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Znaczenie lokalnej żywności oraz
krótkich łańcuchów dostaw w kształtowaniu
zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów
wiejskich w Unii Europejskiej
Joanna Michalczyk*1

Wprowadzenie
Koncepcja zrównoważonego rozwoju leży w kręgu zainteresowań wielu państw
na świecie. Jej początki sięgają XVIII w., kiedy to opracowano ją z myślą o gospodarce leśnej. Z czasem rozszerzono jej zakres na całą gospodarkę, co było
związane z rosnącą świadomością zagrożeń o globalnym zasięgu, wynikających
z nieodpowiedzialnej, czasem wręcz rabunkowej, działalności człowieka. Początkowo najbardziej niepokojące zmiany obserwowano w obszarze środowiska naturalnego, a dotyczyły one jego zanieczyszczenia oraz wyczerpywania się zasobów
naturalnych, w tym energetycznych. Niebywały postęp naukowo-techniczny na
przełomie XX i XXI w. oraz coraz większa skala powiązań między krajami oraz
przedsiębiorstwami, głównie za sprawą liberalizacji działalności gospodarczej,
skłoniły rządy poszczególnych państw do podjęcia głębszej współpracy w zakresie oddziaływania na kierunki rozwoju świata przy zachowaniu koncepcji zrównoważonego rozwoju.
Koncepcja ta, zasadniczo polegająca na dążeniu do zaspokojenia potrzeb
współczesnego społeczeństwa w taki sposób, by zaspokojenie ich przez kolejne
pokolenia było możliwe, ma charakter interdyscyplinarny i łączy aspekty środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Potrzeba jej przestrzegania stała się szczególnie ważna w przypadku sektora rolno-spożywczego – w porównaniu z innymi dziedzinami gospodarki przez długie lata częstokroć nie był on przedmiotem
zainteresowania władz, które skupiały uwagę głównie na branżach przekładających się na wyższą wartość dodaną. W efekcie rolnictwo i obszary wiejskie przez
długie lata pozostawały zacofane i niedoinwestowane, a ewentualne inwestycje
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miały przede wszystkim przynosić zyski. W konsekwencji prowadzono nazbyt
intensywną i silnie skoncentrowaną produkcję, która zaburzała globalną równowagę ekologiczną oraz wywoływała szereg innych niekorzystnych zjawisk, także
natury ekonomicznej, społecznej i zdrowotnej.
Potrzeba zachowania zrównoważonego rozwoju rolnictwa jest wynikiem
jego wielofunkcyjności. Można bowiem wskazać jego rolę w dostarczaniu dóbr
zarówno rynkowych, jak i pozakomercyjnych. Wydaje się, że te ostatnie zaczynają nabierać szczególnego znaczenia, ponieważ ta funkcja rolnictwa jest ciągle
rozbudowywana. Jedna z wielu klasyfikacji pozakomercyjnych dziedzin oddziaływania rolnictwa dzieli je na tzw. rolnictwo zielone (dotyczące m.in. utrzymania
dobrostanu zwierząt i bioróżnorodności), błękitne (dotyczące m.in. zarządzania
zasobami, poprawy jakości wód, wytwarzania energii wodnej i wiatrowej), żółte
(utrzymanie spójności i żywotności obszarów wiejskich) oraz białe (zapewnienie
bezpieczeństwa żywnościowego i produkcja „zdrowej” żywności) (Wilkin 2017).
Przytoczone funkcje wskazują na dwoisty charakter oddziaływania rolnictwa
na środowisko naturalne. Z jednej strony współtworzy ono przyrodę, a z drugiej niekontrolowana lub niewłaściwa aktywność producentów rolnych niszczy
je, wywołując także negatywne skutki pozaprzyrodnicze. Stąd zrównoważony
rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich leży w polu zainteresowania wielu organizacji międzynarodowych, w tym Unii Europejskiej, która nadała tej kwestii
szczególną rangę w nowym okresie finansowania polityki rolnej.
Celem niniejszego opracowania jest określenie znaczenia lokalnej żywności
oraz krótkich łańcuchów dostaw we wdrażaniu koncepcji zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz przedstawienie działań Unii Europejskiej
w tym zakresie. Działania te skupiają się w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Do
przygotowania artykułu posłużono się metodą opisową oraz analizą literatury.

Koncepcja zrównoważonego rozwoju – rys historyczny
Pierwsze wzmianki na temat konieczności zachowania zrównoważonego rozwoju
pojawiły się, jak już wspomniano, w I poł. XVIII w. – w odpowiedzi na nadmierne
wówczas wycinanie lasów na terenie Niemiec. Nieprzerwany rozwój cywilizacyjny
i związane z nim liczne korzyści i zagrożenia dla ludzkości oraz pogłębianie więzi
społeczno-gospodarczych między różnymi państwami przyczyniły się do przeniesienia później tej koncepcji z poziomu krajowego na międzynarodowy. Oficjalnie po
raz pierwszy termin „zrównoważony rozwój” pojawił się podczas zorganizowanej
w 1972 r. Konferencji ONZ w Sztokholmie. Był to tzw. pierwszy Szczyt Ziemi, którego przewodnie hasło brzmiało: „mamy tylko jedną Ziemię”. Podkreślono wówczas znaczenie jednej z funkcji państwa, jaką jest ochrona środowiska, i uchwalono
Deklarację Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Naturalnego Środowiska Człowieka (Wyżnikiewicz 2014, s. 249; Kociszewski 2013, s. 28).
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Zainteresowanie krajów problematyką kontrolowanego rozwoju poskutkowało utworzeniem w 1983 r. Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju
ONZ. Komisja ta, zwana również Komisją Brundtland (od nazwiska norweskiej
lekarki i polityka), podjęła się głębszego dopracowania koncepcji zrównoważonego rozwoju, którą przedstawiła w opublikowanym w 1987 r. raporcie pt. „Nasza wspólna przyszłość”. Mianem koncepcji zrównoważonego rozwoju określono
koncepcję postulującą zaspokajanie potrzeb dzisiejszej społeczności bez zagrożenia zaspokojenia ich przez przyszłe pokolenia. Działalność komisji nie tylko przyczyniła się do wyraźnego umiędzynarodowienia problematyki zrównoważonego
rozwoju, ale również do przeniesienia jej poza obszar środowiska naturalnego
(Wyżnikiewicz 2014, s. 249).
Dalsze propagowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju nastąpiło w czasie
kolejnego spotkania państw ONZ w 1992 r. w Rio de Janeiro (tzw. drugi Szczyt
Ziemi), którego hasło przewodnie brzmiało: „środowisko i rozwój”. Nasilono
wówczas rozmowy, zwłaszcza na temat ekologii, i uchwalono dokumenty, które
miały pomóc krajom solidaryzować się w działaniu na rzecz zrównoważonego
rozwoju. Były to w szczególności: Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Agenda 21 (katalog celów ochrony do osiągnięcia
w XXI w.), Konwencja o zachowaniu różnorodności biologicznej oraz Deklaracja
dotycząca kierunku rozwoju, ochrony i użytkowania lasów (Szczyt Ziemi 1992).
Warto zaznaczyć, że koncepcja zrównoważonego rozwoju opracowana pod
przewodnictwem Komisji Brundtland stała się w następnych latach fundamentem licznych interdyscyplinarnych programów i działań na skalę międzynarodową. Ponadto zmobilizowała ona kraje do integracji działań w trzech kluczowych
obszarach: wzrostu gospodarczego i równomiernego podziału korzyści, ochrony zasobów naturalnych i środowiska oraz rozwoju społecznego (Morżoł 2017).
Szczególną uwagę poświęcono kategorii zachowania tzw. sprawiedliwości międzypokoleniowej, która nakłada obowiązek zapewnienia dostępu do niezbędnych
surowców naturalnych następnym pokoleniom oraz pozostawienia im środowiska
naturalnego w stanie niepogorszonym (Pawłowski, Pawłowski 2014, s. 241–242).
Wyostrzona w koncepcji zrównoważonego rozwoju idea sprawiedliwości międzygeneracyjnej stała się ważna w przypadku rozwiązywania wielu globalnych
problemów, zwłaszcza potrzeby wyżywienia całej ludzkości. W tym kontekście
uzmysłowiono sobie konieczność dbałości o środowisko obszarów wiejskich,
utrzymania ich żywotności, a także wdrożenia działań zapobiegających migracji
do miast (Kociszewski 2013, s. 28; Pawłowski, Pawłowski 2014, s. 242).
Niepohamowany rozwój gospodarczy państw, coraz trudniej sterowalny ze
względu na postępujące procesy internacjonalizacji i globalizacji, mobilizował
rządy do kolejnych spotkań, w czasie których nie tylko doskonalono koncepcję
zrównoważonego rozwoju, ale także próbowano wypracować podejście łagodzące brak równowagi między poszczególnymi społecznościami oraz rozwiązywać
globalne problemy świata (Wyżnikiewicz 2014, s. 249).
7

W kalendarium dalszych spotkań państw ONZ poświęconych pracom nad
zachowaniem zrównoważonego rozwoju szczególnie ważny był rok 2000, kiedy to zorganizowano Szczyt Milenijny. Zdefiniowano wówczas tzw. Milenijne
Cele Rozwoju, które miały zostać osiągnięte przez wszystkie państwa członkowskie do roku 2015. Dotyczyły one w szczególności zrównoważonych metod gospodarowania zasobami naturalnymi, eliminacji głodu oraz równości płci
(Milenijne 2017).
Dwa lata później zorganizowano spotkanie w Johannesburgu (tzw. Szczyt
Ziemi 2002 lub Rio +10), które miało być przyczynkiem do dyskusji nad problematyką globalnego zrównoważonego rozwoju. Spotkanie to miało pomóc
państwom zidentyfikować zmiany, jakie zaszły w ciągu minionej dekady, oraz
wypracować spójne działania na rzecz równomiernego podziału korzyści z globalizacji. Zwracając uwagę na problem głodu i jednoczesnej nadkonsumpcji
oraz na potrzebę zintegrowania prac w zakresie promocji zrównoważonych
wzorców produkcji i konsumpcji, wyodrębniono pięć obszarów współpracy;
były to: woda, energia, zdrowie, rolnictwo i różnorodność biologiczna (Szczyt
Ziemi 2002). Następne spotkanie państw ONZ, w ramach tzw. Szczytu Rio +20,
zorganizowane w 2012 r., stanowiło odnowienie i polityczne umocnienie współpracy krajów zaangażowanych w ideę zrównoważonego rozwoju. Podkreślono
potrzebę realizacji wskazanych wcześniej celów milenijnych oraz dokonano ich
hierarchizacji. Przyjęto wiele zobowiązań, w tym m.in. dziesięcioletni Pakiet
Programów Dotyczących Zrównoważonej Konsumpcji i Produkcji (Wystąpienie 2017; Cel 2017).
Mimo że zaangażowanie państw w realizację postulatów dotyczących zrównoważonego rozwoju jest coraz większe, można dostrzec liczne trudności z urzeczywistnieniem tej koncepcji. Są one częściowo spowodowane konfliktem interesów, zwłaszcza ze strony wiodących gospodarek światowych, takich jak Chiny,
Indie czy USA, dla których wdrażanie działań wpierających zrównoważony rozwój jest równoznaczne z rosnącymi kosztami produkcji. Jest to sprzeczne z ich
dążeniem do minimalizacji tych kosztów w celu utrzymania pozycji konkurencyjnych producentów światowych (Kociszewski 2013, s. 34). Warto jednak zaznaczyć, że idea zrównoważonego rozwoju jest powszechnie akceptowana w rozwiniętych państwach europejskich, co przekłada się na jej obecność w systemach
instytucjonalno-prawnych krajów, a także w polityce unijnej (Kociszewski 2013,
s. 35). Jednym z przejawów tego jest opracowanie przez państwa UE strategii na
rzecz zatrudnienia i wzrostu „Europa 2020”. Ma ona na celu stworzenie warunków do inteligentnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego
włączeniu społecznemu poprzez skoncentrowanie działań w pięciu obszarach:
zatrudnienia, innowacyjności, edukacji, walki z ubóstwem oraz klimatu i energii
(Europa 2017). Liczne odniesienia do zrównoważonego rozwoju można znaleźć
także w założeniach poszczególnych polityk wspólnotowych, wśród których na
szczególną uwagę zasługuje polityka rolna i obszarów wiejskich.
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Koncepcja zrównoważonego rozwoju rolnictwa
i obszarów wiejskich
Koncepcja zrównoważonego rozwoju jest głęboko zakorzeniona w polityce
państw członkowskich Unii Europejskiej. Jako że jest pojęciem interdyscyplinarnym, można ją analizować w odniesieniu do wielu płaszczyzn działalności
człowieka. Pojęcie zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich jest
właśnie wynikiem przeniesienia koncepcji na poziom sektorowy. Jego trzonem są
determinanty, które także określają ogólnie pojmowany zrównoważony rozwój.
Są to w szczególności: wymiar ekologiczny – odnoszący się do wpływu postępu
cywilizacyjnego na środowisko naturalne, wymiar ekonomiczny – dotyczący alokacji i dystrybucji ograniczonych dóbr oraz wymiar społeczny – skupiający się na
warunkach egzystencji człowieka, relacjach i wartościach (Zegar 2012, s. 133).
Warto zaznaczyć, że pomimo zasadniczej równorzędności czynników współtworzących ideę zrównoważonego rozwoju, w przypadku rolnictwa i obszarów
wiejskich czynnik środowiskowy wydaje się nieco ważniejszy – zwłaszcza w sytuacjach, w których efekty realizacji celów rozwojowych uzależnione są bezpośrednio od przyrody (Żmija 2014, s. 150). Wspomniane kwestie środowiskowe
oddziałują nie tylko na tradycyjną funkcję produkcyjną rolnictwa, ale również
na inne, w tym na przestrzenną, rekreacyjną, turystyczną, społeczno-kulturową.
Środowisko naturalne decyduje też o warunkach bytowych człowieka, a zatem
wpływa na jego możliwości rozwojowe. Jak wspomniano, rolnictwo z jednej strony współtworzy środowisko, z drugiej – w przypadku niewłaściwej działalności
człowieka może je niszczyć. Niezmiernie ważne jest zatem podejmowanie działań w celu zrównoważenia tej zależności.
Warto zaznaczyć, że realizacja idei zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich nastręcza wiele trudności. Są one wynikiem nie tylko powszechnej tendencji do faworyzowania w społeczeństwie teraźniejszości kosztem przyszłości, ale również wkraczania w erę tzw. turbokapitalizmu, który charakteryzuje
się osłabieniem roli władz krajowych w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych – wskutek deregulacji, prywatyzacji i liberalizacji (Pawłowski,
Pawłowski 2014, s. 242–244). Dla rolnictwa i obszarów wiejskich szczególnie
poważnym problemem w kontekście społecznym jest niski poziom zamożności
farmerów, a w kontekście ekonomicznym są nim ograniczone możliwości inwestycyjne. Ponadto niski poziom wykształcenia oraz świadomości konieczności
ochrony środowiska nie pozwalają skutecznie prowadzić polityki ekologicznej
(Żmija 2014, s. 151).
W literaturze przedmiotu można spotkać zróżnicowane podejścia do definiowania zrównoważonego rozwoju rolnictwa oraz obszarów wiejskich. Te dwie
płaszczyzny (rolnictwo i obszary wiejskie) bywają zarówno łączone, jak i traktowane z osobna. Jednak jeśli uwzględni się ścisły związek pomiędzy nimi, zasadne
9

wydaje się posługiwanie jedną koncepcją, wspólną dla obu kategorii. Do najbardziej znanych należy definicja opracowana przez FAO w 1989 r. i spójna z podejściem Komisji Brundtland do problematyki zrównoważonego rozwoju. Stanowi
ona, że jest to sposób wykorzystywania i ochrony zasobów naturalnych przy takim
zorientowaniu zmian technologicznych i instytucjonalnych, aby osiągnąć i podtrzymać zaspokojenie ludzkich potrzeb w perspektywie wielopokoleniowej. Tak
rozumiany zrównoważony rozwój w rolnictwie, rybołówstwie i leśnictwie, chroniący ziemię, wodę, rośliny, gatunki zwierząt, jest nieszkodliwy dla środowiska,
odpowiedni pod względem technologicznym, rentowny i społecznie akceptowalny
(Michalczyk 2014, s. 338; por. Hardaker 2017).
Z kolei w przytaczanym wcześniej dokumencie Agenda 21, uchwalonym
przez państwa ONZ w 1992 r., zwraca się uwagę na potrzebę stworzenia określonych warunków dla zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
w wyniku realizacji priorytetowych celów, którymi są zrównoważone zwiększenie produkcji żywności oraz wzmocnienie bezpieczeństwa żywnościowego. To
z kolei wymusza podjęcie działań edukacyjnych i jednoczesne wykorzystanie
bodźców ekonomicznych, a także rozwój technologii, które powinny nie tylko oddziaływać na produkcję rynkową, ale również zapewniać przewidywalne dostawy
wartościowej zdrowotnie żywności, także dla ludności żyjącej na skraju ubóstwa.
Dodatkowo oczekuje się zwiększenia zatrudnienia i przychodów w rolnictwie i na
obszarach wiejskich, m.in. dzięki dywersyfikacji działalności, przestrzegając zasad ochrony i odnawialności środowiska. W przytoczonej interpretacji zrównoważonego rozwoju zwrócono uwagę na trzy zasadnicze obszary: bezpieczeństwo
dostaw, wspieranie zatrudnienia i eliminację ubóstwa oraz zachowanie zasobów
naturalnych i ochronę środowiska (Agenda 2017). W zakresie pierwszego obszaru pożądane stało się zadbanie nie tylko o wielkość, ale również o jakość dostaw (z uwzględnieniem podtrzymania regionalnej i lokalnej specyfiki produkcji).
Z kolei w zakresie obszarów drugiego i trzeciego wymagana jest m.in. dywersyfikacja działalności wraz z rozwijaniem aktywności pozarolniczej.
Przedstawione postulaty i przesłanki wdrażania koncepcji zrównoważonego
rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich znalazły odzwierciedlenie w politykach
wielu państw, w tym krajów Unii Europejskiej.

Znaczenie zrównoważonego rozwoju
w polityce rolnej Unii Europejskiej
Polityka rolna Unii Europejskiej jest jedną z najstarszych i najbardziej złożonych
polityk i w ciągu minionych lat często się zmieniała. Zmiany te wynikały nie tylko
z długiego okresu jej funkcjonowania, ale także z kolejnych rozszerzeń ugrupowania oraz z potrzeby dostosowania jej do zmieniającego się otoczenia i światowych wyzwań.
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Wspólna Polityka Rolna, mająca za sobą ponad 50 lat funkcjonowania, została istotnie przebudowana. W pierwszych latach funkcjonowania była ukierunkowana na tworzenie mechanizmów wsparcia rolnictwa, pozwalających sprostać
międzynarodowej konkurencji. Określono wówczas zasady funkcjonowania poszczególnych rynków rolnych, opierając się na zasadzie solidarnego ponoszenia
kosztów przez członków ugrupowania. Szczególne traktowanie sektora rolnego
powiązano z potrzebą dominującego udziału finansowania WPR we wspólnotowym budżecie. Sformułowane wówczas cele, zasady, a zwłaszcza mechanizmy
polityki rolnej były ukierunkowane przede wszystkim na rozwiązywanie problemów związanych z bieżącym funkcjonowaniem rolnictwa i dostarczaniem przez
nie produktów rolno-spożywczych. W pierwszym etapie jej funkcjonowania
(tj. do lat 80.) skupiano się więc głównie na problemach ekonomicznych, co pozwoliło na osiągnięcie samowystarczalności dostaw żywności oraz stabilizację
cen. Jednocześnie uwypukliły się problemy natury społecznej oraz dotyczące degradacji środowiska naturalnego. Była to zatem polityka niezgodna z koncepcją
zrównoważonego rozwoju (Zegar 2012, s. 288).
Z wyzwaniami natury społeczno-środowiskowej, dotyczącymi m.in. wyludnienia niektórych obszarów rolnych oraz zanieczyszczenia, próbowano się zmierzyć
już w 1969 r., opracowując – jak się okazało nieskuteczny – plan Mansholta. Dopiero przeprowadzona w 1992 r. reforma MacSharry’ego zmieniła sposób postrzegania rolnictwa, które ściśle powiązano z krajobrazem i życiem wiejskim. Przypisano zatem europejskiemu rolnictwu wiele różnorodnych zadań, odchodząc od
jego jednostronnego zorientowania na wydajność na rzecz jego wielofunkcyjności (Zegar 2012, s. 291). Takie podejście odzwierciedlało się w szerzeniu praktyk
charakterystycznych dla rolnictwa zrównoważonego, a nawet ekologicznego, nie
tylko w celu zdywersyfikowania działalności, ale także po to, aby odwrócić lub
zatrzymać niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym wywołane wieloletnim
funkcjonowaniem modelu industrialnego rolnictwa. Po raz pierwszy wprowadzono pakiet programów rolno-środowiskowych (Świderska 2017; Zegar 2012,
s. 287–293); moment ten można uznać za istotny w procesie tworzenia polityki
rozwoju obszarów wiejskich, wcześniej funkcjonującej jako strukturalna polityka
rolna (Borowiec 2011, s. 432). Wydzielenie w polityce rolnej filaru odnoszącego się do rozwoju obszarów wiejskich podkreśliło rangę działań prowadzonych
w tej dziedzinie oraz wskazało na konieczność ich pogłębiania, tak by móc lepiej
wspierać zrównoważony rozwój. Warto dodać, że te i inne działania były inspirowane zorganizowanym w tym czasie przez państwa ONZ drugim Szczytem Ziemi, który poświęcono łączeniu ochrony przyrody z dalszym rozwojem społeczno-gospodarczym.
Kierunek zmian zainicjowanych pakietem MacSharry’ego kontynuowano
w następnych latach, czego efektem było przyjęcie w 1999 r. dokumentu Agenda 2000. Jego opracowanie było poprzedzone podpisaniem Traktatu Amsterdamskiego, ważnego dla trwałego włączenia zrównoważonego rozwoju do polityk
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wspólnotowych, w tym rolnej. Innym, także istotnym elementem wiążącym politykę rolną ze zrównoważonym rozwojem było sformułowanie w 1998 r. w dokumencie Explanatory Memorandum definicji tzw. europejskiego modelu rolnictwa,
podkreślającego jego znaczący wkład w utrzymywanie zasobów naturalnych obszarów wiejskich. Model ten oparty jest na rolnictwie rodzinnym, wielofunkcyjnym oraz zrównoważonym (Kociszewski 2013, s. 106). Agenda 2000 przyniosła
pogłębioną reorganizację WPR, wyodrębniając w niej filar pierwszy, dotyczący
polityki rynkowej, i drugi, skupiający się na zrównoważonym rozwoju obszarów
wiejskich. Przyjęte cele zreformowanej polityki dotyczyły: poprawy konkurencyjności, bezpieczeństwa zdrowotnego i jakości żywności, utrzymania standardu
życia i stabilnych dochodów w rolnictwie, lepszej integracji celów środowiskowych w WPR oraz dywersyfikacji działalności (Zegar 2012, s. 293).
Kolejne zmiany polityki rolnej, w ramach reformy Fischera, dotyczyły jej
uproszczenia i zwiększenia skuteczności drugiego filaru. Istotne zmiany zaszły
również w filarze pierwszym, a sprowadzały się one przede wszystkim do oddzielenia płatności bezpośrednich od wielkości produkcji. Ponadto udoskonalono
funkcjonowanie mechanizmów integrujących rolnictwo ze środowiskiem, zainicjowanych na podstawie Agendy 2000. Są to w szczególności: zasada wzajemnej
zgodności, promująca bardziej zrównoważone rolnictwo, zasada decouplingu,
wzmagająca rynkowe nastawienie producentów rolnych, oraz zasada modulacji,
pozwalająca na przenoszenie środków finansowych z pierwszego do drugiego filaru polityki (Zegar 2012, s. 294–295). W trakcie dalszych prac Unii nad udoskonalaniem polityki rolnej i pogłębianiem jej powiązań z koncepcją zrównoważonego rozwoju nastąpiło wyraźne przesunięcie punktu ciężkości ze wsparcia
rynkowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (Health 2017). Każdy z filarów
polityki, choć w różnym stopniu, został włączony w produkcję żywności, ochronę
przyrody oraz utrzymanie terenów wiejskich.
Po raz kolejny ranga idei zrównoważonego rozwoju została podkreślona
w komunikacie Komisji Europejskiej z dnia 18 listopada 2010 r. (Komunikat
Komisji 2010, s. 5–6). W nakreślonej ścieżce ewolucji polityki rolnej wskazano
wyzwania, z jakimi musi się zmierzyć europejskie rolnictwo. Są to w szczególności: bezpieczeństwo żywnościowe wymagające m.in. poprawy zdolności produkcyjnych rolnictwa przy zachowaniu jakości i utrzymaniu lokalnej wytwórczości, zanieczyszczenie środowiska naturalnego i zmieniający się klimat – za ich
występowanie winą obarcza się m.in. niewłaściwe praktyki w rolnictwie – oraz
równowaga terytorialna, za którą w dużej mierze odpowiedzialne jest rolnictwo,
podejmujące na obszarach wiejskich różne formy aktywności gospodarczej, takie
jak przetwórstwo żywności czy turystyka. Założono również, że zmierzenie się
z tymi wyzwaniami przyczyni się do realizacji strategii Europa 2020 w zakresie
inteligentnego, zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.
W kontekście opisanych wyzwań polityce rolnictwa europejskiego postawiono
trzy główne cele:
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1) opłacalną produkcję żywności – ze szczególnym uwzględnieniem dochodów rolników, których siła przetargowa i pozycja konkurencyjna jest
słabsza w porównaniu z innymi ogniwami łańcucha żywnościowego,
i od których wymaga się przestrzegania standardów w zakresie ochrony
środowiska oraz w produkcji;
2) zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi i działania na
rzecz klimatu (m.in. szerzenie ekologicznych praktyk produkcyjnych);
3) zrównoważony rozwój terytorialny – oparty na zachowaniu struktur społecznych na obszarach wiejskich i dbałości o dywersyfikację działalności,
zwłaszcza o lokalnym znaczeniu.
Warto także dodać, że zachowanie różnorodności strukturalnej systemów rolniczych oraz wsparcie małych gospodarstw i ich systemów produkcji przyczyniają się
do wzrostu atrakcyjności i tworzenia tożsamości regionów wiejskich (Komunikat
Komisji 2010, s. 8–9).
W trakcie dalszych prac nad ostatecznym kształtem polityki rolnej na nowy
okres programowy, tj. lata 2014–2020, Komisja Europejska osiągnęła porozumienie z Parlamentem Europejskim i Radą Ministrów UE. Efektem tego było opublikowanie w 2013 r. założeń nowej polityki rolnej, dotyczących bardziej sprawiedliwych i ukierunkowanych na ekologię płatności bezpośrednich, wzmocnienia
roli producenta rolnego w łańcuchu żywnościowym oraz poprawy skuteczności
instrumentów tej dziedziny polityki (Komunikat prasowy 2013). W tym samym
czasie Komisja Europejska wyodrębniła cztery kluczowe obszary tematyczne prac
organów unijnych na rzecz reformy WPR (Notatka 2013). Są to w szczególności:
płatności bezpośrednie, wspólna organizacja rynków produktów rolnych, rozwój
obszarów wiejskich oraz rozporządzenie horyzontalne w zakresie finansowania,
zarządzania i monitorowania WPR. Warto zaznaczyć, że prace prowadzone w każdym z tych obszarów mają – w mniejszym bądź większym stopniu – sprzyjać
zrównoważonemu rozwojowi sektora rolnego i obszarów wiejskich. Na szczególną uwagę, jeśli chodzi o tego typu działania, zasługuje wzmocnienie pozycji rolnika w łańcuchu dostaw żywności oraz promowanie krótkich łańcuchów dostaw.

Żywność lokalna i krótkie łańcuchy dostaw jako kluczowe
elementy zmodyfikowanej Wspólnej Polityki Rolnej
Lokalna produkcja żywności jest trwałym elementem rozwoju obszarów wiejskich, a w ostatnich latach obserwuje się jej szczególny rozkwit, m.in. za sprawą
coraz bardziej wysublimowanych potrzeb konsumentów. Pomimo tego w europejskim prawodawstwie wciąż brakuje wspólnej, jednoznacznej i precyzyjnej definicji zarówno lokalnej żywności, jak i związanego z nią pojęcia krótkiego łańcucha dostaw. Definicja żywności produkowanej lokalnie z oczywistych względów
powinna określać limit odległości pomiędzy miejscem jej produkcji a miejscem
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sprzedaży. Jednak ani w prawodawstwie, ani w literaturze, nie ma zgodności
co do takiego limitu, który w zależności od ujęcia i kraju może wynosić nawet
100 km. Niekiedy za żywność lokalną uznaje się produkty pochodzące z danego,
szczególnie małego, państwa. W związku z tymi rozbieżnościami to konsument
ostatecznie ocenia, czy produkt jest pochodzenia lokalnego (Sprawozdanie 2013,
s. 4–5; Local 2012, s. 4–5). Warto jednak zaznaczyć, że zazwyczaj są to towary
o unikatowych cechach, takich jak smak, świeżość, wysoka jakość, przynależność
kulturowa, tradycyjne metody produkcji, pochodzenie składników czy warunki
zrównoważonej produkcji.
Rozbieżności pojawiają się również, jeśli chodzi o pojmowanie określenia
„krótkie łańcuchy dostaw”. Choć są one często częścią lokalnych systemów żywnościowych, to mogą być również rozbudowane przestrzennie, tak aby obejmowały produkty z różnych stref klimatycznych pozyskiwane w sposób bezpośredni
(Definicja 2017). Ponadto niektóre państwa UE wprowadziły formalne definicje
krótkich łańcuchów dostaw; we Francji w przypadku takich łańcuchów może występować maksymalnie jeden pośrednik, a prawo włoskie określa je jako sprzedaż
bezpośrednią (Local 2012, s. 5). Niemniej jednak, pomimo pewnych rozbieżności
w interpretowaniu przytoczonych pojęć, można wyodrębnić wiele ich wspólnych
cech – spójnych i tworzących na wysokim poziomie ogólności pewien obraz koncepcji żywności lokalnej i krótkich łańcuchów dostaw. Są to w szczególności:
możliwie krótka odległość między producentem a konsumentem oraz ograniczona liczba pośredników. Co więcej, biorąc pod uwagę fakt, że produkcja, przetwarzanie i obrót żywnością lokalną oraz jej spożycie odbywają się na stosunkowo
małym obszarze geograficznym, zwraca się uwagę na komunikację i porozumienie między producentem a konsumentem, tak aby nabywca docenił wartość kupowanych produktów i wykazał permanentną chęć ich konsumpcji (Local 2012,
s. 5; Sprawozdanie 2013, s. 4).
Poprawa funkcjonowania łańcuchów dostaw mieści się w jednym z sześciu
priorytetów nowej polityki rozwoju obszarów wiejskich UE i dotyczy umocnienia
w nim roli producentów rolnych oraz lepszego powiązania ich funkcjonowania
z rynkiem. Priorytetowe znaczenie łańcuchów dostaw żywności zostało poruszone także w rezolucji Parlamentu Europejskiego z czerwca 2011 r., w której, mając
na względzie zachowanie bezpieczeństwa żywnościowego, zwraca się uwagę na
opracowanie globalnych działań zaradczych w związku z zaistniałym zjawiskiem
spekulacji surowcami rolnymi oraz skrajnych wahań cen destabilizujących sytuację dochodową rolnictwa (Rezolucja 2011). Przypisanie rolnictwu szczególnej
rangi w łańcuchu dostaw żywności jest wynikiem jego słabszej pozycji przetargowej w stosunku do pozostałych ogniw, tj. zajmujących się przetwórstwem, handlem hurtowym oraz detalicznym. Rolnicy, będąc najbardziej oddaleni od finalnego konsumenta, mają najmniejszy wpływ na cenę końcową, a zatem osiągają
najmniejsze korzyści z tytułu tworzenia wartości w procesie produkcji. Widoczna po stronie rolnictwa asymetria siły przetargowej jest wynikiem nie tylko jego
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specyfiki, ale również licznych niedostatków inwestycyjnych, będących w dużej
mierze efektem niskiego poziomu konsolidacji tego sektora względem pozostałych ogniw omawianego łańcucha. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że chociaż
spoczywający na europejskich producentach rolnych obowiązek przestrzegania
norm dotyczących ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt i bezpieczeństwa
żywności z jednej strony jest wysoce uciążliwy dla wytwórców, to z drugiej
strony może być wykorzystywany jako atut w świadczeniu usług i oferowaniu
produktów niebędących powszechnymi na skalę światową. Dotyczy to zwłaszcza żywności niszowej, przypisanej określonemu regionowi czy produkowanej
według tradycyjnych receptur.
Należy wspomnieć, że poprawa funkcjonowania łańcuchów dostaw żywności ma daleko idące konsekwencje i pozwala na osiągnięcie wskazanych wcześniej głównych celów Wspólnej Polityki Rolnej, dotyczących opłacalności produkcji, zrównoważonego gospodarowania zasobami oraz wsparcia zatrudnienia
– spójnych z interpretacją pojęcia zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z omawianą rezolucją Parlamentu z 2011 r. usprawnienie działania łańcuchów dostaw
miałoby dotyczyć m.in. wzmocnienia siły przetargowej producentów (np. poprzez ich konsolidowanie się), zachowania większej przejrzystości cen żywności
oraz zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych. W priorytecie trzecim Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020, dotyczącym właśnie poprawy
organizacji łańcucha żywnościowego, określono również szczegółowe działania
ukierunkowane na lepsze zintegrowanie głównych producentów z łańcuchem
żywnościowym – za pomocą systemów jakości, promocji na rynkach lokalnych, krótkich cykli dostaw, grup producentów i organizacji międzybranżowych
– a także na wspieranie zarządzania ryzykiem w gospodarstwach rolnych (Wstępny 2013).
W kontekście zmian zachodzących na globalnym rynku żywnościowym
– spowodowanych m.in. poprawą dochodów konsumentów i poziomu ich wykształcenia oraz pogłębioną świadomością o negatywnych konsekwencjach spożywania w nadmiarze żywności wysoko przetworzonej, często o małych wartościach odżywczych, a czasem także niewiadomego pochodzenia – propagowanie
krótkich łańcuchów dostaw oraz lokalnej żywności nabiera strategicznego znaczenia dla dalszego rozwoju rolnictwa UE. Zapewnia ono wzrost dochodów
producentów żywności, oddziałuje na sposób zaspokajania potrzeb jej konsumentów oraz przyczynia się do zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów
wiejskich.
Można wskazać wiele korzyści natury ekonomicznej, społecznej oraz środowiskowej wynikających z popularyzowania krótkich łańcuchów dostaw. Do
pierwszej grupy zaliczają się rozszerzenie asortymentu europejskich produktów
lokalnych oraz zapewnienie nowych miejsc pracy i podtrzymanie ich, zwłaszcza
na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (np. górskich). Ponadto rozwój produkcji lokalnej może być bodźcem ożywiającym i poprawiającym
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wizerunek regionów dotychczas mało znanych bądź marginalizowanych (Projekt
2017, s. 2). Warto dodać, że Unia Europejska może pochwalić się bogatym dziedzictwem kulinarnym, które powinno być w pełni wykorzystywane, m.in. dzięki
promocji lokalnej żywności.
Jeśli chodzi o korzyści społeczne, to należy zwrócić uwagę na pogłębianie
powiązań producentów z konsumentami. Oparcie ich na zaufaniu i wzajemnym
porozumieniu niekiedy kończy się zawiązaniem trwałego partnerstwa, polegającego na aktywnym włączeniu nabywców żywności w procesy produkcyjne, np.
poprzez tworzenie i utrzymanie przez nich lokalnych systemów żywnościowych
oraz krótkich łańcuchów dostaw w danym rejonie. Powiązania takie są widoczne
w wielu krajach Europy. Niekiedy w efekcie głębszej współpracy konsumenci,
w ramach tzw. rolnictwa wspieranego, dzielą z producentem ryzyko i korzyści
związane z produkcją, ponosząc część jej kosztów, w zamian za regularne dostawy określonych produktów. Taka forma współpracy jest szczególnie widoczna na
Węgrzech (Local 2012, s. 9). Co więcej, propagowanie lokalnych, tradycyjnych
czy sezonowych produktów pogłębia spójność społeczną (konsumentów, producentów i sprzedawców), a także przyczynia się do poprawy stanu środowiska
naturalnego i do zachowania walorów organicznych żywności (które w długich
łańcuchach dostaw mogą się zmieniać lub być celowo modyfikowane). W przypadku krótkich łańcuchów dostaw producenci są też w stanie lepiej i szybciej
reagować na potrzeby konsumentów, oferując im produkty znanego pochodzenia, w odpowiednich ilościach, często po niższych cenach. Warto zaznaczyć, że
przytoczone partnerstwo jest tylko jedną z form krótkich łańcuchów dostaw. Inne
spotykane rozwiązania to np. indywidualna sprzedaż bezpośrednia przez osoby fizyczne, będąca najprostszą postacią krótkiego łańcucha dostaw, czy też jej
forma zbiorowa. Ta ostatnia odmiana łańcucha może opierać się na sprzedaży
prowadzonej wspólnie przez kilka spółdzielni producentów (Local 2012, s. 7).
W nowej polityce rolnej szeroko rozumiane podejście partnerskie, nastawione na
współpracę z różnymi podmiotami (w tym z konsumentami), jest ważnym narzędziem rozwoju obszarów wiejskich w zakresie wspierania lokalnych rynków
żywnościowych. Niesie ono możliwości zwiększania sprzedaży i przyciągnięcia
nowych klientów, co w rezultacie może zaowocować silniejszymi powiązaniami między lokalnym rolnictwem, turystyką a sektorem przetwórczym (Żywność
2017; Raszeja-Ossowska 2017).
Biorąc pod uwagę ograniczoną odległość transportu żywności lokalnej od
producenta do konsumenta, do korzyści natury środowiskowej wynikających ze
zmniejszania liczby pośredników w łańcuchu dostaw należy również zaliczyć
mniejszą emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. Pomiar dystansu dzielącego
producenta żywności od jej konsumenta dokonywany jest za pomocą tzw. food
miles (Food 2017). Im wyższa wartość wskaźnika, tym większy wpływ danego
łańcucha dostaw na poziom zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Konsumpcja produktów lokalnych wiąże się z ograniczeniem skali przewozu żywności, co
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przekłada się na niższe koszty jej dostarczenia oraz mniejszą emisję spalin przez
środki transportu. Dodatkowo odciążana jest infrastruktura drogowa, co sprzyja
poprawie bezpieczeństwa na drogach.

Podsumowanie
W kontekście różnorodnych wyzwań współczesnej gospodarki światowej – do
których należą w szczególności: dodatni przyrost ludności, zmiany klimatyczne,
utrata obszarów produkcji żywności na rzecz uprawy roślin na cele energetyczne,
a także rozwijanie produkcji rolnej przy mniejszym zużyciu wody i energii oraz
ograniczenie jej chemizacji czy zanik bioróżnorodności – rozwój lokalnych systemów żywności, oznaczających produkcję, przetwórstwo i obrót na stosunkowo
małym obszarze, jest szczególnie ważny. Ma on istotny wkład w rozwiązywanie
wspomnianych problemów i stanowi ważny element zrównoważonego rozwoju
na świecie. Twórcy założeń zreformowanej europejskiej polityki rolnej z pewnością zdawali sobie z tego dobrze sprawę. Skupienie szczególnej uwagi na rozwoju
lokalnych systemów żywności pozwala bowiem osiągnąć główne cele polityki
rolnej, zwłaszcza zachowanie bezpieczeństwa żywnościowego i żywności, m.in.
dzięki utrzymaniu lokalnych zdolności wytwórczych, zapewnieniu transparentnego procesu produkcji żywności oraz dbaniu o zrównoważony rozwój całego
sektora rolno-spożywczego Unii Europejskiej.
Warto nadmienić, że trwałe i rosnące zainteresowanie lokalnymi systemami
żywności jest także wynikiem rozwijania się na skalę światową zjawiska tzw.
prosumpcji, które dotyczy również sektora żywnościowego. Jedną z przesłanek
jego rozwoju jest odejście od standaryzacji gustów i chęć aktywnego włączenia
się konsumentów w kierunki produkcji żywności lokalnej, ekologicznej i opartej
na krótkich łańcuchach dostaw. Zainteresowanie lokalnymi czy regionalnymi towarami wykazują nie tylko producenci i konsumenci, ale również przedstawiciele
ogniw pośredniczących w dostawach produktów, tj. restauracje i supermarkety,
także dopasowujące swoją ofertę do bieżących oczekiwań nabywców.
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Streszczenie
Celem niniejszego opracowania jest określenie znaczenia lokalnej żywności
oraz krótkich łańcuchów dostaw we wdrażaniu koncepcji zrównoważonego
rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz przedstawienie działań Unii Europejskiej w tym zakresie. Działania te są prowadzone na podstawie Wspólnej
Polityki Rolnej.
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W celu przygotowania tekstu posłużono się metodą opisową oraz analizą literatury. W kontekście różnorodnych wyzwań współczesnej gospodarki
światowej, rozwój lokalnych systemów żywności, oznaczających produkcję,
przetwórstwo i obrót na stosunkowo małym obszarze, jest szczególnie ważny. Ma on istotny wkład w rozwiązywanie problemów wynikających z postępującej globalizacji i stanowi ważny element zrównoważonego rozwoju
na świecie. Przywiązywanie szczególnej wagi w polityce rolnej Unii Europejskiej do rozwoju lokalnych systemów żywności pozwala osiągać jej główne
cele, zwłaszcza zachowanie bezpieczeństwa żywnościowego i żywności,
m.in. dzięki utrzymaniu lokalnych zdolności wytwórczych, zapewnieniu transparentnego procesu produkcji żywności oraz dbaniu o zrównoważony rozwój całego
sektora rolno-spożywczego.
Słowa kluczowe: żywność lokalna, krótkie łańcuchy dostaw, zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, Unia Europejska

Summary
The importance of local food and short supply chains in shaping sustainable
development of agriculture and rural areas in the European Union
The aim of the article is to indicate the importance of local food and short supply
chains in the implementation of the concept of the sustainable development of
agriculture and rural areas, and to present the European Union’s actions in this
field. These actions are concentrated in the Common Agricultural Policy. When
preparing the text, the descriptive method and an analysis of the literature were
utilised. In the context of diverse challenges facing the economy of the modern
world, the development of local food systems, meaning production, processing
and trade in a relatively small area, is particularly important. It brings an important contribution to solving the problems arising from progressive globalisation and constitutes a significant element of sustainable development around the
world. Focusing attention on the development of local food systems in the agricultural policy of the European Union allows its main objectives to be realized, in
particular the preservation of food security and safety, through maintaining local
production capacity, ensuring a transparent process of food production and caring
for sustainable development of the entire agri-food sector, among others.
Keywords: local food, short supply chains, sustainable development of agriculture and rural areas, European Union
JEL: Q01, Q18
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Dynamika funkcji kontrolno-zarządczych miast
Europy Środkowo-Wschodniej w czasie
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Wstęp
Miasta w Europie Środkowo-Wschodniej w okresie przejścia z gospodarki centralnie sterowanej do rynkowej – przełom lat 80. i 90. XX w. – badane są przede
wszystkim w odniesieniu do transformacji ustrojowej. Jednak rozwój tych miast,
który zaczął się w latach 90. XX w., uwarunkowany jest głównie procesami metropolizacji (Smętkowski 2015). Zmiana systemu politycznego, przejście z gospodarki centralnie sterowanej do rynkowej i demokratyzacja życia publicznego
są szczególnie ważne w przypadku krajów postsocjalistycznych (Tsenkova 2008).
Na początku lat 90. XX w., wraz z upadkiem Związku Radzieckiego, doszło do
załamania się gospodarek w całej Europie Środkowo-Wschodniej (Connoly
2012). W tym okresie przeprowadzono masową prywatyzację przedsiębiorstw
państwowych, których udziałowcami stały się korporacje zagraniczne, głównie
spoza Europy Środkowo-Wschodniej (Froot 1994). Proces ten był szczególnie
widoczny w sektorach finansowym i handlowym oraz na rynku nieruchomości
komercyjnych; dotyczył także kapitału portfelowego. Międzynarodowe korporacje obecne są również w branży nowych technologii, zwłaszcza w sektorach
kapitałochłonnych, np. w przemyśle biotechnologicznym i farmaceutycznym
charakteryzującym się dużym ryzkiem finansowym i długim terminem zwrotu
(Dorocki, Boguś 2014; Wójtowicz, Dorocki 2014). Głównymi inwestorami
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w sektorze biotechnologii i farmacji w Europie Środkowej i Wschodniej były korporacje z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Indii (IMAP. Global Pharma & Biotech Report 2014). Inwestycje w sektorze nowych technologii charakteryzują się głównie
delokalizacją produkcji, a ośrodki badawcze zlokalizowane są głównie w Europie
Zachodniej. Przykładem mogą być działania podejmowane przez międzynarodową firmę Reckitt Benckiser. Firma ta przejmuje zagraniczne firmy głównie po
to, aby łatwiej było jej wprowadzić swoje towary na lokalny rynek, ponieważ
w przypadku rynku medycznego i leków zagranicznych wiąże się to z długotrwałymi i kosztownymi procesami (Dorocki 2014). Również w przypadku inwestycji
w innych sektorach głównym celem było wejście korporacji na zagraniczne rynki.
Pozytywną stroną przemian gospodarczych np. w Polsce jest zdecydowany
wzrost inwestycji FDI polskich firm w krajach Unii Europejskiej, zaznaczający
się po wstąpieniu kraju do struktur UE w 2004 r. (Wojciechowski, Lubacha-Sember 2014). Sytuacja finansowa największych korporacji tego regionu poprawia
się, dzięki czemu coraz częściej trafiają one do grona największych korporacji
światowych (Raźniak, Nowotnik 2015; Raźniak, Winiarczyk-Raźniak 2014).
Wielkie korporacje mają duży wpływ na rangę miasta na arenie międzynarodowej. Już P. Hall (1966), który określił teoretyczne podstawy koncepcji world
city, zwracał uwagę na funkcje kontrolno-zarządcze miast w gospodarce, przejawiające się m.in. lokalizowaniem w nich siedzib dużych korporacji prowadzących międzynarodową wymianę handlową. Koncepcja ta była rozwijana przez
J. Friedmanna (1986), który przedstawił siedem hipotez osadzonych w procesach
globalizacji, stwierdzając, że funkcje kontrolno-zarządcze są powiązane z sektorem produkcyjnym oraz ze strukturą zatrudnienia. Z kolei S. Sassen (1991)
stwierdziła, że zmiany w funkcjonowaniu miast miały ogromny wpływ zarówno
na międzynarodową działalność gospodarczą, jak i formę miejską. Miasta kontrolują ogromne zasoby gospodarcze, a zgromadzony w ośrodkach miejskich kapitał
wykazuje się dużą mobilnością, co wydaje się najważniejszą cechą globalizacji
(Dorocki 2012). Znacznie zmniejszają się odległości, jeśli chodzi o przemieszczanie się siły roboczej i środków finansowych. Powstaje zatem międzynarodowy
system gospodarczy, w którym zarówno komunikacja pomiędzy ośrodkami, jak
i ich władza są większe (Sassen 2000).
Od lat 70. XX w. w Stanach Zjednoczonych zaobserwowano, że wielkie
korporacje zaczęły przenosić swoje siedziby z dużych miast do mniejszych ze
względu na niższe koszty utrzymania i lepszą infrastrukturę (Lyon, Salmon 1995).
Obecnie w światowej gospodarce ma miejsce globalizacja korporacyjna, przejawiająca się tworzeniem koalicji pomiędzy firmami w celu sprostania ciągle rosnącym wymogom rynku globalnego, w tym ograniczania kosztów. Prowadzi to do
rozbudowywania globalnych powiązań biznesowych między największymi korporacjami światowymi (Dorocki 2010; Rosińska-Bukowska 2015). Jednocześnie
należy pamiętać, że powiązania pomiędzy poszczególnymi firmami są słabsze niż
te pomiędzy miastami (Liu, Derudder, Witlox, Hoyler 2014).
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S. Sassen (2006) zauważa, że coraz więcej miast ma drugorzędne znaczenie pod względem obecności wysoko wyspecjalizowanych funkcji. Jednocześnie
zaawansowane usługi producenckie nadal zlokalizowane są w dużych miastach,
a funkcje kontrolno-zarządcze przenoszone są do ośrodków subregionalnych i regionalnych. Badania nad funkcjami i wynikami finansowymi korporacji silnie
zaznaczają się w literaturze, zwłaszcza odnośnie do miast jako ośrodków kontrolno-zarządczych światowej gospodarki (Godfrey, Zhou 1999; Alderson, Beckfield
2004; Taylor, Csomós 2012; Csomós, Derudder 2013; Raźniak, Dorocki, Winiarczyk-Raźniak 2016; Raźniak, Dorocki, Winiarczyk-Raźniak 2017). Koncepcja
ta staje się kluczowa dla zrozumienia znaczenia miast w procesach globalizacji. Wydaje się, że badania lokalizacji siedzib zarządów największych korporacji
światowych ukazują specyficzną siłę miasta pod kątem jego funkcji kontrolnej
w światowej gospodarce, jednak nie jest to oczywiście jedyny miernik pozycji
ośrodka w globalnej sieci miast (Taylor 2004). Na podstawie wyników finansowych największych korporacji G. Csomós (2013) określił Command Control
Index dla najważniejszych miast świata, do których pod tym względem należą:
Tokio, Nowy Jork, Londyn, Pekin i Paryż.
Celem artykułu jest określenie poziomu funkcji kontrolno-zarządczych miast
Europy Środkowo-Wschodniej na podstawie przychodów ze sprzedaży i zysków
netto największych korporacji, których siedziby zarządu zlokalizowane są w Europie Środkowo-Wschodniej.

Źródła danych i metody
Aby przedstawić funkcje kontrolno-zarządcze miast Europy Środkowo-Wschodniej,
przeanalizowano raporty dotyczące największych korporacji Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2008 i 2012, opracowane przez Deloitte (Deloitte Central Europe Top 500 Report). Ranking ten, publikowany od 2008 r., uwzględnia największe korporacje – jeśli chodzi o ich przychody ze sprzedaży – mające
siedziby w Europie Środkowo-Wschodniej. Aby korporacja mogła znaleźć się
w zestawieniu, musiała również mieć swoje przedstawicielstwa w co najmniej
trzech krajach w analizowanym regionie. Lista nie uwzględnia banków i instytucji ubezpieczeniowych, których dotyczy osobne zestawienie publikowane przez
Deloitte; wydaje się, że w związku ze spowolnieniem gospodarczym nie można
ich pominąć w przeprowadzanej analizie. Ich negatywny wpływ na gospodarkę w przypadku kryzysu jest bardzo duży (Sassen 2011). W związku z tym do
rankingu Top 500 dodano po 50 banków i instytucji ubezpieczeniowych, które
również zostały opublikowane w raporcie Deliotte. W ten sposób powstała lista
600 korporacji dominujących pod względem przychodów ze sprzedaży w Europie
Środkowo-Wschodniej. Deloitte opracowuje ranking dla: Albanii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Kosowa, Litwy, Łotwy, Macedonii,
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Mołdawii, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Ukrainy i Węgier. Poza
listą znalazły się Rosja i Białoruś, ponieważ wystąpiły trudności z uzyskaniem
danych z tych krajów oraz są pewne wątpliwości co do ich wiarygodności (Deloitte Central Europe Top 500 report). Analizowane w rankingu korporacje zostały
zakwalifikowane przez Deloitte do dziewięciu sektorów: bankowego (banking),
konsumenckiego i transportowego (consumer business and transportation), energii i surowców (energy and resources), ubezpieczeniowego (insurance), biochemicznego, medycznego i opieki zdrowotnej (life sciences and health care), produkcyjnego (manufacturing), publicznego (public sector), nieruchomości (real
estate), technologii, mediów i komunikacji (technology, media and telecommunications). Lokalizację poszczególnych korporacji określano, przypisując je do
obszarów metropolitalnych, w których znajduje się siedziba zarządu. Taką samą
jednostką przestrzenną posługiwali się również autorzy, tworząc koncepcję world
city (www.lboro.ac.uk), global city (Sassen 1991) oraz Command Control Index
(Csomós 2013).
P.J. Taylor i G. Csomós (2012) stwierdzili, że funkcje kontrolno-zarządcze
w światowej gospodarce tworzą korporacje z listy Forbes Global 2000. Autorzy
niniejszego opracowania przyjmują, że regionalne funkcje kontrolno-zarządcze
dla miast krajów Europy Środkowo-Wschodniej tworzą korporacje z listy Delolitte Central Europe Top 500 + 100 największych korporacji sektora bankowego
i ubezpieczeniowego.
W analizie wyników finansowych poszczególnych miast Europy Środkowo-Wschodniej wykorzystano wnioskowanie oparte na wskaźniku Command
Control Index (Csomós 2013). W celu obliczenia potencjału funkcji kontrolno-zarządczej miasta wykorzystano sumę wartości przychodów ze sprzedaży oraz
dochodów netto (tak jak w przypadku Command Control Index G. Csomósa)
w odniesieniu do poszczególnych korporacji. W ten sposób otrzymano syntetyczny wskaźnik ekonomicznej aktywności międzynarodowych korporacji dla wybranego miasta (HQ):
in

HQ  

i 1

Pi  Di
2

gdzie:
Pi – udział w wartości przychodów w ogóle całej sumie wartości przychodów dla
wszystkich korporacji zlokalizowanych w mieście;
Di – udział w wartości dochodów w całej sumie wartości dochodów dla wszystkich korporacji zlokalizowanych w mieście;
n – liczba siedzib korporacji w danym mieście.
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Funkcje kontrolno-zarządcze miasta w gospodarce światowej tworzą co najmniej trzy siedziby zarządów (Csomós, Derudder 2014). W prowadzonej analizie
założono również, że funkcje kontrolno-zarządcze w gospodarce Europy Środkowo-Wschodniej mają miasta, w których znajdowały się co najmniej trzy (n ≥ 3) siedziby zarządu notowanych przez firmę Deloitte. W ten sposób otrzymano wskaźnik
funkcji kontrolno-zarządczej dla miast Europy Środkowo-Wschodniej (K-Z).
W celu określenia znaczenia poszczególnych sektorów w miastach Europy
Środkowo-Wschodniej obliczono ich potencjał oddziaływania międzynarodowego na podstawie udziału wartości przychodów oraz dochodów globalnych korporacji zlokalizowanych w danym mieście (gdzie n ≥ 3) dla poszczególnych sektorów.
W ten sposób otrzymano sektorowy wskaźnik funkcji kontrolno-zarządczej dla
miast Europy Środkowo-Wschodniej (sK-Z).
Należy podkreślić, że badanie dotyczy tylko 600 największych korporacji,
więc zmiany analizowanych wskaźników nie muszą odzwierciedlać tendencji
w całej gospodarce.

Przychody ze sprzedaży i dochody netto największych
korporacji z siedzibą w Europie Środkowo-Wschodniej
Analizując rysunek 1, można zauważyć, że większość 600 dominujących korporacji w regionie w 2012 r. była zlokalizowana w zachodniej części Europy Środkowo-Wschodniej, która – ogólnie rzecz biorąc – jest lepiej rozwiniętą częścią
analizowanego regionu (Kincses, Nagy, Tóth 2014). Najwyższą wartością HQ
cechowała się Praga (21,27), na drugim miejscu znalazła się Warszawa (16,99),
mimo że znajduje się w niej aż 101 siedzib zarządów, a w Pradze 77. Oba miasta zdecydowanie dominują pod względem potencjału HQ nad kolejnymi ośrodkami: Budapesztem (7,95), Bratysławą (4,78), Kijowem (4,62) i Bukaresztem
(3,08). Wymienione miasta są stolicami państw, jednak na kolejnych czterech
pozycjach znajdują się ośrodki regionalne: Płock, Donieck, Trójmiasto i Lubin.
Interesującym przypadkiem jest zajmujący 10 miejsce w rankingu Lubin, w którym znajdują się tylko dwie siedziby zarządu. Dominuje tutaj KGHM Polska
Miedź SA, zajmująca się wydobyciem miedzi, która w 2012 r. zanotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 6 381 mln Euro; zapewniło jej to 15 miejsce
wśród 600 analizowanych korporacji. Z drugiej strony wiele siedzib zarządów
nie gwarantuje wysokich wartości wskaźnika – przykładem mogą być Lublana
(15) i Wilno (13), które pod względem liczby siedzib zarządów zajmują odpowiednio 8 i 9 miejsce, ale wartość wskaźnika lokuje Lubljanę na 15 miejscu
(1,04), a Wilno na 18 (0,90).
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Rysunek 1. Liczba siedzib zarządów i wartość wskaźnika HQ w miastach Europy Środkowo-Wschodniej w 2012 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Deloitte Central Europe Top 500 Report.
Tabela 1. Wartość wskaźnika HQ miast stołecznych i pozostałych
HQ
Wskaźnik/ranga środka

2008

Stolice

68,72

Pozostałe miasta

31,28

Razem

100

Liczba siedzib zarządów
2012

2008

2012

65,09

379

381

34,91

221

219

600

600

100

Źródło: opracowanie własne na podstawie Deloitte Central Europe Top 500 Report.

Pod względem wyników finansowych i lokalizacji siedzib zarządów dominują miasta stołeczne, jednak w latach 2008–2012 nastąpiła zmiana wartości HQ
w relacji stolice – pozostałe miasta (zob. tabela 1). W 2008 r. stolice uzyskały sumaryczny wskaźnik 68,72, a pozostałe ośrodki 31,28. W 2012 r. nastąpiła niewielka
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koncentracja liczby siedzib zarządów w miastach stołecznych (z 379 w 2008 r. do
381 w 2012 r.), jednak w przypadku sumarycznego wskaźnika sytuacja była odwrotna – mimo nieco mniejszej liczby siedzib zarządów miasta regionalne i subregionalne zwiększyły swój udział o 3,6 pkt. proc., do 34,91%, w 2012 r. Może
się to wiązać z niższymi kosztami pracy w mniejszych miastach oraz z lepszym
stanem infrastruktury, które mogą pozwolić na uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jest to tendencja zauważana również w krajach rozwiniętych (Sassen
2006). Głównym powodem rozkwitu dużych regionów miejskich w Europie Środkowo-Wschodniej są procesy metropolizacji przejawiające się rozwojem nowoczesnych usług biznesowych i przemysłu z uwzględnieniem występującego tam
potencjału badawczo-rozwojowego (Smętkowski 2014; Zuzańska-Żyśko 2016).
W Europie Centralnej 600 badanych korporacji w 2008 r. było zlokalizowanych w 144 miastach, a w 2012 r. liczba ta zmniejszyła się do 134. Jest to tendencja
odwrotna do tej, którą można obserwować w globalnej gospodarce, gdzie procesy
globalizacji spowodowały zwiększenie liczby miast, w których znajdują się siedziby
zarządów najważniejszych firm na świecie (Raźniak, Winiarczyk-Raźniak 2015).
Wykres 1. Liczba siedzib zarządów największych korporacji w Europie Środkowo-Wschodniej
i ich dynamika w latach 2008–2012

Źródło: opracowanie własne na podstawie Deloitte Central Europe Top 500 Report.

Najwięcej siedzib zarządów w 2012 r. znajdowało się w Polsce (198) i w Czechach (105) (zob. wykres 1). Należy zauważyć, że wysoka pozycja Czech podyktowana jest dominacją Pragi, gdzie znajduje się aż 73,3% wszystkich korporacji.
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W Polsce dominacja Warszawy nie jest tak wyraźna (51% polskich korporacji).
Dosyć duża liczba korporacji występuje także na Węgrzech (75), Ukrainie (54)
i w Rumunii (45). Najbardziej zwiększają swoje znaczenie korporacje czeskie,
których liczba w latach 2008–2012 wzrosła aż o 23,53%, podczas gdy w dominującej w regionie Polsce zaobserwowano ich zmniejszenie o 8,76%. Ponadto
wzrasta znaczenie korporacji słowackich (+19,35), litewskich (+16,67) i rumuńskich (+2,27). Przychody przedsiębiorstw bułgarskich i litewskich nie nadążają za
pozostałymi korporacjami w regionie, co przełożyło się na spadek ich liczby aż
o 40% w Bułgarii i o 25% na Litwie. Warto również zauważyć wzrost znaczenia
Bośni i Hercegowiny, w której jeszcze w 2008 r. nie było żadnej korporacji na
badanej liście, a w 2012 r. znalazły się już dwie.
Wykres 2. Przychody ze sprzedaży największych korporacji Europy Środkowo-Wschodniej i ich
dynamika w latach 2008–2012

Źródło: opracowanie własne na podstawie Deloitte Central Europe Top 500 Report.

Najwyższe przychody ze sprzedaży, które w sumie wyniosły prawie 273,9 mld
euro, zanotowano w Polsce; wynika to przed wszystkim z dużej liczby siedzib zarządów (zob. wykres 2). Mimo zmniejszenia się liczby korporacji w latach 2008–
2012 w Polsce zanotowały one wzrost przychodów ze sprzedaży o 3,77%. Ich
dynamika nie była jednak tak duża, jak w przypadku Czech (19,56%), Słowacji
(20,77%), a zwłaszcza Łotwy (35,03%). Warto zwrócić uwagę na Łotwę, w której
korporacje osiągają dosyć niskie przychody (5851 mln Euro) zwłaszcza w porów28

naniu z Bułgarią (15 046 mln Euro). W Bułgarii mieści się tylko jedna siedziba
zarządu więcej, a mimo to zanotowała ona ponad 2,5-krotnie wyższe przychody
ze sprzedaży. Jeżeli jednak obecna tendencja, odnosząca się do liczby siedzib zarządów i przychodów ze sprzedaży, się utrzyma, to w ciągu kilku, kilkunastu lat
Łotwa może wyprzedzić Bułgarię pod względem liczby siedzib zarządów i wyników finansowych firm.
Największe różnice zauważono w przypadku zmian dochodów netto (zob.
wykres 3). Najbardziej pozytywne zmiany zaobserwowano na Litwie (382 mln
euro), gdzie zwiększyły się one aż o 502,2%. Należy jednak zauważyć, że był to
wzrost z bardzo niskiej wartości (w 2008 r.). Pozytywne zmiany zaszły również
w Czechach (57,05%), na Słowacji (18,56%) i w Polsce (13,04%). Należy zwrócić uwagę na to, że przedsiębiorstwa czeskie wykazały prawie takie same dochody netto (11 226 mln euro) jak polskie (11 280 mln euro), mimo że ich liczna
była znacznie mniejsza. W pozostałych 11 krajach omawiany wskaźnik spadł, na
co mogła wpłynąć niestabilna sytuacja ekonomiczna związana ze spowolnieniem
gospodarczym. Najgorsza sytuacja pod względem dochodów występuje w firmach słoweńskich, gdzie spadły one ponad 11-krotnie (–91,19%); mogą mieć na
to wpływ ogólne trudności gospodarcze przejawiające się m.in. spadkiem PKB
kraju (Brozzi, Lapuh, Nared, Streifeneder 2015).
Wykres 3. Dochody netto największych korporacji Europy Środkowo-Wschodniej i ich dynamika
w latach 2008–2012

Źródło: opracowanie własne na podstawie Deloitte Central Europe Top 500 Report.
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Liczba siedzib zarządów oczywiście nie determinuje wysokich wyników finansowych, czego przykładem mogą być Słowacja i Rumunia. Mimo że w Rumunii zlokalizowanych jest więcej korporacji, to notują one słabsze wyniki niż
mniej liczne korporacje z siedzibą na Słowacji. Ponadto wydaje się, że słowackie
przedsiębiorstwa są w lepszej sytuacji ekonomicznej, o czym świadczy bardzo
wysoki wzrost liczby siedzib zarządów oraz przychodów ze sprzedaży i dochodów netto, podczas gdy zmniejsza się liczba przedsiębiorstw rumuńskich, a wraz
z tym pogorszają się ich wyniki finansowe.
Analizowane kraje podzielono na trzy grupy ze względu na ich sytuację polityczną w regionie Europy Środkowo-Wschodniej po 1945 r. Do pierwszej grupy należą kraje, które przed 1990 r. były osobnymi organizmami państwowymi:
Polska, Węgry, Bułgaria, Rumunia oraz Czechy i Słowacja. Dwa ostatnie kraje
uzyskały niepodległość dopiero w 1993 r., jednak ich wydzielenie z Czechosłowacji było całkowicie pokojowe. Drugą grupę stanowią kraje, które przed rozpadem
Związku Radzieckiego wchodziły w jego skład jako republiki radzieckie: Litwa,
Łotwa, Estonia, Ukraina. Z kolei trzecia grupa to państwa powstałe po rozpadzie
Jugosławii – w większości przypadków ich powstanie było związane z konfliktami zbrojnymi – Słowenia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Serbia,
Macedonia, Kosowo. Najlepsze wyniki zanotowały państwa zaliczone do grupy 1,
w których nieznacznie zwiększyła się liczba siedzib zarządów, ale znacznie szybciej
rosły przychody (+6,58%), zwłaszcza dochody (+15,38%). W drugiej grupie krajów
zauważono nieznaczny spadek liczby siedzib zarządów oraz spadek dochodów na
poziomie –45,8%. Najgorsza sytuacja jest w krajach, które powstały po rozpadzie
Jugosławii (grupa 3) – spadek odnotowano w przypadku wszystkich trzech parametrów. Mimo że był on nieznaczny w przypadku liczby siedzib zarządów i przychodów ze sprzedaży, to zmniejszenie się dochodów netto o ponad połowę (–55,79%)
może niekorzystnie wpłynąć na kondycję finansową korporacji tego regionu.
Reasumując, można stwierdzić, że spowolnienie gospodarcze, które rozpoczęło się w 2008 r., nie wpłynęło negatywnie na kondycję finansową największych korporacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Zanotowano prawie 7-procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży. Co ważne, dochody netto w 2012 r.
również nieznacznie wzrosły (+0,79%) w stosunku do roku 2008. Należy jednak
pamiętać, że na poziomie państw występują bardzo duże różnice pod względem
badanych wskaźników.

Funkcje kontrolno-zarządcze w miastach
Europy Środkowo-Wschodniej
Analizując wskaźnik K-Z, można zaobserwować, że zarówno pod względem
liczby siedzib zarządów, jak i wartości wskaźnika funkcji kontrolno-zarządczej
w latach 2008 i 2012 największy potencjał, a zarazem główne funkcje kontrolno30

-zarządcze prezentują stolice największych państw regionu: Warszawa, Praga, Budapeszt oraz Kijów, Bukareszt i Bratysława, jednakże ich znaczenie się
zmniejsza (zob. rysunek 2).
Rysunek 2. Wartość wskaźnika funkcji kontrolno-zarządczych dla miast Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2008 i 2012

Źródło: opracowanie własne na podstawie Deloitte Central Europe Top 500 Report.

W badanym okresie spośród wymienionych stolic jedynie Praga odnotowała
znaczący wzrost wartości wskaźnika K-Z (59,3% w stosunku do 2008 r.) oraz
liczby siedzib zarządów. W pozostałych przypadkach nastąpił spadek wartości
wskaźnika: Bratysława (–5,4%), Warszawa (–14,2%), Kijów (–21,4%) i Budapeszt (–26,2%). Oprócz Pragi tylko dziewięć miast odnotowało wzrost, podczas
gdy 16 – spadek. Największy wzrost wskaźnika K-Z odnotowały głównie miasta
Polski: Płock (308%), Toruń (169,8%), Trójmiasto (89,3%), konurbacja górnośląska (28,3%), Poznań (18,4%) i Wrocław (6,2%). Specyficznym przykładem
specjalizacji miasta jest Płock, gdzie dominuje pierwszy w zestawieniu Deloitte koncern petrochemiczny PKN Orlen (przychody na poziomie 28,7 mld euro
w 2012 r.) i inne spółki z nim powiązane. Taka specjalizacja miasta w przypadku
spadku cen ropy w latach 2014, 2015, 2016 może doprowadzić do zmniejszenia zysków i może zachwiać funkcjami kontrolno-zarządczymi miasta. Wysoki
wzrost odnotowały również Ryga (169,8%) oraz Pardubice (88%). Największy
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spadek odnotowały Belgrad (–63,3%) i Wilno (–42,8%). Spadek powyżej 20%
zauważono również w Doniecku, Zagrzebiu, Sofii, Tallinie, Ostrawie i Lubljanie. W przypadku Bukaresztu, Wilna i Ostrawy spadek wskaźnika nastąpił nawet
pomimo zwiększenia się liczby siedzib zarządów. W przypadku Rygi, konurbacji
katowickiej, Poznania i Wrocławia wzrost nastąpił nawet pomimo utraty jednej
siedziby zarządu w badanym czasie.
Rysunek 3. Wartość wskaźnika sektorowej funkcji kontrolno-zarządczej dla miast Europy Środkowo-Wschodniej (sK-Z) w 2012 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Deloitte Central Europe Top 500 Report.

Analizując strukturę sektorową poszczególnych miast przy użyciu wskaźnika
sektorowego potencjału funkcji kontrolno-zarządczej dla miast Europy Środkowo-Wschodniej (sK-Z) w 2012 r. (zob. rysunek 2), można zauważyć wyraźną dominację Warszawy – wskaźnik 395,7. Następna w kolejności była Praga z wynikiem
165,1. Są to jedyne miasta, w których mieszczą się siedziby korporacji reprezen32

tujące wszystkie dziewięć sektorów. Kolejnym miastem pod względem analizowanego wskaźnika jest stolica Węgier z wynikiem 102,2 pkt., z siedzibami firm
reprezentujących 7 sektorów. W przypadku pozostałych miast wartość wskaźnika
nie przekracza 50 pkt., a zlokalizowane w nich siedziby przedsiębiorstw reprezentują mniej niż 7 sektorów (jedynym wyjątkiem jest Lubljana, gdzie odnotowano
siedem sektorów, jednak uzyskała ona wynik jedynie na poziomie 12,2). Wyróżniającymi się miastami są Kijów (45,1), Bratysława (37,2) oraz Bukareszt (28,8).
Najniższą wartość wskaźnika uzyskały Zagrzeb, Dniepropietrowsk, Ryga i Sofia.
Analizując strukturę sektorową w miastach, należy stwierdzić, że jest ona
bardzo zróżnicowana. Jedynie dwa sektory są obecne we wszystkich 19 miastach:
konsumencki i transportowy oraz energii i surowców. Następnymi w kolejności są
produkcyjny (18 miast), ubezpieczeniowy (13) i bankowy (12). Do sektorów zlokalizowanych tylko w największych centrach należą sektor rynku nieruchomości
i sektor publiczny.
Rozpatrując rozwój sektorów, można zauważyć, że w przypadku dużych
miast, takich jak Warszawa czy Praga, poszczególne sektory mają podobne znaczenie, jeśli chodzi o wpływ na potencjał ekonomiczny miasta. Praga, Bratysława
i Warszawa mają najniższą wartość współczynnika zmienności wartości wskaźnika sK-Z po odjęciu jednego z sektorów. Również w takich polskich ośrodkach
jak konurbacja katowicka, Łódź i Poznań są równomiernie rozwinięte sektory.
Z kolei w Zagrzebiu, Płocku, Bukareszcie, Wrocławiu i Wilnie jest bardzo duża
specjalizacja sektorowa. Sektor bankowy decyduje o znaczeniu Pragi i Lubljany. Sektor publiczny ma duże znaczenie w Warszawie, Budapeszcie i Zagrzebiu,
ubezpieczeniowy w Bratysławie i Bukareszcie. Najczęściej dominowały sektory:
konsumencki i transportowy (Ryga, Dniepropietrowsk, Sofia, Kijów), medyczny
i opieki zdrowotnej (Łódź, konurbacja katowicka, Ostrawa, Toruń), produkcyjny
(Poznań, Kraków, Donieck, Wrocław).
Podsumowując, należy zauważyć, że w ujęciu sektorowym dominuje Warszawa – w porównaniu z 2008 r. nastąpił wzrost wskaźnika sK-Z o 30,3% w stosunku do roku bazowego, podczas gdy w Pradze wzrost wyniósł tylko 20,4%. Natomiast w Budapeszcie nastąpił spadek o 32,5%. Stolica Węgier, mimo rozwoju
ekonomicznego na początku XXI w., traci swoją pozycję, zwłaszcza w sektorze
finansowym, na korzyść Warszawy i Pragi (Gál 2015). Wysoka pozycja Warszawy
związana jest z dużą liczbą siedzib zarządów reprezentujących wszystkie sektory,
zarówno w 2008, jak i w 2012 r., podczas gdy Praga osiągnęła komplet sektorów
dopiero w 2012 r., a Budapeszt stracił reprezentantów aż trzech sektorów. Wysoka
pozycja Warszawy związana jest głównie z sektorem publicznym i nieruchomości, nastąpił jednak drastyczny spadek w sektorze medyczny i opieki zdrowotnej.
W przypadku Pragi duży wzrost miał miejsce w sektorze produkcyjnym i bankowym, a wyraźny spadek – w sektorze nieruchomości. Analizowana struktura
sektorowa i jej zmiany sugerują, że rozwój korporacji był odmienny w poszczególnych miastach oraz że następuje specjalizacja poszczególnych ośrodków.
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Do lat 90. XX w. w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w strukturze
gospodarki duże znaczenie miał przemysły wydobywczy i ciężki, m.in. energetyczny, hutniczy i chemiczny (Boguś, Rachwał 2012). Obecnie w wyniku transformacji gospodarek tych krajów rośnie udział bardziej nowoczesnych działów
produkcji w strukturze przemysłu (Zuzańska-Żyśko 2016). W konsekwencji
struktura zatrudnienia i produkcji sprzedanej przemysłu wg działów w krajach
Europy Środkowo-Wschodniej upodobniła się do tej, która występuje w wysokorozwiniętych krajach Europy Zachodniej (Rachwał 2011). Przekłada się to znaczne zróżnicowanie sektorowe w największych miastach, dzięki czemu ewentualny
kryzys ekonomiczny w jednej z branż może być mniej dotkliwy.

Podsumowanie
Badania nad funkcjami kontrolno-zarządczymi miasta/obszaru metropolitalnego odnoszące się do siedzib zarządów najważniejszych korporacji są coraz bardziej popularne w literaturze światowej. W badanych firmach ogółem w latach
2008–2012 nastąpił nieznaczny wzrost zarówno przychodów, jak i dochodów, co
oznacza, że spowolnienie gospodarcze nie odbiło się negatywnie na ich wynikach finansowych. Najwięcej siedzib zarządów zlokalizowanych jest w Polsce
i Czechach. W Czechach zaobserwowano znaczny wzrost ich liczby, podczas
gdy w Polsce zauważono odwrotną tendencję. Warto dodać, że większość firm
ulokowała swoje siedziby w zachodniej części badanego regionu. Obecnie główne funkcje kontrolno-zarządcze w Europie Środkowo-Wschodniej pełnią Praga
i Warszawa. Spowolnienie gospodarcze silniej wpłynęło na wyniki korporacji
zlokalizowanych w stolicy Polski, ponieważ w 2008 r. to w Warszawie funkcje
kontrolno-zarządcze były najbardziej rozwinięte. Ponadto w przypadku większości ośrodków stołecznych zaobserwowano spadek omawianej funkcji; wzrost zauważono przede wszystkim w miastach regionalnych. Można także stwierdzić,
że zmiana liczby siedzib zarządów nie przekłada się na analogiczną zmianę omawianej funkcji. Mimo zwiększenia się liczby korporacji w Bukareszcie, Wilnie
i Ostrawie ich funkcje kontrolno-zarządcze się zmniejszyły, natomiast w Rydze,
konurbacji katowickiej, Poznaniu i Wrocławiu zaobserwowano odwrotną sytuację. Odnosząc się do rankingu miast według potencjału sektorowego, należy
stwierdzić, że dominującym ośrodkiem pozostaje Warszawa. Następne w kolejności są Praga i Budapeszt, które charakteryzują się o wiele mniej zrównoważonym
rozwojem sektorowym.
Ze względu na przeszłość historyczno-polityczną rozwój funkcji kontrolno-zarządczych miast w Europie Środkowo-Wschodniej przebiega nieco inaczej niż
na świecie – w skali światowej mamy do czynienia z dekoncentracją przestrzenną
lokalizacji siedzib najważniejszych korporacji, tymczasem w analizowanym regionie zaobserwowano ich koncentrację w mniejszej liczbie miast. Pozytywnym
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aspektem jest to, że w badanych korporacjach Europy Środkowo-Wschodniej
w latach 2008–2012 nastąpił nieznaczny wzrost zarówno przychodów ze sprzedaży, jak i zysków netto. Jest to tendencja zgodna ze światowymi trendami w gospodarce, gdzie największe korporacje światowe zwiększają swoje przychody ze
sprzedaży i zyski netto (Taylor, Csomós 2012).
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Streszczenie
Wielkie korporacje mają duży wpływ na rangę miasta na arenie międzynarodowej.
Celem artykułu jest określenie poziomu rozwoju funkcji kontrolno-zarządczych
miast Europy Środkowo-Wschodniej. Określono je na podstawie przychodów
ze sprzedaży i zysku netto 600 korporacji (dla lat 2008 i 2012), których siedziby zarządów zlokalizowane są w Europie Środkowo-Wschodniej, oraz wpływu
poszczególnych sektorów na tę funkcję. Na podstawie przeprowadzonych badań
wykazano, że mimo spowolnienia gospodarczego w latach 2008–2012 przychody
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i dochody badanych korporacji nieznacznie się zwiększyły. Najwyższy rozwój
funkcji kontrolno-zarządczych w analizowanym regionie odnotowano w dwóch
stolicach: Pradze i Warszawie. Ponadto zauważono zmniejszenie się liczby miast,
w których zlokalizowane były siedziby zarządów, co jest odmienną tendencją od
obserwowanej w skali globalnej.
Słowa kluczowe: funkcje kontrolno-zarządcze, Europa Środkowo-Wschodnia,
Deloitte, korporacje, siedziby zarządów

Summary
The Dynamics of Control and Managerial Functions In Central and Eastern
European Cities in the Time of the Economic Slowdown
Large corporations are an important aspect influencing the status of the city in
the international context. The aim of this article is to determine the level of development of the command and control functions of cities in Central and Eastern
Europe. These functions are defined on the basis of revenues from sales and
net income of 600 corporations whose headquarters are located in Central and
Eastern Europe for the years 2008 and 2012. The impact of each sector was also
examined. During the economic slowdown in 2008–2012, revenues from sales
and net income of the examined corporations slightly increased. The highest level
of development of control and management functions has been observed in two
capitals: Prague and Warsaw. In addition, a decrease in the number of cities in
which the head offices were located was noted, which is different from the trend
observed on a global scale.
Keywords: command and control functions, Central Europe, Deloitte, corporation, headquarters
JEL: D22, F69, R12
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Czy globalizacja wspiera korupcję?
Anna Maria Pluskota*1

Wstęp
Korupcja jest zjawiskiem obserwowanym od starożytności. Grecki historyk Herodot (2008, s. 299) opisał historię z VI w. p.n.e. skorumpowanego sędziego
Sisamnesa, którego król Kambiznes ukarał za łapownictwo śmiercią, zaś jego
skórą kazał obić sędziowski fotel, na którym zasiadł syn Sisamnesa. W Rzymie
korupcja dotykała gubernatorów prowincji, właścicieli fabryk, dzierżawców kopalń, jak również poborców podatkowych (Stachowicz-Stanusch, Sworowska
2012, s. 101). W starożytnej Grecji karą dziesięciokrotności wartości łapówki
były karane osoby zarówno przyjmujące, jak i wręczające łapówki, zaś drakońską karą było skazanie tych osób na śmierć (Walczak-Duraj 2010, s. 264). Mimo
to korupcja przetrwała aż do czasów obecnych1.2Co więcej występuje ona niezależnie od ustroju politycznego, tradycji kulturowych czy dominującej na danym
terenie religii.
Analizując zjawisko korupcji, można się spotkać z wieloma jej definicjami.
Trafną definicją wydaje się definicja zaproponowana w cywilnoprawnej konwencji o korupcji z 4 listopada 1999 r. w Strasburgu: korupcją jest żądanie, proponowanie, wręczanie lub przyjmowanie, bezpośrednio lub pośrednio, łapówki lub
jakiejkolwiek innej nienależnej korzyści lub jej obietnicy, które wypacza prawidłowe wykonywanie jakiegokolwiek obowiązku lub zachowanie wymagane od osoby otrzymującej łapówkę, nienależną korzyść lub jej obietnicę (Cywilnoprawna
* Anna Maria Pluskota – magister, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Ka-

tedra Finansów Korporacji, e-mail: anna.pluskota@uni.lodz.pl.
Mimo przemian kulturowych i gospodarczych korupcja nie została wyeliminowana z życia społecznego. Jest ona obecnie ważnym problemem będącym w centrum zainteresowań badaczy ekonomicznych. Ekonomiczna analiza korupcji rozkwitła w latach 90. XX w., kiedy to organizacja
Transparency International po raz pierwszy opublikowała wiarygodny i uznawany miernik percepcji
korupcji. Obecnie indeks percepcji korupcji jest obliczany dla 167 państw (www.transparency.org).
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konwencja o korupcji… 1999). Definicja ta podkreśla negatywny wpływ korupcji
na ład gospodarczy i polityczny danego państwa. W wyniku zmowy między co
najmniej dwiema osobami następuje czyn wypaczający prawidłowe wykonywanie obowiązku lub zachowania. Osoby te stają się w tym momencie przestępcami. Powtarzające się tego typu przestępstwa, których sprawcy nie zostali ukarani,
tworzą swoiste przyzwolenie na łamanie prawa, które uderza w przestrzeganie
porządku prawnego w państwie przez obywateli.
Jako że większość definicji jest niedoskonała, korupcję można trafniej opisać, charakteryzując jej główne formy: łapownictwo, nepotyzm, płatną protekcję.
Jednakże ze względu na różnice kulturowe akty korupcji w jednym kraju mogą
zostać uznane za przestępstwo, zaś w innym są obowiązującym elementem kultury, np. w państwach muzułmańskich zwyczajowo wręcza się urzędnikom prezenty (Mindur 2006, s. 75).
Sposób postrzegania korupcji przez społeczeństwo ewoluuje również
w czasie. Do 1977 r. amerykańskie firmy mogły legalnie wręczać łapówki
w celu zawarcia kontraktu za granicą, a w wielu krajach tego typu zachęty były
legalne do 1997 r. (Bodislav i in. 2016, s. 164). Wszędzie tam, gdzie jest mowa
o korupcji wynikającej z przekroczenia uprawnień, interpretacja tego zachowania może być różna w zależności od kulturowych uwarunkowań społeczeństwa.
Najczęściej to obywatele – za pomocą obowiązujących przepisów prawa – decydują, czy dana czynność jest uznawana za korupcję. Ich percepcja korupcji
determinowana jest panującymi zwyczajami i kulturowym postrzeganiem moralności przy zawieraniu transakcji. Często w definicjach korupcji podkreśla się
jej nieetyczny wymiar. Korupcja kojarzona jest z zachowaniami nieetycznymi,
niemoralnymi, aspołecznymi, zmierzającymi do wypaczenia ustalonego porządku (Stachowicz-Stanusch, Sworowska 2012, s. 101). Należy jednak podkreślić,
że nie wszystkie akty korupcji należy traktować jako nieetyczne. Istnieją przypadki korupcji w szlachetnym celu. Przykładem moralnego łapownictwa jest
wręczanie łapówek w czasie II wojny światowej żołnierzom niemieckim przez
Oscara Schindlera, który w ten sposób ratował od śmierci swoich pracowników
pochodzenia żydowskiego.
Poniższy artykuł ma na celu udzielenie odpowiedzi na zadane w tytule pytanie: czy globalizacja wspiera korupcję? Globalizacja, jako proces zacieśniania
i integracji państw, społeczeństw i kultur, nie spowodowała wyeliminowania przypadków korupcji. Jednakże wzrost otwartości i dostępności rynków zbytu między
krajami powinien doprowadzić do zmniejszania skali korupcji – dzięki większej
przejrzystości globalnych transakcji. W kolejnej części artykułu zaprezentowano
przegląd literatury i wyniki analizy statystycznej dla 24 wybranych państw Europy. Całość zakończono podsumowaniem zawierającym najważniejsze wnioski
z analizy literatury i wykorzystanych danych.
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Korupcja a globalizacja – przegląd literatury
Rozwój gospodarczy i związane z nim otwarcie rynków nie wyeliminowały korupcji. Wręcz przeciwnie, wydaje się, że korupcja staje się coraz bardziej powszechna. Wnioski z dotychczasowych badań są niejednoznaczne, jeśli chodzi
o relację między korupcją a globalizacją.
Badinger i Nindl (2014, ss. 1424–1440) na podstawie danych panelowych
badali uwarunkowania korupcji jako skutki globalizacji w kontekście występowania nierówności. Badania wykazały, że wzrost PKB p.c., polepszenie dostępu do edukacji lub zwiększenie praw politycznych zmniejszają korupcję. Jednak
w ich badaniu wzrost renty z tytułu dostępności do zasobów naturalnych powoduje zwiększenie skorumpowania. Autorzy zauważyli, że globalizacja zmniejsza
korupcję, lecz te efekty są bardziej widoczne w krajach rozwijających się.
Bodislav, Rotaru i Georgescu (2016, s. 174) na podstawie przeprowadzonych
badań wykazali, że niski poziom konkurencyjności gospodarki prowadzi do większej korupcji urzędników. Według autorów korupcja jest większa w krajach, które
chronią rodzimą przedsiębiorczość przed konkurencją z zagranicy, a zatem zwiększenie konkurencyjności gospodarki może być narzędziem walki z korupcją.
Torgler i Piatti (2013, s. 354) badali relacje między ogromnym bogactwem
pojedynczych osób, globalizacją a korupcją. Autorzy wykazali, że globalizacja
powoduje wzrost superbogactwa, ponieważ następuje zwiększenie swobody przepływu kapitału, informacji i towarów. Doszli również do wniosku, że nadmierne
bogactwo jednostki wynika z działań korupcyjnych. Wskazali na dodatnią korelację między superbogactwem a korupcją. W środowiskach skorumpowanych
fortuny są w posiadaniu niewielkiej liczby ludzi.
W literaturze można znaleźć informacje, że optymalny poziom korupcji
w gospodarce jest niezerowy (Klitgaard 1988, ss. 24–27). Dzhumashev (2014,
s. 211) jednoznacznie wykazał na podstawie modelu matematycznego możliwość
istnienia niezerowej wielkości korupcji, która maksymalizowałaby stopę wzrostu
gospodarczego. Heckelman i Powell (2010, ss. 351–378) za pomocą analizy ekonometrycznej wykazali, że korupcja może być pomocna dla rozwoju gospodarczego części państw rozwijających się: korupcja może zwiększyć wzrost poprzez
umożliwienie jednostkom płacenia łapówek w celu ominięcia nieefektywnych
przepisów i opóźnień biurokratycznych (Heckelman, Powell 2010, s. 352).
Badania Ewoh, Matei i Matei (2013, ss. 7–34) dotyczące wybranych państw
Europy Południowo-Wschodniej pozwoliły na obiektywne zbadanie relacji między globalizacją a korupcją w państwach europejskich borykających się ze skorumpowaniem społeczeństwa. Autorzy wykazali, że istnieje związek między postępującymi procesami globalizacyjnymi a zwiększającą się korupcją. Porównali
korupcję do raka, który „toczy” gospodarkę w wyniku globalizacji rynków kapitałowych. Antidotum na zaistniałą sytuację ma być połączenie sił przez państwa w walce z korupcją na wszystkich szczeblach władzy politycznej. Zdaniem
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autorów jedynie powszechne działania państw mogą zwalczyć korupcję wynikającą z procesów globalizacyjnych.
Analiza literatury dostarczyła informacji o rozbieżnościach w najnowszych
badaniach naukowych dotyczących korelacji globalizacji i korupcji. Otwiera to
możliwość dalszego pogłębiania badań w tym zakresie. Następna część artykułu
prezentuje przykład tego typu badań na danych pochodzących z 24 państw europejskich.

Rozwój gospodarczy a percepcja korupcji w Europie
Rozwój gospodarczy państw europejskich w ostatnich dziesięcioleciach był podyktowany zacieśniającą się współpracą w ramach Unii Europejskiej. Ta szczególna współpraca gospodarek nie ogranicza się jedynie do państw będących
w Unii, lecz obejmuje częściowo również państwa stowarzyszone, np. Turcję.
Zwiększająca się integracja państw jest podstawowym czynnikiem postępującej
globalizacji. Możliwe jest zatem postawienie hipotezy, że w państwach europejskich, w połączeniu z procesami globalizacyjnymi, zmniejszyła się skala skorumpowania społeczeństwa, przy czym procesy globalizacyjne będą opisywane za
pomocą wielkości wybranych mierników makroekonomicznych.
Analizując zależności między procesami globalizacyjnymi a korupcją, przeprowadzono badanie statystyczne na wybranych zmiennych dotyczących 24 państw
europejskich. Dane statystyczne obejmowały okres od 1998 r. do 2015 r. W analizie
statystycznej wykorzystano następujące zmienne:
1) PKB na mieszkańca (źródło: Bank Światowy, http://databank.worldbank.
org) – produkt krajowy brutto przypadający na jednego mieszkańca jest
jedną z miar rozwoju gospodarczego kraju. Wartości są podane w USD
urealnionych na rok bazowy 2005.
2) Przypływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych netto jako procent
PKB (źródło: Bank Światowy, http://databank.worldbank.org) – wartość
inwestycji w danym kraju przeprowadzonych przez nierezydentów jako
udział w PKB tego kraju. Miernik obejmuje jedynie nowe wpływy inwestycyjne pomniejszone o inwestycje wycofane.
3) Odpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych netto jako procent PKB
(źródło: Bank Światowy, http://databank.worldbank.org) – wartość inwestycji dokonywanych przez obywateli danego kraju za granicą jako
udział w PKB tego kraju.
4) Indeks Percepcji Korupcji (źródło: Transparency International, www.
transparency.org) – syntetyczny wskaźnik korupcji podawany dla danego państwa. Opiera się on na badaniach sondażowych i jakościowych.
Przyjmuje wartości od 0 pkt. (całkowicie skorumpowane państwo) do
100 pkt. (brak korupcji).
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W przypadku danych panelowych obliczono podstawowe statystyki opisowe. Do analizy wybrano państwa o różnym stopniu rozwoju gospodarczego
mierzonego PKB na osobę. Najmniejszą wartość PKB per capita w bazie danych odnotowano w przypadku Bułgarii w 1999 r., zaś największą w przypadku Norwegii w 2007 r. Wartość odchylenia standardowego potwierdza wysokie
zróżnicowanie danych dla PKB p.c. Średnie udziały przypływów i odpływów
inwestycji w PKB przyjmują zbliżone wartości. Indeks percepcji korupcji wskazuje na różne stopnie skorumpowania analizowanych państw. Najmniejszą wartość, 26 pkt., otrzymała Rumunia w 2002 r., zaś największą wartość, oznaczającą
państwo wolne od korupcji, otrzymała Finlandia w 2000 r. i dwukrotnie Dania
– w latach 1998 i 1999.
Tabela 1. Statystki opisowe wybranych zmiennych
Średnia
PKB per
capita (USD)

33 393,90

Odch. stand.
21 191,30

Min. wielkość
zmiennej w okresie
3 750,49

Maks. wielkość
zmiennej w okresie
91 593,60

Przypływ
inwestycji (%)

5,758

9,089

–16,091

87,442

Odpływ
inwestycji (%)

5,062

9,965

–37,445

76,973

Ind. korupcji
(pkt)

66,44

20,66

26,00

100,00

Źródło: opracowanie własne.

Weryfikacja hipotezy postawionej w artykule nastąpiła na podstawie danych
dotyczących korelacji Pearsona (tabela 2) oraz różnic wartości PKB p.c. i indeksu
percepcji korupcji w latach 1998 i 2015 (tabela 3). Korelacja między indeksem
percepcji korupcji a PKB p.c. jest istotna statystycznie (wartość p-value – 0,00)
i wynosi 0,82. Jest to wysoka dodatnia korelacja wskazująca na ścisłe powiązanie
skali korupcji z PKB p.c. Rozwój gospodarczy jest skorelowany ze zmniejszającą
się skalą korupcji. Mierniki dotyczące przypływów i odpływów inwestycji netto mają niskie wartości korelacji z indeksem percepcji korupcji. Obie wielkości
są jednak istotne pod względem statystycznym, ponieważ wartość p-value jest
mniejsza od przyjętej wartości granicznej 0,05. Interesujące jest to, że bardziej
skorelowane ze wskaźnikiem skorumpowania są odpływy inwestycji netto niż
przypływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Oznacza to, że wraz ze wzrostem indeksu percepcji korupcji o 1 pkt przypływy inwestycji wzrosną jedynie
o 0,09% PKB, zaś odpływy inwestycji o 0,33% PKB. Zwalczanie skorumpowania
w kraju wiąże się raczej ze wzrostem inwestycji rodaków za granicą niż z inwestycjami podejmowanymi przez obcokrajowców w kraju.
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Tabela 2. Korelacja Pearsona dla wybranych zmiennych
Indeks percepcji korupcji

PKB per capita

0,8249 (0,0000)

Przypływ inwestycji

0,0999 (0,0380)

Odpływ inwestycji

0,3273 (0,0000)

Źródło: opracowanie własne.

W celu dokładnej weryfikacji postawionej hipotezy sprawdzono, czy wzrost
PKB na mieszkańca w latach 1998–2015 wiązał się ze wzrostem indeksu percepcji korupcji. Ze względu na niską korelację wskaźnika korupcji z miernikami
przypływu i odpływu inwestycji pominięto je w dalszych obliczeniach. W tabeli 3
zamieszczono różnice dotyczące miernika rozwoju gospodarczego i wskaźnika
korupcji między ich wartościami odnotowanymi w 1998 r. i w 2015 r. dla każdego
z 24 wybranych państw osobno. Tylko w przypadku Włoch różnica między poziomami PKB na mieszkańca była ujemna. Wszystkie pozostałe państwa odnotowały wzrost rozwoju gospodarczego mierzonego tym parametrem.
Jeśli chodzi o różnice dotyczące indeksu percepcji korupcji, to ujemne wielkości wystąpiły w przypadku następujących państw: Danii, Finlandii, Islandii, Irlandii, Włoch, Holandii, Norwegii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Jest to dokładnie połowa państw biorących udział w badaniu i poza
Włochami wszystkie z nich osiągnęły wzrost rozwoju gospodarczego w latach
1998–2015. Są to państwa, które miały wyższy produkt krajowy brutto na mieszkańca w 2015 r., tj. powyżej 20 000 USD w stosunku do państw biedniejszych.
W przypadku tych państw nie zaobserwowano pozytywnego skutku w walce z korupcją w połączeniu ze skutkami globalizacji. W przypadku państw słabiej rozwiniętych, tj. Bułgarii, Rumunii, Turcji, Łotwy, Węgier, Polski, Estonii i Słowacji,
zauważalnemu pozytywnemu efektowi w walce z korupcją towarzyszy również
wzrost miernika rozwoju gospodarczego. Wszystkie te państwa, poza Turcją, są
członkami Unii Europejskiej. Możliwe zatem, że wraz z zachodzącymi procesami
globalizacyjnymi w państwach słabiej rozwiniętych nastąpiła redukcja skorumpowania społeczeństwa. Postawiona hipoteza została częściowo potwierdzona.
Tabela 3. Różnice dla wybranych mierników między 1998 r. a 2015 r.
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Państwo

Różnica PKB p.c.
(USD)

Różnica
korupcji
(pkt)

Państwo

Różnica PKB p.c.
(USD)

Różnica
korupcji
(pkt)

Austria

8 325,35

1

Łotwa

7 960,24

28

Bułgaria

3 551,25

12

Holandia

8 208,24

–3

Czechy

7 050,62

8

Norwegia

11 067,73

–3

Dania

5 521,87

–9

Polska

6 776,52

16

Estonia

8 485,24

13

Portugalia

1 752,90

–2

Finlandia

8 461,59

–6

Rumunia

4 735,12

16

Francja

5 031,83

3

Słowacja

8 315,98

12

Niemcy

9 008,96

2

Hiszpania

4 280,42

–3

Węgry

4 730,38

1

Szwecja

14 067,33

–6

Islandia

11 523,94

–14

Szwajcaria

11 200,59

–3

Irlandia

19 935,25

–7

Turcja

3 622,118

8

Włochy

– 669,34

–2

Wlk. Brytania

8 160,952

–6

Źródło: opracowanie własne.

Analizując przypadek Polski, można zauważyć, że począwszy od 2005 r.,
nastąpił wyraźny wzrost indeksu percepcji korupcji (rysunek 1). Polska 1 maja
2004 r. przystąpiła do Unii Europejskiej, zaś 21 grudnia 2007 r. została włączona
do strefy Schengen. Pogłębiająca się współpraca gospodarcza między państwami
europejskimi a Polską w tym okresie doprowadziła do zwiększenia się otwartości naszej gospodarki. W latach 1998–2015 PKB na osobę w Polsce wzrosło
o 6776,52 USD, zaś wskaźnik percepcji korupcji zwiększył się o 16 pkt. Widoczne pozytywne skutki w walce z korupcją są połączone z jednoczesnym zwiększeniem otwartości gospodarki oraz zacieśnianiem integracji z państwami należącymi do Unii Europejskiej.
Rysunek 1. Wskaźnik percepcji korupcji (pkt) w latach 1998–2015 dla Polski
70
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Transparency International.

Badanie to nie jest jednak wolne od wad. Po pierwsze, przeprowadzono je na
podstawie syntetycznego miernika percepcji korupcji. Indeks percepcji korupcji,
mimo że jest uważany przez naukowców za dobry miernik korupcji w sferze publicznej i na jego podstawie przeprowadzane są liczne badania, nie jest w pełni
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doskonały. Należy podkreślić, że korupcja to przykład zjawiska, które nie może
być w pełni obiektywnie zmierzone: miary, wskaźniki korupcji często bazują na
subiektywnych odczuciach i przekonaniach, a dotarcie do danych ilościowych dotyczących rozmiarów korupcji ze zrozumiałych powodów jest niezmiennie trudne
(Walczak-Duraj 2010, s. 264). Przyczyną tego stanu jest tajność towarzysząca
transakcjom korupcyjnym. Po drugie, analizie poddano jedynie miernik rozwoju
gospodarczego oraz wskaźniki przepływu kapitału. Nie przeanalizowano wszystkich miar sugerowanych w literaturze, dotyczących m.in. rozwoju konkurencyjności gospodarki czy przepływu informacji. Mierniki te nie zostały uwzględnione
w analizie ze względu na brak danych dotyczących wybranych 24 państw w analizowanym okresie.

Zakończenie
Korupcja, pomimo zachodzących na świecie przemian gospodarczych i kulturowych, nie została wyeliminowana z życia ludności. Istnieje poziom korupcji,
który jest akceptowany przez rządzących i społeczeństwo. Co więcej występuje
niezerowy poziom korupcji, który sprzyja rozwojowi gospodarczemu. Wynika to
z faktu, że korupcja – poza negatywnymi skutkami – ma również pozytywne następstwa.
Powyższa praca prezentuje analizę literatury i badań dotyczących relacji
zachodzących między procesami globalizacyjnymi a korupcją. Na podstawie
wniosków płynących z literatury postawiono hipotezę o współzależności między
rozwojem gospodarczym wynikającym z globalizacji a zmniejszającym się skorumpowaniem. Na przykładzie bazy danych dotyczących 24 państw europejskich
wykazano, że w przypadku krajów słabiej rozwiniętych wzrost rozwoju gospodarczego wiązał się ze zmniejszeniem korupcji. Obserwowany jest zatem spadek
przyzwolenia na korupcję w sferze publicznej (Elliott 1997, s. 8).
Procesy globalizacyjne nie spowodowały zaniku korupcji, czego można by
było się spodziewać po zacieśnianiu więzi między narodami. W wyniku globalizacji następuje otwarcie się gospodarek na współpracę. Ta większa otwartość powinna wymuszać również większą przejrzystość transakcji na globalnym rynku.
Wydaje się jednak, że korupcja wpasowała się w te procesy i transakcje – występuje ona w obecnej rzeczywistości gospodarczej, również w przypadku interesów międzynarodowych. Przykładem może być skorumpowanie działaczy FIFA
w ostatnich latach. Niewątpliwie procesy globalizacyjne nie wyeliminują zjawiska korupcji, lecz mogą doprowadzić do jej globalnego zmniejszenia lub zmiany
jej percepcji.
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Streszczenie
Korupcja jest obecna w społeczeństwach od czasów starożytnych. Rozwój gospodarczy i ewoluowanie kultur nie wyparły jej. Należy zatem zadać pytanie: czy
globalizacja wspiera korupcję? W artykule zaprezentowano przegląd literatury,
który wskazuje na niejednoznaczną odpowiedź na to pytanie. Przeprowadzono
analizę statystyczną wybranych wielkości makroekonomicznych w porównaniu
do Indeksu Percepcji Korupcji. Wyniki wskazały, że w przypadku państw rozwijających się wzrost rozwoju gospodarczego wiązał się ze zmniejszeniem skorumpowania, jednak go nie wyeliminował. Należy wnioskować, że istnieje poziom
korupcji akceptowany przez rząd i społeczeństwo.
Słowa kluczowe: korupcja, globalizacja, rozwój gospodarczy, inwestycje

Summary
Does globalization support corruption?
Corruption has been present in societies since ancient times. Economic development and the evolution of culture did not result in elimination of corruption.
Therefore, you should ask the question: does globalization promote corruption?
The article presents a literature review that points to an ambiguous answer to this
question. Statistical analysis of selected macroeconomic values are compared to
the Corruption Perceptions Index. The results indicated that, for developing countries, increasing economic growth was associated with a decrease in corruption,
but it is not eliminated. It must be concluded that there is a level of corruption that
is accepted by governments and society.
Keywords: corruption, globalization, economic development, investment
JEL: D73, O11
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Znaczenie credit ratingu kraju emitującego
skarbowe papiery wartościowe w procesie
zarządzania długiem publicznym
Paweł Tobera*1

Wstęp
Proces efektywnego zarządzania długiem publicznym jest obecnie niezwykle
skomplikowany. Państwo, jako jeden z największych podmiotów obecnych na
rynkach finansowych, staje przed zadaniem zdobycia środków na pokrycie własnego zadłużenia w ramach istniejących uwarunkowań rynkowych. Zasadniczym
celem w zakresie zarządzania długiem danego kraju jest maksymalne ograniczenie poziomu kosztów obsługi zadłużenia. Koszty obsługi długu są główną pozycją obciążającą stan finansów publicznych w większości budżetów krajowych na
świecie. Państwo konkuruje zatem w tym zakresie zarówno z podmiotami prywatnymi, jak i innymi krajami o środki finansowe, które pozwolą pokryć to zadłużenie. Potencjalni inwestorzy zainteresowani papierami skarbowymi danego
kraju w pierwszej kolejności chcą zdobyć klarowną informację o wiarygodności kredytowej kraju emitenta. W takiej sytuacji istotnego znaczenia nabiera tzw.
credit rating, czyli ocena wiarygodności kredytowej, która informuje potencjalnych inwestorów o sytuacji ekonomicznej danego kraju oraz o poziomie ryzyka,
jaki wiąże się z nabyciem papierów wartościowych emitenta. Ocena ta pozwala
zweryfikować bezpieczeństwo inwestowania w papiery skarbowe danego kraju
i ograniczyć ryzyko niewypłacalności. Ostatnie światowe załamanie gospodarcze
ujawniło wady procesu przyznawania ratingu zarówno w odniesieniu do państw,
jak i podmiotów prywatnych. Tak zwana „wielka trójka” agencji ratingowych,
która zdominowała ten segment, w dużym stopniu przyczyniła się do chaosu na
rynkach finansowych, nadając błędne oceny poszczególnym podmiotom. Celem
późniejszych regulacji prawnych wprowadzonych do procesu nadawania ratingu
oraz dotyczących funkcjonowania agencji było ograniczenie ryzyka przyznania
* Paweł Tobera – magister, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Fi-

nansów Publicznych, e-mail: pawelt5@vp.pl.
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błędnego ratingu. Miało to szczególne znaczenie, jeśli chodzi o postrzeganie przez
inwestorów możliwości lokowania wolnych środków na podstawie wiarygodności kredytowej danego kraju. Można powiedzieć, że atrakcyjność skarbowych
papierów wartościowych w głównej mierze wynika z pozytywnej oceny agencji
ratigowych. Im wyższa ocena, tym mniejsze problemy ma dany kraj ze sprzedażą
swoich papierów dłużnych, których oprocentowanie maleje na rynku. To z kolei
pozwala na osiągnięcie zakładanego celu, jakim jest maksymalne ograniczenie
poziomu kosztów obsługi zadłużenia.
Niniejszy artykuł dotyczy wpływu credit ratingu na możliwość ograniczenia
kosztów obsługi zadłużenia. Nadrzędnym celem jest próba potwierdzenia występowania zależności między poziomem kosztów obsługi długu a credit ratingiem wybranych krajów Unii Europejskiej (UE), które są głównymi pożyczkobiorcami na
rynku finansowym. Hipoteza badawcza brzmi: credit rating miał wpływ na wzrost
kosztów obsługi długu publicznego w wybranych krajach UE w latach 2011–2015.
Sytuację krajów UE w tym zakresie poddano analizie porównawczej, wykorzystując dostępne dane statystyczne i oceny przyznane przez główne agencje.

Geneza i zasady funkcjonowania agencji ratingowych
Wraz z rozwojem ogólnoświatowego rynku finansowego coraz większą wagę zaczęto przywiązywać do bezpieczeństwa inwestowanego kapitału. Uczestnikami
rynku finansowego są różne podmioty wywodzące się z wielu państw, reprezentujące różne branże i mające zróżnicowaną zdolność kredytową, dlatego pojawił
się problem związany z oceną wiarygodności oferowanego instrumentu finansowego oraz jego emitenta. Informacje o tych kluczowych dla inwestora elementach
w znacznej mierze pomogłyby ocenić zdolność emitenta do terminowego regulowania zobowiązań. Stworzenie uniwersalnego, obiektywnego, taniego i aktualnego narzędzia służącego do oceny poziomu ryzyka inwestycyjnego i umożliwiającego szybkie porównanie wiarygodności podmiotów rynku finansowego było
więc naturalną konsekwencją takiego stanu rzeczy. Narzędziem tym jest credit
rating – stosuje się go obecnie na zmiennych rynkach finansowych, w przypadku
których niemal wszystkie decyzje inwestorów poprzedzone są analizą ocen ratingowych, a proces ratingu uwzględniany jest w większości przepisów prawnych
dotyczących zasad bezpieczeństwa na rynku finansowym (Wojtas 2014, s. 31).
Wraz z upływem lat potrzeba wykorzystywania ocen ratingowych doprowadziła do powstania wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych zajmujących się
profesjonalną oceną ryzyka inwestycyjnego, tzw. agencji ratingowych.
Głównym celem nadawania credit ratingu jest uporządkowanie podmiotów
i emitowanych przez nie instrumentów finansowych pod względem ryzyka niewypłacalności. Pozwala to inwestorom na porównanie wiarygodności podmiotów
w obrębie danego państwa, a także w skali międzynarodowej. Ocena obejmuje
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miarę stabilności podmiotu pożyczającego, weryfikuje ryzyko jego niewypłacalności, jest poparta odpowiednimi argumentami i reputacją agencji ratingowej
(Brylak 2011, s. 47).
Rynek agencji ratingowych jest rynkiem typowo oligopolistycznym. Szacuje
się, że na świecie zarejestrowanych jest kilkadziesiąt agencji ratingowych, jednak
większość z nich ma jedynie znaczenie lokalne, a w środowisku międzynarodowym liczą się trzy: Standard & Poor’s (S&P), Moody’s Corporation oraz Fitch
Ratings (Bielecki 2010, s. 10). Władza i wpływy agencji ratingowych są ogromne,
ponieważ na ich ocenach opierają się nie tylko rynki instrumentów dłużnych, ale
również władze nadzorcze i banki centralne. Udział trzech wielkich międzynarodowych agencji w rynku ocen ratingowych jest szacowany na ok. 95%. Siła
oddziaływania tych agencji związana jest zwłaszcza ze znaczeniem ocen ratingowych w ustawodawstwie nadzorczym. Towarzystwa ubezpieczeniowe czy fundusze emerytalne mogą inwestować w papiery wartościowe o odpowiednim ratingu.
Banki muszą zabezpieczać kapitałem własnym pozycje w papierach wartościowych w zależności od ratingu. Europejski Bank Centralny kieruje się ratingiem,
gdy banki komercyjne chcą wykorzystać papiery wartościowe jako zabezpieczenie dla zapewnienia sobie płynności (Żabińska 2012, s. 30).
Historia agencji ratingowych sięga XIX w. W Stanach Zjednoczonych rozwijał
się wtedy przemysł związany z budową kolei transkontynentalnych i fabryk przemysłu ciężkiego. Potrzebna była wówczas obiektywna ocena, przeprowadzana przez
niezależne podmioty, zdolności płatniczej spółek emitujących papiery wartościowe
w celu pozyskania kapitału na te inwestycje; transport kolejowy miał strategiczne
znaczenie dla funkcjonowania gospodarki (Kalinowski 2009). Początkowo oceną
stanu inwestycji zajmowały się firmy zwane wywiadowniami gospodarczymi, które
określały zdolność kupców do regulowania zobowiązań finansowych.
Pierwsza firma tego rodzaju powstała w Stanach Zjednoczonych w 1841 r.
w odpowiedzi na ówczesny kryzys zaufania na rynkach. W 1860 r. H.V. Poor
opublikował raport dotyczący sytuacji amerykańskich przewoźników kolejowych
i zapoczątkował w ten sposób utworzenie agencji Standard & Poor’s. Od tego
momentu zaczęły się rozwijać agencje zajmujące się oceną ryzyka związanego
z inwestycjami finansowymi, działające w imieniu inwestorów. W 1909 r. rozpoczęła działalność agencja Moody’s. John Moody opracował autorską metodę
oceniania wiarygodności kredytowej i ryzyka bankructwa (ang. default) emitentów w postaci uniwersalnego kodu literowego, który w miarę upływu czasu stał
się ogólnoświatowym standardem. Taki sposób wyrażania syntetycznej opinii
spotkał się z aprobatą uczestników rynku, ponieważ usystematyzował panujący
chaos informacyjny, a wysoki poziom kompetencji specjalistów zaangażowanych
w ich sporządzenie gwarantował jakość i trafność analiz (Michalski 2014, s. 5–6).
Trzecia z wielkich agencji, Fitch, rozpoczęła działalność w 1913 r.
Na szybki rozwój agencji ratingowych na rynku amerykańskim miało wpływ
wiele czynników. Jednym z nich był kryzys gospodarczy i krach giełdowy
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w 1929 r., który skutkował upadłościami przedsiębiorstw oraz utratą oszczędności zainwestowanych w emitowane przez nie obligacje i akcje. Amerykańskie
ustawodawstwo stworzyło warunki do rozwoju działalności ratingowej, a czynnikami wpływającymi na rozwój agencji były szumy informacyjne połączone z coraz większą asymetrią procesów informacyjnych (Dziawgo 2012). Można zatem
uznać, że popyt na usługi agencji ratingowych był konsekwencją jednoczesnego
oddziaływania pięciu następujących czynników (Dittrich 2007, s. 18):
1) wzrostu liczby uczestników rynku i ich anonimowości oraz jednoczesnej tendencji do większej złożoności (skomplikowania) strategii inwestycyjnych;
2) odchodzenia od pozyskiwania środków finansowych przez pośredników
finansowych (ang. disintermediation) i towarzyszącego temu procesowi
przenoszenia ryzyka z banków na rynki kapitałowe poprzez wprowadzenie nowych instrumentów (innowacji) finansowych umożliwiających sekurytyzację kredytów;
3) wzrostu zadłużenia ze strony państw coraz aktywniej pozyskujących
środki na rynkach kapitałowych;
4) dominacji amerykańskiego rynku kapitałowego w skali ogólnoświatowej, co wiązało się z wyznaczeniem przez niego powszechnie akceptowanych standardów;
5) pojawienia się regulacji prawnych odnoszących się do problematyki credit ratingu.
Obecnie agencje ratingowe są integralną częścią międzynarodowego rynku
finansowego. Stanowią pomost między emitentami a inwestorami oraz między
samymi inwestorami (Elkhoury 2008). Prestż agencji ratingowych determinują
następujące cechy (Boot, Tood 2006, s. 81):
1) obiektywność i rzeczowość: równe traktowanie wszystkich podmiotów
poddanych analizie i niepodleganie presji podmiotów, które chciałyby
wykorzystać rating do publicznego potwierdzenia swojej wartości;
2) niezawodność i wiarygodność: stałość i niezmienność kryteriów oceny
wszystkich podmiotów w ramach danej branży oraz w czasie;
3) profesjonalizm: oparty na fachowej wiedzy analityków oraz poprawności
i wiarygodności wykorzystywanych danych;
4) etyka i dyskrecja metod pracy: odróżnia agencje ratingowe od innych
instytucji zajmujących się badaniem sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych; agencje mają pełny dostęp do postanowień zarządu, wewnętrznych systemów sprawozdawczości badanych podmiotów, informacji o ich planach strategicznych itp.;
5) niezależność: zapewnienie sobie przez agencję statusu prawnego i gospodarczego gwarantującego jej odporność na wszystkie wpływy ze strony badanych podmiotów, organów państwowych i innych, np. zrzeszeń
konsumenckich, lobby branżowych.
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Ocena ratingowa powinna się charakteryzować niezależnością i obiektywnym oszacowaniem ryzyka kredytowego podmiotu zaciągającego dług na rynku
finansowym. Modele wykorzystywane do ustalenia ratingu opierają się najczęściej na przydzielaniu ocen punktowych wydzielonym czynnikom opiniotwórczym. Suma punktów jest odnoszona do skali właściwej dla przyjętego modelu, a otrzymany wynik jest przyporządkowywany do właściwej oceny (ratingu)
w zapisie literowym. Każda z agencji stosuje własne systemy ocen, ale różnią się
one w niewielkim stopniu, co ułatwia porównywalność wyników analiz na rynku
międzynarodowym. Tabela 1 prezentuje szczegółową metodologię ocen przyznawanych przez trzy największe agencje.
Tabela 1. Metodologia przydzielania credit ratingu w trzech największych agencjach ratingowych
Standard & Poor’s

Fitch Ratings

K

K

D

Moody’s
D

K

D
Aaa

AAA

AAA
A-1 +

Ocena
inwestycyjna

AA+
AA

F1

AA

Prime-1

AA–

AA–
A-1

A+
F2

B-1
B-2

BBB

C

BBB+
F3

BBB

Prime-3

A3
Baa1
Baa2
Baa3

BBB–
BB+

Ba1

BB

BB

Ba2

BB–

Ba3

B+

B1

BB–

B

B

B

B–
CCC

B–
CCC

CC

C

C
D

Prime-2

BBB–
BB+

B+
B-3

A
A–

BBB+
A-3

Aa3
A2

A
A–

Aa2
A1

A+

A-2

Ocena
spekulacyjna

AA+

Aa1

D

D

Not prime

B2
B3
Caa

CC

Caa

C

Ca

D

C

K – rating krótkoterminowy; D – rating długoterminowy
Źródło: Marcinkowska (2009).
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Sposób doboru poszczególnych miar nie jest jednolity, co oznacza, że porównywanie wartości przypisanych tym samym podmiotom ocenianym przez różne
organizacje może niekiedy skutkować przekazaniem inwestorom sprzecznego
sygnału. Wynika to z faktu, że agencje ratingowe mogą mieć różne metodologie
badawcze, a także zróżnicowany dostęp do informacji, co może istotnie wpłynąć
na samą ocenę oraz dynamikę podejmowanych w tym zakresie zmian. Ratingi
są kombinacją kodów, które mogą składać się z cyfr, liter oraz znaków (plus „+”
i minus „–”) (Wankel 2009). Główne agencje ratingowe przyznają oceny w dwóch
kategoriach – inwestycyjnej oraz spekulacyjnej. Pierwsza oznacza relatywnie niższe ryzyko niewypłacalności, a druga w wielu przypadkach jest ostrzeżeniem dla
inwestorów, informującym o relatywnie wysokim poziomie ryzyka (Marcinkowska 2009). Jeśli chodzi o ocenę zdolności poszczególnych gospodarek do spłaty
zobowiązań, to w procesie przyznawania ocen (ratingów) w pierwszej kolejności
brane są pod uwagę takie determinanty jak (Elkhoury 2009): czynniki polityczne, czynniki ekonomiczne, elastyczność polityki fiskalnej i monetarnej oraz skala
długu i tempo jego przyrostu. W przypadku gospodarek należy zwrócić uwagę na
fakt, że niejednokrotnie czynniki polityczne oraz ekonomiczne są ze sobą skorelowane na wielu płaszczyznach. Ocena ratingowa ma fundamentalne znaczenie,
jeśli chodzi o proces efektywnego zarządzania długiem publicznym.

Istota credit ratingu w procesie zarządzania
długiem publicznym
Deficyt budżetowy jest immanentną cechą większości gospodarek na świecie. Finansowanie deficytu budżetowego za pomocą długu polega na zaciąganiu kredytów, pożyczek lub emitowaniu przez odpowiednie agendy rządowe (w zależności
od przyjętego w danym kraju modelu zarządzania długiem publicznym) krótkoi długoterminowych skarbowych instrumentów dłużnych w celu sfinansowania
wydatków państwa, które nie mają pokrycia w dochodach budżetowych. Według
D. Czechowskiej dług publiczny wydaje się najlepszym sposobem finansowania
deficytu budżetowego. Po pierwsze, dług – w odróżnieniu od emisji dodatkowego
pieniądza – nie powoduje bezpośrednich skutków inflacyjnych. Po drugie, może
być zaciągany przy użyciu różnych instrumentów (kredytów, emisji bonów lub
obligacji skarbowych). Dzięki temu dług staje się aktywnym instrumentem realizacji polityki fiskalnej państwa. Po trzecie, nie ma charakteru powszechnego
(w odróżnieniu od podatków) (Czechowska 2010, s. 192–193).
Zaletą długu jako formy finansowania deficytu jest m.in. to, że jest on dobrowolny dla drugiej strony transakcji. Wadą długu są niewątpliwie koszty związane
z jego obsługą. W przeciwieństwie do emisji pieniądza lub zwiększenia obciążeń podatkowych zaciągnięcie długu wymaga poniesienia wydatków związanych
nie tylko ze zwrotem jego wartości nominalnej, ale również z wypłatą należnych
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inwestorom odsetek. Odsetki te księgowane są w budżecie państwa jako wydatki. Zwiększają tym samym wartości deficytów budżetowych w kolejnych latach.
To emitent (odpowiednie agendy rządu centralnego), zaciągając zobowiązanie,
decyduje o warunkach jego spłaty, terminach zapłaty odsetek itd. Dzięki temu
możliwa jest strategia minimalizowania kosztów obsługi długu. Zaciągając dług,
rząd centralny zabezpiecza nie tylko pokrycie istniejącego deficytu, lecz również
bieżące potrzeby pożyczkowe (Dębski 1997).
Zarządzanie długiem publicznym to jeszcze mało znany obszar finansów
publicznych, często traktowany fragmentarycznie. Niewątpliwie ma on jednak
ogromne znaczenie dla wielu krajów, szczególnie tych o wysokim poziomie uzależnienia finansowania budżetu władz publicznych od rynku finansowego. Zarządzanie długiem publicznym jest konsekwencją pojawienia się w finansach
publicznych problemu zadłużenia, a tym samym kosztów i ryzyka jego obsługi.
J. Tobin jako jeden z pierwszych wprowadził w literaturze termin „polityka zarządzania długiem”, podkreślając jej rolę w stabilizowaniu makroekonomicznym.
Autor postulował przyjęcie podwójnego kierunku działań zarządzania długiem,
a więc w celu stabilizacji oraz minimalizacji kosztów zgromadzonego zasobu
długu. J. Tobin sugerował m.in. odpowiednie dopasowanie struktury długu, czyli
emisję skarbowych obligacji długoterminowych (Tobin 1963, s. 175–194). Inne
podejście prezentuje G. Wheeler, który określa zarządzanie długiem publicznym
jako proces formułowania oraz wprowadzania strategii w celu finansowania potrzeb pożyczkowych, osiągania celów związanych z kosztem i ryzykiem obsługi
zadłużenia oraz innych celów, takich jak rozwój i utrzymanie wydajnego rynku
skarbowych papierów wartościowych (Wheeler 2003, s. 4).
Dla osiągnięcia głównego celu zarządzania długiem publicznym, jakim jest
niewątpliwie ograniczenie kosztów obsługi zadłużenia, istotna jest ocena ratingowa kraju emitenta skarbowych papierów wartościowych. Z perspektywy inwestora credit rating jest „szybką”, porównywalną miarą, określającą relatywne
ryzyko niewywiązania się w terminie ze zobowiązań emitentów z całego świata.
Relatywność ta polega na tym, że credit rating jest względną miarą ryzyka, rozpatrywaną w odniesieniu do innych walorów. Jest to subiektywna opinia agencji
ratingowej o wiarygodności finansowej podmiotu czy też o ryzyku związanym
z nabyciem danych papierów wartościowych. Uzyskanie pozytywnej oceny istotnie ułatwia tańsze pozyskanie kapitału za pomocą emisji instrumentów dłużnych,
zatem obie strony transakcji minimalizują związane z nią koszty, m.in. dotarcia
do informacji, wyróżnienia się na tle konkurencyjnej oferty, dywersyfikacji portfela inwestycyjnego czy obiektywnej weryfikacji podjętych przez dłużnika działań (Dziawgo 2010, s. 97). Posiadanie oceny ratingowej związane jest z wieloma
korzyściami, jakie emitent, w tym przypadku dany kraj, może odnieść na rynkach
finansowych, wypuszczając kolejne serie skarbowych papierów wartościowych.
Te najważniejsze prezentuje tabela 2.
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Tabela 2. Korzyści dla podmiotu wynikające z posiadania credit ratingu
Korzyści wymierne

Korzyści niewymierne

obniżenie kosztów kredytów bankowych

zaufanie uczestników rynku

obniżenie oprocentowania nowych emisji
obligacji

prestiż, kształtowanie wizerunku

umożliwienie elastycznego, efektywnego
zarządzania finansami przez jakość
wzrost prawdopodobieństwa sukcesu emisji
dłużnych papierów wartościowych
obniżenie kosztu pozyskania środków dzięki
zwiększeniu płynności obrotu

ułatwienie rozmów z zagranicznymi instytucjami finansowymi
zachęcanie inwestorów do inwestycji
bezpośrednich w regionie
promocja w skali krajowej, względnie
międzynarodowej
poszerzenie kręgu inwestorów
ułatwienie kontaktów z inwestorami
kontrola działań zarządów firm, władz
zweryfikowanie działalności zarządów firm
przed właścicielami

Źródło: Dziawgo (2010, s. 97).

Ocena ta ma zasadniczy wpływ na postrzeganie danego kraju przez potencjalnych inwestorów, co przyczynia się do znacznego ograniczenia kosztów ponoszonych w związku z emisją papierów wartościowych. Rynek dłużnych papierów
wartościowych, w szczególności rynek obligacji, opiera się na relacjach między
inwestorami i emitentami obligacji. W szerszym zakresie można mówić o relacjach
pomiędzy inwestorami zarówno prywatnymi, jak i instytucjonalnymi (np. funduszami inwestycyjnymi czy bankami) a podmiotami, które poszukują źródeł finansowania swojej działalności. Agencje ratingowe pełnią funkcję pomostu między tymi
stronami. Publikując oceny wiarygodności kredytowej, dostarczają one inwestorom
informacji o kondycji finansowej podmiotów emitujących obligacje bądź zaciągających kredyty. Niepewność co do jakości emitowanych instrumentów dłużnych lub
jakości emitenta jest istotną cechą rynku finansowego (Bobrek 2016, s. 43).
Jednym z głównych czynników branych pod uwagę przy wycenie nowych
emisji obligacji jest wiarygodność kredytowa emitenta. Z reguły najwyższe oceny
ratingowe spośród danych podmiotów krajowych mają rządy, ponieważ – przynajmniej teoretycznie – rząd zawsze może podnieść podatki, aby wywiązać się ze
swoich zobowiązań. Obligacje, które zostały zakwalifikowane do stopnia spekulacyjnego, tzn. nieinwestycyjnego, określa się mianem obligacji śmieciowych12
Rynek obligacji śmieciowych przeżył swój rozkwit w latach 80. XX w. za sprawą Michaela Milkena – pracownika działu obligacji banku inwestycyjnego Drexel Burnham Lambert. Ideą Milkena
była nie sprzedaż obligacji przedsiębiorstw bankrutujących (tzw. fallen angels), lecz sprzedaż długu
przedsiębiorstw o wysokim, lecz dobrze skalkulowanym ryzyku. Stąd częstym motywem emisji
obligacji śmieciowych stały się operacje wykupu lewarowanego. Źródłem sukcesu banku Drexel
i zespołu Milkena było zobowiązanie do odkupu i sprzedaży obligacji, których emisje zagwarantował bank. Płynność na rynku wtórnym zaowocowała lojalnością klientów.
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(junkbonds). W wielu przypadkach obligacje śmieciowe mają wysokie rentowności, aby przyciągnąć inwestorów. Rating kredytowy przyznany przez agencję
wskazuje zatem na siłę finansową emitenta lub ryzyko jego niewypłacalności.
Odgrywa on dużą rolę w ustalaniu wysokości płatności kuponowych. Tak więc
10-letnia obligacja wyemitowana przez rząd amerykański będzie mieć wyższy
rating kredytowy i niższą stopę odsetek niż podobny instrument wyemitowany
przez prywatne przedsiębiorstwo. Instrumenty gwarantowane przez rządy cechują
się zazwyczaj najwyższym ratingiem. Jednak niektóre z rządów, ze względu na
sytuację finansową w ich kraju lub brak stabilności politycznej, są klasyfikowane
na niższych stopniach ratingowych. Zmiana ratingu kredytowego danego państwa
ma wpływ na cenę całego niespłaconego jeszcze długu (Golec 2001, s. 285).

Analiza poziomu credit ratingu oraz kosztów obsługi
długu publicznego w wybranych krajach Unii Europejskiej
Credit rating jest powszechnie wykorzystywany przez inwestorów jako miara
rentowności. Można powiedzieć, że pokazuje ona, jak wysokiej premii za ryzyko
powinni oni wymagać, aby skompensować relatywnie wyższe ryzyko poniesienia
straty w wyniku niespłacenia zobowiązania w terminie. Dotyczy to zarówno rynku
pierwotnego – w przypadku emisji nowych instrumentów przez emitenta – jak i rynku wtórnego. Rentowność rośnie wraz z obniżaniem się credit ratingu, a dodatkowo
im niższa ocena, tym większe fluktuacje cen na rynku wtórnym (Estrella 2000).
Analizując średni poziom relacji kosztów obsługi długu do PKB w wybranych
krajach Unii Europejskiej o dominującym udziale skarbowych papierów wartościowych w pokrywaniu długu publicznego, można zauważyć trwałą tendencję do
powolnego ograniczania tej relacji. Wyjątkiem była Irlandia, w przypadku której
średni poziom kosztów obsługi długu wzrósł z 3,2% PKB w 2011 r. do 3,4% PKB
w 2015 r. Do krajów o największym poziomie kosztów możemy zaliczyć: Węgry,
Rumunię, Maltę, Słowenię oraz Litwę. Do grupy państw o najniższym udziale
kosztów obsługi możemy zaliczyć: Estonię, Łotwę, Szwecję, Finlandię, Holandię oraz Danię. Polska w badanym okresie znacznie zredukowała średni poziom
kosztów obsługi długu – o 1,3 pkt proc., co było jednym z najlepszych wyników
w tej grupie (tabela 3).
Tabela 3. Średnie koszty obsługi długu w wybranych krajach UE w latach 2011–2015 (jako % PKB)
Belgia

2011

2012

2013

2014

2015

3,5

3,6

3,3

3

2,8

Bułgaria

4,8

4,6

3,7

3,3

2,8

Czechy

3,5

3,4

3,1

3

2,8

Dania

3

2,9

2,4

2,2

2,1
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2011

2012

2013

2014

2015

Estonia

2

2,2

1,6

1,1

1

Irlandia

3,2

3,3

3,7

3,7

3,4

Hiszpania

3,9

4

3,9

3,5

3,1

Francja

3,2

3,1

2,7

2,5

2,3

Włochy

4,2

4,5

4

3,5

3,2

Łotwa

1,8

1,9

1,8

1,6

1,5

Litwa

5

5

4,5

4

3,7

Węgry

5,3

5,4

5,6

5,5

4,8

Malta

4,5

4,4

4,3

4,3

4,1

Holandia

3

2,5

2,2

2,1

1,8

Polska

4,9

4,9

4,5

4

3,6

Portugalia

4

3,8

3,3

3,8

3,6

Austria

3,8

3,7

3,5

3

2,8

Rumunia

5,2

5,1

4,8

4,4

4,4

Słowenia

4,2

4,1

4,9

4,9

4

Słowacja

4

4

3,2

3,6

3,5

Finlandia

2,3

2,2

1,8

1,7

1,5

Szwecja

2,2

2,2

1,9

1,6

1,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat (09.10.2016).

Analiza ocen ratingowych oraz poziom rentowności 10-letnich obligacji
państw UE wykazują dosyć bliską zależność. Potwierdza to wcześniejsze założenie, zgodnie z którym poziom rentowności papierów skarbowych, za pomocą
których zaciągany jest dług publiczny, wynika w znacznym stopniu z oceny
ratingowej. Szczególnie widoczne staje się to w przypadku dwóch skrajnych sytuacji. Biorąc pod uwagę Niemcy (ocena kredytowa długu rządowego kształtowała się na najwyższym poziomie wiarygodności kredytowej wszystkich trzech
głównych agencji ratingowych – potrójne A), można zauważyć trwałą relację
obniżania się poziomu rentowności 10-letnich obligacji w latach 2011–2014,
z poziomu 2,61% do 1,16%. Odmienną sytuację można zauważyć w przypadku
Grecji, której credit rating kształtował się na najniższym poziomie ze wszystkich analizowanych państw. Poziom rentowności greckich obligacji znacznie
się zmniejszył, jednak i tak pozostał na najwyższym poziomie wśród badanych
państw (tabele 4, 5).
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Tabela 4. Ocena kredytowa długu rządowego wybranych państw UE w latach 2011 i 2015 r.
2011

2015

Moody’s

Standard
& Poor’s

Fitch

Moody’s

Standard
& Poor’s

Fitch

Austria

Aaa

AAA

AAA

Aaa

AA+

AA+

Belgia

Aa1

AA

AA+

Aa3

AA

AA

Bułgaria

Baa2

BBB

BBB

Baa2

BB+

BBB–

Cypr

Baa3

BBB

BBB

B3

B+

B–

Czechy

A1

AA–

A+

A1

AA–

A+

Dania

Aaa

AAA

AAA

Aaa

AAA

AAA

Estonia

A1

AA–

A+

A1

AA–

A+

Finlandia

Aaa

AAA

AAA

Aaa

AA+

AAA

Francja

Aaa

AAA

AAA

Aa2

AA

AA

Grecja

Ca

CC

CCC

Caa3

CCC+

CCC

Hiszpania

A1

AA–

AA–

Baa2

BBB

BBB+

Holandia

Aaa

AAA

AAA

Aaa

AA+

AAA

Irlandia

Ba1

BBB+

BBB+

Baa1

A+

A–

Litwa

Baa1

BBB

BBB

Baa1

A–

A–

Luksemburg

Aaa

AAA

AAA

Aaa

AAA

AAA

Łotwa

Baa3

BB+

BBB–

A3

A–

A–

Malta

A2

A

A+

A3

BBB+

A

Niemcy

Aaa

AAA

AAA

Aaa

AAA

AAA

Polska

A2

A–

A–

A2

A–

A–

Portugalia

Ba2

BBB–

BB+

Ba1

BB+

BB+

Rumunia

Baa3

BB+

BBB–

Baa3

BBB–

BBB–

Słowacja

A1

A+

A+

A2

A+

A+

Słowenia

Aa3

AA–

AA–

Baa3

A–

BBB+

Szwecja

Aaa

AAA

AAA

Aaa

AAA

AAA

Węgry

Ba1

BBB–

BBB–

Ba1

BB+

BB+

Wlk. Brytania

Aaa

AAA

AAA

Aa1

AAA

AA+

Włochy

A2

A

A+

Baa2

BBB–

BBB+

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat (09.10.2016).
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Tabela 5. Rentowność obligacji 10-letnich państw UE w latach 2011–2014
2011

2012

2013

2014

Grecja

15,75

22,500

10,050

6,93

Włochy

05,42

5,49

4,32

2,89

Portugalia

10,24

10,550

6,29

3,75

Irlandia

9,60

6,17

3,79

2,37

Cypr

5,79

7,00

6,50

6,00

Belgia

4,23

3,00

2,41

1,71

Hiszpania

5,44

5,85

4,56

2,72

Francja

3,32

2,54

2,20

1,67

Strefa euro

4,41

4,01

2,99

2,04

Wlk. Brytania

2,87

1,74

2,03

2,14

UE

4,31

3,74

2,96

2,21

Austria

3,32

2,37

2,01

1,49

Słowenia

4,97

5,81

5,81

3,27

Węgry

7,64

7,89

5,92

4,81

Niemcy

2,61

1,50

1,57

1,16

Malta

4,49

4,13

3,36

2,61

Holandia

2,99

1,93

1,96

1,45

Finlandia

3,01

1,89

1,86

1,45

Słowacja

4,45

4,55

3,19

2,07

Polska

5,96

5,00

4,03

3,52

Dania

2,73

1,40

1,75

1,32

Szwecja

2,61

1,59

2,12

1,72

Czechy

3,71

2,78

2,11

1,58

Litwa

5,16

4,83

3,83

2,79

Łotwa

5,91

4,57

3,34

2,51

Rumunia

7,29

6,68

5,41

4,49

Bułgaria

5,36

4,50

3,47

3,35

Luksemburg

2,92

1,82

1,85

1,34

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat (09.10.2016).
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Badania nad różnicą w oprocentowaniu między emisjami obligacji z różną
oceną wiarygodności finansowej sugerują, że relatywna stopa procentowa między stopniami klasyfikacji credit ratingu ma tendencję do stabilności w czasie.
Oznacza to, że w zależności od sytuacji na rynku zmienia się oprocentowanie
nominalne walorów, ale relacje między nimi nie ulegają istotniejszym zmianom,
zachowując stabilność w czasie. Zmiany credit ratingu przynoszą podmiotowi
konkretne, wymierne skutki finansowe. Obniżenie oceny może nie tylko pogłębić
kłopoty danego państwa w zakresie pozyskiwania środków na pokrycie deficytu,
ale nawet trwale zaburzyć relacje pomiędzy krajem emitentem a potencjalnymi
inwestorami. Zazwyczaj w krótkim okresie na obniżeniu credit ratingu tracą inwestorzy posiadający papiery wartościowe danego podmiotu. Podmiot straciłby
wówczas, gdyby wyemitował nowe papiery wartościowe. Dlatego koszty obsługi zadłużenia podmiotów (których ocena ratingowa została obniżona) w krótkim okresie nie ulegają zazwyczaj istotnemu podwyższeniu. W dłuższym okresie obniżenie credit ratingu przekłada się na wyższe koszty dostępu do kapitału
pozyskiwanego z rynku pierwotnego, zarówno z rynku międzynarodowego, jak
i krajowego, co pociąga za sobą podwyższenie kosztów finansowych podmiotu,
a w rezultacie obniżenie poziomu wyniku finansowego (Dziawgo 2010, s. 89).

Podsumowanie
Rozbudowany system nadawania ocen wiarygodności kredytowej różnym podmiotom prywatnym i państwowym daje możliwość szybkiego oszacowania ryzyka, przed jakim inwestor musi się zabezpieczyć, lokując środki w skarbowych
papierach wartościowych danego kraju. Rating wydaje się idealnym sposobem
uzyskania informacji o danym podmiocie występującym w charakterze emitenta na rynku finansowym. Kraj emitujący papiery wartościowe musi uwzględniać
ocenę ratingową, która bezpośrednio przekłada się na poziom kosztów obsługi
długu publicznego. Im wyższa ocena ratingowa, tym niższy poziom rentowności
obligacji, co z kolei pozwala na spełnienie głównego celu procesu zarządzania
długiem publicznym, jakim jest redukcja kosztów obsługi długu.
Jak wynika z przeprowadzonej analizy, wiele krajów Unii Europejskiej boryka się z problemem wysokich kosztów obsługi długu w porównaniu z PKB,
na które bezpośredni wpływ wywiera postrzeganie tych podmiotów na rynku
finansowym przez pryzmat oceny wiarygodności kredytowej. Można jednak zauważyć, że sytuacja w zakresie kosztów obsługi długu publicznego w różnych
krajach, po okresie kryzysu gospodarczego, powoli się stabilizuje, co potwierdzają wskaźniki obrazujące trwały i stabilny spadek poziomu kosztów obsługi
długu. To samo można powiedzieć o zestawieniu poziomu ocen ratingowych
poszczególnych krajów – widoczny jest wyraźny wzrost udziału państw o ratingu na poziomie inwestycyjnym. Oznacza to, że w ciągu kilku ostatnich lat
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nastąpiła poprawa. Trzeba jednak mieć na uwadze fakt, że proces redukcji kosztów obsługi długu jest niezwykle skomplikowany i długotrwały oraz że zależy
od wielu czynników.
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Streszczenie
Celem artykułu jest przybliżenie kwestii związanych z procesem nadawania ocen
ratingowych i ich wpływem na poziom kosztów obsługi długu publicznego w odniesieniu do kraju jako głównego emitenta skarbowych papierów wartościowych.
Emisja tych instrumentów pozwala na pokrycie stale wzrastającego niedoboru
środków w postaci deficytu budżetowego. Na poziom kosztów obsługi długu duży
wpływ ma ocena ratingowa danego kraju, która dla potencjalnych inwestorów jest
głównym wyznacznikiem poziomu ryzyka związanego z zakupem skarbowych
papierów wartościowych. W pierwszej części opisano genezę powstania agencji ratingowych. Część druga została poświęcona znaczeniu ocen ratingowych
w procesie zarządzania długiem publicznym. Celem części trzeciej jest pokazanie, na przykładzie konkretnych danych historycznych dotyczących wybranych
państw UE, jak rating przekłada się na relację między kosztami obsługi zadłużenia a PKB.
Słowa kluczowe: credit rating, agencje ratingowe, koszty obsługi długu publicznego, obligacje

Summary
The role of the credit rating of a country which issues treasury securities
in the process of public debt management
The article presents the process of credit rating evaluation and its impact on the
cost of managing public debt in reference to the country issuing treasury securities. Issuing these instruments allows constantly growing budget deficits to be
underwritten. The credit rating of the issuing country has a strong influence on the
cost of managing debt, as it becomes the main indicator of the bonds’ risk levels
for potential investors. The first section describes the origins of the rating agencies and the history of establishing the modern rating system. The second section
explains the role of ratings in the process of public debt management. The third
section, using actual historical data from the EU member states, presents how
ratings affect the relation of debt management costs to GDP.
Keywords: credit rating, rating agencies, cost of public debt management, bonds
JEL: G12, H61, H63
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