i realizacji celów placówki oświatowej jest diagnoza
możliwości finansowych na dany rok szkolny. Dopiero wiedza o budżecie wyznacza planowanie i realizację zadań. Podstawowym zadaniem placówki oświatowej jest się „utrzymać”
i „przetrwać” więc, co oczywiste, większość zadań kierowanych jest na spełnienie oczekiwań
zwierzchników – czyli osiąganie najwyższych wyników, utrzymanie zatrudnienia i realizowanie programów nauczania. Wyniki zdobywane przez uczniów stają się sposobem osiągnięcia celów nauczycieli, dyrektorów, samorządu. Taki model zarządzania prowadzi do napięć
i jest skazany na klęskę, bo to nie placówki oświatowe za kilka lat będą rozwijać gospodarkę
tylko ich uczniowie – absolwenci, a ci niestety często są sfrustrowani, bez motywacji do działania, nie umiejący pracować w zespołach, prezentujący roszczeniową postawę wobec świata
i wyuczeni wiedzy, której często nie rozumieją (Schulte–Markwort 2015). Warto zwrócić
uwagę, że aktualne oczekiwania pracodawców wobec absolwentów dotyczą przede wszystkim rozwoju kompetencji społecznych i komunikacyjnych, takich jak znajomość języków
obcych. Na trzydzieści trzy kompetencje i kwalifikacje„wiedza ogólna” zajmuje dopiero 26
miejsce wśród kwalifikacji pożądanych przez pracodawców, „wiedza branżowa” 29 pozycję,
a „dyplomy i świadectwa” 32 pozycję. Z przytoczonych wyników badań jasno wynika, że
inwestycja jaką jest edukacja i to na czym koncentruje się system edukacyjny nie jest wartością cenioną przez pracodawców, tym samym często staje się bezużyteczna, a czas jej poświęcony uważany za zmarnowany (Budnikowski, Dabrowski, Gąsior, Macioł 2015).
Najbardziej oczekiwanymi kwalifikacjami są: efektywna komunikacja, otwartość na
uczenie się i stały rozwój, zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole, umiejętność określania i uzasadniania priorytetów, odpowiedzialność, umiejętność organizacji pracy i efektywnego zarządzania czasem, elastyczność i zdolność do adaptacji (Budnikowski, Dabrowski, Gąsior, Macioł 2015). Z ludźmi o takich kompetencjach i kwalifikacjach chcą pracować aktualnie pracodawcy. Aktualnie nie ma w Polsce obowiązkowego programu dla uczniów, który by
kompleksowo i w wyważony sposób rozwijał zestaw umiejętności poznawczych, społecznych
i emocjonalnych, aby mogły odnieść sukces we współczesnym życiu. Właśnie taki zestaw
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umiejętności został też szeroko omówiony podczas konferencji OECD 15 marca 2015 w Paryżu. Raport „Skills for Social Progress: The Power of Social and EmotionalSkills” (OECD
2015) przedstawia dowody na wpływ umiejętności społecznych i emocjonalnych w zakresie
edukacji, rynku pracy oraz skutków społecznych, opisuje praktyki edukacyjne, które pomagają wspierać te umiejętności, stanowi tez przegląd krajowych polityk i programów, które odnoszą się do poprawy umiejętności społecznych i emocjonalnych.
Jak ulepszyć współczesny system edukacji
Aby system edukacji odpowiadał na zachodzące zmiany, rozwijał poszukiwane umiejętności i kompetencje wymaga zmiany w systemie zarządzania.
Punktem wyjścia powinna być rzetelna diagnoza potrzeb ucznia w zakresie wieloaspektowego rozwoju zarówno na poziomie wiedzy i kompetencji, a co za tym idzie zmiany postawy oraz zestawu kompetencji społecznych, komunikacyjnych, poznawczych i emocjonalnych. Szczególną rolę odgrywa tu diagnozowanie realnych potrzeb ucznia, bez zakładania
limitu w budżecie wynikającego ze wzrostu ewentualnego zapotrzebowania w zakresie kadry,
wyposażenia etc. Identyfikacja potrzeb ucznia to nadrzędna i podstawowa wytyczna do planowania i realizacji dalszych działań finansowych i edukacyjnych.
W zakresie finansowania placówek edukacyjnych dotacja z budżetu państwa jest podstawowym wkładem do budżetu każdej placówki, jednak stworzenie możliwości elastycznego
i szybkiego zarządzania wydatkami umożliwia realizację zadań edukacyjnych. Jeżeli istnieje
taka konieczność to poszukiwane są dodatkowe możliwości finansowania zewnętrznego
w postaci projektów, grantów, dotacji z instytucji niepublicznych, organizacji pozarządowych.
Rysunek 1. Proponowany model zarządzania placówką oświatową
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Z rysunku 1 wynika, że już na poziomie diagnozy potrzeb ucznia placówka skupia się na
wieloaspektowym jego rozwoju, nie tylko w zakresie wiedzy, ale przede wszystkim umiejętności – współpracy w zespole, komunikacji, motywacji, kreatywnego poszukiwania rozwiązań, zaufania, poszukiwania informacji i ich skutecznego wykorzystywania, rozwiązywania
konfliktów. Uczeń ma zostać przygotowany przez placówkę do odniesienia sukcesu we
współczesnym świecie, i być aktywnym członkiem rozwijającego się społeczeństwa. Przedstawiony sposób zarządzania placówką przyczynia się do zwiększenia efektywności potencjału uczniów, pracowników, a także finansów publicznych.
Wnioski i rekomendacje
Cechą współczesnych silnych gospodarek jest konkurowanie wysoką jakością. Jednak rosnące nierówności ekonomiczne utrudniają i ograniczają zdolność społeczeństwa do świadczenia produktów i usług o wysokiej wartości dodanej, które warunkują konkurowanie na
globalnym rynku. Problemy ekonomiczne związane z nierównym wzrostem nasilają z kolei
problemy społeczne, takie jak przestępczość, narkomania, uzależnienie od grup przestępczych
i rozpad rodziny. Sposobem na ich uniknięcie oraz zwiększenie konkurencyjności gospodarki
opartej na wiedzy jest wyposażenie dzisiejszych i przyszłych obywateli w umiejętności i wiedzę, które warunkują osiągnięcie sukcesu gospodarczego i obywatelskiego w gospodarce.
Niestety, finansowanie edukacji, a zwłaszcza sposób zarządzania publicznymi placówkami
edukacyjnymi pozostaje w tyle i nie gwarantuje coraz wyższych umiejętności uczniów, którzy
stanowią swoisty rodzaj aktywów gospodarczych – kapitał ludzki. Doświadczenia wielu krajów dowodzą, że zwiększone inwestycje w zdrowie, umiejętności i wiedzę zapewniają wzrost
konkurencyjności gospodarki poprzez wzrost wydajności pracy. Wykształcenie i godziwe
zarobki zwiększają wydajność pracowników, a także ograniczają problemy społeczne.
Poprawa jakości oferowanego kształcenia i uczenia wymaga przede wszystkim zmiany
sposobu zarządzania szkołą. Zmiana ta powinna zostać oparta na przemianowaniu celów
i koncentracji na rozwijaniu kapitału ucznia. Konieczne jest także zmniejszenie liczebności
klas, zwiększenie elastyczności zarządzania finansami wewnętrznymi szkoły, umożliwienie
szybkiego wdrażania potrzebnych działań, większy dostęp do technologii dla uczniów zagrożonych, wsparcie dla kształcenia nauczycieli.
Wyznacznikiem nowoczesnej placówki edukacyjnej nie może być tylko i wyłącznie poziom wyposażenia w nowoczesne technologie, a zmiana sposobu przekazywania wiedzy
i rozwój kompetencji poznawczych, społecznych i emocjonalnych uczniów. Elastyczne poruszanie się po zmieniającym się współczesnym rynku pracy, ale też sprawne funkcjonowanie
w dynamicznie rozwijającym się świecie – wszystko to sprawia, że od placówek edukacyjnych oczekiwać należy, aby przygotowały uczniów na tę zmienność i dynamikę. Podczas 45
minut zajęć lekcyjnych należy nie tylko przekazać wiedzę z danego tematu, ale też zaciekawić, zmotywować, wesprzeć ucznia. Nauczyciele jako profesjonaliści posiadają umiejętności
i wiedzę jak to zrobić i w wielu przypadkach mogliby działać skuteczniej i bardziej efektywnie, jednak powstrzymywani są często przez system zarządzania, który wymaga od nich zupełnie innych postaw i zachowań, a przede wszystkim koncentruje na wynikach, a nie
uczniach.
Silne gospodarki konkurują wysoką wartością, nie zaś niskimi kosztami. Kraj lub region,
który oferuje wykwalifikowaną siłę roboczą, nowoczesną infrastrukturę oraz wysoką jakość
życia, mimo wysokich podatków, nie może być zaliczany do środowiska, które nie sprzyja
przedsiębiorczości. Wzrost nierówności dochodowych, rosnące zróżnicowanie gospodarcze
stanowią barierę do wytwarzania produktów i usług o wysokiej wartości dodanej, niezbędnych do konkurowania na globalnym rynku. Niskie płace to nie tylko niski koszt dla pracodawcy, ale również mniejszy popyt. Problemy gospodarcze nasilają problemy społeczne
(przestępczość, narkomania, uzależnienie od pomocy rządowej, rozpad rodziny). Zamiast
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wydawać publiczne pieniądze w kierunku inwestycji produkcyjnych, instytucje państwowe
wydają je na ograniczanie przestępczości, programy pomocowe itp. Zapobieganie jest prawie
zawsze tańsze niż leczenie. Jeśli dziś nie będzie się mądrze inwestować w edukację i mądrze
nią zarządzać, to z całą pewnością można powiedzieć, że gospodarka w przyszłości i tak poniesie niepożądane dodatkowe koszty społeczne.
Rozwiązaniem tego problemu w gospodarce opartej na wiedzy jest wyposażenie obecnych
i przyszłych pokoleń w umiejętności i postawy sukcesu gospodarczego i obywatelskiego. Istnieje powszechna zgoda, że pieniądze mądrze wydane na edukację to zysk nie tylko dla pracowników, ale również dla społeczności i przedsiębiorstw. Poziom wykształcenia podnosi
dochody i zwiększa wydajność, a błędy w edukacji to rosnące koszty społeczne.
Mądre inwestowanie w edukację generuje realne, mierzalne wyniki dla pracowników,
przedsiębiorstw i społeczeństwa. Dla firmy brak odpowiednio wykształconej kadry oznacza
ograniczone możliwości konkurowania, zwłaszcza na zagranicznych rynkach. Jeśli obywatele
nie mają potrzebnych kompetencji, aby odnieść sukces we współczesnej gospodarce to zawsze będą czuć się zagrożeni wobec zmian gospodarczych.
Współcześnie dzieci i młodzież potrzebują wyważonego zestawu umiejętności poznawczych, społecznych i emocjonalnych, aby odnieść sukces we współczesnym życiu. Ich zdolność do osiągnięcia celów, efektywnego współpracowania z innymi oraz zarządzania emocjami będzie niezbędne, aby sprostać wyzwaniom 21 wieku.
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Sytuacja materialna a dobrostan osób w wieku 60+ i według ujęcia regionalnego
Streszczenie
Ze względu na zachodzące przemiany demograficzne w kierunku starzejących się społeczeństw sytuacja osób starszych nabiera szczególnego znaczenia. Gospodarcze i społeczne konsekwencje prognozowanych przeobrażeń zmuszają do refleksji nad ekonomicznymi przesłankami życia tych osób. Można bowiem postawić tezę, że większe zadowolenie z życia przekłada
się na większą aktywność zawodową tej grupy. To z kolei z punktu widzenia gospodarki ma
niebagatelne znaczenie. W niniejszym artykule zadowolenie z życia analizowane będzie w odniesieniu do aspektów finansowych wpływających na dobrostan Polaków. Analiza dotyczyć
będzie sytuacji osób w wieku 60+ oraz będzie uwzględniała przekrój regionalny, a oparta będzie o dane pochodzące z Diagnozy Społecznej, GUS i ZUS.
Słowa kluczowe: osoby starsze, aktywność zawodowa, dobrostan, starzenie się, poziom życia
Financial situation and the welfare of people aged 60+ and in cross – regional specificity
Abstract
Due to the ongoing demographic changes towards an aging population, the situation of the
elderly gains particular significance. The economic and social consequences of the projected
transformations, forced to reflect on the economic rationale of life of these people. It can be
assumed that greater life satisfaction turns into greater economic activity in the society. This,
in turn, from the point of view of the economy is of great importance. In this paper, life satisfaction will be analyzed in relation to financial aspects affecting the welfare of people aged
60+. The analysis will focus on the aspect concerning the situation of people aged 60+ in Poland and will be based on data from the Social Diagnosis, the Central Statistical Office and
Social Insurance Institution.
Keywords: elderly, professional activity, welfare, aging, quality of life
JEL CODE: I30, J14, J6
Wstęp
Poziom i warunki życia to zmienne które bezpośrednio oddziałują na jego jakość i satysfakcję. Czynniki te z kolei zależą m.in. od statusu materialnego i odczuwanego bezpieczeństwa ekonomicznego. W obliczu intensywnie przebiegających zmian społecznych i gospodarczych kwestia komfortu życia także ulega pewnym przeobrażeniom, które zaś nie pozostają
bez wpływu na decyzje odnośnie aktywności zawodowej i społecznej czy tzw. życiowe wybory. Ewolucja modeli życia, modelu rodziny, rozwój edukacji i kariery zawodowej przyczynia się do konieczności redefinicji poglądów na temat dobrostanu człowieka i czynników go
kształtujących.
Dokonujące się przeobrażenia demograficzne, w efekcie których rośnie zarówno mediana
wieku, jak i odsetek osób w wieku poprodukcyjnym powodują, że rola społeczna i ekonomiczna zarówno starszych wiekiem pracowników, jak i osób w wieku emerytalnym nabiera
coraz większego znaczenia. Osoby w starszym wieku jako pracownicy, konsumenci i obywatele stają się grupą społeczną, którą zaczynają dostrzegać zarówno pracodawcy, producenci,
jak i państwo. Wydłużanie i wzrost aktywności społeczno–zawodowej tych osób staje się
przedmiotem zainteresowania każdej ze wspomnianych stron. Co prawda wynika to zgoła
z odmiennych powodów, lecz nie zmienia to faktu, że dostrzega się dzięki temu potencjał
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i potrzeby osób w dojrzałym wieku. W niniejszej pracy stawiamy tezę, że wzrost poziomu
dobrostanu rozumianego jako poprawa materialnych warunków życia przekłada się na większą aktywność ekonomiczną i społeczną tej grupy.
Wzrost poziomu i jakości życia, a tym samym dobrostanu to zasadniczy cel polityki gospodarczej i społecznej, zarówno na szczeblu regionalnym, krajowym jak i unijnym. Wiele
dokumentów unijnych, w tym strategia Europa 2020 koncentrują uwagę na konieczności
prowadzenia zrównoważonego rozwoju, ukierunkowanego na inkluzję społeczną w szczególności grup narażonych na wykluczenie. Niewątpliwie osoby w wieku 60+ należą do grup zagrożonych ekskluzją czy marginalizacją, w tym także na rynku pracy.
Dobrostan osób w wieku 60+ – uwarunkowania, składniki, znaczenie
Dynamika zmian, bez względu na to jakiej sfery dotyczy jest ogromna, a to powoduje
nieustające zmiany w sposobie życia, tym samym przeobrażenia stylu życia: zwyczajów, moralności, praw. W ramach jednego pokolenia kultura ulega gwałtownym i nierzadko zasadniczym przemianom. Skutkuje to głębokimi zmianami społeczno–organizacyjnymi, kulturowymi, obyczajowymi, które są powodowane zarówno przez nowe wynalazki, rozwój technologii, ale także m.in. przez nieoczekiwane kryzysy gospodarcze czy też czynniki o podłożu
politycznym. Zjawiska te w efekcie wpływają na zmiany w systemach wartości, stylach i modelach życia, światopoglądzie oraz prowadzą do zmian kulturowych (Pikuła 2015, s. 14).
Wspomniane zmiany są także czynnikami oddziałującymi na poczucie zadowolenia i satysfakcji z życia. Poziom i jakość życia oraz wynikające z tego zadowolenie decydują o poczuciu
dobrostanu na który niewątpliwie składają się czynniki ekonomiczne i pozaekonomiczne.
Odczuwanie dobrostanu i optymizm życiowy to nieodłączne elementy towarzyszące
człowiekowi w jego funkcjonowaniu. Należy się zgodzić z tym, że przyjmują one różne poziomy w zależności od sytuacji życiowej człowieka i jego indywidualnych predyspozycji
osobowościowych. Jak twierdzi J. Cieślińska (2013, s. 97) wysokie poczucie dobrostanu
przekłada się w dodatni sposób na pracę zawodową, relacje z innymi ludźmi oraz na ogólny
stan zdrowia. Osoby, które charakteryzuje wysoki dobrostan subiektywny często są lepiej
oceniane, zarówno jako podwładni jak i zwierzchnicy, osiągają lepsze wyniki, łatwiej radzą
sobie z wypaleniem zawodowym oraz charakteryzują się mniejszą absencją w miejscu pracy.
Z poczuciem dobrostanu bezpośrednio związana jest kategoria optymizmu życiowego, która
stanowi ważny indywidualny potencjał, mający wpływ na zdrowie, samopoczucie i sukcesy
życiowe. Optymizm, oprócz tego, że determinuje zachowanie człowieka, jego samoocenę
i stosunek do innych ludzi, to także decyduje o indywidualnej skuteczności oraz motywuje do
działania.
Ciekawą koncepcją, powstałą co prawda na gruncie nauk z zakresu psychologii, jest podejście do jakości życia zaproponowane przez J. Czapińskiego (1992). Pojęcie „jakości życia”
utożsamia on z kategorią dobrostanu lub szczęścia, zaś do jej pomiaru używa wskaźników
obiektywnych opartych o badanie warunków życia oraz subiektywnych, uzależnionych od
osobistych odczuć.
Z kategorią dobrostanu bezpośrednio wiąże się pojęcie dobrobytu. Tym niemiej pomiędzy
tymi kategoriami należy zauważyć istotną różnicę. Podczas gdy dobrobyt koncentruje się na
rzeczach materialnych, które przyczyniają się do funkcjonowania w godziwych warunkach
i życia na satysfakcjonującym poziomie to dobrostan akcentuje także pozamaterialne aspekty,
takie jak np. zdrowie, szczęście, miłość. Nie można jednak nie zauważyć, iż dobrobyt wpływa
na dobrostan. Kiedy zostają zapewnione warunki materialne do życia to ma to wpływ na pozostawanie w stanie dobrostanu psychicznego. Satysfakcjonująca sytuacja materialna przyczynia się do redukcji konfliktów, napięć i stresu (Babiarz, Brudniak-Drąg 2013, s. 38).
Dobrobyt przez wiele dziesięcioleci traktowany był w kategoriach zamożności i majętności, zaś wskaźniki obrazujące tempo wzrostu ekonomicznego były zasadniczym kryterium
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oceny postępu społecznego. Takie podejście miało swoje oczywiste wady, gdyż pomijało pozaekonomiczne aspekty, jak chociażby stan zdrowia, więzi społeczne czy przynależność. Ponadto równie ważną kwestią jest to, że wzrost dobrobytu ekonomicznego nie wykazuje liniowej zależności względem wzrostu poziomu dobrobytu, co wynika chociażby z prawa malejącej krańcowej użyteczności dochodu. Biorąc pod uwagę te problemy uwzględnianie jedynie
ekonomicznych czynników ogranicza pojmowanie dobrobytu. W literaturze przedmiotu
zwraca się więc uwagę na wielowymiarowość tego zjawiska, stąd precyzja definicyjna jest
trudna i dyskusyjna. Oznacza to, że pojęcia dobrobytu, dobrostanu, warunków i jakości życia
używa się często zamiennie.
Pojęcie dobrostanu często bywa także utożsamiane z terminem jakości życia (Cieślińska
2013, s. 101). Według T. Panka (2015, s. 9) jakość życia oceniana być może zarówno na podstawie cech obiektywnych – warunków życia, jak i subiektywnych ocen tych warunków życia. Wśród różnych prób definiowania pojęcia jakości życia można wyróżnić dwa stanowiska:
skandynawskie skupiające się na obiektywnych warunkach życia oraz podejście amerykańskie kładące nacisk na subiektywny dobrostan jednostek.
Pierwsze sposoby ujmowania dobrostanu finansowego oparte były głównie na subiektywnej ocenie, między innymi, poziomu dochodu i posiadanych oszczędności oraz bezpieczeństwa materialnego. Aktualne badania z kolei dowodzą, że gospodarstwa domowe oceniając
swój dobrostan finansowy biorą głównie pod uwagę bieżącą kondycję finansową. Subiektywna samoocena nie jest najlepszym miernikiem kondycji finansowej gospodarstw, jako że opiera się przede wszystkim na krótkookresowej perspektywie. Należy więc szukać możliwości
bardziej kompleksowej oceny, która by akcentowała wszystkie wymiary czasowe (Diagnoza
społeczna, s. 75).
Jak wynika z badań J. Czapińskiego (2012, s. 59) w Polsce o poczuciu zadowolenia z życia i innych aspektach dobrostanu w największym stopniu decydują czynniki demograficzne
(wiek) oraz relacje społeczne. Do najistotniejszych czynników udanego i szczęśliwego życia
respondenci zaliczyli: zdrowie, udane małżeństwo, dzieci, pracę, pieniądze, opatrzność/Bóg,
uczciwość, przyjaciele, pogoda ducha/optymizm, życzliwość i szacunek otoczenia, wykształcenie, silny charakter oraz wolność.
W niniejszej pracy koncentrujemy się na stanowisku uwzględniającym przede wszystkim
materialne warunki życia, co jest zgodne ze skandynawskim podejściem do mierzenia jakości
życia. Dlatego też pojęcie dobrostanu zawężamy do aspektów ekonomicznych, traktując go
jako dobrostan finansowy.
Sytuacja materialna jako kluczowy składnik jakości życia osób w starszym wieku
Sytuacja materialna jest jednym z ważniejszych elementów odzwierciedlających sytuację
życiową ludzi. Dlatego też w badaniach dotyczących warunków bytu analizuje się wysokość
dochodów czy możliwości gospodarowania nimi. Tak jak w przypadku społeczeństwa klasyfikowanego według różnych cech społeczno-demograficznych, także w przypadku osób
w dojrzałym wieku szczególnie istotna jest kwestia możliwości samodzielnego zaspokojenia
potrzeb dzięki posiadanym dochodom. Najlepiej gdyby dochody te były na tyle wysokie aby
osiągana dzięki nim jakość życia była nie niższa niż każdej innej grupy społecznej.
Termin jakość życia należy do takich pojęć, które bardzo trudno zdefiniować i uzgodnić
wspólne stanowisko odnośnie sposobu rozumienia ze względu na dużą ogólność w interpretacji. Polemiki wokół tego terminu pojawiają się nie tylko w obrębie różnych dziedzin z zakresu nauk społecznych, ale budzą także spory między reprezentantami tej samej dziedziny wiedzy. Powodów takiego stanu rzeczy należy szukać zdaniem M. Wnuka i T. Marcinkowskiego
(2012, s. 21) przede wszystkim w skupianiu uwagi na różnych aspektach jakości życia oraz
w interdyscyplinarnej naturze tego pojęcia. Inaczej bowiem do jakości życia podchodzą eko-
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nomiści, dla których jest raczej terminem o charakterze homogenicznym, a inaczej traktuje się
to pojęcie w psychologii, prawie, medycynie, pedagogice czy socjologii.
W ekonomii jakość życia rozpatruje się przez pryzmat indeksów cech i wskaźników jakości życia, które mają mierzalny i porównywalny charakter, przyjmując za punkt odniesienia
tzw. koszyk dóbr i usług, minimum socjalne, poziom konsumpcji, zakres podstawowych potrzeb czy też świadczenia socjalnego (Baumann 2006, s. 165).
Jeśli zgodzić się z poglądem, że warunki materialne są jednym z najważniejszych elementów sytuacji życiowej człowieka (Błędowski 2012, s. 67) to zdecydowanie należy kwestię tę
analizować. W szczególności gdy dotyczy to osób w starszym wieku, które często stoją
w obliczu podejmowania ważnych decyzji odnośnie kontynuowania lub zaprzestania aktywności zawodowej i tym samym funkcjonowania w oparciu o środki pochodzące z systemu
ubezpieczeń społecznych. Decyzje te mają bowiem wpływ na ich przyszłą sytuację materialną, ale także na sytuację gospodarczą, co w obliczu dynamicznie przebiegających zmian demograficznych ma niebagatelne znaczenie zarówno dla gospodarki, jak i społeczeństwa.
Zabezpieczenie finansowe jest ważną sprawą dla każdego człowieka, ale należy domniemywać, że wraz z przechodzeniem w starszy wiek kwestia ta staje się jeszcze ważniejsza.
Wynika to z mniejszych możliwości poprawy swojej sytuacji ze względu na dokonujące się
wraz z wiekiem charakterystyczne przemiany w obszarze stanu zdrowia, wydolności organizmu, niekiedy wolniejszej adaptacji do zmieniających się na skutek postępu technicznego
warunków pracy. Dlatego też konieczne jest zarówno posiadanie wiedzy i umiejętności w
kwestii zarządzania osobistymi finansami, a także posiadanie możliwości i warunków do ich
pozyskiwania.
Zdrowa kondycja finansowa to stan, w którym gospodarstwo domowe efektywnie zarządza przychodami i wydatkami, jest przygotowane na niespodziewane wydatki oraz długoterminowo planuje swoje bezpieczeństwo finansowe. Zdrowe finansowo gospodarstwo domowe
powinno dysponować oszczędnościami będącymi dla niego zaworem bezpieczeństwa oraz
powinno być ubezpieczone. Z myślą o długoterminowej perspektywie należałoby gromadzić
środki umożliwiające rozwój osobisty i zawodowy członków rodziny, poprawę jakości życia
oraz stanowiące formę zabezpieczenia materialnego na starość (Diagnoza społeczna 2015, s.
75).
Zgodnie z wynikami badania budżetów gospodarstw domowych w 2015 roku przeciętny
miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwach domowych zamieszkiwanych tylko przez osoby w wieku 60+ wyniósł 1791,91 zł i był o 30% wyższy niż w gospodarstwach, w skład których wchodziły tylko osoby w wieku poniżej 60 lat. Z kolei gospodarstwa
jednoosobowe osób w wieku 60+ osiągały dochody wyższe zarówno w porównaniu z gospodarstwami dwuosobowymi oraz w porównaniu z gospodarstwami z przynajmniej jedną osobą
w wieku 60+. Głównym źródłem utrzymania gospodarstw domowych wyłącznie z osobami w
wieku 60+ były emerytury lub renty, podczas gdy gospodarstwa domowe, w skład których
wchodziły tylko osoby poniżej 60 lat, utrzymywały się głównie z pracy najemnej oraz pracy
na własny rachunek (tabela 1).
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Tabela 1. Przeciętne miesięczne dochody na 1 osobę w gospodarstwach domowych według liczby osób
w wieku 60+ w 2015 roku
Gospodarstwa domowe
wyłącznie z osobami w wieku 60 +
w tym:
Wyszczególnienie

bez osób
w wieku 60+

z przynajmniej
1 osobą
w wieku 60+

razem
1-osobowe

2-osobowe
(obydwie osoby
w wieku 60+)

OGÓŁEM
Dochód rozporządzalny w zł

1373,53

1407,47

1791,91

1811,38

1782,10

Dochód rozporządzalny w %

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

w tym: dochód do dyspozycji

96,9

95,9

94,3

94,3

94,5

Dochody z pracy najemnej

71,0

27,8

8,4

6,3

9,9

Dochody z pracy na własny rachunek poza
gospodarstwem rolnym w użytkowaniu
indywidualnym

11,6

3,8

2,1

1,1

2,8

Dochody z gospodarstwa rolnego

2,9

3,8

0,9

1,2

0,8

Dochody z własności

0,1

0,0

0,1

0,1

0,1

Dochody z wynajmu nieruchomości

0,5

0,4

0,4

0,5

0,3

Dochody ze świadczeń społecznych

8,7

61,5

84,8

85,3

84,4

Dochody ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych

5,1

59,0

83,7

83,8

83,6

w tym: emerytury i renty

3,7

54,2

77,3

70,0

82,7

Dochody z pozostałych świadczeń społecznych

3,6

2,5

1,1

1,5

0,8

Pozostałe dochody

5,3

2,7

3,3

5,6

1,7

Źródło: GUS (2016), Badanie budżetów gospodarstw domowych w 2015 roku, Warszawa.

Średnie miesięczne wydatki na osobę w gospodarstwach domowych osób w wieku 60+
wyniosły 1459,97 zł i były o 35% wyższe niż w gospodarstwach zamieszkiwanych wyłącznie
przez osoby młodsze. Udział przeciętnych miesięcznych wydatków na osobę w dochodzie
rozporządzalnym w gospodarstwach domowych osób w wieku 60+ wyniósł 81,5%, podczas
gdy w gospodarstwach domowych z osobami poniżej 60 lat – 79,0% (Informacja o sytuacji
osób starszych… 2016, s. 9-10).
Gospodarstwa domowe wyłącznie z osobami w wieku 60+, w porównaniu z gospodarstwami bez osób starszych, częściej oceniały swoją sytuację materialną jako złą lub raczej złą.
Jednocześnie największy odsetek osób deklarujących złą sytuację materialną był w grupie
jednoosobowych gospodarstw osób w wieku 60+. Uwzględniając kryterium miejsca zamieszkania zauważyć można, że mieszkańcy wsi częściej negatywnie oceniają swoją sytuację materialną, przy czym największy odsetek oceniających ją źle występuje w grupie jednoosobowych gospodarstw osób w wieku powyżej 60 lat (tabela 2).
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Tabela 2. Subiektywna ocena sytuacji materialnej w gospodarstwach domowych według liczby osób
w wieku 60+ w 2015 roku
Gospodarstwa domowe
wyłącznie z osobami w wieku 60+
w tym:
Wyszczególnienie

bez osób
w wieku 60+

z przynajmniej
1 osobą w wieku
60+

razem
1-osobowe

2-osobowe
(obydwie osoby
w wieku 60+)

w % danej grupy gospodarstw
OGÓŁEM
Ocena sytuacji materialnej przez
gospodarstwo domowe

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Bardzo dobra i raczej dobra

32,4

23,4

23,4

17,9

30,9

Przeciętna

52,6

59,9

58,9

57,5

60,8

Raczej zła i zła

15,0

16,6

17,7

24,6

8,2

MIASTA
Ocena sytuacji materialnej przez
gospodarstwo domowe

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Bardzo dobra i raczej dobra

35,2

25,6

26,1

20,3

34,2

Przeciętna

50,2

57,9

57,6

57,0

58,4

Raczej zła i zła

14,6

16,5

16,3

22,7

7,4

WIEŚ
Ocena sytuacji materialnej przez
gospodarstwo domowe

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Bardzo dobra i raczej dobra

26,0

19,4

15,9

11,2

21,7

Przeciętna

57,9

63,6

62,4

58,9

67,6

Raczej zła i zła

16,0

16,9

21,7

29,9

10,6

Źródło: GUS (2016), Badanie budżetów gospodarstw domowych w 2015 roku, Warszawa.

Kształtowanie się dobrostanu finansowego w ujęciu regionalnym
W ostatnim czasie mierniki jakości życia zaczęto również wykorzystywać do określenia
poziomu życia mieszkańców jednostek terytorialnych mniejszych niż państwo. Jest to efektem spostrzeżenia, że warunki życia i możliwości rozwoju społeczności poszczególnych regionów znacznie się różnią pomimo, iż znajdują się w tym samym państwie (Polak 2016,
s. 70).
Analiza dobrostanu w ujęciu regionalnym pokazuje, że zróżnicowanie w zakresie warunków finansowych życia ludności ma miejsce. Z danych zawartych w tabeli 3 wynika,
że obiektywne wskaźniki jakości życia obrazujące materialne warunki życia najlepiej przedstawiały się w województwie mazowieckim, małopolskim, dolnośląskim, pomorskim i wielkopolskim. We wspomnianych województwach wskaźnik ten przewyższał wartość wskaźnika
dla całego kraju. Najniższe wartości wskaźnika wystąpiły w regionie warmińsko–mazurskim.
Z kolei wskaźnik bezpieczeństwa ekonomicznego i osobistego najwyższy był w województwie podlaskim, zaś najniższy w zachodniopomorskim. Z kolei wskaźniki subiektywnego
odczucia odnośnie warunków życia wskazują, że swoją sytuację materialną najwyżej oceniają
mieszkańcy województwa lubuskiego, zaś bezpieczeństwo ekonomiczne mieszkańcy regionu
Wielkopolski.
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Tabela 3. Wskaźniki dobrostanu finansowego według województw w 2011 roku 49

Województwo

Wskaźniki jakości życia – podejście obiektywne

Wskaźniki jakości życia – podejście subiektywne

materialne
warunki życia

bezpieczeństwo ekonomiczne i osobiste

materialne
warunki życia

bezpieczeństwo ekonomiczne i osobiste

Dolnośląskie

73,6

81,3

43,8

66,5

Kujawsko-pomorskie

70,3

83,3

44,4

69,3

Lubelskie

65,8

81,9

43,9

67,1

Lubuskie

71,6

81,7

46,8

68,9

Łódzkie

70,1

81,5

42,8

67,4

Małopolskie

73,7

84,3

44,8

68,7

Mazowieckie

76,6

84,4

44,6

67,8

Opolskie

70,7

82,2

45,2

70,1

Podkarpackie

68,4

83,5

44,4

69,4

Podlaskie

72,7

86,9

44,1

69,3

Pomorskie

73,6

81,4

45,0

69,4

Śląskie

74,5

81,6

45,1

67,4

Świętokrzyskie

68,1

82,2

43,4

67,2

Warmińsko-mazurskie

66,9

81,4

45,6

69,7

Wielkopolskie

73,3

81,2

44,2

70,8

Zachodniopomorskie

71,1

78,5

44,0

65,9

Polska

72,3

82,4

44,5

68,3

Źródło: Panek T. (2015), Jakość życia gospodarstw domowych w Polsce w układzie wojewódzkim, Zeszyty Naukowe – Instytut Statystyki i Demografii nr 46, s. 59–60.

Ogólny wskaźnik jakości życia zarówno w 2013, jak i 2015 roku osiągnął najwyższą wartość w województwie małopolskim. Największą zmianę zauważyć można w odniesieniu do
województwa warmińsko-mazurskiego, które z 13 pozycji w rankingu w 2013 roku przesunęło się na miejsce 5 w 2015 roku. Analizując jedynie zasobność materialną mieszkańców województw w 2015 roku sytuacja najlepiej przedstawia się w warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim (tabela 4).

49

Zaprezentowane wskaźniki stanowią tylko częściową ilustrację czynników mających wpływ na jakość życia i
ograniczają się do aspektów związanych z materialnymi warunkami życia oraz bezpieczeństwem ekonomicznym.
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Tabela 4. Ogólny wskaźnik jakości życia w latach 2013 i 2015 oraz wskaźnik zasobności materialnej
w 2015 roku według województw
Zasobność
materialna

Ranking
w 2013 roku

Ranking
w 2015 roku

Małopolskie

1

1

Warmińsko–mazurskie

0,819

Wielkopolskie

7

2

Kujawsko–pomorskie

0,819

Pomorskie

2

3

Śląskie

0,713

Zachodniopomorskie

3

4

Lubuskie

0,696

Warmiński–mazurskie

13

5

Pomorskie

0,668

Opolskie

5

6

Dolnośląskie

0,653

Mazowieckie

6

7

Łódzkie

0,625

Śląskie

4

8

Mazowieckie

0,618

Dolnośląskie

10

9

Wielkopolskie

0,591

Podlaskie

9

10

Lubelskie

0,524

Lubuskie

8

11

Zachodniopomorskie

0,502

Kujawsko–pomorskie

11

12

Podkarpackie

0,494

Podkarpackie

15

13

Małopolskie

0,477

Świętokrzyskie

16

14

Świętokrzyskie

0,469

Lubelskie

12

15

Opolskie

0,430

Łódzkie

14

16

Podlaskie

0,297

Województwo

Województwo

Źródło: Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, Czapiński J., Panek T. (red.), Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa, s. 126, 428.

Rola dobrostanu finansowego w podnoszeniu aktywności zawodowej osób starszych
Mając na uwadze przewidywane przez demografów zmiany ludnościowe w kierunku depopulacji, starzenia się społeczeństw i spadku liczby ludności w wieku produkcyjnym należy
rozważać różne alternatywy mogące przynajmniej ograniczyć ewentualne negatywne konsekwencje wspomnianych przemian. Możliwe gospodarcze i społeczne konsekwencje tych
przeobrażeń wpływają na konieczność analizy skutków działań propagujących aktywizację
zawodową osób w wieku okołoemerytalnym oraz wydłużanie aktywności zawodowej. Takie
zadanie z pewnością nie należy do prostych przedsięwzięć lecz wydaje się być koniecznością.
Z drugiej strony dążenie do poprawy osobistego dobrostanu finansowego oraz podejmowanie
działań zmierzających do zapewnienia sobie dochodów na czas dezaktywizacji zawodowej
jest coraz częściej przedmiotem zainteresowania osób, które spodziewają się, że przeżywanie
okresu starości w oparciu jedynie o dochody emerytalne może nastręczać trudności związanych z zaspokojeniem potrzeb. Taka sytuacja może więc wpływać na możliwości pozostania
aktywnymi zawodowo z względu na istnienie indywidualnych czynników motywacyjnych.
Jeśli bowiem przyjmiemy, że podstawową przeszkodą w osiągnięciu potencjalnego poziomu dobrostanu są złe warunki ekonomiczne, utrudniające zaspokojenie podstawowych
potrzeb życiowych to aktywność zawodowa będzie jedną z oczywistych możliwości na poprawę materialnych warunków życia. Dobrostan ma charakter reaktywny –zmienia się wraz
z warunkami życia. Po zaspokojeniu potrzeb i osiągnięciu potencjalnego, akceptowalnego
przez daną osobę poziomu, dobrostan zaczyna pełnić rolę zasobu warunkującego dalszy
wzrost ekonomiczny (Czapiński 2012, s. 78).
Podobną opinię wyrażają B. i M. Fura twierdząc, że jednym z głównych czynników
wpływających na przedłużanie aktywności zawodowej jest sytuacja materialna emerytów,
która jest kształtowana przez wysokość świadczeń społecznych, zaś w mniejszym stopniu
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poprzez pozyskiwanie dodatkowych dochodów. Kwestia ta nabiera szczególnego znaczenia w
przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych (Fura, Fura 2011, s. 326). Dłuższy czas
aktywności zawodowej wpływa na wysokość przyszłego świadczenia emerytalnego, więc
wydłużanie okresu aktywności może być podwójną korzyścią dla pracownika. Jednoosobowe
gospodarstwa domowe, pozbawione wsparcia ze strony rodziny lub instytucji do tego powołanych znaleźć się mogą w sytuacji konieczności kontynuacji zatrudnienia ze względu na zagrożenie ubóstwem.
B. i M. Fura w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych na próbie badawczej 360 osób
będących pracownikami sektora przemysłowego i usługowego z terenu województwa podkarpackiego określili społeczno-ekonomiczne determinanty postaw wobec pracy na emeryturze. Jako determinanty postaw względem podejmowania zatrudnienia na emeryturze, ankietowani wymieniali wysokość zarobków, ocenę dochodów gospodarstwa domowego i bezpieczeństwo dochodów gospodarstwa domowego w przyszłości. Przy czym najwyższą wartość
współczynnika zbieżności V–Cramera odnotowano dla wysokości zarobków oraz bezpieczeństwa dochodów gospodarstwa domowego w przyszłości (Fura, Fura 2011, s. 326, 333).
Ze wspomnianych wyżej badań wynika, że kwestia wysokości dochodów jest kluczowa
jeśli chodzi o kontynuację zatrudnienia na emeryturze. Zatem kształtowanie się przeciętnej
emerytury i renty wypłacanej przez ZUS względem przeciętnego wynagrodzenia pokazuje
z jaką przeciętnie zmianą dochodów muszą się liczyć potencjalni emeryci. Z danych zawartych na rysunku 1 wynika, że od 2013 roku relacja ta wynosi 58,1%, zaś najniższy wskaźnik
wystąpił w 2008 roku (53,2%). Emeryci muszą więc funkcjonować w oparciu o dochody niższe o ok. 40% niż przeciętne wynagrodzenie za pracę. Tym niemniej ze względu na charakterystyczną dla osób w wieku emerytalnym sytuację rodzinną grupa ta nie ma z reguły obciążeń
związanych z wychowaniem dzieci, co znacznie redukuje wydatki.

Relacja przedciętnej emerytury i renty do
przeciętnego wynagrodzenia (%)

Rysunek 1. Relacja przeciętnej emerytury i renty wypłacanej przez ZUS do przeciętnego wynagrodzenia
(%) w latach 2004–2015
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Źródło: ZUS (2016), Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych, Warszawa, s. 34.

Jak wynika z danych pochodzących z międzynarodowej panelowej bazy danych dotyczących zdrowia, statusu socjoekonomicznego oraz stosunków rodzinnych i społecznych
SHARE (2014, s. 27) zebranych w okresie 2010–2012 emeryci stanowili grupę, dla której
prawdopodobieństwo trudności finansowych było niższe niż dla osób, które funkcjonowały
aktywnie na rynku pracy. Oznacza to poprawę osobistej oceny sytuacji materialnej po przejściu na emeryturę w porównaniu z badaniami z okresu 2006–2007. Ponadto, jak wynika
z przytoczonych badań przynajmniej w pierwszych latach przebywania na emeryturze dochody emerytalne jako tzw. dochód zastępczy, zdaniem ankietowanych zapewniają adekwatny

181

Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze 2017, nr 6.
poziom wsparcia materialnego, mimo że w większości przypadków dochody emerytalne są
niższe niż dochody z pracy.
Podsumowanie
Sytuacja materialna niewątpliwie odgrywa ważną rolę w kształtowaniu dobrostanu ludzi
bez względu na ich wiek. Jednakże osoby starsze, ze względu na charakterystyczny spadek
aktywności zawodowej wraz z wiekiem oraz funkcjonowanie w oparciu o dochody z tytuły
emerytur jako zasadnicze źródło dochodów i jednocześnie towarzyszące temu rosnące wydatki na cele zdrowotne znajdują się w sytuacji w której ich osobista sytuacja finansowa nabiera
większego znaczenia. Prowadzi to niekiedy do podejmowania decyzji o kontynuacji zatrudnienia nawet w sytuacji uzyskania uprawnień emerytalnych. Może to odgrywać tym większe
znaczenie w przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych. Oczywiście nie należy
pomijać innych czynników przemawiających za decyzjami odnośnie aktywności zawodowej,
choćby takich jak chęć bycia aktywnym i produktywnym czy ewentualny lęk przed biernością
zawodową.
Wzrost zarówno aktywności zawodowej, jak i wskaźników zatrudnienia w Polsce w grupie osób w wieku 55–64 lata wyraźnie rośnie. Wskaźnik aktywności według Eurostatu wyniósł w tej grupie wiekowej w 2015 roku blisko 47%, zaś wskaźnik zatrudnienia wyniósł odpowiednio 44% i na przestrzeni dziesięciu lat w obydwu przypadkach nastąpił wzrost o około
17 p.p. W porównaniu ze średnia unijną wskaźniki dla Polski są niższe przeciętnie o 10 p.p.,
tym niemniej biorąc pod uwagę trend wzrostowy należy podkreślić wyraźną poprawę. Taki
kierunek zmian rokuje także szansą na poprawę dobrostanu finansowego osób starszych i to
zarówno dzięki większej aktywności zawodowej, jak i wynikających z tego wzrastających
potencjalnych dochodów emerytalnych. Dodatkowo nie bez znaczenia pozostaje gospodarczy
wymiar takich przemian. Bowiem z racji coraz bardziej wyraźnych niedostatków po stronie
podaży pracy, co niewątpliwie jest ściśle związane z demograficznymi przeobrażeniami
współczesnych społeczeństw, wydłużanie aktywności zawodowej staje się koniecznością.
Co prawda przecenianie znaczenia sytuacji finansowej w ogólnym dobrostanie może być
pewnym niebezpiecznym uproszczeniem, to bezsprzecznie należy zgodzić się ze spostrzeżeniem Johna Rockefellera, który stwierdził: „Kto jest najbiedniejszy na ziemi? Ten, który nie
ma nic oprócz pieniędzy”. Niemniej jednak lepsza kondycja materialna ma wpływ na wzrost
poczucia dobrostanu, co w odniesieniu do osób starszych decyduje o komforcie życia w okresie jesieni życia.
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Innowacyjne produkty turystyczne na obszarze metropolitalnym Krakowa
– próba charakterystyki
Streszczenie
Celem artykuł jest zaprezentowanie wybranych innowacyjnych produktów turystycznych
zlokalizowanych na obszarze metropolitalnym Krakowa. W artykule wyjaśniono istotę pojęcia innowacyjności, produktu innowacyjnego oraz scharakteryzowano krakowski obszar metropolitalny. Artykuł przygotowano wykorzystując metodę desk research. W opracowaniu
wykorzystano wybrane pozycje literatury w zakresie: turystyki, obszarów metropolitalnych,
produktów turystycznych. Wykorzystano także dokumenty strategiczne dotyczące krakowskiego obszaru metropolitalnego, dane statystyki krajowej oraz regionalnej. W części końcowej opracowania scharakteryzowano wybrane produkty turystyczne, z których skorzystać
mogą mieszkańcy (turyści) obszaru metropolitalnego Krakowa.
Słowa kluczowe: turystyka wiejska, agroturystyka, innowacyjność, produkty turystyczne,
obszar metropolitalny
Innovative Tourist Products in the Metropolitan Area of Krakow
– an Attempt of Characterisation
Abstract
The aim of the article is to present selected innovative tourist products located in the metropolitan area of Cracow. The article also presents the essence of the concepts of innovativeness and innovative product and it characterizes the metropolitan area of Cracow. The article
is based on the desk research method and selected publications on tourism, metropolitan areas
and tourist products. It makes references to strategic documents concerning the metropolitan
area of Krakow and includes national and regional statistics. The final part of the article presents selected tourist products which can be used by the inhabitants (tourists) of the metropolitan area of Cracow.
Keywords: rural tourism, agritourism, innovativeness, tourist products, metropolitan area
JEL CODE: A10
Wstęp
Współcześnie turystyka jest nie tylko ważnym źródłem dochodów, ale również zjawiskiem o charakterze społecznym, budującym tożsamość danego miejsca. Oddziałuje ona na
rozwój i utrzymanie infrastruktury, ale także wpływa na jakość życia mieszkańców. Jest zjawiskiem złożonym, a skutkiem jej rozwoju są różnorodne efekty w wymiarze społecznym,
gospodarczym i środowiskowym. Obszary metropolitalne oferują przestronną gamę zróżnicowanych produktów turystycznych. Produkty te umożliwiają mieszkańcom (turystom) realizację celów osobistych, kulturalnych, biznesowych lub innych. Panasiuk (2015) podkreślił, że
ważne jest budowanie, tworzenie i promowanie innowacyjnych produktów turystycznych
zlokalizowanych w obrębie obszaru metropolitalnego, ponieważ przynosi to korzyści natury
społecznej i ekonomicznej. Ponadto wpływa to korzystnie na inne branże gospodarcze.
Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie istoty innowacji w turystyce, a także zaprezentowanie wybranych przykładów innowacyjnych produktów turystycznych zlokalizowanych w obrębie krakowskiego obszaru metropolitalnego (w skrócie KOM). Opracowanie
przygotowano z wykorzystaniem metody desk research. W artykule wykorzystano klasyczną
184

Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze 2017, nr 6.
analizą dokumentów o charakterze zastanym jak i strategicznym, które posłużyły ustaleniu
faktów, weryfikacji i prezentacji. Dobór metod determinowała dostępność materiałów źródłowych, z których część ma charakter wtórny (raporty branżowe oraz literatura związana
z zagadnieniem innowacyjności i turystyki).
Krakowski obszar metropolitalny
Krakowski obszar metropolitalny zlokalizowany jest w centralnej części województwa
małopolskiego. Obejmuje on teren zurbanizowany wokół stolicy z ośrodkami o wykształconych więziach funkcjonalnych w sferach gospodarczej i społecznej, z dobrze rozwiniętą infrastrukturą komunikacyjną.
Krakowski obszar metropolitalny (w skrócie KOM) jest jednym z dwunastu obszarów metropolitalnych w Polsce1. Wyznaczony on został na podstawie Planu zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego, przyjętego uchwałą nr XV/174/03 z dnia 22 grudnia
2003 roku podjętą przez Sejmik Województwa Małopolskiego2. Włączenie gmin należących
w obręb KOM nastąpiło na podstawie podpisanego przez przedstawicieli tych gmin tzw. porozumienia – Akces do obszaru metropolitalnego. Dokument ten stanowił wyrażenie woli
danej gminy tzn. nie opierał się na nakazie administracyjnym.
Zasięg przestrzenny KOM obejmuje obszar 51 gmin3, położonych w odległości około
50km od centrum Krakowa (rysunek 1). W odniesieniu do jednostek terytorialnych trójszczeblowego podziału administracyjnego, KOM obejmuje miasto Kraków –miasto na prawach
powiatu –wraz z sąsiadującymi z nim gminami powiatów tj.: krakowskiego ziemskiego, wielickiego, myślenickiego, od strony wschodniej prawie wszystkie gminy powiatów: proszowickiego (bez gminy Radziemice) i bocheńskiego (bez gminy Lipnica Murowana), na południowym zachodzie część gmin powiatu wadowickiego oraz po jednej gminie z powiatów:
olkuskiego (Trzyciąż) i miechowskiego (Gołcza). Podkreślenia wymaga fakt, iż w granicach
krakowskiego obszaru metropolitalnego zawiera się cały obszar dawnego województwa krakowskiego. Fragment zachodni północnej granicy KOM jest granicą województw świętokrzyskiego i małopolskiego. Ponadto sześć gmin leżących na południowo-zachodnim krańcu
KOM wchodzi w skład strefy przygranicznej kraju, delimitowanej na podstawie definicji zawartej w Rozporządzeniu (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20
grudnia 2006 roku (przy założeniu, że najmniejszą jednostką administracyjną jest gmina).

Raport o polskich metropoliach. 2015. Na podstawie: www.pwc.pl (data dostępu 14.10.2016).
http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/get/id,748635.html (data dostępu 15.10.2016).
3
W skład KOM wchodzi: - Kraków - miasto na prawach powiatu; powiat bocheński (gminy: miejskie - Bochnia,
miejsko-wiejskie - Nowy Wiśnicz, wiejskie - Bochnia, Drwinia, Łapanów, Rzezawa, Trzciana, Żegocina), powiat krakowski (gminy: miejsko-wiejskie - Krzeszowice, Skała, Skawina, Słomniki, Świątniki Górne, wiejskie Czernichów, Igołomia, Wawrzeńczyce, Iwanowice, Jerzmanowice, Przeginia, Kocmyrzów, Luborzyca, Liszki,
Michałowice, Mogilany, Sułoszowa, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki), powiat miechowski (gminy: wiejskie Gołcza), powiat myślenicki (gminy: miejsko-wiejskie - Dobczyce, Myślenice, Sułkowice, wiejskie - Lubień,
Pcim, Raciechowice, Siepraw, Tokarnia, Wiśniowa), powiat olkuski (gminy: wiejskie - Trzyciąż) powiat proszowicki (gminy: miejsko-wiejskie - Proszowice, wiejskie - Koniusza, Koszyce, Nowe Brzesko), powiat wadowicki (gminy: miejsko-wiejskie - Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, wiejskie - Brzeźnica, Lanckorona, Stryszów), powiat wielicki (gminy: miejsko-wiejskie - Niepołomice, Wieliczka, wiejskie - Biskupice, Gdów, Kłaj).
1

2
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Rysunek 1. Zasięg Krakowskiego obszaru metropolitalnego

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Krakowski_Obszar_Metropolitalny#/media/File:Krakowski_Obszar_Metropolitalny.png

Pod względem powierzchni KOM jest jednym z największych w Polsce, zaraz po obszarze metropolitalnym Warszawy i Lublina (http://krakow.stat.gov.p...). W granicach KOM
zlokalizowanych jest 718 miejscowości (17 miast i 685 wsi). Uwzględniając funkcjonalne
typy gmin, jak wskazała Więcław-Michniewska (2011), należy zauważyć, że większą część
powierzchni KOM stanowią obszary dobrze zurbanizowane i wielofunkcyjne. Istotną rolę
w funkcjonalnej strukturze KOM pełnią także gminy o funkcjach mieszanych, które zlokalizowane są głównie we wschodniej części obszaru. Z kolei gminy o dominującej funkcji rolniczej znajdują się głównie w części północnej. Powierzchnia KOM (tj. 406 511ha) stanowi
prawie 27% ogólnej powierzchni województwa małopolskiego. Mieszkańcy KOM (tabela 2)
stanowią 44,5% ludności województwa wielkopolskiego (Krakowski Obszar Metropolitalny
... 2013).
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Tabela 1. Podstawowe dane demograficzne o krakowskim obszarze metropolitalnym
Wybrane dane statystyczne
Ludność

2012

2013

2014

1493042

1498499

1505607

Ludność na 1 km2

367

369

370

Kobiety na 100 mężczyzn

109

109

109

Przedprodukcyjnym

268889

269469

270465

Produkcyjnym

953317

950075

948081

Poprodukcyjnym

270836

278955

287061

Urodzenia żywe

15305

15112

15415

Zgony

13908

13664

13452

Przyrost naturalny

1397

1448

1963

Ludność w wieku

Źródło: Opracowanie na podstawie: www.gus.pl, (data dostęp 08.11.2016).

Na przestrzeni lat 2012-2014 liczba ludności na terenie krakowskiego obszaru metropolitalnego systematycznie rosła i wynosiła od 1 493 042 osób w roku 2012 do 1 505 607 osób
w roku 2014). Średnia gęstość zaludnienia KOM wynosiła od 367 do 370 os/km2. W KOM
przeważają kobiety. Wskaźnik feminizacji4 wynosił 109 kobiet na 100 mężczyzn (w latach
2012-2014). Analizując dane zawarte w tabeli 2 najwięcej ludności w wieku przedprodukcyjnym5 było w roku 2014 (270 465 osoby), a najmniej w roku 2012 (268 889 osób). W przypadku wieku produkcyjnego sytuacja wygląda odwrotnie. W roku 2012 w wieku produkcyjnym6 liczba osób wynosiła 953 317, a w roku 2014 tych osób było mniej o 5236 osób.
W przypadku wieku poprodukcyjnego7 najmniej osób w wieku poprodukcyjnym było w roku
2012 (odpowiednio: 270 836 osób).
Na obszarze KOM najwięcej urodzeń żywych odnotowano w roku 2014 (odpowiednio: 15
415 osób), a najmniej w roku 2012 (odpowiednio: 15 305 osób). Najwięcej zgonów w KOM
było w roku 2012. W kolejnych latach tendencja była malejąca. Przyrost naturalny8 kształtował się na poziomie od 1397 (w roku 2012) do 1936 (w roku 2014). Przeciętna długość życia
w roku 2014 dla mężczyzn wyniosła 74,6 lat a dla kobiet 80,7 lat (www.gus.pl).
Według Więcław-Michniewska (2011) zróżnicowanie społeczno-gospodarcze gmin należących do KOM może wpływać zarówno na interpretację samego pojęcia „obszar metropolitalny”, ogólną akceptację idei rozwoju regionu, jak i na decyzje podejmowane przez poszczególne gminy, niekoniecznie uwzględniające potrzeby w skali metropolitalnej.
W ramach projektu Europejska Sieć Obserwacyjna Rozwoju Terytorialnego i Spójności
Terytorialnej (ESPON), badającego obszary zurbanizowane na terenie Unii Europejskiej
opracowane zostały kryteria oceny metropolitalnych obszarów wzrostu (MEGA)9. Spośród
4

Wskaźnik feminizacji - liczba kobiet na 100 mężczyzn.
Wiek przedprodukcyjny: wiek, w którym ludność nie osiągnęła jeszcze zdolności do pracy, tj. grupa w wieku
0-17 lat (www.gus.pl, data dostępu 20.11.2016 ).
6
Wiek produkcyjny: wiek zdolności do pracy, tj. dla mężczyzn grupa wieku 18-64 lata, dla kobiet 18-59 lat.
(www.gus.pl, data dostępu 20.11.2016).
7
Wiek poprodukcyjny: wiek, w którym osoby zazwyczaj kończą pracę zawodową, tj. dla mężczyzn i 65 lat
i więcej, dla kobiet - 60 lat i więcej (www.gus.pl, data dostępu 20.11.2016).
8
Przyrost naturalny: różnica pomiędzy liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów. Wartość dodatnia oznacza liczbę urodzeń przewyższającą liczbę zgonów, ujemna - odwrotnie. Jeśli mamy do czynienia z wartością ujemną,
mówimy o ubytku naturalnym. Przyrost naturalny różni się od przyrostu rzeczywistego o saldo migracji.
9
Spośród międzynarodowych hierarchii aglomeracji miejskich i obszarów metropolitalnych w Europie na uwagę
zasługuje klasyfikacja ESPON (European Spatial Planning Observation Network). Wyróżniono w niej kategorie
obszarów w MEGA (Metropolitan European Growth Areas - Metropolitalne Europejskie Obszary Wzrostu):
globalne węzły, lokomotywy Europy oraz silne, potencjalne i słabe MEGA.
5
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wszystkich polskich miast w klasyfikacji ujęto osiem, z czego tylko Warszawa znalazła się w
grupie potencjalnych MEGA, a pozostałe siedem tj. Poznań, Kraków, Łódź, Katowice,
Gdańsk, Szczecin i Wrocław w grupie słabych MEGA (Kaczmarek, Mikuła 2010, s. 168.).
Z kolei Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 10 oraz Strategia Zrównoważonego Rozwoju Polska 2025 wskazuje, iż KOM jako oddzielna struktura funkcjonalna,
może być rozpatrywany pod względem własnego potencjału gospodarczego
(http://krakow.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_malopolskie/portret_obszaru_metropolital
nego/krakowski_obszar_metropolitalny.pdf). Charakter metropolitalny obszaru, wyższa koncentracja potencjalnych klientów produktów oraz usług, dostęp do infrastruktury społecznej
oraz technicznej, wytworzyły w obszarze metropolitalnym Krakowa specyficzne warunki
rozwoju przedsiębiorczości11. Obszar metropolitalny Krakowa rozpatrywany może być pod
względem własnego potencjału gospodarczego. Szczególną rolę w gospodarce tego obszaru
stanowi m.in.: handel czy sektor parków technologicznych.
Analizując liczbę nowo powstałych podmiotów o obrębie KOM w roku 2014 zarejestrowanych było ponad 205 tysięcy podmiotów, co stanowiło ponad połowę (55,2%) wszystkich
podmiotów zarejestrowanych w województwie małopolskim. Na terenie krakowskiego obszaru metropolitalnego liczba podmiotów gospodarczych w latach 2011 –2015 systematycznie
rosła. Na zwiększenie ogólnej liczby podmiotów w KOM wpłynął przede wszystkim sektor
prywatny, który powiększył się w okresie 2011-2015 o prawie 11%.
W ujęciu przestrzennym, największy wzrost liczby podmiotów w latach 2011–2015 odnotowano na obszarze gmin: Zielonki, Michałowice oraz Kocmyrzów, Luborzyca
(http://krakow.stat.gov.pl/files/gfx/krakow/pl/). Poza Krakowem, który skupiał 63,2% ogółu
podmiotów, największa liczba jednostek zarejestrowana była na terenie gmin: Skawina, Wieliczka oraz Myślenice. Najmniejszą liczbę zarejestrowanych podmiotów odnotowano w gminach: Nowe Brzesko, Sułoszowa, Trzciana, Żegocina, Koszyce, Raciechowice, Gołcza,
Drwinia i Trzyciąż. Prawie 65% podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w krakowskim
obszarze metropolitalnym funkcjonowało w gminach miejskich ok. 16% w gminach wiejskich.
Sektor prywatny skupiał aż 98,5% ogółu podmiotów działających w krakowskim obszarze
metropolitalnym. W ujęciu przestrzennym, największym udziałem sektora prywatnego charakteryzowały się gminy: Mogilany, Kraków, Zielonki, Wieliczka i Zabierzów. Z kolei najmniejszym gminy: Żegocina, Drwinia, Łapanów. Osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą stanowiły prawie 70% ogółu podmiotów zarejestrowanych na terenie KOM.
Analizując przedsiębiorczość obszaru metropolitalnego Krakowa (tj. liczba podmiotów
gospodarczych zarejestrowanych w przeliczeniu na 10 tys. ludności) okazało się, że na terenie
KOM liczba podmiotów wynosiła 1 365.
Słabo pod względem przedsiębiorczości odznaczały się wschodnie tereny KOM, najlepiej
gminy położone w otoczeniu Krakowa. Najwyższą liczbę zarejestrowanych podmiotów na 10
tys. ludności odnotowano w Krakowie, Zielonkach, Kalwarii Zebrzydowskiej i Mogilanach.
Najniższą w gminach Koniusza oraz Drwinia i Sułoszowa. „Oddziaływanie metropolii na
zmiany i wzrost gospodarczy w przestrzeni regionu otaczającego objawia się m.in. wzrostem
znaczenia usług i rozwojem jednostek oferujących usługi wyspecjalizowane. Silnie rozwinięty sektor usług, zapewniający m.in. sprawną obsługę biznesu, jest jedną z głównych cech charakterystycznych obszarów metropolitalnych” Więcław–Michniewska (2011, s. 34). W sektorze usług na obszarze metropolitalnym Krakowa zarejestrowanych było w 2015 roku 161,8
tys. podmiotów gospodarczych, tj. prawie 79% ogółu, w którym dominowały podmioty z sekcji: Handel (ok. 31%), Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (ok. 15%) oraz
10

Koncepcja Zagospodarowania Przestrzennego Kraju (2005), Wydawnictwo KZKP, Warszawa.
http://krakow.stat.gov.pl/files/gfx/krakow/pl/defaultstronaopisowa/1824/1/1/2013_krak_obszar_metrop_2004_
2011_4.pdf, (data dostępu 11.09.2016).
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Transport i gospodarka magazynowa (ok. 8%). Poza Krakowem, najwyższy udział podmiotów zarejestrowanych w sektorze usług odnotowano w gminie Zielonka, a najniższy w gminie
Trzciana.
Ważną uwagę zwraca się na specjalne strefy ekonomiczne (SSE). SEE to wyodrębnione
administracyjnie obszary, na których potencjalni inwestorzy mogą prowadzić działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach. Głównym przesłaniem tego instrumentu jest przyspieszenie rozwoju danego regionu poprzez przyciąganie nowych inwestycji oraz promocję
tworzenia miejsc pracy12. W obrębie KOM obecne są dwie z 14 działających w Polsce specjalnych stref ekonomicznych. Pierwszo to: Krakowski Park Technologiczny-Krakowska
Specjalna Strefa Ekonomiczna (miasto i gmina Bochnia, Kraków, Dobczyce, Gdów, Niepołomice, Skawina, Słomniki, Zabierzów). Druga strefa to Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (Myślenice).
Analizując sektor turystyczny okazuje się, że z noclegów na terenie krakowskiego obszaru
metropolitalnego skorzystało w 2015 roku 60% turystów tj. prawie 2,5 mln turystów. Na terenie KOM w roku 2015 roku działalność turystyczną prowadziły 353 turystyczne obiekty noclegowe (tj. 24,4% wszystkich tego rodzaju obiektów w województwie małopolskim).
W strukturze turystycznych obiektów noclegowych zlokalizowanych w obrębie KOM dominują przede wszystkim hotele (prawie 53%). Obiekty zbiorowego zakwaterowania znajdujące
się na terenie KOM dysponowały w 2015 roku 34,6 tys. miejscami noclegowymi. Analizując
sektor turystyczny ważnymi wskaźnikami są: gęstość bazy noclegowej wyrażająca się w ilości miejsc noclegowych na 1 km2 oraz ilość miejsc noclegowych na 1 turystyczny obiekt noclegowy. Dla obszaru metropolitalnego Krakowa gęstość bazy noclegowej w roku 2015 wynosiła 8,5 (była niższa, niż dla całego województwa małopolskiego, dla którego wynosiła 6,0).
Z kolei wskaźnik miejsc noclegowych na 1 turystyczny obiekt noclegowy wynosił na obszarze KOM 98,2 i był większy, niż na terenie województwa małopolskiego.
Analizując obszary chronione zlokalizowane w obrębie obszaru metropolitalnego Krakowa to ich powierzchnia wynosiła 101,1 tys. ha i stanowi to 12,6% obszarów chronionych
w województwie małopolskim. Największą powierzchnię obszarów chronionych posiadały
w 2015 roku gminy: Nowy Wiśnicz, Krzeszowice, Łapanów i Lubień. Ponadto w obszarze
KOM w 2015 roku znajdowały się 1062 pomniki przyrody co stanowiło 50,1% ich ogólnej
liczby w województwie małopolskim. Z kolei powierzchnia parków narodowych wchodzących w skład obszaru metropolitalnego Krakowa wynosiła w 2015 roku 2,1 tys. ha, a parków
krajobrazowych 49,1 tys. ha. Na terenie czterech gmin: Wielka Wieś, Sułoszowa, Skała
i Jerzmanowice-Przeginia, znajduje się Ojcowski Park Narodowy słynący m.in. z Zamku
w Pieskowej Skale czy doliny Prądnika. Na uwagę zasługuje fakt, iż krakowski obszar metropolitalny cechuje się licznie występującymi miejscami i obiektami o znaczeniu kulturowohistorycznym. Na jego obszarze zlokalizowane są m.in.: pomniki historii: kopalnie soli
w Wieliczce i Bochni, Zamek Królewski na Wawelu, Stare Miasto i Kazimierz, a także zespół
architektoniczno-krajobrazowy w Kalwarii Zebrzydowskiej. Ponadto znajdują się zabytki
wpisane do rejestrów: Narodowego Instytutu Dziedzictwa m.in.: Wzgórze Wawelskie, Stare
Miasto oraz liczne kościoły. Przez Krakowski obszar metropolitalny przebiegają również
rozmaite kulturowe szlaki tematyczne np. Szlak solny z zabytkowymi kopalniami i obiektami
w Bochni, Wieliczce i Niepołomicach, Szlak Orlich Gniazd, architektury drewnianej, Małopolski Szlak Warowni i Zamków itd.

12

Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274
i z 2008 r. nr 118, poz. 746 ze zm.).
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Innowacyjność a innowacyjne turystyczne produkty
Działania o charakterze innowacyjnym dotyczą gospodarki jako całości, ale mogą być
również analizowane w odniesieniu do sektora turystycznego. Koncentrując się na podmiotach turystycznych, należy zauważyć, że są one innowacyjne wówczas, gdy właściciel potrafi
efektywnie tworzyć nowe produkty oraz skutecznie je promować (Krzyżanowska 2013, s. 919). Jak wskazała Krzyżanowska (2013) cechą racjonalnego właściciela powinna być umiejętności zdolność do ciągłego pozyskiwania środków finansowych (np. dotacji unijnych)
w celu kreowania i wprowadzania nowych technologii i metod organizacji niezbędnych do
realizacji zmieniających się celów rozwojowych.
Pojęcie „innowacja” (z łac. innovatis) wprowadzone zostało przez Schumpetera, który
odnosił je do pięciu aspektów: a. wprowadzenia nowego produktu na rynek, lub nadanie nowych innowacyjnych cech istniejącemu produktowi; b. wprowadzenie nowej metody (technologii i techniki) produkcji nie wypróbowanej w danej dziedzinie przemysłu; c. otwarcie nowego rynku, czyli takiego, na którym dany produkt wcześniej nie był bez względu, na to czy
rynek istniał wcześniej, czy też nie; d. zdobycie nowego źródła surowców lub półfabrykatów;
e. wprowadzenie nowej struktury organizacji pracy (5) (Prahalad i Krishnan 2010). Schumpeter traktował innowacje jako zmianę technologiczną, organizacyjną i behawioralną. Z kolei
Drucker i Rogers byli zwolennikami szerokiego pojmowania innowacji, zarówno jako procesu, jak i efektu. Według nich innowacje przenikają wszystkie sfery działalności. To swoisty
rodzaj idei, praktyki, sposobu działania, sposobu prowadzenia przedsiębiorstwa czy gospodarstwa. Mogą to być zmiany wzoru produktu, metody marketingu, promocji, oferowanej
ceny, usługi dla klienta, czy zmiany organizacji i metod, zarządzania (Krzyżanowska 2013).
Innowacje wiążą się z tworzeniem czegoś nowego, nadaniem nowej wartości, wprowadzeniem reformy przez organizację (Rogoziński 2004, Mizgajska 2002, Winnicka-Popczyk
2015) czy też zastosowaniem nowej wiedzy w procesach technologicznych i produkcyjnych
(Quintane i in. 2011). Innowacje są zatem ważnym impulsem w procesie rozwoju działalności
gospodarczych i mogą dotyczyć takich elementów jak np.: wizja i misja firmy, cele i strategia, fizyczne cechy, sposób wytwarzania produktu, marketing. Innowacje powstają, jako wynik ludzkiej wiedzy i kreatywności, zaś ich zastosowanie zależy od innych ludzi bądź użytkowania (Krzyżanowska i Sikorska-Wolak 2010, Tabor 2010). Innowacje oznaczają pewną
zmianę; jednak nie każda zmiana zasługuje na miano innowacji (Kopaliński 2006, s. 547).
W literaturze przedmiotu wyróżnić możemy cztery typy innowacji: produktowa, procesowa,
marketingowa oraz organizacyjna. Według podręcznika Oslo (2015, s. 52-56) innowacja produktowa to wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe lub udoskonalone w zakresie
swoich cech lub zastosowań. Do tego typu innowacji zalicza się znaczące udoskonalenia pod
względem specyfikacji technicznych, materiałów i komponentów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych. Z kolei innowacja procesowa to
innowacja w obrębie danego procesu. Głownie polega na wdrożeniu nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy. Do tej kategorii zalicza się znaczące zmiany
w zakresie technologii, urządzeń oraz/lub oprogramowania. Celem tych innowacji jest obniżenie kosztów jednostkowych produkcji lub dostawy, podniesienie jakości, produkcję bądź
dostarczanie nowych lub znacząco udoskonalonych produktów. Trzeci typ innowacji to innowacje marketingowe. Ich zadaniem jest wdrożenie nowej metody marketingowej wiążącej
się ze znaczącymi zmianami w projekcie/konstrukcji produktu lub w opakowaniu, dystrybucji, promocji lub strategii cenowej. Otwarcie nowych rynków zbytu, lepsze zaspokojenie potrzeb klientów lub nowe pozycjonowanie produktu firmy na rynku dla zwiększenia sprzedaży
to główne cele wprowadzania tych innowacji. Innowacja organizacyjna to kolejny typ wdrażanych innowacji przez podmioty. Polega ona na wdrożeniu nowej metody organizacyjnej
w przyjętych przez firmę zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach
z otoczeniem. Wdrożenie tych innowacji pozwala na osiągnięcie lepszych wyników poprzez
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redukcję kosztów administracyjnych lub kosztów transakcyjnych, podniesienie poziomu zadowolenia z pracy (a tym samym wydajności pracy).
Zdaniem Krzyżanowskiej (2013) pojęcie innowacji jest bardzo pojemne. Definiować je
może w dwóch ujęciach szerokim i wąskim. Przykładem innowacji w wąskim znaczeniu jest
nowy proces technologiczny czy wytworzenie nowego produktu. W znaczeniu szerokim
(Krzyżanowska 2013, s. 16) wskazała, iż „innowacją jest nie tylko nowy produkt czy proces
technologiczny, ale także np. otwarcie nowego rynku”. Z punktu widzenia klasyfikacji innowacji i polityki ich wspierania ważne znaczenie ma definicja innowacji prezentowana przez
OECD. Przez pojęcie „innowacji rozumie się wprowadzenie do produkcji i na rynek nowych
metod wytwarzania lub istotnie ulepszonych wyrobów (innowacje produktowe), zastosowanie
nowych metod wytwarzania (innowacje procesowe), wdrożenie nowatorskich rozwiązań organizacyjnych i realizację działań o charakterze marketingowym, przy czym te produkty
i procesy muszą być nowe przynajmniej z punktu widzenia wprowadzającego je przedsiębiorstwa […]”13.
Jak wcześniej wspomniano w głównym podziale innowacji wyróżnia się m.in. innowacje
produktowe i procesowe. Innowacje produktowe w turystyce, w głównej mierze dotyczą produktów czy wyrobów turystycznych (Hjalager 2002). Odnosząc się do sektora turystyki Hjalager (2010) wskazała, że wyróżniła pięć następujących typów innowacji w turystyce: produktowe, klasyczne innowacje procesowe, innowacje w zakresie informacji, zarządzania oraz
innowacje instytucjonalne.
Pierwszy typ to innowacje produktowe, których zadaniem jest przedstawienie potencjalnym turystom nowych lub całkowicie zmienionych usług/produktów np. związanych z gastronomią, zakwaterowaniem, transportem itd. Innowacje procesowe to wdrożenie działań,
nowej bądź ulepszonej technologii. Pozwoli to na poprawę funkcjonowania danego podmiotu
np. nowoczesna technologia pozwalająca zaoszczędzić energię elektryczną. Dzięki wykorzystaniu tych innowacji powstają innowacje procesowe w zakresie informacji. Wykorzystywane
są one w działalności promocyjnej przedsiębiorstwa turystycznego celem poprawy wizerunku, na przykład budowania pakietów turystycznych, prowadzenia nowoczesnego portalu informatycznego itd.. Czernek (2014) wskazała, że innowacje w zakresie zarządzania koncentrują się na aspektach zarządzania przedsiębiorstwem lub obszarem turystycznym (w tym
miastem), związanych z komunikacją z ludźmi. Roman (2013), Krzyżanowska (2013) podkreślili fakt, że innowacja produktowa nie może być rozpatrywana tylko jako ulepszenie produktu. Według nich innowacja produktowa w turystyce może polegać na rozszerzeniu struktury asortymentowej o nowy produkt turystyczny, którego cechy techniczne, technologiczne
lub przeznaczenie różnią się znacząco od wcześniejszych. Istotnym aspektem jest to, że innowacja produktowa w turystyce może zostać wdrożona wówczas, gdy została wprowadzona
na rynek usług turystycznych do potencjalnych odbiorców. Z kolei innowacje procesowe odnoszą się do zmian stosowanych przez podmiot turystyczny w metodach wytwarzania oraz
w sposobach docierania z produktem turystycznym do potencjalnych turystów, partnerów,
odbiorców. Damanpour (1991) wskazał, że innowacje produktowe i procesowe podzielić
można na tzw. innowacje radykalne i inkrementalne. Istota innowacji radykalnych polega na
zasadniczych zmianach w zakresie wiedzy oraz istniejących praktyk np. na danym obszarze
(także turystycznym). Drugi rodzaj dotyczy zmian przy podejmowaniu konkretnych działań
(Camisón i Monfort–Mir 2012). Zdaniem Peters i Pikkemaat (2005) badania nad innowacjami
w turystyce wskazują, że najczęściej mają one charakter inkrementalny. W kreowaniu pro-
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Podręcznik Oslo Manual: Pomiar działalności naukowej i technicznej. Zasady gromadzenia i interpretacji
danych dotyczących innowacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju
Nauki, Warszawa 2008, s. 47-56.
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duktu turystycznego14 zdaniem Krzyżanowskiej (2013, s. 13-14) innowacyjność indywidualnych podmiotów bazuje najczęściej na wykorzystaniu: „wiedzy, umiejętności i zasobów materialnych, wykonywanym zawodem, prowadzoną działalnością gospodarczą (np. gospodarstwa agroturystyczne, w których prowadzony jest skup ziół oraz w których organizuje się
wycieczki na zbiory i rozpoznawanie ziół), lokalnymi tradycjami i zwyczajami (np. regionalne karczmy), posiadanych nieruchomości (np. ośrodki rybackie), gotowych wzorów produktów zaczerpniętych z innych obszarów […]”. Olearnik i Pasek (2014) zauważają, że w kreowaniu innowacyjnego produktu turystycznego najczęściej wykorzystuje się kilka zasobów.
Według nich „cechą charakterystyczną całego sektora usług turystycznych jest przenikanie się
poszczególnych typów innowacji. Oznacza to, że nie zawsze można przyporządkować konkretną innowację tylko do jednego rodzaju […]”.
W Polsce coraz więcej podmiotów turystycznych oferuje innowacyjne produkty w miastach, wsiach czy obszarach wiejskich, które wchodzą w skład obszarów metropolitalnych.
Przykładów tego typu produktów jest wiele. Zdaniem Kani i Bogusz (2016) innowacyjnym
produktem są karczmy, w których wędzi się kiełbasę, szynkę czy kisi kapustę. Krzyżanowska
(2013) zauważa, że dzięki innowacjom zaczęły rozwijając się nauki garncarstwa, wikliniarstwa, zielarstwa, rzeźby w drewnie itp.
Bogusz (2015) wskazała, że branża turystyczna, potrzebuje innowacji jak każda inna.
Zdaniem Romana (2014) niestety w sektorze turystycznym występują pewne problemy związane z innowacyjnością podmiotów. Wynikają one m.in.: z niskiego poziomu wykształcenia
kadr, dużej fluktuacji zatrudnienia (wynikająca z zatrudniania pracowników sezonowych),
braku możliwości rozwoju zawodowego, zbyt rozbudowanej administracji biurowej związanej z pozyskaniem funduszy unijnych. Według Romana (2014) nie ma jednoczesnej i obowiązującej teorii innowacji w turystyce. Powoduje to tym samym, że pojęcie innowacji w
działalności turystycznej jest rozpatrywane szeroko przez rożnych autorów. Roman (2013)
podkreślił, że nie często dochodzi do odkryć w sferze innowacyjności w turystyce. Wynika to
z tego, iż innowacja jest rezultatem kosztownych, systematycznych badań, wymagających
połączenia całych zespołów reprezentujących specjalistów z branży turystycznej. Często innowacja w turystyce oparta jest na zasadzie imitacyjności, czyli na naśladownictwu, powtarzaniu działań innych osób (Roman 2014). Z kolei Pałka (2010) i Sikorska-Wolak i Zawadka
(2016) wskazali, że pomimo tych problemów, sektor usług turystycznych nieustannie się
rozwija i otwiera na nowe możliwości. Wynikiem tego jest m.in.: zwiększenie ilości miejsc
pracy w sektorze usług turystycznych, wprowadzenie nowych unikatowych produktów turystycznych, budowanie sieci innowacyjnych rozwiązań itd.. W literaturze przedmiotu wielu
autorów podkreśla fakt, iż innowacje w turystyce to tworzenie od podstaw oryginalnego produktu turystycznego, jak i profesjonalnego otoczenia marketingowego dla istniejących na
danym terenie walorów przyrodniczych i kulturowych. Jak zauważa Roman (2013), aby stworzyć innowacyjny produkt w turystyce potrzebne jest także zaangażowanie wielu podmiotów
prywatnych oraz samorządowych.
Przykłady innowacyjnych produktów turystycznych zlokalizowanych w Krakowskim
obszarze metropolitalnym
Obszary metropolitalne to nie tylko wielkie centra miast, tereny biznesowe i przemysłowe, wielkie arterie komunikacyjne, centra kulturalne i handlowe, ale także tereny wiejskie,
lasy, tereny o znaczącej produkcji rolniczej czy przetwórstwie rolno-spożywczym. Niewątpliwie obszary metropolitalne są miejscem, gdzie występuje bogate zaplecze produktów tury14

Produkt turystyczny to „wszystko to co turyści kupują oddzielnie (np. transport, zakwaterowanie) lub w formie pewnego zestawu (pakietu) usług, a także kompozycja tego co turyści robią, oraz walorów urządzeń i usług,
z których turyści korzystają” (Oleksiak 2007, s. 122).
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stycznych, z których korzystać mogą mieszkańcy. Podmioty turystyczne zlokalizowane
w obrębie obszarów metropolitalnych prezentują i oferują mieszkańcom unikatowe i ciekawe
produkty turystyczne. Gołembski (2009), Gaworecki (2007), Alejziak (1999) zauważają,
że zmieniające się potrzeby współczesnego człowieka w zakresie uczestnictwa w turystyce
i korzystania z produktów powodują odpowiedź ze strony rynku w postaci tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Jak wskazuje Bogusz (2015), Wojcieszak (2016), Zawadka (2015),
Sieczko (2012) innowacją może być produkt turystyczny w postaci miejsca (szlak, obszar,
obiekt), wydarzenia (np. jarmark świąteczny, festiwal, imprezy kulinarne), usługi lub zespołu
usług (np. zorganizowanej wycieczki rowerowej, questing).
Produkt turystyczny oferowany w obrębie obszaru metropolitalnego stanowi ważny element rozwoju tego obszaru. Dlatego produkt taki powinien mieć kilka cech, tj. być unikalny,
celowy, zróżnicowany i odpowiedniej jakości. Na rynku turystycznym obszaru metropolitalnego Krakowa przykładów innowacyjnych produktów jest wiele. W artykule zaprezentowano
tylko trzy wybrane produkty turystyczne. Wspólnym mianownikiem przedstawionych produktów jest ich innowacyjny charakter. Za innowacyjny produkt zlokalizowany na obszarze
metropolitalnym Krakowa można uznać inicjatywę tworzenia Ogólnopolskiej Sieci Zagród
Edukacyjnych. Polega ona na sieciowaniu produktów, przyczyniając się do budowania ogólnokrajowego partnerstwa w sektorze turystyki wiejskiej. Jak wskazała Bogusz i Kmita–
Dziasek (2015, s. 157-164) idea tworzenia Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych gwarantuje profesjonalną promocję oferty gospodarstw agroturystycznych, ale także pozwala
podnieść kwalifikację i wiedzę usługodawców. Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych to
produkt turystyczny, który stworzony jest przez zróżnicowane gospodarstwa. W zagrodach
edukacyjnych wśród kierunków działalności rolniczej przeważa produkcja roślinna i zwierzęca. Bogusz (2015) wskazała, że większość zagród edukacyjnych stanowią gospodarstwa agroturystyczne. Ponadto podkreśliła, że działania w zakresie zielarstwa i ogrodnictwa podejmuje
łącznie ok. ¼ zagród edukacyjnych zlokalizowanych o obrębie obszaru KOM (tabela1). Połączenie usługi edukacyjnej z wartościami rolnictwa i życia wiejskiego realizowane w ramach
zagród edukacyjnych daje szansę mieszkańcom obszaru metropolitalnego do spotkania się
z życiem na wsi.
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Tabela 1. Innowacyjne produkty zlokalizowane w Zagrodach Edukacyjnych w obrębie Karkowskiego
obszaru metropolitalnego
Zagroda Edukacyjna

produkcji
roślinnej

produkcji
zwierzęcej

TAK

TAK

Stadnina Koni
Huculskich Gospodarstwo Agroturystyczne

TAK
Zaczarowane
Wzgórze
TAK
Zwierzyniec
Kopytkowo
Szczęśliwa Trzynastka

We Młynie

Ekocentrum
ICPPC

Ranczo
Artemidy

NIE

Edukacja w zakresie:
świadomości
przetwórstwa
ekologicznej i
płodów rolnych
konsumenckiej

dziedzictwa kultury materialnej
wsi, tradycyjnych zawodów,
rękodzieła i twórczości ludowej

TAK
TAK
TAK
Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie
1. Chleba naszego, powszedniego racz nam dać Panie.
2. Nie od razu Kraków zbudowano.
3. Najbliższa ciału koszula.
4. Dla Hucuła nie ma życia, jak na Połoninie.
5. Dary pół, lasów i łąk na ludowym stole.
6. Bądź kowalem swego losu.
TAK
TAK
TAK
TAK
Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie
1.Opowieści polnej myszy, czyli dzień na zielonej łące.
2. Dzyń, dzyń, dzyń idą święta.
3. Rodzinna niedziela.
TAK
NIE
NIE
TAK
Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie
1. Osładzaj sobie życie miodem.
2. Z życia zwierząt.
NIE

TAK
NIE
TAK
Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie
1. Dawne czasy.
TAK
TAK
TAK
NIE
NIE
Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie
1. Miodowy dzień.
2. Rok w winnicy.
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie
1. Zwiedzanie EKOCENTRUM ICPPC
2. Energia ze słońca –co to jest i jak ją wykorzystywać?
3. W krainie warzyw i owoców: wykłady i warsztaty.
4. Budowanie z gliny i słomy: wykłady i warsztaty.
5. O ziołach dla zdrowia i urody.
6. Warsztaty o ptakach; Malowanie drewnianych ptaszków.
7. Warsztaty o pszczołach; Świeczki z pszczelego wosku.
8. Sieję–Się–Je: Nasiona w naturze i jedzeniu.
9. Po nitce do kłębka: warsztaty o owcach i alpakach.
10. Chodzący po skarbach: co żyje w glebie?
11. Tradycyjne przetwory na każdą porę roku –wykłady i warsztaty.
12. Ozdoby z masy ceramicznej, nasion i ziół.
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie
1. Jura –mała ojczyzna.
2. Tajemnice lasu.
3. Na granicy trzech zaborów. Szlakiem powstań i ważnych wydarzeń historycznych.
4. W poszukiwaniu zaginionego skarbu –gra terenowa.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://www.zagroda–edukacyjna.pl/, (data dostępu 12.12.2016).

Innym produktem turystycznym są także wioski tematyczne, jak i stworzenie pakietu turystycznego do istniejących walorów przyrodniczych czy kulturowych (np. zorganizowanie
usług i infrastruktury turystycznej wokół obiektów kultury). Jednym ze sposobów na wprowadzenie idei przybliżenia wsi mieszkańcom metropolii są wioski tematyczne. Propozycja
wiosek tematycznych cieszy się popularnością zwłaszcza w obszarze metropolitalnym Biało194
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stockim. Czapiewska (2012) wskazała, że koncepcja wiosek tematycznych to idea innowacyjna, ponieważ jej założeniem jest tworzenie oferty związanej z doznaniami i edukacją. Oferta
wiosek tematycznych skierowana jest dla rodzin z małymi dziećmi i młodzieży, ponieważ
bardzo często pobyt w takiej wiosce trwa od kilku do kilkunastu godzin. Na obszarze metropolitalnym KOM obecnie trwają pracę nad uruchomieniem tego typu przedsięwzięć przez
Lokalne Grupy Działania. Należy jednak wskazać, że w województwie małopolskim tego
typu wioski już funkcjonują np. Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą" realizuje
projekt pt. Pustynia Błędowska. Szlaki questingowe to kolejny interesujący innowacyjny produkt, który zlokalizowany jest w obrębie KOM. Pietrzak-Zawadka i Zawadka (2015) zauważają, że questing jest przykładem nowego, innowacyjnego produktu, którego założenia oparto
o lokalne dziedzictwo przyrodnicze kulturowe. Zauważyli, iż turyści (w tym także mieszkańcy obszarów metropolitalnych) poszukują coraz to nowszych i aktywnych form uprawiania
turystyki. Według nich „metoda questingu polega na tworzeniu nieoznakowanych szlaków,
którymi można wędrować, kierując się informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach. Kolejne etapy trasy odnajduje się poprzez znalezienie odpowiedzi na pytania lub zagadki oraz odszukanie w terenie odpowiadającego jej miejsca. Na ostatnim odcinku questu
umieszczona jest zwykle skrzynka z nagrodą –najczęściej jest to pieczątka, której odbicie
potwierdza przebycie całej trasy”. W obrębie obszaru metropolitalnego wyróżnić można następujące szlaki questingowe np.: Szlakiem Radwanitów (Brzeźnica), W Anielskim Miasteczku (Lanckorona), Spacer po Krakowie śladami spółdzielczości, Krakowskie getto we
wspomnieniach Aleksandra Bibersteina, Krakowskie getto we wspomnieniach Tadeusza Pankiewicza. Questing to innowacyjny produkt, który coraz częściej wykorzystywany w Polsce.
Jest on adresowany do rodzin z dziećmi, aktywnych turystów, ale też do mieszkańców danego
terenu. Ze szlaków questingowych korzystają także turyści, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę o najciekawszych zabytkach czy legendach danego regionu. Jest to propozycja produktu,
który z pewnością okaże się ciekawa formą spędzania czasu przez mieszkańców obszaru metropolitalnego Krakowa.
Podsumowanie
W niniejszym artykule przedstawiono różne ujęcia definicji innowacyjności i innowacyjnego produktu turystycznego. Dokonano charakterystyki obszaru metropolitalnego Krakowa.
W oparciu o analizę literatury można stwierdzić, iż innowacyjny produkt turystyczny jest często zjawiskiem i procesem złożonym, który wymaga dalszych interdyscyplinarnych badań.
Ponadto, należy zauważyć, że innowacyjność w turystyce to nie tylko wprowadzenie zmian w
oferowanych już produktach turystycznych, ale także kreowanie nowych produktów i wdrażanie udoskonaleń w istniejących już rozwiązaniach. Innowacyjne produkty turystyczne mogą
stać się ważnym narzędziem promującym dany obszar metropolitalny. Wskazane w artykule
przykłady produktów turystycznych (tj. szlaki questinowe czy sieć zagród edukacyjnych) dowodzą, iż na obszarze metropolitalnym Krakowa istnieje wiele ciekawych i interesujących
produktów, które niewątpliwie mają innowacyjny charakter.
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Nowy Jedwabny Szlak jako instrument chińskiej ekspansji
we współczesnej gospodarce światowej
Streszczenie
Budowa Nowego Szlaku Jedwabnego przez Chiny, nawiązującego do antycznego szlaku handlowego staje się jednym z najciekawszych zjawisk zachodzących we współczesnym świecie i
może stanowić jedno z największych wydarzeń w XXI wieku, trwale zmieniając światową gospodarkę i politykę. Celem artykułu jest analiza koncepcji Nowego Szlaku Jedwabnego pod
względem jego znaczenia dla międzynarodowych stosunków ekonomicznych i politycznych
oraz potencjalnych zmian, które może spowodować w gospodarce światowej. W celu realizacji
tematu zakłada się przeprowadzenie analizy literaturowej oraz zbadanie wpływu budowy Nowego Szlaku Jedwabnego na podstawie dostępnych oraz prognoz. Artykuł składa się z trzech
części, które kolejno będą poświęcone analizie roli Chin we współczesnym świecie, koncepcji
Nowego Szlaku Jedwabnego oraz jego wpływowi na funkcjonowanie gospodarki światowej.
Słowa klucze: Nowy Jedwabny Szlak, Chiny, ekonomia międzynarodowa, geopolityka, geoekonomia
New Silk Road. The economic importance of Chinese expansion
in the modern global economy
Abstract
Building the New Silk Road by China is becoming one of the most interesting phenomena
in the contemporary world. Its construction, referring to the ancient trade route, may be one of
the biggest events in XXI century, permanently has changed the world economy and politics.
This article aims at analyzing the concept of the New Silk Road in terms of its importance for
international economic and political relations and the potential changes that could result in the
world economy. To understand the subject, the author is to analyze literature and to examine
the impact of the construction of the New Silk Road on available forecasts. The article consists of three parts, which in turn will be devoted to the analysis of China's role in the modern
world, the concept of the New Silk Road and its influence on the functioning of the global
economy.
Keywords: New Silk Road, China, international economics, geopolitics, geoeconomics
JEL CODE: F02, F53, F55
Wstęp
Budowa Nowego Szlaku Jedwabnego, od momentu ogłoszenia jego budowy, stała się jedną z najczęściej badanych i dyskutowanych kwestii zarówno w dyskursie naukowym, jak
i popularnym. Chiny, od lat budujące swoją pozycję jako mocarstwa, systematycznie dążą do
dalszej ekspansji, której jednym z narzędzi będzie Nowy Szlak Jedwabny. Realizacja tego
projektu, ze względu na skalę i rozmach, jest zjawiskiem unikalnym, który słusznie budzi
najróżniejsze opinie.
Celem artykułu jest analiza koncepcji Nowego Szlaku Jedwabnego pod względem jego
znaczenia dla międzynarodowych stosunków ekonomicznych i politycznych oraz potencjalnych zmian, które może spowodować w gospodarce światowej. W celu realizacji tematu za-
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kłada się przeprowadzenie analizy literaturowej oraz zbadanie wpływu budowy Nowego
Szlaku Jedwabnego na podstawie dostępnych oraz prognoz.
Artykuł składa się z trzech części, które kolejno będą poświęcone analizie roli Chin we
współczesnym świecie, koncepcji Nowego Szlaku Jedwabnego oraz jego wpływowi na funkcjonowanie gospodarki światowej.
Chińska transformacja ekonomiczna i polityczna
Chiny bez wątpienia stały się jednym z najważniejszych graczy we współczesnej gospodarce i polityce. Gwałtowne przemiany i rozwój tego państwa od lat stanowi jeden z najciekawszych fenomenów współczesnego świata, zadziwiając zarówno badaczy, analityków
i decydentów.
- Początki przemian gospodarczych w Chinach wiążą się z planem ambitnych reform gospodarczych zainicjowanych przez Deng Xiaopinga w 1978 roku. Władze chińskie przyjęły stopniowym urynkowieniu systemu ekonomicznego;
- faktycznym odejściu od maoizmu w sferze gospodarczej, politycznej, społecznej i kulturowej;
- otwarciu gospodarki narodowej na świat;
- budowie nowego ładu prawnego w państwie;
- przywróceniu szacunku dla dawnej kultury i tradycji chińskich oraz kultywowania starożytnych rytuałów.
Wówczas reformatorski i nowatorski program „czterech modernizacji” – rolnictwa, przemysłu, obrony narodowej oraz nauki i techniki (Kowalik 2005, s. 222), przy czym reformy
gospodarcze koncentrowały się przede wszystkim na (Gawlikowski 2004, s. 118):
Ze względu na brak wcześniejszych doświadczeń w transformacji systemu społecznoekonomicznego, reformy te były wprowadzane stopniowo, początkowo w wybranych przedsiębiorstwa i instytucjach, co umożliwiało korektę rozwiązań przed ich implementacją w całym kraju (Szymański 2007, s. 184-185).
Rolnictwo było pierwszym obszarem, który został poddany reformom. Na wsiach nastąpił
proces decentralizacji praw własności i zniesienia systemu komun rolniczych. Nadrzędnym
celem tej reformy było zwiększenie produkcji rolnej i zapewnienie państwu samowystarczalności w wyżywieniu ludności. Równocześnie zaczęto tworzyć, wówczas jeszcze eksperymentalne, specjalne strefy ekonomiczne, w których dopuszczono swobodny przepływ kapitału,
owocujący m.in. transferem nowoczesnych technologii i metod zarządzania, wykorzystywanych później w całym kraju. Pierwszą specjalną strefą ekonomiczną był Hongkong.
Od 1984 roku zaczęto modernizować przemysł, koncentrując się na wzroście wydajności
i efektywności przy jednoczesnym zmniejszeniu biurokracji i unowocześnieniu metod zarządzania. Przedsiębiorstwom nadano relatywnie szeroką autonomię oraz umożliwiono dokonywanie alokacji zasobów poprzez system rynkowy.
Ostatecznie, w 1991 roku, rząd chiński zdecydował się porzucić gospodarkę centralnie
planowaną na rzecz systemu rynkowego. Osiągnięcie pełnej gospodarki rynkowej miało nastąpić do 2000 roku.
Tak gwałtowne zmiany w światowym układzie gospodarczym miały dla świata znaczenie
zarówno pozytywne, jak i negatywne. Z jednej strony Chiny stały się atrakcyjnym rynkiem
zbytu dla szybko bogacących się państw Zachodu, z drugiej źródłem taniego importu oraz
miejscem produkcji dla korporacji, co pozwalało na utrzymanie niskiej inflacji, ograniczało
wzrost wynagrodzeń oraz pozwalało zwiększać popyt krajowy. Z drugiej strony nie sposób
nie zauważyć negatywnych zjawisk: rola Chin jako największego nabywcy papierów dłużnych, umożliwiającego finansowanie deficytów budżetowych, rosnące deficyty handlowe;
pośrednio wzrost cen surowców naturalnych uderzający w pozostałe kraje a będący konsekwencją gwałtownego wzrostu produkcji i industrializacji w Chinach.
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Należy zaznaczyć jednak, że analiza tego giganta jest wciąż dość problematyczna – z jednej strony ogromna populacja Chin determinuje wysoki poziom produkcji, a tym samym poziom PKB. Tak więc osiągnięcie określonej wielkości PKB oraz wzrost udziału w PKB światowym oznacza de facto osiągnięcie jedynie nominalnej pozycję lidera. Nadal bowiem poziom życia, innowacyjność, jakość kapitału ludzkiego i instytucji w świecie Zachodnim wciąż
są kilkukrotnie wyższe niż w Chinach. Proces ten obrazuje zatem wzrost potęgi ekonomicznej, ale do zrównania poziomu gospodarek jest jeszcze daleka droga (por. rysunek 1).
Rysunek 1. Porównanie tempa wzrostu PKB Chin i USA oraz ich udziału w PKB światowym

Źródło: opracowanie własne na podstawie: World Bank Economic Outlook,
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/weodata/index.aspx

Oczywistym jest jednak, że rosnące współzależności oraz wzrost pozycji Chin niesie tyle
zagrożeń, co korzyści. Zadłużenie zagraniczne w rękach Chińczyków może służyć jako potencjalne źródło nacisków i destabilizacji, a rosnące uzależnienie od chińskich towarów oraz
zwiększające się rezerwy walutowe w Chinach mogą z łatwością wywołać kryzys i zapaść
gospodarczą w całym świecie zachodnim. Zaniepokojenie może budzić produkcja przez Chiny towarów o coraz wyższym stopniu zaawansowania technologicznego oraz tendencję do
nabywania przez chińskie korporacje znanych marek lub coraz ściślejszej współpracy z producentami z branży nowoczesnych technologii.
Problematyczny jest również fakt wzmacniania pozycji Chin w Europie, zarówno poprzez
coraz śmielsze inwestycje na tym kontynencie, jak i nabywanie papierów dłużnych państw
europejskich, także z tzw. grupy PIGS (Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Grecji), co może w konsekwencji politycznie uzależnić je od rządu w Pekinie. Interesująca jest również postępująca
budowa Nowego Szlaku Jedwabnego.
Chińska koncepcja Nowego Szlaku Jedwabnego
Budowa Nowego Szlaku Jedwabnego, co oczywiste, nawiązuje do szlaku antycznego,
który syntetycznie określa całość połączeń handlowych łączących najprawdopodobniej już od
I tysiąclecia p.n.e Europę i Daleki Wschód (Uhlig 2007, s. 6). Ten najsłynniejszy i najważniejszy szlak handlowy w historii zaczął zyskiwać na znaczeniu wraz z postępującą centralizacją ówczesnych mocarstw: Cesarstwa Chińskiego dynastii Qin i Han oraz Imperium Rzymskiego kontrolującego basen Morza Śródziemnego, umożliwiając intensyfikację handlu między Wschodem i Zachodem. W swej klasycznej postaci Szlak biegł od ówczesnej stolicy Cesarstwa Chińskiego – Chang’anu, przez obrzeża pustyni Takla Makan, docierając do Azji
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Centralnej. Kolejno, poprzez Persję towary docierały do Antiochii, skąd mogły się rozprzestrzeniać po innych ośrodkach Zachodu.
Starożytny Szlak Jedwabny przez wieki umożliwiał nie tylko handlową, ale i kulturową
wymianę między Wschodem i Zachodem, pełniąc istotną rolę aż do Wielkich Odkryć Geograficznych, które przebudowały system globalny. Fenomen Jedwabnego Szlaku polegał nie tylko na umożliwieniu wzajemnych interakcji między nacjami, ale przede wszystkim na współudziale w tworzeniu i kształtowaniu kultury i cywilizacji. Z tego powodu badacze uważają, że
szlak był de facto całościowym systemem – politycznym, gospodarczym i kulturowym dla
Eurazji, którego osią były wzajemne kontakty (szeroko na ten temat: Beckwith 2009).
Dla współczesnych Chin Nowy Szlak Jedwabny jest przede wszystkim elementem strategii geopolitycznej i geoekonomicznej umożliwiającej dalszą ekspansję, a w przyszłości zmiany w ładzie światowym. Wiąże się to ściśle z ideą „wielkiego renesansu narodu chińskiego”,
który odzyskuje znaczenie i wagę, jaka mu przynależy ze względu na osiągnięcia cywilizacyjne i kulturowe oraz potencjał i pozycję we współczesnych międzynarodowych stosunkach
gospodarczych i politycznych. Chiny, będące nie tylko państwem czy kulturą, ale przede
wszystkim wielką, starożytną cywilizacją, czują się na tyle silne by nie tyle nie wzorować się
na innych, ale samemu wytyczać ścieżki i nadawać ton tendencjom światowym (por. Hübner
2014, s. 5-31). „Nowy jedwabny szlak” także może mieć wiele korzystnych następstw i przyczynić się do ogólnego rozwoju. Może mieć też skutki negatywne, a jego powstawaniu i budowaniu towarzyszyć mogą wojny i konflikty. Jeśli jednak stanie się faktem, będzie ogromnym sukcesem politycznym i ekonomicznym –przede wszystkim dla Chin, które w ten sposób
przybliżą się do roli faktycznego globalnego supermocarstwa. Stanowi to doskonałe narzędzie
do realizacji dyplomacji opartej na soft power, której głównym celem jest stworzenie pozytywnego wizerunku państwa jako łagodnego i hojnego mocarstwa.
Inicjatywa zmierza do oparcia współpracy na zasadzie obopólnej korzyści, jako gry o sumie niezerowej (win–win cooperation), jako podstawy dalszego i harmonijnego rozwoju społecznego i gospodarczego poszczególnych państw, jak i całej gospodarki światowej. W celu
realizacji założeń poszczególne państwa winny koncentrować się na rozszerzeniu współpracy
w następujących kwestiach (Jedwabne szlaki… 2015, s. 11-24):
- koordynacji politycznej, która stanowi fundament urzeczywistnienia inicjatywy i realizuje
się poprzez współpracę międzyrządową, wielopoziomową wymianę międzyrządową.
W perspektywie kraje Szlaku mogą koordynować wzajemną strategię i politykę w zakresie rozwoju gospodarczego, opracowywać plany i środki zmierzające do rozwoju współpracy regionalnej i zapewniać wsparcie polityczne;
- połączeniach pomiędzy podmiotami, stanowiącymi priorytetową dziedzinę w idei Nowego Szlaku Jedwabnego. Kraje położone wzdłuż szlaku powinny ulepszać powiązania dotyczące ich planów budownictwa infrastrukturalnego oraz systemów standardów technicznych, wspólnie rozwijać budowanie głównych przejść międzynarodowych, a także
tworzyć sieć infrastrukturalną, łączącą wszystkie subregiony w Azji, a także pomiędzy
Azją, Europą i Afryką;
- nieskrępowanym handlu – współpraca w zakresie inwestycji i handlu jest najważniejszym
zadaniem w budowaniu Szlaku, co oznacza konieczność zwiększenia ułatwień w zakresie
inwestycji i handlu oraz usuwania ewentualnych barier, celem zapewnienia zdrowego otoczenia dla biznesu. Kwestią otwartą jest ustanowienie ewentualnych stref wolnego handlu
celem wyzwolenia potencjału wzajemnej współpracy;
- integracji finansowej, stanowiącej osnowę z budowy Szlaku, mającej na celu pogłębienie
współpracy finansowej i intensyfikacji wysiłków w zakresie tworzenia systemu stabilności walutowej, systemu inwestycji i finansowania oraz systemu informacji w sprawach
kredytowych;
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budowie i umacnianiu więzi społecznych, jako warunku koniecznego do zapewnienia poparcia realizacji idei Szlaku przez społeczeństwa poszczególnych państw.
Nowy Jedwabny Szlak jest jednostronną inicjatywą chińską finansowaną ze środków krajowych w ramach utworzonego specjalnie Funduszu Jedwabnego Szlaku, z kapitałem ok. 40
mld dolarów oraz wykorzystaniem międzynarodowych instytucji, utworzonych w ostatnich
latach, głównie Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIBB). W styczniu 2015
roku zapowiedziano dodatkowo utworzenie prywatnego Funduszu Rozwoju Energetyki, który
planuje przyciągnięcie dla realizacji koncepcji Szlaku inwestycji rzędu 20 mld dolarów. Poza
tym Chińczycy chcą stworzyć strefy wolnego handlu z krajami azjatyckimi i europejskimi,
promować integrację finansową i tworzenie nowych korytarzy handlowych (Kaczmarski
2015). Nowy Szlak Jedwabny będzie dzielił się na lądowy Szlak spajający Daleki Wschód,
Azję Centralną i Europę oraz Morski Szlak Jedwabny, który w zamyśle ma ściślej łączyć
Chiny z pozostałymi krajami azjatyckimi, Indiami oraz Afryką.
Koncepcja, stając się jedną z kluczowych koncepcji rozwojowych Państwa Środka, co
oczywiste, ma charakter międzynarodowy i ponadregionalny, obejmujący Azję Centralną
stanowiącą podstawę Pasa Ekonomicznego, Azję Południowo-Wschodnią, jako fundament
Morskiego Szlaku Jedwabnego oraz Pakistan w formie Chińsko-Pakistańskiego Korytarza
Gospodarczego (szeroko na temat relacji pakistańsko-chińskich: Głogowski 2016, s. 15-25).
Lądowy Pas Ekonomiczny zespala Chiny, Azje Środkową, Rosję i Europę oraz region Zatoki
Perskiej i Morza Śródziemnego, poprzez Azję Środkową i Azję Zachodnią. Ponadto wiąże on
Chiny z Azją Południowo-Wschodnią, Azją Południową i Indiami. Z kolei Morski Szlak Jedwabny łączy wybrzeża chińskie z Europą poprzez Morze Południowo-Chińskie i Ocean Indyjski, jako jeden szlak oraz od wybrzeży chińskich poprzez morze Południowo-Chińskie aż
do Południowego Pacyfiku z drugiej strony. Powyższe kierunki stanowią przestrzeń największego zainteresowania politycznego i ekonomicznego Chin. Niemniej sam szlak w zamyśle
nie ogranicza się do Azji tylko, jak poprzednik, łączy Wschód z Zachodem. Ważnym elementem strategii są szeroko pojęte regiony i kraje tranzytowe: Europa Środkowo-Wschodnia,
Bałkany, Kaukaz Południowy, Turcja oraz rejon Bliskiego Wschodu. Władze chińskie planują budowę nowego Euroazjatyckiego Pomostu Lądowego i rozwój połączeń gospodarczych:
Chiny–Mongolia–Rosja, Chiny–Azja Środkowa i Zachodnia oraz Chiny–Półwysep Indochiński w oparciu o główne miasta położone wzdłuż Szlaku. Na morzu inicjatywa koncentruje się
na wspólnym budowaniu sprawnych, bezpiecznych i efektywnych szlaków transportowych,
łączących najważniejsze porty morskie. Ściśle powiązane z budową Szlaku jest ustanowienie
korytarza ekonomicznego Chiny–Pakistan oraz Bangladesz–Chiny–Indie–Myanmar (Jedwabne szlaki… 2015, s. 11–13).
Mimo tych obiecujących, zadziwiających rozmachem, perspektyw wciąż należy mieć na
uwadze problemy, z którymi mogą się mierzyć Chiny w najbliższych latach, a tym samym
wpłynąć na budowę i funkcjonowanie Szlaku. Najważniejszą kwestią zdaje się być konieczność przestawienia orientacji gospodarki z proeksportowej (ale również nastawionej na
przyjmowanie inwestycji zagranicznych) na nastawioną na rynek wewnętrzny. Perspektywicznie problematyczna jest utrzymująca się dysproporcja między inwestycjami, które sięgają
50% PKB (i de facto napędzającymi gospodarkę Chin) i konsumpcją gospodarstw domowych, która kształtuje się wokół 1/3 dochodu narodowego (Pedalling Prosperity… 2012).
Poważnym problemem jest korupcja oraz ewentualne konflikty społeczne mogące mieć źródło w rosnącym rozwarstwieniu dochodowym ludności lub w kwestiach politycznych – wystarczy wspomnieć tendencje niepodległościowe w Tybecie czy bunty ludności Ujgurskiej w
Autonomicznym Regionie Xinjiang. Pytaniem otwartym jest również kwestia ewentualnych
konfliktów związanych ze swobodami obywatelskimi i prawami człowieka. Poważnym problemem jest starzenie się społeczeństwa i nierównowaga w proporcjach między płciami,
co jest związane zarówno z długotrwałą polityką jednego dziecka jak i historycznie uwarun-
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kowaną preferencją dzieci płci męskiej. W końcu kwestią najwyższej uwagi jest problem
ochrony środowiska i walki z zanieczyszczeniami (por. Liberska 2010, s. 340–346; Kamiński
2007, s. 37-39).
Pomimo tych wszystkich wątpliwości, sama koncepcja Nowego Szlaku Jedwabnego jest
jednak nadzwyczaj interesująca i potencjalnie korzystna, poprzez intensyfikację wymiany
handlowej i kulturowej, dla całego regionu Azji Centralnej i Wschodniej, jak i państw, które
będą brały aktywny udział w tej inicjatywie. Dla Chin, jak się wydaje, największe znaczenie
będzie mieć jednak aspekt rozszerzenia i umocnienia hegemonii oraz wpływów politycznych
na świecie.
Ekonomiczne znaczenie Nowego Szlaku Jedwabnego w gospodarce światowej
Strategia „Jedna Droga, Jeden Szlak”, czyli Nowy Jedwabny Szlak w XXI wieku (One
Belt One Road Initiative), została ogłoszona przez prezydenta Chin Xi Jinpinga w kazachskiej
Astanie we wrześniu 2013 roku. Od tamtej pory jest realizowana z wielkim rozmachem przez
państwo chińskie i jeśli się powiedzie, będzie miała potencjał mogący architekturę międzynarodowego ładu globalnego, w tym systemu wymiany towarowej, a co za tym idzie ‒ wszystkich instytucji, będących kręgosłupem tego systemu.
Inicjatywa ta jest emanacją działań zmierzających do utworzenia świata wielobiegunowego, bardziej zrównoważonego, doceniającego różnorodność kulturową, opartego na wymianie
gospodarczej i kulturowej oraz współpracy globalnej i regionalnej, w większym stopniu
uwzględniającego głos i interesy państw słabiej rozwiniętych. Budowa nowych szlaków handlowych w perspektywie może mieć fundamentalne konsekwencje ekonomiczne i polityczne
dla uczestników projektów. Może doprowadzić do skoordynowania i połączenia strategii
rozwojowych krajów Szlaku oraz zwiększyć potencjał rynkowy regionu, jednocześnie stymulując inwestycję, konsumpcję i popyt globalny, a tym samym przekładając się na rynek pracy.
Nie bez znaczenia jest także intensyfikacja kontaktów społecznych i kulturowych między
poszczególnymi krajami, przy czym udział w Szlaku jest, zgodnie z deklaracjami, otwarty dla
wszystkich podmiotów, zarówno państw, jak i instytucji międzynarodowych (Jedwabne szlaki… 2015, s. 7-8).
Powstanie Nowego Szlaku Jedwabnego może zmienić układ ekonomiczny oraz porządek
globalny, jeśli chodzi o podział pracy i jej owoców. Wielkie odkrycia geograficzne oraz kolonializm stworzyły i utrwaliły system podziału pracy, redystrybuujących nadwyżkę wartości
pracy i jej owoców z peryferii oraz półperyferii do krajów rdzenia. Kraje rdzenia dominują
poprzez posiadanie i kontrolowanie najważniejszych środków produkcji oraz wykonują zadania o większym poziomie wiedzy (dominacja w produktach wysokiej techniki, innowacyjności, produktywności, finansach i handlu). Chiny są krajem, który przeszedł z peryferii do półperyferii (co przy ogromnej skali ludności i terytorium jest już wielkim sukcesem) i są na
drodze do głębokiej zmiany całego systemu światowego oraz stania się krajem rdzenia w zupełnie nowym systemie, nieznanym przez 500 lat dominacji mocarstw morskich.
W wymiarze geopolitycznym może odwrócić skutki wielkich wypraw geograficznych,
w wyniku których powstał system obrotu światowego, sprzyjający państwom morskim, historycznie ujmując państwom brzegowym Europy Zachodniej, a następnie morskiemu mocarstwu Stanów Zjednoczonych. Sukces Szlaku może zmienić relacje na korzyść lądowego systemu komunikacyjnego, łączącego odległe części Eurazji, ze wszystkim tego konsekwencjami. Tym samym Chiny wiążą się z szeroko pojętym Zachodem: Azją Środkową Europą. Jest
to podyktowane zarówno obiektywnymi wymogami geopolityki, jak i dużymi rezerwami finansowymi oraz zapasami mocy gospodarki chińskiej po okresie intensywnego rozwoju, gdy
PKB państwa środka rósł średnio o 10 proc. rocznie. Połączenie siecią transportową z Europą
i krajami Unii Europejskiej scaliłoby dwa najbardziej produktywne obszary Eurazji wraz
z surowcowym zapleczem w Afryce.
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W przypadku Rosji i państw Azji Centralnej koncepcja ta stanowi chińską odpowiedź na
promowaną przez Moskwę Eurazjatycką Unię Gospodarczą. Chińska koncepcja – oparta na
innych zasadach niż idea rosyjska – umożliwia obronę pozycji ekonomicznej Pekinu w Azji
Centralnej bez konieczności otwartej rywalizacji z Rosją. Z kolei potraktowanie Rosji jako
istotnego elementu Szlaku pozwoli złagodzić rosyjską niechęć do projektu. Tworzy też wrażenie gry o sumie dodatniej, które może przekonać Rosję, że nie warto sprzeciwiać się chińskim projektom w Azji Centralnej. Chociaż Rosja jest przewidziana jako część Szlaku, ta inicjatywa może podważyć samodzielne rosyjskie plany rewitalizacji infrastruktury kolei transsyberyjskiej, zwłaszcza we wschodniej części. Z drugiej jednak strony, w perspektywie mogą
pojawić się potencjalne możliwości politycznego, demograficznego i w końcu ekonomicznego konfliktu z Rosją.
W odniesieniu do krajów ASEAN, koncepcja Szlaku i jej implementacja będą służyły
z jednej strony złagodzeniu (chociażby pozornemu) chińskiej hegemonii, z drugiej pozwolą
na bardziej skuteczną obronę chińskich interesów w sporach terytorialnych. Inwestycje
w poszczególnych krajach (np. planowana kolej w Tajlandii, port kontenerowy w Malezji)
stworzą trwałą płaszczyznę dla współpracy. Zarazem koncepcja morskiego Szlaku stanowi
legitymizację dla zwiększania obecności chińskiej marynarki wojennej na spornych wodach
i prowadzenia przez nią zadań ochrony szlaków morskich; temu też będą służyć porty w Pakistanie, Mjanmie i Sri Lance.
Realizacja tej koncepcji wzmocni pozycję Chin względem Indii, niezależnie czy przyłączą
się one do niej, czy też nie. Promując koncepcję Szlaku, Chiny zintensyfikowały relacje
z krajami uznawanymi za bliskich partnerów New Delhi: Nepalem, Bangladeszem i Sri Lanką. Nepal i Bangladesz odgrywają rolę w połączeniu Chin z Oceanem Indyjskim przy ominięciu cieśniny Malakka. Sri Lanka bądź Malediwy mogą stać się kluczowym punktem dla chińskiej marynarki wojennej, pozwalającym jej utrzymywać stałą obecność na Oceanie Indyjskim. Wciągając Indie do projektu, Chiny mogą zneutralizować ich opór. Z drugiej strony
Indiom zależy na inwestycjach w infrastrukturę portową, co może skłaniać je do współpracy z
Chinami. Jeśli z kolei New Delhi odmówi współpracy, wówczas Indiom grozi utrata wpływów w tych krajach, które chcą skorzystać z potencjalnego chińskiego finansowania.
Zarówno koncepcja Szlaku, jak i jej realizacja otwierają perspektywy zwiększenia wpływów Chin w regionie Bliskiego Wschodu. Koncepcja Szlaku stanowi także sposób zacieśniania współpracy Chin z Turcją. Nowy Szlak może stać się narzędziem otwarcia Chin na Iran
poprzez budowę połączenia przez Azję Centralną.
Europa jest dla Chin najważniejszym partnerem gospodarczym. Realizacja koncepcji
Szlaku w wąskim zakresie –budowy połączeń infrastrukturalnych –pozwoli na zwiększenie
obrotów handlowych i zdynamizowanie wymiany. Nawet częściowa realizacja projektu
zwiększy dostęp Chin do rynku europejskiego oraz ułatwi zacieśnienie współpracy z UE. Europa Środkowo-Wschodnia może odegrać istotną rolę jako strefa tranzytowa i miejsce wejścia
na rynek Europy Zachodniej. Ta część kontynentu może pełnić funkcję bramy do Europy Zachodniej, z portami morskimi i lądowymi.
Koncepcję Szlaku i jego znaczenie dla Europy Środkowo-Wschodniej należy wpisać
w szerszy kontekst relacji Chin z regionem. Z punktu widzenia Chin główną zaletą regionu
jest położenie geograficzne. Chiny oczekują, że kraje regionu mając otwarte rynki, będą opowiadały się za porozumieniem o inwestycjach i strefą wolnego handlu. Ponadto mogłyby one
pomóc w ulepszeniu i marketingu produktów chińskich przed ich pełnym wejściem na rynek
europejski. Dobre stosunki z Chinami i brak zadrażnień historycznych zmniejszają opór strategiczny wobec chińskich inicjatyw. Jednak Nowy Jedwabny Szlak może prowadzić do konkurencji pomiędzy poszczególnymi krajami o inwestycje, które będą niezbędnym elementem
trasy.
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Podsumowując, budowa Nowego Szlaku Jedwabnego w perspektywie może całkowicie
zmieniać oblicze współczesnego świata oddziałując bezpośrednio na Eurazję i Afrykę, a pośrednio na obie Ameryki i pozostałe lądy. Zmiany te mogą fundamentalnie zmienić światową
politykę i ekonomię. Mimo zagrożeń dla poszczególnych krajów związanych ze zmianą struktur produkcji i wymiany, mogą one w ostatecznym rozrachunku jednak okazać się korzystne
dla wszystkich uczestników inicjatywy.
Podsumowanie
Budowa Nowego Szlaku Jedwabnego jest największym od lat projektem geopolitycznym
i geoekonomicznym zmierzającym do głębokiej przebudowy ładu światowego. Dla Chin jest
to sposób na rozszerzanie i utwierdzanie swoich wpływów, dalszy rozwój i ucieczkę z pułapki
średniego dochodu by zbudować społeczeństwo co najmniej „umiarkowanego dobrobytu”.
Nowy Jedwabny Szlak przedstawia interesującą inicjatywę dla państw, które decydują się
uczestniczyć w tym projekcie. Bezpośrednie korzyści wynikają z intensyfikacji wymiany
handlowej i kulturowej oraz szerszej integracji pomiędzy uczestniczącymi podmiotami. W
długim okresie mogą uwidocznić się zmiany związane z możliwym przebudowaniem ładu
światowego i geopolitycznego przebiegunowienia. Należy zaznaczyć, że potencjalne korzyści
muszą być analizowane łącznie z potencjalnymi kosztami związanymi z przebudową i zmianami strukturalnymi w gospodarkach krajów uczestniczących oraz możliwymi nowymi konfliktami.
Podsumowując, chińska inicjatywa z pewnością jest jedną z najważniejszych inicjatyw
ostatnich lat i jeśli się powiedzie, wywoła dogłębne zmiany w funkcjonowaniu gospodarki
światowej oraz jej podmiotów.
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Społeczne skutki kryzysu kredytów hipotecznych odnoszących się do walut obcych
Streszczenie
Kredyty indeksowane oraz denominowane do walut obcych (odnoszące się do walut obcych) były udzielane w Polsce osobom nie osiągającym dochodów w walucie obcej, w okresie
od 2000 do 2013 roku. Charakterystyczną cechą tych kredytów było to, że najczęściej były
udzielane w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W przywołanym okresie kredyty mieszkaniowe były najszybciej rosnącą pozycją w aktywach banków. Jedynie w okresie od grudnia
2002 roku do końca 2012 roku udział kredytów mieszkaniowych w aktywach banków wzrósł
ponad pięć razy, a w należnościach od sektora niefinansowego zwiększył się czterokrotnie.
W latach 2005-2010 kredyty mieszkaniowe zdominowały strukturę bilansu sektora bankowego.
Znaczna zmiana kursów walutowych (m.in. CHF, EUR, USD i JPY) w odniesieniu do złotego
(znaczne osłabienie PLN) wpłynęła bezpośrednio na wartość bieżącą kosztów obsługi zobowiązania, jak też wycenę łącznego zobowiązania kredytu hipotecznego odnoszącego się do walut
obcych – wartości kredytu i jego kosztów wyliczonych w PLN.
Słowa kluczowe: koszty społeczne, kredyt hipoteczny, kredyt indeksowany, kredyt denominowany, kredyt walutowy
Abstract
Social impact of the crisis of foreign currency-related mortgage loans
Loans indexed and denominated in foreign currencies (related to foreign currencies) used to
be granted in Poland to those not receiving income in a foreign currency, in the period from
2000 to 2013. A characteristic feature of these loans is that they were usually granted in the
countries of Central Eastern Europe. In this period, loans were the fastest growing item in the
banks' assets. In the period from December 2002 to the end of 2012, the share of housing loans
in banks' assets increased more than fivefold, and fourfold in receivables from the non-financial
sector. In 2005-2010, loans dominated the structure of the balance sheet of the banking sector.
A significant change in foreign exchange rates (e.g. CHF, EUR, USD and JPY) in relation to
the zloty (a significantly depreciated PLN) contributed directly to the current value of the costs
of operating liabilities, as well as the valuation of total mortgage obligations related to foreign
exchange, the value of credit and its costs calculated in PLN.
Keywords: social costs, mortgage, indexed loan, denominated loan, foreign currency loan

JEL CODE: D10, D12, D14, D90, D91, E20, E21
Introduction
In the post-war years, until 1989, no housing stock was generated on a scale that would
meet the growing social needs. This was caused by two things: deficit in the offer of flats for
rent on one hand, and on the other hand the enormous pressure on property possession, which
used to be largely limited, and often inaccessible, prior to the transformation. The above circumstances justify a radical change in the attitude of banks and mortgage clients, manifested
in a wide range of such loans (especially those denominated in foreign currencies). This allowed banks to get through to those clients who would not be able to service the loan in zlotys
and also created a broad demand base for housing and the connected, what at that time
seemed, cheap debt financing.
4
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The banking sector was offering mortgages related to foreign currency, including Swiss
franc, as early as 2000. Interest rates on housing loans in zloty was as high as 20% at that
time. For many Polish people who wanted to buy an apartment, loans at such a high cost were
then simply unavailable. In 2004-2005, there was a strengthening of the PLN against the
CHF, thus allowing those with loans denominated in Swiss franc to actually experience reduced interest rates, which further reinforced the common argument for such loans being a
favorable solution and built an additional marketing message.
The relative ease (favorable initial conditions relating to the share of credit in real estate
financing and different credit scoring procedure than in foreign currency-denominated loans)
in obtaining a mortgage loan related to a foreign currency resulted in the entry to the group of
borrowers of those persons and households who would not normally receive a PLN loan at
that time, which would therefore not lead to the conclusion of a real estate purchase transaction.
The situation in which one could, without much formalities, take a mortgage loan in
foreign currency triggered a huge increase in the number of transactions on the real estate
market, and thus the corresponding real estate price increase, until the revaluation. Bank customers were eager to borrow easily available loans and most of them did not anticipate deterioration of their credit conditions or what would happen if they were no longer be able to pay
back their loans (Szelągowska 2010, p. 22).
An additional impetus for increased purchase transactions in 2005-2006 was the growing real estate boom, further expanded by media reports on the planned restrictions on the
availability of foreign currency-related loans, finally introduced on July 1, 2006 as Recommendation S concerning Good Practices Related to Mortgage-Secured Credit Exposures1.
This article attempted to compile the hypotheses identifying potential social effects of the
crisis of foreign currency-related loans using statistically-derived data, research results published by public institutions, and scientific assessments that confirm the assumed model of inference by either indicating or confirming the existence of these phenomena in society and the
economy2.
The analysis presents data from two main periods, as at 2013 and as at 2015. The 2013 figures demonstrated the scale of the problem at the time of withdrawing the offer of loans denominated in foreign currencies. The 2015 data, meanwhile, made it possible to estimate the scenario most similar to the current one. In addition, it pointed out how the situation of borrowers
changed over the last two years, particularly following significant exchange rate changes and
measures taken by financial market supervision and consumer protection authorities.
Identifying the causes of the crisis of foreign currency-related mortgage loans
Indexed and denominated loans related to foreign currencies3 were granted in Poland in
the period from 2000 to 2013 to persons who were not receiving income in foreign currency4.
1

According to GUS (Polish Central Statistical Office), 114,060 dwellings were commissioned in 2005 (5.5%
increase compared to the previous year). In comparison with 2004, the number of residential units developed for
sale or rent increased by 38.4%. See more in: Finansowanie nieruchomości przez banki w Polsce [Property Financing by Banks in Poland], as at June 2006, KNB (Banking Supervision Commission), Warsaw, November
2006, pp. 28-29.
2
This article was developed on the basis of studies and analyses carried out by the author on the commission of
the Chancellery of the President of the Republic of Poland, as included in this paper: Analiza dotycząca społecznych skutków kryzysu kredytów hipotecznych odnoszących się do walut obcych. Raport końcowy, Warsaw, September 15, 2016.
3

Despite being referred to as "foreign currency loans" and the binding of their interest rates with the LIBOR,
these loans were not actually foreign currency loans, either economically or legally. See more in: Uzasadnienie
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The lending mechanism applicable to foreign currency-indexed and -denominated loans was
significantly different from the traditional foreign currency loan in which the lender pays foreign currency to the borrower and subsequently accepts the payment of principal and interest
installments in foreign currency5.
The characteristic feature of these loans was that they were most often provided in Central and Eastern European countries (Recommendation of the European Systemic Risk Board
... 2011, p. 9). Housing loans in the aforementioned period were the fastest growing item in
the banks’ assets. Only between December 2002 and the end of 2012, the share of housing
loans in the banks’ assets increased more than fivefold, and fourfold in receivables from the
non-financial sector. In 2005-2010, housing loans dominated the structure of the banking sector’s balance sheet.
According to analyses by UKNF (Polish Office of the Financial Supervision Commission), the rapid development of the housing loan portfolio in 2002-2008, including loans related to foreign currencies, was mainly due to (Kwaśniak 2013, p. 5):
- rising household incomes;
- inflow of foreign financing;
- reduction of interest rates;
- strong mitigation of credit standards;
- spread of low-interest foreign currency loans (related to foreign currencies);
- high demand for housing;
- rapidly rising real estate prices (in Poland and other countries);
- relatively low initial value of housing loan portfolio in banks and good quality of that portfolio.
In turn, according to analyses by ZBP (Polish Banks Association), the main sources and
conditions affecting the existence of the offer of loans related to foreign currencies in Poland
are, among others (Konsekwencje decyzji o uwolnieniu kursu CHF… 2015, p. 2): demographics, low costs of the money related to foreign currencies, savings gap, rising optimism and foreign transfers. According to estimates by NBP (National Bank of Poland), Poland received a total EUR 36.1 billion from Polish people’s work abroad in the UE countries
in 2004-2013 (more than EUR 41.6 billion from all non-EU transfers). In relation to GDP,
these transfers accounted for 1.4% in 2004 and already more than 1.7% in 2007 (Chmielewska 2015, p. 15).
As a consequence, only at the end of May 2013 (the period of decreased granting of this
type of loans), the value of housing loans exceeded PLN 330 billion, which accounted for
23.3% of the total assets of the banking sector and 40% of non-financial receivables. The
share of housing loans related to foreign currencies amounted to approximately 12.8% of the
do projektu ustawy z dnia 2016 r. o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki, Sejm of the Republic of Poland, Warsaw 2016.
4
It was only after the issuance by the Financial Supervision Authority of Recommendation S (IV) of 18 June
2013 concerning Good Practices in the Management of Mortgage-secured Credit Exposures that the period of
foreign currency-related loans granted to individuals ended. Recommendation stated that banks should provide
retail customers with mortgage loans only in the currency in which they earn income, also for high-income clients.
5
In the case of indexed and denominated loans, a different construction was used. With respect to the indexed
loan, the mechanism consisted in that the amount of the loan, denominated in Polish currency, was translated
into the foreign currency to which the loan was indexed at the date of concluding the loan or its tranches. As a
result of this procedure, the bank calculated the amount of the loan in a foreign currency whose amount became
the loan's credit. In turn, that structure was reverse for denominated loans, where, on the day of concluding the
loan or its tranches, the bank recalculated the loan amount denominated in a foreign currency into Polish currency, using the bank's exchange rate for that currency. See more in: Uzasadnienie do Projekt ustawy o zasadach
zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki, Sejm of the Republic of Poland, Warsaw
2016, p. 13.
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balance sheet total of the banking sector and as much as 68.2% of non-financial receivables
(Kwaśniak 2013, p. 8).
In terms of volume, PLN loans prevailed in the portfolio, but foreign currency-related
loans prevailed in terms of value. This was due to the fact that the latter had the average value
nearly twice as high. At the end of 2012, the portfolio was structured as follows (Kwaśniak
2013, p. 9):
- quantitative structure: PLN loans at 980,000 units, i.e. 58.4%; loans related to foreign currencies at 700,000 units, i.e. 41.6% (including 580,000 units for CHF, 113,000 for EUR,
and 6,000 for other currencies);
- value structure: PLN loans at PLN 143.5 billion, i.e. 44.6%; loans related to foreign currencies at PLN 178.3 billion, i.e. 55.4% (including PLN 144.6 billion for CHF, PLN 31.4
billion for EUR, and PLN 2.3 billion for other currencies);
- average loan amount: PLN loans at PLN 141,500; loans related to foreign currencies at
PLN 253,000
By offering loans related to foreign currencies, borrowers were able to assume higher liabilities and finance higher real estate values, often in large cities where prices per square meter
were much higher than in smaller towns. This was especially the case for young men and
women just starting their working life, migrant workers from small towns and villages, without any savings and devoid of own funds to invest. A loan related to foreign currency was
then the solution to fully cover the value of the property, with banks often granting higher
loans plus funds for development, as most new properties fell under what was known as development status.
However, the main driving force behind the growth of foreign currency-related loans
was the high difference in the amount of monthly repayment installments between PLN loans
and foreign currency-related loans, and thus the expected total costs of servicing each of
them. For example, at the time of granting the loan, the expected costs of PLN loans were
from about 20% to over 200% higher (triple) compared with the costs of similar CHF loans
(Raport o sytuacji banków w 2015 roku… 2016, p. 88).
The persistent high interest rate disparity between Poland and other countries led to PLN
loan costs remaining substantially higher than the costs of foreign currency loans. According
to ZBP analysis, this was the main reason why consumers were willing to take loans related to
foreign currencies. Lower borrowing installments on foreign currencies naturally increased
the creditworthiness of some borrowers (Biała księga kredytów frankowych… 2015, p. 8).
According to ZBP studies, the flat-renting costs in all urban areas were higher than the
cost of servicing the loan, especially foreign currency-related, taken for paying a similar flat.
This provided an additional impetus for borrowing to purchase housing rather than renting it.
Therefore, it can be considered that it was mainly the favorable macroeconomic environment,
high interest rates on PLN loans and high rents that, altogether, made the borrowers prefer
foreign currency-related loans, especially CHF, to other bank loans (Biała księga kredytów
frankowych… 2015, p. 9).
In view of the above, at the end of 2015, the number of loans and advances indexed
and denominated in foreign currency that were granted to Polish consumers was more than
713,000 at PLN 173 billion in total, of which 562,000 and PLN 144 billion, respectively, were
loans or advances denominated in Swiss francs. Most of these loans and mortgages were secured and the majority concerned housing loans (Uzasadnienie do Projekt ustawy o zasadach
zwrotu niektórych należności… 2016, p. 12). A slightly different data on the number of loans
and their value for the corresponding period is found in the 2015 UKNF Annual Report (Table 1).
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Table 1. Loan portfolio structure by currency the which the loan is related
PLN

Foreign
currencyrelated

CHF

EUR

Other currencies

1 948 963

1 318 514

630 449

522 746

101 573

6 130

370 624

204 543

166 081

137 616

27 182

1 283

190,2

155,1

263,4

263,3

267,6

209,3

Loan portfolio structure by loan
currency
IN TOTAL
Loan number (units)
Loan value (PLN mln)
Average loan value
(PLN thousand)

Source: Raport o sytuacji banków w 2015 roku, KNF (Polish Financial Supervision Advisory), Warsaw 2016, p.
98.

Significant changes in exchange rates (among others CHF, EUR, USD and JPY) in relation to the zloty (significant zloty depreciation) directly affected the current value of liabilities
servicing as well as valuation of the total mortgage loan related to foreign currencies - and its
costs calculated in PLN. UKNF studies indicate that out of 35,600 risk-bearing housing loans
in the banks’ portfolios at the end of 2015, foreign currency-related loans exceeded 16,500
while there were 19,500 PLN loans (Raport o sytuacji banków w 2015 roku … 2016, p. 96).
Identifying social impact of the crisis of foreign currency-related mortgage loans
The need for greater involvement of funds than originally assumed by the borrower on
foreign currency loans brought serious negative social effects 6. The increased cost of servicing
the loan increased its share in the household's budget, thereby "squeezing" other spending/consumption areas such as groceries, clothing, equipment, leisure, culture, tourism, education, etc. Those at an increased risk are the average- or lower-income borrowers aged 40 or
older. The low income was limited by the flexibility in terms of exchange rate fluctuations,
while the age determined the professional attractiveness on the labor market, the level of development and the limits of social promotion. Some of those borrowers experienced slower
salary growth than the average observed in the economy (Raport o sytuacji banków w 2015
roku… 2016, p. 96). According to S.J. Adamczyk, specifics of the debt instrument in question
allowed for the recognition that mortgage-secured loans related to foreign currencies were a
high-risk banking product exposing those in gainful employment to three markets in particular: the foreign exchange market, the real estate market and the economic situation. S.J.
Adamczyk argued for the real estate market and the labor market exposure to be correlated
with the borrower's exposure to the risk of cyclical change of economic conditions, whereas
the ability of the borrower to pay back the loan depended on the circumstances of the labor
market (Adamczyk 2014, p. 7). This significantly accumulated potential negative social effects in the event of any disturbance in the above markets.
The scale of the increase in operating costs was revealed by the significant change in
exchange rates. For example, the change of CHF/PLN exchange rate between 15 march 2001
and 13 September 2016 was over 66%, while in the same period, the exchange rate changed
approx. 17,7%, 5.3% and 13% for EUR, USD and JPY, respectively. That significant change
in the Swiss franc exchange rate was not entirely compensated by a drop in interest rates as it
directly translated into a significant increase in the borrower's burden disclosed in the value of
the installment loan paid in the period and the total valuation of their liabilities towards the
6

In the justification to the draft act on the rules for reimbursement of certain debts arising from loan and credit
agreements, it is pointed out that even the Chancellery of the President of the Republic of Poland receives letters
from people struggling with everyday problems in repayment of loan installments and people who have already
lost their assets, and often also family and health. These speeches can be very emotional and depict the tragic
fate of many borrowers and their families.
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lender. The increase in the cost of servicing mortgage loans related to foreign currencies had a
higher dynamics for the borrowers than the average wage increase in the economy (in a given
sector where they were employed), thus causing a real pauperization of the borrowers' population, particularly those earning income from remunerated employment.
The situation was aggravated by the fact that LIBOR rates, the reference point for the
cost of mortgage loans related to foreign currencies, were very low, which in case of their
growth would considerably affect debt service costs, further contributing to the pauperization
of the borrower and their family (indirectly, of all household members).
According to UKNF data, in the case of average CHF borrowers, the increase in the
monthly repayment rate was offset by an increase in remuneration that occurred in the economy since the loan was received. This meant that CHF borrowers generally should not have
problems servicing their liabilities (although one should also bear in mind that most loans
were granted for lower amounts, and the majority to marriages, so that, in assessing their situation, wage increase should be multiplied by two as long as both spouses had a job). However, UKFA also stressed that the general conclusions correct for the borrowers in general did
not reflect all individual cases. Consequently, there is a group of borrowers whose financial
situation has not improved over the period considered, or has even deteriorated as a result of
the reduction or loss of a certain part of income, or the occurrence of events that have substantially affected their earnings (e.g. family illness, etc.) (Raport o sytuacji banków w 2015
roku… 2016, pp. 85-86).
In view of the risk associated with housing loans, the number and value of loans subject
to restructuring should be taken into account, with a doubling of the number and value of such
loans by 2015 (88.1% and 122.1%, respectively). 2015 also saw a slight increase in the number and the value of loans whose borrowers took advantage of the so-called “loan holidays”
(Raport o sytuacji banków w 2015 roku… 2016, p. 102), with no distinction of PLN and foreign currency loans as the restructured loans were being converted into Polish zloty.
In line with UKNF data, the bank's loan portfolio contains an interestingly high
share of loans granted at the peak of the real estate bull market and the effective reduction of
foreign currency loans in 2012-2015. The lowest quality was represented by the 2008 and
then 2007 loan portfolio, i.e. loans granted at the peak of the real estate bull market. The deterioration of loan quality in 2009, which was comparable or lower than the portfolio of loans
granted prior to 2007, was also significant, where the relatively high share of risk-bearing
loans resulted from the "maturing" of that portfolio and the large number of loans repaid
ahead of time (loans granted in the first half of the past decade concerned much lower
amounts, among other things due to significantly lower real estate prices and more conservative rules of granting loans (Raport o sytuacji banków w 2015 roku… 2016, p. 104).
The exclusion of some market participants from secondary real estate transactions as a
result of their "permanent" real estate relationship “choked” the market. Overproduction of
real estate at low actual demand (eliminating part of demand) affected the prices of housing
products and thus caused the loss of potential benefits for their owners. S.J. Adamczyk came
to the conclusion that if a borrower would lose liquidity and would either like, or be forced, to
repay the loan immediately, they could end up paying the amount several percentage points
higher than the actual value of the property. The borrower would be then “imprisoned” in
their flat given that, in many cases, the money from the sale of the property would not be
enough to repay the loan. Even if someone borrowed money for a small part of the property,
they would still find it hard to reconcile with the fact of having to pay back to the bank significantly more money than was borrowed (Adamczyk 2014, p. 4).
According to UKNF analyses, different scenarios applied to different borrower groups, as
illustrated by the following phenomena for borrowers of CHF loans taken in the following
periods (Próby rozwiązania problemu… 2015, p. 9).
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in 2008, when the value of debt in PLN increased and the purchased properties lost their
initial market value and were priced below the purchase price;
- in 2007, when the value of debt in PLN increased and the purchased properties retained
the initial purchase price;
- by the end of 2006, when there was an increase in the value of debt in PLN, accompanied
however by a significant increase in real estate prices (often exceeding 100%, especially
in large urban areas).
According to J. Gwizdala (2012, p. 323 et seq.), the above situation on the Polish market
can be mapped back to what happened on the American market. At that time, low mortgage
rates and the resulting increase in bank lending led to increased demand for property and a
rise in real estate prices. The resulting increase in property prices, i.e. the value of mortgage
collateral, allowed banks to liberalize their lending policies and increase the availability of
credit. This, then, led to an increase in demand for flats and an increase in their prices, whereas the increase in real estate prices created additional credit demand as borrowers were under
pressure of inflation in the housing market and any delay in purchasing decisions resulted in
measurable losses for homeowners.
At the time of taking the loan, the installments of PLN loans were much higher than the
installments of CHF loans. According to the UKNF report, at the time of granting the loan, all
CHF borrowers paid significantly lower installments than their PLN counterparts (in the analyzed example, the loan installment was on average from 10% to over 70% higher than the
CHF loan rate), resulting from the WIBOR and LIBOR interest rate disparity for CHF and
was the main motivating factor for taking foreign currency loans in the first place. In 20122015, the situation was gradually reversed. As a result of PLN depreciation against CHF, and
strong NBP interest rate reductions in 2012-2015, CHF borrowers (with few exceptions) ended up paying higher installments than PLN borrowers (Raport o sytuacji banków w 2015
roku… 2016, p. 80).
Due to the change in the market situation (as a result of PLN depreciation against CHF
and the strong reduction of NBP interest rates in 2012-2015), the currently expected costs of
loans denominated in CHF are higher than PLN loans (with few exceptions), with the most
disadvantaged being those borrowers who have taken a CHF-denominated loan between June
2007 and June 2008 (Raport o sytuacji banków w 2015 roku… 2016, p. 89).
According to UKNF calculations, for the majority generations of CHF loans, the monthly
increase in installments relative to the first installment was about 20-30%. Negative effects of
strong zloty depreciation were largely offset by a strong drop in CHF interest rates. Because
of that, for the majority generations of CHF loans, the increase in monthly installments relative to the first installment did not exceed 20-30%. The exceptions are some generations of
loans granted mainly for periods of 15-20 years, where the increase reached as much as 4050% (it is a derivative of the length of the loan term - extending the period of crediting would
reduce the amount of the installment). On the other hand, for some generations of loans granted for periods of 35 years or more, the increase in repayment installments was below 20% or
even marginal. Despite the increase in repayment installments of CHF loans, for most generations of loans they were comparable or still largely (up to 30%) lower than initial installments
paid by PLN borrowers. The exception are some generations of CHF loans granted mainly for
periods of 15-25 years. It is also true that, despite the increase in repayment rates, CHF loans
were still significantly lower than the maximum repayment installments paid by PLN borrowers. The exception was some generations of CHF loans granted mainly for the period of 15
years (Raport o sytuacji banków w 2015 roku… 2016, pp. 81-83).
However, it should be emphasized that the estimation of the relation between the cost of
installments in PLN and CHF has a primary impairment resulting from the assessment of the
financial capacity of the household assuming the liability to service the loan denominated in
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foreign currency. The initial assessment and share of the installment in the household budget
was greatly disturbed and all the consumer and investment restrictions in the borrower's portfolio appeared in a much larger realm, thus affecting their individual case. The argument used
by the banking community that PLN borrowers incurred more difficulties than CHF borrowers did not change the situation of individual households and the huge risks additionally affecting their financial, family and social circumstances.
A generation of "credit slaves" emerged as a new social phenomenon, based on living a
life with the awareness of long-term default. On the one hand, it limited social and economic
activity, while on the other hand it generated indifference towards debt, a condition in which
each subsequent commitment "does not worsen" the already bad situation, and the desire to
"live life to the full" imposes wrong consumer decisions based on further crediting and generating a debt spiral.
After analyzing the components of this legal relationship between the lender and the borrower of a foreign currency-related loan, it can be concluded that the instrument in question
was not an unconditional right to property ownership. Indeed, the defined conditionality leads
to the "enslaving" of the borrower and limiting their property rights as proven by S.J.
Adamczyk in his publication. According to that author’s assessment, until the last delivery of
loan installment payment to the bank, there is a specific double right of control over the
loaned property. S.J. Adamczyk believed that consumers would find out about the existence
of that duality of control under the relevant method of financing the acquisition of real estate
only once they have failed to fulfill the contractual obligations as to the delivery of installments, thus prompting the bank to start enforcing the rights resulting from the mortgage loan
and the bank enforcement title (BTE) that remained in force until August 20167. The author of
this article finally came to the conclusion that the real estate would become unconditional
property of the borrower only after the delivery of the last installment of the foreign currencyrelated loan and the subsequent removal of the bank mortgage from the land and mortgage
register. Until then, the entire legal relationship of the borrower demonstrated the features of
the agreement on the ownership of the loaned property (Adamczyk 2014, pp. 7-8).
Conclusions
Increasing the sum of liabilities has been directly and indirectly affecting the situation of
borrowers and their households, influencing the generation of actual negative social consequences. Continued maintenance of mortgage loans denominated in foreign currencies in the
financial system will entail growing threats to the economy, society, but also to individual
households and the borrowers themselves.
This risk in question applies equally to those who have and do not have liabilities arising
from mortgage loans related to foreign currencies. It is not an exaggeration to say that we all
were, and still are, borrowers of foreign currency-related loans as the costs of the crisis resulting from their occurrence are borne directly and/or indirectly by each market participant.
The model for solving this problem should be based on a full analysis of the costs and
benefits of interventions, as well as the abandonment of maintaining the status quo. It will
also prove necessary to identify and analyze both costs and benefits, among others, in the social, economic, spatial, demographic, legal, financial and political dimension (in terms of national economic security).
Credit would have to be adjusted to the borrower's financial circumstances, both shortand long-term. The structure should ensure the granted loan can be repaid, and therefore
7

BTE - Bank enforcement title - a document (in the form of a statement) stating the existence of the bank's due
claim against a person with whom it has conducted a banking activity or who has secured such a liability with
the bank . After issuing the enforcement clause by the court, BTE becomes an enforcement title and is the basis
for the court enforcement officer to initiate judicial enforcement.
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should not cause undue burdens on household incomes and consequently limit its capacity to
meet development needs and current consumption.
It is also worth citing UKNF and stress that: The correct applications for all borrowers do
not reflect all individual cases. It must be borne in mind that, despite the fact that the banking
environment presents many extremely favorable solutions to the population of those who have
taken foreign currency-related loans, there is a group of borrowers whose financial circumstances not only has not improved, but has deteriorated substantially since receiving the loan
as a result of the reduction or loss of a portion of income or the occurrence of events that
have caused a substantial deterioration of their financial situation (Raport o sytuacji
banków… 2016, p. 96).
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Planowanie budowlanych przedsięwzięć inwestycyjnych w ujęciu zrównoważonym
Streszczenie
Budownictwo, jako istotny dział gospodarki, wymaga wdrożenia strategii zrównoważonego
rozwoju opartego na trzech filarach: ekonomicznym, społecznym, środowiskowym. Konieczna
jest obecnie zmiana podejścia do planowania przedsięwzięć budowlanych, w tym szczególnie
projektowania obiektów budowlanych z uwzględnieniem uwarunkowań cyklu ich życia.
W artykule przedstawiono metodykę szacowania kosztów w cyklu życia (LCC) na przykładzie
budynku mieszkalnego, dokonując analizy rozwiązań wariantowych. Szczególną uwagę zwrócono na przydział składników kosztów do poszczególnych faz cyklu życia, uwypuklając problematykę trwałości elementów obiektu budowlanego i konsekwencji z tego wynikających.
W celu przeprowadzenia analizy LCC z wykorzystaniem dyskontowania posłużono się programem Primavera Pertmaster wspomagającym planowanie przedsięwzięć. Podjęcie tak sformułowanego problemu jest szczególnie ważne ze względu na konieczność dostosowania standardów dokumentacji projektowo-kosztorysowej w budownictwie do potrzeb analizy w ujęciu
LCC. Na mocy nowego ustawodawstwa prawa zamówień publicznych w Polsce podejście LCC
stało się obowiązujące, jednakże o formie implementacji zadecydują dopiero szczegółowe rozporządzenia wykonawcze.
Słowa kluczowe: budownictwo zrównoważone, koszty w cyklu życia, trwałość budynku
Planning of construction investment projects in a sustainable approach
Abstract
Construction, as an important branch of the economy, requires the implementation
of sustainable development strategy based on three pillars: economic, social and environmental. It is necessary to change the current approach to the planning of construction works, including in particular the design of buildings taking into account the conditions of their life
cycle. This article presents a methodology of life cycle costing (LCC) through the example of
a residential building and analyzes alternative solutions. Particular attention was paid to the
allocation of the cost elements for different phases of the life cycle, highlighting the issue of
the durability of the building elements and the consequences resulting from this fact. The
Primavera Pertmaster project planning tool was used for LCC with discounting. The attempts
to resolve such problems are especially significant because of the necessity of adapting the
design and estimation standards in construction industry to the needs of LCC analysis. Under
new legislation on public procurement law in Poland, an LCC approach has been mandatory,
but the form of implementation is to be decided by detail executive regulations.
Keywords: sustainable construction, lifecycle costs, building durability
JEL CODE: L74, M11, O22
Introduction
In the light of the sustainable development strategy, it is now necessary to update the approach to the planning of construction works, including the design of buildings and the associated construction costing. This article presents the life cycle costing methodology, abbreviated
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as LCC, using a residential building as an example and it reviews Polish legal standards relevant to the presented problem.
The example at hand focuses on the costs of investment works and on the costs of repair
works, as well as the implications of the assumed scope of repairs and their location in the life
cycle of the building based on their predicted frequencies.
Costs were calculated by means of detailed calculation using a general-purpose costing
software, whereas the LCC analysis was based on network scheduling and discounting using a
specialized software program to assist project planning and analysis.
Six cases were investigated with different material solutions of individual building elements
and necessary maintenance work based on the assumed durability in the two boundary test cases
of the facility. It was important to determine the impact of the time horizon on the results of the
LCC analysis.
Construction sustainability
The main purpose of construction is to design and erect buildings that should meet a number of requirements, including, in particular, the so-called basic requirements (Act 1994) on
the safety of construction, fire safety, occupational safety, hygienic and health conditions,
environmental protection and protection from noise, vibration, energy savings and thermal
insulation, and the recently introduced requirement for sustainable use of natural resources.
These requirements are an expression of the alignment of Polish national law with the EU
directives as a manifestation of the adopted sustainable development strategy, which was also
described in the context of standardization (Wall 2011).
This strategy assumes the management of resources in the present circumstances, which
will safeguard the needs of future generations. It rests on three pillars: economic, social and
environmental, with the initial objectives focused on the proper management of limited resources, especially energy, and aimed at finding solutions that would reduce the impact of the
production of building materials and construction products on the environment. The transition
from the leading role of the aspects identified as environmental towards those economic over
time has recently led to the social aspects being highlighted. The change in approach in terms
of sustainability is shown in Figure 1, especially in the context of global trends.
Currently, implementation of the sustainable development strategy with respect to environmental aspects includes solutions related to the entire life cycle of buildings that could
have an adverse impact on the environment. The main focus is on energy conditions, rational
use of natural resources (or, more broadly, ecology), material solutions, the use of appropriate
building technologies and design processes that take into account the phase of use, deconstruction and waste disposal. An interesting cognitive approach is the design approach that
directly accounts for future deconstruction, known as DfD ("Design for Deconstruction"). So
far it has been developed in several centers and has prompted interesting detailed solutions.
It should be emphasized that both the building materials industry and the building operation generate significant energy consumption (over 40% worldwide (Czarnecki et al. 2012))
and harmful emissions (35% worldwide (Czarnecki et al. 2012 )). The importance attached to
the environmental requirements is presently underlined by environmental product declarations
(Standard 2014) and building environmental assessment (Standard 2012), although their
proper implementation remains crucial.
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Figure 1. Concept of sustainability across time
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Source: Marghescu 2005: as cited in Ibrahim 2015.

One should stress that a well-designed and well-constructed building is a solution that
should be accepted from the social perspective throughout the life cycle. Among the key characteristics of this aspect are: microclimate, accessibility for people with disabilities, efficient
use of space, building friendliness for both users and the environment, acoustic comfort and
visual comfort. The proposal for a way of assessing social qualities is contained in PN-EN
16309 + A1: 2014-12 (Standard 2014).
The economic aspect of construction, meanwhile, is expressed by the cost of the building.
So far, evaluations focus on the cost of obtaining materials, i.e. construction costs, including
design, while the balanced approach requires the inclusion of costs throughout the life cycle.
In addition, the economic efficiency of the investment and the value of the building can be
assessed in this respect. The full range of evaluation measures for this aspect is included in
EN 16627 (Standard 2015) for the assessment of economic performance and the corresponding features of the building.
Building life cycle phases
In relation to a building, life cycle involves consecutive, interrelated phases (stages),
whose outset is investment planning and scope planning. The subsequent phases of the cycle
are: design (preliminary, basic and executive documentation), commissioning, maintenance
and use, and final elimination.
Preventive maintenance work is carried out in the use phase and replacement work is performed on the basis of wear and tear. The elimination phase should take into account the deconstruction or disassembly of the building including the planned ecological disposal of the
resulting waste or its recycling. Similar indications also apply to waste generated through repairs, which is a condition of a sustainable approach in both cases.
According to Art. 3 of the Construction Law Act (Act 1994), the concept of a building includes both buildings and landscape objects. The scope of activities undertaken in the various
phases of the life cycle of construction works may vary due to their complex and specific nature, with the most extensive applying to buildings. The next phases in the life cycle of the
building are shown in Table 1 where the ranges of corresponding activities are identified.
The design phase of the building should be considered fundamental. The solutions adopted during that stage, including materials and construction products, components and installa16
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tion systems plus technical equipment, and more broadly the construction technology, determine the amount of costs generated during the use phase. The choice of design solutions, especially the type of building materials, should take into account not only their negative environmental impacts but also the sustainability of the solutions and the possibilities of recycling.
Therefore, variant solutions are of particular importance in the design phase and their economic effectiveness can be assessed using the LCC methodology, which is the key element of
the analysis below.
Building life cycle costs
As far as definition is concerned, LCC is about determining the costs associated with a
product life cycle directly incurred by one or more participants in the cycle. In the world literature, the methodology for constructing LCC models is very diverse, being linked to various
industries and referring to either all or only selected life cycle phases, either in general or in
great detail.
General guidelines for costing in the building life cycle are indicated in the Standard
(Standard 2008). This standard has not been translated into Polish, as opposed to other European Union countries where it was introduced with adaptations to existing national guidelines
and regulations. The last amendment of the procurement law (Act 2004) indicates the necessity of setting costs in the life cycle of construction works in the area of public procurement in
Poland.
The very analysis of costs in a building life cycle can be performed under a deterministic
or non-deterministic approach that takes into account risk and even uncertainty. In costrelated issues, the non-deterministic approach is more complex because of the many factors
that are difficult to predict or analyze using probabilistic methods. These factors include variable prices of inputs, and in consequence, the value of future repair and maintenance costs.
The procedure of analyzing building life cycle costs can be contained in six steps (Efektywność 2015):
- determining analysis scope, including adoption of variants,
- identifying cost components,
- cost estimation,
- calculation of key financial ratios,
- risk and uncertainty analysis,
- choosing solution.
In the case of LCC analyses for construction works, the length of the time horizon is of
particular importance in the initial phase. It can reflect the life of an object or it may be a time
estimate of the cost of a given model. Another very important step is the identification of the
individual cost components adopted in the analyzed LCC model. A summary of the basic
cost-generating activities attributed to life-cycle phases is presented in Table 1.
The first, and therefore approximate, cost estimate should be made without taking into account the effect of time at cost level, i.e. inflation and discounting. This approach enables the
weighting of individual cost components to be emphasized, allowing the key costs of the
model to be emphasized. Only in the next step should the value of individual cost components
be estimated in detail and should one proceed to model analysis accounting for the influence
of time on the values obtained.

17

Scientific Journal of the Polish Economic Society in Zielona Góra No. 6, 2017

Table 1. Cost components in relation to building life cycle phases
Building life cycle phases
Design
- design works
(feasibility study
and analysis,
preliminary,
basic and
executive
documentation)
- costs projections
- fees, permits
- geotechnical
research

Construction works
-

temporary works
- site preparation
infrastructure
works
erecting objects
works related to
equipment
small
architecture
construction
management
taxes
waste disposal
unspent costs
unforeseen costs

Operation and
maintenance

Use (operational
costs)

- adaptation,
maintenance,
replacement,
refurbishment
- design and
execution of
the above
- maintenance
of green areas

- media, including
fuel, energy,
water
- sewage disposal
- cleaning and
maintenance of
the object
- cleanliness and
patency of electric
cables
- taxes and
insurance
premiums
- pest control
- cleaning fee
- management fee
- other operating
costs

Deconstruction
and disassembly
-

-

-

inspections,
checks for
disassembly,
demolition,
disassembly,
deconstruction
fees and
charges,
preparation for
recycling and
actual
recycling

Source: own study.

Durability as an important factor in sustainability
The length of the time horizon adopted in the LCC model generates a variety of scenarios
for the use phase, including the extent of the necessary repair works, replacement of building
elements and, above all, their location in time. In the use phase, the durability of buildings and
their components should be considered as a basic operational characteristic in addition to the
previously specified basic requirements. Normally, it expresses the ability to fulfill the intended function of buildings and their components, and is expressed numerically as time (Ajdukiewicz 2011).
In reference to buildings and their components, durability is determined by a number of
factors, but mostly:
- building location, including location in relation to cardinal points,
- groundwater conditions,
- accepted design solutions,
- type of materials used, their composition and properties,
- environmental conditions,
- production quality and control level
- usage.
A construction work, and in particular a building, consists of a number of structural elements, i.e. layered bearing and non-bearing sections made of different materials. Consequently, the life cycle of individual elements and their layers and components are very different,
usually with longer time horizons for the main load carriers and shorter, plus very distinct, for
different types of finishing works, installation systems and components. The process of technical wear of the building as a whole and its components is related to the physical and chemical processes occurring in the building during its use and is conditioned by the influence of
the previously mentioned factors.
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In the contemporary integrated view, the problem of durability is expressed in what is
known as the period of use. In this context, there are two concepts, namely the life-cycle
planning within the meaning of international standards (Standard 2005) and life-cycle design
within the meaning of Eurocode standards, including (Standard 2004) for various types of
construction works. In the case of buildings, i.e. Category 4 objects according to (Standard
2004), the period of use assumed by the designer at 50 years is the time span in which the
structure, or its part, is to be used for its intended purpose and within intended maintenance,
i.e. it does not require extensive repair (Ajdukiewicz 2011).
In the LCC, there is a need to project the life span as a parameter that reflects the sustainability of a building and its individual components. With a large number of determinants influencing the various building life cycle phases, it is one of the major design problems. This
issue is also important in the context of planning the frequency of repair works and their
scope during the use phase. The scope of these works can be actively influenced by proper
design, including optimized selection of solutions for individual baffles, their layers and components.
In general, the durability of the various elements varies, as schematically shown in Figure
2, indicating different durability times and constituting the basis of many publications, among
others by J. Bochen (2014) and A. Pieniążek et al. (2015).
Figure 2. Durability of building elements in years in a simplified synthetic view

Stuff 1-5
Space plan 10-30
Services 20-30
Skin 10-40
Structure 60-100
Site 10-30

Source: Brand 1994.

Cost analysis in the life cycle of a residential building
The analysis conducted in this article was to determine the life cycle cost of a construction
work for the given model. The LCC model was designed to estimate the design phase, including the purchase of a building plot, the construction of the facility and its use, excluding the
deconstruction phase. In the use phase, the costs of repair works were taken into account,
while the operating costs incurred from taxes, fees, media and current maintenance of the
building were excluded.
The cost estimate was made for a single-family detached house with a usable attic and a
usable floor area of approximately 150m2 total. The construction site designed in traditional
technology is characterized by external baffles that meet the requirements of thermal protection as at January 1, 2014.
Large material differentiation of particular elements of the building influences the considerable variability of the scope of refurbishment works planned during the period of use of the
building, which were included in the analysis.
Based on the blueprints of the works and the accepted basis of calculations, the costs of
the construction work was estimated, along with the arising repair costs (Cicha, Jędrzejak
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2014). Cost estimation of investment and repair construction works was performed based on
the detailed method using the Norma Pro computer software supporting cost estimation.
Three time horizons – 30, 50 and 85 years - were adopted for further analyses, and so
were two extreme use scenarios and consequently life-cycle patterns:
- scenario I with the least durability, i.e. the quickest wear and tear resulting from the lack
on the side of the care of the owner of the building for its technical condition,
- scenario II with the most durability resulting from the provision of appropriate repairs and
maintenance in the time required for these activities.
The adoption of the largest time horizon in the analysis, i.e. 85 years, was dictated by the
software application limitations and was also consistent with the maximum duration of sustainability in practice for traditional single-family buildings. The 50-year period reflects the
most commonly accepted test case in the world literature for determining the life cycle costs
of buildings, and is currently used for reference in the design of such structures. The shortest
period of 30 years was established in order to verify the impact on the final results of the time
horizon and the frequency of repair works. In both scenarios, the different life cycle of individual components was adopted, and consequently the frequency of work varied.
Based on this data, six time-cost schedules were developed using the Primavera Pertmaster software, although in practice no such plan is developed in such a broad perspective. The
analysis with the use of the scheduling method involves the traditional planning of phases of
preparation and implementation of the project without the subsequent phases. For the purpose
of LCC analysis, the repair processes, their duration, and the logical links with analysisderived terms were modeled against dynamic cost analysis.
LCC calculations were first performed without taking into account the effect of time on
their values and then taking into account that effect with discounting. A fixed discount rate of
4% was assumed. The results of the analyses for the individual scenarios are presented in a
synthetic view in Table 2 (a-f), with Column 2 listing the elements of the structure or the type
of work performed.
In the case of repair works, the adopted durability in years and sizes are given in parentheses. Determination of proposed durability for individual building components was made on
the basis of the analysis of available data, including (Michalik 2014) and technical expertise.
The third column lists the planned costs, which for the repair works cover the costs of these
works taking into account their multiplicity in the planned life cycle.
The total cost for particular scenarios demonstrates very large variations from PLN 1,417,
776 to PLN 813,752. The comparison of these costs without discounting shows that the costs
of life-cycle repairs approach the cost of production in the analyzed case. This case is illustrated by the analysis for the largest time horizon, where these costs accounted for 193% of
the production cost.
With the change in the time horizon, these relationships significantly decrease, so that,
e.g., they were just 111% for the shortest test case in the second scenario. The LCC costs with
discounting show different relationships with the distribution of individual amounts in time.
They accounted for 118%, and 104% for the longest and shortest time horizon, respectively.
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Table 2. LCC analysis reports
a) analysis time 85 years, minimum
durability values
Task
id.
0
A
B
1
C
2
D
E
3
F
G
H
I
4
J
K
L
M
N
O
P
R

Building elements
or types of works
Project preparation
Ground acquisition and terrain fence
Building design documentation
Earthworks and preparation works
Earthworks and land development
Raw state works
Load-bearing structures of building
Roof refurbishment works [50]
Instalation systems works
Instalations and external connections
Sanitary instalation refurbishments [25]
Electric instalation refurbishments [25]
Instalation equipment upgrades [15]
Finishing state works
Finishing of building
Platers ans walls claddings [40]
Floor panels [20]
Ceramic plates [15]
Doors and internal woodworks [50]
Painting and wallpapers [5]
Insulations and facades [25]
Gutters, pipes and flashings [15]

Netcost
[PLN]
205 900
180 000
25 900
16 402
16 402
305 472
252 845
52 627
260 219
64 719
93 600
44 400
57 500
629 783
194 567
30 916
44 400
66 095
30 400
65 808
107 775
61 240

b) analysis time 85 years, maximum
durability values
Task
id.
0
A
B
1
C
2
D
E
3
F
G
H
I
4
J
K
L
M
N
O
P

Building elements
or types of works
Project preparation
Ground acquisition and terrain fence
Building design documentation
Earthworks and preparation works
Earthworks and land development
Raw state works
Load-bearing structures of building
Roof refurbishment works [50]
Instalation systems works
Instalations and external connections
Sanitary instalation refurbishments [40]
Electric instalation refurbishments [30]
Instalation equipment upgrades [30]
Finishing state works
Finishing of building
Platers ans walls claddings [60]
Floor panels [25]
Ceramic plates [20]
Doors and internal woodworks [60]
Painting and wallpapers [7]
Insulations and facades [40]

Netcost
[PLN]
205 900
180 000
25 900
16 402
16 402
305 472
252 845
52 627
179 719
64 719
62 400
29 600
23 000
511 090
194 567
15 458
33 300
52 876
30 400
49 356
71 850

LCC = PLN 835,770 (PLN 1,417,776 zł)

LCC = PLN 782,365 (PLN 1,218,583)

c) analysis time 50 years, minimum
durability values

d) analysis time 50 years, maximum
durability values

Task
id.
0
A
B
1
C
2
D
E
3
F
G
H
I
4
J
K
L
M
N
O
P
R

Building elements
or types of works
Project preparation
Ground acquisition and terrain fence
Building design documentation
Earthworks and preparation works
Earthworks and land development
Raw state works
Load-bearing structures of building
Roof refurbishment works [50]
Instalation systems works
Instalations and external connections
Sanitary instalation refurbishments [25]
Electric instalation refurbishments [25]
Instalation equipment upgrades [15]
Finishing state works
Finishing of building
Platers ans walls claddings [40]
Floor panels [20]
Ceramic plates [15]
Doors and internal woodworks [50]
Painting and wallpapers [5]
Insulations and facades [25]
Gutters, pipes and flashings [15]

Netcost
[PLN]
205 900
180 000
25 900
16 402
16 402
305 472
252 845
52 627
191 219
64 719
62 400
29 600
34 500
462 184
194 567
15 458
22 200
39 657
30 400
37 017
71 850
36 744

Task
id.
0
A
B
1
C
2
D
E
3
F
G
H
I
4
J
K
L
M
N
O
P
R

Building elements
or types of works
Project preparation
Ground acquisition and terrain fence
Building design documentation
Earthworks and preparation works
Earthworks and land development
Raw state works
Load-bearing structures of building
Roof refurbishment works [50]
Instalation systems works
Instalations and external connections
Sanitary instalation refurbishments [40]
Electric instalation refurbishments [30]
Instalation equipment upgrades [30]
Finishing state works
Finishing of building
Platers ans walls claddings [60]
Floor panels [25]
Ceramic plates [20]
Doors and internal woodworks [60]
Painting and wallpapers [7]
Insulations and facades [40]
Gutters, pipes and flashings [20]

Netcost
[PLN]
205 900
180 000
25 900
16 402
16 402
305 472
252 845
52 627
122 219
64 719
31 200
14 800
11 500
335 608
194 567
0
11 100
26 438
0
28 791
35 925
24 496

LCC = PLN 821,434 (PLN 1,181,177)

LCC = PLN 766,628 (PLN 985,601)

e) analysis time 30 years, minimum
durability values

f) analysis time 30 years, maximum
durability values

Task
id.
0
A
B
1
C
2
D
E
3
F
G
H
I
4
J
K
L
M
N
O
P
R

Building elements
or types of works
Project preparation
Ground acquisition and terrain fence
Building design documentation
Earthworks and preparation works
Earthworks and land development
Raw state works
Load-bearing structures of building
Roof refurbishment works [50]
Instalation systems works
Instalations and external connections
Sanitary instalation refurbishments [25]
Electric instalation refurbishments [25]
Instalation equipment upgrades [15]
Finishing state works
Finishing of building
Platers ans walls claddings [40]
Floor panels [20]
Ceramic plates [15]
Doors and internal woodworks [50]
Painting and wallpapers [5]
Insulations and facades [25]
Gutters, pipes and flashings [15]

LCC = PLN 778,190 (PLN 926,890)

Netcost
[PLN]
205 900
180 000
25 900
16 402
16 402
252 845
252 845
0
133 719
64 719
31 200
14 800
23 000
318 024
194 567
0
11 100
13 219
30 400
20 565
35 925
12 248

Task
id.
0
A
B
1
C
2
D
E
3
F
G
H
I
4
J
K
L
M
N
O
P
R

Building elements
or types of works
Project preparation
Ground acquisition and terrain fence
Building design documentation
Earthworks and preparation works
Earthworks and land development
Raw state works
Load-bearing structures of building
Roof refurbishment works [50]
Instalation systems works
Instalations and external connections
Sanitary instalation refurbishments [40]
Electric instalation refurbishments [30]
Instalation equipment upgrades [30]
Finishing state works
Finishing of building
Platers ans walls claddings [60]
Floor panels [25]
Ceramic plates [20]
Doors and internal woodworks [60]
Painting and wallpapers [7]
Insulations and facades [40]
Gutters, pipes and flashings [20]

LCC = PLN 737,324 (PLN 813,752)

Source: own study.
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Netcost
[PLN]
205 900
180 000
25 900
16 402
16 402
252 845
252 845
0
91 019
64 719
0
14 800
11 500
247 586
194 567
0
11 100
13 219
0
16 452
0
12 248
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The percentage values for all the scenarios illustrating the relationship of lifecycle costs to
production costs are summarized in Table 3 (the values given in parentheses refer to the
amounts without discounting).
Table 3. Lifecycle costs to production costs
Use scenario

Time horizon

I

85 years
118% (193%)

50 years
116% (161%)

30 years
110% (126%)

II

111% (166%)

108% (134%)

104% (111%)

Source: own study.

The differentiation of these relations does not allow to determine the average size apart
from the time horizon due to the breakdown of the costs of individual refurbishments. It is
crucial to adopt the length of the horizon. The insufficiently long 30-year horizon is not reliable and should be omitted in LCC analyses as it does not properly account for the wear and
tear factor of a construction work and its components.
Conclusions
Implementing a sustainable development strategy in the construction industry requires
general changes in the planning of construction works, including the design of the structures
and consequently the cost estimation. Full analysis of LCCs for building structures requires
identification of life cycle components, determination of the durability of construction elements and their components, projection of repair works and their positioning in time, determination of operational expenses and determination of the costs of deconstruction and material recycling. Preparing data for this type of analysis is very laborious.
The analysis of the adopted LCC model for a single-family residential building allowed to
set the costs for the assumed scenarios. They are closely related to the technical solutions
adopted in this structure (which differ for each structure) and can also be differentiated in
terms of costs incurred during the use phase. During the design of the building, targeted
changes can be made with regard to the conscious development of the wear pattern. A sustainable approach tends to opt for solutions that are more durable, being usually associated
with higher production costs.
The authors chose to tackle the problem due to the recent changes in construction law and
public procurement law, which, so far, have affected only those legal acts without the relevant
executive regulations. Under the new legislation on public procurement in Poland, the LCC
approach has become mandatory, but the form of its implementation is likely to be decided by
detailed executive regulations, although the statutory provisions are already marking the direction of change and this article follows them in identifying potential problems that need to
be investigated.
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Russian government activities during social and economic space formation
of the Russian retail8
Abstract
The main reason of continuing discussions about differently oriented government actions
during the formation of quite contradictory social and economic space of the Russian retail is
that the dynamics of retail trade turnover and paid services to the population from the end of
2014 start to fall rapidly. The article presents the results of original research of relationship
between government, business, and retail, in the context of key societal changes taking place
in the Russian economy and politics. The government is represented as a special organization
of political power, which has a special coercive power, and expresses the will and interests of
the ruling group; is noted that the executive and legislative branches of government are both
important in analyses of retail market. The article deals with the real impact of business projects during acceptance of amendments to the Federal Law No. 381-FZ "On the Fundamentals
of State Regulation of Trade in the Russian Federation" on the basis of expert and statistical
data. The article analyzes the consequences of informal practices of the new Russian national
project to support small and medium-sized enterprises, using the terminology of R. Merton
and P. Sztompka.
Keywords: economic space formation, Russia, retail
Działania rządu podczas tworzenia przestrzeni społecznej i ekonomicznej
dla rosyjskiego handlu detalicznego
Streszczenie
Głównym powodem kontynuowania dyskusji o różnie ukierunkowanych działaniach rządu podczas tworzenia zupełnie sprzecznych społecznych i gospodarczych rosyjskich przestrzeni detalicznych jest to, że dynamika obrotów handlu detalicznego i płatnych usług dla
ludności od końca 2014 roku zaczęła szybko spadać. W artykule przedstawiono wyniki oryginalnych badań relacji między rządem, biznesem i handlem detalicznym, w kontekście
głównych zmian społecznych zachodzących w rosyjskiej gospodarce i polityce. Rząd jest
reprezentowany jako specjalna organizacja władzy politycznej, która dysponuje szczególną
mocą przymusu, i wyraża wolę oraz interesy grupy rządzącej. Należy zauważyć, że zarówno
władza wykonawcza, jak i ustawodawcza są ważne w analizach rynku detalicznego. Artykuł
porusza problem rzeczywistego wpływu projektów biznesowych w odniesieniu do poprawek
przyjętych do federalnej ustawy nr 381-FZ ”O podstawach regulacji handlu w Federacji Rosyjskiej”. Wykorzystano do tego dane statystyczne i eksperckie. W artykule, używając terminologii R. Mertona i P. Sztompki, analizuje się konsekwencje nieformalnych praktyk nowego
rosyjskiego projektu wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw.
Słowa klucze: kształtowanie przestrzeni gospodarczej, Rosja, rynek detaliczny
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Introduction
Russian retail developed without interference from the government regulations for a long
time. The situation has changed radically in recent years, with the government now actively
controlling the important market segments. However, the effectiveness of such controls is not
clear. On the one hand, retailers and suppliers form their own relationship of cooperation and
try to find new ways of mutual control over each other's activities. On the other hand, almost
all activities in retail form both formal and informal relationships, which contributes to promoting their products effectively, shifting the government representatives from this interaction process. This contradiction determines the actuality of present research.
The authors have formulated a hypothesis about the nature of the relationship between
leading market participants and government institutions. This interaction does not have a definite character; it manifests in the active government control over the trading sector, but in
disputed areas, unsupported by direct market participants. Such sensitive issues as the protection of small and medium-sized enterprises, quality control of manufactured goods, the labor
market in the area of trade and production remain open. The purpose of this work is to disclose conflicts of interaction between government, business, and retail, in the context of key
societal changes, taking place in the Russian economy and politics.
Scientific methods of theoretical and applied research, including systematic, comparative
analysis, statistical data, and study of database materials: Ebsco, Elibrary, Emerald, Scopus,
Web of Science, data from Federal State Statistics Service (Rosstat) were used by the authors.
This paper includes main economic and sociological theories about interaction between government and business in the retail sector, analyzes actual information about the Russian retail
market in figures, presents the subject-object scheme of regulation in the retail sector, describes its elements and discusses the consequences of government regulation in retail with
some challenges and solutions.
Economic and sociological concept of government, business and retail interaction
The theoretical basis in the study of government and business interaction is institutional
research (Brown 1987, pp. 5-36; Commons 1924, 1931, pp. 69-76; Veblen 1984, 2007). Representatives of institutionalism focus on the problems of authority, vertical mobility, property,
monopolization, increasing government intervention in social and economic processes, in the
context of economic realities research (Blaug 1992, 1994; Stiglitz 2000, 2012). Developments
in the institutional dynamics and deformalization of rules are also of interest to researchers
(Radaev 2007, 2008, pp. 20-50, 2009, pp. 3-30, 2011). Issues relating to the impact of government policy on the development of economy and society, conflicts of different interest
groups in the economy (Akhmedzyanova 2013, pp. 84-96; Davydenko, Romashkina, 2013,
pp. 95-104; Kaźmierczyk 2013, p. 65).
The discrepancy between the formal ideology of market reforms and the real socioeconomic environment directs a large numbers of people to self-interpretation of the shared
expectations and the search of appropriate adaptation forms on the basis of formed ideas and
experience. R. Merton’s conclusion made as a result of explicit and latent institutions functions analysis, according to which the functional defects of official organizations generate an
alternative, informal structure for implementing existing needs more effectively seems appropriate (Merton 1968, 1976). Most of social relationships, including economic ones, are informal. The formation of an informal organization within the formal structure contributes to the
more efficient functioning and to meeting the needs of its members in some cases (Sztompka
1993, 1999, 2005). The scale of informal economic relations is primarily associated with the
ineffectiveness of formal institutions, constraining the process of implementing its activities
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by market participants, according to the Hernando de Soto's neoinstitutional theory (de Soto
1989, 2000, 2006).
D. North's approach seems to be more effective. Three interrelated elements regulating
specific areas of public relations were singled out in the internal structure of any institution.
There are systems of formal and legal, administrative and organizational norms and rules established and regulated by the authoritative and administrative structures; informal rules, embedded in the culture of each society; norms and patterns of behavior and legal mechanisms
of social control and the implementation of these rules. Correlation between the effectiveness
and extent of presented elements define those institutional constraints that could pursue own
free activity (North 1997; North, Wallis, Weingast 2011). Theories of modern researchers
reveal the problems of trust between market participants, their interaction in different types of
economies (Rippe, Weisfeld-Spolter, Dubinsky, Arndt, Thakkar 2016, pp. 344-362); formation of strategic alliance between market actors (Butigan, Benic 2016, pp. 77-112); different business strategies of retailers, manufactures, government structures (Binkley, Chen 2016,
pp. 557-584). Author's research complements the analysis of interaction between government
and business on an example of contradictions disclosure arising between the key participants
at retail market, demonstrates the effects of government regulations during the formation of
social and economic space of the Russian retail.
Russian retail market dynamics
The main reason for the continuing discussions about divergent government actions during the formation of quite contradictory social and economic space of the Russian retail is that
the dynamics of retail trade turnover and paid services to the population began to fall rapidly
at the end of 2014. Retail trade turnover fell by 10% at the end of 2015, it was the worst figure in the last years of statistical surveys. Further decline in retail trade turnover in 2017 is
observed (Figure 1).
Figure 1. Dynamics of retail trade turnover in Russia, 2014-2017, in % (2013 = 100%)

Source: Rosstat (Federal State Statistics Service) website, retrieved 25th April 2017,
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/retail/#.

The rate of monthly reduction of retail trade remains one of the most alarming indicators
for the Russian economy. Retail turnover was lower by 5.3% in November 2016 than in November 2015. The rate of retail sales falling ranged in the interval from minus 6.4% to minus
4.9% with no apparent signs of slowing down since the beginning of 2015. The average reduction in retail trade turnover was minus 5.6% in the first seven months of 2016, according
to Rosstat. This statistic takes into account the decline in sales of both food and non-food
goods. Moreover, the rate of non-food goods sales drops slightly higher – from minus 7.1% to
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minus 5%; while sales of food products decreased with a rate of minus 3.2% to minus 6%,
from the beginning of the year. Retail trade turnover is falling during two consecutive years.
Decrease is stable by 5-6% at last few months to the previous year, according to Rosstat data
(Figure 1). Considering that the retail sector has been one of the most rapidly developing in
Russia and its dynamics were strictly positive from 2000 to 2014 (except the period of financial and economic crisis in 2009)9. The increase from 4% to 7% was observed during this period, and therefore the downward trend of the retail business in Russia causes a strong concern in the last two years10.
Figure 2. Real incomes of the Russian population, 2014-2016, in % (2013 = 100%)

Source: Rosstat (Federal State Statistics Service) website, accessed 25th April 2017,
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/#.

It makes sense to compare the downward retail business trend with the dynamics of
household income in Russia. Real disposable income (after obligatory payment deduction)
has been continuously falling during last two years (2015-2016), according to Rosstat (Figure
2). These values decreased by 5.9% year-over-year in October 2016, which is twice more than
in September 2016. The peak decline was in August 2016, when Russian incomes fell by
8.3%, and reached the maximum since 2008. In turn, the negative trend of real wages dynamics (Figure 3) decreases the possibility of a recovery in demand among Russian consumers.

9

According to the data of Federal State Statistics Service, section Retail trade, public services, tourism
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/retail/#. (retrieved: 25th April
2017).
10
According to the data of Federal State Statistics Service, section Retail trade, public services, tourism
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/retail/#. (retrieved: 25th April
2017).

27

Scientific Journal of the Polish Economic Society in Zielona Góra No. 6, 2017

Figure 3. Dynamics of average nominal and real wages in the Russia, 2011-2016 (seasonally adjusted, 2013
= 100%)

Source: Institute Development Centre, Higher School of Economics (2016) Comments about the state and the
business. No. 122.

The dynamics of trade turnover and paid services to the population in 2007-2016 (seasonally adjusted, 2008 = 100%) for the following positions: retail trade, paid services, trade and
services is shown in Figure 4. The dynamics of retail trade, paid services to the population
and trade turnover in Russia, were positive from July 2009 to January 2015, but then they
declines – in July 2016, all three trends fell below the level as at July 2012 (Figure 4).
Figure 4. Dynamics of retail trade turnover in Russia, 2007-2017 (seasonally adjusted, 2008 = 100%)

Source: Institute Development Centre, Higher School of Economics (2017) Comments about the state and the
business. No. 130.

This decline is particularly strong when compared with January 2015: the scale of the fall
was about 15% to the average level of 2014. Strictly positive dynamics in December 2014 and
in January 2015 is caused by consumer excitement because of the weakening ruble to record
levels. The trends shown in Figures 3 and 4 can be explained by: the confrontation of sanctions; the dependence of the Russian economy on currency jumps; the inability of the Russian
industry for large-scale substitution of banned import of goods; the high increase of the goods
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and services prices in different categories as a consequence. Such macroeconomic factors
obviously have a significant impact on the interaction of all market participants. The question
arises: what has been happening in Russia during the last two years (2015-2016)? Are we seeing a long-term level of recession in the considered parameters? Are there any other reasons
except economic dependence on resources and Western innovation?
The model of Russian retail management
It makes sense to identify the most important players and their special interests in the research process from the standpoint of the subject-object management analysis of retailing in
Russia for a more precise description of the current and forecasted situation (Figure 5). Government actions and real results during the formation of social and economic space of the
Russian retail market can be represented in the form of three large blocks of the subject-object
retailing management scheme in Russia with feedback, using the known methodology of system analysis (Optner 1965; Van Gigch 1978).
Figure 5. Subject-object scheme of Russian retail managament

Source: own study.

Substantial elements of the "Block 1" management subjects as regulators constitute the
concept of "government activity": (1) Government of the Russian Federation, represented by
the Ministry of Economic Development, Ministry of Industry and Trade, Ministry of Finance,
Ministry of Transport, the Federal Antimonopoly Service, each of which carries a targeted
and quite fundamental impact on retail as an object of management; (2) State Duma, which
generates the basic laws for the retail sector. "Block 2", management objects include: (1) retail, retail formats, stores and their representatives, (2) manufacturers.
Public trade organizations are particularly important: Retail Companies Association
(AKORT), which brings together the largest retailers; Regional Chambers of Commerce and
Industry, which bring together representatives of the business community and the administration in order to promote the development of regional economies; Intersectoral Expert Council on development of the consumer market (MES), which includes both retailers and suppliers, and which supports the principles of self-regulation of markets, reflecting the honest,
transparent and fair retailers-suppliers relationships both at formal and informal levels. Social
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and political organization of business support, protecting business interests are also important
("Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs", "Support of Russia", "Business Russia"
and others). "Consumers" are essential in the developed subject-object retailing management
scheme. They buy and consume all various products, goods and services provided by retail,
pay for them, and thereby generate cash flows which haven an absolutely life-saving and fundamental influence on all of the components provided by the presented model (Figure 5).
All communications – both direct and inverse – expressed not only in the management
and organizational impacts and interactions, but most importantly – in the financial flows,
which are fixed between the subjects and objects of management, in the form of actual results
of their interaction. "Block 3" includes actual results in the considered subject-object management scheme – it is the results factually obtained or to be obtained in the process of subjects and objects management's interaction. The real results of the proposed conceptual identification are dynamic data presented in Figures 1-4, namely the dynamics of retail trade turnover, the dynamics of real disposable income, the dynamics of the average nominal and real
wages, the dynamics of trade turnover and paid services to population – all consequences of
the interaction between presented subjects and objects of management in Russia.
Government regulations for retail business
According to the expert survey commissioned by the Federal Antimonopoly Service
among the representatives of business, 51% of the respondents consider procedures of trading
activities control as effective (Federal Antimonopoly Service, 2016). Only a third of the respondents positively evaluate the impact of sectoral business associations on the development
of competition. It is noted that companies often have to apply for explanations of trade law
application in particular situations. However, the answers are usually formal, in particular,
only the citation of legal articles. Experts believe that the application of trade law is still shifted toward retailers, while ignoring the large suppliers with significant negotiating power, and
able to put pressure on the retailers. One should also note the absence of coordinated action at
different levels of government regulation in trade sector. Also, according to experts, in crises,
government regulators should focus on stimulating measures to support the economy and
avoid introducing strict regulation at legislative level, in particular related to issues, which can
be resolved by stimulating measures or at self-regulatory level (Federal Antimonopoly Service 2016).
In this article, the authors attempt to draw attention to one of the key management decisions during the formation of public social and economic space of the Russian retail market,
namely the approval of amendments to the Federal Law No. 381-FZ "On the Fundamentals of
State Regulation of Trade in the Russian Federation" by the Federation Council on June 29,
2016 adopted earlier (on June 24, 2016) by the State Duma. Market participants continue to
adapt themselves to the new environment, despite the fact that every such amendment toughens the activities of retail chains. Prices of goods rise and fall, instead of seeing shopping
shelves filled with cheap and quality goods. The new version of trade law was published on
July 3, 2016. One of its key provisions is the next revision of the contractual relationships
between retail chains and goods suppliers.
The concept of "trade network" is specified, which is now recognized as a combination of
two or more commercial properties. Thus, the effect of trade law applies to a larger number of
trade objects. The total remuneration paid to the retail chains by suppliers for the purchase of
certain amount of product is limited to 5% (Federal Trade Law 2009). At the same time the
value added tax and excise duties are excluded from the calculation of this total amount. Various payments figured in the supply agreement previously, for example, charges for marketing
and payment product placement on shelves, different bonus payments, and their sizes were
unlimited. In accordance with the new editing maximum payment, postponement for retail
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chains is reduced in favor of goods suppliers, for 4 days, on average, for different categories
of goods (Federal Trade Law 2009).
According to analysts, reduction of goods payment delays will lead to the growth of leverage for the major retailers, growth of average debt for retailers. Decrease of the size of bonuses from suppliers will lead to a decrease in profits and profitability of retailers in the short
term. Although the major operators of retail chains have more opportunities for adaptung to
new rules than small enterprises, the adopted amendments will have an impact on them as
well. Retailers will be limited in the ability to compensate for lost bonuses by raising prices
because of the low purchasing power of the Russian people and increased competition. They
will find it difficult to change suppliers due to the current food embargo. Trade formats will
require additional investments in working capital as a result. The limitation period for bringing to administrative responsibility for violation of legislation is also increased from 2 months
to 3 years, with the purpose of tightening control (Federal Trade Law 2009). The formulations
of offenses and sanctions for their fulfillment are now clarified.
Nevertheless, market participants continue to seek new ways of working around the rules,
e.g. the signing of contracts with suppliers about marketing promotion of goods, contracting
supplies through subsidiaries, and so forth. All this, of course, increases the volume of document circulation - all payments used to be registered in one supply agreement, but now retailers sign several contracts with supplier and thereby try to comply with the terms of the authorized amendments of the Russian trade law. In addition, retail chains are deprived of creditors,
who used to function as suppliers, and they are looking for new ways to recover the losses
incurred, including attempts to shift the costs on to consumers.
Conclusions
The analysis of Russian government actions and their real results during the formation of
social and economic space of the Russian retail sector make it possible to conclude with a
fewclear conceptual theses. The growing distance between the market actors, representatives
of legislative and executive authorities, and the subjects of trade sector, including small and
medium-sized enterprises, leads to misunderstanding and rejection of the state institutions,
which can lead to their deformation. It should be understood that all retail formats, including
retail chains, are complex socio-economic organisms, huge and branched, the main advantage
of which is to provide the widest assortment of goods at affordable prices to consumesr, and
appropriate distributing of manufactures’ goods, which certainly promotes development of
consumer culture and prompts expansion of the retail market. Consequently, management and
regulatory actions from all control subjectd should be, according to the authors, directed at
maintaining the activity of retailers and the retail sector, rather than trying to implement support for manufacturers at the expense of retail formats. It is obvious that in order to increase
the competitiveness of production, especially food products, additional investments in production will be required.
References
Akhmedzyanova R. (2013), Formation and maintenance of partnerships in the retail
sector, “Journal of Economic Sociology”, 1, pp. 84-96.
Binkley J., Chen S. (2016), Consumer Shopping Strategies and Prices Paid in Retail
Food Markets, “Fall”, 50 (3), pp. 557-584.
Blaug M. (1992), The Methodology of Economics or how economists explain, Cambridge University Press, Cambridge.
Blaug M. (1994), Economic Theory in Retrospect, Business, Moscow.
Brown S. (1987), Institutional change in retailing: a review and synthesis, “European
Journal of Marketing”, 21 (6), pp. 5-36.

31

Scientific Journal of the Polish Economic Society in Zielona Góra No. 6, 2017
Butigan N., Benic D. (2016), Determinants of Capital Integration among Strategic Alliance Members in the Retail Sector: Evidence from Central and Southeast European Countries, “Croatian Economic Survey”, 18 (2), pp. 77-112.
Commons J.R. (1924), Legal Foundations of capitalism, Higher School of Economics,
Moscow.
Commons J.R. (1931), Institutional Economics, “Terra Economicus”, 10 (3), pp. 69-76.
Davydenko V., Romashkina G. (2013), Economic mechanisms of formation and reproduction of the social structure of the region, “Vesntik TSU. Sociology”, 8, pp. 95-104.
De Soto H. (1989), The Other Path: The Economic Answer to Terrorism, Harper&Row
Publishers, Inc, New York.
De Soto H. (2000), The Mystery of Capital, Random House Group Ltd, London.
De Soto H., Cheneval F. (2006), Realizing Property Rights, Rüffer&Rub, Zurich.
Federal Antimonopoly Service (2016), Report on competition policy, Federal Antimonopoly Service, Moscow.
Federal Trade Law (2009), No. 381-FZ “On the Fundamentals of State Regulation of
Trade in the Russian Federation”, Garant-Press, Moscow.
Institute Development Centre, Higher School of Economics (2016), Comments about
the state and the business, No. 110.
Institute Development Centre, Higher School of Economics (2017), Comments about
the state and the business, No. 130.
Kaźmierczyk J. (2013), Konsensus Poznański i Konsensus Azjatycki – jak daleko do
Konsensusu Waszyngtońskiego? Analiza porównawcza. Pierwsze spostrzeżenia, in: Ekonomia
dla przyszłości: odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych: IX Kongres Ekonomistów Polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warsaw, p. 65.
Merton R. (1968), Social Theory and Social Structure, Free Press, New York.
Merton R. (1976), Sociological Ambivalence and other Essays, The Free Press, New
York.
North D. (1997), Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Economic Foundation Book, Moscow
North D., Wallis D., Weingast B. (2011), Violence and social orders. Conceptual
framework for the interpretation of the humanity written history, Publishing Gaidar Institute,
Moscow.
Optner S. (1965), Systems analysis for business and industrial problem solving, Prentice
Hall, New Jersey.
Radaev V.V. (2007), Capture the Russian territory: the new competitive situation in the
retail trade, HSE Publishing House, Moscow.
Radaev V.V. (2008), Modern economic and sociological concept of the market, “Economic Sociology”, 1, pp. 20-50.
Radaev V. (2009), Market authorities and market exchanges: suppliers-retailers relationships, “Russian Journal of Management”, 2 (7), pp. 3-30.
Radaev V. (2011), Who holds power in consumer markets: the relationship between retailers and suppliers in modern Russia: the ratio of retailers and suppliers in modern Russia,
Higher School of Economics, Moscow.
Retail trade, public services, tourism (2017) Federal State Statistics Service,
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/retail/#. (Accessed: 25th April 2017).
Rippe C., Weisfeld-Spolter S., Dubinsky A., Arndt A., Thakkar M. (2016), Selling in an
asymmetric retail world: perspectives from India, Russia, and the US on buyer – seller information differential, perceived adaptive selling, and purchase intention, “Journal of Personal
Selling & Sales Management”, 36 (4), pp. 344–362.
32

Scientific Journal of the Polish Economic Society in Zielona Góra No. 6, 2017
Stiglitz J. (2000), Economics of the Public Sector, W.W. Norton&Company.
Stiglitz J. (2012), The Price of Inequality, W.W. Norton&Company.
Sztompka P. (1993), The Sociology of Social Change, Blackwell, Oxford – Cambridge.
Sztompka P. (1999), Trust: A Sociological Theory, Cambridge University Press, Cambridge.
Sztompka P. (2005), Sociology. Analysis of Modern Society, Logos, Moscow.
Van Gigch J. (1978), Applied General Systems Theory, Harper&Row, New York.
Veblen T. (1984), The Theory of Leisure Class, Progress, Moscow.
Veblen T. (2007), The Theory of Business Enterprise, Business, Moscow.

33

Scientific Journal of the Polish Economic Society in Zielona Góra No. 6, 2017

Elżbieta Goryńska-Goldmann, PhD, Eng
University of Life Scienes in Poznań

https://doi.org/10.26366/PTE.ZG.2017.78

The Dimensions of Enterprise Innovation and Selected Trends on the Food Market
Abstract
Changes are occurring in the food market which are shaping the new face of enterprises
that operate in that market. The boom of the food sector in Poland, as well as its expansion, is
noticeable due to its innovation, among other things. Specific challenges faced by modern
enterprises in the food market come from technological, economic and social spheres. The
effect of those achievements are innovations which are the consequences of transformations
taking place in the area of products, processes, marketing and organizational activities. Innovations are helping create new products, processes, marketing and promotion activities. Product innovations should be recognized as a leading direction of innovation development in the
food industry. In that context, the direction of changes in consumption should be considered
an important issue and one that requires further observation. The key role of enterprises involved in the food market is a skillful recognition of needs raised by consumers as well as
specific segments and their satisfaction. Entrepreneurs should be aware that knowledge of the
market and of consumers decreases the risk of misunderstanding customer needs and increases the chances of success. Leading directions of innovation include low-processed and prohealth products. The sector of functional convenience food is growing rapidly. There are also
proposals for products that meet specific needs raised by consumers relating to their diet or
lifestyle choices. Trends determine the development of innovation. We can be sure the supply
of new products will never run out because the desire to differentiate from other producers,
and fulfill the expectations, requirements and demands of their consumers will be an inspiration for their development.
Keywords: innovation, enterprise, food market, consumers trends
Wymiary innowacyjności przedsiębiorstw a wybrane trendy na rynku żywności
Streszczenie
Na rynku żywności zachodzą zmiany kształtujące nowe oblicze przedsiębiorstw związanych z tym rynkiem. Obserwuje się rozkwit sektora spożywczego w Polsce oraz jego ekspansję na skutek zmian, m.in. w zakresie innowacyjności. Specyficzne wyzwania, z jakimi mierzą się współczesne przedsiębiorstwa na rynku żywności leżą w obszarze technologicznym,
ekonomicznych jak i społecznym. Efektem owych osiągnięć są innowacje, których następstwem są dokonujące się przeobrażenia w obszarze produktów, procesów, działań marketingowych jak i organizacyjnych. Innowacje kształtują nowe oblicze produktów, procesów,
marketingu czy promocji. Za dominujący kierunek rozwoju innowacji w przemyśle spożywczym uznać należy jednak innowacje o charakterze produktowym. W tym kontekście za ważne zagadnienie, wymagające obserwacji przez przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku żywności, należy wskazać kierunki zmian w konsumpcji. Rolą przedsiębiorstw związanych z sektorem żywnościowym jest umiejętne rozpoznanie potrzeb zgłaszanych przez konsumentów,
specyficzne segmenty i ich zaspokojenie. Przedsiębiorcy powinni mieć świadomość, że znajomość rynku i występujących na nim konsumentów zmniejsza ryzyko niezrozumienia potrzeb konsumentów i zwiększa szanse na sukces. Do rozwijających się kierunków innowacji
można zaliczyć produkty niskoprzetworzone i prozdrowotne. Szybko rośnie segment żywność
funkcjonalnej, wygodnej. Powstają też propozycje produktów, które spełniają szczególne
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wymagania zgłaszane przez konsumentów względem diety czy stylu życia. Trendy determinują rozwój innowacji. Możemy być przekonani, że nigdy nie zabraknie nowych produktów,
bowiem chęć wyróżnienia się i spełniania oczekiwań, wymagań i żądań konsumentów będzie
inspiracją dla ich rozwoju.
Słowa kluczowe: innowacje, innowacyjność, przedsiębiorstwo, rynek żywności, trendy konsumenckie
JEL CODE: O31, E20, B22
Introduction
Many demographic, economic and social trends which can be observed around the world
that exert considerable influence on production, consumption and consumer behaviours.
These aspects, especially production and consumption, are characterised by increasing specialisation and segmentation, which are usually oriented towards niche markets. In this context, production takes responsibility for the needs of consumption, such as the search for
goods meeting different needs, the selection, use and disposal as well as anticipation of the
demand for these goods. These changes are the resultant of individuals and organisations and
in consequence, they affect entire communities.
Innovations are a developing issue in economic sciences. Following the OECD methodology proposed by the authors of the Oslo Manual1 (2006) (based on the criterion of objectivity), innovations are identified in the areas of product, process, marketing and organisation.
New solutions initiate changes, which result in development. Innovative activity and the nature of innovation (breakthrough, incremental) are the elements strictly related to technology
and they influence the competitiveness of market entities.
Enterprises’ competitive strategies are also considerably influenced by changes in consumer activity, especially by increasing consumer awareness and knowledge of products and
services. Product innovations are a leading trend in the food industry in the context of increasing significance of innovativeness2. Consumer trends, i.e. trends of changes in consumption,
are an important issue, which requires observation by enterprises operating in the food market. This powerful industry is increasingly often powered by consumers rather than producers.
Understanding the final consumer is the basis of effective marketing. Enterprises operating in
the food sector need to skilfully recognise the needs of consumers and individual segments
and to satisfy them with available resources (financial, physical, human), competence and
good management. These are key actions which need to be taken by enterprises in order for
them to be successful. Entrepreneurs need to collect information about the market and its participants. However, the observation of economic practices shows that tasks related with these
actions are neglected. The knowledge of the market and consumers as well as consumer orientation, which involves the recognition of consumers’ expectations concerning food, reduces
the risk of misunderstanding consumers’ needs and increases the chance for success. World
trends stress the role of the consumer, who is the shopper, purchaser and user of a particular
good. Consumers have increasing influence on products and services. These individuals have
different functions in market processes and they are a valuable source of information about
the future of the market.

1

The most common methodology in the European Union, an international standard in research on innovation
and its effects used in statistical research of the Central Statistical Office in Poland.
2
The research findings given in the report of the World Bank Group (2015) indicate that process innovations in
enterprises were implemented half as frequently as product innovations. Marketing and organisational innovations were least frequently implemented. According to the authors of the report, this means that companies do
not fully appreciate the potential of productivity related with the improvement of business processes, increasing
marketing skills and strengthening organisational practices.
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The aim of this article is to present selected consumer trends identified in the context of
considerations concerning innovation and innovativeness of enterprises in the food industry.
The author of the article emphasised selected problems related with the research subject, indicated the consumer role in creation of innovation and presented selected trends of changes in
consumption. The considerations are based on studies of domestic and foreign publications,
scientific journals and the Internet. The author of the article also used her experience gained
while preparing the opinion about the innovativeness of enterprises in the food industry.
Selected problems of the innovativeness of enterprises in the food industry
In reference publications, innovations are regarded as a necessary element for effective
operation of an enterprise, which is significant to its value and “which is strictly correlated
with the company’s competitiveness, being its determinant” (Szymański 2013, p. 81). Innovation is the entity’s capacity to develop, implement and absorb new solutions, ideas and methods (Porter 1990, Drahoš, Maher 2004). When considering innovation it is necessary to mention the inextricably linked concept of innovativeness, which refers to the implementation of
innovation as novelty3. According to the glossary of terms concerning Innovation and Technology Transfer (Matusiak 2011, p. 119), innovativeness is “a feature of business entities or
economies, which refers to their capacity to create, implement and absorb innovation. It involves active engagement in innovative processes and taking actions leading to innovation”.
By active engagement in innovative processes and taking actions leading to innovation entities can gain measurable economic benefits, i.e. make profits, which will increase their significance and authority in the market environment. Actions leading to innovation bring benefits not only to entities but also to regions as they cause development of the national economy
based on knowledge and innovative policy (Drucker 1992, Janasz 2003). This trend can be
observed both in developed and developing countries (World Bank report)4. Since 2014 Poland has been classified as an economy oriented to effectiveness and innovations5. As J. Eaton
and S. Kortum (1997) indicate, maintaining the competitive position of enterprises and entire
economies on the contemporary market requires an adequate level of innovation and rate of
its development in combination with technology. This depends on an entity’s or country’s
resources and whether they can be used for making innovations. Market entities’ passive attitude to innovation may inhibit their development (they become less competitive) and the development of the region and in consequence, the development of economy.
Enterprises operating in the food market strive to constantly increase competition. In consequence, they prepare and implement different product innovation strategies. This results in
products which have different degrees of novelty and originality. It is very difficult to be innovative in the food sector. Enterprises make primary and secondary innovations, the latter
being much more common. Incremental innovations prevail over radical ones. This situation
is caused by the willingness to copy and adopt “proven” steps taken by market leaders. However, these actions are not void of creative elements, because they are planned, regularly modified and improved. D. Sobotkiewicz and P. Waniowski (2006) stress that completely new
products amount only to about 10% of all innovations. These innovations require that their
authors have strong research bases.
3

Innovative Economy Operational Programme (IEOP) 2007-2013, p. 5.
http://www.worldbank.org/pl/news/press-release/2012/02/09/innovation-and-technology-can-help-sustain-fastgrowth-in-emerging-europe (retrieved: 28 November 2016).
5
According to the data published in 2015 by the Polish Agency for Enterprise Development (PARP) in the “Report on the Sector of Small and Medium Enterprises in Poland between 2013 and 2014”, innovation-oriented
countries were defined as the countries which may maintain high salaries and adequate living standard only
when enterprises can compete by offering new, specialised products and other innovative solutions. In 2014
Poland was classified as an effectiveness-oriented economy. Analyses of this report provided results for innovation-oriented countries as the group of countries which Poland wanted to join.
4
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It is necessary to stress the fact that the food sector in Poland could not flourish or expand
without changes in the innovativeness of the entities operating in this market. As far as the
time perspective is concerned, the development of the industry started earlier, even as early as
the 1990s, when the political system changed – the totalitarian system was abandoned in favour of democracy and market economy. This change involved numerous transformations,
and adjustment to new conditions and requirements at national, regional and local level. Poland opened to the world. Another important step was Poland’s accession to the European
Union (EU). Joining the EU structures and economic system resulted in changes, such as progressing specialisation of production, high quality of food products, diversification of production and markets, changes in the employment structure, processes of concentration and consolidation, new opportunities to acquire funds under external financing of investments.
Innovativeness (the development and implementation of innovations) is considered to be
the driving force of economic growth. It gives a possibility to achieve high standards in business (efficiency and profitability) and improves the quality of life. Many companies are not
usually ready for this undertaking and the risk it involves. This thesis is confirmed by the results of research conducted on entrepreneurs – innovativeness is of little significance to gaining competitive advantage (World Bank Group 2015).
The significance of the consumer to innovation
21st-century consumers are demanding because their choice of food products depends on
considerably diversified factors. It is not only the product appearance and taste that matter but
also the attributes which may create additional value for consumers (a combination of benefits). Consumers are increasingly often interested in the processes of production and distribution and they want to know not only how the product was made but also which ingredients
were used for its production. They pay particular attention to the origin of these ingredients
and concentrate on services provided before, during and after the sales. Consumers’ increasing interest in innovation is an example of evolution in the attitude to innovations (Gutkowska
2011, Pee 2016).
K. Gutkowska (2011) and T. Zalega (2015) perceive consumers’ innovativeness as a specific trait of their personality and the consistency of action. It is the capacity and readiness to
purchase new products and services. Consumers stimulate the industry to make changes and
improve products. In a way they initiate changes in the products offered. More diversified and
better educated consumers, who expect higher quality standards, force entrepreneurs to notice
certain individualism, which is so difficult to achieve nowadays.
Consumers’ market behaviours are a strong determinant, which is taken into consideration
in the innovation creating process (Gutkowska 2011). The most active and inventive product
users are willing to take part in the creation process. They show their big interest in the product (Kall, Sojkin 2008). Taking clients’ needs into consideration, maps of the consumption
chain can be a useful tool for creating innovation, because they contain important information
about consumers’ needs and preferences. This tool is the solution which entrepreneurs can use
when choosing supported innovation (based on data collected and analysed). This is an important element strengthening the formulation of trends in the innovativeness policy within a
business entity. Innovation maps can be widely used, all the more so that they do not require
considerable substantive and organisational outlay.
New needs are constantly generated in the market environment. There is a tendency to
shorten the life of products, which is undoubtedly caused by the development of innovations
and implementation of new technologies. The vector of the “objects of consumers’ desire” is
shifted towards new impressions and experiences (Goszczyńska, Górnik-Durose 2010). The
advantage of this tendency is the fact that it favours the idea of sustainable consumption. Consumers’ increased attention to social, economic and environmental issues makes companies
build their credibility and improve their image offered to clients and business partners. What
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becomes increasingly important in the generation of sustainable products and services is open
innovation combined, for example, with the concept of sustainable consumption (Arcese et al.
2015). However, the promotion of sustainable consumption is only one of possible trends in
innovation. Many innovations lead to consumer attitudes. According to M. R. Salomon
(2006), innovation can be positively received (regardless of the fact how significant the
changes in behaviour caused by innovation may be) on condition that it is compatible with
consumers’ lifestyle, giving them an opportunity to try products, which should be simple and
noticeable and they should provide a better offer than other goods in a particular branch.
Many large companies start using e-commerce business-to-consumer platforms to create
new, more innovative and marketable products together with clients. Pee (2016) stresses the
fact that empirical evidence for the client’s influence on creation is still rare (open innovations, crowdsourcing – a form of consumers’ integration in the process of creating values).
The idea of creation can be stronger when it does not involve the decision to create. Participation in the creation of a product at the design stage may affect its innovativeness, whereas at
the stage of commercialisation it may have stronger influence on the sales of a product. However, we can expect that in the future companies will increasingly engage clients/consumers in
the process of product creation.
Selected consumer trends identified in the context of innovation
The analysis of consumer trends is a tool that enables observation of market processes,
e.g. changing lifestyles, habits and cultural trends (Mróz 2013). Trends provide inspiration for
the development of innovative solutions (e.g. concerning utility and quality traits of products
or managing procedures applied by food producers), processing and adjustment of products in
response to consumers’ requirements and needs (both real and imaginary needs; existing and
created needs). Trends of changes in consumption influence the development of production in
terms of the innovativeness of market entities. There are numerous phenomena observed in
the area of consumption and the rate of consumer changes is very high. In view of these facts
it is natural that consumer trends need to observed and investigated.
One of the interpretations generally defines trends as the “process of change, which is approached from the psychological, economic or social perspective. It may have short-term or
long-term character and regional or global range” (Vejlgaard 2008, p. 9). According to B.
Senauer, E. Asp, J. Kinsey (1991, pp. 58-59), “the trend indicates general movement or the
direction of changes in attitudes and behaviours, which is characterised by strength and durability in relation to changes in the course of general patterns of consumption”. The authors
defined it as a mature fashion, which was tried, accepted and adopted by a considerable number of people. When we refer this approach to consumer behaviours, we can say that it concerns particular directions of changes in “model’ consumers” lifestyles and it acts objectively,
regardless of one’s will and awareness. Trends in consumption are usually caused by the
broad influence of different environmental factors, e.g. economic, social, political and technological factors, on purchasers’ behaviours. In consequence, this leads to changes in patterns
and models of consumption (Zalega 2013). The direction of a trend can be measured by
means of indicators, measuring scales and indexes (Mróz 2013). It is characterised by certain
momentum and durability (Kotler, Keller 2012). Some fleeting fashion trends change into
trends lasting a few decades or even centuries.
Enterprises develop their activity under heavy pressure of time. A. S. Clausi6 (1999)
stressed the fact that sometimes a product was ahead of its times and consumers did not ac6

Clausi presented three stories describing the introduction of new food products to the American market. He
gave three examples of products which satisfied or did not satisfy consumers’ expectations. These were: breakfast cereals with lyophilised fruit (strawberry, peach and bilberry), Gainsburger – dog food similar to a hamburger, Tang Breakfast Beverage – a granulated breakfast drink.
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cept it although it was very good technologically and consumer needs and requirements were
well recognised. Innovations which clients do not accept at a particular time may be abandoned for many years. However, later other companies may successfully launch them, having
gained experience and drawn conclusions from earlier failures.
Considerable transformations occurring around the world favour the fragmentation of
consumption and development of trends, which rapidly become absorbed in different geographical zones and subsequently, they are processed and differentiated. Enterprises must
react to challenges resulting from trends. When a trend finds a susceptible ground, it is accepted under specific macroeconomic conditions. Then it is strengthened and begins to develop, being surprisingly strong and popular.
In view of the considerations presented in this elaboration, it is necessary to pay attention
to the significance of strongly outlined trends of changes in consumption, which developed in
combination with product innovations. The following trends in food development are presented below: functional foods, convenience foods and minimally processed foods.
Functional foods. Scientific research centres and agri-food enterprises conduct investigations to improve the nutritional value and sensory quality of products offered on the market.
One of the aims of these investigations is to develop the technological processing methods
which will give a possibility to offer new quality, health-promoting products on the market.
The food products which were specially designed, are characterised by proven (documented)
health-promoting values and have the form of normal food consumed as a regular diet component are defined as functional foods (Krygier 2011). Functional foods appeared in the mid –
1980s in Japan, where research on these foods started and later it resulted in industrial production (Janicki 2001). Japan was the first country to launch a new category of food with positive
effect on human health under the FOSHU programme (Food for Specified Health Uses)
(Menrad 2003). Educational actions and promotional campaigns aimed at increasing consumers’ awareness and developing their positive attitudes to food favour the interest in functional
foods.
Functional foods are classified according to specific ingredients. The following categories
are distinguished: enriched food, high fibre food, probiotic food, low energy food, energising
food and low cholesterol food (Academy of Nutrition and Dietetics, USA7). Functional foods
have caught on in the US and Europe (the United Kingdom, France, Germany, the Netherlands, Poland). The demand for this food can be observed in the regions where people have
higher income. Due to the definitions of functional foods and due to the fact that they comprise a wide range of foods with bioactive components companies often use them in their
marketing actions. However, sometimes they are mistaken and misunderstood by consumers
(Florea et al. 2016), as was proved by the results of other European studies (Menrad 2003).
There is a trend in communication between enterprises and the market – companies give nutritional information on product labels. Thus, consumers can read about the health-promoting
properties of food and see special symbols, which help them choose this food.
Innovations concerning functional foods can be observed in many branches of the food
industry in Poland. They are a response to consumers’ interest, growing awareness and attitudes to health-promoting values as well as their health care (Gutkowska 2011, Soboń 2015).
Innovations in this food category consist in offering products containing substances of high
nutritional value and characterised by specific properties. Apart from changes in the nutritional value, the offering of these products usually involves technological and sensory changes.
Producers of baked goods have seen the possibility of health benefits resulting from the consumption of a particular type of food. Innovative production technologies based on wholemeal flour and functional additives (e.g. bran, sunflower seeds, pumpkin seeds, sesame seeds,
spelt, flax seeds) improve the health and baking value of baked products (Borowska, Rejman
7

www.eatrightpro.org. (accessed on 17 November 2016).
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2011). Crispbread producers increasingly often promote products with natural ingredients,
e.g. buckwheat, evening primrose or inulin. The extrusion technique combined with different
ingredients, e.g. black caraway, young oats, bran or buckwheat hulls, used in the technological process enable crispbread producers to make high-grade, ready-to-eat products, which are
void of the possible effect of antinutrients. Bread products with dietary fibre, enriched with
cultures of lactic fermentation bacteria, oily seeds and calcium are classified as functional
baked products with health-promoting properties (Jeżewska-Zychowicz 2015). A wide range
of meat products are also classified as functional foods as they combine probiotics, prebiotics,
dietary fibre and inulin (Kozań et al. 2012). The dairy sector has also made considerable
achievements in this area. There are low-lactose products (due to children’s allergies) and
products enriched with Omega-3 fatty acids available on the market.
The demand for functional foods will grow not only as a result of increasing health and
nutritional awareness among consumers, but also due to the support provided by scientific
research institutions to entities in the food sector (Achermowicza 2009, Tomaszewska et al.
2014). However, the lack of a precise approach to the term of functional foods and consumers’ difficulties identifying these products may be a strong barrier to their development.
Convenience foods. Another strong and well-established trend determining the development of innovations is convenience foods. Since the 1970s the production of convenience
foods and ready-to-eat foods has been increasing all over the world (Grunert 2012). “Convenience foods are the food products which require minimal work and short preparation time to
be ready for consumption” (Janicki 1993, p. 228). Convenience foods offered on the market
are usually processed and preserved food products, which usually require minimal and short
technological preparation (e.g. heating, defrosting, diluting) at home or at work before they
are ready to be consumed. The foods can be quickly prepared due to the lack of time limits,
place limits and the context of the situation in which they will be consumed. They can be used
as the main component of a meal or a snack eaten during the day, depending on consumers’
approach and acceptance.
In reference publications products categorised as convenience foods are classified according to their readiness for consumption, the method of preservation and the approach to package (Świderski 2003, Górska-Warsewicz 2007). These issues are crucial to the convenience of
food preparation, which is an important determinant affecting the choice of food (Steptoe,
Pollard, Wardle 1995, Scholderer, Grunert 2005, Adamczyk 2010). Consumers are satisfied
with convenience foods, including various products available in bulk as well as premium
products (easy-to-use semi-prepared foods, frozen foods, instant foods, fast foods, snacks,
takeaway foods). The results of the research conducted by N. Kahma et al. (2016) show that
there are national similarities and differences in convenience foods. The results confirmed that
saving time was the main motivation for the consumption of convenience foods. The influence of other aspects analysed in the study was dispersed and factors such as low costs, the
health and taste consequences of convenience foods and the convenience of consumption differed in the group of countries under analysis. In four Scandinavian countries (Denmark, Finland, Norway and Sweden) women used less convenience foods than men. In Finland and
Norway older respondents used this type of food less often than young ones. People living
alone were the most frequent consumers of convenience foods. Education and occupation
were of low significance to the consumption of convenience foods. The study conducted by
A.I.A. Costa (2003) on Dutch people aged over 55 years showed that the respondents used
convenience foods to save the time necessary for preparation of a meal and because they did
not have cooking skills. Greater confidence and higher self-esteem resulting from the preparation of one’s own meal from convenience foods were significant factors determining the
choice of these products.
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According to G. Adamczyk (2010), the development of this segment of food in Poland is
significantly determined by macroeconomic variables, such as favourable economic climate,
development of market economy, rich and diversified market offer, adoption of consumption
models from Western European countries, development of technological innovations (development of food preservation methods, increased food processing, new systems controlling the
quality of products, quality of organisation and food safety). Apart from the macroeconomic
factors, the popularisation of convenience foods can also be attributed to consumers, who underwent transformation. There have been changes in consumers’ lifestyles, more intense contacts with other cultures, better education and increased nutritional awareness. The value of
time has increased and the living standard has improved. The income of socioeconomic
groups has increased and become diversified. There have been changes in purchasing preferences, freedom of choosing and purchasing a variety of products available in different forms
in retail outlets of various formats. Consumers have manifested diversified expectations concerning the offer, purchasing method and consumption of products. There have been changes
in the structure of households. People in Poland have become more active economically, e.g.
in their leisure activities, proportions between working time and free time, occupational activity, family model, availability. The increasing pace of life, convenience, individualisation of
consumption and multitasking favour the search for these products and their consumption.
Minimally processed foods. Consumers are interested in the degree of food processing
(Świderski 2003, Chen, Anders, An 2013, Sillani, Nassivera 2015). However, an ordinary
consumer finds it difficult to distinguish between food categories and highly or minimally
processed products, for example, lasagne (pasta with cheese) as a ready-to-eat product, dried
pieces of apples, tomatoes or mushrooms, brown bread or home-made soup (sold in jars or
cartons). According to the spokesman of the Academy of Nutrition and Dietetics (USA), the
largest organisation of food and nutritional experts, when we talk about processed food, it is
necessary to define processing. Depending on the degree of processing, we can distinguish the
following groups, ranging from minimally to ultra-high processed foods (Wolfarm 2016):
- minimally processed foods, e.g. vegetable salads, roasted nuts, simply prepared products,
refined for consumer convenience;
- highly processed foods (peak to lock), e.g. tinned tomatoes, frozen fruit and vegetables,
tinned tuna; these products ‘block’ the nutritional value and freshness;
- foods with additives improving flavour and consistency, such as sweeteners, seasonings,
oils, colouring agents and preservatives, e.g. spaghetti sauce sold in jars, salad sauces,
cakes;
- ready-to-eat foods, e.g. crackers, muesli and cold cuts (highly processed products);
- ultra-highly processed foods, e.g. frozen pizza and other frozen or ready-to-eat meals,
which only require heating in a microwave oven.
It is thought that the technology used in the food industry causes health problems. Consumers have a low opinion about processed food because it causes a wide range of diseases of
civilisation, circulatory system diseases (e.g. hypertension) and higher incidence of type 2
diabetes (Wolfarm 2016). The success of new technologies depends on consumers (Chen,
Anders, An 2013). S. Sillani and F. Nassivera (2015) stress that consumers stimulate food
innovations, which result in improved food quality and nutritional value. They have critical
attitude to the technologies, which in their opinion, involve excessive modification of the
original product and may be dangerous to health and the natural environment. Consumers’
increased awareness results in higher demand for the food which is thought to be good for
health. On the other hand, it causes consumers’ reduced interest in the food which they think
is void of positive effect on health or which may have negative effect.
Consumers commonly search for unique values so as to be different from other people.
While shopping more and more consumers read information on product labels. There is grow41
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ing significance of the best-before date among the factors that are decisive to the choice of
products. Consumers want original and natural products with a relatively short best-before
date. There is a conflict of expectations here. This issue can be easily illustrated with traditional, regional products, which are offered as fresh products, whereas their best-before date is
extended (Nicoli 2012). Consumers need to face difficult nutritional choices and make a decision or answer the question whether they prefer highly or minimally processed food.
The terms ‘minimally processed’ or ‘low processed food’ can be defined in different
ways. In the context of more conventional technologies, minimal processing consists in using
the technology which gives a possibility to retain the nutritional and sensory values of food by
making it less dependent on heat as the chief preserving procedure (Menichelli et al. 2012). It
is interesting to observe the fruit and vegetables category to analyse the market offer referring
to this trend of innovations. In Poland we can see a rising trend in the consumption of minimally processed fruit and vegetables, which follows the tendency observed in Italy. Studies
on minimally processed foods concentrate on their microbiological quality, safety, processing
and packaging (Allende et al. 2006, Alves de Azeredo et al. 2011).
Consumers’ interest in minimally processed foods is the result of their evolving habits,
nutritional behaviours and attitudes. This trend will be becoming more intense due to the emphasis on food quality and safety, increasing importance of the food origin and methods of
production. Many consumers want ‘genuine’ products and authentic food. They search the
market for as natural forms of products and meals as possible within a particular geographical
and economic range. Therefore, producers need to show that they particularly care about the
regulation and communication of methods of production, face consumers’ apprehensions and
retain market credibility. As results from the analysis of niche markets in Poland, such as the
organic food market and the market of regional and traditional products, certification and labelling systems combined with marketing communication can be indicated as effective instruments causing positive changes in consumers’ behaviours.
In view of the changes and consumer trends (both those presented in the article and a wide
range of other trends observed by researchers) on the food market it is important to ask the
question which trends will be the most important in the food industry in the future. As we
observe food producers, we can see that they approach the issue of food quality by taking
greater care of the ingredients, materials, methods and technologies of production as well as
convenience (simplicity and easiness of use). They use various research methods to learn
more about contemporary consumers and understand their behaviour. Online shopping for
food is another developing tendency, but its share is still low in Poland. It is a challenge for
the future. The author of the article is concerned about the value food enterprises and dealers
offer to consumers to be successful on the market and what sort of products a food-conscious
consumer will choose. These trends will develop in the future and they will be powered by the
demand of consumers, whose interest, awareness and requirements concerning food and nutrition are growing. It is interesting and valuable to continue considerations concerning consumers and ask them the questions which types and groups of products they would like to consume in 5 or 10 years and how they see shopping in the future. These issues will be discussed
in separate studies determining trends in food consumption from the consumer’s perspective.
Conclusions
The issue of innovations and innovativeness of enterprises and the identification of trends
of changes in consumption are complex problems characterised by many aspects. Contemporary enterprises are forced to undergo diversification. They create an additional value of products and they inculcate consumers with benefits which go beyond the regular attributes and
functional benefits of products. Enterprises operating in the food market become engaged in
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diversification through innovations. Consumers’ demand and interest combined with consumption trends are significant factors stimulating action in this area.
Product innovations result from consumer trends (directional changes in consumer behaviours) and they are the predominant trend of innovations in the food industry. The food sector,
food producers and food processing enterprises respond to consumer trends, but they less often create and anticipate these trends. The offer of innovative, functional, convenient, minimally processed and health-promoting products is increasing. Trends provide inspiration to
develop and adjust products according to consumers’ needs and expectations. The high dynamics of the food market combined with trends of changes in food consumption and innovations, especially product innovations, justify companies’ interest in these innovations because
they constantly generate new needs. It is necessary to observe and research consumer trends
because they determine the development of innovations. We can be sure that we will never be
short of new products because the need to stand out and meet consumer expectations, requirements and demands will inspire their development.
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Metody uelastyczniania wydatków budżetowych państwa
Streszczenie
Wydatki budżetowe są głównym instrumentem wykonywania zadań państwa. Cechą
struktury wydatków budżetu państwa w Polsce jest wysoki udział wydatków sztywnych
(prawnie zdeterminowanych). Ich przeciwieństwem są wydatki elastyczne umożliwiające
finansowanie nowych wyzwań stojących przed państwem. W artykule podkreśla się potrzebę
przeprowadzenia reform zwiększających „pole” podejmowania w miarę swobodnych decyzji
w ramach polityki budżetowej oraz omawia się sposoby uelastycznienia wydatków budżetu
państwa.
Słowa kluczowe: budżet państwa, polityka budżetowa, wydatki sztywne, wydatki elastyczne
Methods of increasing the flexibility of state budget expenditure
Abstract
Public expenditure is the main instrument for performing the tasks of the state. In Poland,
the structure of public expenditure is characterized by a relatively high share of fixed expenses. It is the opposite of flexible expenses used for funding new challenges to be dealt with by
the government. The paper emphasizes the need to carry out reforms to expand the "space"
for free decision-making in terms of budgetary policy. It also discusses methods of increasing
the flexibility of the state budget expenditure.
Keywords: state budget,

budgetary policy, fixed expenses, flexible expenses

JEL CODE: H50, H61
Introduction
State budgetary policy is to manage income, revenues and expenditures of the state budget
in order to achieve the social and economic goals set out by the government and parliament
(Fedorowicz 1998, p. 7). The main instrument of pursuing this policy is the state budget,
whose functions include: redistribution of revenue, allocation of budgetary resources and stabilization of the economy. Public expenditure is the main instrument for implementing the
allocation of public finance functions, including the state budget. From a legislative point of
view, budget expenditure encompasses the financial resources allocated by the government
and parliament to maintain state authorities and bodies, and meet the ultimate and nonreturnable needs of the public, both through organizational functions and the provision of
public services to individual beneficiaries, all based on democratic and public decisions made
in the name of common good (Dębowska-Romanowska 2010, p. 119). The economic sense of
budgetary expenditure consists in the use of part of GDP for the purposes of satisfying collective social needs and other goals specified in the social and economic policy of the state
(Owsiak 2005, pp. 19-32).
Budget expenditure has always been the subject of research by economists, but recent
years have seen increased interest in this economic category, also among lawyers. The rank of
expenditure as a measure of state budgetary policy grew in significance after Poland’s accession to the European Union as, in doing so, the instruments of monetary and budgetary policy
became limited. Given that taxes in the EU are harmonized and the budget deficit and public
debt are subject to the restrictions of the Maastricht Treaty, the main role is assumed by budg46
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et expenditure (Kasperowicz-Stępień 2011, p. 84). The 2008 economic crisis, along with the
measures taken to overcome it, have had a negative impact on the outcome of EU budgets.
Initially, in many of them, as a result of increased spending or a decline in income, the budget
deficit increased. Implementing solutions to limit budget expenditure is currently underway,
which further adds to the importance of the level and structure of these expenses.
The purpose of this article is to assess the structure of state budget expenditure in Poland
from 1997 to 2015 in terms of the possibilities of the flexible development of these expenses
by governmental authorities and the presentation of new budgetary policy instruments aimed
at making budget expenses more flexible. The following thesis was adopted: the effects of
implementing new budgetary policy instruments will only be visible in a few years.
National and foreign publications were referenced throughout this article. Given that the
issues at hand are relatively modern, these were mainly documents developed under the auspices of various public institutions. Data on the amount and structure of state budget expenditure was derived from statistical yearbooks of GUS (Polish Central Statistical Office), reports
from the Ministry of Finance on the implementation of that budget and from opinions on draft
budget plans commissioned by the Chancellery of the Senate.
This article is structured as follows: following the introduction, the basic spending principles within the state budget were presented; later, the concept of fixed and flexible expenses
was defined. The next section discusses the amount and structure of state budget expenditure
in Poland and presents ways of making budget expenses more flexible. The conclusion addresses the objective and the main thesis assumed in this paper.
General principles of state budget expenditure
The size and structure of state budget expenditure is on the one hand determined by
(Kosikowski 2011, pp. 108-109): type of state system, scope of state funding of public tasks,
scope and state of public finances (economic conditions), degree of centralization of organization of public finances (number of special-purpose funds), level of decentralization of public
finances, and level of budgetary revenue. Historical and social determinants also influence the
level and structure of these expenses. These determinants are social customs and expectations
towards the state regarding the fulfillment of material and social needs. Then, there are geopolitical determinants that result in additional burdens on the state, such as membership of international economic and military organizations. Equally important are the legal regulations determining the amount of these expenses.
The principles of budget spending, which are considered on the theoretical basis, are more
or less accurately reflected in national and international legal regulations. In Poland, these
rules were contained primarily in the 2009 Public Finance Act and they include (Wójtowicz
2011, pp. 139-140; Piotrowska-Marczak 2012, pp. 4-5):
 general principles of financial management of public finance entities (principles of budget
planning and implementation);
 quantitative spending limits of different expenses,
 expenditure rules (anchoring1, temporary expenditure rule in 2011-2012, and since 2013
stabilizing expenditure rule amended as of 2016),
 rules relating to the budget balance,
 standards on the amount of State Treasury debt and public debt,
 regulations for prudence procedures and recovery program.
Budget as a financial plan of the state should meet the requirements defined in the form of
the so-called budgetary rules. One of them is the principle of flexibility, whereby the budget
should allow for modifications in the amounts it contains, such as updating the amount of
1

Budget anchoring was to apply in 2006-2009. Under it, the state budget deficit was to never exceed PLN 30
billion a year.
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certain expenses, reallocation of budget appropriations, use of budgetary reserves and extrabudgetary income.
Fixed expenses – an attempt to explain the concept
State budget expenditure is varied and can be systematized according to different mutually
complementary and interchangeable criteria. It is interesting and important to allocate state
budget expenditures from the standpoint of the possibility of the government and parliament
to exert influence on them (the criterion of the legal nature of expenditure). Under this view,
expenses are divided into: fixed (determined, obligatory, related) and flexible (variable, remaining, discretionary).
There is no legal definition of fixed expenses, nor is this concept properly elaborated in
the literature. It also is not referenced in GUS statistics. In government documents (e.g. draft
budgets and reports from the Council of Ministers from its implementation), this term appeared around 1999, but its meaning was never clarified.
Fixed expenses are the part of state budget expenditures that the government is obliged to
bear under national law, international and court agreements and rulings (Echeverry, Bonilla,
Moya 2006, p. 2, Ruśkowski 2015, p. 11). T. Dębowska-Romanowska (2010, p. 127) defines
fixed expenses as "the amount, time and mode of financing that are defined so that they exclude, wholly or substantially, the decision-making (political) power of the public authority
authorized to represent that public entity in the field of financial sovereignty (autonomy) in
the sphere of expenditure policy". Recovery of this sovereignty can only occur after repealing
or amending the rules that create them in the first place.
Most authors equate fixed expenses with legally determined expenditure (e.g. Owsiak
2005, pp. 575-576)2. The legal determination may consist in determining the amounts of individual expenses in legal regulations or rules for calculating the amount of specific expenditure. It does allow for adjusting the amount and direction of the expenses against economic
and social realities3. It also prevents the rationalization of spending (Dębowska-Romanowska
2010, p. 127).
Determining the list and amount of fixed expenses is a daunting task for at least two reasons. There is neither the catalog of these expenditures nor the list of regulations, agreements
or rulings that impose the obligation to bear them, whereas the Ministry of Finance often
changes the way the state budget spending is presented in reports on the implementation of
the Budget Act. I will therefore not go beyond indicating these budget expenses which are
traditionally referred to as fixed (e.g. Owsiak 2005, p. 576; Szpringer 2006; Russel 2010,
Budzyński 2011).
Fixed expenses are expenditures for servicing the Treasury debt. They derive from the
concluded agreements and are shaped by the exchange rate fluctuations. Failure to service
debt service would mean loss of credibility on the financial markets, which would hinder future borrowing and would also entail a number of negative consequences for undermining
citizens' trust in the state. These expenses also include subsidies for FUS and KRUS. Withdrawing these subsidies would threaten the collapse of the entire social security system
(Owsiak 2005, p. 243). The same is true of grants for PFRON (Polish National Disabled Persons' Rehabilitation Fund. In addition, fixed expenses include: subventions and sometimes
subsidies for local government units4. This is because the amounts contained in the Budget
Act for the payment of subventions are – and may be for subsidies – the grounds for claims
2

Unlike C. Kosikowski (2011, p. 114).
Fixed expenses are only one manifestation of the ongoing process of limiting political freedom in spending
public funds. Another example is public procurement law and regulations on public assistance cases. The rules
on the spending limits, such as determining the allowable amount of the budget deficit, are similar in that regard
(Dębowska-Romanowska 2010, pp. 128-129).
4
This remains nonetheless debatable (see Kańduła 2005, pp. 132-133).
3
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made by these units (Dębowska-Romanowska 2010, p. 137). Expenditure on road infrastructure and national defense also falls within the scope of fixed expenses, and so does expenditure such as family benefits, alimony benefits, social benefits, various allowances and vouchers (e.g. for family, nursing and childcare), expenditures commissioned to ZUS and KRUS, as
well as social insurance and health insurance contributions covered by state budget (e.g. for
non-professional soldiers, caregivers of sick family members, parents on parental leave). Similarly, the expenditure on pension benefits paid out from the state budget for the so-called.
uniformed services (soldiers and officers, e.g. customs officers), and the salary of the judges
and prosecutors at rest, belongs to fixed expenses. They also finance the offices of the chief
executives of state authorities, the control and protection of the law and the judiciary5. Furthermore, they include expenses for subsidizing the purchase of housing loans and the reimbursement of the guarantee premiums paid to the savers on the housing savings books. This
group also includes expenditure for contributions to the EU budget and for financing projects
with EU funds. T. Budzyński also includes in this category the expenditures for the subsidy
fund located at Bank Gospodarstwa Krajowego, although it seems incorrect given that the
amount of these expenses is determined annually in the Budget Act (Act ... 2002).
The nature of expenses on remuneration in the state budgetary sector and their derivatives
is unclear. The Ministry of Finance (2010, p. 45) and some authors (Owsiak 2005, p. 576)
classify them as flexible expenses, but they seem to better fit fixed expenses (DębowskaRomanowska 2007, p. 291). This is because they are based on legal regulations (Act ... 1999).
where the principle of wage valorization and the pay scale are determined. In some cases,
semi-fixed expenses are defined within fixed expenses, with the total amount of expenditure
dependent on the number of beneficiaries (Markiewicz, Siwińska 2003, p. 6). Semi-fixed expenses may also encompass state budget expenditures for multiannual programs and subsidies
for local government units (especially for commissioned tasks) etc. (Ruskowski 2015, p. 12).
When discussing fixed expenses, one should pay attention to their characteristic features.
The main determinant of fixed expenses is legal regulations (legal provisions, ruled sentences,
signed contracts). These expenses are also conditioned by historical factors, such as the customary annual indexation of benefits paid from the state budget. They further derive from the
state's membership of international economic and military organizations and from contracts
concluded. They involve political struggle because, even in light of the failure to fulfill all of
the campaign promises, their impact on the structure of spending is undisputed. The fixedness
of expenses limits the possibility of using them as discretionary instruments of state stabilization policy.
Fixed expenses must be budgeted in the appropriate amount and incurred irrespective of
the socio-economic situation of the state and the will of the Minister of Finance. They can be
reduced only by changing the relevant legal provisions and renegotiating the agreements.
Changing the size of fixed expenses is only possible in the long-term perspective. This characteristic means that these expenses limit the options of state authorities for optimal use of
budget funds as they "bind" these bodies already at the planning stage. This can be detrimental from the point of view of improving the efficiency of expenditure, the level of what is
known as pro-development spending, and the possibility of emergency state intervention (in
times of natural disasters, economic crises) (Russel 2010, p. 6). In addition, in the event of a
need to cut spending in order to keep budget deficits within the set limits, "the possibility of
expanding these limits is narrowed and, consequently, it proves quite distressing to those
mainly managing flexible expenses" (Szpringer 2006, p. 30).

5

Financial plan drafts of these entities are included in the draft budget act and usually has not been subject to
evaluation by the Council of Ministers or adjustment during parliamentary works. For several years, these expenses have been reduced in a discretionary manner by the parliamentarians.
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On the other hand, the share of flexible expenses in budget expenditure determines the actual extent of freedom in allocating public funds for the implementation of public authority
tasks. Flexible expenses reflect the government's and parliament's choices resulting from the
hierarchy of socio-economic policy goals. These expenditures mainly include: subsidies for
local government units (although T. Dębowska-Romanowska argues differently on this matter) and other entities forming (e.g. public universities) and not forming the public finance
sector (e.g. non-governmental organizations, business entities), current (material) expenditures of state budgetary units and property expenditures. Sometimes they also include salaries
and benefits for state officials (Szpringer 2006, p. 30, Owsiak 2005, p. 576, Kosikowski 2011,
p. 120). The flexibility of some expenses is a relative term because in relation to some of
them there are legal norms entitling to their receipt. Flexibility, in their case, is the issue of
freely determining the amount of expenditure, rather than its occurrence at all (Kosikowski
2011, p. 120).
State budget expenditure in 1997-2015
Figure 1 shows the amount of state budget expenditure in 1997-2015. In the period under
review, there was a nominal increase in state budget spending.
Figure 1. State budget expenditure in Poland in 1997-2015
350
300

250
200
150

100
50
0

Budget spending in PLN

Budget spending in relation to GDP

Source: own study based on reports on the implementation of the state budget for the relevant
years and verified estimation of gross domestic product for the period of 2010-2015
(www.stat.gov.pl, retrieved 21.10.2016).
Only in 2010 and 2014 there was a nominal decrease in these expenses. A sharp increase
in state budget expenditure occurred in 2001, having arisen from three factors: 1) the need to
settle the liabilities resulting from the poor planning of the pension index in 2000, 2) repayment of outstanding state liabilities towards banks, mainly under the guarantee for housing
savings books and interest on housing loans, 3) mistakes made in budget planning (income
revaluation), which coincided with the economic downturn (Wernik 2007, p. 206). The drop
in spending in 2010 was associated with the "freezing" of wages, whose effects in the following years were balanced out by the increase in their number (Baran, Sawulski 2016, p. 16). In
2014, the expenses amounted to PLN 312.6 billion and were 2.6% lower than in 2013, although their value was artificially lowered by approx. PLN 17.1 billion by transferring to FUS
PLN 8.9 billion in the form of a loan (treated as disbursement, not expense) and reducing the
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expenses on servicing the Treasury debt as a result of the takeover and redemption of treasury
bonds held as assets of open pension funds transferred to ZUS (Wernik 2014, p. 8, 18).
The measure of budget spending is its relation to GDP. At first it accounted for about 22%
of GDP, from 2004 it was at around 22% as well. Since 2011, these expenses account for less
than 20% of GDP, which indicates their stability.
In the analyzed period, except for the years 1997-1998, fixed expenses dominated the expenditure of the state budget. These expenses grew in absolute terms as well as in relation to
total state budget spending (Figure 2). For instance, in 2001, they were over PLN 113.0 billion and accounted for almost 67% of total state budget expenditure. Starting from 2004, they
were affected by the obligatory contribution to the EU budget. At the same time, the classification of FUS compensation transfers was reduced due to the transfer of its part to open pension funds, known in Poland as OFE. That change triggered a reduction in the amount of fixed
expenses and a simultaneous increase in the amount of budget disbursement. The highest
share of fixed budget expenses took place in 2006-2009 when they accounted for as much as
76.1- 77.8% of total spending. A slight reduction of this share in the following two years (up
to 75%) is, according to T. Budzyński (2010, p. 32), the result of transferring some of the expenditure to the EU budget.
Figure 2. Share of fixed and flexible expenses in state budget expenditure in 1997-2015
(in %)
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Source: own study based on: for 1997-2000 (Ministry of Finance 2002), for 2001-2004 (Ministry of Finance 2005), for 2005-2011 (Budzyński 2010, p. 31), for 2012-2013 (Budzyński
2012, p. 9), for 2014-2015 (Budzyński 2014, p. 10).
At the same time, it is worth recalling that when planning the state budget expenditure for
2011, the so-called temporary expenditure rule, which consisted in the fact that the increase in
flexible expenses should not exceed 1% in real terms, introduced so as to hinder the growth of
the State Treasury debt (Ministry of Finance 2010, pp. 42-43). In 2013-2014, the share of
fixed expenses fell down to 75%, which is attributed to the impact of the disciplining expenditure rule (see Budzyński 2012, pp. 9-10), although the artificial lowering of expenditure must
not be ignored either.
Although some of the expenses classified as fixed are issued to public finance entities, the
majority is directed outside this sector. Looking at the structure of expenditures according to
their groups (Figure 3), it can be said that expenditure on social insurance and social expenses
is definitely prevailing, accounting for over 38% of all fixed expenses. About 20% of these
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expenses are subventions for local government units, and more than 12% - expenses for servicing the Treasury debt. When considering particular fixed expenses in isolation, it should be
noted that the prevailing items are: subventions for local government units, expenditures on
servicing the Treasury debt, ZUS subsidies, national defense expenditures, which altogether
constitute over 60% of fixed expenses.
Figure 3. Fixed state budget expenses structure in 2015 (in %)
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Source: own study based on: Budzyński 2014, p. 11.
The structure of fixed expenses is dominated by social expenses meant for natural persons
and their share will grow due to the implementation of the state's obligations, among others
under the "500+" program, but some of this expenditure is pro-developmental. Interestingly,
neither the most frequently criticized expenses on performing state tasks are the top budget
item as they account for less than 1% of fixed expenses. Therefore, it is impossible to consider fixed expenses at global level and not account for their diverse nature.
New ways to make state budget expenditure more flexible6
Since the share of flexible expenses in budget expenditure determines the actual extent of
freedom in allocating public funds, a large or increasing share of fixed expenses means that
"fiscal space", i.e. room for the government to act relatively freely, is being reduced. This is
unfavorable for many reasons, which necessitates finding new ways to make the budget more
flexible (Figure 4). The new methods of reducing expenditures include7: spending reviews,
reducing the scope of automatic indexation, sunset provision, establishing the "effectiveness
dividend", applying the "pay-as-you-go" rule.

6

The section uses mainly materials published by the Polish Ministry of Finance (2015a; 2015b).
The traditional ("old") methods of expenditure restraint include expenditure rules and rules relating to the
budget balance, Treasury debt and public debt, which were applied prior to 2015. Attempts are also being made
to make spending more flexible by zero budgeting and performance of tasks in the public-private partnership
formula.
7
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Figure 4. Methods for making budget expenditure more flexible
Methods for making budget expenditure more flexible
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a) A program should be understood as all ordered activities (regulations) financed from public
funds.
Source: own study based on: Polish Ministry of Finance 2015a, pp. 5-8.
The starting point to discuss new instruments of fiscal policy must involve reference to
expenditure rules. According to G. Kopits and S. Symansky (1998, p. 2), the fiscal rule is a
permanent limitation of budgetary policy reflected in budgetary indicators, indicating that
policy’s progress. The following rules are distinguished: budget balance, public debt, income
and expenditure. With the help of expenditure rules, either the amount of budget spending,
expressed in nominal terms or real terms, in a given year, or its allowed increase, are regulated. This amount may be determined, for example, in relation to expenditure from the past
period, in relation to GDP or other measures, such as the inflation index, the level of the medium-term inflation target set by RPP (Polish Monetary Policy Council). On the basis of such
rules, the budget spending limit in a given year is determined, and with the help of other instruments, so is "fiscal space", i.e. how much budget can be allocated to finance flexible expenses, including new tasks. In order for the expenditure rule to prove effective, it is necessary to review and amend the rules determining the amount of public expenditure, including
state budget spending.
Spending reviews are an examination of the directions, levels, ways of determining and
purposefulness and efficiency of state budget expenditures. Spending reviews are justified
since the applicable legal regulations, according to which the Budget Act is drafted for a given calendar year, are not conducive to political reflection on the need, effectiveness and efficiency of performing "publicly funded" public tasks (programs). Budgetary planning is governed by a historical approach: subsequent budgets are created on the basis of previous ones,
supplemented with expenditures for new tasks. The Ministry of Finance itself (2015b, p. 3)
admits that there are no comprehensive analyses conducted regarding the legitimacy of continuing tasks and financing new ones. The review should be distinguished from cuts in budgetary spending, which are usually based on a proportional reduction of all expenditures, without taking into account the impact (sometimes adverse) of such action on performing public
tasks and meeting social needs. In contrast to "cuts", reviews are made according to a specific
methodology, involving various entities (Minister of Finance, Minister responsible for a given
task / program, external experts).
Spending reviews are to increase the efficiency of the expenditure of public funds in a
given area. The review is done to assess the current expenditure policy and indicate the necessary changes. These changes may consist of:
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 relocation of funds between financed tasks (programs),
 finalizing the financing of certain tasks (programs) or financing new ones,
 reducing the total amount of funds transferred to a given area, and in exceptional and justified cases, increasing these funds,
 improving the process of spending public funds.
Two types of spending reviews can be distinguished: performance review (operational,
tactical) that allows to specify how existing services can be provided at lower costs, and strategic review that results in a change in spending priorities, reallocating funds or completing
the financing of tasks considered ineffective or of low importance. In terms of the subject of
the review, a comprehensive and selective review can be distinguished.
The decision to review various expenses was made in 2014. The spending reviews are
made jointly by the employees of the Ministry of Finance and the Ministry responsible for
achieving the objectives of the given state policy and expenses related to it. The following
have been reviewed so far (with the conclusions published): policy of housing support, subsidies for seed and planting material, financial aid for low-income families. A spending review
regarding social protection is currently under way. This review seems to be a very important
instrument of fiscal policy, given that the so-called fiscal consolidation8 may take place during the crisis. It involves: suspension of payment of benefits, reduction of transfers and tightening the criteria for granting them.
The amount of some budget expenditures is correlated with the change in prices, so the
method of spending flexibility is to reduce the scope of automatic indexation. There can be
distinguished statutory, regarding e.g. the increase in pension benefits, and custom indexation.
Influence of inflation on the size of budget expenditure is usually observed with an annual
delay since the majority of social expenditures (e.g. old-age and disability pensions) is indexed based on inflation from the previous year (Jabłecka, Jędrzejowicz 2015, p. 14).
The change in prices in the economy also affects budget expenditure not covered by indexation mechanisms, i.e. expenses shaped discretely (custom indexation). It has been assumed that budget managers, when preparing their spending proposals, treat inflation assumptions as an index by which they can automatically increase planned expenditures. The inflation forecasted for the upcoming year is used to establish nominal expenditure limits (for the
purchase of materials and services as well as investment) and values of wage indexation for
budget sector employees (Jabłecka, Jędrzejowicz 2015, p. 16).
In an attempt to make budget spending more flexible, it is proposed to de-index some of
them, i.e. to move away from their indexed valorization and lower the valorization of some
expenses. The effect of de-indexation should be to reduce the state's share in the economy (by
limiting the size of services provided) and to reduce the real value of transfers paid.
The next method of increasing the flexibility of budget spending is to establish what is
known as a "sunset provision". Such provisions are to enforce automatic termination of the
financing of a task after a specified period of time or a review of incurred expenses. This is to
push the government to make a formal decision whether to continue with certain expenses.
Such records will appear in legal acts that are the basis for making expenses for a specific task
(program). According to OECD studies, the establishment of such provisions (for smaller
8

Fiscal consolidation can be understood either narrowly and broadly. In a narrow sense, fiscal consolidation
(consolidation of the general government sector) means a statement of public income and expenditure after eliminating transfers within this sector. This prevents the double-counting of certain amounts, e.g. subventions for
local government units, subsidies for special purpose funds, and enables the correct, i.e. in line with the EU
methodology, calculation of the deficit/surplus of the entire sector and its subsectors. In a broad sense, this is a
policy aimed at reducing the budget deficit and increasing public debt. It may consist, for example, in determining the amount by which the deficit or debt should be reduced or the period during which the improvement is to
take place (Szpringer 2012). In this article, fiscal consolidation is understood in broad terms.
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programs) did not bring satisfactory results in most countries, although in some they have
been applied to all new spending upon the implementation of broader reforms.
It is anticipated that it will be possible to reduce fixed expenses in the long-term perspective if the purposefulness of making a given expense and its effectiveness are performed on an
ongoing basis. Certainly, this is not easy due to the time-consuming nature of the assessment
and the wide range and high level of generality of recommendations resulting from this type
of practice. The low usefulness of such recommendations stems from at least two circumstances: 1) only some budget expenditures are planned based on the task-based method that
enforces the statement of the purpose of spending funds and measures of the degree of its
achievement; 2) recommendations are made by experts with theoretical knowledge, but rarely
by practitioners who plan similar expenses and are responsible for their settlement. A separate
issue is the timing of the preparation of such assessments, which should be adapted to the
budget-planning procedure. It should also be emphasized that there is an asymmetry of information and divergence of objectives between the Minister of Finance and other Ministers. The
goal of individual Ministers is to increase the efficiency of spending, whereas the Minister of
Finance seeks potential savings.
Another instrument that makes the budget expenditure more flexible is the efficiency dividend, which means "a small reduction in expenditure used to reflect on the possibilities and
encourage disposers to increase the efficiency and effectiveness of spending, without prejudice to the quality of the public service provided" (Polish Ministry of Finance 2015a, p. 8).
This dividend is defined at the outset of the budget planning process, at the level of approx. 12% of administrative expenses. Its supporters emphasize that it will allow for a systematic
reduction of state budget expenditures, including administrative expenses related to the transfers for local government units and other public finance entities, while its critics draw attention to the disproportionate treatment of the smallest entities and the lack of a clear relationship between the dividend and the increase in efficiency.
The last method of spending flexibility is referred to as the "pay-as-you-go" rule. Under it,
the sources of financing new tasks are to be funds derived from a proportional reduction of
other (earlier) expenses. The savings obtained are to be collected in a special fund for which
Ministers "compete". This should be conducive to the creation of innovative proposals for the
use of budgetary funds and to prevent unjustified continuation of existing tasks. With that
being said, two negative aspects of this method can be indicated. First, the administrators of
the "small" budget parts have fewer opportunities to reduce spending. Second, the reduction
of expenditure is also to be related to investment. Will their reduction not lead to a drop in
investment outlays below their desired size?
Conclusions
Fixed expenses are that part of the funds spent from the state budget which, to a certain
extent, is determined by law and thus limits the decision-making sovereignty (independence)
of the government and parliament. Fixed expenses mean liabilities, "obligations" of financing.
They are not the subject of a political debate (during the budgetary procedure) on whether it is
justified to finance a task (program), in what form and amount, and for how long. From the
perspective of an economist, it is not the limitation political freedom but rather the lack of
transparency in spending and, on a larger scale lack of flexibility in budgetary policy, that is
more important.
The structure of state budget expenditure in Poland in 1997-2015 is unfavorable in terms
of the possibility of the flexible development of these expenses. In the analyzed period, except
for the years 1997-1998, this expenditure was dominated by fixed expenses which grew in
absolute terms and in relation to the total budget spending of the state. A very high, over 70%
share of fixed expenses in the total expenditure of the state budget was maintained for several
years. Beginning in 2010, it stabilized at approximately 75%, which on the one hand is a de55
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rivative of the temporary and stabilizing spending rule, and on the other - the effect of budgetary "treatments" artificially reducing budget spending.
The assessment of the structure of fixed expenses should be made with caution, in light of
the fact that, although social expenditures for financing individual consumption prevails, there
are also pro-development expenses among them. For this reason, when looking for "space" to
make free decisions within the framework of budgetary policy, one should not make discretionary cuts in fixed expenses, but instead develop methods that will enable to rationally reduce them. These methods include such new tools of budgetary policy as: spending reviews,
de-indexation of expenditure, sunset provisions, the efficiency dividend, the "pay-as-you-go"
rule.
Generally speaking, the application of these instruments consists in examining the legitimacy, principles and amount of financing certain tasks from the state budget, as well as the
effectiveness of various budget expenses. This requires examination of many legal acts, analysis of financial plans of budgetary managers and cooperation of employees of various Ministries. This process is politically difficult, apart from being both work- and time-consuming,
which is why the effects of using these tools will become visible only in a few years. In the
short term, it is likely that a small increase in spending flexibility can be achieved with the aid
of the efficiency dividend and the "pay-as-you-go" rule. The annual reduction of expenditure
below the inflation rate will reduce the amount of fixed expenses, and in the long run will
increase fiscal space. In recent years, however, Poland has witnesses deflation and yet fixed
expenses grew regardless. Therefore, linking expenditure to the inflation rate is not the main
reason for their fixedness and so making them more flexible under the de-indexation method
may not give satisfactory results. A prerequisite for the use of most of the methods discussed
in this article is to review expenses, among other things to indicate which of them are inflation-dependent and for which sunset provisions may be applied. Other ways to make spending
more flexible is: zero budgeting and performance of tasks in the public-private partnership
formula, but the application of these instruments is still limited.
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Abstract
The aim of the article is to analyse changes in the relationship between business and the
state and their new mission - sustainable development. The authors believe that these
questions should be included in research explorations as they see more and more problems
with globalisation, the financial crisis, and the lack of a new role for business and the state in
the social sphere and the definition of the spheres of influence of various market factors. The
methods of analysis, comparison and an interdisciplinary approach were all applied. The
article discusses the problems of a new social phenomenon: “market - the state - business”,
the authors’ views on the contemporary role of each institution, their interaction in the process
of ensuring sustainable development. Particular attention is paid to the new role of business in
the social sphere. The authors argue that a new interpretation of the present role of the state is
needed in order to secure sustainable development.
Keywords: sustainable development, social sector, private-public partnership
Państwo i biznes: w poszukiwaniu nowych form kooperacji
Streszczenia
Celem artykułu jest analiza zmian w relacjach między biznesem a państwem i ich nowej
misji – zrównoważonego rozwoju. Autorzy uważają, że należy włączyć te pytania do badawczych poszukiwań, ponieważ zauważają coraz więcej problemów ze współpracą w sferze globalizacji, kryzysu finansowego, a także brak określenia nowej roli biznesu i państwa w sferze
społecznej, definicji sfer wpływu różnych czynników rynkowych. Zastosowano metody analizy, porównania i interdyscyplinarnego podejścia. W artykule rozważono problemy nowej
konfiguracji społecznego fenomenu: rynek – państwo – organizacje (biznes), przedstawiono
autorskie spojrzenie na współczesną rolę każdej z instytucji, ich współdziałanie w procesie
zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Szczególną uwagę zwraca się na nową rolę biznesu
w sferze społecznej. Autorzy przekonują, że nowej interpretacji wymaga współczesna rola i
miejsce państwa w zabezpieczeniu zrównoważonego rozwoju.
Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, sektor społeczny, partnerstwo publiczno-prawne
JEL CODE: L32
Introduction
Dynamic, multi-vector scale changes in all spheres of public life are the most defining features of the socio-economic development of the late twentieth and early twenty-first century.
All this has given rise to higher requirements for economic science whose mission has been
the study of the objective laws of the evolution of society and its economic systems (Kolot
2012, p. 15-34). Each stage of the economic system related to the revaluation of the role of
the dominant resources, factors, institutions that operate within the realm of socio-economic
development. Economic theory continues to explore the issues of today in the context of cooperation between two institutions: the market and the state. However, it is obvious that it is
the formation of a new configuration of institutions that determines and will determine the
future development of the new economy and post-industrial society.
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One of the famous contemporary economists, co-author of the monograph “Politics in the
age of austerity”, Colin Crouch, says that the conflict between the market and the state, which
would seem to determine the nature of the political struggle in many countries, in fact diverts
our attention from the existence of a third, powerful force that can significantly affect the
market and the state - namely, corporations. Therefore, in reality, there are three instead of
two actors. Policy at the beginning of the XXI century is no longer a confrontation between
these powers, it was transformed into a mutually beneficial coexistence, thus embodying the
trend of the last century - strengthening the role of corporations in politics and even strengthening their positions after global crises (Shefara, Shtrika 2015).
Engaging corporations in decision-making processes, according to the scientist, is not explained or justified by any of the existing economic theories; however, this process has become an integral part of our social life. If neo-liberalism, as a theory, insists on compliance
with certain conditions in policy, among them there is a requirement of a clear distribution of
the government and the market. However, if it turns out that the implementation of neo-liberal
policies will inevitably lead to the appearance of a close relationship between private corporations and the government, the dominant political ideology will suffer irreparable harm (Kuiggin 2016).
Awareness of the essence of the new configuration of the social phenomenon of “market –
the state – organisation (business)” is impossible without a modern vision of the role of each
of these institutions and without an understanding of the new nature of their interaction in the
process of sustainable development. Economic theories and trends which are now in the field
of economics are different in many ways, their genesis explained by the nature of economic
and social phenomena and processes. At the same time, among the major differences that represent a watershed between different economic theories - are different attitudes towards the
state as an economic institution, different, often diametrically opposed explanations of the
role, importance and functions of the state in a market economy. The range of opinions is
from complete denial of the social and economic role of the state to the upholding of the primacy of it in sustainable development.
We are focusing attention on the fact that the objections of scientists regarding the participation of the state in performing the socio-economic development tasks often resemble, magic
spells, rather than sound scientific judgments. Such judgements often deny the obvious popular reality that since certain forms of state influence in the public dimension justify themselves, they are appropriate and socially relevant.
The irreconcilable attitude of orthodox liberals, as well as many representatives of neoclassical currents, to the active participation of the state in economic life, in fact, fierce denial
of such participation, which in practice has become apparent, can be attributed to the ideas,
judgments, concepts which, in the terminology of the famous Australian scientist John Kuiggina, claim to be zombie ideas. The scientist says that before the global financial crisis of
2008 some ideas, such as the efficient market hypothesis or “large mitigation”, were very
much alive. Their supporters have dominated mainstream economics. These ideas guided
practitioners – sometimes unknowingly – whose decisions affected the financial system,
which had no parallel in history. An intricate network of bonds amounting to tens of trillions
of dollars has been woven from speculative or even fictitious investments. This resulted in the
formation of a global economy in which households and entire countries cannot afford to live
(Krauch 2013, p.11).
Since it is difficult to change ways of thinking, the zombie ideas, which led to the almost
total collapse of the global financial system and the bankruptcy of thousands of companies,
cost millions of workers their jobs, are still among us. Unfortunately, we have to agree with
John Kuigginom that these ideas are guided by people who are responsible for the anti-crisis
policy today and assess the effectiveness of policies (Krauch 2013, p.11).
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Obviously, research indicates that economic science is seriously flawed. A huge financial
crisis was unfolding in front of representatives of economic science, and yet most of them did
not see anything unusual. Even after the crisis, no serious rethinking took place. Too many
economists continue to operate as usual, as if nothing had happened. Some are already beginning to claim that nothing serious has really happened and the global economic crisis and its
consequences are just a small cloud in the sky and no revision of the fundamental ideas are
required (Krauch 2013, p.11).
Discussions on changing the role of the state in the modern economy
In today's globalizing world, changing under the influence of information and communication and other technologies of the 21st century, at the time of the adoption of new values
state institutions have to change, transform their functions and tools of influence on economic
and social development. At the same time, it should be emphasized that the formation of the
new economy and post-industrial society has nothing to do with the precepts of the struggle
with the state. In the context of globalization and the actions of a number of other factors,
both external and internal, an increase in the complexity of the functions of the state rather
than simplification has been observed. Simultaneously, the erasure of boundaries between
internal and external policies needs to be updated and done so in partnership with the institutions of the economy and society. Once again, we draw attention to the fact that the modern
role of the state cannot be a prisoner to the categories of: more, less, gain, loss and the like. It
is lawful and justified to use new concepts in the format of interaction; complications and the
new configuration of institutions; the transformation of functions, etc.
It would also be wise to listen to the judgement of the famous American sociologist and
economist, Neil Fligstin who in the monograph “Architecture of markets: Economic Sociology of capitalist societies of the XXI century” (Fligstin 2013) notes the following: “The value
of the state of modern markets really cannot be overstated. Without stable, non-rent-seeking
states, modern production markets simply could not exist. All would be swallowed by war,
looting and mercantilist aspirations, which would let businesses sink. For example, the patents
issued by the state and controlled by courts, allow enterprises to obtain a legal monopoly
on a certain product and reap the profits. Other laws restrict business opportunities for opportunistic behaviour and make a profit at others' expense. In all advanced industrial societies
rules and laws exist not only to protect the manufacturers, but also to protect consumers from
poor-quality goods and services, as well as workers from hazardous conditions of production”
(Fligstin 2013, p. 24). In a globalizing world economy, instability, nonlinearity of development, the need for the acquisition of competitive advantages for the countries, the state
is bound to interact actively with market institutions and to solve national economic and social problems which are all expanding. The state has initiated structural reforms, participated
in the creation of public goods, become a referee, become a subject of social partnership and
the legislator and guarantor of compliance with the rules of the game.
Long, bitter debate and controversy raging between orthodox and other liberal economic
theories regarding the advisability of state intervention in the processes of economic development, which - according to A. Elyanov - unexpectedly turned out to be pointless. On this
occasion, he writes that virtually all the decisions of the state in any country regarding the
economic and social spheres, whether they are about taxes, fees, grants, exchange rates, interest on loans, the budget or the policy on education and training, science, health care, pensions
software, etc. – have an impact on the course of its development. The problem is not really the
issue of intervening or not, as this is almost impossible to avoid, but the purpose of the intervention, its instruments and effects. The state now, regardless of the level of development,
cannot remain aloof from the problems that the country faces without the risk of its collapse
and (or) loss of power (Elyanov 1998, p. 60-63). However, despite the obvious lack of alternatives and the state's participation in sustainable development (another thing – in what form
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and scale) “enlightenment” of the representatives of orthodox liberal economic theories remains far beyond the reach.
Summarising the experience of the cooperation of the state and business in developed
countries at the turn of the millennium; it is clear that new forms of interaction do not fit into
the old philosophy of so-called government intervention into a market economy. Unlike traditional intervention and continuous administrative restrictions there appear the horizontal linkages and partnership forms of cooperation that do not correlate with the postulates of either
Keynesianism, or libertarianism. The presence of the state as a subject of economic activity is
not a sign of the suppression of economic freedom and (or) approval of the command economy, as well as the full liberalisation of economic life is not a testament to the approval of the
principles of freedom and justice. In the world of modern values of economic activities, there
must be a new way to read and clarify for ourselves and others what intervention is what partnership is; what economic freedom is, and what arbitrariness is; what the development of opportunities is and what severe paternalism is.
In our view, it makes no sense to talk about the limitation of economic freedom or the
trampling of liberal values in conditions where the actions of state institutions are aimed at the
institutional support of equal opportunities, the restriction of monopoly practices, unfair
competition, the establishment of common rules of the “game”. At present, neither theory nor
practice provides convincing evidence of the benefits of liberalism in its broadest sense. At
the same time, we are direct witnesses to the “indomitable” liberalism that led to the financial
and economic crisis in which thousands of businesses turned to state institutions for rescue.
Public institutions helped by taking away money from those who, before the crisis, were the
victims of liberal reforms.
We emphasise that this article deals not with the protection of the state as an institution of
the modern economic system (although it needs this), but with the scientific interpretation of
contemporary interaction between government and business based on the principles of partnership and equality. The issue of cooperation between the state and business to find effective
methods is relatively narrow. At the same time, it is closely correlated with an urgent task of
our time – sustainable development at the stage of the formation of the new economies and
post-industrial societies. We must admit that the new forms of interaction between government and business, which have intensively been formed since the late XX –century, are quite
diverse. They are not fully “formed” and continue their development according to rules which
are often not logical and resemble “trial and error”. In these circumstances, there is a need for
an updated scientific study of the interaction between government and business and a search
for those methods that create conditions for sustainable development.
The "second breath" of capitalism
The original reasons for the spread of new forms of interaction between government and
businesses are appropriate to consider in the context of the nature and essence of the phenomenon which can be called a “second breath of capitalism”, as well as changes in the role of
institutions in the new economies. The question that has constantly been debated in academic
and professional circles for decades: Which should be more important in sustainable socioeconomic development – the state or business? Our reply to the question is as follows. There
should be more of both the state and business, the art of administration of a national economy
lies in finding and involving those forms of interaction between government and business that
meet the conditions of a particular stage of the development of an economy and a society
which should work towards sustainable development. Our vision is that “more state” does not
mean the nationalisation of the economy and the creation of prerequisites for the active participation of the state, which opens up new opportunities for business development. Our concept
of “more state” - is the potential involvement of the state in order to create favourable condi-
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tions for improving competitiveness and the acquisition of undeniable competitive advantages
for business and the national economy as a whole.
Despite the fact that the opponents' arguments regarding the active participation of the
state in the development of the new economy and its functioning mechanisms often do not
stand up to criticism, we do not think that we will be able to convince the majority of them. It
is more appropriate to focus on the scientific substantiation of a new paradigm of interaction
between government and business, which will be of use to young, creative, enthusiastic professionals with a modern economic thinking. We must strive to overcome the stereotypes of
economic thinking and to develop a new philosophy of sustainable development. The first
step in this direction should be awareness of modern trends of the new economy, the selection
of those which are able to ensure sustainable development.
Impartial analysis indicates that the global financial crisis of 2008-2009 forced those
countries with developed and transition economies to take the path of strengthening the role
of the state as an economic institution on a national scale. Indeed, the main activities as a response to the challenges in practice become state interventionism in various forms and the
creation of new state-owned enterprises (SOE) and enterprises with state support (statesupported enterprises – SSE).
The secretary of the international organisation ARSASD McCarthy at a US-Asian conference noted that state capitalism is at a new stage of development, it mobilizes the resources of
the state, stimulates the creation of social ventures with foreign companies for the purpose of
the transfer of knowledge and technology and has control over key enterprises, subsidising
their development and expansion abroad (News Blaze, 2012).
Confirmation of the “second breath” of state capitalism can be found in data. In the list of
the world's largest companies, no enterprises received state aid in 2004, and by 2011 that
number had changed to 11. In this case, in terms of capitalisation, they were respectively in
second (Petro China), fourth (Industrial & Commercial Bank of China), fifth (Petrobras, Brazil) and seventh (China Construction Bank) places (Mises 2009).
This change in the power of state-backed industries can also be seen in other sourcers, in
particular “Forbes”. In 2012, among the top 20 global companies, according to “Forbes”,
there were six public corporations, whereas in 2008 there was not even one. In the period
from 2004 to 2008 among 2 thousand global corporations in the “Forbes” list there were included 117 state-owned enterprises from India, China, Brazil and other countries. At the same
time, 239 corporations from Britain, Germany, the USA and Japan left the list.
What constituted a “second breath” of state capitalism is the tendency of the transnationalisation of public enterprises. State TNCs are companies that have a parent and foreign
branches, in which the state has an interest (full, majority or a significant minority) regardless
of whether the company is listed on the stock exchange or not. State control is considered to
be at 10% or more of voting shares of the company, or if the state is its largest shareholder
(Bell 1999, p. 30). According to available data, in 2010 there were 650 public TNCs worldwide, which had 8500 foreign affiliates. It is worth noting that 19 of them were included in
the list of the 100 largest transnational corporations in the world.
It can be assumed that the scientific community does not know much about all contemporary forms of state influence on the economy, and even fewer have a thin, suspended, dosage
mechanisms and tools for sustainable development with the use of state-building. Unfortunately, we can state that since the beginning of the 90s of the last century the national economic literature has been full of abstract quasi-liberal judgements that the state business loses
to private business a priori. Analysis of foreign media suggests that the western economic
theory contains no convincing evidence of “anchor” of the efficiency of economic activity
when dealing with property. Moreover, fundamental research increasingly emphasises that, in
the conditions when the control function is separated from property, between public and pri63
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vate companies there is an intensive exchange of management personnel and state capitalism
is better than before; it uses the latest management tools, and there are less obvious differences between indicators of the effectiveness of public and private companies. On the contrary, company efficiency is not determined by the form of ownership but by professional management, effective institutions of the environment, the development strategy of companies
and the values that they profess.
In public debate, as a rule, opponents who profess liberal principles of economy and postindustrial societies are justifiably numerous. because people at all times, in all corners of the
globe strive for freedom and personal independence. Of course, almost nobody likes the outside trying to adjust their behaviour or limit their actions. At the same time, we must realise
that there is no real absolute freedom. Therefore, we must cultivate willingness to accept the
legal restrictions that do not deny, but rather create the preconditions for the development of
capabilities and the approval of the principles of justice.
These concepts are not limited to new trends in the field of interaction between government and business. There is every reason to believe that, in the last decade, the partnership of
government and business in countries with market economies has gained such quality and
value that it has been transformed into a key factor in the development of national economies.
In view of this, the phenomenon of public-private partnership requires a comprehensive scientific study, firstly being a clarification of its nature and the root causes of its development.
US experience in the interaction of the state and business
Once again, it should be remembered we remind that in recent decades the interaction of
state and business has been carried out in new forms, and new methods are applied resulting
in the deepening of bilateral relations. In our opinion, to operate with concepts such as
“strengthening the role of the state” and “weakening the role of the state” is becoming more
difficult, because they less reflect the essence of the processes taking place in the “field” of
the market economy. After all, in practice there has been approved another form of cooperation between the state and capital; there has a gain (in some areas) as well as decrease (in others) in the level of state’s in dealing with the most complex challenges of sustainable development. It is becoming more difficult to assess the current symbiosis of bilateral relations
between the state and business by using long-standing acceptable criteria and approaches.
Hence, it is necessary to learn other approaches and a new mindset. Taking into account the
experience of the US in this regard, we note the following.
First of all, we focus attention on the fact that in recent decades the American traditional
liberalisation of economic activity has begun to falter. Today, in conditions of transnationalisation of production and capital, the emergence of new technological structures and
the emergence of new sectors of the economy, unprecedented scale of modernisation of production capacity, mass updates of technical and technological bases, etc., there is a problem of
adaptation of the economy and society to the innovations that have become the norm of life.
So, the new economy and post-industrial societies, in the second decade of the XXI century, demonstrate the need for new forms of sustainable development. In order to minimise socio-economic costs of accelerating the adaptation of the population and the institutions of the
economy to the current conditions the United States, had to strengthen the levers of state influence on economic and social development. So, since the 90s of the XX century, the state
has actively contributed to raising the competitive advantages of the enterprises of new industries, ensuring the production of modern cars, computers, electronics, development of bio- and
nanotechnology, and financial and information services. The priorities of state regulation in
the US have been attributed to high-tech industries and industries to ensure the formation of
human capital. This is a new vision of the role of the social functions of the state in areas in
which the focus on market self-regulation is a threat to be on the sidelines of the global socioeconomic development.
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It should be noted that the system of public-private partnership that has developed in the
United States, has a strong legal and regulatory framework. A feature of the US practice is a
combination of federal legislation with the rules and standards adopted at the regional level.
In this, the last one has priority in the regulation of public-private partnerships. At the national
level there is, in particular, article 6305 USC on the order of application of cooperation
agreements between the federal authorities and local authorities and other stakeholders and
other interested organisations. The state of legal support at the regional level, regulating public-private partnership, can be characterised by the following data. Now, 33 US states have
adopted legislation in the field of public-private partnership, and seven states have set up special bodies to manage the development of this socially important institution.
As noted above, in the economic literature there is a dominant view that market economies follow their most liberal traditions when state intervention in economic and social life is
minimal. The data and judgements need to revise many so-called axioms because they reflect
the practice of public participation in the economic development and the formation of public
institutions, which existed until the 1990s. There is every reason to believe that there have
been significant changes in the scale, forms, tools and state influence on economic and social
development over the past two decades. It is especially vivid in the social and labour sphere.
We emphasise that the latest trends in the implementation of the social functions of the
state require a detailed and unbiased analysis. This task is an urgent scientific generalisation
of the key areas and forms of participation, on the one hand, the state in the social sphere, and
on the other - forms of cooperation between the state and business in this field at the national
level.
Again returning to the US example, we note that in the US in recent decades social priorities have been chiefly healthcare, education and the retraining of human resources. This is due
to the fact that in these areas there is a formation and increment of human resources. At the
same time, it increases the value of the latter in the total capital and competitive advantages
move precisely towards economically active people. The US government is considering
health care as a priority of human development and the competitiveness of the national economy, and is actively expanding its involvement in the financing of this socially important sector. Note that from 1960 to 2012 health care share of GDP increased from 5.2% to 17.9%,
while target medical expenses exceed 2.8 trillion dollars. According to expert calculations,
health care costs in the coming years will continue to grow in 2015 and reach 25% of GDP
(Zimenenkov 2016, p. 4).
A typical trend in financing health services – the predominance of both absolute and relative indicators of business participation in this process has been observed for more than a decade. Thus, in the 1960s the combined share of private spending was ¾ of national health expenditures and, accordingly, ¼ of total expenditure accounted for the Federal Government,
states and local governments. At the same time, there was a gradual increase in the participation of government, state and local authorities in the financing of health care. Thus, according
to the available data in 2012, the private sector accounted for about 55% of all medical expenses. Accordingly, funding from other sources amounted to nearly 45%, including the share
of the Federal Government – 28.6%, and the state governments and local authorities – 16.2%.
Consequently, the financing load distribution of health care expenditure between the public
and private sectors was almost equal.
Here are some examples of effective forms of public-private partnerships, which are used
in the US in the field of public health. Thus, the “Buy-Own-Leaseback” (BOL) contract for
example, provides the construction of health care facilities by private companies and sells
them to the state, with further mandatory transfer of rights to their management by the same
private companies. The “Agira” contract contains provisions by which a private company
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retains ownership of the constructed object, say a hospital, and is the subject to an agreement
with the state agency for public health services at government rates.
An example of an indirect influence of the state on the solution of problems of social
character is the policy of stimulation carried out by state structures, the development of private health insurance. When operating according to US laws and regulations, components of
the social package, such as pensions and health care provided to the employee by the employer, are exempt from taxes. It should be noted that the total amount of tax benefits for such
components was 226 billion dollars in 2008. Confirmation of public-private partnership, the
diversity of its forms (sometimes forced) is the fact that in 1986 the US Congress passed a
law, according to which hospitals are required to provide urgent medical emergency care to
all patients regardless of insurance policy (Kostyaev 2011, p. 47-60).
Increasing the role of business organizations in solving social problems
Signs of global changes taking place in the triad of “market – the state – organisation
(business)” are the increasing the role of business organisations in solving social problems
and the adoption of a new corporate power. To develop this thesis we add that the organisation is not just the economic integrity. A modern organisation is an integral part of a complex,
interconnected and interdependent set of institutions. These have a significant impact on the
organisation, acting as customers, suppliers, authorities, mediators, adjudicators, and the like.
In this complex network of relationships economic, social, environmental and political interests, motivations and aspirations are intertwined.
We emphasise that the institutions – partners that surround the business organisations, as
well as their employees, expect from them not only economically responsible actions, but also
participation in solving social, environmental and other issues. Society is interested in the fact
that each business structure should receive the status of the organisation focused on sustainable development. Science and practice are convinced that organisations that are able and willing to fulfil their moral and spiritual duties and regulations in economic, social, environmental
areas that are vital to the evolution of the economy, and society can only rely on this.
A professor at Stanford University, and ex-president of the International Economic Association, Masahiko Aoki consistently debunks the preconceived idea of the organisation as an
institution acting as an agent for its shareholders where the workers are simple tools to maximise the value of the shares. The book “Corporation in a growing diversity: knowledge, leadership and institutions” Masahiko Aoki (Aoky 2015) proves that modern corporations are
associative cognitive systems in which “cognitive actions” are distributed among managers
and employees, and shareholders provide “cognitive tools” and monitor their use in systems.
First of all, Masahiko Aoki interprets the essence of the modern corporation. The latter, in
his opinion, is a voluntary stable association of individuals, which is involved in various types
of targeted joint activities; this association is characterised by a unique identity, selfmanagement and corporate culture (Aoky 2015, p.17). Of fundamental importance is the fact
that business organisations which perform socially responsible activities are able to win
“competition for loyalty”. The idea is that in the field of competition, one intensifies struggle
for the purity of relations with a civil society, for consumers and for loyalty to the business
organisation on behalf of the stakeholders.
Business leaders are convinced that business should take into account the rapidly growing
demands from the actors and institutions of the socio-economic environment to ethical, environmental and social aspects of its activities. Note that, in this case, requirements are complicated and expanded for all components of the business activities of companies, including inadmissibility of the use of child labor and neglect of the fundamental rights of a worker. All
this makes it necessary to perform socially responsible actions on the part of businesses,
which, in turn, affects the increase in social resources.
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The growing participation of organisations in solving social problems is also linked to a
limited redistributive capacity of the state at the present stage, which is a consequence of a
slowdown in economic development, changes in the age structure of the population in most
developed countries in the direction of increasing the proportion of its older age groups, and
consequently, the load on social welfare payments, overstating the actual capacity of the state
to resolve social development problems.
Accordingly, in such an environment business turns into a major supplier of social services, including those that have traditionally been viewed as a sphere of government regulation. The above shows that corporate social activity has nothing to do with the perception of
this institution as a single charity event, as the operations on the topic of the day. Modern philosophy in this area is as follows: corporate socially responsible activities are needed for most
business organisations no less than the institutions of state and society.
Corporations taking the individual functions of the state directly concern the growing role
of corporate power and strengthen the accountability of business organisations. Even ancient
philosophers argued that greater freedom and more power should provide a lot of responsibility. Therefore, in general, the modern role and mission of business organisations should be
viewed through the prism of socially responsible activities, the formation of a new corporate
power and corporate citizenship. That is what was underlined by the founder and president of
the World Economic Forum - Klaus Schwab. In his words, the traditional advantages of corporate social performance are no longer sufficient to optimise corporate behaviour and decision-making processes. New challenges make it necessary to comply with a set of five additional principles of interaction between the company and its stakeholders, primarily the shareholders: corporate governance, corporate philanthropy, corporate social entrepreneurship,
global corporate citizenship and professional liability (Schwab 2015). At the same time K.
Schwab suggests that compliance by corporations to the listed principles does not guarantee
sustainable development. Business which, in essence and form, is becoming global must constantly improve interaction with environmental institutions and be prepared for new forms of
partnership and networking.
Indeed, the world is moving in the direction of the network coordination of horizontal relations, operational and diverse partnerships with the same interests, regardless of the geographical location, the scope of the administrative authority, the scope and specifics of business activity. In such circumstances, economic science is designed to help institutions of the
economy and of society, all subjects of social and economic, social and labor relations to acquire the concepts of the post-industrial system, to identify current trends and prospects of the
interaction of carriers of individual and public interests, to explain the meaning of the new
triad “market – the State - organization (business)” and its dominant development.
Conclusions
This study highlights that the relationship between the main institutions of the modern
economic system is undergoing profound and multi-vector changes which do not have an unambiguous assessment. There is every reason to believe that today there is being established a
new content and configuration of the triad of “market – the state –organization (business)”. In
this triad the new role of business organisations in enhancing their contribution to meeting the
objectives of sustainable economic and social development is vividly manifested. The opinions and concepts contained in this article indicate that it is business and its created organisations that should become the leading element in the mechanism of the coordination of individual and public interests and ensure sustainable development. Taking this into account we
cannot but agree with the opinion of the well-known American sociologist Daniel Bell who
claims that the a vision of the corporation only as an economic tool shows a complete lack of
understanding of the value of social transformation over the last half-century (Bell 1999). The
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study urges that a modern role and place of the state in ensuring sustainable development require new research.
A more detailed exposition of the authors' position on the new forms of market interaction
of the state and business organisations is contained in a recent article by the authors (Kolot,
Poplavska 2016, p. 6-29).
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Ekonomia umiaru a sprawozdanie ze społecznej odpowiedzialności biznesu
Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja nowej formy informacji sprawozdawczej
w kontekście ekonomii umiaru. Zawarte w tej publikacji rozważania stanowią swego rodzaju
syntezę toczącej się w kraju oraz zagranicą debaty o zmianach w raportowaniu informacji
o dokonaniach organizacji gospodarczej w kontekście utrzymania kapitału, co jest zgodne
z nowym pragmatyzmem w ekonomii, czyli ekonomii umiaru, która oznacza w praktyce gospodarczej długofalowy rozwój społeczno-gospodarczy.
Hipoteza artykułu sprowadza się do stwierdzenia, że rozwój teorii interesariuszy oraz
ekonomii umiaru znajduje w rachunkowości odzwierciedlenie w nurcie tzw. sprawozdawczości społecznej odpowiedzialności. Podstawowymi metodami badawczymi zastosowanymi
w artykule były metody działania poznawczego, czyli wnioskowania logicznego, krytycznej
analizy literatury oraz metoda obserwacji.
Przedmiotem rozważań jest raportowanie korporacyjne, czyli analiza rozwiązań stosowanych przez największe spółki odpowiedzialności publicznej notowane na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie. W artykule przedstawiono istotę ekonomii umiaru oraz teorii
interesariuszy jako nowe wyzwania dla rachunkowości, a zwłaszcza dla sprawozdawczości.
Słowa kluczowe: ekonomia umiaru, teoria interesariuszy, koncepcje utrzymania kapitału,
sprawozdanie ze społecznej odpowiedzialności biznesu.
Economics of moderation and reporting corporate social responsibility
Abstract
The aim of this article is to present a new form of reporting information in the context of
economics of moderation. Considerations included in this publication are a form of synthesis
of the ongoing debate in Poland and abroad. This debate concerns the changes in the reporting
of information and achievements of economic organizations in the context of maintaining the
capital, which is in accordance with a new pragmatism in economics – economics of moderation, which means the economic practice of long-term socio-economic development.
The hypothesis of the article can be encapsulated as a statement that the development of
the stakeholder theory or economics of moderation is reflected in accounting in the mainstream of the so-called reporting of social responsibility. The basic methods of research used
in this article were those of cognitive action, namely logical reasoning and critical analysis of
the literature.
The subject of discussion is the corporate reporting or analysis of solutions used by major
companies listed on the Warsaw Stock Exchange. The article presents the essence of economics of moderation and the stakeholder theory as a new challenge for accounting, in particular
for reporting.
Keywords: economics of moderation, stakeholder theory, concepts of capital maintenance,
reporting corporate social responsibility
JEL CODE: A13, M14
Introduction
Social sciences, including economics and accounting, significantly change (expand) the
subject of research by seeking new research methods, systemizing knowledge about para69
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digms. The inspiration for the study referenced in the title of this article was, among other
things, were changes in accounting regulations, both domestic and international, and the discourse on the economics of impermanence - speculative bubbles. A statement by J. Wilkin
(2015, p. 22) made on the basis on many years of observation of economic practice, especially
American: "I admit that I am worried about the waste of resources that the financial sector
takes over for building its power whose economic benefits, especially social ones, are very
doubtful. The sector employs a lot of highly qualified people, whose task is to develop new
financial products (financial engineering) and "push" these products - sometimes with very
dubious value and usefulness - to consumers and other companies". One should agree with
the next statement of J.Wilkin (2015, p. 20) "it was then [in the late 1960s – M.K.] - I will say
without mincing words - that they said they had in their hands a research tool allowing to explain the functioning of the social world in its different areas, much better than representatives
of other sciences" [e.g. accounting - M.K.]. Thus, the economists of the Chicago School of
neoliberal economics adopted two assumptions:
- the capital market is effective, which means that it immediately and objectively assesses
the appearing financial information - reflecting its significance in the price of the security
(Hendriksen, van Breda 2002, pp. 196-212, Kwiecień 2015a, 2015b; 2015c; Smejda et al.
2015),
- the CAPM (Capital Asset Pricing Model) is suitable for describing economic reality
(Cieślak 2011, pp. 70-150, Hendriksen, van Breda 2002, pp. 201-203; Kwiecień 2015a;
2015b; 2015c; Smejda et al. 2015).
These assumptions were "sealed" by E. Fama's hypothesis about effectiveness and market
reliability - supporting the neoliberal idea of state marginalization. One should agree with the
statement of many economists that the change in the civilization paradigm (Mączyńska et al.
2014) is the development of not only new information technologies, but above all financial
deregulations, as reflected in direct investments aimed at opening various world economies,
including by removing restrictions on the free flow of production factors. Changes in gaining
a competitive advantage between organizations - based, among others, on the "search” for the
so-called strategic assets - business models - changing the traditional boundaries between financial capital and manufacturing capital (Krasodomska 2015, Kaplan, Norton 2011, Karwowski 2015, Kłosiński 2015, Kwiecień 2015a, Kwiecień 2015b, Kwiecień 2015c, Smejda et
al. 2015).
Particularly among financial analysts, the above changes instilled a conviction that "on a
typical ideal market, the existence of which is assumed in all economics textbooks, there is no
room for accounting" (Hendriksen, van Breda 2002, p. 130). It was assumed that "on welldeveloped and stable financial markets [...] all publicly available information is included in
the terms of contract conclusion (i.e. in securities prices on capital markets)" (Cieślak 2011, p.
38). American economic practice has proved (and not only) that dynamic changes in the global economy, especially its financialization, excessively risky technologies (virtual business cyberspace) and financial products (financial assets - actually their dubious qualification and
in particular their valuation) led to the “breaking” of the relationship between economic activity in the real sphere and the financial sphere (Kołodko 2014, Kłosiński 2015, Mączyńska
2015, Wojtyna et al. 2014).
In conclusion, the concept of a free market – stemming from liberalism, neoliberalism,
ordoliberalism – was forged by these trends, but what has been dividing is the approach towards the role of the state in shaping the socio-economic order, i.e. institutional and legal solutions. According to G. Kolodko, the so-called “new paradigm” is a new trend in economics.
It is the economics and politics geared towards the future – economics of moderation, which
in practice means long-term socio-economic development, i.e. (Kolodko 2014, p. 19):
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-

economically sustainable growth (in relation to product, capital and investment markets,
especially financial investment and labor force),
- socially sustainable growth (in relation the socially equitable distribution of income and
use of public services as well as the labor force),
- ecologically sustainable growth (in relation to maintaining proper relations between human economic activity and nature).
The discourse on the change in the paradigm of economics determines the discourse on
accounting paradigms. Accounting is an empirical science in which theoretical judgements
are formulated on the basis of experience (Bareja 2013, Cieślak 2011, Garstecki 2015, Giedroyć 2015, Hedriksen, van Breda 2002; Kaplan, Norton 2015; Karwowski 2015; Krasodomska 2015; Kwiecień 2015a Kwiecień 2015, Kwiecień 2015, Smejda et al. 2015).
For centuries, accounting has been subordinated to values considered to be fundamental
and superior to society, and not only to economic organizations as such - this was due to the
values and rules of professed by broadly understood management. There has been an ongoing
discussion as to which model of economic measurement should be used for the quantification
of economic life, whether by historical cost or in fair value?
The purpose of this research is to answer the question of whether accounting is on the
verge of a "scientific revolution" that will determine the radical change in the accounting paradigm or it is the economics of moderation that will ultimately determine the new accounting
paradigm.
Accounting paradigms are the focus of considerations – the study is interpretative in both
critical analysis of the literature and other scientific disciplines as well as legal regulations
and empirical analyses. The article uses the methods of cognitive action, i.e.: deduction, induction and inference by analogy.
Business models as the basis for the valuation of assets - evolution or revolution in accounting
The methods of the valuation of assets and the method of their disclosure and presentation
in the report arouse great controversy among both theoreticians and practitioners, not only
among accountants, but primarily among financial analysts. On the basis of research - analysis of the literaturę - as well as economics and management, and especially changes in legal
regulations, one can risk the statement that the problems are complex because the various
bodies (especially international) developing these regulations for years have been updating
their views (positions), which poses a major difficulty for the institutions responsible for the
"shaping" of legal regulations concerning, e.g. financial assets as they simple canno keep up
with these changes (Buk 2016, pp. 9-18, Frendzel 2016, pp. 27-37; Gos, Hońko 2016, pp. 8598, Kwieceiń 2016a, pp. 67-89, Kwiecień 2016b, pp. 130-148). It is worth emphasizing that
the Accounting Regulatory Committee operating within the structures of the European Union
is quite cautious about the legal order resulting from international regulations, in particular the
International Financial Reporting Standards (Buk 2016, Kwiecień2015a, 2015b, Kwiecień,
Hasik 2009). In my (and not only) belief, caution in modifying legal regulations stems from
the fact of the existence of many controversies among economists - the impact of the financial
market on national economic growth (Foster 2007, Froud et al. 2000; Orhangazie 2008;
Rossman, Greefield 2006: as cited in Wilkin 2015; Freeman 2010; Hausner 2014; Kłosiński
2015; Mączyńska 2015; Wojtyna 2015 et al.). As evidenced by economic practice, especially
the American one, the financing of the economy, i.e. the growing role of the financial sphere
and financial criteria (financial assets, including derivative instruments), means a change in
income streams where incomes from financial activity rather than from traditionally understood activity (operational and investment) are becoming increasingly important. As emphasized by J. Stiglitz (2007, 2014) - "financial elites have been obtaining more and more influ71
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ence on economic policy and on the effects of international management (capital flows). It is
a civilizational megatrend [...] it is the law of socio-economic development whose manifestations are current processes of globalization. The powers and "mechanisms" that enforce existential rationality are [...] institutional and legal solutions operating on a global scale
"(Kłosiński 2015, p. 25), such as the International Integrated Reporting Council (IIRC), which
significantly change the "coherence" of information presented and disclosed in reports. The
idea of accounting harmonization dates back to the early 20th century in the United States,
with these processes being currently implemented in three areas:
- European Union countries - by means of directives,
- supraregionally with the use of the International Financial Reporting Standards (IFRS),
- the United States by means of the Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP).
One should agree with the statement of A. Jaruga, S. Surdykowska, that "the last decades
of financial accounting development, in both theory and practice, have been dominated by the
process of harmonization. This was due to the dynamic changes taking place in the global
economy, commonly termed globalization. Their essence is determined by the gradual liberalization of the flow of capital, services, goods and people, supported by the rapid development
of IT technologies [...]. The phenomena in question can preserve their dynamics only with the
support of international institutions and legislation [...] in this context it is necessary to consider the role of accounting as one of the essential elements of market regulation, especially
capital regulation" (cited in Gierusz 2015, p. 20). This is because accounting functions have
evolved, because "accounting is increasingly a social good thanks to the socialization of control and evaluation and thanks to the application (on an ever-wider scale) of accountability to
businesses and institutions for the broadly understood social and economic rationality of the
use of material and human resources (Burzym 2008, p. 82). The economic activity of economic organizations depends on various forms of capital, which should be included in their
business models and strategies. According to J. Krasodomska, six concepts of capital can be
distinguished (Table 1).
Tabela 1. Concepts of capital
Capital
Characteristics
Includes capital obtained through indebtedness (loans) or operating and investment activiFinancial
ties.
Includes buildings, equipment and machinery and other infrastructure (bridges, sewage
Manufacturing
treatment plants).
Refers to intellectual property such as patents, copyrights, software, licenses and organizational capital understood as knowledge of organization, systems, procedures, policies and
Intellectual
intangible assets related to brand and reputation.
Concerns the competence, experience and motivation of employees for development and
innovation, including:
- applying the principles of corporate governance, risk management, ethical values,
Human
- the ability to understand, develop and implement the organization's strategy,
- motivation to improve and develop processes, products and services, including employee skills in leadership, management and cooperation.
Applies to the company's standards, values and behaviors as well as relations with external
Social and
stakeholders, such as customers (clients), suppliers, business partners, and local communirelational
ties.
Covers all renewable and non-renewable resources and processes that provide products or
services, such as: air, water, land, minerals and forests, ecosystems, gas emissions, sewage
Natural
and waste.
Source: Krasodomska 2015, p. 81.

A question arises concerning a broad and a narrow perception of capital. In connection
with the use of cash measurement in accounting, can all types of capital (as mentioned above)
be considered financial? In broader terms, can all assets be considered financial? Interesting
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(and convincing) considerations about the qualification of assets were taken, among other
authors, by H. Buk (2016, pp. 9-18), M. Frendzel (2016, pp. 37-48), W. Furman (2016, pp.
48-60) and W. Gos, S. Hońko (2016, pp. 85-86), M. Smejda (2015). Principles of recognition,
disclosure and presentation of assets are the result of centuries-old accounting evolution,
which is reflected in the accounting regulations (including the International Accounting
Standards (IAS) 32 and 39 and the IFRS 7 and 9) and Polish legal documents – the Accounting Act (Journal of Laws 2013, item 1333, as amended) and the Regulation of the Ministry of
Finance (Journal of Laws 2001, No. 149, item 1674, as amended). As follows from the research of the literature and other scientific disciplines, e.g. economics, finance, management,
etc., there are many criteria for classification of assets: by presentation and ability to pay, by
description of the economic organization (joint stock company, enterprise, etc.), by explanation of the accounting process, by presentation of valuation methods, by explanation of management intentions, by prediction of cash inflows (Bareja 2013; Bereźnicka, Błażyńska 2016;
Buk 2016, Cieślak 2011; Freeman 2010; Frendzel 2016; Furman 2016; Garstecki 2015; Giedroyć 2015; Gos, Hońko 2016, Hendriksen, van Breda 2002, Jajuga 2015, Krasodomska,
Wacławik 2016, Kwiecień 2016b, Pielichaty 2016, Smejda 2015, Walińska et al. 2011). The
division of assets into financial and non-financial has a relatively short history. As rightly
noted by E. Walińska (2011), it was introduced for the purpose of organizing the principles of
asset valuation and it separates traditional accounting (evolution of accounting principles)
from innovations in accounting (Buk 2016; Karwowski 2015, Kostera, Śliwa 2010, Krasodomska 2015, Kwiecień 2016-2016d, Kwiecień 2015-2015c, Kwiecień 2013a, Kwiecień
2013b, Kwiecień, Hasik 2009, Stiglitz 2010, Walińska 2011, Wartini-Twardowska 2014,
Żemigała et al. 2007).
Studies of the literature (and not only – also that of economics and management) authorize
us to state that the concept of six types of capital is a "background" upon which economic
organizations should self-assess, and then disclose and present assets in reports - except that
not in financial statements (as before), but in integrated reports. An integrated report is a revolution in accounting because it assumes publishing by the economic organization a report presenting financial and non-financial information regarding: mission, vision, value and, above
all, the resulting strategy - business model. What constitutes a novum is the necessity of a narration-commentary, on the relations of expected economic benefits brought by a given group
of resources (assets - capital) against th business model adopted by an economic organization.
Criticism described by a number of economists of the financialization era (Berezińska,
Błażyńska 2016, Garstecki 2015, Giedroyć 2015, Gierusz 2015, Gos, Hońko 2016, Hausner
2015, Hendriksen, van Breda 2002, Kamela-Sowińska 2015, Karwowski 2015, Kolodko
2014; 2016d, Mączyńska 2014, Smejda 2015, Siglitz 2010, Wilkin 2015, Wojtyna 2014 et
al.). Against the background of the above considerations, the question arises as to whether
narration-commentary is still accounting – and if so, then is it financial (i.e. monetary measurement) or management-related? According to J. Wartini-Twardowska (2014, pp. 98-109),
the business process and value for the customer (client) are the main elements of the business
model. The basic change in the value for the customer is the value of future cash flows for the
owner of the capital – it is therefore considered reasonable to "redefine the measurement of
[...] financial assets by relying on the cash flows they generate (Buk 2016, p. 11). It is worth
emphasizing that changes in the business model of financial assets management determine the
reclassification of all assets affected by this change, which in turn determines the change in
the valuation of these assets, e.g. from the amortized cost category to fair value or vice versa
(Buk 2016; Kwiecień 2016c, Smejda et al. 2015).
Empirical analysis of consolidated reports (researching the balance sheet law covering only one IFRS - IFRS9) in the extractive industry in 2014-2015 gives grounds to the statement
that the reports referred to as Corporate Social Responsibility - CSR were drafted in accord73
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ance with the principle - explain - comment - narration . It is possible to say on this basis that
this is the first step towards integrated reporting - reporting of integrated development and
financial reporting. Narration-commentary is an analysis of the relationship between the
quality of management - the business model and the financial results of an economic organization. Undoubtedly, in my (and not only) belief, the duty of narration-commentary to the
business model adopted by the organization is the effect of changes in accounting paradigms.
In my opinion, it is extremely accurate to cite in this case G. Kołodko's statement: "by
demonstrating its new pragmatism I show what, as I have termed it, honest economics and the
economics of moderation are to rely on. If I write there will be relatively fewer patterns and
more words in the economy of the future, that is what I mean. The future must be described in
words because it cannot be contained in any enchanted, wonderful mathematical formula [...]
A good economist must be able to count, but a very good economist must also be able to feel,
which brings us to the second Queen [of the Sciences] - philosophy "(Kołodko 2014, p.14).
As regards the above statement of G. Kolodka, it is worth paying attention to the accounting revolution (for now only in legal regulations – cf. Buk 2016) - in the narrationcommentary oriented towards the business management model - the market reaction to the
disclosed and presented information is examined (Garstecki 2016; Hausner 2015; Jajuga
2015; Krasodomska 2015; Krasodomska, Wacławik 2016; Kwiecień 2016a-b; Walińska
2011; Żemigała 2007; et al.), although these studies use the assumptions and strategic goals
included in the business model to explain (narration-commentary) which factors influenced
the change in the value of shares. A further question arises, which justifies the recent changes
in the disclosure and presentation of reporting information. While the asymmetry in disclosing and presenting reporting information by companies of public interest may justify the need
to draft an integrated report (Burzym 2009; Cieślak 2011; Freeman 2010; Giedroyć 2015;
Hendriksen, van Breda 2002; Kamela-Sowińska 2015; Kaplan, Norton 2011; Krasodomska,
Wacławik 2016, Kwiecień 2016a-d, Łętowska 2015, Pielichaty 2016, Smejda 2015, Stiglitz
2010, Wallińska 2011, Wartini-Twardowska 2014, Wilkin 2015, Wojtyna 2014, Żemigała
2007 et al.), the same obligation for small and medium-sized enterprises is, in my (and not
only) conviction, unfounded. The fact that accounting strives to accurately and reliably reflect
the economic reality, as well as provide an objective disclosure of the truth about transactions
(especially financial) of continuing operations or threats etc., lack of trust in accounting (especially financial reporting – Cieślak 2011; Kamela-Sowińska 2015; Kwiecień 2015a-2015b;
Kwiecień 2016a-d; Stiglitz 2007; Stiglitz 2010; Smejda 2015; Walińska et al. 2011) is the
effect of legislative liberalization (Bareja 2013; Buk 2016, Cieślak 2011, Gierusz 2015,
Kamela-Sowińska 2015, Kwiecień 2010a, Kwiecień 2010b, Kwiecień, Hasik 2009, Pielichaty
2016, Smejda 2015, Walińska et al. 2011) is the result of the liberalization of the law. Another
question arises as to whether integrated reporting determines a new accounting paradigm in a
broad sense (Kwiecień 2016a). This is not a revealing idea, but it is worth reminding that an
important context of modern accounting and practical knowledge is the global economy, especially its crisis, which has proved once again the raison d'être of accounting. This is due to
the accounting identity derived from its relationship with economic development (Stiglitz
2007, Stiglitz 2010). Profound changes in the financial sector - financialization determined
the need for changes in the sphere of management and ownership, and especially creation in
business. On the basis of literature studies (include the literature of economics and management), it is possible to say that limiting creation in business, especially in "earning" on financial capital (Smejda et al. 2015, p. 400) is the need of narration-commentary to implement
strategic goals – it is a revolutionary change in accounting paradigms in the area of reporting.
Integrated reporting and responsible development
A question arises as to the usefulness of this change. Before addressing it, however, I will
return to the problems of modern economy.
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There has been an ongoing discussion about accounting, both in the selection of the economic measurement model and according to historical cost or at fair value. The essence of
this discourse is economic measurement, and especially the determination of this measurement using the concept of maintaining capital, either financial or material. "According to the
financial concept of capital, [...] capital is synonymous with the terms net assets or the owner’s equity. According to the factual concept of capital - where it is, among other things, operational capabilities of the individual, capital is the individual’s production capacity expressed
e.g. in the daily production of product units "(Smejda 2015, p. 400). The business model
should include the concept of capital maintenance. The latter can assume two forms: nominal
capital and real capital. Maintenance of capital goods expresses the maintenance of operating
capital. To measure the profit, one can use three forms of capital maintenance, i.e. cash, real
capital and operational capital (Smejda 2015). Economic practice shows that financial capital,
in seeking new ways of return on capital, has received theoretical support in the form of currently popular "version of monetarism [...] recognition of money as a commodity is an automatic awarding of the regulatory function of supply and demand in shaping the value of money" (Smejda 2015, p. 400), which determined the volatility of interest rates and exchange
rates, while monetarists converted the law of monetary circulation into a way to initiate economic growth processes (Freeman 2010; Hausner 2015; Hendriksen, van Breda 2002, pp.
250-400; Stiglitz 2007; Stiglitz 2010; Smejda 2015; Walińska 2011; Wilkin 2015; Wojtyna
2014 et al.). Therefore, anyone who makes money decisions of any kind cannot not be 100%
sure about the costs necessary to bear, in particular that person in unable to determine the future benefits resulting from these activities. The change in legal regulations regarding financial assets (IFRS 9) determines the need to classify all financial assets according to the asset
management model adopted by the business organization and the cash flows characteristic of
a financial asset resulting from cash flow agreements. This change in legal regulations determines the method for the valuation of financial assets and their presentation in reports (cf.
Buk 2016, Frendzel 2016, Pielichaty 2016 et al.). A novum that determines the revolutionary
principles for accounting is the classification of financial assets that must be made by toplevel managers of an economic organization - this classification determines the model of
managing financial assets, e.g. it does not "qualify as a business model of asset management
whose task is to pursue cash flows only through the sale of assets. An example of a model for
managing the results of a portfolio of financial assets is the active acquisition and disposal as
well as fair value of the entity as a result of changes in credit spreads and yield curves. The
purpose of such a model is not to obtain contractual cash flows "(Buk 2016, p. 11). Accounting is to assess whether the financial assets of an economic organization are classified on the
basis of the business objective set out in the business management model. This is important
for the selection of methods for the valuation of these assets as well as the assessment of
business performance. Economic organizations are obliged to comply with moral and ethical
standards when implementing strategic goals included in the business model. In the literature
concerning the scientific discipline of management, the term "corporate social responsibility"
has been adopted. The concept of corporate social responsibility owes its development to the
development of the before-profit-obligation model (Kostera, Śliwa et al. 2010, pp. 50-140). In
the before-profit-obligation model, the obligation of an economic organization (especially a
public interest company) is to take into account the expectations of stakeholders and equating
them with the strategic goals that the economic organization will implement (or implements).
If an organization pursues its strategic goals without the equal-rank procedure, the profit it
achieves is not morally justified. There has been an ongoing discourse on corporate social
responsibility - as proven by economic practice - quite often social responsibility is incorrectly associated with philanthropy, or voluntary involvement of an economic organization in
solving social problems (so-called social assistance - sponsoring publications, etc.) An im75
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portant issue is to identify tom whom and for what the economic organization is responsible
(accountable). Accountability of an economic organization can be defined subjectively - they
are all entities with which an economic organization has specific relations, e.g. they have
shares, rights or interests related to the economic activity of that economic organization.
These rights and interests are the result of transactions, agreements or other activities of a
legal or moral nature, either individual or group. The corporate social responsibility report
prepared by some capital groups for both the needs of the Polish stock exchange (WSE) and
international financial markets is freely prepared (both from the substantive and formal point
of view) and according to empirical research (Kwiecień 2013b; Kwiecień 2011; Kwiecień
2010a, Krasodomska, Wacławik 2016), economic organizations fail to indicate clearly and
transparently the relationship between CSR achievements and the generated value of organization or its profit (Krasodomska 2015, Kwiecień 2016a). These constraints and the reduction
of financial consequences determined the necessity to change the legal regulations of the
IFRS-9, and made the business management model a basis for the assessment of the creation
by an economic organization its value. This led to the assessment of the mapped diachronic
relationship (business model - concept of six types of capital) between the ongoing processes,
or the "holographic" mapping of the entire economic reality (Kwiecień 2016a). Reporting on
the contractually defined corporate social responsibility means disclosure and presentation of
financial information only. On the other hand, integrated reporting determines accounting
estimates of economic life (including quantification in fair value – cf. Buk 2016, Frendzel
2015, Kwiecień 2016-2016b et al.), i.e. it answers the questions by by means of which types
of capital the market value of an economic organization was increased - that is why nonfinancial data is necessary – narration-commentary – about how the assets have been classified for the purposes of the fulfillment of the strategic goal - how they have been valued and
why. Accounting must strive for the truth, for the recognition of reality - relations between
entities (including stakeholders, etc.), of the rules governing the markets and segments of the
economy.
Conclusions
With reference to the above statement by G. Kołodko, according to which an economist
must be able to use philosophy, I can assume that economic practice, critical analysis of the
literature - in the field of economy and in particular management – gives grounds to the
statement that accounting ("accountant" as an economist) must be able to use philosophy. An
apt statement in support of my view is L. Hardt's analysis: "criterion of comparability of theory, resulting from a realistic philosophy of economics, de facto resembles a certain metacriterium, i.e. it makes accessible to the researcher principles based on which they choose the criterion appropriate to the problem they want to solve [...] the world is not a story without a real
structure or processes corresponding to the studied phenomenon, but a structured reality. The
use of unrealistic assumptions is not an expression of the conviction that "anything goes" and
the content of these assumptions is irrelevant, but on the contrary, their use in economic models shows that first - the real world exists [...] - and second, that this world can be described
and one can find order in it, hence also order marked by cause and effect "(Hardt 2013, pp.
70-71). Thus, integrated reporting is indeed a "revolution" in accounting; it is a necessity to
conduct interdisciplinary research so that the report is a report of the responsible development
of a given business organization (cf. Krasodomska 2015, Kwiecień 2016 a-d).
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Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa
Streszczenie
Kwestię wzajemnych relacji między systemem bezpieczeństwa a gospodarką narodową
bada stosunkowo młoda subdyscyplina ekonomika bezpieczeństwa. Istotne pozostaje określenie współczesnych determinant bezpieczeństwa (w warunkach układu wielobiegunowego i
szeregu zagrożeń o charakterze asymetrycznym). Celem artykułu jest osadzenie kwestii bezpieczeństwa na gruncie nauk ekonomicznych i podejmowanie prób analiz problemów we
współczesnych warunkach gospodarowania przy uwzględnieniu ewolucji roli państwa narodowego.
Słowa kluczowe: ekonomika bezpieczeństwa.
The economic dimension of security
Abstract
The issue of common relations between the security system and the national economy is
examined by a relatively new subdiscipline – national security economics. It remains crucial
to define the contemporary security determinants (in the conditions of a multipolar system
and the array of asymmetric threats) as well as the role of economic science in making strategic decisions for national security.
Keywords: national security economics
JEL CODE: H41, F52
Introduction
Security has recently become a popular research topic among representatives of many disciplines of social sciences. As part of economic research, security research is conducted within one of the specific field of economics, i.e. national security economics. It is a relatively
new scientific subdiscipline, dating back to the 1920s (then war economics under military art,
later under military science). War economics, sometimes referred to as military economics,
despite concerning somewhat different areas of research, focused on the quest for interdependence between the national economy and the war, or the use of economic resources for the
purposes of warfare. In the post-war period, the term defense economics was often used, emphasizing the economic and defense dimension of the field and the issue of resource conversion for national defense. National security economics is the name that has been in use since
the mid-1990s. In trying to define the scope of national security economics, one can say it is a
subdisciplinary study of relations between the national security system and the economy. It
defines the directions of national economic and defense policy and creates the basis for optimizing the use of resources for national security. This discipline is located on the interface of
economics and security sciences - the subject of interest is security, while research methods
and techniques are derived from economic sciences. Within national security economics, detailed research problems include: national economic security (concerning energy and resource
security, financial security, food security), strategic resources and reserves, defense industry
potential and human resources for security. This article concerns one of the main areas of research within national security economics, namely economic security (Płaczek 2014, pp. 4142). The purpose of the article is to ground the problem of security in economic sciences and
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attempt to analyze problems in modern economic conditions, taking into account the evolution of the role of the nation state in that respect. The issues of economic security, economic
warfare and the progressive “neo-liberalization” of the state were reviewed in this paper.
Economic security and its definitions
Economic security is an area of interest for economics as well as other social sciences.
This is partially due to the interdisciplinarity of economic security, but also to the various
research perspectives held in relation to it. Economic, social and political realities require
considering security as the overriding human (community) need understood as "lack of something necessary for the preservation of life, development and retainment of the social role"
(Stachowiak 2012, p. 38).
Security is an example of a non-rivalrous public good, from whose consumption no member of a given community can be excluded. Decisions on the delivery of public goods are the
result of public elections and political decisions (Stachowiak 2012, p. 42). Security, as a public good, shares common characteristics with other goods included in this category, such as
usability as a determinant of consumer satisfaction. Providing security requires appropriate
resources and the associated overheads distributed over time. As a public good, security additionally determines the consumption of other goods and services, constituting a fundamental
good and at the same time being complementary to the values covered by the scope of security.
The delivery and production of security rests on the state at institutional level. One of the
areas of security is economic security (Stachowiak 2012, p. 42). The condition of effective
security (economic security included) is the sovereignty of the subject, in this case the state.
"In spite of the progressive integration and dynamics of the formation of integrative groups,
sovereignty remains the exclusive attribute of states and is the essence of statehood. The intensification of globalization and fragmentation processes has raised questions about the opportunities and ways of responding to the emerging challenges and threats in international
relations, including the sovereignty of the state. This dilemma mainly refers to the further
functioning of the international system based on national states and their ability to operate
effectively in an increasingly globalized world driven by turbocapitalism "(GrącikZajączkowski 2011, p. 234).
From the standpoint of economic security analysis, it is important to define the economic
sovereignty of the state. The inability of effectively influencing the course of economic processes or maintaining public order is interpreted as loss of sovereignty. Economic sovereignty
is understood as the specific control exercised by public authorities over the transnational
flow of goods, capital, people and ideas (Grącik-Zajączkowski 2011, p. 237). The national
state continues to be the main actor in terms of security provision (economic security included), although its role in that regard is changing in connection with the intensifying process of
globalization that is soon to become hyperglobalization. The sovereignty of a given state can
be limited in the name of “greater purposes”, such as to protect the lives and health of endangered people in fallen states or non-democratic regimes. Currently, new and unusual phenomena and economic processes are jeopardizing national stability. They concern areas such as
the ability of the economic system to adjust internal and interrelated economic factors so that
they provide stability to the state; the derivative of stabilizing and destabilizing factors for
security and development of national economy; a balance of needs to ensure stability and
economic development and the ability to meet them; state of development of the economy and
its structures enabling effective counteracting of negative factors undermining the state of the
economy and the stability of the socio-political system and defense capabilities of the country; representations of real and potential threats to the state's economic structures; degree of
vulnerability to the transfer of actions aimed at undermining national security and stability
through the economic field (Ciszek 2013, p. 49).
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According to Księżopolski (2011), economic security is the undisturbed functioning of
economies, i.e. maintaining basic development indicators and ensuring a comparable balance
against the economies of other states. The author of this article distinguishes four dimensions
of economic security, which are logically interrelated and interdependent. These are: finance,
raw materials and energy, food, and access to clean water. The concept of economic security
reflects not only the harmony of certain economic quantities – at both macro and micro level but also the numerous challenges and threats whose overcoming requires the effort of the
whole society. Challenges and threats are rooted both in the internal system of a given country
(political efficiency or inefficiency), but also increasingly in the development and functioning
of the global economy as a whole (Stachowiak 2012, p. 45). "National economic security is a
relatively balanced, endogenously and exogenously speaking, state of the functioning of the
national economy, where the existing risk of imbalance is maintained in defined and acceptable organizational and legal norms and principles of social coexistence" (Raczkowski 2012, p.
81). According to K. Zukrowska, meanwhile, “[e]conomic security (...) means conditions of
harmonious development, which allow to provide a balanced prosperity of citizens of the
state. (...). In macroeconomic terms, security is the stability of employment, low unemployment rates, predictable development prospects of the economy characterized by financial liquidity. In microeconomic terms, it is the solvency of a household or a business. In both cases, it comes down to the ability to balance out liabilities with respect to needs in the medium
term" (Żukrowska 2013, p. 35). Economic security is a derivative of economic development
factors and barriers that impede it; the state of the economy and its structure and economic
relationships that can effectively counter negative externalities potentially affecting the national system stability, disrupt economic development, or reduce the defense potential; the
general state of economic dependence, determining the degree of effectiveness of external
economic interventions in internal economic development; expressing the degree of vulnerability of a given country to the transfer via the economic plane - mainly through the transmission by channels and mechanisms of economic dependence - of political actions aimed at undermining state security (energy blackmail, currency and capital market speculations); the
balance of development needs and the possibilities of their satisfaction (Stachowiak 2012, pp.
45-46). The presented definition fully reflects the essence of economic security as an area of
national economic policy and the realm of international relations.
National economic security in the face of globalization
As noted by U. Beck (Beck 2005, pp. 128-131), the paradox of the neoliberal understanding of the state appears in the present phase of development. On the one hand, the so-called
financial markets expect the minimal involvement of the state, subordinated to the rules of
competition and open to the expectations of trans-Atlantic capital. On the other hand, the efficient deregulation and privatization of sectors traditionally dominated by public ownership
cannot be expected from an institutionally weak state unable to function effectively. The
strong state is expected especially in the aspect of border control and movement of persons.
The progressive globalization of capital does not exclude the sealing of borders and the intensification of population movements. It is, therefore, not realistic to give up, and sometimes
also to strengthen, the political power and autonomy of governments. The state is expected to
sanction undemocratic rules of play - unlimited freedom for capital flows and rigorous control
over the movement of the population, arising both from economic (migrations from suburbs
to city centers) and political and security-related incentives (fear of terrorism). Beck argues
that "in order to achieve the goal of neo-liberal restructuring of the world, it is necessary to
simultaneously minimize and maximize the power of states " (Beck 2005, p. 128). The rise in
support for protectionist practices and increased popularity of nationalism, anti-capitalism,
ecoterrorism, support of national democracy and a strong state, xenophobia and religious fun82
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damentalism can be a form of social response to progressive globalization and neoliberalization. Many people believed that democracy and capitalism went hand in hand, but as it turns
out major financial market players were not worried or concerned about what they should do
to serve democratic states and societies. Rating agencies implicitly estimate the financial condition of the states, banks have become so conservative that the ruling politicians are unable
to reduce their debts due to the resistance of private creditors, and investment banks continue
to partake in speculation.
State authorities chosen in democratic elections are limited in their ability to influence, so
they are mainly concerned with debt administration and cutting down public spending, and in
doing so inciting social tensions and political radicalism (Bartz 2013, p. 28). Researchers
point to the growing contradictions in the development of individual countries and geographical areas. Many places – Africa, Syria, Ukraine – are suffering from local armed conflicts,
which are nothing but wars waged on resources and zones of influence. At the same time, one
must bear in mind the bloodless rivalry that involves technology theft, intellectual property
disputes, destruction of natural resources and exploitation of labor resources, which collectively form the new slavery of human trafficking (Kleer 2015, p. 152). The fragility of national institutions and the specific reversal of roles (the primacy of economic power over democratically accomplished social and legal order) potentially push the state towards bankruptcy,
in a scenario analogous to that observed in the corporate sector. The market for loan capital
providers is about setting goals and shaping the economic policies of individual countries. In
a relatively easy way, the economy of a country can be swept to the brink of insolvency, especially if the political power is weak, has low intranational legitimacy and is unable to pursue effective international policy.
Geoeconomics and economic warfare
Under these conditions, a new paradigm is developing in international relations, being referred to as geoeconomics (considered a soft force in contrast to military instruments), which
is successively overtaking geopolitics. According to Edward Haliżak (Haliżak 2012, p. 48),
geoeconomics is geared towards the pursuit of two goals: national power defined in terms of
wealth and competitive advantage (this is to ensure the most localized attractiveness for portfolio investments and direct investments in services and production) and maximizing access
to geoeconomic space (access to resources, factors of production, protection and support of
national economic entities, possibility of locating tangible assets in order to take advantage of
management returns to scale). Geoeconomics, therefore, requires a strategic approach and
actions relevant to the economic policy of the state. Geoeconomics is the expression of a
modern approach to defining the role and power of the state in the international arena. Military power no longer plays a crucial role (which is not to say its significance can be completely ignored), but rather complements economic power (based on knowledge, information and
technological resources). Liberalization is the essence of the geoeconomic approach, leading
to the blurring of national borders. For this reason, it is a mistake to equate geoeconomics
with economic nationalism typical to post-colonial states (with extensive instruments of protectionism) (Neu, Wolf 1994, pp. 69-72). Geoeconomics can, on the other hand, be associated
with soft power and a desire to dominate, but the rules of the game are determined by the
market and economic calculation, rather than diplomatic endeavors and military relations.
Another instrument of influence is known as “economic warfare" and it largely resembles
cold-war relations, being typically implemented between non-democratic states. War as a social phenomenon has been associated with humanity for centuries, with researchers arguing
about sources, causes and rationality of wars. Today, especially the representatives of the liberal trend in international relations, are prone to back the view that democracies do not wage
open wars. There is, however, an element of aggression in inter-state relations. David M. Buss
(2003, pp. 309-315) and Krzysztof Drabik (2013, p. 232) distinguish at least a few sources of
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aggression that lead to wars: seizure of property, hierarchical fight for dominance, defense
against attack, deterrence of potential aggressors. From the standpoint of the economic dimension of war, it is interesting to consider an evolutionary psychology hypothesis that
speaks of the need for resources that surpass human consumption. As noted by K. Drabik,
"[m]an is not satisfied with merely adaptive goods, so he does not stop at the level of competition, he needs something more, which is the fulfillment of desires born in what is specific to
his nature - he understands and therefore needs war. Perhaps this is the kind of reason that is
corrupted, one that goes beyond what is really necessary because of the need for adaptation"(Drabik 2013, p. 233). A specific kind of war is economic war, often termed economic
warfare. It does not involve a direct invasion, but is rather a combination of various economic
instruments aimed at destabilizing the subject (state) that becomes the target area of
aggressive influence. "Economic warfare is a set of economic and military actions aimed at
undermining or destroying the enemy's defensive and economic potential" (Stankiewicz 1996,
p. 204). In addition to the strictly economic interference of the economic warfare, diplomatic,
administrative, information and psychological instruments are also used. Economic warfare
relies on specific tools and instruments. Table 1 lists the different measures of economic warfare. These are both military and non-military - depending on the circumstances, some of the
funds may be classified as either. Non-military action may resort to propaganda, but in can
easily border on military when used with the support of military troops. An invisible lockout
may manifest, such as the collusion of financial institutions to hinder access to capital, or it
may rely on speculative activities in the country's bond market (Kubisiak, Bomb 2012, pp. 5051).
Table 1. Economic warfare instruments
Economic warfare instruments
Non-military
Administrative
measures
-

-

export embargo,
import
embargo,
administrative
repression
(against states
and/or citizens);
economic
assistance,
blacklisting
preventive
purchases

Diplomatic measures
- exerting political
pressure
- boycott
- propaganda

Military
Economic measures
- traditional tariff
measures,
- traditional nontariff measures,
- concerning
currency and
finance
(contemporary)

Unconventional measures

Military measures

- money counterfeit, - occupation of
strategic indus- operation of contrial areas,
sulting firms,
- allocation of ecolo- - attacking the
merchant fleet,
gical threats,
- attacking eco- international economic objects
nomic crime,
and technical,
- inciting the threat of
economic and
armed conflict
defense infra- policy of stability
structure.
disturbance
-

business intelligence
economic blockade,
diversion,
sabotage

Source: Bomba, Kubisiak 2012, p. 51.
Conclusions
This article discussed the selected areas of analysis in national security economics. Particularly important is the evolution of the role of the state in shaping economic security against
globalization. It is fundamental today to look for sources and methods of achieving a high
position in rivalry between states by means of peaceful diplomacy, without using military
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force, based on the correct assumption that democracies do not wage wars. Geoeconomics has
therefore become a rapidly growing field in contemporary international relations. However,
the necessity of using widespread economic warfare instruments in the competition for the
allocation of resources to maintain comparative advantage over other states remains controversial. In this context, the flexibility and ability of the state to cooperate within the framework of international groupings, and opt for win-win arrangements under certain favorable
circumstances, is crucial.
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Metody analizy wpływu interwencji publicznych na poziom ubóstwa
Streszczenie
W związku z dużą skalą zjawiska ubóstwa, które nieodłącznie towarzyszy życiu społecznemu oraz gospodarczemu, bardzo ważnym elementem polityki publicznej na wszystkich
szczeblach (międzynarodowym, krajowym i regionalnym) jest podejmowanie działań mających na celu jego ograniczanie. Działania te mają charakter interwencji publicznych i docelowo powinny prowadzić do pozytywnej zmiany strukturalnej. Nie zawsze jednak tak się
dzieje-zatem przed realizacją konkretnego działania wskazane jest dokonanie dogłębnej analizy efektów jego wdrożenia – zarówno krótko, jak i długookresowych. W praktyce, skutki
realizacji interwencji publicznych są najczęściej ocenianie ex-post w drodze tzw. ewaluacji,
która jest trudnym procesem, realizowanym przy zastosowaniu różnorodnych metod. Istotą
procesu ewaluacji nie powinna być jednak wyłącznie konstatacja zdarzeń minionych, ale
przede wszystkim znajomość skutków planowanych działań, dlatego niniejszy artykuł koncentruje się głównie na analizie ex-ante wpływu interwencji publicznych na poziom ubóstwa,
a jego celem jest przegląd metod, które mogą być w niej zastosowane, ze szczególnym
uwzględnieniem różnego rodzaju modeli.
Słowa kluczowe: ubóstwo, analiza wpływu interwencji publicznych
Analyzing the impact of public interventions on poverty
Abstract
Due to the large scale of poverty, a very important element of public policy at all levels
(international, national and regional) is to undertake activities aimed at limiting this problem.
These activities should ultimately lead to a positive structural change. However, it does not
always happen – so before the realization of a particular public intervention, it is advisable to
make a thorough analysis of the effects of its implementation – both short and long term. In
practice, the results of public intervention are mostly evaluated ex-post with the use of different methods. However, the essence of the evaluation process should not only be observation
of past events, but also an acquaintance with the effects of planned activities. Hence, this article focuses mainly on ex-ante analyses of the impact of public intervention on levels of poverty, and its purpose is to review the methods that can be used in such analyses, with particular emphasis on various types of models.
Keywords: poverty, ex-ante analysis of public interventions
JEL CODE: I3
Introduction
Poverty, understood as a lack of material resources to satisfy the basic life needs of an individual or a family (Bukowski and Magda 2013, p. 14), still concerns a large number of people both in the European Union (EU) and in Poland. Based on European Statistical Office
data, the number of people at risk of poverty in the EU in 2014 was 17.2%, i.e. over 85 million, and 17%, i.e. 6.4 million, in Poland alone. The survey of household budgets conducted
by GUS (Polish Central Statistical Office) found that, in 2014, there were around 2.8 million
people living in households whose expenditure was below the extreme poverty threshold (i.e.
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below the subsistence minimum). The number of people living below the statutory poverty
threshold, i.e. below the threshold of social intervention, is estimated at around 4.6 million
(GUS 2015, pp. 1-2).
Given the large scale of this problem, a very important element of public policy at all levels (international, national and regional) is to undertake activities aimed at limiting this problem. Guidelines in this respect are formulated in strategic documents at various levels. For
example, at EU level, the document "Europe 2020 Strategy" (EC 2010) can be mentioned,
whereas at national level there is KPPUiWS2014 (Polish National Program for Counteracting
Poverty and Social Exclusion 2020 - New Dimension of Active Integration). At regional level, meanwhile, the problem of combating poverty appears can be found, among others, in the
documents of the Polish "Regional Operational Program" (PUE 2014). For more see this
study (Łatuszyńska, Fate 2016).
Activities aimed at reducing poverty involve public interventions. They can be described
as logical sequences of events and decisions (Figure 1). Under this approach, public interventions arise from a specific need. Correct identification of that need is the basis for working out
the right way to solve a given problem. Then, certain expenditures are involved (including
public funds), which are then converted into products and services in the implementation process. In principle, these products and services should satisfy the needs and resolve the problem that necessitates the intervention in the first place. Ultimately, the intervention should
result in a certain positive structural change (Kościelecki, Warzybok 2011, p. 10).
Figure 1. Logical sequence of public interventions
Idea
- problems
and challenges
- opportunities

Need

- strategy
- operational
plan

Effects

Process
- money
- other resources

Expenditures

- procedures
- processes
- interactions

- products
- services

- results (direct)
- impact (longterm and
structural
change)

Product

Source: Hatry 2007; Keehley and Abercrombie 2008, p. 32.

However, public interventions do not always lead to the expected improvement. Therefore, before carrying out a specific action, it is advisable to perform an in-depth analysis of
the effects of its implementation - both short- and long-term. In practice, the effects of public
interventions are often evaluated ex-post, which is a difficult process involving a number of
methods. The essence of the evaluation process should not be only the observation of past
events, but most importantly the knowledge of the effects of planned activities. This is why
this article focuses mainly on the ex-ante analysis of the impact of public interventions on
poverty, with a view to reviewing the methods that can be applied, with particular emphasis
on various types of models.
Dilemmas of the analysis of the impact of public intervention on poverty
Referring to the logical sequence of intervention, as shown in Figure 1, it can be assumed
for the purposes of this article that the procedure of ex-ante analysis of the impact of public
interventions on poverty, in general, consists of the following stages (Figure 2):
- problem definition - including preliminary defining of objectives, preliminary determination of the expected effects of interventions and their measures, specification of selection
criteria between variants and definition of selection restrictions,
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-

research - including the development and study of intervention variants and the anticipation of consequences caused by the proposed action systems,
evaluation - consisting in comparing and ranking variants according to pre-established
criteria.

Figure 2. The cycle of analyzing the impact of public interventions on poverty

Goals
Initiation

Problem
definition

Limitations
Values
and criteria

Formulation stage

Variants of
activities /
public
interventions

Variants

Research stage

Anitcipation of
effects

Consequences

Evaluation of
intervention

Suggestions
for selection

Evaluation stage

Source: own study based on (Findeisen and Quade 1996, p. 94).

Problem formulation stage
The starting point at the stage of formulating the problem is to set out the goals that are to
be achieved as a result of the implementation of the planned public intervention. Currently in
Poland the overarching objective of counteracting poverty, as outlined in KPPUiWS2014, is
to reduce the number of people at risk of poverty and social exclusion by 1.5 million and increase social coherence by 2020 (KPPUiWS 2014). This is to achieved through the successful
pursuit of operational goals (Figure 3), which relate to specific results and specific public interactions (KPPUiWS 2014, pp. 41-52).
Another important element of the problem formulation stage is the setting of indicators
that allow for the measurement of the effects of public intervention. Different indicators make
it possible to properly determine the degree of achievement of the intended results and, consequently, to evaluate the program as a whole (Górniak, Keler 2008, p. 113). The most simple
indicators are absolute measures of results, e.g. in the case of operational goal no. 1 it can be
the number of families who use the services of family assistants. It is also possible to use, as
indicators, measures resulting, for example, from the summation or averaging of certain numerical characteristics, or calculated as percentages, e.g.: the percentage of economically independent after social employment (in relation to goal no. 3). The most complex type of indicators are aggregate poverty indices. These are statistical formulas that aggregate individual
indicators in order to assess the phenomenon of poverty at national level, in regional and local
cross-sections, or at the level of households. Examples of such indicators include: poverty
rate, income gap index or poverty severity index. Formulas of these indicators can be found in
numerous studies, e.g. (Panek 2011, 2014) and (Łatuszyńska, Fate 2016).
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Figure 3. Operational goals
Operational Goal 1:
Activation and prevention services - Limiting the exclusion of
children and adolescents

Operational Goal 2:
Guarantees for the future of young
people – Creating opportunities for
young people to enter the labor
market and start families

Operational Goal 3:
Active person and integrated
family – responsible local environment

Operational Goal 4:
Preventing housing insecurity

Operational Goal 5:
Seniors – secure, active and
needed

Providing families with children access to high-quality social services
that will increase the chances of activating parents and enable comprehensive prevention against poverty

Developing a system of educational, social and professional activities
enabling young people to prepare for entering the labor market and
acquire the necessary qualifications and skills to facilitate social inclusion, economic activity and family development.

Developing an active inclusion system for active participation in social and professional life of people, families and communities at risk
of exclusion, enabling combining professional, family and social roles
and increasing the role of the local community based on the principle
of public-social partnership.

Providing access to affordable housing for the purpose of family stability and economic “activation” of families as well as preventing loss
of housing and homelessness resulting in social exclusion.

Providing accessible forms of care and active leisure to senior, disabled and dependent persons, and active inclusion of elderly people in
public and professional life.

Source: KPPUiWS 2014, p. 45.

At the stage of formulating the problem, in addition to defining the objectives of the analysis and establishing indicators that allow measuring the results of public interventions, separate criteria should be defined that will enable the evaluation of a given activity. Table 1 presents the ex-ante evaluation criteria of public interventions most frequently mentioned in the
literature.
Table 1. Ex-ante evaluation criteria of public interventions
Criterium

Description

Relevance

Evaluates the adequacy of the planned objectives and methods of implementing interventions in relation to the problems and socio-economic
challenges that the intervention is to resolve.

Effectiveness

Evaluates the degree of implementation of the assumed objectives, the
effectiveness of the methods used and the impact of external factors on
the final results.

Efficiency

Evaluates the relationship between expenditures, costs, resources (financial, human, administrative) and the achieved effects of intervention.

Source: own study based on: Olejniczak 2008, p. 93.
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Another important issue to be considered at problem formulation stage is the limitations
that may occur in the planning process and then in the implementation of public interventions.
In the literature, particular attention is paid to the following limitations (Sternik 2008, p. 504):
(1) access to reliable data; (2) lack of uniform indicators to evaluate the phenomenon; (3)
budget constraints; (4) mental limitations occurring in the environment in which the intervention is implemented; (5) legislative limitations.
The number of limitations may be significant and they can be permanent or short-term;
they may also be subject to modification over time or as a result of new legislative decisions
(Dudzińska 2015, pp. 161-167).
Research stage
The main goal of the research stage is to estimate the effects of planned public action variants, both short- and long-term. A number of qualitative and quantitative methods can be
used for estimation. In the case of the first group, the estimation is based largely on qualitative
data. The most popular methods of this type used in ex-ante analysis are: personal in-depth
interviews and focused group interviews (Bienias, Strzęboszewski and Opałka 2012, pp. 99100). They are used, among others, in (Stronkowski and Zych 2014) and (Ewaluacja..., 2014).
In addition, the literature recommends qualitative methods such as expert panels (Płoszaj
2008, p. 300, Zybała 2012, p. 331, Bienias, Strzęboszewski and Opałka 2012, p. 106), as well
as experimental and quasi-experimental methods (Haughton and Shahidur 2009, p. 259).
Data derived from quality sources complements - but does not replace - quantitative evaluations. In order to quantify the consequences caused by the proposed public activity, different types of models are normally used, but it is important that the model allows determining
the values of indicators defined at the stage of formulating the problem.
The literature contains many examples of models used in ex-ante analysis, but they mainly
concern the impact of public policies financed e.g. from EU funds. These are primarily economic models, among which several classes can be distinguished, including: real business
cycle (RBC) models, regional models, partial equilibrium models, computational general
equilibrium (CGE) models, or dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) models. For
more see e.g. (Piech 2008, pp. 179-194; Haughton and Shahidur 2009; Bienias,
Strzęboszewski and Opałka 2012). It is not always possible to estimate on their basis the effects of specific public actions undertaken on a scale smaller scale than the macro scale. Some
of the models mentioned in the literature have been discussed further in this article in terms of
their suitability for the analysis of interventions aimed at counteracting poverty.
Evaluation stage
In the evaluation phase, the best variant of intervention should be selected against the predefined goals expressed as a set of accepted selection criteria, depending on the evaluation
method used.
Various methods of evaluating public activities can be found in the literature, among them
cost-benefit analysis, cost-effectiveness analysis, economic impact analysis or multi-criteria
analysis (Zybała 2012; Bienias, Strzęboszewski and Opałka 2012). It is also possible to abandon the conventional evaluation of variants. In such cases, the results obtained in the previous
phase of the analytical procedure are summarized in the form of a comparative table. Qualitative methods, e.g. expert panels, may prove a helpful decision-making tool in this regard.
Models in evaluating the effects of activities aimed at combating poverty
Economic models are normally used to quantify the consequences caused by the proposed
public actions. Table 2 lists the models most frequently mentioned in the literature. Those
models were not developed specifically to study the impact of public actions on poverty, but
they can nevertheless, to a smaller or larger extent, be used to determine certain indicators in
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this respect. The table indicates: type of model (static/dynamic), selected indicators calculated
by the model, level to which the model refers (local, regional, national, international), availability of model documentation, IT support, and usefulness to study the impact of public intervention on poverty prevention. A brief characterization of the models included in the list was
made below
EDUMOD is a DSGE model of the Polish economy developed in 2015. It allows to simulate the socio-economic effects of quantifiable elements of public policies, with particular
emphasis on policies related to the formation and development of human capital, educational
choices and labor market policies. The model was developed by the Polish Institute for Structural Research (IBS) and the task itself was commissioned by the Polish Institute for Educational Research. It can be used for both short- and long-term forecasts (up to 30 years)
(Ramsza, Kowal and Lis 2015).
EU-ImpactMod is a DSGE model developed in 2008 by the Polish Institute for Structural
Research (IBS). Its structure comprises six sectors containing demographic and labor-market
modules. It allows to simulate the impact of demographic changes and the most important
events on the labor market on the economy. It was also used to study the impact of cohesion
policy implementation on the main indicators of the Polish “National Development Plan
2004-2006" and "National Cohesion Strategy 2007-2013" (Bukowski 2008, Bukowki, Dyrda
and Kowal 2010, Bukowski and Wierus 2011).
EUROMOD is a model originally developed in 1996 by the Institute for Social and Economic Research, operating at the University of Essex (UK) and still developed to this day.
The results generated by the model are available at www.euromod.ac.uk. The model allows us
to study the effects of tax policy changes both at EU and national level (Sutherland and Figari
2013). The model has its own website: www.euromod.ac.uk.
HERMIN is a macroeconomic model to assess the impact of cohesion policy on socioeconomic development. The model relies on historical data from the agricultural, industrial
and market service sectors. It was developed in 1982 by the Economic and Social Research
Institute in Ireland, but it was also used in other countries, such as Greece, Spain, Ireland,
Portugal, as well as in transition countries (e.g. Hungary, Poland, Slovakia, Latvia, Estonia)
for medium-term forecasts (up to 10 years) (Piech 2008, p. 189, Bradley, Zaleski and Tomaszewski 2005, pp. 21-22). The model has its own website: www.hermin.pl.
INES is a model developed in 1998 by the Institut National De La Statistique Et Des
Études Économiques and used in the French Ministry of Social Affairs. It is based on data
from households. It covers issues such as redistribution system, labor market, taxes and social
benefits. It also allows short-term forecasting (up to 3 years) (David, Lhommeau and Starzec
1999, Fontaine and Sicsic 2016).
MaMoR2 is a CGE model developed in 2006 by the Polish Institute for Market Economics (IBNGR). It allows analysis of some economic aspects in a regional and national perspective, e.g.: supply of goods, investments, private consumption, domestic demand and exports,
production factors, the public sector, prices and wages. It relies on annual data (Kaczor 2006,
Kaczor i Socha 2008, Piech 2008, pp. 193-194).
The tax-and-benefits model of the Polish Ministry of Finance was developed in 2012.
It can be used to analyze changes in the scope of taxation and personal income tax regulations, family benefits and carer’s allowance, social benefits in various socio-economic crosssections. It relies of GUS data derived from the study of household budgets in Poland
(Konopczak and Skibicki 2012).
The theoretical model of the Polish economy developed in 2002 by the Polish Institute
for Market, Consumption and Business Cycles Research (IBRKK) is a hybrid model that
combines neoclassical theory with New-Keynesian theory based on changes in demand. It
was commissioned by Polish Ministry of Economy and is used in Poland for medium-term
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macroeconomic forecasts (up to 10 years), in particular in the field of foreign trade (Piech
2008, p. 193; Karpińska-Mizielińska et al. 2006, pp. 104-105).
MYRIADE is a model developed in 2001 by the French National Agency for Family Allowances (La Caisse Nationale Des Allocations Familiales), used to evaluate social policy. It
allows analysis of the consequences of changes in social contributions, taxes, credit concessions, social and family benefits in the long-term time horizon (up to 2060). It is also used by
the French Central Statistical Office (Legendre 2001, pp. 33-50, Blanchet 2014, pp. 69-73).
NECMOD is an econometric model used by the National Bank of Poland (NBP) for inflation and GDP projections. It is based mainly on labor market data from BAEL (Polish Labor
Force Survey), public finance sector data, prices of consumer goods according to CPI basket
and NBP financial data (Greszta et al. 2012, Piech 2008, p. 186). The time range of forecasts
generated by the model is up to 12 quarters (Przybylska-Kapuścińska and Szyszko 2009, p.
122).
SIMPL is a tax-and-benefits model developed in 2003 by the independent research and
development foundation CenEA (Center for Economic Analysis in Szczecin, Poland). It is
used to estimate the impact of changes in the tax system on the budget of individuals, families
and households. The model makes it possible to examine how the existing tax-benefit system
affects social inequalities, poverty and income distribution (Domitrz et al., 2013, pp. 261-286,
Myck, Kundera and Oczkowska 2013, pp. 2-3; Bargain et al. 2007).
SWITCH is a model, developed in 1987 by the Economic and Social Research Institute
(Ireland). It can be used to determine the income of each family depending on the current tax
system and social policies. Used annually to evaluate the impact of proposed reforms on the
family budget in the long-term time horizon. It relies on statistical office data regarding income and living conditions (Callan et al. 2001, Callan et al. 2010).
SYSIFF is a model of the French redistribution system used to evaluate ex-ante political
reforms and modeling direct taxes, social security contributions, indirect taxes, local taxes and
family benefits. It also allows to study the impact of money reimbursements on poverty. Developed in 2006 by the Paris School of Economics (Piccoli, Canova and Spadaro 2009, Canova, Piccoli and Spadaro 2015).
TÁRSZIM is a Hungarian tax-and-benefits model developed in 1995 by the Information
Center for Social Research (TARKI) in Budapest. It is used for analyses in the area of income
tax, indirect taxes and financial regulations of social benefits. It mainly uses household data
(Szivós, Rudas and Tóth 1998, Benedek, Scharle and Szabó 2007).
TAXBEN (IFS) is a model developed in 1983 by the Institute for Fiscal Studies (United
Kingdom) to conduct distribution analyses of profits and losses resulting from tax reforms. It
also allows to study poverty among children and single mothers until 2020. It relies on data
from households (Giles and McCrae 1995, Brewer et al. 2009).
Table 2. Models used in estimating the effects of public activities

National,
Regional

Application
EduMod
C, C#

Indirect

Limited

National

–

Direct

Documentation

employment rate of the population
aged 15-64 (%); education of
people aged 15 and over (%)

total employment rate (percentage
points); at-risk-of-poverty rate
relative to total social transfers
(percentage points).

EU–
ImpactMod

Selected indicators

Dynamic

Yes

Model name

Dynamic

Usefulness for
analyzing the
effects of
counteracting
poverty

EDUMOD

Level

IT support
(software tools)

Model
type
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Static
Static and
dynamic
Static

Level

IT support
(software tools)

poverty risk rate in %, risk of
poverty among children in %

Yes

International
(EU countries)

MS Excel

Direct

Number of new jobs, change in
GDP.

Yes

National,
Regional

WINSOLVE

Indirect

Limited

National,
Regional

–

Direct

Limited

National,
Regional

–

Indirect

Limited

National

MS Excel

Direct

Limited

National

–

Indirect

Limited

National

Application in
C++

Indirect

Yes

National

–

Indirect

Limited

National

MS Excel,
Access, Visual
Studio

Direct

Limited

National

–

Direct

Limited

National,
Regional,
Local

MS Excel

Direct

poverty rate, inequality rates

Static

average per capita income (in
PLN), change in per capita income
relative to baseline scenario (in
PLN and in %), relief cost (in PLN
million).

Statyczny

GDP growth rate in %, employment of people aged 15-64 in %.

MYRIADE

Static and
dynamic

unemployment rate in%, demographic indicators, incl. migration
rate (in people).

NECMOD

Dynamic

GDP (percentage points), exchange rate (%), CPI inflation
(percentage points)

SIMPL

Static

poverty rate

Static

poverty and social exclusion
indicators

Static

employment rate of people aged
15-64 (%), unemployment rate of
people aged 15-64 (%).

SWITCH

Static

EUROMOD

Documentation

Selected indicators

SYSIFF

Tax-andbenefits model
of the Polish
Ministry of
Finance
Theoretical
model of the
Polish economy

MaMoR2

HERMIN

Model
type

INES

Model name

Usefulness for
analyzing the
effects of
counteracting
poverty

poverty indicators
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Model
type

Selected indicators

Documentation

Level

IT support
(software tools)

Usefulness for
analyzing the
effects of
counteracting
poverty

TÁRSZIM

Static

average tax per household, average
household tax rate by number of
children

Limited

National

MS Access

Indirect

TAXBEN

Static
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child poverty rate (%), material
deprivation rate (%).

Limited

National,
Regional

Application in
Delphi

Direct

Model name

Source: own study.

When discussing the contents of Table 2, it should be emphasized that it is very difficult
to find a complete documentation for any of the presented models. The available literature
lacks detailed descriptions of their assumptions, structure and functioning, whereas available
data tends to be general and selective, which results in most of these models being "black
boxes". It is therefore difficult to fully evaluate their suitability for analyzing the impact of
public interventions on poverty. Nevertheless, the analysis of the available data allows to put
forward certain basic conclusions.
Most of the analyzed models are static and so they can provide only point-based forecasts
for a definite moment in time (year), which does not allow taking into account the secondary
effects of public actions resulting from the internal structure of the studied effects system,
especially when the analysis concerns a long-term time horizon. With dynamic models, only
one, i.e. EU-ImpactMod, allows direct determination of indicators related to poverty, but it is
possible to apply it at national level only, while many public interventions for reducing poverty are regional, or even local, and it would be advisable to rely on tools developed for carrying out analyses at these levels.
Some of the presented models use IT tools, mainly MS Excel spreadsheet. The advantage
of this solution is fairly simple functionality although cause-and-effect relationships defined
in analytical models created using spreadsheet are unidirectional, which does not fully reflect
the mechanisms of public intervention effects that result from multilateral feedbacks, time
delays and non-linearity of relationships between the basic elements of a complex socioeconomic reality.
In summary, it can be stated that there is an evident need to develop a model that would be
dedicated directly to the impact of public activities on poverty and would allow ex-ante evaluation not only at international or national level, but especially at regional and/or local level.
It is also important for that model not to be one-off so that it can be used to anticipate the effects of various public interventions for poverty reduction.
Conclusions
Implementation of public interventions aimed at reducing poverty requires the involvement of significant public-financial, human and material resources. It is obvious that it should
be preceded by a reliable analysis of the expected effects, which is not easy given that poverty
is a highly complex phenomenon. Both the reasons and the effects of occurrence are interrelated and together form a network of dependencies, often non-linear of feedback nature. In
addition, the effects of the activities undertaken can be observed only after a relatively long
time, the reason for which analyzing a system that complex requires the use of a method that
can cope with the complexity of this phenomenon in dynamic terms.
In order to quantify the consequences caused by the proposed public actions, different
types of models tend to be used. However, these models are mainly static, based on an analyt94
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ical approach to problem-solving, in which a finite mathematical form giving a specific pointbased forecast is a preferred way of model formalization. The issue of the usefulness of analytical methods to solve complex problems has been discussed many times in the literature. H.
Simon (1982, p. 92), for example, argues that in analytical methods we deal with a phenomenon called “mathematical aphasia”, consisting in a tendency to over-simplify the model
until theoretical problems disappear, and with them any relationship with reality. J. Forrester
(1971, p. 88), on the other hand, expresses the view that an effective study of a complex problem lies outside the boundaries of traditional analytical methods and he suggests instead using
a method based on a heuristic approach - a computer simulation.
Work is currently underway regarding the assumptions for the construction of a tool to
analyze the impact of public interventions on poverty that will be based on a computer simulation model.
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Czy warto rezygnować z OFE? Stopa zwrotu i ryzyko
kapitałowej części systemu emerytalnego w Polsce w latach 1999-2013
Streszczenie
Otwarte Fundusze Emerytalne są jednym z trzech filarów polskiego systemu emerytalnego zreformowanego w 1999 roku. Comiesięczne składki pobierane z wynagrodzenia stanowią
kapitał inwestowany przez Fundusz, głównie w obligacje skarbowe i akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Funkcjonowanie OFE na rynku kapitałowym
może wiązać się zarówno z prawdopodobieństwem krótkoterminowego spadku wartości składek, jak i długoterminowym wzrostem ich wartości. Od 2014 roku OFE stał się instrumentem
dobrowolnym. Każdy pracujący i odprowadzający składki emerytalne może zdecydować, czy
chce skorzystać z usług funduszu. Zmiany w systemie OFE wzbudziły szereg pytań i kontrowersji wokół przyszłości kapitałowego filaru emerytalnego w Polsce. Celem głównym niniejszego opracowania jest weryfikacja różnic stóp zwrotu OFE oraz próba oszacowania ryzyka
kapitałowej części systemu emerytalnego w Polsce. Zgodnie z wyżej zdefiniowanym celem
pracy postawiono główną hipotezę badawczą, zgodnie z którą z punktu widzenia klienta OFE
nie ma znaczenia wybór otwartego funduszu emerytalnego pod względem jego rentowności.
W celu weryfikacji hipotezy posłużono się analizą korelacji liniowej, regresji liniowej, analizy ANOVA oraz testów na normalność rozkładu stóp zwrotu OFE. Horyzont badawczy
obejmuje lata 2000-2013.
Słowa kluczowe: system emerytalny, kapitał, fundusze emerytalne, stopa zwrotu
Is it worth abandoning OFE? The rate of return and the risk of the capital part of the
pension system in Poland in 1999-2013
Abstract
Open Pension Funds (OFE) are one of the three pillars of the Polish pension system which
was reformed in 1999. Monthly dues collected from the remuneration are to be the capital
invested by the Fund, mostly in Treasury bonds and shares listed on the Warsaw Stock Exchange. The functioning of the funds on the capital market can be associated with both the
probability of short-term decline in the value of contributions, as well as a long-term rise in
value. Since 2014, OFE have become an unsolicited instrument. Everyone who works and
makes contributions can decide whether they want to use the services of the fund. Changes in
the OFE system have raised a number of questions and created controversy over the future of
the capital pension pillar in Poland. The main objective of this study is to verify the differences in rates of return created by OFE and attempt to estimate the risks to the capital part of
the pension system in Poland. In line with the aforementioned objective, the hypothesis of this
paper states that from the point of view of a client, the choice of an open pension fund is irrelevant as far as profitability. The hypotheses were verified through the use of linear correlation
analysis, linear regression, ANOVA and tests for normality distribution of OFE return rates.
The scope of the research covers the period of 2000-2013.
Keywords: pension system, capital, pension funds, rate of return (return rate)
JEL CODE: G23, G28, H55, H61
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Introduction
One of the three pillars of the Polish pension system reformed in 1999 is Open Pension
Funds (Polish: Otwarte Fundusze Emerytalne, OFE). Funds invest capital primarily in government bonds and shares listed on the Warsaw Stock Exchange. The functioning of open
pension funds in the capital market may be related to both the probability of a short-term decline in the value of premiums as well as its long-term increase. As of 2014, OFE became a
voluntary instrument, which means that every working person who pays pension contributions
can decide whether to use the services of the fund or not. Changes in the OFE system raised a
number of questions and controversies about the future of the capital pension pillar in Poland.
The main objective of this article is to verify the differences in OFE return rates and attempt
to estimate the risk of the capital part of Poland’s pension system. In line with this objective,
the main research hypothesis was put forward, according to which, from the standpoint of the
OFE client, the choice of the open pension fund is irrelevant in terms of profitability. Three
auxiliary hypotheses were also proposed for the purpose of this work. These were: (1) Annual
return rates of pension funds depends on the economic circumstances of the country (2) OFE
annual return rates depend on the capital market situation (3) OFE cumulative return rates
have retained an upward tendency. In order to verify the hypotheses, the analysis of linear
correlation, linear regression, analysis of variance (ANOVA) and tests for the normality of the
OFE return rate distribution were used. The research horizon covers the period of 2000-2013.
The historical values of OFE accounting units published by KNF (Polish Financial Supervision Authority), stock exchange quotations of the WIG index as well as data on GDP dynamics published by GUS (Polish Central Statistical Office) were used for the research. The study
covered the period of 2000-2013.
Changes in the Polish pension system
Until 1999, the pension system in Poland worked on the pay-as-you-go basis. It was based
on the principle of an intergenerational contract consisting in the fact that the employee pays
contributions that are intended to cover current pension schemes (Antonów 2002, p. 2, Golinowska 1997, Wiktorow 1996). The contemporary labor market - marked by very low economic activity, high unemployment, a significant share of people working in agriculture and
increasing dynamics of economic emigration among young people – has provided grounds to
change the current social security system. The necessity of further increases in the premium
rate for balance reasons would consequently lead to a further decline in the competitiveness of
the Polish economy and an increase in the likelihood of companies falling into the "gray
zone" (Grzebieniak 2007, pp. 97-105). In addition, retirement privileges and early retirement
facilitation schemes resulted in the increased number of post-working age population and the
decreased share of economically active people. Also the aging process of the population was
becoming evident in the meantime, having been aggravating this disproportion ever since
(Bugaj 2004, pp. 22-24).
The reform of the Polish Social Insurance System Act, implemented on January 1, 1999,
identifies three pillars of what was once a uniform system (Olejnik 2009, pp. 77-85). It reflects the so-called mixed model, under which the premium is directed to the pay-as-you-go
system as well as to the capital system. The main premise of the solution adopted in Poland
was the limitation of the risk arising from dependence on the demographic situation for the
capital part, and from adverse changes in the capital market for the pay-as-you-go part9. In
9

According to some critics of the capital model in the pension system, the introduction of privately managed
pension funds did not solve the problem of the impact of demography on the long-term liquidity of pension systems, or it even proved harmful (see more in: Orenstein 2013). E.g. A. Oręziak (2014) even argues the people
can in no way be considered beneficiaries of the introduction of open pension funds. According to that author,
the development of the private pension sector has a clear anti-social bearing.
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addition, the mixed model was hoped to stimulate economic growth, including through the
development of the financial market (Kołodko and Tomkiewicz 2014, p. 5).
For this reason, the basis of the first of the pillars is FUS (Polish Social Insurance Fund),
obligatory for all employees with the exception of the agricultural sector. The second pillar
consists of OFE, i.e. open pension funds. In the third pillar, in addition to the group form of
saving for retirement under PPE (Employee Pension Programs), there are two forms of individual capital savings supported by tax incentives. These are IKE (Individual Pension Accounts) and IKZE (Individual Pension Security Accounts) (Łuszczyk 2015, p. 46).
OFE – Open Pension Funds
OFE are to "accumulate funds and invest them in order to pay the members of the pension
fund after they have reached retirement age (...) (Act of 1997, art. 2, sec. 2). Those born after
December 31, 1968 were legally obliged to participate in an OFE, while the insured population born after December 31, 1948 and before January 1, 1969 (with the exception of people
who were already retiring) were given free choice in that respect by the legislator (Act of
1998, art. 111, sec. 2-3).
The rules for the distribution of contributions to open pension funds have been subject to
changes since the entry into force of the pension reform. From January 1, 1999 to April 30,
2011, 12.22% of the pension contribution included a pay-as-you-go part transferred to ZUS.
7.3% of the premiums accounted for the entire capital component of the OFE (Wieteska 2011,
pp. 37-49). The Act of 25 March 2011 amending certain acts related to the functioning of the
insurance system introduced changes regarding the method of its division.
As of 1 May 2011, the contribution part of the contribution transferred to OFE has been
invested in the capital sub-account of ZUS (Table 1). Such measures were primarily aimed at
improving the ratio of the deficit and public debt to GDP.
Table 1. Division of the OFE capital contribution under Act of 31 December 2011 (in %)
Period of payment
May 2011 to December 2012

OFE
2,3

ZUS
5,0

January-Dicember 2013

2,8

4,5

January-Dicember 2014

3,1

4,2

May 2015 to December 2015

3,3

4,0

From January 2016

3,5

3,8

Source: own study based on: Act of 2011, art. 21-22.
In 2014, far-reaching changes in the functioning of OFE were made. The most significant
relates to the cancellation by OFE of 51.5% of the settlement units recorded in the account of
each member of the open pension fund as of January 31, 2014 and the transfer to ZUS of assets with the value corresponding to the sum of the value of redeemed settlement units. The
legislator also normalized activities regarding assets transferred to ZUS (Olejnik 2009, pp. 7785). The latter, taking the form of Treasury securities (bonds issued by the State Treasury),
were submitted by ZUS to the State Treasury in exchange for a guarantee of payment from
ZUS of retirement benefits corresponding to the value of these assets recorded on subaccounts. The remaining group of transferred assets was transferred by ZUS to FRD (Polish
Demographic Reserve Fund) (Nowicki 2014, p. 15).
Pursuant to the Act (of 2013, art. 11, sec. 1-2), voluntary participation in OFE was also introduced. On the basis of the declaration on the selection of the Open Pension Fund filed by
the insuree, 2.92% of the contribution basis is paid by ZUS to OFE, while 4.38% is recorded
on the subaccount in ZUS (Act of 2013, art. 5, sec. 3, item (a)). An important change resulting
from the Act of 2013 is also the so-called security slider. In the period of 10 years before re100
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tirement age of an OFE member, the funds accumulated in the Funds are to be gradually
transferred to ZUS (Act of 2013a, art. 4, sec. 12). The Act also prohibits investment by OFE
in government bonds and other debt instruments guaranteed by the State Treasury. This
means that the Funds will be able to invest to a greater extent, among others, in shares, local
government bonds, road and corporate bonds.
Figure 1. Pension contribution breakdown under Act of 13 December 2013
Pension contribution
19,52%

ER contribution –
Employer premium
9,76%

EE contribution –
Employee premium
9,76%

2,46%

7,3%

or
FUS (12,22%)
Insuree’s ZUS account
19,52%

FUS (7,3%)
ZUS
subaccount

FUS (4,38%)
ZUS
subaccount

FUS (2,92%)
OFE

Source: own study based on: Act of 6 December 2013, art. 5.
Amendments under the aforementioned Act of 25 January 2013 also concerned the policy
and investment limits of OFE. The legislator gave Funds the opportunity to invest more aggressively. The limits of the total value of OFE assets invested in shares are presented in Table 2. In addition, new restrictions were introduced on Fund investments in assets denominated in foreign currency. Some of these assets invested in such instruments could not exceed
10% of the value of the Fund's assets until December 31, 2014 and 20% in the period from
January 1, 2015 to December 31, 2015.
Table 2. Share of shares in the values of OFE assets under Act of 25 January 2014
Period
until 31 December 2014

Share (in %)
< 75

until 31 December 2015

< 55

until 31 December 2016

< 35

until 31 December 2017

< 15

Source: own study based on: Act of 6 December 2013, art. 35
In relation to the investment policy of OFE, modified were also the rules concerning the
reference index (benchmark) the results of individual Funds are compared with. In addition,
the Act does not provide for any minimum rate of return on investment. OFE should, however, specify in the information prospectus a declaration of investment policy principles, an investment objective and indicators to which their rates of return will be related. The lattermost,
together with the account balance, information on investment risks and the amount of fees,
must be sent to members of the Funds. Published information about the lattermost should present their financial situation in a comprehensible, objective and reliable manner (see Act of
2013, art. 28, items 1-5).
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The above remarks clearly indicate that further legislative changes in the pension system
limit the share of its capital part. Consequently, the operation of OFE is also marginalized. In
the debate on the validity of the coexistence of both pillars, there are voices hinting at the possibility of withdrawing from the OFE model and improving the pay-as-you-go system based
on intergenerational solidarity.
For this reason, the subsequent part of this article attempted to analyze OFE annual return
rates depending on the economic circumstances of the country and the situation on the capital
market.
Analysis of OFE return rate differences
First, an attempt was made to analyze the differences between the rates of return of OFE
assets, as shown in Table 3. Analysis of variance (ANOVA) was used for this purpose. To
verify the hypothesis on the normality of the distribution of OFE return rates in individual
years, the Kolmogorow-Smirnov (K-S) test, Lilliefors test and the Shapiro-Wilk test were
carried out for the analyzed Funds.
Table 3. OFE annual return rates in 2000-2013 (w %)
OFE
Allianz Polska OFE
AEGON OFE
Pekao OFE
OFE Pocztylion
AXA OFE
Amplico OFE
Generali OFE
ING OFE
OFE WARTA
OFE PZU Złota Jesień
PKO BP Bankowy
OFE
Aviva OFE Aviva BZ
WBK
Nordea OFE

200
0
15
13
10
17
15
11
16
16
18

200
1
7
3
9
2
8
2
6
8
1

200
2
14
13
7
10
10
13
13
17
10

200
3
11
10
10
10
10
12
12
11
12

200
4
12
14
17
14
16
15
15
14
16

200
5
11
13
12
15
14
16
15
16
14

200
6
6
15
21
17
16
16
18
17
17

200
7
7
6
7
5
6
7
6
5
4

200
8
–12
–13
–14
–13
–13
–14
–13
–15
–14

200
9
13
14
14
13
14
14
15
14
13

201
0
11
10
11
11
10
11
9
12
11

201
1
–4
–5
–5
–6
–3
–5
–4
–5
–4

201
2
18
16
16
15
15
17
15
17
16

201
3
6
5
7
8
6
8
7
8
7

10

10

14

12

14

14

17

7

–14

14

11

–5

16

7

8

4

17

11

16

12

15

4

–14

15

11

–5

16

8

13

10

12

10

13

15

15

7

–15

13

11

–5

17

6

10

10

15

11

13

14

15

6

–13

13

12

–4

18

8

Source: own study based on KNF data.
In the vast majority of cases (except for 2006 in the Shapiro-Wilk test and 2010 in the
Lilliefors test), the analyzed rates indicate there is no reason to reject the hypothesis on the
normality of the distribution of OFE return rates in individual years (Table 4).
Table 4. Results of tests on the normality of OFE return rates in 2000-2013
Year
2000

K-S
p > ,20

Lilliefors
p > ,20

W
0,951711

p
0,624435

2001

p > ,20

p > ,20

0,877875

0,066745

2002

p > ,20

p > ,20

0,974209

0,938918

2003

p > ,20

p > ,20

0,932455

0,366820

2004

p > ,20

p > ,20

0,967400

0,861434

2005

p > ,20

p > ,20

0,975708

0,951849

2006

p > ,20

p > ,20

0,831882

0,016726

102

Scientific Journal of the Polish Economic Society in Zielona Góra No. 6, 2017

2007

p > ,20

p > ,20

0,915604

0,218699

2008

p > ,20

p > ,20

0,983895

0,993211

2009

p > ,20

p > ,20

0,964600

0,822612

2010

p > ,20

0,894274

0,111611

2011

p > ,20

p < ,01
p > ,20

0,972801

0,925301

2012

p > ,20

p > ,20

0,960958

0,768382

2013

p > ,20

p > ,20

0,948367

0,573768

Source: own study based on KNF data.
As a consequence, a homogeneity study was carried out on the distributions of return rates
for individual funds based on the Levene and Brown-Forsythe tests. They indicated the values
of p=0.99, thereby confirming the homogeneity of the distribution of return rates in the analyzed periods. In turn, the F test was used, giving the result of 0.06. ANOVA showed no significant differences between the considered average OFE return rates (p = 1.0 > α = 0.05).
The average rates of return for individual OFE do not differ significantly either. Therefore,
there is no one OFE pair among the 13 subjects whose rates of return would assume significantly different values. The hypothesis referred to differences in profitability between individual Funds should therefore be rejected.
It should be emphasized that the ANOVA result stems from the applicable legal provisions. The investment policy of open pension funds limited the investment restrictions before
the changes introduced in 2014, strictly defining the type and number of financial instruments
directly related to the risks associated with placing funds in specific groups of instruments.
The minimal acceptable profitability of investments was provided by the mechanism of the
minimum required rate of return. The former was the rate of return 50% lower than the
weighted average rate of return for all funds, or by four percentage points, depending on
which of these values was lower. The weighted average rate of return for all Funds in the last
36 months is published by the Commission at the end of each final month of the quarter. In a
situation where the rate of return of the Fund was lower than the minimum required, the shortfall was covered first by funds from the reserve account created for this purpose (to which
funds from PTE were transferred), and second from PTE’s own funds.
Analysis of the relationship between OFE return rates and the economic and capital
market situation
In order to verify the existence of the relationship between the rates of return and the economic situation, the analysis of linear regression and Pearson's correlation of OFE return rates
and GDP dynamics in the period 2000-2013 was performed. The changes in GDP are presented in Table 5. Correlation analysis indicated the lack of a linear dependence of OFE return
rates on changes in the GDP level in the analyzed period. The obtained results indicated a
correlation of 0.012 in the absence of its significance by determining the value of p (0.87)>α.
Therefore, there is no linear correlation of the condition of the economy measured by GDP
change with the rate of return generated by OFE. The linear regression analysis also showed
no dependence of the above variables, indicating p (0.87)>α and the directional coefficient of
the regression function at 0.05. In connection with the results obtained, the hypothesis on the
dependence of return rates on the economic situation should be rejected.
Table 5. Change in GDP and WIG index in 2000-2013 (in %)
Year
2000

GDP change
2,40

WIG return rate
–3,47

2001

0,20

–26,94

2002

2,20

9,68

2003

4,70

38,99
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2004

4,00

38,56

2005

4,40

20,22

2006

6,60

28,43

2007

6,50

–0,87

2008

2,90

–56,79

2009

3,30

42,39

2010

4,70

22,03

2011

4,90

–26,74

2012

0,70

–0,66

2013

1,60

16,54

Source: own study and calculations based on GUS and Warsaw Stock Exchange data.
The analysis of the dependence of OFE return rates on changes in the WIG index indicated their strong correlation at 0.79, with p (0.00) < α. The linear regression analysis for the
level of 295.58 confirms the hypothesis that the change in OFE return rates accompanies the
corresponding change in WIG return rates. In addition, the regression coefficient of the regression function was 0.24, which means that the rise/decline in the WIG index by one percentage point would increase/decrease the value of OFE assets by 0.24 percentage points.
Table 6 shows the cumulative rates of return of individual OFE in 2000-201310.
Table 6. Cumulative OFE return rates in 2000-2013 (in %)
OFE

2000 2001 2002 2003 2004

200
5

200
6

200
7

200
8

200
9

201
0

201
1

201
2

201
3

111

140

166

154

200

219

Allianz Polska
OFE

15

23

41

56

74

94

125

140

AEGON OFE

13

16

31

45

65

87

116

129

99

127

149

137

176

191

Pekao OFE

10

20

29

42

66

86

125

141

106

134

159

145

185

206

OFE Pocztylion

17

19

31

44

65

89

121

131

102

129

155

139

176

197

AXA OFE

15

24

36

50

74

98

130

144

114

143

168

159

198

216

Amplico OFE

11

12

27

42

64

90

120

136

103

133

159

147

189

212

Generali OFE

16

23

38

55

79

105

143

157

123

157

181

170

210

231

ING OFE

16

24

45

62

84

114

150

163

124

155

186

173

218

245

OFE WARTA

18

20

32

48

72

96

130

140

106

133

159

148

188

210

OFE PZU Złota
Jesień

10

21

38

54

77

101

135

152

116

145

173

158

199

220

PKO BP Bankowy OFE

8

12

31

46

69

90

119

126

95

124

149

137

176

198

Aviva OFE
Aviva BZ
WBK

13

24

39

52

73

99

130

147

109

136

163

150

192

210

Nordea OFE

10

21

40

55

75

98

129

141

110

136

163

153

197

222

Source: own study based on KNF data.
In accordance with the data presented in Table 6, it should be noted that OFE generated
positive cumulative return rates in each of the analyzed periods. In addition, linear regression
analysis was used to determine the trend of the cumulative return rate. For confidence level at
10

The studies on cumulative return rates presented in this article do not refer to the value of the unit assigned to
each insuree, but to the value of the OFE investment portfolio. Therefore, the analyzed rates of return are the
same for every OFE participant, including new insurees. It is worth noting that the rates of return represent historical values, so for a given period they present the same information for the insuree or the person joining the
insurance scheme.
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0.95, empirical value of the t-tests at 14.48 and the F-test at 259.83, it should be recognized
that the change in OFE return rates retained an upward tendency. The linear regression coefficient of the linear regression function was estimated at 0.149 (adjustment of the regression
function R2 was 0.96).
Linear regression confirmed that open pension funds generated positive cumulative return
rates in each of the analyzed periods. It was also examined whether there are statistically significant differences between OFE return rates in periods of WIG index decline and increase.
The performed Kolmogorow-Smirnow and Lilliefors tests, along with the Shapiro-Wilk test,
indicated the lack of normality of distributions in both groups of return rates. The KruskalWallis test was applied and indicated the significant differences between changes in the value
of OFE assets depending on the capital market condition (p=0.00). The Levene and BrownForsythe tests indicating p=0.00 confirmed the lack of homogeneity of the distributions of
return rates for individual funds. Subsequently, the Welch test was used, giving the result of
49.5. ANOVA indicated the existence of significant differences between the considered average OFE return rates (p 0.0 > α=0.05). The latter in the periods of WIG increase were significantly higher than OFE return rates in the years of WIG value decline. Furthermore, the average return rates of open pension funds were always positive, i.e. in the periods of WIG value
increase, they were 12.5% on an annual basis, and 3.9% for the decline periods. Taking into
account all these results, it should be concluded that the cumulative OFE return rates retained
an upward tendency in the analyzed period.
Conclusions
In light of the obtained significant and unambiguous research results on the rates of return
of open pension funds (OFE) and their risk in the period of 2000-2013 conducted on a group
of 13 funds, it should be stated that:
- Open Pension Funds generated positive cumulative rates of return in 1999-2013,
- average rates of return of individual OFE do not differ significantly,
- changes in OFE return rates do not depend on the economic situation expressed in changes in GDP,
- changes in rates of return depend on changes in the prices of shares listed on the Warsaw
Stock Exchange, but they do occur with four times less strength,
- changes in the rates of return in the periods of WIG value decline and increase were on
average 4% and 12.5%, respectively.
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Wyzwania i perspektywy demograficzne państw europejskich
Streszczenie
Celem artykułu jest wskazanie na wybrane procesy demograficzne, których konsekwencje
mają i będą mieć w przyszłości zasadniczy wpływ na funkcjonowanie państw europejskich.
Znaczenie poszczególnych krajów związane jest bezpośrednio z ich potencjałem demograficznym, którego wielkość ulega gwałtownym zmianom w ostatnich latach. Prawidłowa diagnoza
występujących problemów demograficznych wymaga zastosowania właściwych narzędzi poznawczych służących do ich opisu. Do wyjaśnienia zachodzących współcześnie procesów demograficznych autor zastosował nie tylko klasycznie stosowane narzędzia demograficzne, ale
wykorzystał również inne rzadziej wykorzystywane metody m.in. metody demografii potencjalnej. Porównując poszczególne państwa europejskie uwypuklono różnice w zakresie ich potencjalnych zdolności do reprodukcji, wielkości obciążenia demograficznego czy zaawansowania procesów starzenia się populacji. Zaproponowano również miarę, która może stanowić
punkt odniesienia przy wyznaczaniu ustawowego wieku przejścia na emeryturę. Aktualne prognozy demograficzne wskazują na niekorzystne perspektywy rozwoju demograficznego dla
wielu państw europejskich oraz dla całego kontynentu.
Słowa klucze: demografia potencjalna, starzenie się populacji, wiek emerytalny, prognozy
demograficzne
The challenges and demographic prospects of European countries
Abstract
The aim of the article is to indicate selected demographic processes, their consequences
and how they will have a major future impact on the functioning of the European countries.
The importance of individual countries is directly connected to their demographic potential,
the size of which has been changing rapidly in recent years. A proper identification of the
existing demographic problems requires the use of appropriate cognitive tools for their description. To explain the ongoing contemporary demographic processes the author applied not
only traditional demographic measures, but also other less frequently used approaches among
other methods of potential demography. Comparing different European countries highlights
the differences in terms of their potential ability to reproduce, the age dependency ratio or
advanced aging populations. The author proposed a measure which may be a reference point
in determining the statutory retirement age. Current demographic projections indicate unfavorable demographic prospects for many European countries and for Europe in general.
Keywords: potential demography, population aging, pension age, demographic forecasts
JEL CODE: J11, J14
Introduction
The basic characteristic of demographic processes in Europe is the declining rate of their
development, whose one of the consequences is the unfavorable changes in population age
structure. In most European countries, an increasing proportion of people are already of postworking age or close. Europe's population growth is slowing down, with some areas of the
continent experiencing depopulation. The demographic potential of Europe is losing importance compared to other continents, especially against the dynamic increase in population
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in third-world countries. As a result, in many European countries an increased risk of instability can be expected, i.e. in health care, social security or the pension system. The European
countries are trying to counteract these trends, e.g. by increasing spending on pronatalist policies, encouraging the influx of immigrants or raising statutory thresholds for retirement.
The purpose of this article is to indicate selected demographic processes, such as an aging
population or an increase in the age dependency ratio of working-age people, whose consequences may threaten the stability of European countries. However, the correct identification
of demographic problems requires using appropriate cognitive tools to describe them. To explain the ongoing demographic processes, the author applied not only traditional measures,
but also less frequently used methods of analyzing population phenomena, such as methods of
potential demography (Panush, Peritz 1996, p. 27, Murkowski 2015, pp. 15-24, Blangiardo,
Rimoldi 2013) or alternative ways of measuring the advancement of the processes of human
population ageing (Abramowska-Komon 2011). The main advantage of the potential demography methods is their ability to assign different degrees of importance to individual age
groups of a given population, depending on their life potential. On the other hand, the advantage of the alternative measurement of the population aging process is age diversity, i.e.
the border between middle-aged people and elderly, or old, people for particular populations.
To estimate future demographic trends, the Eurostat population forecast "EUROPOP2013"
was used, prepared for the European Union (EU) countries and members of the European
Free Trade Association (EFTA). In addition, the age bracket from 20 to 65 years old was assumed as working age for the purposes of this article.
Demographic potential
The importance of individual countries is directly related to their demographic potential,
the size of which has been changing rapid over the last couple of decades. Demographic potential can be defined as the ability of the population to reproduce its size while maintaining
favorable age relations in the population structure (in particular, the relations between groups
of people of pre-working, working and post-working age). The demographic potential of individual countries is usually determined by analyzing the dynamics of the number of people in a
given population, but it should be noted that this is a simplified approach and it does not fully
reflect the complexity of the concept at hand. In potential demography, the concept of total
life potential is used as an expression of demographic potential, which means the total remaining lifetime of the members of a given population. The measure reflects not only the size
of a given population, but also characterizes its structure by sex and age, depending on the
size of the average continued life span of its particular age groups. In addition, the average
life potential, which is the average remaining number of years to live of a typical country resident, is also used for comparison between individual countries (it is the quotient of the total
life potential and the average population). This measure can be a synthetic indicator of the
demographic potential of a given population. Detailed principles of calculating the total life
potential and its various forms can be found in the study by Egon Vielrose (1956).
The population of the 28 EU countries in 2014 was approximately 508 million, with an
approximate total of 20,949 million years to live. Over the next decades, the EU population
will increase slightly, reaching around 525 million in 2050, while its total life potential will
increase to over 22,530 million years. The anticipated changes in population numbers up to
2050 indicate that we will face a phenomenon of depopulation in the countries of the eastern
part of the EU (in particular post-socialist countries) plus Germany, Spain and Portugal. Depopulation processes will be most strongly marked in the Baltic States, while the Polish population will decrease to less than 35 million people in 2050 - a decrease by 8.5% compared to
2014. At the same time, the total life potential of the Polish population will drop even more,
to about 1,350 million years - a decrease by as much as 11.5% compared to 2014. This change
will occur despite the forecasted increase in the average continued lifetime of Polish residents
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by approximately 5 years for women and 7 years for men, which indicates the aging of population age structure. On the other hand, a contrary trend is to be observed in the countries of
Northern and Central Europe whose population is expected to increase. This includes countries like: the United Kingdom, Norway, Iceland, Sweden, Switzerland, France and the Benelux countries. It should be expected that, in 2050, the population of Great Britain will be as
high as 77 million - the most numerous from all analyzed countries. Populations of France
and Germany are forecasted at approximately 74.5 million, although they will significantly
differ in terms of total life potential in favor of France as the country characterized by a clearly younger population age structure. Analogous relations will also be observed in 2050 for the
following pairs of countries: the Netherlands and Romania, the Czech Republic and Switzerland, Norway and Portugal, Ireland and Bulgaria (Table 1).
Table 1. Population and its life potential
Population [mln]
PC [mln years]
Country
201
2030 2050 2014 2030 2050
4
Austria
8,5
9,3
9,7 354 380 402
Belgium
11,2 12,9 14,8 476 556 656
Bulgaria
7,2
6,5
5,8 254 230 217
Croatia
4,2
4,1
3,8 162 155 150
Cyprus
0,9
0,9
1,0
39
39
44
Czech
10,5 10,8 11,1 416 421 454
Republic
Denmark
5,6
6,1
6,4 236 255 280
Estonia
1,3
1,2
1,1
51
46
45
Finland
5,5
5,9
6,2 227 246 267
France
66,2 70,5 74,4 2931 3074 3322
Greece
10,9 10,1 9,1 442 389 354
Spain
46,5 44,5 45,6 1992 1759 1829
Nether16,9 17,6 17,4 718 728 731
lands
Ireland
4,6
4,6
5,0 213 208 228
Lithuania
2,9
2,2
1,9 108
79
77
Luxembo0,6
0,8
1,1
25
36
49
urg

Population [mln]
Country

PC [mln years]

2014 2030 2050 2014 2030 2050

Latvia
Malta
Germany
Poland
Portugal

2,0
0,4
81,0
38,0
10,4

1,6
0,5
79,7
37,5
9,8

1,5
0,5
74,5
34,8
8,8

72
59
58
18
19
20
3177 3063 2909
1518 1443 1344
420 372 332

Romania

19,9

19,0

17,9

743

Slovakia
Slovenia
Sweden
Hungary
UK
Italy

5,4
2,1
9,7
9,9
64,6
60,8

5,3
2,1
11,0
9,7
70,6
64,2

4,9
2,1
12,5
9,3
77,3
67,0

UE

508

519

526

Iceland
Norway

0,3
5,1

0,4
6,4

0,4
7,7

215 200 179
84
82
84
417 482 562
364 363 365
2793 3 062 3432
2486 2 580 2735
2094 2103 2183
9
6
0
15
17
19
228 286 349

Switzerland

8,2

9,6

10,9

354

719

412

707

476

Source: own study based on Eurostat data

In 2014, European countries could be divided into two groups depending on their demographic potential. The post-socialist countries had an average life potential clearly below 40
years. In addition, this group also included the population of Germany, which, despite high
average life expectancy of its citizens, was marked by an unfavorable population age structure. On the other hand, the countries of the northern, southern and eastern parts of Europe
showed high values of the demographic potential of their inhabitants from 40 and up to 47
years for the populations of Iceland and Ireland. It is expected that in the following years,
despite the increase in the average life expectancy in all analyzed European countries, a group
of countries with a relatively small life potential will include as of 2030 not only the countries
of Central and Eastern Europe, but also the countries from the southern part of the continent.
In turn, high values of demographic potential will be observed mainly in the countries of
western and northern part of Europe (Figure 1).
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Figure 1. Average life potential

Source: own study based on Eurostat data.

Population aging
The aging of societies - an increase in the percentage of elderly people in the population is a process widely discussed by demographers, economists and social politicians alike due to
the fact its consequences have a significant impact on the functioning of many expensive government programs, such as the pension system or the elderly care system. Proper measurement of the advancement of this phenomenon therefore seems to be of paramount importance,
especially in the times of extremely dynamic improvement in mortality rates and healthy life
expectancy (HALE). The most frequently used measure for the study of the advancement of
aging processes in human populations is the percentage share of people aged 60 or 65 and
over in the entire population. However, the very act of labelling a person as “elderly”, or
“old”, is considered fluid and it changes along with the increase in average continued life expectancy. From the standpoint of this process, today's sixty-year-olds cannot be ascribed the
same meaning as those who lived a hundred years ago; the same goes sixty-year-olds in developed countries and those living in places with a significantly lower life expectancy. For the
proper measurement of the advancement of population aging, it is extremely important how
we define elderliness, or what age we recognize as the border between middle age and old
age. Defining the demographic perspectives of European countries in the field of the aging of
their populations, two measures of the advancement of this process were used: a traditional
measure, the percentage share of people aged 65 and over in the population, and an alternative
measure proposed by Wolfgang Lutz, Warren Sanderson and Sergei Scherbova (2005a,
2005b, 2008, 2008), i.e. the percentage share of people who have an average 15 expected remaining of life. In the alternative approach to this process, along with the increase in longevity, the minimum age of people who are considered elderly increases as well.
92 million and 62 million people would be recognized as “old” in 2014 under the traditional approach and the alternative approach, respectively (Table 2). The results of measuring
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the advancement of the aging process of the population are closely correlated with the definition of an “old person” that is considered appropriate. Among 28 EU countries, in 2014 there
was as much as 18.7% of people aged 65 and over, while only 12.3% of the population of the
28 EU countries was aged 15 or less. In countries like Germany, Italy, Greece and Portugal,
people over 65 years old made up for over 20% of the population in 2014. On the other end of
the spectrum, Ireland, Iceland, Slovakia and Cyprus were among the countries with the
youngest population age structure (Figure 2). In contrast, using the alternative approach to
measuring population aging resulted in a drastic change in the territorial diversity of European
countries as regards this process. In 2014, the countries of Eastern and Central Europe - in
particular Bulgaria, the Baltics, Romania, Croatia, Hungary and Germany – had the highest
proportions of elderly people. As a threshold for old age, the values of approximately 64 years
for men and about 68 years for women are assumed, rather than 75 years for women or 70
years for men as for some Western European countries. The reason for this are the differences
in average continued life expectancy. On the other hand, the group of countries with a low
percentage share of people with 15 expected remaining years of life will involve primarily
western and northern parts of Europe, namely Ireland, France and the Scandinavian countries
(Figure 3).
Figure 2. Percentage of people aged 65 and over in the population

Source: own study based on Eurostat data
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Figure 3. Percentage of people with 15 or less expected remaining years of life in the population

Source: own study based on Eurostat data
Table 2. Number of people over 65 and with 15 or less expected remaining years of life
Number of people Number of peoNumber of people Number of people
65+
ple
15–
65+
15–
Country
Country
2014 2030 2050 2014 2030 2050
2014 2030 2050 2014 2030 2050
Austria
1,6
2,2 2,7 1,0 1,2 1,6 Latvia
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
Belgium
2,0
2,8 3,4 1,3 1,6 2,0 Malta
0,08 0,11 0,12 0,04 0,07 0,07
Bulgaria
Germany
1,4
1,6 1,7 1,3 1,3 1,2
17,0 22,4 23,7 12,2 13,0 14,9
Croatia
0,8
1,0 1,1 0,6 0,7 0,7 Poland
5,8
8,5 10,4 4,1
5,8
5,8
Cyprus
0,12 0,19 0,26 0,07 0,11 0,15 Portugal
2,1
2,6
3,1
1,4
1,6
1,9
Czech
Romania
Republic
1,9
2,4 3,0 1,3 1,7 1,9
3,3
4,0
5,0
2,9
3,1
3,3
Denmark
Slovakia
1,0
1,4 1,5 0,6 0,9 0,9
0,7
1,1
1,5
0,6
0,8
0,9
Estonia
0,2
0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 Slovenia
0,4
0,5
0,6
0,2
0,3
0,4
Finland
1,1
1,4 1,5 0,6 1,0 0,9 Sweden
1,9
2,4
2,8
1,1
1,5
1,7
France
Hungary
12,0 16,4 18,7 6,6 9,3 10,9
1,7
2,1
2,6
1,5
1,6
1,6
Greece
UK
2,3
2,6 3,1 1,5 1,6 1,9
11,4 15,1 18,5 7,0
8,9 10,8
Spain
8,5
11,3 15,2 5,0 6,2 8,8 Italy
13,1 16,3 20,0 8,1
9,5 12,2
NetherUE
lands
3,0
4,3 4,7 1,8 2,6 3,0
95,0 124,8 147,9 62,3 76,0 89,1
Ireland
Iceland
0,6
0,9 1,2 0,4 0,5 0,7
0,04 0,07 0,09 0,02 0,04 0,05
Lithuania
0,5
0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 Norway
0,8
1,2
1,7
0,5
0,7
1,0
LuxemboSwitzerland
urg
0,08 0,13 0,21 0,05 0,07 0,11
1,4
2,1
2,8
1,1
1,2
1,6
Source: own study based on Eurostat data (in millions of people).
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It is expected that the percentage of people aged 65 and over will systematically increase
in EU countries, only to reach approximately 24% in 2030 and approximately 28% in 2050.
However, changes in the fraction of people with 15 or less expected remaining years of life
indicate that the aging process of European countries will become less dynamic in the future.
It can be predicted that the proportion of people with a continued life expectancy of 15 years
or less will make up for about 15% of the EU population in 2030, and just about 17% in 2050.
The territorial diversification of the advancement of the aging processes of individual European countries will also change. The percentage of people aged 65 and over will reach approximately 27% of the population in some countries in 2030, and even up to 34% for Spain, Portugal or Greece in 2050 (Figure 2). However, in 2050, countries with a high proportion of
people with 15 or less expected remaining years of life will predominantly include the countries of Eastern, Central and Southern Europe (Figure 3). Then, on the basis of both criteria of
advancement of the aging processes of European populations, the least “old” countries in
2050 should be mainly countries of the northern part of Europe and some countries located in
the western part of the continent.
Age dependency ratio
The extent of the age dependency ratio can be measured using traditional methods illustrating the relationship between the number of people of non-working and working age, or by
the potential age dependency ratio indicator proposed by the author, which expresses the ratio
of the number of years to live of the members of non-working age in a given population to the
number of years to live of the members of working age in the same population. Assuming the
limits for working age to be from 20 to 65, we can calculate the value of this rate using the
following formula (Murkowski 2011, 2012a):
WOBPot 

P019  P65
, where:
P2064

(2)
P019 – number of years to live under 20 years of age;
P65 – number of years to live over 65 years of age;
P2064 – number of years to live from 20 to 65 years of age.

Detailed rules for determining the appropriate values of the number of years to live at a
particular age can be found in the study by E. Vilrose (1956), while the description of the use
of the indicator and its advantages are contained also in other studies by this author (Murkowski 2011, 2012a). The potential age dependency ratio is essentially a traditional age dependency ratio but "weighted", where the weight is the average number of years to live of the population of working and non-working age. Its advantage is the assignment of different age dependency ratios of individuals depending on their age and the average number of years to live
for working and non-working age. Therefore, a 5-year-old does not carry the same ‘burden”
as a 65-year-old, i.e. someone who is soon to be of non-working age and someone who has
just reached working age.
In 2014, there were almost 66 persons of non-working age per 100 working-age EU citizens, of which 34 were of pre-working age and 31 of post-working age. The countries of the
eastern part of Europe and Spain had the lowest age dependency ratio of people of working
age with people of non-working age in 2014 (Figure 4). Then, for every 100 working-age
years to live in 2014 there was about 86 non-working-age years to live. However, the lower
age dependency ratio expressed by the traditional measure was not always accompanied by
low values of the potential measure, as can be seen with the population of Spain characterized
by a relatively low age dependency ratio expressed by the traditional measure (in connection,
among others, with a decrease in the number of people of pre-working age) and at the same
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time high in the case of the potential measure (many generations of people who are currently
of working age, but are close to being of post-working age) .
Figure 4. Traditional age dependency ratio

Source: own study based on Eurostat data
Figure 5. Potential age dependency ratio

Source: own study based on Eurostat data

It is expected that, in 2050, for every 100 people of working age there will be as many as
93 people of non-working age, mainly of post-working age. In addition, as of approximately
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2035, the EU population will have a smaller number of remaining years of life between 20
and 65 than under 20 and over 65 (the potential age dependency ratio will exceed 100). In
2050, for 100 years to live at working age there will be as many as 107 years to live at nonworking age. The territorial diversification in terms of the size of the age dependency of European countries will also change. In the future, the most favorable demographic situation in
this respect will be observed in the countries of the northern part of Europe, for which a relatively low age dependency will be recorded in 2050. On the other hand, the most unfavorable
relations in this respect will occur in countries such as Germany, Portugal, Greece or Spain
(Figure 5).
Retirement age from a demographic perspective
The aging of societies directly affects the pension system, making it necessary to raise the
statutory retirement age. From a demographic point of view, the argument for politicians to
raise the statutory age thresholds for retirement is to increase the value of the average life expectancy. However, it is not just the fact that we live longer that necessitates raising the retirement age. Population age structure is extremely important in this respect, and it is the relationship between the number of people potentially able to work and the number of people
receiving retirement benefits that give rise to reforms changing the statutory retirement age.
Assuming that, for a given population, the total number of remaining years of life at nonworking age should not exceed the total number of remaining years of life at working age, a
measure has been proposed that can serve as a benchmark when determining the statutory
retirement age. This tool indicates the age for which the population has at a given time the
same number of years to live in the period from 20 until that age than when aged under 20 or
over that age. For the purpose of this study, this age was marked as a postulated minimum
retirement age. The high values of this measuring tool are due not only to the process of increasing human longevity, but they are also a consequence of a disadvantageous population
age structure.
In 2014, the values of the postulated minimum statutory retirement age ranged from 60
years in Romania to 64.5 years in Italy. As a rule, high values of this measure were recorded
in the countries of the western and northern parts of Europe, and they were lower for postsocialist countries. It is nevertheless expected that the increase of this value will be much
more marked in the future for the countries of Eastern rather than Western Europe. It is forecasted that the postulated minimum retirement age will be at 64-65 in 2050 in countries such
as Belgium, Denmark, Ireland, Lithuania, Latvia and Romania. On the other hand, high values at above 67 years will occur in Greece, Spain, Germany and Portugal (Figure 6). In addition, it is expected that in the next decades the increase in its value for these countries may
reach a maximum of about 0.5 years for the next ten years.
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Table 3. Postulated minimum retirement age
Kraj
2014 2020 2030 2040 2050
Austria
63,1 63,6 64,8 65,4 66,2
Belgium
62,8 63,0 63,7 64,2 64,9
Bulgaria
60,3 61,5 63,0 64,3 65,1
Croatia
61,3 62,1 63,3 64,4 65,3
Cyprus
62,1 62,9 64,2 65,2 65,8
Czech Repu61,6 62,3 63,5 64,5 65,1
blic
Denmark
62,3 62,8 63,6 64,3 64,9
Estonia
61,3 62,3 63,6 64,7 65,4
Finland
63,2 63,6 64,2 64,7 65,5
France
63,9 63,9 64,6 65,1 65,6
Greece
63,4 64,0 65,4 66,5 67,0
Spain
64,0 64,6 66,2 67,1 67,1
Netherlands
63,0 63,5 64,4 65,1 65,7
Ireland
61,7 62,4 63,6 64,4 64,6
Lithuania
60,5 61,9 63,8 64,1 64,0

Kraj
Luxembourg
Latvia
Germany
Poland
Portugal

2014
62,6
60,4
63,5
61,1
63,4

2020
62,9
61,5
64,5
61,9
64,1

2030
63,6
63,1
65,7
63,5
65,7

2040
64,2
63,9
66,4
65,0
66,8

2050
65,0
64,3
67,0
66,3
67,5

Romania

60,0

61,0

62,6

63,9

64,7

Slovakia
Slovenia
Sweden
Hungary
UK
Italy
Icealnd
Norway
Switzerland

60,2
63,1
63,0
60,3
62,5
64,5
62,2
62,5
63,7

61,3
63,7
63,3
61,2
63,1
64,6
63,3
62,8
64,2

63,2
64,8
63,9
62,8
63,9
65,6
64,1
63,6
64,9

65,0
65,5
64,5
64,1
64,6
66,3
64,7
64,2
65,5

66,5
66,0
65,1
65,0
65,2
66,7
65,2
65,1
66,0

Source: own study based on Eurostat data
Figure 6. Postulated minimum statutory retirement age

Source: own study based on Eurostat data

Conclusions
Along with the processes of increased life expectancy, healthy life expectancy or medical
advancement, one should expect an upward shift of the demarcation line separating middleaged people from the elderly. The previous approach of recognizing as “old” people aged 60
or even 65 should be considered outdated, especially in the most developed countries. In addi116
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tion, one should expect a future increase in the economic activity of people who are today
considered “old” in many countries. Due to the change in population age structure and increased human longevity, the increase in the statutory retirement age should also be expected.
However, the author does not consider it appropriate to correlate the thresholds of the statutory retirement age with the value of the average continued life expectancy, as planned in some
European countries. High values of average continued life expectancy do not necessarily
translate into unfavorable relations between the number of people of working and nonworking age in countries previously characterized by a relatively high birth rate. In Sweden,
for example, life expectancy will increase by 2050, most likely by an average of 4 years,
while the postulated minimum retirement age will increase by 2 years only. In conclusion, it
can be said that an aging society can pose not so much a problem but rather a challenge for
Europe – a challenge to ensure that the elderly whom we consider "old" today do not prematurely retire from economic activity. In some European countries, however, the problem may
be the “upward” aging of the population in the age pyramid, caused by the birth rate insufficient from the perspective of generational replacement. This problem will be more evident in
those countries where the numerical imbalance between some generations cannot be compensated by the increase in the economic activity of older people.
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Bezrobocie długotrwałe osób starszych w województwie lubuskim
Streszczenie
Bezrobocie długotrwałe jest uznawane za jeden z najpoważniejszych problemów na
współczesnym rynku pracy. Ekonomiści widzą w nim źródło poważnej deprecjacji zasobów
ludzkich na rynku pracy oraz pauperyzacji dotkniętych nim rodzin. Zmiana struktury wieku
zasobów pracy i prognozowany dla Polski proces ich zmniejszania się, zaowocowały zwiększonym zainteresowaniem aktywnością zawodową osób starszych. Analiza danych z ostatnich
lat wskazuje na rosnący poziom zaangażowania zawodowego tej grupy, równocześnie jednak
potwierdza, że osoby starsze często doświadczają bezrobocia długotrwałego. Celem artykułu
jest określenie skali i struktury bezrobocia długotrwałego osób starszych na lubuskim rynku
pracy oraz identyfikacja czynników zwiększających ryzyko tego rodzaju bezrobocia. Analizie
poddano również rozwiązania ukierunkowane na wsparcie zatrudnienia tej grupy społecznej.
Słowa kluczowe: rynek pracy, osoby starsze, aktywność zawodowa, bezrobocie
Long-term unemployment of the elderly in Lubuskie Province
Abstract
Long-term unemployment is considered one of the most serious problems of the contemporary labor market. Economists see it as a source of serious depreciation of human resources
in the labor market and the pauperization of the affected families. Changing the age structure
of labor resources and the projected reduction of their size in Poland, have resulted in increased interest in working activity of older people. The analysis of data from recent years
points to an increasing level of professional involvement of this group, but also reveals that
older people are more likely to experience long-term unemployment. The article aims to describe the size and structure of long-term unemployment of older people in Lubuskie Province
labor market and identify the factors determining the risk of this type of unemployment. Also
analyzed are solutions aimed at supporting the employment of this social group.
Keywords: labor market, the elderly (older people), economic activity, unemployment
JEL CODE: J6, J14, J16
Introduction
Unemployment, as an immanent part of the labor market, has become a long-standing
problem for a large part of Europeans. As argued by M. Thyssen, EU Commissioner responsible for employment, social affairs, skills and labor mobility, long-term unemployment is one
of the most difficult and urgent problems caused by the economic crisis. This is determined
both by the scale of that phenomenon as well as the associated large risk of poverty and social
exclusion (Bezrobocie długotrwałe ..., 2015). Reentering the labor market is particularly difficult in the case of older people unemployed for more than 12 months, which is why in Poland,
as in many European countries, the elderly have been included in the group of people in a
difficult situation in th labor market. The purpose of this article is to determine the scale of
long-term unemployment in Lubuskie Province and to identify factors that increase the risk of
long-term unemployment among older people. The hypothesis concerning the threat of longterm unemployment increasing along with the age of the unemployed was tested. The considerations began with the approximation of what long-term unemployment is, paying attention
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to the factors that underlie it. Based on selected statistical data collected periodically and
compiled by the Regional Labor Office in Zielona Góra and retrieved from the Local Data
Bank, an analysis of the size and structure of long-term unemployment was carried out, taking
into account the category of the unemployed elderly. Attention was also paid to activities
aimed at increasing their employability.
The complexity of long-term unemployment
The time without work is one of the most important characteristics of unemployment,
used to evaluate the situation in the labor market, determine the nature and type of unemployment, identify its causes and effects, and focus actions in the area of labor market policy.
Given that, unemployment is divided in the literature as follows:
- short-term - up to 3 months,
- medium-term - up to 6 months,
- extended-term - up to 12 months,
- long-term - over 12 months,
- chronic - over 2 years.
In broad terms, long-term unemployment is a situation in which a person has unsuccessfully sought employment for a year or longer1. However, this interpretation requires further
specification. When using the criterion of job search length, two cases should be considered.
On the one hand, a long-term unemployed person is someone who has been registered as unemployed continuously for over 12 months since the last registration. On the other hand, this
category of the unemployed also includes those who have been registered as unemployed for
a total of over 12 months over a specified number of years (Bron, Wiśniewski, WojdyłoPreisner (2014, p. 9)).
Thus, two forms of long-term unemployment can be distinguished: continuous unemployment and multiple unemployment, the latter including unemployed people who are reregistered as such in employment offices. The above approach was reflected in the provisions
of the Act on Employment Promotion and Labor Market Institutions, where a long-term unemployed person is considered someone who has remained registered as unemployed by
Polish regional employment offices (PUPs) for more than 12 months in the last 2 years, excluding periods of professional internship and adult vocational training (Act on Employment
Promotion ..., 2004).
It should be emphasized that long-term unemployed people are one of the most disadvantaged groups in the labor market. Many factors determine this. On the one hand, the long-term
unemployed tend to have a low level of education, lack of individual skills and a reduced motivation to work, as well as problems with work organization, which all make it difficult for
them to readapt to the pace of work. On the other hand, lack of documented experience and
interpersonal and social skills caused by social exclusion often mean that employers are reluctant to employing such people. As a consequence, those experiencing unemployment for a
long time are a group that proves particularly challenging for an active labor market policy.
Restoring these people to full economic activity requires, among other things, improvement of
the effectiveness of activities undertaken by employment offices (Kabaj 2001). From a macroeconomic perspective, the increase in the long-term unemployment rate is favored by the
low number, or absence, of specific types of job offers or an excessive number of people applying for a similar job and a low level of remuneration.
1

The concept of long-term unemployment is widely discussed, among others, in: M. Wojdyło-Preisner (2009),
Profilowanie bezrobotnych jako metoda przeciwdziałania długookresowemu bezrobociu, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, pp. 18–22, and in Bezrobotni pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy od momentu zarejestrowania się, (2009) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warsaw.
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It is worth noting that the specificity of long-term unemployment means that despite the
economic recovery and signs of improvement in the labor market, the scale of this phenomenon is not always reduced. This is due to the fact that long-term unemployed people often find
it very difficult to reenter the labor market for the reasons already mentioned. Particularly
worrying is the growing long-term unemployment rate against decreasing total unemployment, which indicates that the outflow of the unemployed to the employed mainly concerns
short-term unemployment.
Long-term unemployment causes the pauperization of an individual or a whole family, often resulting in social isolation and affecting the mental condition of the unemployed. In addition, it contributes to the threat of social pathology by reducing the chances of finding a new
job, and thus limits the ability of individuals and families to find a way out of a difficult material situation and social environment. As a consequence, the long-term unemployed often become reliant on social welfare (Węgrzyn 2006, p. 226). It should be emphasized that, according to the human capital theory, long-term unemployment means the devaluation of skills and
qualifications acquired during education and/or professional work. Decreased quality of human capital causes a decrease in the attractiveness of the unemployed person in the labor
market and their reduced employability. This, in turn, is closely related to the gradual decrease of motivation for active job search and often results in the practical and mental exclusion of the unemployed person from the labor market. The large extent of long-term unemployment in Poland, as in other European countries, stems from the economic, social and political significance of this problem. It affects not only the standard of living of people and the
dynamics of economic development, but also largely determines “social mood” and popularity of governments as such. Counteracting long-term unemployment requires a well-thoughtout commitment of the forces and resources of all labor market actors, with the coordinating
role of the state as the main actor in this regard.
The size and structure of long-term unemployment in Lubuskie Province
Pursuant to the Act of 2004 on Employment Promotion and Labor Market Institutions, the
long-term unemployed were included in the category of people in a special situation in the
labor market (Act on Employment Promotion ..., 2004). The time without work is one of the
most important factors affecting the effective employment. The longer the period of unemployment, the more difficult it is to succeed in finding a new job. The number of long-term
unemployed people changes along with the change in the total number of the unemployed,
which is related to the dynamics of economic growth and the change in the labor market situation. This is confirmed by the analysis of data presented in Table 1. Both for Poland’s domestic labor market and Lubuskie Province alone, there was a gradual decrease in total unemployment in 2006-2008, accompanied by a decreasing share of the long-term unemployed. A
similar trend has been observed as of 2014. In contrast, 2009-2012 is the period of increase in
the number of unemployed people, including those seeking employment longer than one year.
It is also worth noting that the share of long-term unemployed people was lower in Lubuskie
Province than in Poland in general. In 2006, more than one million unemployed Poles, i.e.
49.3% of all the unemployed, sought employment for more than a year, and 42.3% of all the
unemployed sought employment for that period in Lubuskie Province. In the entire period
under consideration, the share of long-term unemployed people in Lubuskie Province was
lower by a few percentage points from the one recorded inn Poland’s domestic labor market.
Table 1 Long-term unemployment in Lubuskie Province and Poland in 2006-2015
2006
Poland
Lubuskie

2 309,4
72,8

2007

2008
2009
2010
2011
2012
Total number of unemployed persons (in thousands)
1746,5
1473,7
1892,6
1954,7
1982,6
2136,8
52,3
46,3
61,6
59,2
59,1
60,6
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2013

2014

2015

2157,9
59,8

1825,2
47,1

1563,3
39,4
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Province
Polska
Lubuskie
Province
Polska
Lubuskie
Province

1139,4
30,9

787,2
19,5

Number of long-term unemployed persons (in thousands)
501,3
488,9
568,7
685,2
757,2
12,4
12,9
14,1
16,0
17, 2

827,0
18,1

Share of long-term unemployed persons in total number of unemployed persons (in %)
49,3
45,1
34,0
25,8
29,1
34,6
35,4
38,3
42,3
37,3
26,8
21,3
23,9
27,1
028,4
30,3

760,0
16,1

620,8
12,2

41,6
34,3

39,7
31,1

Source: own study based on Local Data Bank data at GUS website: https://bdl.stat.gov.pl

The analysis of labor market processes shows that changes in long-term unemployment
are correlated with changes in the labor market, although the decline in the number of longterm unemployed people is somewhat delayed. This is because, in the process of economic
growth, the reserves of the workforce with a higher qualifying potential and a relatively short
period of unemployment are first utilized. It is only after some time that the number of people
who have been unemployed for 12-24 months will decline (Bron, Wiśniewski, WojdyłoPreisner, (2014 p. 10)). Data presented in Table 1 also indicates that the scale of decline in
both the total number of the unemployed and the long-term unemployed was higher in Lubuskie Province than in Poland. In 2006-2015, the unemployed population decreased in Poland
by 32.3%, and by 42.9%,in Lubuskie Province, whereas the long-term unemployed population was reduced in Poland and Lubuskie Province by 45.5%, and 60.5%, respectively.
In spite of this, long-term unemployment remains one of the key problems for the labor
market in Lubuskie Province. A more in-depth analysis of data on the share of unemployed
people in a special situation in the labor market indicates high values for both the long-term
unemployed and the unemployed aged over 50 (Table 2).
Table 2. Share of unemployed persons in a special situation in the labor market in Lubuskie Province (as
at the end of September of a given year) (%)
Wihout secondary education
Long-term unemployed
Without professional qualifications
Without professional experience
Aged over 50
Aged under 25
Single parent with at least one child
Women who did have not taken up employment
after childbirth
Persons with disabilities
Persons who have not taken up employment after
serving criminal sentence
Unemployed persons aged over 30
Recipients of social assistance benefits
With at least one disabled child under 18

2011
59,6
47,3
31,6
24,7
23,9
20
12,5
10,4

2012
60,2
47,1
31,3
22,7
24,7
18,8
12,9
10,6

2013
59,4
48,3
31
21,7
24,9
18
13,9
11,2

2014
59,4
53,4
31,6
21,4
27,7
15,5
14,2
12,2

2015
x
51,4
x
x
29,9
14
x
x

2016
x
49,9
x
x
29,4
13,1
x
x

7,7
1,7

1,8
1,8

2
2

2,5
2,5

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

26,6
2
0,2

25,9
1,8
0,1

Source: own study based on data of Regional Labor Office in Zielona Góra.

At the end of the third quarter of 2016, there were 15,598 long-term unemployed people
registered in Lubuskie Province, who constituted 49.9% of the total unemployed. In relation
to the same quarter in 2014, a decrease by 3.5 percentage points was observed. Taking into
consideration the gender of the long-term unemployed and the unemployed aged 50 and more,
a certain regularity can be noticed in the form of women’s predomination among the longterm unemployed and men’s among the unemployed 50-year-olds2.
2

The share of women in the group of long-term unemployed persons was as follows in the third quarter of subsequent years: 2013 - 57.8%, 2014 - 57.1%, 2015 - 58.1%, 2016 - 59.9%, whereas the share of men in the group
of unemployed persons aged 50+ in the corresponding period was: 2013 - 61.8%, 2014 - 60.0%, 2015 - 59.7%,
2016 - 60.0%.
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The analysis of data illustrating the structure of long-term unemployment by age in the third
quarter of 2015 and 2016 indicates the majority of the people in this group were aged 25-34
and 35-44. On the other hand, the share of people aged 55 and more in the analyzed period
was slightly above 15%.
Figure 1. Structure of long-term unemployed persons by age in Lubuskie Province in the third quarter of
2015 and 2016 (%)

Source: own study based on data of Regional Labor Office in Zielona Góra.

Although the share of people aged over 55 in the group of the long-term unemployed is
not the highest in Lubuskie labor market, a more in-depth analysis of the changes related to
the time of unemployment of this age group may still raise concerns. The unfavorable trend in
this respect is confirmed by a significant increase in 2011-2016 of the share of the unemployed aged over 50 of who sought employment for more than 2 years (Figure 2).
In the analyzed period, the share of long-term unemployed 50-year-olds increased by 9.2
percentage points, with a 7.4 percentage point decrease in the share of those who remained
unemployed for more than 6 months but less than a year.
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Figure 2. Share of unemployed persons aged above 50 by time without work in Lubuskie Province, in the
third quarter of a given year (%)

Source: own study based on data of Regional Labor Office in Zielona Góra.

The share of unemployed 50-year-olds without work in the remaining time periods was
relatively constant during the period under consideration. In trying to explain the potential
causes of long-term unemployment, also among the elderly, the education structure of this
category of the unemployed should be examined. The analysis of data collected in Table 3
shows that the highest share among the long-term unemployed concerned people with lower
secondary education or lower. A similar correlation was observed in 2015 for the group of
unemployed 50-year-olds, while in 2016 the largest share of unemployed 50-year-olds had a
basic vocational education. At the same time, for both categories of the unemployed, the minority were those with higher education and general secondary education.
Table 3. Long-term unemployed persons and unemployed persons aged over 50 by education and professional experience in Lubuskie Province in 2015 and 2016 (as at the end of September)
2015
Education

2016
Long-term unemployed persons

Total

19832

100%

Higher

1378

6,9%

1202

7,7%

Post-secondary and secondary vocational

3920

19,8%

3064

19,7%

Secondary general

1603

8,1%

1310

8,4%

Basic vocational

6275

31,6%

4780

30,6%

Lower secondary and below

6656

Education
Total

33,6%

15598

5242

100%

33,6%

Unemployed persons aged over 50
11521

100%

9202

Higher

428

3,7%

384

100%
4,2%

Post-secondary and secondary vocational

2346

20,4%

1850

20,1%

Secondary general

523

4,5%

435

4,7%

Basic vocational

4104

35,6%

3279

35,6%

Lower secondary and below

4120

35,8%

3254

35,4%

Professional experience

Long-term unemployed persons

Total

19832

100%

15598

100%

1 year or less

3050

15,4%

2567

16,5%
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1-5 years

4108

20,7%

3293

21,1%

5-10 years

2977

15,0%

2367

15,2%

10-20 years

3792

19,1%

2824

18,1%

20-30 years

2547

12,8%

1928

12,4%

30 years or more

751

3,8%

568

3,6%

None

2607

13,2%

2051

13,1%

Professional experience
Total

Unemployed persons aged over 50
11521

100%

9202

100%

1 year or less

684

5,9%

567

6,2%

1-5 years

645

5,6%

534

5,8%

5-10 years

1023

8,9%

871

9,5%

10-20 years

2961

25,7%

2382

25,9%

20-30 years

3808

33,1%

2981

32,4%

30 years or more

2022

17,5%

1534

16,6%

None

378

3,3%

333

3,6%

Source: own study based on data of Regional Labor Office in Zielona Góra.

A high percentage of unemployed people with low education is unfavorable for the labor
market and can be perceived as a qualifying and staffing barrier for the economy. Employees
with a low level of education and lacking proper professional qualifications are characterized
by a low level of labor productivity. Consequently, even if they take up a job, they are often
condemned to relatively low wages and temporary forms of employment. In economic theory,
it is emphasized that long-term unemployment can limit wage increase. According to the
threshold wage model, as the time of job-seeking increases, the threshold wage3 and wage
aspirations of the unemployed decrease. The reason may be loss of benefits, exhaustion of
savings or realization that one’s wage demands are excessive. As a result, long-term unemployed people improve their competitiveness in the labor market, but this may weaken their
wage increase opportunities (Kwiatkowski 2002, pp. 167-169). It should be added that the
low level of education of these resources may be a factor limiting the possibilities of implementing active labor market policy programs aimed at reducing unemployment in this group
(Hasińska, Sipurzyńska-Rudnicka 2011, p. 159).
An important determinant of the situation of the individual in the labor market, their
chances of employment and the threat of unemployment is professional experience. The analysis of the data from Table 3 indicates that short professional experience may be a significant
obstacle to finding employment in the case of long-term unemployed people. Over 20% of
them had a professional experience of 5 years or less. The situation differs for the group of
unemployed 50-year-olds where the majority had work experience in the range of 20 and 30
years.
The analysis of the size and structure of long-term unemployment in Lubuskie Province
allowed to test the hypothesis put forward at the outset of this article. On the one hand, data
on the size of long-term unemployment showed that it affects more severly people aged 25-34
than people aged over 50 in the region considered. On the other hand, a more in-depth analysis of the structure of unemployment among fifty-year-olds by time of unemployment confirms the growing threat to this age group posed not only by long-term but also chronic unemployment. From the previous considerations it also follows there were people with shorter
professional experience among long-term unemployed people, with that experience at 20-30
years for unemployed fifty-year-olds. In addition, the low level of education of the unemployed implied a longer period of unemployment. Analysis of the gender structure of unemployment showed that women predominated in the group of long-term unemployed people,
while men predominated in the group of the unemployed aged 50+.

3

The threshold wage is the subjective amount of remuneration below which work does not pay off.
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Consequences and ways to reduce long-term unemployment among older people
Long-term unemployment reflects a broad spectrum of negative effects in the economic
and social sphere in a special way.
From a macroeconomic perspective, long-term unemployment means incomplete utilization of labor resources, which in turn leads to a reduction in the actual GDP so that it is below
the potential one, i.e. achievable in conditions of full employment. According to Okun's law,
for each percentage point by which the unemployment rate is above the natural rate of unemployment, the real GDP is 3% lower than the potential GDP (Hall, Taylor 2000, p. 146). The
NAIRU4 theory of unemployment assumes that the level of long-term unemployment influences the level of underemployment equilibrium. The increase in the long-term unemployment share in the unemployment resource leads to an increase in the postulated real wages
and, consequently, to an increase in NAIRU unemployment. This is because the long-term
unemployed lose some of their professional qualifications and skills down the road, and they
are thereby relatively weak competitors for employed and short-term unemployed people in
the fight for jobs. With higher long-term unemployment, the wage demands of employees are
higher, resulting in an increase in NAIRU unemployment (Kucharski 2015, pp. 178-179).
In addition, long-term unemployed people contribute both to a reduction in budget revenues due to non-payment of taxes as well as to a significant increase in social transfers under
the social assistance system and state intervention in the labor market (Dolny, Wiśniewski,
Wojdyło-Preisner 2014, p. 13) .
Long-term unemployment also means rapid economic degradation of individuals and families, and the expansion of the poverty sphere. Sometimes it is experienced by households
already functioning in the sphere of scarcity, and other times, as a result of long-term unemployment, "new poverty" is experienced in those households that have so far managed to meet
their needs. Long-term unemployment brings along with it the loss of entitlement to benefits,
which leads to further reduction of expenses, as a result of which unemployed people are
more prone to start seeking illegal alternatives of employment. The increase in unemployment
also prompts a decline in the human capital of the unemployed. With the prolongation of time
without work, unemployed people lose some of their professional skills and experience. As a
consequence, the long period of unemployment is conducive to professional degradation and
marginalization of individuals and entire social groups (Szylko-Skoczny 2004, p. 67).
These consequences are particularly severe in the case of older unemployed people, whose
position in the labor market is additionally aggravated because of their age. As mentioned
earlier, people over the age of 50 often experience not only long-term but also chronic unemployment. Loss of work at this age significantly limits the chances of returning to full economic activity. For this reason, the Polish legislator decided to develop and introduce solutions aimed at increasing the employability of this group. The framework of this study does
not allow for an in-depth review of all these solutions, but one should nevertheless mention
the ones addressed to the unemployed aged over 50. These people can take advantage of different forms of subsidized employment in the form of public works and interventions, albeit
the effectiveness of these solutions is not particularly convincing since employers tend to use
subsidized employment mainly because of the associated financial benefits. As a consequence, such jobs are created only as long as they receive financial support from the state.
Older unemployed people may also take advantage of professional internships, which give
their participants the chance to gain experience, qualifications and a source of income. At the
same time, however, these internships do not constitute employment within the meaning of
4

NAIRU - Non-Accelerating Inflation Rate Of Unemployment - - NAIRU unemployment occurs when wages
corresponding to employees’ demands are equal to wages in line with economic realities, i.e. with stabilized
dynamics of inflation processes.
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the Polish Labor Code, while the period of allowance awarded during the internship period
counts towards the period of work required to acquire or retain employee rights, and therefore
the person does not lose the status of the unemployed. The mentioned instruments of active
labor market policy aimed at people aged 50+ were supposed to enable them to reenter the
labor market, but - as demonstrated by the NIK audit – the reentry is, to a large extent, shortterm. Unemployed people aged over 50 who participate in active forms of counteracting unemployment do not have much chance of obtaining permanent employment. After using various forms of “activation”, in the vast majority of the cases they took up fixed-term employment only to register again with employment offices. Furthermore, a significant part of those
people continued to use other forms of employment support programs (Niewiadomska 2015,
pp. 171-172 ). It should be added that the difficulties in taking up employment by the elderly
unemployed are also linked with the stereotypical perception of older people who are seen by
employers as less attractive to hire. Then, the reluctance of employers to employ older people
is further reinforced by the protection of employees in the pre-retirement age, as provided for
by the Polish Labor Code. Employers are very limited in dismissing older employees by not
being able to terminate a contract of employment with someone who has no more than 4 years
left until reaching the retirement age.
Conclusions
Total unemployment, including long-term unemployment, depends on the condition and
structure of the economy and its ability to create jobs. Analysis of the size and structure of
long-term unemployment in Lubuskie labor market allowed for the formulation of several
conclusions. First, the number of long-term unemployed people changed along with the
change in the total number of the unemployed, with the scale of decline in Lubuskie Province
higher in the analyzed period compared to data gathered for Poland. Second, the share of
long-term unemployment fifty-year-olds in the total share of the unemployed was not the
highest, although the analysis of the unemployment structure in this group by time without
work confirmed the unfavorable trend in the form of a growing share of older people seeking
employment for more than two years. Third, the length of the unemployment period was
closely related to the qualifications of the unemployed. In short, the higher the qualifications,
the lower the risk of long-term unemployment. The percentage rates of long-term unemployed
people were significantly higher among the unemployed with lower secondary education and
lower than among people with a relatively higher level of education, while those with higher
education were the least threatened by long-term unemployment. In the resource of the longterm unemployed, a particularly unfavorable situation concerned fifty-year-olds whose professional experience ranged from 20 to 30 years. The analysis of the structure of unemployment in Lubuskie labor market demonstrated women’s predominance in the group of the
long-term unemployed, and men’s predominance in the group of the unemployed aged 50+.
The difficult situation of the long-term unemployed and the low effectiveness of the current
active labor market policies contributed to the emergence of a new concept of activities in the
form of profiling the unemployed. One of the key reasons for its implementation in Poland
was the registration in employment offices of a large number of unemployed people who had
little or no interest in reentering the labor market. Presuming that early intervention addressed
to all the unemployed would be very costly, it was considered that profiling the unemployed i.e. early identification of people most exposed to long-term unemployment and then selection
on that basis the most effective forms of assistance for these people – was necessary. This
alternative approach is assumed to help limit the inflow of people to the sphere of long-term
unemployment. According to the literature, profiling the unemployed includes any formal
procedure of conduct on the basis of which the risk of long-term unemployment is determined
(Rudolph 2001). These procedures may be based on the knowledge and experience of an employment service worker, group selection and/or econometric modeling. Profiling the unem126
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ployed has become one of the elements of an active labor market policy included in Polish
law5, pursuant to which employment offices must establish a profile of assistance to an unemployed person no later than 60 days after their registration. When establishing the profile, the
office analyzes the situation of an unemployed person and their chances on the labor market,
taking into account:
- distance from the labor market, i.e. factors that hinder entering or reentering the labor
market,
- readiness to enter or reenter the labor market, i.e. factors indicating the need and willingness to work.
Profiling the unemployed helps in demarcating a specific path of assistance. The Act introduces three profiles: assistance profile no. 1 for active persons, assistance profile no. 2 for
persons in need of support and assistance, and assistance profile no. 3 for persons who are
distant from the labor market. In the case of the long-term unemployed, activities undertaken
in cooperation with social assistance centers, non-governmental organizations and private
employment agencies are of particular importance. However, the effectiveness of profiling the
unemployed depends not only on the effectiveness and efficiency of the labor market institutions, but also on the very attitude of the long-term unemployed.
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Ile państwa w państwie?
Streszczenie

Autorzy artykułu pragną skłonić do refleksji i zastanowić się nad zadaniami jakimi powinno zajmować się państwo. Poruszane kwestie dotyczą bezpieczeństwa, administracji, państwa opiekuńczego i finansów publicznych. Wiele poruszanych aspektów wydaje się na czasie, zwłaszcza dyskusja wokół spółek skarbu państwa. Pojawia się wiele pytań, między innymi: na ile ingerencja państwa sprzyja rozwojowi i obywatelom, a w jakim stopniu spowalnia
gospodarkę i ogranicza swobody obywatelskie.
Słowa klucze: bezpieczeństwo, liberalizm, podatki, państwo opiekuńcze
How much state within a state?
Abstract
In this article, the authors aimed to induce reflection on some strategic and development
challenges the Polish state should deal with. The issues discussed in this paper concern safety,
administration, welfare state and public finance. Many of the aspects seem to be current topics, especially regarding state-owned enterprises. A number of questions emerges, among
them: to what extent state interference is conducive to development and citizens’ well-being,
and to what it slows down the economy and limits civil liberties.
Keywords: safety, security, liberalism, taxes, welfare state
JEL CODE: A12, A13, A19
Introduction
In European civilization, the functioning of man in the state organism has always raised
dilemmas and considerations among social thinkers. It is difficult today to deny and criticize
the sense of the existence of the state. At the same time, however, Leszek Balcerowicz, famous contemporary Polish economist, debates the essence of the state in light of the fact the
estimated market value of the Polish economy is USD 431 billion against Apple's USD 613
billion. In Asia, meanwhile, there is Zomia, a cross-border area covering parts of Vietnam,
Cambodia, Laos, Thailand, China and Burma, with a population of one hundred million people living beyond the control of their respective states, regimes and the law. The research
problem comes down to an attempt to address the question of the role of the state nowadays,
with it being developed on many a social and economic level. The hypothesis that guided the
authors was a statement that the role and functions of the modern state are at their maximum
(are the reverse of the minimum), and thus they are not always effective and become too expensive. This study attempts to examine the models of the state which, in their extreme form,
arouse approval and worship of citizens on one hand, and aversion and hostility on the other.
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The state as seen by thinkers
In philosophical considerations, the concept of the state has never existed, and to this day
it lacks unambiguously determined content. From ancient times philosophers have wondered
how the state arises and how it exists, or what the main functions of the state are. One can risk
the statement that philosophical disputes regarding the essence of the state are one of the most
characteristic aspects of European civilization.
Plato thinks the state should be unity. It should therefore integrate all the elements that
make up a coherent whole; connect in a harmonious relationship people who, as selfinsufficient beings, need interdependencies. Plato seeks a perfect, unchanging solution and he
is convinced of the possibility of dealing with this task. Plato despises democracy. He believes that it essentially means destruction - a gradual disintegration of society. The principle
of equality is the absurdity that causes the ever-expanding rigmarole. Hierarchies fall down,
all seriousness disappears. Differences become blurred. What is lower and inferior usurps all
privileges. In democracy, the passion of the crowd plays a decisive role, reason loses its significance. In general turmoil, loud demagogues have the upper hand. The most basic instincts
come to the fore. Democracy leads the state inevitably towards ruin. The power of demagogues, leaders of the spoiled crowd, is uncertain. Uninhibited passions such as anger, irritation and envy play the decisive role (Filipowicz 2003, p. 14).
The concept of the state as a community of the general good is developed by Plato’s student - Aristotle. In Politics, he teaches the basic theses of his concept. Aristotle proceeds from
the assumption that "every state is a community that arises with a view to accomplishing a
certain good (since everyone, in every action, causes what is good in their view) and it is
therefore obvious that all (communities) strive for a certain good, but above all the most superfine, entrusted with the most important of all tasks and encompassing all others. It is the
so-called state and state community (Aristotle, 1964, p. 3).
Aristotle represents the theory of the creation of the state in a natural way; in a way that
corresponds to the demands and needs of human personality. The previous forms of people
associating into groups, such as family or in broader terms household (oikia), are also natural
occurrences and they lead to the highest form of organization, i.e. the state. In this light, man
by nature turns out to be a "state being" (zoon politikon), striving to live in a group, finding in
it conditions for both personal and collective growth. People living outside of society and the
state undoubtedly remain at some inappropriate and primitive stage of development. Thus, the
community is the result of the natural behavior of the individual, whereas the state is the
highest form of people’s organization into a community in which the free man obtains the
status of a citizen (Sylwestrzak 2003, pp. 59-60).
The state is to organize a good life for the people, that is give them a sense of security,
material prosperity and conditions favorable to development. In this sense, a well-organized
state should promote the expansion of the moral, cultural and property wealth of both citizens
and the community. Aristotle, unlike Plato, does not share the former’s contempt for tangible
goods and perceives them to be a natural component of the properly functioning and developing community like a family, a commune, or a state. "The state arises to make life possible,
and it exists to make life good". It is therefore an organization that unites individuals, families
and social groups, and in this sense it is a whole that consists of parts, which awards it priority
on the basis of the advantage of a whole over its parts (Zieliński 2006, pp. 40-41).
Like Plato, Aristotle sees many weaknesses of democracy. He believes that power belonging to the people does not always lead to results serving the people. The general public tends
to favor short-sighted interests, being motivated by the desire to obtain even minor benefits.
As a rule, the people, understood in holistic terms, are incapable of pursuing a long-term policy aimed at securing the interests of the city-state. The disadvantage of democracy is the ability of people who have majority and power to decide, but often with omitting or violating the
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law. The public then becomes their own despot, the fact willingly used by demagogues in
transforming democracy into tyranny.
The concepts of the state emerging in the early modern era were quite different. One of
their most characteristic aspects was the emancipation of the individual. Individualism and the
conviction that all problems concerning the state and law should be recognized from an individual's perspective became increasingly important.
Early modern reflection on the state focuses precisely on the problem of freedom. What
extent of freedom can an individual enjoy? How should the relationship between freedom and
power be shaped?
English thinker T. Hobbes provides an interesting answer to these questions. According to
the author of Leviathan, emergence of the state means leaving the state of nature, in which
conflict and unrestricted competition prevail. The image of the state of nature is obtained by
asking the following question: how would people act if there were not one power they could
be afraid of? It would be a pathetic scenario - in the state of nature, everyone is a threat to
each other and competes for the same trophies. Fear and mutual distrust are the basis of survival. The state of nature is, according to Hobbes, a state of war. People are hostile towards
each other - they know that someone else's success translates into their defeat, the reason for
which they are constantly trying to fight one another. In the state of nature, says Hobbes,
"constant fear and threat of violent death prevail. Man's life, meanwhile, is lonely, poor, sunless, bestial and short" (Hobbes 1954, p. 16). Only the emergence of an "artificial man" with
superior "power", and therefore of the state, can put a stop to this. This is the background for
the emergence of the state called Leviathan, the "mortal god" to whom everyone is strictly
subordinated. Also because of this the engraving depicting that biblical monster in the work
of Hobbes takes the form of a giant consisting of little pieces that are human individuals. The
emergence of society and the state is identified, while the conclusion of a social contract
means abandoning the state of anarchy and achieving a standard of orderly and safe life. Establishment of a sovereign by means of social contract causes the transformation of the community of people into a society - the state (Sylwestrzak 2003, p. 196).
In Hobbes’ philosophical doctrine, a social contract is an exit dictated by reasonably predominant calculation for living in peace and unity instead of destructive anarchy. People conclude a "peer-to-peer" agreement, entrusting full power to the sovereign. It is not a bilateral
agreement in which the ruler undertakes to observe such or other rules. The subordinates
simply renounce the rights to their natural freedom, transferring them in entirety to the sovereign.
J. Locke approaches the question of social contract and state formation differently. He
does not agree with Hobbs that by way of social contract man deprived himself of all rights,
renouncing them in favor of the sovereign, who is the ruler. A contract so conceived would
not make sense to man. Man enters the agreement when it protects the basic values that nature
has provided him with. A social contract implies the protection of natural rights, which the
individual does not relinquish, but rather obtains a stronger defense of them. The state, then,
is not a divine or a creation of nature, but a result of man’s reasonable behavior. It stems from
the will of individual citizens and in this sense it is based on the individualism of civic actions, with citizens participating in the act of establishing a society and the state. Establishing
the community requires, in Locke's view, the consent of each and every citizen, thus it becomes, to a large extent, an act of fulfilling the will of individual persons. However, the consent of the majority is enough to establish state institutions (Sylwestrzak 2003, p. 200).
As a pioneer of liberalism, Locke found a continuation in the Enlightenment thought, particularly influencing Montesquieu, Rousseau as well as ideologues of the American constitution, which was one of the first doctrines to present a mature list of the basic principles and
goals of capitalist development.
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An interesting concept of the creation of the state is represented by A. Smith. In his opinion, the state emerged at the time of the division of society into the rich and the poor so as to
warrant the safety of property, order and subordination of citizens. Four causes make up this
subordination: a) individual characteristics, such as physical strength and reason, although the
latter has a basic meaning, b) age advantage, playing a relative role, c) wealth leading to almost total subordination of individuals, especially among primitive peoples, d) superiority of
birth, which in fact indicates merely the tradition of inheriting wealth (Sylwestrzak 2003, p.
253).
The prime task of the state is to defend a society against rape and lawlessness. Security is
the more jeopardized the greater the wealth of the state and the citizens. The army should protect the people against external aggression, although it is equally important to defend them
against injustice and oppression from their fellow citizens. To this end, courts should be established based on a categorical separation of executive and judicial powers. The state should
also maintain public institutions, regardless of costs, so as to secure communication channels
and routes as well as promote education that favors the "free play" of social and economic
forces (Sylwestrzak 2003, p. 254).
Disputes about the state – then and now
J.M. Keynes, founder of the theory of state intervention in the field of economics and state
finance, emphasized (Smith 2007, p. 126):
- only a state that uses the services of scientists can demonstrate rationality,
- the state will properly manage the flow of income so as to foster prosperity and a better
life for everyone
- state-owned investments are better than private ones,
- many missed investments have failed only because private individuals did not know each
other or indulged in speculation,
- state institutions can, not only motivated by profit, correct market imperfections and prevent social unrest, reduce the size of forced unemployment by boosting employment and
consumption,
- the state must interfere in the economic sphere because only in this way can it improve the
degree of utilization of the existing production capacities,
- the action consisting in increasing the level of expenditure by the state in due time would
provide impetus to growth in other sectors of the economy,
- for the state, it is not important to do similar things a little better, but to do things that are
not currently done at all,
- in the sphere of private property, it is better if someone vents their tendency to tyranny on
their bank account and not their fellow citizens.
In the contradictory conceptions, M. Friedman argued the state should (Friedman, 1999, p.
35, Friedman 1996, p. 67):
- ensure external security of the country,
- ensure order and domestic peace,
- control monopolistic prices, comply with anti-trust laws,
- protect free trade (eliminate tariffs and non-tariff barriers, counteract technical monopolies),
- account for private philanthropy,
- protect the free market and promote economic competition,
- protect private property.
James D. Gwartney and Richard L. Stroup (1994, pp. 78-117) write about the economic
progress and the role of the government, mentioning that:
- the government contributes to economic progress when it protects the rights of the individual and provides the goods the market cannot provide,
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the government is not an intervention instrument,
the cost of functioning of the government is a) a decrease in production in the private sector resulting from the use of government funds, b) the cost of taxes, and c) unrealized
profits from transactions halted by the government that hindered trade,
- if there are no restrictions in the form of appropriate constitutional principles, the legislators head towards a budget deficit, which is often detrimental to the economy,
- when the government is strongly committed to supporting certain groups at the expense of
other citizens, the available resources become subject to appropriation instead of serving
production. Economic progress is then inhibited,
- the cost of redistributing government revenues will be much greater than the net benefits
of those who will benefit from this activity,
- central planning in the economy means replacing the market with politics, i.e. wasting
resources and hindering economic progress.
The questions posed by the opponents to excessive interference of the state boil down to: how
can one oppose government programs? The state is there to help people. It is true - but which
people? And for whose money? And with whose permission? And with what effect? (S'Souza
2006, p. 85). They also admit that: "At the same time, we realize that whatever the state deals
with, it usually does not deal with it properly (I know only one exception to this rule: writing
parking tickets)" (S'Souza 2006, p. 87).
For the opponents of the state, even the program of economic and social reforms introduced in the United States, aimed at counteracting the effects of the Great Depression of
1929, became the object of criticism. And while the New Deal temporarily restrained the negative effects of the economic crisis, the entire concept of “company rights, property rights and
the role of the state faltered sharply” (Heilbroner 1993, p. 246). The supporters of the New
Deal assure that huge budget expenditures brought new jobs and prompted economic development (Heilbroner 1993, p. 246), but then again, one can finance these jobs only by taking
money from one group of people (taxpayers) and giving them to another, which means that
there is no "net stimulus" whatsoever. In reality, these programs bring more bad than good
because they divert capital from the private sector, which hinders the creation of "healthy
jobs" (Woods 2007, p. 176). Government's "help" for industry sometimes has to be feared just
as much as its hostility. This applies to the same extent to government loans. The government
never lends nor gives the industry what it first has not taken from it (Hazlitt 2012, p. 46).
When the government grants loans or subsidies to the industry, it actually taxes those private
entrepreneurs who have succeeded in order to support those who have failed (Hazlitt 2012, p.
46).
A model example of where the state cares and is interested in the citizen is the welfare
state, or social state - Sweden, in which economic activity relies on various forms of regulating private economics, extensive social measures and redistribution of social income, whereas
funds for financing many social goals are obtained by means of tax progression. Sweden is a
welfare state starting from detailed sexual education up until the constitutional status of the
Lutheran Church (O 'Rourke 2006, p.70). However, this model example of extensive state
activity also fuels the battue of "libertarians", who draw attention especially to indoctrination
through education and the media. State education is criticized for being based on a uniform
teaching system where everyone learns the same material (the principles of Marxism were
presented in textbooks for middle-school students). The media industry was regulated by the
state for a long time and it was not until the 1990s that non-state television and commercial
radio appeared. The state also took care of citizens' health by limiting the consumption of alcohol (sales based on rations stamps and "prescriptions" in pharmacies).
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Discords about the place and role of the state in Poland
R. Woś in "Dziecięca choroba liberalizmu" (lit. childlike disease of liberalism) refers to
the myth of "the evil, cruel state and the good, persecuted business": "Complaining about tax
officers or high labor costs, critics do not really mean actual burdens. Maybe they simply do
not trust that the Polish state will be able to use this money wisely. In doing so, we become
convinced that our native bureaucracy is extremely inefficient (Woś 2015, p. 106).
A different approach was taken by priest J. Bocheński, who is very distrustful of the state:
"An organization claiming the right to monopoly, physical coercion, rape. (...) The state imposes taxes, issues regulations, links, etc. Other social organizations (e.g. municipalities,
Polish: gmina) may have some of these rights, but only in so far as the state allows them to,
i.e. if they delegate part of their monopoly” (Bocheński 1994, p. 95).
In light of these considerations, W. Woziński (2014, p. 4), in his work "To nie musi być
państwowe" (lit. it does not have to belong to the state), made a very thorough institutional
analysis of statehood, held in a similar vein,. He demonstrated things that in fact do not need
to belong to the state: "architecture, libraries, weapons, roads, children, education, energy,
cinema, stock exchange, municipal institutions, railways, minerals, the space, books, forests,
aviation, marriage, media, cities and towns, apartments, museums, music, drugs, slavery, environmental protection, social security, penalization, money, post, the police, law, religion,
agriculture, health care, sport, fire brigade, theater, universities, water army, zoos".
Economist T. Cukiernik (2007) calculated that the Polish state handles, among other
things, "manufacturing of clothing, footwear, thread, meat, sugar, vinegar, mustard, wire, processing machines, grinding wheels, springs, grinders, rolling bearings, cranes, furniture,
lamps, ropes, plastics, rubber objects, bookbinding and construction machines, catering devices, electromedical appliances, orthopedic and communication equipment, artificial fertilizers, power cables, it is a publisher, printer, tourist office, food wholesaler, plant, horse and
fish farmer, trades in agricultural equipment, seeds and farm animals".
At this point, we touch upon the dilemma of privatization, analyzed in depth by M.
Bałtowski (2002, p. 81):
- most privatized Polish enterprises started to generate profits instead of losses (negative
profitability turned into a positive one),
- average work efficiency increased by 94%,
- average remuneration after privatization increased by 11%,
- share of privatized enterprises in the market increased significantly (by 48%) and so did
their exports (by 40%), which points to the growth of these companies,
- innovation noted a record growth, with the number of new technologies increase by 90%
and new products by 80%,
- quality of products improved by 80%,
- machinery resources were modernized,
- investment expenditures increased significantly above depreciation, by 57%, while none
had significant outlays above depreciation before privatization.
Recently, the notions of renationalization/nationalization have emerged in the context of
OFE (open pension funds), PKP (Polish State Railways), energetics, the company Ciech, or
the broadly understood privatized banking sector, among others. It should also be emphasized
that in recent years there have been numerous expert voices calling for the revival of state
ownership in the economy, with the tipping point in this respect reached in 2008-09.
Opponents to private property remind of irregularities resulting from the sale of national
assets. Privatization in Central and Eastern European countries, unlike privatization in Western Europe, was carried out in absence of a capital market and very broadly outlined market
mechanisms with excessive relative public sector participation against private property, limited financial resources of the society and, last but not least, little interest in attracting poten134
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tial foreign investors due to relatively high costs of the capital utilized (Puślecki 1998, p.
110).
J. Winiecki (2001, p. 49) reminds that ruling elites in most third-world countries subordinated in the 1950s and 1960s, or even later, private banking systems, nationalized some banks
and created various state banks, all in the name of the proclaimed development strategy. This
was supposed to serve "acceleration", growth (a slogan also remembered in Poland from
Gierek’s campaign of the “great leap forward”), but it did otherwise, as expected by then not
too many supporters of the free market (Winiecki 2001, p. 49).
The ideal of a Polish enterprise is a state-owned company with a monopolistic position,
managed in strict accordance with political instructions. Politicians willing to provide instructions are plenty. Worse with contractors (Grzeszak 2016). Case study: Polish gas mogul
PGNIG; the Minister of Finance expects the company to maximize fiscal revenues, the Minister of Treasury - dividend, the Minister of Environment - exploratory works and gas production, the Minister of Economy – energy security, the government - low gas prices for voters.
As a result, the management board of the company pursues conflicting goals and the priorities
are chosen depending on the political strength of individual ministers (Musialek 2015). One
should add to this the insoluble problem of nepotism in state-owned enterprises (87 fully
state-owned companies, 29 companies with a majority share of the state, 90 companies with a
minority share of the state). R. Gwiazdowski (2016) argues in his article "Niech żyje neipotyzm” (lit. long live nepotism): "If they were to be managed in accordance with the principles
of economic calculation, then they would not have to be state-owned".
The local-government reform put an end to the monopoly of the totalitarian state, creating
in its place regional/local autonomy. Due to indebtedness, local government authorities began
privatizing municipal companies: Łódź –Zakład Wodociągów i Kanalizacji i Zakład
Drogownictwa i Inżynierii, Tczew - ZKM Tczew and ZUOS, Opole – sale of the town’s majority share in Energetyka Cieplna Opole, Poznań - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej, Sopot - cooperation with the private sector in municipal resource management, Warsaw: Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Przedsiębiorstwo Gospodarki
Maszyn Budownictwa, Miejski Kombinat Budowlany Zachód, Krakow: city shares in MKS
Cracovia. Privatization shows that although this process may prompt corruption, the prices
provided by the public and private sectors are at the end of the comparable, but there is effective management resulting in downsizing of up to 50% (Sarnacka 2004, p. 126).
Conclusions
According to K.R. Popper (1993, p. 133) "unrestricted capitalism should give way to economic interventionism". G. Kolodko (2008, p. 242), meanwhile, tries to find the middle point
in his reflections: "Today, certain state functions should be limited, while others must be
strengthened. The former include e.g. engaging in research and development expenses, as
some of these tasks are successfully overtaken by the commercial private sector. The latter
must include outlays for environmental protection given that this problem cannot be dealt
with by the commercial sector" L. Balcerowicz (1995, p. 25) sees at one extreme a state that
permanently shuts off the "invisible hand" and let the problems fall on the "visible hand" of
the well-developed political and economic bureaucracy, and at the other extreme a state that
focuses only on a number of fundamental functions that no one else is able to undertake: creation and enforcement of law, national protection, foreign policy, etc. One must see in the state
an important but limited resource. After all, the time and competence of the government and
employers are limited, and so is the number, qualifications and knowledge of state officials.
Also modest are the state’s actual financial resources since it only has so much of them as it
takes away from the people through various taxes (Balcerowicz 1995, p. 25). Analyzing the
function of the state – be it in terms of adaptation, stabilization, allocation or redistribution 135

Scientific Journal of the Polish Economic Society in Zielona Góra No. 6, 2017
one must not overlook the economic (economic growth or changes in the structure of the
economy) and social (equal opportunities and protecting the most vulnerable individuals and
social groups) context.
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Strategiczne wyzwania Polski w pokryzysowych uwarunkowaniach rozwoju
Streszczenie
W artykule przedstawione zostały strategiczne wyzwania rozwojowe Polski ukształtowane w okresie transformacji systemowej i w okresie pokryzysowym, które blokują dalszy jej
rozwój społeczno-ekonomiczny. Tylko sprostanie tym wyzwaniom stwarza Polsce szanse na
przezwyciężenie pułapki średniego rozwoju (dochodu), która blokuje dalszy zrównoważony
rozwój kraju. Szanse te wygenerować może wdrożenie nowych kierunków rozwoju tj.: reindustrializacji, proinnowacyjnych zmian strukturalnych w gospodarce, udomowienia banków,
stworzenie narodowych innowacyjnych i konkurencyjnych specjalizacji gospodarczych, wykreowanie polskich prywatnych championów, konkurencyjnych w skali europejskiej i światowej oraz wzmocnienie aktywności polskiego sektora prywatnego w inwestycjach rozwojowych.
Słowa kluczowe: strategiczne wyzwania rozwojowe, pułapka średniego rozwoju, nowe kierunki rozwoju Polski
Poland’s strategic development challenges in post-crisis conditions
Abstract
This article addresses Poland’s strategic development challenges formed in the transition
and post-crisis period. These challenges are obstructing further socio-economic development
and only by meeting them will it be possible to overcome the middle income (development)
trap, which hinders Poland’s further sustainable development. These possibilities can be generated by the implementation of strategies and development programs: reindustrialization,
pro-innovation structural changes in the economy, domestication of banks, creation of national innovative and competitive economic specializations, creation of Polish private champions
who will be competitive on the European and the global scale as well as by the engagement of
the Polish private sector in development investments.
Keys words: strategic development challenges, middle income (development) trap, new directions of development in Poland
JEL CODE: O38, O40
Introduction
The purpose of this article is to highlight Poland’s strategic development challenges,
which should be properly addressed in order to break out of the middle income (and development) trap, and thus speed up the processes of real convergence with the countries of the
euro zone.
Development challenges are objective (i.e. independent of human will) socio-cultural,
technical and economic trends, or tendencies, generated on a global scale, by which states and
their economic and social entities create opportunities for them to achieve a high international
competitiveness and, consequently, a high standard of living for the citizens. The goal of the
country's development strategy is adapted to these challenges since only then is their longterm economic and social development possible. The capability and ability of a country to
adapt to global development challenges depends on many conditions. These include, above
all, the model of socio-economic policy implemented, development programming, support for
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demographic development and human capital, and pro-innovation structural changes in the
economy.
The global crisis proved that the previously functioning model of neoliberal speculative
capitalism is detrimental to both society and capitalism itself and therefore has to be rejected
(Prusek 2010, Kolodko 2010, Kowalik 2010, Żyżyński 2010). The post-crisis experience
clearly demonstrates that these challenges cannot be left to the very strength of market mechanisms and the unbridled geopolitical competition of world powers. The independent operation of market mechanisms does not solve the problems of the future and is unable to meet the
developmental challenges of humanity, in particular the income polarization of world societies, as unequivocally pointed out by T. Piketty (2015). The intensifying tensions may lead to
a conflict of civilizations, which may turn out to be our last and completely devastating clash
(Sachs 2007).
Social teachings of the Church contained in the Encyclical of John Paul II, "Sollicitudo rei
socialis", rightly denounces the economic, financial and social mechanisms that "strengthen
the state of wealth of some and the poverty of others". These mechanisms created by developed countries "favor the interests of those who maneuver them, and lead to the stifling and
dependence of the economies of less developed countries." (John Paul II, 1987). In the Encyclical "Caritas in veritate" - "Love in Truth" - Pope Benedict XVI aptly states that it is the political community that should first care for resolving social problems, i.e. achieving the common good. Therefore, the serious imbalance is caused by the separation of economic activity,
including wealth production, from political activity aimed at achieving justice through the
redistribution of wealth. This type of ideology, which has incurred enormous social costs in
global terms, is neoliberalism, expressed as extreme apologetics for profit at any price, without taking into account ethical requirements and man himself. The truth of development lies
in its integrity: if it does not embrace the whole person and every human being, development
is not a real development" (Benedict XVI 2009, p. 16). The global economic crisis demonstrated the decisive role of the state in repairing objective and subjective dysfunctions of a
neoliberal market economy, which necessitates the reconsideration of the position of the public sector in the market economy in order to effectively face the challenges of the modern
world (Benedict XVI 2009, p. 27).
The coexistence of market mechanisms and the conscious influence of the state on the
functioning of the economy and social life is the standard of a modern state and its development policy in the post-crisis period. I believe that in the search for higher rationality and effectiveness of state functioning models, we must rely on rational pragmatism and reject market dogmatism. The current financial and economic crisis is also a crisis of democracy that
has given in to the greed of financial markets and global corporations that "broke out" from
all public control and subordinated politicians to their interests, and in doing so created an
oligarchic system.
In order to overcome the contemporary crisis, it is necessary to direct the new development policy towards thinking in terms of the order and social and economic rationality upon
which the concept of an ordoliberal and social inclusive market economy is based. The implementation of this concept of development requires a new socio-economic order and a fundamental strengthening of the power of the state and its institutions, which should be the
foundation of new institutional conditions of management and should have an advantage over
financial markets (Mączyńska, Pysz 2014). Joseph Stiglitz points out that inequalities are one
of the factors in the waste of development potential and are conducive to the gradual dependence of states on capital (Stiglitz 2013).
Economic and social sciences have indicated the directions of required political changes
conditioning the achievement of this new socio-economic order on a global scale, but there is
a lack of will and executive action regarding these solutions on the part of decision-making
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and political spheres, resulting from the oligarchic system still prevailing in the world's leading countries.
Development megachallenges in Poland in post-crisis conditions
The fundamental cause of the growth of barriers, and at the same time Poland's development challenges, has been the neoliberal model of socio-economic transformation imposed by
the West, beneficial to the West, no doubt, but very painful and problematic for Poland. This
model, based on the assumptions of the Washington Consensus, led to the formation of current development barriers in Poland, to be overcome in the post-crisis period in order to escape the trap of middle income and development.
The neoliberal transformation plan contradicted the Constitution of the Republic of Poland, which states that "[a] social market economy, based on the freedom of economic activity, private ownership, and solidarity, dialogue and cooperation between social partners, shall
be the basis of the economic system of the Republic of Poland” (Constitution of the Republic
of Poland 1997, Art.20). A similar contradiction concerns Art. 2 of the Constitution, which
states that “[t]he Republic of Poland shall be a democratic state ruled by law and implementing the principles of social justice". This item stands in flagrant contradiction with the income
and property polarization of Polish society and long-term high unemployment and high economic migration of young and educated generation of Poles. It is also difficult to recognize
that this model is guided by the principle of sustainable development referred to in Article 5
of our Constitution.
In the neoliberal model of the functioning of the economy, the Polish state was treated instrumentally by the private sector, especially foreign capital and the financial and corporate
oligarchy. Meanwhile, an ordoliberal state, efficient and independent of the financial and corporate oligarchy, is indispensable for the proper operation of an inclusive economy. On the
other hand, a self-sufficient private economy, with a large share of innovative sectors, is
needed to strengthen the democratic power of the state due to its high efficiency (Wilkin
2008). Thus, between the modern market economy and the state, there should be a sort of balance and feedback, both necessary conditions for their effectiveness. In this model, it is necessary to respect the self-financing principle of private business entities and to reject the possibility of subsidizing them with taxpayers' money. Neoliberal private sector practices involving the privatization of public revenues and the nationalization of their losses are unacceptable.
The main megadevelopment challenge for Poland is to overcome the set of mutually coupled developmental barriers related to demography, the labor market and income-property
polarization of society, namely (Prusek 2012, pp. 51-63):
- demographic barrier related to the decline of the Polish population, negative population
growth rate, aging population, low economic activity, high economic migration of young
educated citizens abroad to the EU-15 countries. This barrier affects, in particular, the
young generation of Poles who do not have a job that would satisfy their professional and
wage needs and cannot afford to buy a flat and start a family, which in turn results in a
negative rate of natural increase and a further chain of negative socio-economic consequences.
- income and wealth barrier resulting from the abnormally low wages compared to jobs
parallel in terms of the nature and productivity in the EU-15 and large property polarization in the Polish society, which undermines the dynamics of economic development and
stimulates the economic migration of the young generation and “brain drain”,
- structural barrier resulting from the deindustrialization of the Polish economy and its negative social and economic consequences.
The demographic barrier may reduce the population of Poland down to 35 million by
2020, and down to 25-30 million by 2050. This would mean a decline in potential GDP, a
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decline in demand and revenues of the public sector and the gradual collapse of the pension
system. In the case of an increase in the dynamics of economic migration, which is more often
permanent migration, the dynamics of demographic recession may increase as a result.
The barrier of the lack of highly productive and well-paid jobs and the increase in unemployment in Poland was a natural consequence of the poorly conducted processes of deindustrialization and privatization of the Polish economy (Prusek 2005). As a result, the industry's
contribution to GDP fell from 53% in 1985 to around 20% today, despite the large inflow of
foreign direct investment (FDI). Deindustrialization resulted in the loss of employment for
more than 3 million Poles, which could not be compensated by the simple inflow of FDI and
the development of the SME sector. The decrease in state budget revenues due to taxes and
dividends from state-owned enterprises was also important. As a result, there has been a significant decrease in real income of the public sector in respect of CITs and PITs and a dividend that prevents that sector from performing certain social, economic and environmental
functions.
I share the view of A. Karpiński that deindustrialization in Poland was premature, economically unjustified and detrimental to economic dynamics, especially regarding the labor
market. Deindustrialization should be considered the greatest strategic mistake of Poland’s
political transition (Karpiński 2003; Karpiński, Paradysz, Soroka, Żółtkowski 2015). Another
grave mistake was the failure to restructure state-owned enterprises that could possibly
achieve international competitiveness and their hasty sale to foreign capital instead of empowering the Polish society.
The income-property barrier in Poland was caused by the administrative increase of prices
for the means of production under the 1990 supply price reform and, at the same time, the
asymmetrically low wage growth and its additional hindering, first by popiwek (supernormative wages tax) - incompatible with the market logic - and then through a restrictive
anti-inflation policy (Prusek 2009).
For these reasons, the monetary policy conducted in the transition period was instrumentally correct., i.e. it applied theoretically appropriate instruments in an extremely irrational
and non-market wage and income situation at the highest interest rates for loans in the world,
which effectively inhibited economic development and entrepreneurship. Therefore, it failed
to counteract normal inflation, but rather official one, by simultaneously increasing wages and
adjusting them to the level of European prices and wages. This led to a global imbalance between demand and supply, constrained economic development and job creation, unemployment generation, which made it devoid of both economic and social rationality.
In the period of political transition in Poland, the chances of a gradual annual indexing of
the minimum wage and wages adjusted to the level of wages in the EU were lost. Thus, despite the administrative adjustment of prices for the means of production in Poland to the
world market prices, the level and structure of wages failed to be regulated in parallel, and
therefore significantly diverged from the relative levels and structures in the EU-15 countries.
As a result, the average wage level in Poland within 25 years of transition has not yet reached
the EU average. This policy has also consolidated the irrational level and structure of wages,
and thus distorted the real social labor productivity in Poland.
The first development barrier stemming from the huge stratification of income in the
Polish society ranks Poland as the country with the largest wage redistribution in the EU according to OECD reports. It means that we dealt in Poland with the most restrictive neoliberal
model in Europe, which at the same time entailed the most severe negative social consequences. Secondly, during the transition period in Poland, there was a significant increase in
labor productivity, but it did not translate into wage growth in an equivalent way. This capitalist exploitation of workers, especially under salarization and precarization, exists to this
day.
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The second megadevelopment challenge for Poland is the need to increase the dynamics
of economic and social development, ensuring the possibility of rapid economic cohesion not
only with the EU average, but also with the countries of the euro zone and overcoming the
middle income (development) trap we have found ourselves due to the lack of endogenous,
pro-innovation restructuration of of the economy in Poland and the lack of knowledge-based
economy (KBE). On the other hand, the dynamic processes of the non-equivalized privatization of Polish enterprises and the inflow of FDI, widely benefiting from tax preferences in
special economic zones (SEZs), caused the Polish economy to be dominated by foreign capital. In this way, Poland has become a dependent economy of the neocolonial type, from which
more capital flows out than flows in, including EU funds (Plan M. Morawieckiego 2016).
The third megadevelopment challenge refers to the need to develop human and social capital, which is a decisive factor for sustainable development. It is mainly determined by the
level of education of the society and its ability to cooperate. In this respect, we diverge in minus from European standards as far as quality in concerned. It is a development challenge that
determines the civilization advancement of society and the implementation of technical, economic, organizational, legal and social progress.
The fourth megadevelopment challenge for Poland is the necessity to fundamentally
strengthen public sector revenues so that the sector in question can properly implement constitutionally defined social, economic, defense and ecological functions. The only rational
solution must consist in introducing higher and progressive taxation of companies (especially
financial) and wealthier classes of society, increasing tax collection and repolonizing the financial sector as a whole.
The fifth megadevelopment challenge for Poland concerns the issue of resolving the debt
of the public sector finances and reduce the high costs of its servicing, which are a consequence of the implementation of the neoliberal development model. The high level of this
indebtedness poses a threat in the form of destabilization of public finance and drastic cuts in
the event of exceeding statutory limits of indebtedness, and thus also social destabilization.
Breaking these financial barriers can be achieved without social tensions and in a sustainable
way only by adopting social democratic instruments for balancing public finances, and not
neoliberal solutions that shift the costs of these adjustments to the poorer sections of society.
Under conditions shaped by the neoliberal transformation, the Polish state and its Polish
economy, rather than the economy in Poland, require substantial economic strengthening so
that they can overcome the abovementioned barriers and the state can carry out its constitutionally defined functions. Therefore, it is necessary to cure the Polish economy, subject it to
pro-innovative restructuration and increase the share of the public sector in the revenues arising from that economy’s operation. It is also necessary to improve the efficiency of the functioning of the state.
Poland’s opportunities for development in post-crisis conditions
I believe that the only chance for Poland's development in post-crisis conditions is to work
out and implement a state-controlled development strategy. This strategy of controlled change
should aim at creating innovative national economic specializations competing on global
markets. This is possible only with the active participation of the private sector, which should
prefer endogenous and pro-innovative structural transformations of its enterprises accompanied by EU and national support.
In light of the above, Poland’s only hope for development includes state-controlled endogenous and pro-innovation structural transformations supported by domestic and foreign
capital. The scenario of controlled change assumes the strengthening of the state's position so
that it can fulfill its constitutionally defined social and economic functions, and therefore pursue a development-oriented policy, mainly based on its own endogenous financial resources,
rather than those granted, either entirely or mainly, by the European Union.
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The initiation of a new strategy for the development of Poland requires direct development of the state and local governments, aimed at creating new strategic economic entities for
the Polish economy. These include innovative investments in conventional, nuclear and renewable energy, arms industry, automation etc., as well as in innovative sectors. In these
high-efficiency sectors, new and better (i.e. more efficient and better paid, plus sustainable
because of their resistance to economic prosperity) jobs for university graduates should be
created.
In the optimal scenario of controlled change, apart from the operation of market mechanisms, it is necessary for the state to control the income and wage policy, based on the wage
and income cohesion strategy adopted under the social contract. In this scenario, the state
should determine the annual increase in the minimum wage in the entire economy and the
wage growth strategy in the public service sectors in line with its growing financial capabilities. This will then create conditions for wage increase in the production and service sectors
through increased demand and growing profits of private companies. In this scenario, the migration of young people will gradually decrease and at the same time social activity and its
innovativeness will increase, which will boost GDP, increase budget revenues and social security contributions, and, as a consequence, bring about a positive population growth rate. It is
therefore a normative scenario ensuring a significant gap reduction in terms of living standards in Poland and EU-15 within approximately 10-15 years, depending on global conditions.
This should be the policy of socio-economic and territorial cohesion that creates opportunities
for development in Poland. Perhaps it will be further propelled by the wage harmonization
policy postulated in the European Union, which is also to stop the delocalization of companies.
In the event of the failure to address these complex and multilayered socio-economic
problems in the above-mentioned areas, the implementation of cohesion policy objectives in
Poland will be long-lasting, ineffective and socially unacceptable, hence it may result in serious social and economic tensions (Prusek 2008; Prusek 2009).
Also G.W. Kołodko (2013) argues that a new cohesive development program is necessary
in Poland, which must skillfully use the modern convergent megatrends in Poland’s national
interest. This will support economic dynamism, rather than inhibit it. The author further recommends a pro-growth reduction of inequality and development of human capital based on
expenditures on education and culture derived from additional revenues of the tax office, instead of the increase in public debt which is to be limited consistently. This implies the updating of the tax system with regard to the liquidation of concessions, the combination of individual capital income with income from work and transfers, and their joint taxation on general
principles, as well as extending the scale of tax progression. The implementation of this type
of program will be possible only in the case of working out and consistently implementing the
proprietary development program, which would gain public support and whose proper pursuit
would be ensured by political and economic mechanisms of implementation.
These assumptions are largely met by M. Morawiecki’s plan for responsible development
(Polish: „Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”). I am convinced that this direction of
strategic action is a fundamental priority in this development strategy. It assumes implementation of the priorities resulting from the five pillars of economic development, namely: reindustrialization, development of innovative companies, creation of capital for development,
foreign expansion, and social and regional development (Plan Morawieckiego 2016, Zioło
2016).
One should also be supportive of the expansion of the few Polish economic champions entering the global and European markets. At the same time it is necessary to eliminate the practice of discriminating Polish companies by dominant players on EU markets, which goes
against the EU competitiveness policy but is nonetheless tacitly accepted by the European
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Commission. This is clearly evidenced by the discrimination of the Polish company Fakro
against the Danish Velux in the roof window market (FPoP 2016), in breach of EU competition law. Only through the endogenous development of the international competitiveness of
Polish companies can we achieve the objectives of economic and social cohesion with the
European Union countries and halt the demographic regress and migration processes of the
educated youth, and consequently ensure long-term sustainable socio-economic and ecological development in the future. This cannot be achieved by the EU assistance itself, which may
soon become relatively small anyway.
Poland's development prospects in post-crisis conditions are determined, on the one hand,
by the new global market environment, i.e. the political and economic structure on a global
and EU scale, which are still very labile and generate uncertainty. The second group of Poland's development opportunities will be determined by the effectiveness and efficiency of the
implementation of M. Morawiecki’s Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, its acceptance
and support by domestic and foreign business environments, and the effectiveness of generating Polish capital for development purposes, including the effects of sealing the Polish tax
system.
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Problem osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce
Streszczenie
Obecna sytuacja osób niepełnosprawnych nadal jest niepokojąca. Zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym. Wciąż występuje wiele czynników, które zmniejszają szanse na
ich rozwój i spełnienie zawodowe. Niestety starania poczynione, aby zwalczyć bariery w życiu
zawodowym takich osób są niewystarczające. Stąd, widoczny jest też podział na pełnosprawnych i niepełnosprawnych pracowników na rynku pracy. Pogorszenie obecnej sytuacji może
mieć również niekorzystny wpływ na gospodarkę narodową. Dlatego też celem niniejszego
artykułu jest próba identyfikacji czynników mających wpływ na współczesny rynek pracy
w Polsce oraz analiza i ocena sytuacji niepełnosprawnych w badanym aspekcie. Ponadto postawiono pytanie czy obecna sytuacja niepełnosprawnych na rynku pracy ulega poprawie? Założony cel badawczy realizowano z wykorzystaniem metod studiów literatury przedmiotu, dedukcji, opisu oraz prostych techniki statystycznych i wizualizacji. Artykuł poprzedzono wprowadzeniem i zakończono sformułowaniem propozycji rozwiązań dla obecnej polityki społeczno-ekonomicznej państwa.
Słowa kluczowe: rynek pracy, osoby niepełnosprawne, bezrobocie, aktywność ekonomiczna
People with disabilities in the labor market in Poland
Abstract
The current situation of people with disabilities is still worrying, both in everyday professional and non-professional life. There are still many factors that reduce the chances of the development and professional fulfillment of such persons. Unfortunately, the efforts made to
overcome the barriers in the working life of people with disabilities are inadequate. Hence, also
noticeable is the division between able-bodied and disabled workers in the labor market. The
deterioration of the current situation may also have an adverse impact on the national economy.
Therefore, the purpose of this article is to attempt to identify the factors affecting the contemporary labor market in Poland and to analyze and assess the situation of people with disabilities in
the studied aspect. The article also posed the question of whether the current situation of people
with disabilities in the labor market is improving. The assumed research objective was pursued
using the methods of studying the literature, inference, description and simple statistical techniques and visualization. The article is preceded by an introduction and completed with the
formulation of proposals for solutions to the current socio-economic policy of the state.
Keywords: labor market, people (persons) with disabilities, unemployment, economic activity
JEL CODE: E2, E23, R11
Introduction
It is a common observation that one of the most serious social problems for developed
states in the modern world is the incomplete ability of their members (Żbikowski, Dąbrowski,
Kuźmicki 2012, p. 6).
It is therefore necessary to effectively carry out the process of social integration, including the economic “activation” of people with disabilities. Currently, this problem is still considered a significant challenge in Poland as part of the country’s social policy. It is worth noting here that many years of efforts to develop an effective support system for people with
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disabilities have proven insufficient. There is still no consistent or complete solutions that
could be considered effective. The most important factors responsible for the situation of people with disabilities in Poland are: economic changes (including deregulation on the labor
market), decentralization of power and modification of social and welfare functions of the
state (Gąciarz, Ostrowska, Pańków 2008, p. 5).
The scale of disability as a social phenomenon is so high that, indirectly, it affects everyone in the socio-economic dimension. It has a huge impact on the individuals affected as
well. Persons with disabilities encounter, among other things, limitations in fulfilling social
roles. It should be understood as the influence on the range of tasks which can be performed
and which are socially expected depending on age, gender or group position (KawczyńskaButrym 1998, p. 10). This translates into reduced chances of getting a job, lower productivity,
low earnings, etc. At the same time, the state see itself obliged to direct increasing funds to
help persons with disabilities. The state should place great emphasis on the situation of people
with disabilities in the labor market. Otherwise that situation will reflect negatively on the
national economy as a whole.
Therefore, this article attempts to identify factors affecting the contemporary labor market in Poland and to analyze and assess the situation of people with disabilities in the studied
aspect. In addition, the question arose whether the current situation of people with disabilities
in the labor market is improving. The data used in the study concerns persons with disabilities
in the understanding of the 2011 NSP (Polish National Census) methodology. In addition,
information from the Government of the Republic of Poland on measures taken in 2015 to
implement the provisions of the resolution of the Sejm of the Republic of Poland of 1 August
1997, Karta Osób Niepełnosprawnych (Charter of Persons with Disabilities), was used. The
above are the basic sources of information concerning disabled people. Selected analyses of
this social group were enriched with a comparison with the general situation on the labor
market in Poland. The assumed research objective was pursued using the methods of source
literature study, inference,, description and simple statistical techniques and visualizations.
Synthetic conclusions from the conducted analyses are included in the summary.
A disabled person and types of disabilities
The commonly available source literature contains a wealth of approaches to the definition of
a disabled person in Poland. However, the most common ones are by the World Health Organization and GUS (Polish Central Statistical Office). The former treats a person with a disability as someone characterized by impaired life activity or whose degree of functional ability indicates a difficulty in performing social roles (Serafin, Łuczak, Kurkus-Rozowska,
Konarska, Bugajska 2007, p. 13). However, according to GUS, a person with a disability can
be defined as someone regarding whom the relevant decision has been issued by the competent authority. It is also someone without the relevant certificated, although additionally characterized by reduced ability in performing basic activities relevant to their age, e.g. working
or studying (http). T. Majewski terms this similarly. According to him, a disabled person is
someone whose reduced body ability or damage makes it difficult, impossible or restrictive
for such person to perform daily and professional tasks (Majewski 1995, p. 12). The Polish
legislator put it somewhat broader. According to the legal definition of disability contained in
the Act of 27 August 1997 on Vocational and Social Rehabilitation and Employment of Persons with Disabilities, disabled people are characterized by: "permanent or temporary inability to fulfill social roles due to permanent or long-term impairment of the body ability, in particular resulting in inability to work" (Act ... 1997, art. 2, item 10). Another normative act
concerning people with disabilities is the already mention Charter of Rights of Persons with
Disabilities which defines persons with disabilities as individuals with impairment of physical
or mental abilities, persisting periodically or permanently, as a consequence of which daily
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life, work, learning, as well as fulfilling roles, are limited or impossible in accordance with
legally and customary standards (Karta... 1997).
All these approaches to defining a disabled person place a major emphasis on the fact it must
be someone who is in a state that hinders the performance of everyday life functions, e.g. at
work or at school, as a result of a specific condition (e.g. accident, illness, congenital malformations). As regards formal requirements, it is necessary for the authorized state body to issue
a disability certificate. That certificate unambiguously assigns the person to the group of disabled people, provided that that person’s physical or mental condition has a clear (negative)
impact on the performance of social roles (Serafin, Łuczak, Kurkus-Rozowska, Konarska,
Bugajska 2007, pp. 13-14).
There is a number of ways to define a disabled person. According the 2011 Narodowy
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (Polish National Census of Population and Housing),
two ways, i.e. legal and biological, can be indicated (Narodowy ... 2011, p. 63):
- legal - applies to persons with a valid certificate issued by the competent authority;
- biological - applies to persons without certificates, but with a full or serious limitation of
their ability to perform basic life activities by themselves.
The first approach can be considered as an objective assessment and the second as a
subjective assessment.
The Polish legislator, in article 3 of the Act of 27 August 1997 on Vocational and Social Rehabilitation and Employment of Persons With Disabilities, set three levels of disability
for disabled people: severe, moderate, and mild (Act ... 1997).
People with disabilities in Poland
In order to draw up the characteristics of people with disabilities in Poland, data from
GUS and official statements of the Government of the Republic of Poland on measures taken
in 2015 to implement the provisions of the resolution of the Sejm of the Republic of Poland of
1 August 1997, Charter of Persons with Disabilities, was used. The situation of people with
disabilities was analyzed in terms of: age, structure, education, and economic activity. In light
of the above, the following analyses of people with disabilities were developed:
- people with disabilities by age in Poland in 2015,
- breakdown of people with disabilities in 2015,
- people with disabilities aged 16 and more by education in 2015,
- people with legal disabilities in Poland in 2001-2015,
- economic activity rates of people with disabilities aged 15 and more,
- economic activity of people with disabilities aged 16 and more by degree of disability in:
2005, 2013, 2014, 2015.
Based on Eurostat data, there were 42.228 million people with disabilities in the European
Union countries in 2012 . This represented 12.8% of the total EU population. The participation of people with disabilities in Member States is quite diverse. Norway had the highest
share of this social group (20.1%), while Italy the lowest (6.1%) (http). By contrast, in 2015
there were over 3.2 million people with legal disabilities aged 16 and more in Poland, which
made up for 10.5% of the total population in that age group 1. Among the total population of
people with disabilities, the highest number were men (50.6%), at 1.65 million. There were
slightly fewer women (49.3%), at 1.60 million. A greater discrepancy occurred between city
residents (63.4%) at 2.06 million people

1

According to data from the Polish Labor Force Survey conducted quarterly by GUS.
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and village residents (36.6%) at 1.19 million. For comparison, there were over 1.86 million people in the working age (economic age group2), which account for 8.2% of the population at that age in terms of the entire population of Poland (Figure 1).
Figure 1. People with disabilities by age in Poland in 2015

Source: Own study based on: BAEL, average annual data, analysis of the Office of the Government Plenipotentiary for Disabled People based on GUS data, data on the implementation
of the Charter of Rights for 2015, p. 5.
When analyzing people with disabilities by age, it can be seen that two age groups (i.e.
55-64, and 65 and more) make up over 2/3 of the sample. It was more than the total working
population (1.86 million people). In the era of the common problem of population aging, it is
no surprise that the most numerous group was the age group of 65 and more. The smallest
population was the group of 15-24 year-olds (115,000 people). A significant part of the total
population of people with disabilities was included in the non-mobile working group (i.e. 4565 years). These people are reluctant to changing their place of residence and willing to
change their current job.
It is worth analyzing the structure of people with disabilities at this point, taking into account the degree of disability (Figure 2).
Figure 2. Breakdown of people with disabilities in 2015

Source: Own study based on: BAEL, average annual data, analysis of the Office of the Gov-

2

18-59 years old for women and 18-64 for men.
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ernment Plenipotentiary for Disabled People based on GUS data, data on the implementation
of the Charter of Rights for 2015, p. 6.
Figure 2 shows that people with a severe (906,000) and mild (919,000) degree of disability
are very similar in terms of numbers. Taking into account the percentage distribution of the
surveyed groups, it should be stated that people with a severe degree of disability in working
age make up nearly 47% of the total number of holders of the same disability certificate. A
similar scenario occurs in the case of the proportion of mild and moderate degrees in working
age to the total surveyed population (approx. 60% - 62%). In both groups the highest number
of people were those with moderate disability. The analysis of people with disabilities by education is presented below (Figure 3).
Figure 3. People with disabilities aged 16 or more by education in 2015

Source: Own study based on: BAEL, average annual data, analysis of the Office of the Government Plenipotentiary for Disabled People based on GUS data, data on the implementation
of the Charter of Rights for 2015, p. 7.
The percentage distribution by education is similar in both cases. The highest deviations
occur in the level of basic vocational education, 32% for the general population and 40.1% for
the working age group. A similar scenario occurs for the lowest level of education, 31.3% and
24.8%, respectively. In descending order, the distribution of the level of education is as follows: basic vocational; junior high school; incomplete basic or without education; postsecondary and secondary vocational; higher; general secondary. Especially disturbing is the
fact that the two most numerous groups constituting over 60% of the total for both analyzed
cases are characterized by the lowest level of education. This has a negative impact on job
opportunities. It is common knowledge that the higher the education level, the better the
chances of successful integration in the labor market. It is worth noting yet another correlation, and that is that in both generic cross-sections (by age and education), these subpopulations represent the largest fraction among the entire population of people with disabilities. On
this basis, it can be assumed that the oldest people have the lowest education.
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At this point it is worth analyzing the development of the number of people with disabilities in the longer period of time (Figure 4).
Figure 4. People with legal disabilities in Poland in 2001-2015

Source: Own study based on: BAEL, average annual data, analysis of the Office of the Government Plenipotentiary for Disabled People based on GUS data, data on the implementation
of the Charter of Rights for 2013, 2014, 2015.
It can be noticed in Figure 4 that within 15 years the number of people with disabilities
decreased significantly. There were 4.229 million and 3.252 million people with disabilities
aged 16 and more in 2001 and 2015, respectively. A similar scenario can be observed for the
productive age - a drop from 2.563 million people (2001) down to 1.864 million people
(2015). Attention should be drawn to the fact that numerous legislative changes in the field of
people with disabilities took place during this period. Therefore, the fact that the number of
people with disabilities decreased should not be equated with a purely positive situation, with
the criteria on the basis of which the degrees of disability are granted having been verified.
The main focus was on people with a mild degree of disability. The above verification
prompted the decline in the number of people with legal disabilities, with a particular loss of
disability status observed among the healthier individuals (Wałęga, Wałęga 2007, pp. 83-84).
Knowing the distribution of people with disabilities over a longer period of time, it is
worth focusing on their occupational activity rates (Table 1).
Table 1. Economic activity rates for people with disabilities aged 15 and more
Year

Total
(in
thousands)

Economically active in thousands
Including:
Total

working

unemployed

Economically
inactive

Economic
activity
rate (%)

Employment rate
(%)

Unemployment
rate (%)

2002

4298

775

637

139

3523

18,0

14,8

17,9

2003

4175

690

574

116

3485

16,5

13,7

16,8

2004

4167

677

544

133

3490

16,2

13,1

19,6

2005

4085

663

535

128

3422

16,2

13,1

19,3

2006

3806

571

481

90

3235

15,0

12,6

15,8
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2007

3753

566

494

73

3187

15,1

13,2

12,9

2008

3708

578

508

71

3130

15,6

13,7

12,3

2009

3506

552

485

67

2954

15,7

13,8

12,1

3359

566

485

81

2793

16,8

14,4

14,4

2011

3341

569

486

83

2773

17,0

14,5

14,6

2012

3361

585

495

91

2776

17,4

14,7

15,5

2013

3320

574

478

96

2746

17,3

14,4

16,9

2014

3272

569

484

85

2703

17,4

14,8

14,8

2015

3252

537

472

65

2715

16,5

14,5

12,3

2010

*)

*)

Since 2010, as a result of the clarification by the GUS of the age population of people with disabilities under
the Polish Labor Force Survey (BAEL), statistical data relate to persons with disabilities aged 16 and more.

Source: Own study based on: BAEL, average annual data, analysis of the Office of the Government Plenipotentiary for Disabled People based on GUS data, data on the implementation
of the Charter of Rights for 2013, 2014, 2015.
In 2002-2015, a downward trend in all the generic categories presented in Table 1 can
be observed. Unfortunately, this should not be perceived as something good. The decline in
the number of economically inactive and disabled people as a whole, as shown above, is not
equivalent to improving the situation of people with disabilities. Especially worrying is the
fact that the economic activity rate decreased from 18.0% (2002) to 16.5% (2015). The unemployment rate, although falling from 17.9% (2002) to 12.3% (2015), cannot be considered
a good indicator, but rather the result of a significant reduction in the number of people with
disabilities as a whole. This hypothesis can be confirmed by the low employment rate at
around 12.6% (2006) - 14.8% (2014). The above certifies that legislative changes have resulted in the lower profitability in employing people with disabilities for Polish employers. Table
2 shows the economic activity of people with disabilities.
Table 2. Economic activity of people with disabilities aged 16 and more by degree of disability in: 2005, 2013, 2014, 2015
Degree of disability

2005

2013

2014

2015

Economic activity rate (%)
severe

4,2

4,8

4,4

4,7

moderate

13,3

19,1

20,2

18,5

mild

25,4

26,8

25,7

24,9

Employment rate (%)
severe

3,6

4,1

3,8

4,1

moderate

11,0

16,2

17,5

16,5

mild

20,0

21,7

21,5

21,4

Unemployment rate (%)
severe

–

14,4

17,1

14,0

moderate

16,4

15,1

13,2

10,6

mild

21,2

19,3

16,3

14,0

Source: Own study based on: BAEL, average annual data, analysis of the Office of the Government Plenipotentiary for Disabled People based on GUS data, data on the implementation
of the Charter of Rights for 2005, 2013, 2014, 2015.
Analyzing people with disabilities by degree of disability in 2005-2015 there is a favorable change to be observed. Across all three levels of disability, the unemployment rate
dropped. The biggest improvement concerned mild disability, with a 7.2% decrease. The employment rate also increased for all generic groups. In this case, the moderate employment
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rate improved the most, with an increase of 5.5%. A similar scenario occurred for the economic activity rate. Similarly to the employment rate, the highest increase was recorded for
moderate disability at 5.2%. For comparison, in the fourth quarter of 2015, the economic activity rate of the Polish population was 74.8%. The employment rate for the total population
was 52.6% (and 69.5% for the working-age population). The unemployment rate, meanwhile,
was calculated at 6.9% (Aktywność ... 2016, pp. 25-30).
In light of the above, it is the economic activity of people with disabilities
during the period considered that should be perceived as improving.
Conclusions
The conducted analysis indicates that the analyzed period demonstrates a relatively low
level of economic activity of people with disabilities and a relatively high level of economic
inactivity. Compared to the population of Poland as a whole, this is an unsatisfactory result. It
should be emphasized that the factors that still inhibit economic activity include legal and
institutional regulations of the labor market. In addition, changes in the demographic structure
of the Polish population and its aging have a significant impact on the current situation. The
above analyses allow to provide the answer to the research question posed. The situation has
improved in relation to previous years, but further efforts need to be made in order to encourage employers to hire people with disabilities. It is also necessary to simplify the complex
administrative procedures when applying for compensation, as well as their service on the
part of public entities (PCPR, MOPS, MOPR, OPS, UM). Another important issue is the
strengthening of the state's activities to increase the level of education among people with
disabilities (e.g. the program Aktywny Samorząd [Active Local Government]). The search for
solutions that could alleviate persons with multi-faceted disabilities proves particularly challenging and other countries, including highly developed ones, are facing the same problem
(Transforming ... 2003).
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Rola banku centralnego w gospodarce – obraz po kryzysie
Streszczenie
Problem aktywności banku centralnego i jego wpływu na gospodarkę od dawna nurtuje teoretyków i praktyków ekonomii. Znaczenie polityki pieniężnej dla sfery realnej było przedmiotem analiz wielu nurtów myśli ekonomicznej. Konsensus wypracowany w tym zakresie zaowocował nową syntezą neoklasyczną mającą praktyczny wyraz w strategii bezpośredniego celu
inflacyjnego. Kryzys finansowy, który wybuchł w 2008 roku sprawił, że banki centralne w sposób niezwykle aktywny podjęły działania wykraczające poza tradycyjne rozumienie ich roli.
Skutki kryzysowej polityki pieniężnej widoczne są nie tylko w gospodarce ale także skłaniają
do zastanowienia nad przeformułowaniem roli polityki pieniężnej w obrębie polityki gospodarczej.
W artykule obok przeglądu różnych poglądów dotyczących znaczenia polityki pieniężnej dla
gospodarki opisane zostały działania podejmowane przez banki centralne w reakcji na kryzys
wraz z ich obserwowanymi skutkami. Na tym tle zostanie podjęta próba wskazania możliwego
nowego usytuowania polityki pieniężnej w strukturze polityki gospodarczej państwa.
Słowa klucze: bank centralny, polityka pieniężna, kryzys finansowy
The role of central banks in the economy - a post-crisis perspective
Abstract
The problems of the activity of the central bank and impact monetary policy on the economy are interesting for theoreticians and practitioners of economics. The significance of monetary policy for the real-life sphere was an object of analyses in many areas of economics. The
developed agreement in this respect resulted in the new neoclassical synthesis having a practical expression of the strategy of direct inflation targeting. The 2008 financial crisis made
central banks to take action exceeding the traditional understanding of their role and to do so
in an unusually active way. The effects of the unconventional monetary policy can be observed not only in the economy but also in the changing of thinking of the role of monetary
policy. This article, apart from exploring different views concerning the significance of monetary policy for the economy, investigates the measures taken by central banks in response to
the crisis and their effects. Taking this into account, an attempt to explain the new place of
monetary policy in the structure of economic policy was made.
Keywords: central bank, monetary policy, financial crisis
COD JEL: E58
Introduction
Monetary policy forms part of the economic policy of each state, whereas central banks
are institutions authorized to manage that policy. This statement is the foundation for the
functioning of modern central banking. It does not raise doubts either on the basis of theoretical considerations or in practice. However, the determination of the impact of monetary policy on economic development and its relationship with fiscal policy is a topic that has been
discussed for many decades. An attempt to combine the achievements of various economic
schools resulted in the creation of a new neoclassical synthesis as the theoretical basis for pursuing contemporary monetary policy. On this basis, many central banks implemented the
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strategy of direct inflation targeting and by 2008 effectively pursued monetary policy aimed
at maintaining prices at a stable level. For this purpose the bank used traditional monetary
policy instruments influencing the level of short-term interest rates in the economy. The outbreak of the financial crisis in September 2008 (the provisional date is the collapse of financial services firm Lehman Brothers) made that central banks become actively involved in activities to reduce the negative impact of that crisis. To this end, they used instruments outside
the traditional set assigned to monetary policy. The use of unconventional monetary policy
instruments has triggered various effects, the relevance of which for future economic policy is
often significant and can be long-term. This leads to the formulation of a question regarding
the future role of the central bank and its monetary policy in the structure of economic policy.
This article is divided into three sections. The first section will review the views of various trends in economic thought on the role and location of monetary policy in the structure of
the state's economic policy, based on the available literature. The second section will describe
the unconventional monetary policy instruments used by central banks during the crisis, along
with their potential long-term effects on the economy. The summary will include an attempt
to answer the question regarding a possible change in the structure of economic policy in the
context of the future role of monetary policy.
Review of the views on the role of monetary policy in the economic policy of the state
Researchers have dealt with the problems of money and its influence on the economy
since antiquity. From the point of view of the development of contemporary theories, the most
important is the formulation of the quantitative theory of money at the end of the 19th century
(Drabowski 1989, p. 8). It consisted in a certain summary and systematization of views presented earlier by economists. The founder of the quantitative theory of money (in the transaction version) is Irwing Fischer, who developed the descriptive rules of money circulation in
the economy. This formula is based on the assumption that the economy is in balance under
the conditions of full employment. According to Fisher, the economy strives to reach that
state by itself. In the practice of economic life, central banks controlled the issuing of banknotes in relation to the accumulated bullion stocks, in line with the adopted assumptions. This
prevented uncontrolled increase in prices and inflation. The economy, having the ability to
recover spontaneously, did not require any deeper intervention on the part of the state. The
sole role of the central bank was to control the size of the money supply.
The shift of views on the central bank's role in the economy occurred with the outset of
the 20th century. The founder and leading personality of the new economic school was J.M.
Keynes, who drew attention to the importance of effective demand for the economy. At the
same time, he emphasized the instability of investment and consumption generated by the
private sector. The main task for economic policy was to stabilize economic growth through
redistribution and public investments (Kiedrowska, Marszałek 2003, p. 72). Monetary policy
consisting in lowering the short-term interest rate may affect the growth of loans in the economy and stimulate investment activity, but due to the uncertainty experienced by entrepreneurs, it cannot bring about the effects equivalent to fiscal policy (Pruski 1993, p. 43).
Keynes's attitude to inflation is noteworthy as he believes inflation may jeopardize the economy only in conditions of full use of production capacity, which is rather an exceptional case.
According to the Keynesians, fiscal policy plays a dominant role in the structure of the economic policy of the state, with monetary policy having a secondary position.
Monetary concepts in economics arose in response to the inadequacy of Keynes's theory
in explaining the effects of supply shocks and stagflation processes in the economy in the
1970s and 1980s (Ptak 2008, pp. 100-101). Monetarism, as an economic doctrine, was shaped
in the mid-1950s, but gained popularity only in the time of the great inflation of the 1980s.
The leading representative of the Chicago school developing theories later identified as monetaristic was Milton Friedman. According to the monetarists, the condition for ensuring stable
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economic growth is to maintain a low and stable inflation level. Since the demand for money
is stable, the size of the money supply is of paramount importance to the price level, depending entirely on the activities of the central bank. Hence the great role of monetary policy. According to Friedman and his successors, fiscal policy is ineffective as an instrument to support
economic development, mainly for two reasons: the crowding-out effect (government investment expenditure replaces private sector spending) and delays (related to the long-term legislative path). Unlike the Keynesians, monetarists gave primacy to monetary policy over fiscal
policy.
The opposition between the Keynesian and monetarist approach to the issue of the effectiveness of economic policy for many years shaped thinking about the role of fiscal and
monetary policies. Turning to the assumptions of the new neoclassical synthesis, as the basis
for contemporary monetary policy, the main thoughts of the other schools of mainstream economics should be outlined. The new neoclassical school, in connection with the theory of rational expectations, pointed to the ineffectiveness of both monetary and fiscal policies in stabilizing the economy. According to its representatives, only unexpected changes in the rules
of pursuing monetary policy could trigger a short-term impact on the economy. In the long
run, however, economic policy was neutral. Economists siding with the real business-cycle
theory share a similar opinion in that regard. Although they point to the primacy of fiscal policy over monetary policy, they do not recommend using it as an instrument for stabilizing the
economic situation (Kiedrowska, Marszałek 2003, p. 86).
Starting from the 1980s, the world economy saw a period of great stability. After the experience of high inflation, governments for the most part withdrew from intervening in the
economy. It was a period of low inflation, accompanied by stable economic growth. The effect of the changes discussed above became, in the theory of economics, a new neoclassical
synthesis. It is the expression of an eclectic approach to the former economic achievements in
terms of the monetary policy theory, for which the general equilibrium model grounded on
the concept of no fixedness was assumed (Grabek, Kłos, Koloch 2010, pp. 24-31). According
to the views of this trend of economic, monetary policy can play an important role in supporting the economy in recovering from the effects of real-life shocks. Its importance for ensuring
low and stable inflation is crucial from the point of view of the economy. However, it should
be remembered that its role is only supportive in relation to the economy's ability to selfregulate (Sławiński 2016). Fiscal policy is much less significant and should focus on providing optimal conditions for the functioning of the economy.
The above views of major economic schools demonstrate that the conviction of the primacy of one of the policies, i.e. fiscal or monetary, has changed over time. With that being said,
the change of views was usually associated with disturbances in the real-life sphere of the
economy, which gave impetus to the revision of existing views. At the end of the 20th century,
in line with the new synthesis, neoclassical monetary policy grew to be the key element of
economic policy and central banks became the institutions supervising national financial order (Alińska, Pietrzak, Wasiak 2016).
Unconventional monetary policy instruments and selected effects of their use
In line with the above-mentioned assumptions of the new neoclassical synthesis, until the
2008 crisis central banks used to pursue the adopted monetary policy strategies using traditional instruments. These included short-term central bank interest rates, open market operations and deposit and credit operations, which allowed for the adjustment of the monetary
base to the desired level (Ząbkowicz 2015, pp. 30-31). That instrumentation also provided for
a mandatory reserve and an increasingly extensive information policy. Using these tools, the
central bank, through various transmission channels of monetary impulses, affected real
economy (Demchuk, Łyziak, Przystupa, Sznajderska, Wróbel 2012, p. 7).
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The financial crisis broke out in September 2008. It caused liquidity problems for banks
and other financial market entities, resulting from, on the one hand, a decrease in the value of
assets (especially toxic assets, with a badly priced risk) and, on the other hand, a sudden of the
interbank lending market. The loss of trust among market participants translated into a reduction in the number of transactions concluded on the money market. In view of those events,
both central banks and governments took swift action. As per central banks, in the initial period that action consisted in lowering interest rates and modifying the principles of conducting
standard open-market operations and deposit and credit operations. The measures taken
proved insufficient to stop the growing disorders. In addition, the situation was further complicated by the fact that the central bank's interest rates were brought to a close-zero level
quite quickly (as early as at the end of 2008 in the United States). This took away the possibility of continuing the conventional monetary policy. Central banks launched new, nonstandard monetary policy instruments as a result. In the literature, these tools are referred to
collectively as quantitative easing as they consist in providing additional liquidity to the financial sector. This is done by purchasing various types of market securities, which results in
an increase in the balance sheet total and a change in the structure of the central bank's balance sheet. What is new in this case is not only the technical details of operations performed,
but also their scale (Tomkiewicz 2015, pp. 166-167). An example is the Federal Reserve System, whose balance sheet total has increased five-fold since the 2008 financial crisis - from
900 billion to 4.5 trillion US dollars (Mester 2016). It should also be noted that, as a consequence of quantitative easing, significant amounts of Treasury debt securities accessed the
portfolios of central banks3.
Achieving near-zero interest rates by short-term prompted central banks to affect longterm interest rates by purchasing long-term debt securities (Roath 2016) 4. The creation by the
central banks of a constant demand for them reduced the cost of obtaining financing by issuers of such securities. However, as the purchases made by the central bank also concern longterm Treasury securities, the government's financing conditions are also bettered in the process, having an obvious impact on the possibilities of pursuing an active, stimulating economic fiscal policy5.
The non-standard measures used by central banks have had various effects. The panic and
disturbances in the financial market were quickly controlled, while the banking sector (also
thanks to the support of governments) did not lose liquidity and the depositaries did not incur
losses. The recession on the side of real economy was relatively superficial (Tomkiewicz
2015, pp. 167-168), but unfortunately it was long-term. This may be the result of the phenomenon of secular stagnation observed in developed economies. Secular stagnation consists in
the simultaneous occurrence of excess savings and low demand (Sławiński 2016). It should
also be noted that the accommodative monetary policy pursued for a long time influenced the
dependence of financial markets on cheap, easily available money. The phenomenon of addiction applies equally to governments. Central banks influenced the conditions for the functioning of the government debt market in two ways. First, by keeping long-term interest rates at a
very low level (here one can again refer to the example of the new policy goal of the Bank of
Japan). Second, central banks have been generating constant demand for Treasury securities
by buying them on either the primary (Bank of Japan) or secondary (European Central Bank)
market.
3

It is approximately 10% of the value of assets un the case of the Federal Reserve System and the European
Central Bank (Ramotowski 2016).
4
The Federal Reserve System carried out an operation twist involving the conversion of short-term securities
into long-term ones.
5
This was particularly marked by the announcement by the Bank of Japan of a new target for monetary policy,
in the form of maintaining a near-zero profitability of 10-year government bonds (Ramotowski 2016).
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Recent discussions on monetary policy have been increasingly inclined to the idea that it
has exhausted the possibilities of stimulating economic growth (Ramotowski 2016). This does
not, however, imply the need to return to pre-crisis monetary policy. On the contrary, it seems
that monetary policy should continue to expand and use non-standard instruments as required.
However, its main task should be to provide a space for an expansive fiscal policy more
broadly outlined than before (Roath 2016). Analyses regarding the effectiveness of proinvestment monetary and fiscal policy indicate that the latter carries a much lower risk (Feldstein 2016). Central banks buying market securities into their portfolios take over the associated risk. In the case of fiscal policy, which relies on a different set of tools, the risk is not
transferred on to the government. It is also worth clarifying at this point that the subject of
monetization of public debt through the issuing by the central bank of what is known as “helicopter money” is not discussed here for space reasons (Sławiński 2016). The introduction of
“helicopter money” would certainly affect the mutual relations of monetary and fiscal policy.
Conclusions
Views on the role of monetary and fiscal policy and their primacy in gearing the economy
towards stimulating growth have changed over the years. To a large extent, it was not so
much a consequence of the development of theoretical research, but the phenomena occurring
in real life. The consensus achieved at the end of the 1980s prioritized monetary policy as
more effective in supporting economic self-regulation processes. The financial crisis of September 2008 forced banks to apply instruments that had never been used before as the standard of monetary policy ran out. By making an unprecedented scale of purchases of securities
(both commercial and government) with long maturities, the banks began to effectively influence the level of long-term interest rates. At the same time, that policy has changed the conditions for the functioning of financial markets particularly in what concerns the government
debt securities market. As a result, monetary policy began to strongly impact fiscal policy. On
the other hand, the possibilities of influencing non-standard monetary policy to stimulate economic growth seem to be running out, which would indicate the future primacy of fiscal policy. In the author's opinion, parallel occurrence of both these trends points to the necessity of
developing a completely new strategy of economic policy based on far-reaching coordination
of the two policies subject to equal treatment. It seems that such a solution will be a significant novum in the way of thinking about the economic policy of the state.
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Funkcjonowanie placówek edukacyjnych
w kontekście niwelowania dysproporcji rozwojowych1
Streszczenie
W Polsce powiększa się przepaść między regionami, na niekorzyść najbiedniejszych, czego
wynikiem jest także narastanie nierówności dochodowych w społeczeństwie. Co więcej, istniejące nierówności dochodowe mogą również ograniczyć perspektywy dochodów przyszłych
pokoleń.
W artykule omówiono style zarządzania placówką edukacyjną w kontekście możliwości
rozwijania umiejętności kluczowych pożądanych na współczesnym rynku pracy i dla przyszłości, które przyczynić się mogą do niwelowania dysproporcji rozwojowych.
Hipoteza badawcza: zmiana sposobu zarządzania placówką edukacyjną może stanowić skuteczne narzędzie rozwijania umiejętności kluczowych pożądanych na współczesnym rynku
pracy i dla przyszłości.
Metody: obejmują zarówno dane pierwotne, jak i wtórne, w tym: studia literaturowe dotyczące opracowań zwartych, a także czasopism i innych publikacji, analizy statystyczne, wnioskowanie, synteza dla całościowego opracowania.
Problem rozwijania u dzieci i młodzieży pożądanych przez pracodawców umiejętności jest
trudnym zagadnieniem, które wymaga szerokiej gamy rozwiązań. Nie mniej w świecie rosnących nierówności dochodowych, koncentracja na kapitale własnym edukacji, może stanowić
skuteczne podejście do rozwiązania tego problemu w dłuższym horyzoncie czasowym.
Słowa kluczowe: polityka edukacyjna, dysproporcje rozwojowe
Education as a tool for eliminating development disparities
Abstract
There is a growing gap among the regions in Poland to the disadvantage of the poorest,
leading to the growth of earning income inequalities in the society. Furthermore, the existing
income inequalities can also limit the income prospects for future generations.
In the article, the author attempts to create a model for management of an educational institution that responds to contemporary development challenges.
Research hypothesis: the change in management of an educational institution is an effective tool to minimize development disparities.
Methods: include both primary and secondary data and literature studies on compact studies, as well as journals and other publications, statistical analysis, inference, synthesis of the
overall study.
The implications for education policy are clear. An education policy focused on its own
capital can be a very effective tool for increasing earnings mobility between generations and
reducing income inequality in time and therefore can be as an effective tool for growth. The
problem of eliminating development disparities and income inequality is a complex issue that
requires the application of a wide range of solutions. Nonetheless, in the world of growing

1

Rozumiane jako dysproporcje w rozwoju społeczno-gospodarczym regionów, które decydują o poziomie życia
zamieszkujących je osób.
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inequalities, the concentration on own educational capital can prove an effective approach to
solve this problem in the long term.
Keywords: disparities, education policy

JEL CODE: I24, I25
Introduction
The leveling development disparities and inequality is a difficult issue that requires a
wide range of solutions. Nevertheless, in the world of growing inequalities, focus on the equity of education can be an effective approach to resolving this problem in the long-term horizon.
On the basis of research on the literature, as well as own research, the following hypothesis was verified in this article: changing the way of managing an educational institution can
be an effective tool for developing key skills desired in the modern labor market and for the
future.
The article uses research methods that cover both primary and secondary data, including:
literature research on compact studies, as well as journals and other publications, statistical
analysis, inference, synthesis for the overall study.
High quality of education cannot be understood only as a high indicator of knowledge
transfer, but above all development of key skills for the successful participation in the contemporary labor market and for the future. Educational goals based solely on the transfer of
knowledge and achieving the highest rates in this respect are insufficient in the context of
economic development.
In the 21st-century economy, knowledge is the most valuable resource that determines
the development of the economy as a whole (Hryniewicz 2000, Domański 2001). Therefore,
in the modern economy there is a great demand for highly qualified employees, as confirmed
by the EU 2020 economic strategy. Skilled workers and scientists are the most sought after on
the labor market and they are also best paid.
Less developed regions normally tend to have low capabilities in taking up production at a
high technological level and therefore compete mainly with price, finding themselves under a
strong competitive threat posed by potentially cheaper producers and manufacturers. It is
worth emphasizing that price competition can only be won by those who are happy with low
salaries, i.e. the poor. As a consequence of these processes, the segmentation of territorial
systems is consolidated: the high segment generates innovations that allow to obtain high
wages and profits as well as maintain a stable competitive advantage; technologically outdated products are produced in the low segment, with the use of small capital resources and a
low-paid, poorly qualified workforce. This segment aims at achieving a comparative advantage, consisting in offering a product cheaper than the competition2.
The economies of highly developed countries are based on the growing resources of welleducated people with creative and innovative skills, which is a necessary condition for technical, economic and social progress. For this reason, foreign direct investments today are located in centers of highly skilled and well-educated workforce, and the high cost of the work
performed (i.e. high wages) is not a barrier.
Managing an educational institution
The current system of the functioning of educational institutions in Poland reinforces the
idea of education understood only as the transfer of knowledge, thus achieving high results in
2

These differences between these two approaches to market advantage were noted by Michael Porter (see e.g.
Porter 2001).
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knowledge tests in specific fields. There would be nothing wrong with that, were it not for the
fact that such goals lead to inefficient operation of educational institutions as a whole and
shift the priorities in favor of results. For the majority of educational institutions, this system
can be illustrated as follows:
- Local governments, mostly managing educational institutions, focus on maintaining jobs
for teachers, maintaining facilities and achieving good financial results.
- School principals are accounted for by the local government in terms of finance and
employment, and for the implementation of curricula by the regional education authority
- Teachers, who want to meet the expectations of the local government, the regional
education authority, the principal, parents and children, find a simple solution that a good
test result will satisfy everyone - but will it really?
A large part of the resources in this management chain is absorbed by the attempt to
meet the expectations of supervisors and the priority of test results, which leads to the informal shifting of goals, where the high quality of student's education and development ceases to
be the objective, in favor of the mean result of the entire institution against other institutions
in the region or country.
While every business model is based on profits, the obtaining of which can be either less
or more costly, long-lasting or risky, the profit in the sphere of education is equipping the
student with knowledge, social skills, emotional development and consequently attitudes that
will help them succeed future economically and civically in the future.
The focus of educational institutions on the results of tests proves disadvantageous to the
student, and thus the community, and thus the entire economy in the broader perspective.
The starting point for planning and pursuing the objectives of an educational institution is
the identification of financial possibilities for a given school year. Only the knowledge of the
budget determines planning and implementation of tasks. The basic task of an educational
institution is to "maintain" and "survive", so, obviously, most of the tasks are directed at
meeting the expectations of superiors - achieving high scores, maintaining employment and
implementing curricula. The results obtained by students become a way to achieve the goals
of teachers, principals and local governments. A management model like this leads to tensions
and is doomed to fail because it will not be the educational institutions that are going to propel the economy in the coming years, but their graduates. These, unfortunately are often frustrated, unmotivated to act, unable to work in teams, presenting a demanding attitude towards
the world and equipped with “dry knowledge” they often do not properly comprehend
(Schulte-Markwort 2015). It is worth noting that the current expectations of employers towards school graduates relate primarily to the development of social and communication
competence, such as foreign language skills. “General knowledge" occupies as low as the 26 th
place among the 33 skills and qualifications desired by employers, with "industry knowledge"
ranked 29th and "diplomas and certificates" ranked 32nd It is clear, based on the cited study
results, that the investment such as education, and what the education system focuses on, is
not a value appreciated by employers, thus it often becomes useless and the time devoted to it
is considered wasted (Budnikowski, Dabrowski, Gąsior, Macioł 2015).
The most expected qualifications are: effective communication, openness to learning and
constant development, commitment, team work skills, ability to identify and justify priorities,
responsibility, ability to organize work and effective time management, flexibility and adaptability (Budnikowski, Dabrowski, Gąsior , Macioł 2015). Employers are currently inclined to
work with people in possession of the above skills. At this moment, there is no obligatory
program for students in Poland which would comprehensively - and in a balanced way - develop a set of cognitive, social and emotional skills so that the students can succeed in modern
life. This set of skills was also widely discussed at the OECD conference on March 15, 2015
in Paris. The "Skills for Social Progress: The Power of Social and Emotional Skills" Report
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(OECD 2015) presents evidence of the impact of social and emotional skills in terms of education, labor market and social impact, describes educational practices that help support these
skills and also provides a national overview of policies and programs that relate to improving
social and emotional skills.
How to improve the current education system
In order for the education system to respond to the occurring changes, develop the
sought-after skills and qualifications, a change at management level is required. The starting
point should in that respect be a reliable identification of the student's needs in terms of multifaceted development both in terms of knowledge and skills, and thus changes in attitude and a
set of social, communication, cognitive and emotional skills. Especially important is the
recognition of the student's real needs, without setting a budget limit resulting from an increase in the potential demand for staff, equipment, etc. Identifying the student's needs is the
overarching and basic guideline for planning and implementing further financial and educational measures.
In the area of financing educational institutions, subsidies from the state budget are the
basic contribution to the budget of each such institution, but the development of the possibility of flexible and quick expenditure management enables the implementation of educational
tasks. If necessary, additional external financing opportunities are sought in the form of projects, grants, subsidies from non-public institutions and non-governmental organizations.
Figure 1. Proposed model for educational management

Source: own study.
Figure 1 shows that at the level of the identification of student needs, the institution focuses on its multi-aspect development, not only in relation to knowledge, but mostly skills - team
cooperation, communication, motivation, creative search for solutions, trust, seeking infor163
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mation and its effective use, conflict resolution. The student is to be prepared by the institution for success in the modern world and to be an active member of a developing society. The
presented way of managing an educational institution contributes to the increased effectiveness of the potential of students, employees as well as public finances.
Conclusions and recommendations
The characteristic feature of today’s strong economies is their competition driven by high
quality. However, the growing economic inequalities make it difficult and restrict the ability
of society to provide products and services with high added value, which ultimately determine
competition in the global market. Economic problems related to unequal growth are exacerbated by social problems such as crime, drug addiction, dependence on government assistance
and family breakdown. One way avoid these problems and increase the competitiveness of a
knowledge-based economy is to equip today's and tomorrow's citizens with the skills and
knowledge that determine economic and civic success in the economy. Unfortunately, the
financing of education, and in particular the way of managing public educational institutions,
lags behind and does not guarantee ever higher skills of students who, in themselves, constitute a kind of economic asset - human capital. The experience of many countries shows that
increased investments in health, skills and knowledge ensure increased competitiveness of the
economy through the increase in labor productivity. Education and decent wages increase
employee productivity and also reduce social problems.
Improving the quality of education and learning offered above all requires changing the
way the school is managed. This change should be based on the resetting of goals and focusing on student capital development. It is also necessary to reduce the size of classes, increase
the flexibility of internal school finance management, enable rapid implementation of necessary activities, provide greater access to technologies for students at risk, and finally provide
support for teacher education.
The determinant of a modern educational institution cannot be only the level of equipment
with modern technologies, but a change in the way of transferring knowledge and development of cognitive, social and emotional skills of the students. Flexible movement along the
modern changing labor marker, but also efficient functioning in a dynamically developing
world, all call for educational institutions to prepare students for this changeability and dynamics. The forty-five minutes of classes should not only focus solely on passing the
knowledge on a given topic, but also to inspire, motivate and support the student. Being professionals, teachers have the necessary skills and knowledge on how to do it and in many cases they could work more effectively and more efficiently, but they are often prevented by a
management system that requires from them completely different attitudes and behaviors, and
above emphasizes results instead of students.
Strong economies are competing with high value, not low costs. A country or region that
offers a qualified workforce, modern infrastructure and a high quality of life cannot be considered an environment that is not conducive to entrepreneurship, even in spite of high taxes,.
The increase in income inequality and increasing economic diversification constitute a barrier
to the production of high added value products and services necessary to compete in the global market. Low wages translated not only into a low cost for the employer, but also less demand. Economic problems are exacerbated by social problems (crime, drug addiction, dependence on government assistance, family breakdown). Instead of spending public money
towards productive investment, state institutions spend it on crime reduction, aid programs,
etc. Prevention is almost always cheaper than treatment. If education is not invested in and
managed wisely today, then it can certainly be said that the economy will incur undesirable
social costs in the future as a result.
The solution to this problem in a knowledge-based economy is to equip current and future
generations with the skills and attitudes of economic and civic success. There is a common
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agreement that money wisely spent on education benefits not only employees, but also communities and businesses. The level of education raises income and increases productivity,
while mistakes in education raise social costs.
Wise investing in education generates real, tangible results for employees, enterprises and
society. For a company, not having properly educated staff means limited opportunities to
compete, especially in foreign markets. If citizens do not have the necessary skills to succeed
in the modern economy, they will always feel threatened by economic change.
Today, children and adolescents require a balanced set of cognitive, social and emotional
skills in order to succeed in modern life. Their ability to achieve goals, collaborate effectively
with others and manage emotions will be necessary to meet the challenges of the 21st century.
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Sytuacja materialna a dobrostan osób w wieku 60+ i według ujęcia regionalnego
Streszczenie
Ze względu na zachodzące przemiany demograficzne w kierunku starzejących się społeczeństw sytuacja osób starszych nabiera szczególnego znaczenia. Gospodarcze i społeczne konsekwencje prognozowanych przeobrażeń zmuszają do refleksji nad ekonomicznymi przesłankami życia tych osób. Można bowiem postawić tezę, że większe zadowolenie z życia przekłada
się na większą aktywność zawodową tej grupy. To z kolei z punktu widzenia gospodarki ma
niebagatelne znaczenie. W niniejszym artykule zadowolenie z życia analizowane będzie w odniesieniu do aspektów finansowych wpływających na dobrostan Polaków. Analiza dotyczyć
będzie sytuacji osób w wieku 60+ oraz będzie uwzględniała przekrój regionalny, a oparta będzie o dane pochodzące z Diagnozy Społecznej, GUS i ZUS.
Słowa kluczowe: osoby starsze, aktywność zawodowa, dobrostan, starzenie się, poziom życia
The financial situation and well-being of people aged 60+ and by region
Abstract
Due to the ongoing demographic changes towards aging populations, the situation of the
elderly gains particular significance. The economic and social consequences of the projected
transformations force the reflection on the economic rationale of life of these people. It can be
assumed that increased life satisfaction translates into increased economic activity of this
group. This, in turn, is of great importance from the standpoint of the economy. In this article,
life satisfaction will be analyzed in relation to financial aspects affecting the well-being of
people aged 60+. The analysis will focus on the aspect concerning the situation of people
aged 60+ in Poland and will be based on Diagnoza Społeczna, GUS and ZUS data.
Keywords: the elderly (older people), economic activity, well-being, aging, quality of life
JEL CODE: I30, J14, J6
Introduction
Quality of life and living conditions are variables that directly affect life satisfaction, and
they depend on one’s financial situation and perceived economic security, among other
things. In the face of intense social and economic changes, the issue of the standard of living
is also subject to certain transformations, which nonetheless does not impact decisions regarding professional and social activity, or the so-called life choices. The evolution of life, family,
education and career development models contributes to the need to redefine views on human
well-being and its determinants.
The demographic changes taking place, as a result of which both the median of age and
the percentage of people of post-working age are increasing, leads to the situation in which
the social and economic role of older employees and people of retirement age becomes more
and more important. The elderly - as employees, consumers and citizens – are becoming a
social group that employers, producers (manufacturers) and the state alike are starting to appreciate, with each showing interest in the economic activity of these people. It is true that all
this stems from entirely different reasons, but still, the potential and needs of people of mature
age are being noticed. In this article, we put forward a hypothesis that an increase in well-
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being, understood as improvement of financial living conditions, directly translates into greater economic and social activity of this social group.
Increased quality of life, and thus well-being, is an essential goal of economic and social
policy, both at regional, national and EU level. Many EU documents, including the Europe
2020 strategy, focus on the need for sustainable development targeted at social inclusion, in
particular of groups at risk of exclusion. Undoubtedly, people aged 60+ belong to the groups
threatened by exclusion or marginalization, including in the labor market.
The well-being of people aged 60+ - conditions, components, importance
The dynamics of change is significant no matter the sphere and it triggers constant changes in the way of life, thereby transforming people’s lifestyle: customs, morality, rights. Within
one generation, culture undergoes rapid and often fundamental changes. This results in profound socio-organizational, cultural and moral changes caused both by new inventions, i.e.
technological advancement, but also by unexpected economic crises or political factors. These
phenomena, therefore, influence changes in value systems, lifestyles, life models, world
views, and ultimately lead to cultural changes (Pikuła 2015, p. 14). They also influence the
sense of satisfaction and happiness with life. Quality of life and standard of living, along the
satisfaction resulting from it, determine the sense of well-being that undoubtedly comprises
economic and non-economic factors.
The sense of well-being and life optimism are inseparable elements that accompany an
individual in his or her everyday functioning. It should be agreed that these two factors differ
in size depending on life situation and personality. According to J. Cieślińska (2013, p. 97), a
high sense of well-being positively influences professional work, relationships with other
people and overall health. People with high subjective well-being are often better evaluated
(both as subordinates and superiors), achieve better results, are better equipped to handle occupational burnout and show lower absenteeism in the workplace. The sense of well-being is
directly related to life optimism, which is an important individual characteristic, influencing
health, good mood and life achievements in equal terms. Optimism, apart from the fact it determines individual behavior, self-esteem and attitude towards others, also determines individual effectiveness and motivates to act.
An interesting concept, albeit developed in the field of psychology, is the approach to the
quality of life proposed by J. Czapiński (1992). The concept of "quality of life" equates with
the category of well-being or happiness, and tends to be measured using both objective indicators based on the study of living conditions and subjective indicators dependent on personal
feelings.
Well-being is directly linked to the concept of welfare. However, there is a significant
difference between these two terms. While welfare focuses on material things that contribute
to functioning in decent conditions and living at a satisfactory level, well-being also encompasses non-material aspects, such as health, happiness, love. Even then, welfare clearly affects
well-being. When one secures their material conditions for living, they gain a sense of mental
well-being, peace of mind if we will. A satisfying financial situation contributes to the reduction of conflicts, tensions and stress (Babiarz, Brudniak-Drąg 2013, p. 38).
For many decades, welfare was treated in terms of affluence and material wealth, while
indicators showing the pace of economic growth were an essential criterion for evaluating
social progress. That approach had its obvious drawbacks, neglecting non-economic aspects
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such as health, social networks or affiliation. Equally important is the fact that the increase in
economic welfare does not show a linear correlation with the increase in well-being, which
results e.g. from the law of diminishing marginal utility of income. Given these problems, the
inclusion of economic factors only limits the perception of welfare. In the literature, attention
is paid to the multidimensional character of this phenomenon, hence the precise definition is
difficult and debatable. This means that the terms of welfare, well-being, living conditions
and quality of life are often used interchangeably.
The concept of well-being is often associated with the term quality of life (Cieślińska
2013, p. 101). According to T. Panek (2015, p. 9), quality of life can be evaluated on the basis
of objective characteristics - living conditions - and their subjective assessments. Among the
various attempts to define the concept of quality of life, two views can be distinguished:
Scandinavian ones focusing on objective living conditions and the American approach emphasizing the subjective well-being of individuals.
The first ways to account for financial well-being were grounded mainly in a subjective
assessment of factors such as income, savings and financial security. Current research, in turn,
shows when assessing their financial well-being, household members tend to refer to their
current financial condition. Subjective self-reported assessment might not be the best measure
of the financial condition of households as it is primarily based on a short-term perspective.
Therefore, one should try and find a way for a more comprehensive assessment that would
encompass all time dimensions (Diagnoza Społeczna, p. 75).
According to a study by J. Czapiński (2012, p. 59), the feeling of satisfaction with life
and other aspects of well-being is largely determined in Poland by demographic factors (age)
and social relations. As the most important factors of a successful and happy life, the respondents included: health, happy marriage, children, job, money, providence/God, integrity,
friends, cheerfulness/optimism, kindness and being respected by the community, education,
strong personality and freedom.
In this paper, we focus on the view that takes into account primarily material living conditions, in line with the Scandinavian approach to measuring the quality of life. Therefore, the
concept of well-being is narrowed down to economic aspects and considered as financial
well-being.
Financial situation as the key component of the elderly’s quality of life
Financial situation is one of the most important elements reflecting the standard of living
of people. For this reason studies on living conditions tend to analyze the amount of income
or the possibilities of managing it. As in the case of a society classified according to different
socio-demographic characteristics, also for people of mature age the issue of the ability to
independently meet the needs relying on income is particularly important. Ideally, this income
should be high enough so that the quality of life achieved with it would be no lower than for
any other social group.
The very term quality of life is one of those concepts that proves very difficult to define
and universally agree on due to the high generality applied in its interpretation. Polemics
around this term concern not only various fields of social sciences, but it also raises disputes
among representatives within the same field of knowledge. In the opinion of M. Wnuk and T.
Marcinkowski (2012, p. 21), the reasons for this should be sought primarily in focusing on
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various aspects of quality of life and in the interdisciplinary nature of this concept. Quality of
life is approached in one way by economists, for whom it is a rather homogeneous term, and
in another in psychology, law, medicine, pedagogy or sociology.
In economics, quality of life is perceived through the prism of indices of characteristics
and indicators of quality of life, which are both measurable and comparable, taking as a reference point the so-called basket of goods and services, minimum subsistence, consumption
level, scope of basic needs or social benefits (Baumann 2006, p. 165).
If one were to agree with a view that financial situation is one of the most important elements of man’s life situation in general (Błędowski 2012, p. 67), this problem should definitely be taken into consideration. Especially when it concerns the elderly who often face important decisions regarding either continuation or termination of economic activity and thus
reliance on allowance from the social insurance system. These decisions have an impact on
the future financial situation of these people, but also on national economy as a whole, which
is of considerable importance for both the economy and society given the dynamics of demographic changes.
Financial security is an important issue for every individual, but it should be presumed it
becomes even more important along with the transition to an older age. It results from the
smaller possibilities of improving one’s situation due to the specific age-related changes in
the area of health, body capacity, and sometimes slower adaptation to the changing professional environment as a result of technical progress. It is therefore necessary to have both
knowledge and skills in personal finance management as well as have the opportunities and
conditions to acquire them in the first place.
A healthy financial condition is a state in which a household effectively manages revenues
and expenditure, is prepared for unexpected expenses, and plans its financial security in the
long-term perspective. A financially healthy household should have savings for emergencies
and insurance. With a view to the long-term perspective, it would be necessary to gather
funds enabling personal and professional development of family members and improvement
of the quality of life, constituting a form of material protection when old (Diagnoza Społeczna
2015, p. 75).
According to the 2015 household budget survey by GUS (Polish Central Statistical Office), the average monthly disposable income per capita in households with people aged 60+
only was PLN 1791.91 and it was 30% higher than in households composed only of people
under 60 years of age. On the other hand, single-person households of people aged 60+
achieved higher incomes in comparison with both two-person households and households
with at least one person aged 60+. The main source of maintaining households with people
aged 60+ only was old-age or disability pensions, whereas households with people aged under
60 only were mainly supported by paid employment and self-employment (Table 1).
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Tabela 1. Average monthly household income per capita by number of persons aged 60+ in 2015
Households
with persons aged 60 + only
including:
without
persons aged
60+

with at least one
person aged 60+

total

two-person
(both aged 60+)

single-person

TOTAL
Available income in PLN

1373,53

1407,47

1791,91

1811,38

1782,10

Available income in %

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

including: disposable income

96,9

95,9

94,3

94,3

94,5

Income from paid employment

71,0

27,8

8,4

6,3

9,9

11,6

3,8

2,1

1,1

2,8

Income from farm

2,9

3,8

0,9

1,2

0,8

Income from property

0,1

0,0

0,1

0,1

0,1

Income from real estate rental

0,5

0,4

0,4

0,5

0,3

Income from social benefits

8,7

61,5

84,8

85,3

84,4

5,1

59,0

83,7

83,8

83,6

including: old-age and disability pensions

3,7

54,2

77,3

70,0

82,7

Income from other social benefits

3,6

2,5

1,1

1,5

0,8

Other income

5,3

2,7

3,3

5,6

1,7

Income from self-employment outside the
farm in privateuse

Income from social insurance benefits

Source: GUS (2016), Badanie budżetów gospodarstw domowych w 2015 roku [2015 Household Budget Survey],
Warsaw.

The average monthly expenses per capita in households of people aged 60+ were PLN
1449.97 and were 35% higher than in households composed of younger people only. The
share of average monthly expenditure per capita in disposable income in households of people
aged 60+ was 81.5%, and 79.0% in households with people aged under 60 (Informacja o sytuacji osób starszych... 2016, pp. 9 -10).
Households with people aged 60+ only, compared with households without the elderly,
more often assessed their financial situation as bad or rather bad. At the same time, the highest percentage of people declaring bad financial situation was in the group of single-person
households of people aged 60+. Considering the criterion of the place of residence, it can be
noticed that the residents of villages more often assess their financial situation negatively,
with the highest percentage of people rating it as bad in the group of single-person households
of people aged 60+ (Table 2).
Table 2. Subjective assessment of household financial situation by number of persons aged 60+ in 2015
Households
with persons aged 60+ only
including:
Item

without persons aged 60+

with at least one
person aged 60+

Total

in % of households
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two-person (both
aged 60+)
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TOTAL
Self-reported assessment of
household financial situation

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Very good and rather good

32,4

23,4

23,4

17,9

30,9

Average

52,6

59,9

58,9

57,5

60,8

Rather bad and bad

15,0

16,6

17,7

24,6

8,2

CITY
Self-reported assessment of
household financial situation

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Very good and rather good

35,2

25,6

26,1

20,3

34,2

Average

50,2

57,9

57,6

57,0

58,4

Rather bad and bad

14,6

16,5

16,3

22,7

7,4

COUNTRY
Self-reported assessment of
household financial situation

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Very good and rather good

26,0

19,4

15,9

11,2

21,7

Average

57,9

63,6

62,4

58,9

67,6

Rather bad and bad

16,0

16,9

21,7

29,9

10,6

Source: GUS (2016), Badanie budżetów gospodarstw domowych w 2015 roku [2015 Household Budget Survey],
Warsaw.

Financial well-being by region
Recently, measures of quality of life have also been used to determine the standard of living for residents of territorial units smaller than the country. This is the result of the observation that the living conditions and opportunities for the development of the communities of
individual regions differ significantly despite concerning the same country (Polak 2016, p.
70).
The analysis of well-being at regional level indicates the diversity of individual financial
conditions. The data contained in Table 3 shows that objective indicators of quality of life
reflecting material living conditions were best presented in the following Polish regions: Mazowieckie, Małopolskie, Dolnośląskie, Pomorskie and Wielkopolskie. In these provinces, this
indicator exceeded the value of the national index. The lowest values in this respect were observed for Warmińsko-Mazurskie. On the other hand, the economic and personal security rate
was the highest in Podlaskie and the lowest in Zachodniopomorskie. Then, the indicators of
subjective feeling regarding living conditions indicate that the inhabitants of Lubuskie value
their financial situation the most, while the economic security is best rated by the residents of
Wielkopolskie.
Table 3. Financial well-being indicators by region in 201140
Indicators of quality of life

Indicators of quality of life

– objective approach

Province

– subjective approach

material living
condition

economic and personal
security

material living
condition

economic and personal
security

Dolnośląskie

73,6

81,3

43,8

66,5

Kujawsko-pomorskie

70,3

83,3

44,4

69,3

Lubelskie

65,8

81,9

43,9

67,1

Lubuskie

71,6

81,7

46,8

68,9

Łódzkie

70,1

81,5

42,8

67,4

40

The presented indicators are only a partial illustration of factors influencing quality of life and are limited to
aspects related to material living conditions and economic security.
.
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Małopolskie

73,7

84,3

44,8

68,7

Mazowieckie

76,6

84,4

44,6

67,8

Opolskie

70,7

82,2

45,2

70,1

Podkarpackie

68,4

83,5

44,4

69,4

Podlaskie

72,7

86,9

44,1

69,3

Pomorskie

73,6

81,4

45,0

69,4

Śląskie

74,5

81,6

45,1

67,4

Świętokrzyskie

68,1

82,2

43,4

67,2

Warmińsko-mazurskie

66,9

81,4

45,6

69,7

Wielkopolskie

73,3

81,2

44,2

70,8

Zachodniopomorskie

71,1

78,5

44,0

65,9

Poland

72,3

82,4

44,5

68,3

Source: Panek T. (2015), Jakość życia gospodarstw domowych w Polsce w układzie wojewódzkim, Zeszyty Naukowe – Instytut Statystyki i Demografii no 46, pp. 59–60.

The general indicator of quality of life in both 2013 and 2015 was the highest in Małopolskie. The biggest change observed concerns Warmińsko-Mazurskie, which moved from the
13th place in 2013 up to the 5th place in 2015. Analyzing only the material wealth of the residents of individual provinces in 2015, Warmińsko-Mazurskie and Kujawsko-Pomorskie come
out on top (Table 4).
Table 4. Overall indicator of quality of life in 2013 and 2015 and material wealth indicator in 2015 by
province
2013 ranking

2015 ranking

Małopolskie

Province

1

1

Warmińsko–mazurskie

Province

Material wealth
0,819

Wielkopolskie

7

2

Kujawsko–pomorskie

0,819

Pomorskie

2

3

Śląskie

0,713

Zachodniopomorskie

3

4

Lubuskie

0,696

Warmiński–mazurskie

13

5

Pomorskie

0,668

Opolskie

5

6

Dolnośląskie

0,653

Mazowieckie

6

7

Łódzkie

0,625

Śląskie

4

8

Mazowieckie

0,618

Dolnośląskie

10

9

Wielkopolskie

0,591

Podlaskie

9

10

Lubelskie

0,524

Lubuskie

8

11

Zachodniopomorskie

0,502

Kujawsko–pomorskie

11

12

Podkarpackie

0,494

Podkarpackie

15

13

Małopolskie

0,477

Świętokrzyskie

16

14

Świętokrzyskie

0,469

Lubelskie

12

15

Opolskie

0,430

Łódzkie

14

16

Podlaskie

0,297

Źródło: Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, Czapiński J., Panek T. (ed.), Rada Monitoringu Społecznego, Warsaw, pp. 126, 428.

The role of financial well-being in raising the economic activity of elderly people
Bearing in mind the demographic changes forecasted by demographers towards depopulation, population aging and the decline in the working-age population, various alternatives
should be considered that could at least limit the possible negative consequences of these
changes. Possible economic and social implications of these transformations necessitate analyzing the effects of activities promoting employment support programs for the soon-to-beretired and their extending economic activity. This is certainly not a simple task to accomplish, but there seems to be no better alternative. On the other hand, striving to improve personal financial well-being and taking measures to secure income for the time of economic
“deactivation” is increasingly the subject of interest for people who expect difficulties in
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meeting needs based on retirement income only. This may, therefore, affect the possibilities
of remaining active economically due to individual motivational factors.
If we were to assume that the basic barrier to achieving a potential standard of well-being
is poor economic conditions that make it difficult to satisfy basic life needs, economic activity
will be one of the obvious possibilities to improve material living conditions. Well-being is
reactive, which means it changes along with living conditions. After satisfying the needs and
achieving a potential acceptable standard, well-being starts to fulfill the role of a resource
conditioning further economic growth (Czapiński 2012, p. 78).
A similar view is shared by B. Fura and M. Fura, who argue that one of the main factors
influencing the prolongation of economic activity is the financial situation of pensioners,
shaped by the amount of social benefits and to a lesser extent by additional income. This issue
is of particular importance in the case of single-person households (Fura, Fura 2011, p. 326).
A longer period of economic activity directly influences the amount of the future retirement
benefit, the reason for which extending the period of activity can be twice as beneficial for the
employee. Single-person households, deprived of support from the family or institutions established for this purpose, may find themselves in a situation of continuing employment due
to the risk of poverty.
B. Fura and M. Fura, based on the results of research carried out on a sample of 360 employees of the industrial and service sector from Podkarpackie Province, defined the socioeconomic determinants of attitudes towards work in retirement. As determinants of attitudes
towards taking up employment in retirement, the respondents mentioned the amount of earnings, assessment of household income and security of household income in the future. The
highest value of the Cramér's V convergence coefficient was noted for the amount of earnings
and the security of household income in the future (Fura, Fura 2011, pp. 326, 333).
The study mentioned above indicates that the issue of income is crucial when it comes to
continuing employment in retirement. Thus, the average old-age and disability retirement
pension paid by ZUS (Polish Social Insurance Institution) in relation to the average wage
shows what kind of average income change potential retirees must account for. The data contained in Figure 1 shows that since 2013 this ratio is 58.1%, whereas the lowest rate was recorded in 2008 (53.2%). Pensioners must therefore function on the basis of income lower by
approx. 40% from the average income from employment. Nevertheless, due to the specific
family situation of people of retirement age, this group usually does not incur costs related to
raising children, which significantly reduces expenses.
Figure 1. Relation of average old-age and disability pension paid by ZUS to average wage (%) in 20042015

Source: ZUS (2016), Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych, Warsaw, p. 34.
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According to the data of the cross-national panel database of microdata on health, socioeconomic status and social and family networks (SHARE 2014, p. 27) collected in 20102012, pensioners were a group for whom the probability of financial difficulties was lower
than for people who were active in the labor market. This means an improvement in the selfreported assessment of the financial situation after retirement compared to the 2006-2007 surveys. In addition, as shown by the cited studies, at least in the first years of retirement, pension benefits as a substitute income provide, according to the respondents, sufficient material
support, although in most cases they are lower than income from employment.
Conclusions
Financial situation undoubtedly plays an important role in shaping the well-being of people regardless of age. However, the elderly - due to the specific decline in economic activity
with age and functioning based on retirement benefits as the main source of income and the
growing expenses in the area of health – find themselves in a situation in which their personal
financial circumstances become more important. This sometimes leads to making decisions
about continuing employment even despite the right to pension benefits, which may be all the
more prevalent in single-person households. Obviously, there are also other factors that influence the decision to continue economic activity, such as the desire to be active and productive
or the potential fear of professional passivity.
Economic activity and employment rates in Poland in the group of people aged 55-64 are
clearly on the rise. According to Eurostat, the activity rate in this age group in 2015 was nearly 47%, while the employment rate was at 44%, with an increase of around 17 percentage
points in both cases over a time period of ten years. In comparison with the EU average, Poland's ratios are on average lower by 10 percentage points, although a clear improvement
should be emphasized accounting for the upward trend in this respect,. This direction of
change also promises an opportunity to improve the financial well-being of elderly people,
due to both greater economic activity and the resulting increase in potential retirement income. In addition, the economic dimension of such changes remains significant. In light of
the ever-clearer shortcomings on the side of labor supply (which is obviously closely related
to the demographic transformations of modern societies), prolonging economic activity becomes a necessity.
While it is true that overestimating the financial situation in general well-being can be a
dangerous simplification, one cannot fail but agree with the observation made by John D.
Rockefeller, who said: "The poorest man I know is the one who has nothing but money".
Even then, however, better material living conditions positively influence the sense of wellbeing, which in relation to the elderly determines the standard of living in their autumn years.
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Innowacyjne produkty turystyczne na obszarze metropolitalnym Krakowa
– próba charakterystyki
Streszczenie
Celem artykuł jest zaprezentowanie wybranych innowacyjnych produktów turystycznych
zlokalizowanych na obszarze metropolitalnym Krakowa. W artykule wyjaśniono istotę pojęcia innowacyjności, produktu innowacyjnego oraz scharakteryzowano krakowski obszar metropolitalny. Artykuł przygotowano wykorzystując metodę desk research. W opracowaniu
wykorzystano wybrane pozycje literatury w zakresie: turystyki, obszarów metropolitalnych,
produktów turystycznych. Wykorzystano także dokumenty strategiczne dotyczące krakowskiego obszaru metropolitalnego, dane statystyki krajowej oraz regionalnej. W części końcowej opracowania scharakteryzowano wybrane produkty turystyczne, z których skorzystać
mogą mieszkańcy (turyści) obszaru metropolitalnego Krakowa.
Słowa kluczowe: turystyka wiejska, agroturystyka, innowacyjność, produkty turystyczne,
obszar metropolitalny
Innovative tourism products in the metropolitan area of Krakow
– an attempt of characterization
Abstract
The aim of the article is to present selected innovative tourism products located in the
metropolitan area of Krakow. The article also presents the essence of the concepts of innovativeness and innovative product and it characterizes Krakow Metropolitan Area. The article is
based on the desk research method and selected publications on tourism, metropolitan areas
and tourism products. It makes references to strategic documents concerning the metropolitan
area of Krakow and includes national and regional statistics. The final part of the article presents selected tourism products which can be used by the inhabitants (tourists) of the metropolitan area of Krakow.
Keywords: rural tourism, agritourism, innovativeness, tourism products, metropolitan area
JEL CODE: A10
Introduction
Tourism these days is not only an important source of income, but also a phenomenon of
a social nature that determines the identity of a place. It influences the development and
maintenance of infrastructure, but also the quality of life of residents. It is a complex phenomenon, and the effect of its development has various implications in the social, economic
and environmental dimensions. Metropolitan areas offer a wide range of diverse tourism
products. These products enable residents (tourists) to achieve personal, cultural, business or
other goals. Panasiuk (2015) stressed that it is important to develop, create and promote innovative tourism products located within the metropolitan area as it brings social and economic
benefits, in addition to having a positive effect on other industries.
This study is to present the essence of innovation in tourism, and to describe selected examples of innovative tourism products located within Krakw Metropolitan Area (KMA). The
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paper used the desk research method and it relied on a traditional analysis of existing and strategic documents that served to establish, verify and present facts. The choice of methods was
determined by the availability of source materials, some of which are secondary (industry
reports and the literature on innovation and tourism).
Krakow Metropolitan Area
The metropolitan area of Krakow is located in the central part of Małopolska Province. It
covers the urbanized area around the capital of Krakow and the satellite centers with welldeveloped functional economic and social links, and with a well-developed communication
infrastructure.
Krakow Metropolitan Area (abbreviated as KMA) is one of the twelve metropolitan areas
in Poland41. It was designated on the basis of the Spatial Development Plan of Małopolska
Province, adopted under Resolution No. XV/174/03 of 22 December 2003 by the Sejmik of
Małopolska Province42. The incorporation of communes (municipalities, Polish: gminy) falling within the extent of KMA was based on the agreement Akces do obszaru metropolitalnego
[Access to the metropolitan area] signed by the representatives of these communes. The document in question constituted the expression of the will of each of the communes, i.e. it was
not imposed by an administrative order.
The KMA geographic range covers the area of 51 communes43, located approximately
50km from the center of Krakow (Figure 1). Regarding the territorial units of the three-level
administrative division, KMA covers the city of Krakow - the city with county (Polish:
powiat) rights - including the neighboring communes: Krakow (county commune), Wieliczka
and Myślenice, almost all eastern county communes: Proszowice (save for Radziemice) and
Bocheń (save for Lipnica Murowana), part of Wadowice and one commune from the following counties on the south-west: Olkuski (Trzyciąż) and Miechów (Gołcza). It should be emphasized that the entire area of the former Krakow Province is also included within KMA.
The western territories of KMA’s northern extreme border with the provinces Świętokrzyskie
and Małopolska. In addition, six communes located on KMA’s south-western edge are part of
the country's frontier zone, demarcated on the basis of the definition contained in Regulation
(EC) No. 1931/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006
(assuming commune is the the smallest administrative unit).

41

Raport o polskich metropoliach. 2015. Based on: www.pwc.pl (retrieved 14.10.2016).
http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/get/id,748635.html (retrieved 15.10.2016).
43
KOM includes: - Krakow – city with country rights; Bochnia County (communes: urban - Bochnia, mixed Nowy Wiśnicz, rural - Bochnia, Drwinia, Łapanów, Rzezawa, Trzciana, Żegocina), Krakow County (communes:
mixed - Krzeszowice, Skała, Skawina, Słomniki, Świątniki Górne, rural - Czernichów, Igołomia,
Wawrzeńczyce, Iwanowice, Jerzmanowice, Przeginia, Kocmyrzów, Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany,
Sułoszowa, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki), Miechow County (communes: rural - Gołcza), Myślenice County (communes: mixed - Dobczyce, Myślenice, Sułkowice, rural - Lubień, Pcim, Raciechowice, Siepraw, Tokarnia, Wiśniowa), Olkusz County (communes: rural - Trzyciąż), Proszowice County (communes: mixed Proszowice, rural - Koniusza, Koszyce, Nowe Brzesko), Wadowice County (communes: mixed - Kalwaria
Zebrzydowska, Wadowice, rural - Brzeźnica, Lanckorona, Stryszów), Wieliczka County (communes: mixed Niepołomice, Wieliczka, rural - Biskupice, Gdów, Kłaj).
42
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Figure 1. Krakow Metropolitan Area – geographic scope

Source:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krakowski_Obszar_Metropolitalny#/media/File:Krakowski_Obs
zar_Metropolitalny.png
In terms of area, KMA is one of the largest in Poland, second only to the metropolitan areas of Warsaw and Lublin (http://krakow.stat.gov.p ...). Within KOM limits there are 718
settlements (17 towns and 685 villages). Taking into account the functional types of communes, as indicated by Więcław-Michniewska (2011), it should be noted that the majority of
KMA area is made up of well-urbanized and multi-functional areas. An important role in the
functional structure of KMA is also performed by communes with mixed functions, which are
located mainly in the eastern part of the area. In turn, communes with a dominant agricultural
function are located mainly in the northern part. The area of KMA (i.e. 406,511ha) constitutes
almost 27% of the total area of Małopolska Province. KMA residents (Table 2) make up
44.5% of the population of Wielkopolska Province (Krakowski Obszar Metropolitalny ...
2013).
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Table 1. Krakow Metropolitan Area - basic demographic data
Selected statistical data

2012
1493042

2013
1498499

2014
1505607

Population per 1km2

367

369

370

Women per 100 men

109

109

109

Population of
Pre-working age

268889

269469

270465

Working age

953317

950075

948081

Post-working age

270836

278955

287061

Live births

15305

15112

15415

Deaths

13908

13664

13452

Natural growth

1397

1448

1963

Population

Source: Own study based on: www.gus.pl, (retrieved 08.11.2016).

In 2012-2014, the population of Krakow Metropolitan Area systematically grew, from
1,493,042 in 2012 to 1,505,607 in 2014). The average density of the KMA population ranged
from 367 to 370 persons per km2. Women predominate in KMA, with there being 109 women per 100 men (in 2012-2014). Based on the data contained in Table 2, the highest number of
pre-working population44 was in 2014 (270,465 people), and the lowest in 2012 (268,889
people). As regards working age, the situation is the opposite. In 2012, the number of working-age people45 was 953,317, and 5,236 less in 2014. In terms of post-working age46, the
least numerous population of post-working age was in 2012 (270,836 people).
In the area of KMA, most live births were in 2014 (15,415), and least in 2012 (15,305).
Most deaths in KMA were in 2012. In subsequent years, the trend was downward. Natural
increase47 was at 1,397 (in 2012) and went up to 1,936 (2014). The average life expectancy in
2014 was 74.6 years for men and 80.7 years for women (www.gus.pl).
According to Więcław-Michniewska (2011), socio-economic diversification of communes
falling within the scope KMA may affect both the interpretation of the concept of "metropolitan area", general acceptance of the idea of regional development, and decisions taken by individual communes, which are not necessarily sensitive to metropolitan needs.
As part of the European Observation Network for Territorial Development and Cohesion
(ESPON) project investigating urban areas in the European Union, criteria for assessing metropolitan European growth areas (MEGAs) were developed48. Of all Polish cities, eight have
been included in the classification, of which only Warsaw classified as a potential MEGA,
and the remaining seven - i.e. Poznań, Krakow, Łódź, Katowice, Gdańsk, Szczecin and
Wrocław – were classified as weak MEGAs (Kaczmarek, Mikuła 2010, p. 168.). In turn,
44

Pre-working age: the age at which people have not yet reached the capacity to work, i.e. a group aged 0-17
(www.gus.pl, retrieved 20.11.2016 ).
45
Working age: age of work capacity, i.e. 18-64 for men 18-59 for women (www.gus.pl, retrieved 20.11.2016 ).
46
Post-working age: the age at which people usually terminate their work, i.e. 65 and over for men, 60 years and
over for women (www.gus.pl, retrieved 20.11.2016 )
47
Natural increase: the difference between the number of live births and the number of deaths. A positive value
means the number of live births exceeding the number of deaths, whereas a negative value - the reverse. If there
is a negative value, we then speak of natural decrease. Natural increase differs from real increase by the migration balance.
48
Among the international hierarchies of urban agglomerations and metropolitan areas in Europe, the ESPON
classification (European Spatial Planning Observation Network) deserves particular attention. It distinguishes the
following categories of areas in MEGAs (Metropolitan European Growth Areas): global nodes, European locomotives and strong/potential/weak MEGAs.
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Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju [Polish National Spatial Development Policy]49 and Strategia Zrównoważonego Rozwoju Polska 2025 [Strategy for Sustainable Development Poland 2025] indicates that KMA, as a separate functional structure, can be
considered in terms of its own economic potential
http://krakow.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_malopolskie/portret_obszaru_metropolital
nego/krakowski_obszar_metropolitalny.pdf). The metropolitan nature of this area, higher
concentration of potential customers of products and services, access to social and technical
infrastructure, have all created specific conditions for the development of entrepreneurship in
the metropolitan area of Krakow. KMA may, therefore, be considered in terms of its own
economic potential. A special role in the economy of this area is, among others, trade and the
science park sector.
When analyzing the number of newly established entities within KMA, over 205,000
were registered in 2014, which was more than half (55.2%) of all entities registered in Małopolska Province. Within KMA, the number of business entities in 2011 -2015 was systematically growing. The increase in the total number of entities in KMA was mainly owed to the
private sector, which increased by almost 11% between 2011 and 2015.
In spatial terms, the largest increase in the number of entities in 2011-2015 was recorded
in the following communes: Zielonki, Michałowice and Kocmyrzów, Luborzyca
(http://krakow.stat.gov.pl/files/gfx/krakow/pl/). Apart from Krakow, with 63.2% of all entities, the largest number of entities was registered in the following communes: Skawina,
Wieliczka and Myślenice. The smallest number of registered entities was recorded in the following communes: Nowe Brzesko, Sułoszowa, Trzciana, Żegocina, Koszyce, Raciechowice,
Gołcza, Drwinia and Trzyciąż. Almost 65% of business entities registered within KMA operated in urban communes and approximately 16% in rural communes.
The private sector made up as many as 98.5% of all entities operating within KMA. In
spatial terms, the largest share of the private sector was observed in the following communes:
Mogilany, Krakow, Zielonki, Wieliczka and Zabierzów. In turn, the smallest share was recorded in: Żegocina, Drwinia, Łapanów. Individuals conducting business activity accounted
for almost 70% of all entities registered in KMA
When analyzing the entrepreneurship of the metropolitan area of Krakw (i.e. the number
of business entities registered per 10,000 people), it turned out there were 1,365 such entities
in KMA. The eastern areas of KMA ranked poor in terms of entrepreneurship, with best results in this respect achieved by communes located in the vicinity of the city of Krakow. The
highest number of registered entities per 10,000 people was in Krakow, Zielonki, Kalwaria
Zebrzydowska and Mogilany; the lowest in the communes of Koniusza, Drwinia and
Sułoszowa. "The influence of the metropolis on changes and economic growth in the space of
the surrounding region is manifested, among others, by the increased importance of services
and the development of units offering specialized services. A strongly developed service sector, ensuring efficient business service, among other things, is one of the main characteristics
of metropolitan areas" Więcław-Michniewska (2011, p. 34). 161,800 business entities were
registered in the KMA service sector in 2015, i.e. almost 79% of the total, in which entities
from the following subsectors prevailed: trade (approx. 31%), professional, scientific and
technical activity (approx. 15%), and transportation and storage (approx. 8%). Apart from
Krakow, the highest share of entities registered in the service sector was observed in the
commune of Zielonki and the lowest in Trzciana.
Much attention is paid to special economic zones (SEZs), administratively separated areas
where potential investors can conduct business on preferential terms. This instrument is mainly to speed up the development of a given region by attracting new investments and promot-

49

Koncepcja Zagospodarowania Przestrzennego Kraju (2005), Wydawnictwo KZKP, Warsaw.
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ing job creation50. Within KMA, there are two out of 14 SEZs operating in Poland: Krakowski
Park Technologiczny- Krakowska Specjalna Strefa Ekonomiczna [Krakow Science Park Krakow Special Economic Zone] (town and commune of Bochnia, Krakow, Dobczyce,
Gdów, Niepołomice, Skawina, Słomniki, and Zabierzów) and Katowicka Specjalna Strefa
Ekonomiczna [Katowice Special Economic Zone] (Myślenice).
Analyzing the tourism sector, it turns out that a total of 60% of tourists, i.e. almost 2.5
million, used accommodation services in KMA in 2015, with 353 tourist accommodation establishments (i.e. 24.4% of all such facilities in Małopolska Province) conducting tourism
activities in the same area the same year. In the structure of tourism accommodation facilities
located within KMA, hotels predominate (almost 53%), against 34,600 collective accommodation facilities located in the territory of KMA in 2015. Analyzing the tourism sector, the
following indicators are important: density of accommodation base expressed in the number
of beds per 1km2 and the number of beds per 1 tourism accommodation facility. For KMA,
the accommodation base density rate was 8.5 in 2015 (higher than for Małopolska in general,
where it was 6.0). On the other hand, the accommodation indicator per 1 tourism accommodation facility was 98.2 for KMA and it was higher than for Małopolska in general.
Analyzing protected areas located within the metropolitan area of Krakow, their total area
was 101.100ha, which accounts for 12.6% of all protected areas in Małopolska. The largest
percentage of protected areas in 2015 was observed in the following communes: Nowy
Wiśnicz, Krzeszowice, Łapanów and Lubień. In addition, there were 1,062 natural monuments in KMA in 2015, which accounted for 50.1% of the total number of monuments in
Małopolska. In turn, the area of national parks included in the metropolitan area of Krakow
was 2,100ha in 2015, with landscape parks occupying 49,100ha the same year. Four communes - Wielka Wieś, Sułoszowa, Skała and Jerzmanowice-Przeginia - share the Ojcowski
National Park, famous for the Castle in Pieskowa Skała and the Prądnik Valley, among other
things. It is also worth noting that KMA contains a wealth of places and objects of cultural
and historical significance, such as historical monuments, salt mines in Wieliczka and
Bochnia, the Wawel Royal Castle, Krakow’s Old Town and Kazimierz, as well as the architectural and landscape complex in Kalwaria Zebrzydowska. In addition, there are monuments
entered into the registers of the Polish National Heritage Institute, including the Wawel Hill,
Krakow’s Old Town and a number of churches. Various cultural thematic trails run through
Krakw Metropolitan Area, e.g. the salt trail with historic mines and facilities in Bochnia,
Wieliczka and Niepołomice, the Trail of the Eagles' Nests, wooden architecture trail, the
Małopolska Trail of Fortresses and Castles, etc.
Innovativeness and innovative tourism products
Innovative activities concern the economy as a whole, but they can also be analyzed in
relation to the tourism sector alone. Focusing on tourism entities, it should be noted that they
are innovative when the owner can effectively create or develop new products and effectively
promote them (Krzyżanowska 2013, pp. 9-19). As pointed out by Krzyżanowska (2013), a
rational owner should have the ability to continuously raise funds (e.g. EU subsidies) in order
to develop and introduce new technologies and organizational methods necessary to implement ever-changing development goals.
The very term "innovation" (from the Latin innovatis) was originally introduced by
Schumpeter, who referred it to five aspects: a) introduce a new product to the market, or give
the existing product new innovative features to; b) introduce a new method (technology and
technique) of production that has yet to be tried in a given sector of industry; c) establish a
new market, i.e. one in which a given product has been previously absent, regardless of
50

Act of 20 October 1994 on Special Economic Zones (Journal of Laws of 2007 No. 42, item 274 and of 2008
No. 118, item 746, as amended).
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whether the market itself has been there before or not; d) acquire a new source of raw materials or semi-finished products; e) introduce a new structure of work organization (5) (Prahalad
and Krishnan 2010). Schumpeter treated innovation as a technological, organizational and
behavioral change. Drucker and Rogers, meanwhile, were in favor of a broad understanding
of innovation, both as a process and as an effect. According to them, innovations permeate all
spheres of activity, constituting a sort of idea, practice, mode of operation, way of running a
business or a farm. These can be changes in the product design, marketing and promotion
policy, price, customer service, or changes in organization and management methods
(Krzyżanowska 2013). Innovations imply creating or developing something new, giving
something new value, introducing a reform by the organization (Rogoziński 2004, Mizgajska
2002, Winnicka-Popczyk 2015) or applying new knowledge in technological and production
processes (Quintane et al. 2011). Innovations are therefore an important impetus in the process of business development and may concern elements such as: company vision and mission, goals and strategy, physical features, product manufacturing or production method, marketing. Innovations arise from human knowledge and creativity, and their use depends on other people or use (Krzyżanowska and Sikorska-Wolak 2010, Tabor 2010). Innovation implies a
certain change, although not every change deserves to be called innovation (Kopaliński 2006,
p. 547). The literature distinguishes four types of innovation: product, process, marketing and
organizatioaln. According to the Oslo Manual (2015, pp. 52-56), product innovation is the
introduction of a product or service that is new or improved in terms of its features or applications. This type of innovation includes significant improvements in terms of technical specifications, materials and components, embedded software, ease of use or other functional features. Process innovation, meanwhile, is an innovation within a given process and concerns
mainly implementing a new or significantly improved production or delivery method. This
category includes significant changes in technology, devices and/or software. The purpose of
these innovations is to reduce the unit costs of production or delivery, improve the quality,
manufacture (produce) or supply new or significantly improved products. The third type of
innovation is marketing innovation, aimed at implementing a new marketing method that involves significant changes in the design/structure of the product or in the packaging, distribution, promotion or pricing strategy. Establishing new markets, better meeting the needs of
customers or new positioning of the company's product on the market with a view to increasing sales are the main goals to be achieved by these innovations. Organizational innovation is
another type of innovation pursued by economic operators. It involves the implementation of
a new organizational method in the rules of operation adopted by the company in the organization of the workplace or in relations with the environment. These innovations are introduced to achieve better results by reducing administrative costs or transaction costs and increasing job satisfaction (and thus productivity).
According to Krzyżanowska (2013), the concept of innovation is very capacious. Innovation can be defined in both broad and narrow terms. An example of an innovation in broad
terms is a new technological process or the creation of a new product or service. In the broad
sense (Krzyżanowska 2013, p. 16), "an innovation is not only a new product or a technological process, but also e.g. the establishment of a new market". From the standpoint of the classification of innovations and the policy of their support, the definition of innovation presented
by the OECD is of particular significance. The term "innovation" means the introduction to
production and market of new production methods or significantly improved products (product innovations), the use of new production methods (process innovations), the implementation of innovative organizational solutions and the implementation of innovative marketing
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activities, where these products and processes must be new, at least for the company that is
introducing them […]”51.
As mentioned earlier, the main division of innovation distinguishes product and process
innovations, among the other two. Product innovations in tourism mainly relate to tourism
products (Hjalager 2002). With respect to the tourism industry, Hjalager (2010) lists the following five types of innovation in tourism: product, classical process, information, management and institutional innovations.
The first type is product innovation, the task of which is to provide potential tourists with
new or completely changed services/products, e.g. related to food, accommodation, transportation, etc. Process innovation is the implementation of activities, a new or improved technology, so as to improve the functioning of the entity that introduces it, e.g. a modern technology
that saves electricity. Thanks to these innovations, process innovations in the area of information arise. They are used in the promotional activity of a tourism enterprise to improve the
image, e.g. to build tourist packages, run a modern IT portal, etc. Czernek (2014) pointed out
that management innovations focus on aspects of business or tourism management (including
the city) related to communication with people. Roman (2013), Krzyżanowska (2013) emphasized the fact that product innovation cannot be considered only as an improvement of the
product.
In their view, product innovation in tourism may consist in extending the product structure
by a new tourism product, whose technical, technological or functional features differ significantly from the previous ones. Importantly, product innovation in tourism can be implemented when it was introduced to the market of tourism services offered to potential customers. In
turn, process innovations relate to changes applied by a tourist entity in production methods
and in the methods of reaching out to potential tourists, partners and recipients with a tourism
product. Damanpour (1991) pointed out that product and process innovations can be divided
into radical and incremental. The essence of the former lies in the fundamental changes in
knowledge and existing practices, e.g. in a given area (including tourism). The latter, on the
other hand, concerns changes accompanying specific actions that are undertaken (Camisón
and Monfort-Mir 2012). According to Peters and Pikkemaat (2005), studies on innovation in
tourism indicate that innovations tend to be incremental.
In creating or developing a tourism product52, according to Krzyżanowska (2013, pp. 1314), the innovativeness of individual entities most often relies on: "knowledge, skills and material resources, professional occupation, business activity (e.g. agritourism farms that buy
herbs and organize harvest and plant-identification trips), local traditions and customs (e.g.
regional inns), real estate (e.g. fishing centers), ready-made designs of products inspired from
other areas [...] ". Olearnik i Pasek (2014) note that several resources are most commonly
used in creating an innovative tourism product. According to them, "the characteristic feature
of the whole tourism service sector is the interpenetration of different types of innovations.
This means that it is not always possible to assign a specific innovation to just one type [...] ".
In Poland, an increasing number of tourism entities offers innovative products in cities,
villages and rural areas that are part of metropolitan areas. There are many examples of this
type of products. According to Kani and Bogusz (2016), innovative products are inns in
which sausage or ham are smoked, or where sauerkraut is fermented. Krzyżanowska (2013)
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Oslo Manual: Pomiar działalności naukowej i technicznej. Zasady gromadzenia i interpretacji danych
dotyczących innowacji, Ministry of Science and Higher Education, Department of Strategy and Development of
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notes that thanks to innovations, the subsectors like pottery, wickerwork, herbalism, wood
carving, etc. have begun to develop.
Bogusz (2015) argues that tourism needs innovation like any other sector. According to
Roman (2014), tourism is unfortunately plagued by problems related to the innovativeness of
entities involved. This is due, among other factors, to low level of staff education, high employment fluctuation (resulting from the employment of seasonal workers), lack of professional development opportunities, extensive bureaucracy related to obtaining EU funds. According to Roman (2014), there is no simultaneous and binding innovation theory in tourism.
This results in the fact that the concept of innovation in tourism activities is approached
broadly by various authors. Roman (2013) stressed that there are not many discoveries in the
field of innovation in tourism since innovation is the result of costly and systematic research
that requires the cooperation of entire teams representing specialists from the tourism industry. Tourism innovation is often based on the principle of imitation, that is repetition of other
people's actions (Roman 2014). Pałka (2010), as well as Sikorska-Wolak and Zawadka
(2016), pointed out that despite these problems, the tourism service sector is constantly developing and opening up to new opportunities. The result of this is, among others: increasing the
number of tourism jobs, introducing new unique tourism products, building a network of innovative solutions, etc. In the literature, many authors stress that innovation in tourism is the
creation or development of a unique tourism product from scratch as well as a professional
marketing environment for natural and cultural values existing in a given area. As noted by
Roman (2013), to create an innovative product in tourism it is also necessary to involve many
private and local-government entities.
Selected innovative tourism products located in Krakow Metropolitan Area
Metropolitan areas are not just large city centers, business and industrial areas, great
communication arteries, cultural and commercial centers, but also rural areas, forests, areas
with significant agricultural production or agri-food processing. Undoubtedly, metropolitan
areas are places with a rich base of tourism products for residents to take advantage of. Tourism entities located within metropolitan areas present and offer unique and interesting tourism
products to their residents. Gołembski (2009), Gaworecki (2007), Alejziak (1999) note that
the changing needs of modern people in terms of participation in tourism and the use of products trigger a response from the market in the form of innovative solutions. As indicated by
Bogusz (2015), Wojcieszak (2016), Zawadka (2015), Sieczko (2012), an innovation may be a
tourism product such as a site (trail, area, object), an event (e.g. Christmas market, festival,
culinary events), a service or a set of services (e.g. organized bike tour, questing).
A tourism product offered within the metropolitan area is an important element of the
development of such area. It should therefore have several features, i.e. be unique, purposeful,
diversified and of quality. There are many examples of innovative products on the KMA tourism market. This paper concerns only three selected tourism products. The common denominator of the presented products is their innovative nature. An initiative to create in Poland a
Nationwide Network of Educational Homesteads (Polish: Ogólnopolska Sieć Zagród
Edukacyjnych) can be considered an innovative product located in the metropolitan area of
Krakow. It involves product networking and in doing so it helps build a nationwide partnership in the rural tourism sector. As indicated by Bogusz and Kmita-Dziasek (2015, pp. 157164), the idea of creating a Nationwide Network of Educational Homesteads guarantees professional promotion of agritourism farm offers, but also raising the qualifications and
knowledge of service providers. The Nationwide Network of Educational Homesteads is a
tourism product developed by diverse farms. In these educational farms, crop and animal production prevail among the directions of agricultural activity. Bogusz (2015) indicated that
most educational homesteads are agritourism ones. She also emphasized that activities in the
field of herbal medicine and horticulture are taken up by a total of approximately 25% of edu184
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cational homesteads located within the area of KMA (Table 1). The combination of educational service with the values of agriculture and rural life implemented as part of educational
homesteads provides residents of the metropolitan area with the opportunity to learn about the
life in the countryside.
Table 1. Innovative products located in Educational Homesteads within Krakow Metropolitan Area
Education in the area of:
ecological
the heritage of rural material
Educational hocrop
processing of
animal proand consuculture, traditional occupamestead
producagricultural
duction
mer awaretions, crafts and folk art
tion
products
ness
YES
Stadnina Koni
Huculskich Gospodarstwo Agroturystyczne

YES
Zaczarowane
Wzgórze
YES
Zwierzyniec
Kopytkowo
Szczęśliwa Trzynastka

We Młynie

Ekocentrum
ICPPC

Ranczo
Artemidy

NO

YES

YES
YES
YES
Educational programs implemented:
1. Chleba naszego, powszedniego racz nam dać Panie.
2. Nie od razu Kraków zbudowano.
3. Najbliższa ciału koszula.
4. Dla Hucuła nie ma życia, jak na Połoninie.
5. Dary pół, lasów i łąk na ludowym stole.
6. Bądź kowalem swego losu.
YES
YES
YES
YES
Educational programs implemented:
1.Opowieści polnej myszy, czyli dzień na zielonej łące.
2. Dzyń, dzyń, dzyń idą święta.
3. Rodzinna niedziela.
YES
NO
NO
YES
Educational programs implemented:
1. Osładzaj sobie życie miodem.
2. Z życia zwierząt.
NO

YES
NO
YES
Educational programs implemented:
1. Dawne czasy.
TAK
TAK
TAK
NIE
NIE
Educational programs implemented:
1. Miodowy dzień.
2. Rok w winnicy.
YES
YES
YES
YES
YES
Educational programs implemented:
1. Zwiedzanie EKOCENTRUM ICPPC
2. Energia ze słońca –co to jest i jak ją wykorzystywać?
3. W krainie warzyw i owoców: wykłady i warsztaty.
4. Budowanie z gliny i słomy: wykłady i warsztaty.
5. O ziołach dla zdrowia i urody.
6. Warsztaty o ptakach; Malowanie drewnianych ptaszków.
7. Warsztaty o pszczołach; Świeczki z pszczelego wosku.
8. Sieję–Się–Je: Nasiona w naturze i jedzeniu.
9. Po nitce do kłębka: warsztaty o owcach i alpakach.
10. Chodzący po skarbach: co żyje w glebie?
11. Tradycyjne przetwory na każdą porę roku –wykłady i warsztaty.
12. Ozdoby z masy ceramicznej, nasion i ziół.
YES
YES
YES
YES
YES
Educational programs implemented:
1. Jura –mała ojczyzna.
2. Tajemnice lasu.
3. Na granicy trzech zaborów. Szlakiem powstań i ważnych wydarzeń historycznych.
4. W poszukiwaniu zaginionego skarbu –gra terenowa.

Source: Own study based on: http://www.zagroda–edukacyjna.pl/, (retrieved 12.12.2016).
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Another tourism product concerns thematic villages and tourism packages for existing
natural or cultural values (e.g. organization of tourism services and infrastructure around cultural facilities). One of the ways to introduce the idea of bringing the countryside closer to the
residents of a metropolis is through thematic villages, a proposal particularly well-received in
Białystok Metropolitan Area. Czapiewska (2012) pointed out that the concept of thematic
villages is an innovative idea because its premise is to come up with something that provides
an interesting experience and an education at the same time. Thematic villages can be targeted
to families with small children and young people, given that a visit can often last up to several
hours. In KMA, work is currently underway to launch projects such as local action groups.
However, it is worth noting that such villages already function in Małopolska Province, as
exemplified by the local action group "Nad Biała Przemszą" pursuing a project entitled
“Pustynia Błedowska” [Błędów Desert]. Questing trails are another interesting innovative
product located within KMA. Pietrzak-Zawadka and Zawadka (2015) note that questing is a
new, innovative product whose assumptions are based on local cultural heritage. They noticed
that tourists (including residents of metropolitan areas themselves) are increasingly seeking
more unconventional and more active forms of tourism. According to them, "the questing
method consists in creating unmarked trails that can be wandered, guided by the information
contained in clues in verse form. The subsequent trail stages are discovered by finding answers to questions or puzzles and finding the corresponding place in the field. The final episode of the quest usually includes a box with a reward - most often a stamp that confirms the
completion of the whole trail". Within KMA, the following questing trails can be distinguished: Szlakiem Radwanitów (Brzeźnica), W Anielskim Miasteczku (Lanckorona), Spacer
po Krakowie śladami spółdzielczości, Krakowskie getto we wspomnieniach Aleksandra Bibersteina, Krakowskie getto we wspomnieniach Tadeusza Pankiewicza. Questing is an innovative
product that is becoming increasingly popular in Poland. It is addressed to families with children, active tourists, but also to the very residents of the area. Questing trails are also used by
tourists who want to better explore the most interesting monuments or legends of a given region. It is a product that is bound to prove an interesting form of active leisure for the residents of the metropolitan area of Krakow.
Conclusions
This article presents different approaches to the definition of innovation and an innovative
tourism product. The metropolitan area of Krakow (KMA) was characterized in the process.
Based on the literature review, it can be concluded that an innovative tourism product is often
a complex phenomenon and a process that requires further interdisciplinary research. In addition, it should be noted that innovation in tourism does not come down solely to introducing
changes to the already available tourism products, but it is also about creating new products
and improving the existing solutions. Innovative tourism products can become an important
tool in the promotion of a metropolitan area. The examples of tourism products indicated in
this paper (i.e. questing trails and network of educational homesteads) prove that there are
many interesting products within the metropolitan area of Krakow that can be considered innovative.
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Nowy Jedwabny Szlak jako instrument chińskiej ekspansji
we współczesnej gospodarce światowej
Streszczenie
Budowa Nowego Szlaku Jedwabnego przez Chiny, nawiązującego do antycznego szlaku handlowego staje się jednym z najciekawszych zjawisk zachodzących we współczesnym świecie i
może stanowić jedno z największych wydarzeń w XXI wieku, trwale zmieniając światową gospodarkę i politykę. Celem artykułu jest analiza koncepcji Nowego Szlaku Jedwabnego pod
względem jego znaczenia dla międzynarodowych stosunków ekonomicznych i politycznych
oraz potencjalnych zmian, które może spowodować w gospodarce światowej. W celu realizacji
tematu zakłada się przeprowadzenie analizy literaturowej oraz zbadanie wpływu budowy Nowego Szlaku Jedwabnego na podstawie dostępnych oraz prognoz. Artykuł składa się z trzech
części, które kolejno będą poświęcone analizie roli Chin we współczesnym świecie, koncepcji
Nowego Szlaku Jedwabnego oraz jego wpływowi na funkcjonowanie gospodarki światowej.
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The New Silk Road. Economic importance of China expansion
in the modern global economy
Abstract
Building the New Silk Road by China is becoming one of the most interesting phenomena
in the contemporary world. Its construction, referring to the ancient trade route, may be one of
the most important events of the 21st century that will forever change the world economy and
politics. This article aims to analyze the concept of the New Silk Road in terms of its importance for international economic and political relations and the potential changes that
could result in the world economy. To understand the subject, the author is to review the literature and examine the impact of building the New Silk Road based on available forecasts. The
article is divided into three sections, which concern, respectively, the analysis of China's role
in the modern world, the concept of the New Silk Road, and its impact on the functioning of
the global economy.
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Introduction
Since it was first announced, the construction of the New Silk Road has become one of
the most researched and discussed topics in both scientific and popular discourse. China, for
years working towards the position of a superpower, systematically seeks opportunities of
further expansion, the New Silk Road being one of the instruments in that strategy. The implementation of this project, due to its scale and ambition, is a unique phenomenon that rightly arouses contrasting opinions.
The purpose of this article is to analyze the concept of the New Silk Road in terms of its
importance for international economic and political relations and potential changes in the
global economy. To address this issue, a literature review is to be conducted and the impact of
building the New Silk Road based on available and forecasts examined.
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This paper is divided into three sections, which concern, respectively, the analysis of China's role in the modern world, the concept of the New Silk Road, and its impact on the functioning of the global economy.
China’s economic and political transformation
China has undoubtedly become one of the key players in the modern economy and politics. The rapid transformation and development of this country for years has been one of the
most interesting phenomena of the modern world, astounding researchers, analysts and decision makers alike.
- Economic transformation in China is linked with the plan of ambitious economic reforms
initiated by Deng Xiaoping in 1978, when the Chinese government adopted a gradual
marketization of the economic system;
- the actual departure from Maoism in the economic, political, social and cultural spheres;
- opening the national economy to the world;
- building a new legal order in the country;
- restoring respect for the old Chinese culture and tradition, and cultivating ancient rituals.
In what was then a reformatory and innovative program of the "four modernizations" agriculture, industry, national defense, and science and technology (Kowalik 2005, p. 222),
economic reforms focused primarily on (Gawlikowski 2004, p. 118):
In light of no of previous experience in the transformation of the socio-economic system,
these reforms were introduced gradually, initially in selected enterprises and institutions,
which enabled the correction of solutions before their implementation throughout the country
(Szymański 2007, pp. 184-185).
Agriculture was the first area to have been reformed. Villages underwent a process of decentralization of property rights and departure from the agricultural communal system. The
overarching objective of this reform was to increase agricultural production and ensure the
state's self-sufficiency in feeding the population. At the same time, special experimental economic zones were set up at that time, in which free movement of capital was allowed, which
resulted, among other things, in the transfer of modern technologies and management methods to be later used across China. The first special economic zone was Hong Kong.
The industry was modernized come 1984, with the main focus on increasing efficiency
and effectiveness while reducing bureaucracy and modernizing management methods. The
Chinese enterprises were given a relatively broad autonomy, and the allocation of resources
through the market system was enabled.
Finally, in 1991, the Chinese government decided to abandon the centrally planned economy in favor of the market system. The full market economy was to be achieved by 2000.
Such rapid changes in the global economic system had both positive and negative implications for the world. On the one hand, China has become an attractive market for rapidly growing Western countries, and on the other – a source of cheap imports and a place of production
for corporations, which allowed to maintain low inflation, limit wage growth and allow domestic demand to increase. At the same time, however, negative aspects must not be overlooked: the role of China as the largest buyer of debt securities enabling the financing of
budget deficits, growing trade deficits; indirectly, the increase in the prices of natural resources affecting other countries, as a consequence of the sharp increase in production and
industrialization in China.
It should be noted that, to this day, it is quite problematic to try and analyze this giant - on
the one hand, a huge Chinese population determines a high level of production, and thus the
level of GDP. Therefore, achieving a certain GDP and increasing the share in global GDP de
facto means reaching only the nominal leader position. Standard of living, innovation, quality
of human capital and institutions in the Western world still remain several times higher than
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in China. So, while this process illustrates the growth of an economic power, China still has a
long way to go in parring with top-tier economies (Figure 1).
Figure 1. China and USA GDP growth rate comparison and their share in global GDP
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With that being said, it is clear that the growing interdependence and China's rising position come with as many threats as benefits. Foreign debt entrusted in China’s hands can serve
as a potential source of pressure and destabilization, whereas the growing dependence on
Chinese goods and the increasing foreign exchange reserves in China can easily trigger a crisis and economic collapse in the entire Western world. China's production of increasingly
sophisticated goods and the tendency for Chinese corporations to acquire well-known brands
and cooperate more closely with modern technology manufacturers may be perceived as
alarming.
Another problem is the strengthening of China's position in Europe, both through everbolder investments as well as the purchase of debt securities of European countries, including
those of PIGS (Portugal, Italy, Greece, Spain), which may consequently make them politically
dependent on Beijing. Also interesting is the progressive construction of the New Silk Road.
The New Silk Road as conceived by China
The construction of the New Silk Road is an obvious reference to the ancient route,
which synthetically defines the entirety of trade routes that most probably linked Europe and
the Far East as early as the first millennium before Christ (Uhlig 2007, p. 6). This most famous and the most important trade route in history began to gain importance along with the
progressive centralization of the then powers: the Empire of the Chinese Qin and Han dynasties and the Roman Empire controlling the Mediterranean basin, enabling the intensification
of trade between East and West. Originally, the Trail ran from the then capital of the Chinese
Empire - Chang'an, through the outskirts of the Takla Makan Desert, reaching Central Asia.
Then, through Persia, the goods would arrive in Antioch, from where they could be distributed to other Western centers.
For centuries, the ancient Silk Road enabled not only commercial but also cultural exchange between East and West, playing an important role up until the Great Geographical
Discoveries that completely reshaped the global system. The idea of the Silk Road consisted
not only in prompting mutual interactions between nations, but above all in cooperation in
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creating and shaping culture and civilization. For this reason, researchers believe the trail was
a de facto comprehensive political, economic and cultural system for Eurasia, whose axis was
mutual contacts (cf. Beckwith 2009).
For China today, the New Silk Road is mostly an element of geopolitical and geoeconomic strategy of further expansion, and of a new world order in the future. This is closely
linked with the idea of the "great renaissance of the Chinese nation" which regains significance and importance due to civilizational and cultural achievements as well as China’s potential and position in contemporary international economic and political relations. China,
which is not only a state or culture, but above all a great ancient civilization, feels strong
enough not to imitate others, but rather follow its own path and stimulate global tendencies
(see Hübner 2014, pp. 5-31). It is important to note that the New Silk Road can be as beneficial and contributive to overall development as it can be detrimental in many respects. While
its very creation and construction may give rise wars and conflicts, should it become a fact, it
will be a huge political and economic success – especially for China, which in doing so will
get closer to the role of the actual global superpower. It is also an excellent instrument for the
implementation of soft-power diplomacy, whose main objective is to build a positive image of
the state as a gentle and generous power.
The initiative in question is to foster win-win cooperation as a basis for further and harmonious socioeconomic development of individual countries and global economy as a whole.
To implement the assumptions outlined, individual states should concentrate on extending
cooperation in the following areas (Jedwabne szlaki ... 2015, pp. 11-24):
- political coordination, which is the foundation for the implementation of the initiative and
is implemented through intergovernmental cooperation, multi-level intergovernmental exchange.
- in a long-term perspective, the countries of the Road can coordinate their mutual strategy
and policy in the field of economic development, work out plans and measures to develop
regional cooperation and provide political support;
- connections between entities, which are a priority area in the concept of the New Silk
Road. Countries along the Route should improve the links of their infrastructure construction plans and technical standards systems, jointly develop the construction of major international crossings, and create an infrastructure network encompassing all subregions in
Asia, as well as linking Asia, Europe and Africa;
- unhindered trade - cooperation in the field of investment and trade is the most important
task in building the Road, which necessitates further facilitations in terms of investment
and trade and removal of any additional barriers to ensure a healthy business environment.
A question that remains to be seen is the establishment of possible free trade areas with a
view to unleashing the potential for mutual cooperation;
- financial integration, constituting the base of the construction of the Road, aimed at
strengthening financial cooperation and intensifying efforts to create a monetary stability
system, an investment and financing system and a credit information system;
- building and strengthening social bonds as a prerequisite for providing support for the
implementation of the idea of the Road by the societies of the countries involved.
The New Silk Road is a unilateral Chinese initiative financed from China’s national funds
under the Silk Road Fund established with this purpose in mind, with a capital of about USD
40 billion and using recently founded international institutions, mainly the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). In January 2015, a private energy development fund was also
announced, with a plan to attract USD 20 billion in investments to the concept of the Road.
Additionally, China wants to set up free trade zones with Asian and European countries, promote financial integration and create new trade belts (Kaczmarski 2015). The New Silk Road
is to be divided into a land route connecting the Far East, Central Asia and Europe, and the
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Silk Road on the Sea (or Maritime Silk Road), intended to approach China to other Asian
countries, India and Africa.
The idea, becoming one of the key developmental concepts of the Middle Kingdom, is
obviously international and supra-regional in nature, including Central Asia as the basis of the
Economic Belt and Southeast Asia as the basis of the Silk Road on the Sea. It also includes
Pakistan in the form of the China-Pakistan Economic Corridor (cf. Głogowski 2016, pp. 1525). The land-based Silk Road Economic Belt connects China, Central Asia, Russia and Europe, plus the region of the Persian Gulf and the Mediterranean, running through both Central
and West Asia. In addition, it links China with Southeast Asia, South Asia and India. In turn,
the Silk Road on the Sea connects the Chinese coast with Europe via the South China Sea and
the Indian Ocean as one route and from the Chinese coast through the South China Sea to the
South Pacific as the other. The above directions constitute the area of the greatest political and
economic interest of China. Nevertheless, the trail itself is not limited to Asia only, but rather
connects East and West the way its ancient predecessor did. An important element of China’s
strategy concerns the following, broadly defined regions and transit countries: Central and
Eastern Europe, the Balkans, the Southern Caucasus, Turkey and the Middle East. Beijing
also plans to build a new Eurasian Land Bridge and develop economic connections of the following configurations: China – Mongolia - Russia, China – Central and West Asia, and China
– Southeast Asia, based on the major cities along the Road. At sea, the initiative focuses on
jointly building efficient, safe and effective transportation routes connecting major sea ports.
Closely related to the construction of the Road is the establishment of the economic belt China-Pakistan and Bangladesh-China-India-Myanmar (Jedwabne szlaki ... 2015, pp. 11-13).
Despite these promising and astounding in ambition perspectives, one should still bear in
mind the problems that China may face in the coming years that will affect the construction
and functioning of the Road. The most important issue seems to be the need to change the
orientation of the economy from pro-export (but also focused on accepting foreign investments) to the internal market. The persistent disproportion between investments, at 50% of
GDP (and in fact driving China's economy today), and household consumption, at around 1/3
of national income (Pedalling Prosperity ... 2012), is problematic. Corruption and possible
social conflicts that may arise in the growing income stratification of the population or in political matters are a serious problem, too - it is enough to mention the independence tendencies in Tibet and the revolts of the Uyghur people in the Xinjiang Autonomous Region. The
question of possible conflicts related to civil liberties and human rights also remains to be
seen. Another serious problem is the aging of the population and the imbalance in gender proportion, related both to the long-term one-child policy as well as to the historically conditioned preference of male children. Last but not least, the issues of environmental protection
and the fight against pollution are of utmost importance, too (see Liberska 2010, pp. 340-346,
Kamiński 2007, pp. 37-39).
In spite of all these doubts, the very concept of the New Silk Road is nevertheless extremely interesting and potentially beneficial through the intensification of trade and cultural
exchange for the entire region of Central and East Asia, as well as the countries that will actively participate in this initiative. For China, the most important aspect seems to be that of
expansion, strengthened hegemony and political influence in global terms.
Economic importance of the New Silk Road in the global economy
The One Belt One Road Initiative, or the New Silk Road of the 21st Century, was announced
by President Xi Jinping in Astana, in September 2013. Since then, the project has been carried
out with great impetus by Beijing, and if it succeeds, it will have the potential to determine
the architecture of international global order, including the commodity exchange system, and
thus - all the institutions that form the backbone of that system.
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This initiative is an emanation of actions aimed at creating a multi-polar and more balanced world, appreciating cultural diversity, based on economic and cultural exchange, as
well as global and regional cooperation, taking greater account of the voice and interests of
less developed countries. The construction of new trade routes in the future may have fundamental economic and political implications for project participants. It can lead to the coordination and integration of development strategies of the countries of the Road and increase the
market potential of the region, while stimulating investment, consumption and global demand,
thereby influencing the labor market. The intensification of social and cultural relations between individual countries is also important, with the participation in the Road, as declared,
open to all entities, both countries and international institutions (Jedwabne szlaki ... 2015, pp.
7-8).
The emergence of the New Silk Road may transform the economic system and the global
order in terms of the division of labor and its fruits. Great geographical discoveries and colonialism created and consolidated the system of division of labor, redistributing the surplus
value of work and its fruits from the periphery and semi-periphery countries to the core countries. These core countries dominate by owning and controlling the most important means of
production and performing tasks with a higher level of knowledge (domination in high technology products, innovation, productivity, finance and trade). China is a country that has
shifted from periphery to semi-periphery (which is already a remarkable achievement given
its huge population and vast territory) and is now on the way to profoundly influencing the
entire global system and become a core country under an entirely new regime, unheard of in
the last 500 years of dominance of the sea powers.
In the geopolitical dimension, China and its New Silk Road can reverse the effects of
great geographic expeditions that brought about a world trading system that favors sea states historically speaking, the coastal states of Western Europe and then United States. If successful, the Road can alter the relationship in favor of the land communication system linking the
distant parts of Eurasia, with all implications this process may entail. In doing so, China gains
access to the broadly defined West: Asia Central Europe. This is dictated by both the objective requirements of geopolitics, as well as the large financial and power reserves of the Chinese economy after the period of intense development, when China’s GDP would increase by
an average of 10 percent annually. The transport network connection with Europe and the
European Union countries would merge the two most productive areas of Eurasia with the
resource base in Africa.
As regards Russia and the countries of Central Asia, the concept of the New Silk Road is a
Chinese response to the Eurasian Economic Union (EAEU) promoted by Moscow. The Chinese concept – different in principles form Russia’s vision - helps defend Beijing's economic
position in Central Asia without the need for open competition with Russia. On the other
hand, treating Russia as an important element of the Road will certainly ease the latter’s aversion towards the project. It will also give the impression of a positive-sum game that can convince Russia not to oppose Chinese projects in Central Asia. Although Russia is conceived as
part of the Road, this initiative may undermine its independent plans to revitalize the infrastructure of the Trans-Siberian railway, especially in its eastern section. On the other hand,
potential political, demographic and eventually economic conflicts with Russia may emerge
in the future.
With regard to the ASEAN countries, the concept of the New Silk Road and its implementation will serve, on the one hand, to alleviate (even if seemingly) Chinese hegemony, and on
the other to allow more effective defense of Chinese interests in territorial disputes. Investments in individual countries (e.g. a planned railway in Thailand, a container port in Malaysia) will create a lasting platform for cooperation. At the same time, the concept of the Silk
Road on the Sea is a legitimation for increasing the presence of the Chinese Navy in disputed
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waters and protecting sea routes, which is to be achieved using ports in Pakistan, Myanmar
and Sri Lanka.
The implementation of this concept will also strengthen China's position in relation to India, regardless of whether India decides to join the project or not. By promoting the concept
of the Road, China has intensified its relations with countries considered close partners of
New Delhi: Nepal, Bangladesh and Sri Lanka. Nepal and Bangladesh are important for China
to gain access to the Indian Ocean, bypassing the Malacca Strait. Sri Lanka or Maldives,
meanwhile, can become a focal point for the Chinese Navy, allowing it to maintain a permanent presence in the Indian Ocean. By pulling India into the project, China can neutralize the
latter’s resistance in that respect. On the other hand, India wants to invest in port infrastructure, which may lead it to cooperate with China. If, in turn, New Delhi refuses to cooperate,
then India is prone to losing its influence in the above-mentioned countries, which are willing
to take advantage of potential Chinese financing.
Both the concept of the Road and its implementation pave the way for increasing China's
influence in the Middle East. The idea of the New Silk Road is also a means to strengthen
cooperation between China and Turkey. The New Road may become an instrument that will
bring China closer together with Iran by building a belt running through Central Asia.
Europe is the most important economic partner for China. Implementation of the narrowrange Road concept - construction of infrastructur belts - will allow to increase trade turnover
and boost exchange. Even partial implementation of the project will increase China's access to
the European market and facilitate closer cooperation with the EU. Central and Eastern Europe can play an important role as a transit zone and a port of entry to the Western European
market. This part of the continent can serve as a gateway to Western Europe, countries with
sea and land ports.
The concept of the Road and its importance for Central and Eastern Europe should be included in the broader context of China's relations with the region. From China's perspective,
the main advantage of the region is its geographical location. China expects that the countries
of the region with open markets will be in favor of an agreement on investments and free
trade areas. In addition, they could help improve and market Chinese products before their
proper entry into the European market. Good relations with China and the lack of historical
disputes further reduce the strategic resistance to Chinese initiatives. However, the New Silk
Road may lead to competition between individual countries for investments that will be an
indispensable element of the route.
To sum up, the construction of the New Silk Road may completely change the face of the
modern world, directly affecting Eurasia and Africa, and indirectly both Americas and other
regions. These changes can also fundamentally impact global politics and economics. Despite
the threats for individual countries related to the transformation of production and exchange
structures, the project in question may ultimately prove beneficial to all the parties involved.
Conclusions
The construction of the New Silk Road is the largest geopolitical and geo-economic project in years. Its main objective is, simply put, to reshape the global order. For China, it is a
way to expand and strengthen its influence, develop and escape from the middle income trap,
building instead a society of at least "moderate well-being".
The New Silk Road presents an interesting initiative for countries that decide to participate in this project. The direct benefits arise from the intensification of trade and cultural exchange and broader integration between the participants. In the long-term perspective, changes may be observed with relation to the possible rebuilding of world order and geopolitical
polarity. It should be noted that the potential benefits must be analyzed together with the potential threats associated with the reshaping and structural changes in the economies of the
participating countries and possible new conflicts that may emerge in the process.
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In conclusion, China’s initiative is certainly one of the most important projects of recent
years, and if successful, it will trigger profound changes in the functioning of the global economy and its entities.
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