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Działalność w sieci franchisingowej a rozwój
przedsiębiorczości w dobie globalizacji
Milena Keskin*1

Wstęp
Przedsiębiorczość, aktywizacja zawodowa i rozwój własnej działalności są niezwykle aktualnymi tematami w dzisiejszej ekonomii. Jak się okazuje, nie tylko
międzynarodowe korporacje, ale i mali, lokalni przedsiębiorcy mają ogromny
wpływ na rozwój globalnej gospodarki. W dobie globalizacji rynek lokalny stał
się rynkiem globalnym, a dzięki postępowi technologicznemu, internetowi i ułatwionej współpracy międzynarodowej doszło to internacjonalizacji działań przedsiębiorczych.
Proces globalizacji ekonomicznej, czyli integracja i przeniesienie produkcji
poza granice państw, skutkuje wzrostem liczby międzynarodowych przedsiębiorstw oraz ich rozwojem. W ostatnich latach proces ten nabrał ogromnego tempa, ale jego siła zależy od lokalizacji i dziedziny przemysłu. Niepodważalny jest
jednak fakt, że globalizacja doprowadziła do długotrwałych i nieodwracalnych
zmian w ekonomii międzynarodowej.
Termin „globalizacja” stał się niezwykle popularny na początku lat 90.
XX w., a kojarzy się głównie ze wzrostem integracji i wzajemną zależnością gospodarki światowej (Di Mauro i Dees 2009). Globalizacja w dziedzinie ekonomii
pozwala na integrację produktów finalnych i pośrednich oraz rynków pomiędzy
państwami, a proces ten idzie w parze ze wzrostem liczby międzynarodowych
transakcji ekonomicznych (Prakash i Hart 2000). Dzięki temu dla większości
przedsiębiorstw rynkiem docelowym stał się rynek światowy, a handel międzynarodowy zyskał na znaczeniu (Mróz-Gorgoń 2012). Globalizacja ekonomiczna
to postępujący proces integrowania się krajowych i regionalnych rynków w jeden
globalny rynek towarów, usług i kapitału. Proces ten prowadzi do rosnącego prze* Milena Keskin – magister, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra
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nikania się i scalania się rynków oraz umiędzynarodowienia produkcji, dystrybucji, marketingu i przyjęcia przez firmy globalnych strategii działania (Liberska
2002, s. 17–18). Umiędzynarodowienie gospodarki światowej pociąga za sobą
konieczność ujednolicenia wielu działań wewnątrz przedsiębiorstw działających
w tym zakresie, a krajowe przedsiębiorstwa nieuczestniczące w integracji ryzykują izolację gospodarczą i często odnotowują gorsze wyniki finansowe (Lewandowska 2001, s. 5).
Globalizacja może przyczyniać się do powstawania przedsiębiorstw, w szczególności międzynarodowych sieci, do których należy większość sieci franchisingowych (Mróz-Gorgoń 2012). Wraz z postępem procesu globalizacji franchising
zyskał miano jednej z najpopularniejszych form rozwoju przedsiębiorstwa. Jego
istotą jest możliwość prowadzenia własnej działalności pod znaną i sprawdzoną
marką, korzystając z wiedzy i doświadczenia firmy dawcy idei, inaczej franchisingodawcy.
Ogromnym wyzwaniem dla potencjalnych przedsiębiorców jest zdobycie
funduszy na otworzenie lub rozwój własnej działalności. Coraz trudniej jest też
znaleźć nowatorski pomysł i wejść na nowy rynek, dlatego decydują się oni na
działalność na zasadzie franchisingu, która pozwala skorzystać ze sprawdzonej
i rozpowszechnionej idei. Ułatwia im to dostęp do kapitału finansowego (np.
wsparcie ze strony sieci przy uzyskaniu kredytu bankowego), umiejętności i doświadczenia menedżerskiego czy informacji o lokalnym rynku (Gonzales-Diaz
i Solis-Rodriguez 2012, s. 1–2).
Przeprowadzono wiele dyskusji na temat powiązań postaw przedsiębiorczych
z rozwojem przedsiębiorstw (głównie małych i średnich) czy start-upów technologicznych. Niewiele jednak pisze się o zależnościach między przedsiębiorczością a rozwojem przedsiębiorstw w sieciach franchisingowych (Dada i Watson
2013, s. 790–812). Celem artykułu jest przedstawienie formy współpracy na zasadzie franchisingu jako przykładu postawy przedsiębiorczej. Artykuł prezentuje
także udokumentowane tendencje wzrostu liczby sieci franchisingowych i liczby
jednostek franchisingowych w wybranych krajach. Zawiera szereg komentarzy
i wniosków z obserwacji rozwoju franchisingu na tle procesów globalizacyjnych
na świecie i jego wpływu na postawy przedsiębiorcze. Autorka korzysta głównie
z literatury przedmiotu i danych wtórnych oraz z wiedzy zdobytej podczas prowadzenia badań do pracy doktorskiej na temat franchisingu.

Przedsiębiorczość
W literaturze brakuje jednej powszechnie akceptowanej definicji przedsiębiorczości. Do jej podstawowych cech zalicza się gotowość do założenia i prowadzenia własnej firmy. Ma to ogromne znaczenie w dzisiejszym zglobalizowanym
świecie, bowiem z jednej strony jednostka kreuje własne miejsce pracy, dzięki
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czemu chroni się przed bezrobociem i stwarza szansę samorealizacji. W odniesieniu do całej gospodarki wysoki stopień przedsiębiorczości obywateli zmniejsza
bezrobocie (Turska 2014).
Klasyczne definicje przedstawiają przedsiębiorczość jako proces planowania, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz podejmowania związanego z nią ryzyka (Griffin 2009). Część definicji oddaje wąskie
znaczenie przedsiębiorczości i odnosi się wyłącznie do osób, które otworzyły
własną działalność (Schoon i Duckworth 2012), inne zaś, jak ta stworzona przez
Schumpetera, prezentują o wiele szerszą perspektywę i definiują przedsiębiorczość jako podejmowanie i realizowanie nowych, innowacyjnych przedsięwzięć, co niekoniecznie ma związek z posiadaniem i prowadzeniem własnego
przedsiębiorstwa, ale może przejawiać się zarządzaniem inną firmą lub organizacją (Kaufmann i Dant 1998, s. 7; Lewandowska 2014, s. 163–164; Cosma
i Galceava 2014, s. 446).
Także Sudoł zauważa złożoność definicji przedsiębiorczości i sugeruje, by
patrzeć na to zjawisko z wielu perspektyw: psychologii człowieka, aktualnej sytuacji w organizacjach czy mechanizmów gospodarczych i społecznych w państwie lub grupie państw. Podkreśla też, że rozwój przedsiębiorczości zależy od
uwarunkowań kulturowych (Sudoł 2008, s. 9–26). (W dalszej części artykułu
czytelnik zapozna się szczegółowo z tematyką franchisingu i jego związkiem
z rozwojem przedsiębiorczości oraz tematyką uwarunkowań mających wpływ
na jego rozwój).
Jak pisze Leoński, przedsiębiorczość najczęściej definiuje się jako zdolność
i gotowość do podejmowania i rozwiązywania nowych problemów, umiejętność
wykorzystywania szans i zagrożeń oraz dopasowywania się do zmieniających
się warunków. Inne definicje przedstawiają przedsiębiorczość jako zdolność do
wykonywania jakiejś czynności, np. pracy (ujęcie szersze), lub też jako zespół
cech psychicznych tworzących dobrego przedsiębiorcę (ujęcie węższe) (Leoński
2013). Łatwo zauważyć, że definicje te się uzupełniają. Warto wspomnieć o toczącej się między uczonymi dyskusji o tym, czy działalność na zasadzie franchisingu można uznać za postawę przedsiębiorczą. Grupa uczonych biorąca pod
uwagę definicje przedsiębiorczości, które koncentrują się na innowacyjności
i skłonności do podejmowania ryzyka, jest przeciwna powiązaniu tych dwóch
zjawisk. Ponadto kładzie ona nacisk na fakt, że franchising, mimo oferowania
przedsiębiorcom dostępu do różnorodnych rynków, stawia przede wszystkim na
standaryzację. Z drugiej strony, podążając za definicją Schumpetera, która bierze
pod uwagę również możliwość prowadzenia działalności pod czyimś logo, a tą
zasadą kieruje się franchising, autorka niniejszego artykułu zgadza się z grupą
uczonych (m.in. Adamczyk 1995, s. 14, Dada i Watson 2013) uważających działalność na zasadzie franczyzy2 za przejaw przedsiębiorczości.
W polskiej literaturze przedmiotu pojęcia franchising i franczyza oraz odpowiednio franchisingodawca (-biorca) i franczyzodawca (-biorca) używane są naprzemiennie.

2

66

Adamczyk przedstawia następujący pięcioetapowy model procesu przedsiębiorczości:
1) pomysł innowacyjny,
2) motywacja,
3) środki realizacyjne,
4) realizacja,
5) efekt rynkowy.
Wliczając kilka etapów pośrednich, można powiedzieć, że odzwierciedla to także
model funkcjonowania franchisingu. Również Dada i Watson w badaniu na temat relacji między postawą przedsiębiorczą a działalnością na zasadzie franczyzy dowodzą,
że istnieje istotna zależność między tymi zmiennymi (Dada i Watson 2013, s. 806).
Każde przedsięwzięcie wymaga czasu, dlatego niezwykle ważne są upór
i wytrwałość, a w drodze do sukcesu przedsiębiorcy często przeżywają porażki.
Nie bez przyczyny o ludziach przedsiębiorczych mówi się: wpychają się oknem,
gdy wyrzucono ich drzwiami (Morawski 2014c, s. 8). Przedsiębiorczy Polacy
jako główny powód podjęcia decyzji o własnej działalności podają chęć działania
i ciągłego rozwoju, które nie zawsze są możliwe w przypadku pracy u kogoś.
Znaczenia nabiera zatem motto: „nie ma sensu wspinać się po drabinie, jeśli jest
ona przystawiona do niewłaściwej ściany” (Morawski 2014b, s. 15).
Kim jest przedsiębiorca? W psychologii biznesu przedsiębiorcami określa
się ludzi, którzy czują się naturalnie i swobodnie w konkurencyjnym środowisku
pełnym zmienności i wyzwań. Jednocześnie chętnie podejmują ryzyko i męczą
się, pracując na stanowiskach i będąc zależnym od kogoś. Mówi się zatem, że ludzie decydujący się na własną działalność nie powinni się wahać ani wykazywać
skłonności do patrzenia wstecz (Morawski 2014a, s. 10–11).

Działalność przedsiębiorcza na zasadzie franchisingu
W dzisiejszych czasach obecność na globalnych rynkach jest głównym wyznacznikiem sukcesu przedsięwzięcia. Dzięki procesowi globalizacji przedsiębiorstwa
zdobyły nowe możliwości rozwoju i przewagi konkurencyjnej. Z drugiej strony
muszą połączyć politykę globalną ze znajomością lokalnego rynku i zachowań
konsumenta. Wiodącą rolę odgrywają tu przedsiębiorstwa franchisingowe – jako
przykład organizacji działających globalnie, w których decyzje podejmowane są
w jednym centralnym ośrodku.
Europejski Kodeks Franczyzy definiuje franchising jako system sprzedaży
towarów, usług lub technologii oparty na ścisłej i ciągłej współpracy między
prawnie i finansowo niezależnymi przedsiębiorstwami, franczyzodawcą a indywidualnymi franczyzobiorcami, przy czym franczyzodawca daje biorcy prawo
i nakłada na niego obowiązek prowadzenia działalności zgodnie z jego koncepcją (www.eff-franchise.com z dn. 24.02.2017). Bardziej wnikliwą definicję
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franchisingu przytacza Kolarski: franchising jest to metoda prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji towarów i usług polegająca na tym, że
przedsiębiorstwo otrzymuje prawo do oferowania i sprzedaży określonych towarów i usług w ramach systemu marketingowego innego przedsiębiorstwa i z wykorzystaniem nazwy, znaków towarowych i doświadczeń techniczno-organizacycjnych tego przedsiębiorstwa (Kolarski 1992, s. 6).
Strategia franchisingu idealnie realizuje popularne hasło: „myśl globalnie,
działaj lokalnie”, ponieważ w jej ramach dawca idei – inaczej wizjoner – rozpowszechnia swoją koncepcję na różnych rynkach, współpracując z lokalnymi
przedsiębiorcami. Z drugiej strony przedsiębiorca – biorca pomysłu – korzysta
z doświadczenia organizacyjnego i handlowego dawcy oraz rozpowszechnienia
i rozpoznawalności jego marki.
Franchising to sposób „współpracy” między firmą udzielającą licencji a siecią działających samodzielnie franchisingobiorców. Termin „współpraca” jest
pojęciem bardzo szerokim, ale obecnie najczęściej używanym w literaturze. Tak
naprawdę franchising to rodzaj układu ekonomicznego, odgrywający wiodącą
rolę wśród innych form współpracy biznesowej. Zyskał miano jednego z najlepszych rozwiązań dla potencjalnych przedsiębiorców pragnących z jednej strony
pozostać niezależnymi, a z drugiej nieposiadających wystarczającej wiedzy lub
środków finansowych na otworzenie działalności pod własną nazwą (Lewandowska 1999, s. 65–66). Tworzenie własnej marki od podstaw wymaga bowiem czasu
i funduszy, a franchising pozwala rozpocząć działalność pod znaną i sprawdzoną
nazwą, dzięki czemu przedsiębiorcy nie tracą sił i czasu na popularyzację swojego
przedsięwzięcia.
Coraz częściej działalność w sieci franchisingowej jest też dla przedsiębiorców jedyną szansą na rozpoczęcie działalności. Spowodowane jest to kilkoma
czynnikami:
1) Z reguły rozpoczęcie działalności w sieci wymaga mniejszego kapitału niż rozwijanie analogicznej działalności samodzielnie. Uważa się, że
opłata wstępna wnoszona przez biorcę stanowi małą część kwoty, której wymaga inwestycja w nowe przedsiębiorstwo budowane od podstaw
i zdobycie renomy na rynku.
2) Działalność obarczona jest mniejszym ryzykiem niepowodzenia.
3) Franchisingobiorcy otrzymują sprawdzony „przepis na biznes” wraz ze
wsparciem organizacyjnym, marketingowym i technicznym ze strony
dawcy idei.
Franchising najczęściej wykorzystywany jest jako źródło finansowania dla
mniejszych przedsiębiorstw lub przedsiębiorców stawiających pierwsze kroki na
rynku. Często, ze względu na ograniczoność środków finansowych, muszą oni
podjąć decyzję, czy pozostać przy skromnych zasobach własnych i zachować
niezależność (co może być tożsame z zagrożeniem bankructwem lub dekapitalizacją), czy też, rezygnując częściowo z samodzielności, skorzystać z pomocy fi68

nansowej pozwalającej na dalszy rozwój przedsiębiorstwa. Mimo że istnieje wiele sposobów finansowania przedsiębiorstw (kredyty bankowe, emisja papierów
wartościowych, pożyczki), to nie wszystkie z nich są dostępne dla każdego przedsiębiorcy (Lewandowska 2001, s. 13). Znaczącą rolę w możliwości skorzystania
z instrumentów rynku kapitałowego odgrywa zarówno wielkość podmiotów, jak
i ich forma organizacyjno-prawna, dlatego też przedsiębiorcy coraz częściej korzystają z alternatywnych źródeł finansowania takich jak: venture capital, leasing,
forfaiting czy franchising.
Franchising jest również elementem strategii marketingowej, dzięki której
franchisingobiorcy wchodzą na nowe rynki, bez konieczności angażowania własnego kapitału. Korzystają oni z efektów skali, bowiem badania marketingowe
prowadzone w dużej skali docierają do większej liczby odbiorców niż działania
prowadzone jednostkowo. Dzięki badaniom rynku prowadzonym przez dawcę,
biorcy uzyskują lepszą wiedzę o lokalnych preferencjach konsumentów.
Umowa franchisingowa podpisywana przez obie strony jest kontraktem cywilnoprawnym pozwalającym na prowadzenie działalności w wyniku przekazania
przez uznane na rynku przedsiębiorstwo innej firmie praw do produkcji lub sprzedaży wyrobów według swojej technologii i korzystania ze znaku towarowego za
pewną opłatą. Umowy mają najczęściej charakter długoterminowy (nie krócej niż
3–5 lat) lub zawierane są na czas nieokreślony. Związane jest to z przekazaniem
własności intelektualnej i przemysłowej, głęboką relacją między dawcą a biorcą
systemu, która pierwszemu daje m.in. możliwość rozszerzenia rynku zbytu, a drugiemu rozpoczęcie działalności z ograniczeniem ryzyka (Golawska-Witkowska,
Rzeczycka i Mazurek-Krasodomska 2014, s. 27).
Wprawdzie franchisingobiorca pozostaje niezależnym przedsiębiorcą, jednakże akceptując warunki umowy, staje się w pewnym stopniu podległy dawcy
systemu. Zdarza się, że franchisingobiorcy narzekają na zbyt silną kontrolę ze
strony dawcy, na restrykcje i ograniczanie ich mocy decyzyjnych. Kontroli tego
typu wymagają głównie nowe przedsiębiorstwa w sieci lub te będące w początkowej fazie rozwoju, jednak wraz ze wzrostem stabilizacji firmy na lokalnym rynku
nadzór ten najczęściej słabnie (Watson 2008, s. 7–8).
Jednym z filarów franchisingu jest otoczenie biorcy opieką, pomoc w rozwiązywaniu problemów i udzielanie fachowych rad. Najczęściej franchisingodawcy
udzielają wsparcia, jeśli chodzi o ubieganie się o kredyt, zakup wyposażenia, znalezienie dogodnej lokalizacji, dobór personelu i decyzje inwestycyjne. Udzielają też
opieki prawnej i księgowej czy podczas negocjacji cenowych i lokalowych. Dodatkowo biorca korzysta ze szkoleń, know-how, patentów, licencji i praw autorskich
(wszystkie wymienione atrybuty zawarte są w tzw. pakiecie franchisingowym).
Wstąpienie do sieci franchisingowej pozwala niedoświadczonemu przedsiębiorcy poczuć się pewniej w swojej roli, a świadomość, że zawsze może się on
zwrócić z prośbą o radę do swojego franchisingodawcy, pozwala skupić się na
rozwoju przedsiębiorstwa.
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Oprócz wspomnianych funkcji – w zależności od specyfiki branży, lokalizacji
sieci, uwarunkowań geokulturowych, politycznych, ekonomicznych i demograficznych – franchising wspomaga rozwój przedsiębiorczości dzięki swojej funkcji edukacyjnej (pomaga w nabywaniu empirycznej wiedzy biznesowej), zarządzaniu zasobami ludzkimi, funkcji poznawczej (poprzez wchodzenie na nowe rynki, w skali
lokalnej i globalnej), funkcji twórczej (daje niezależność, uczy przedsiębiorczości
i umiejętności realizacji marzeń), zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa oraz
funkcjom ogólnomenedżerską i informacyjną. Funkcje franchisingu podsumowuje
rysunek 1 (koncepcja własna autorki na podstawie studiów literaturowych).

Funkcje franchisingu

Rysunek 1. Funkcje franchisingu

•
•
•
•
•
•

finansowa
marketingowa
zarządcza
opiekuńcza
internacjonalizacyjna
edukacyjna

•
•
•
•
•

poznawcza
twórcza
zarządzania finansami
przedsiębiorstwa
ogólnomenedżerska
informacyjna itd.

Źródło: opracowanie własne.

Jednak największą zaletą tego typu współpracy jest możliwość bycia szefem
samemu sobie i relatywnie niewielka zależność od franchisingodawcy. Przedsiębiorcy z reguły cieszą się uznaniem społeczeństwa, a sami, dzięki prowadzeniu
własnej działalności, mają poczucie spełnienia i komfort psychiczny. Zwykle
decydują się na działalność w sieci franchisingowej, ponieważ jest ona – jako
sprawdzona recepta na biznes – obarczona mniejszym ryzykiem niepowodzenia.
Często przyszłym przedsiębiorcom brakuje odwagi lub funduszy na zaczynanie
od zera. Bywa też, że struktura rynku nie pozwala na rozpoczęcie działalności bez
znacznych inwestycji w działania marketingowe.
Czasami mylnie uważa się, że działalność w sieci franchisingowej jest 100-procentową gwarancją sukcesu, bowiem dzięki uzyskanemu wsparciu łatwiej można
oszacować wielkość sprzedaży i przewidzieć zyski. Trzeba jednak podkreślić, że
franchisingobiorcy wprawdzie znajdują się pod „parasolem ochronnym” dawcy, co
redukuje ryzyko prowadzenia działalności, ale nie gwarantuje w 100% sukcesu.

Własna działalność
Założenie własnej działalności gospodarczej wymaga zaradności, inwencji
i przedsiębiorczości oraz wiąże się z gotowością do podejmowania ryzyka. Wymagane jest posiadanie zasobów kapitału ludzkiego, specjalistycznej wiedzy
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i kompetencji oraz motywacji i wytrwałości w działaniu (Bartnik 2015, s. 11).
Głównym powodem decyzji o prowadzeniu własnej działalności jest zwykle chęć
wyższych zarobków oraz bycia niezależnym. Jest to też naturalny etap rozwoju,
dający poczucie spełnienia, wpływu, umożliwiający spełnienie marzeń, pozwalający na bycie szefem samemu sobie. Samodzielność zwykle daje większą satysfakcję i poczucie kontroli niż jakakolwiek praca na etacie, pobudza też kreatywność i rozwija postawę przedsiębiorczą.
Założenie własnej działalności wiąże się jednak z wieloma trudnościami,
a na potencjalnych przedsiębiorców czyha dużo pułapek. Jak pisze Bagiński, 43%
uczestników badań ankietowych przeprowadzonych w 2013 r. przez konsultantów Zielonej Linii (brak danych o liczebności grupy) stwierdziło, że warto jest
założyć działalność gospodarczą w Polsce. Odmiennego zdania było ok. 23%
ankietowanych (Bagiński 2014). Zainteresowanie rodaków prowadzeniem własnej działalności wynika głównie z chęci samorealizacji i potrzeby niezależności.
Z drugiej strony wiele osób obawia się podjęcia tak poważnej decyzji. Szczegóły
odpowiedzi przedstawiono na wykresie 1. Ponad połowa badanych jako główny
powód utrudniający założenie własnej działalności wymieniła brak środków finansowych. Na kolejnych miejscach uplasowały się odpowiednio: trudności biurokratyczne (43%) i ryzyko bankructwa (42%). Ważnym czynnikiem, wskazanym
przez 32% ankietowanych, jest także trudność z wybraniem koncepcji biznesowej
lub brak pomysłu na nią. Mniej znaczące okazały się: brak wiedzy merytorycznej
na temat prowadzenia firmy (25%) oraz np. wysokie podatki czy potencjalna konkurencja ze Wschodu (brak danych).
Wykres 1. Bariery założenia własnej działalności w Polsce
60%
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Brak środków finansowych
43%
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1%

Wysoka konkurencja

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bagiński K. (2014), Własny biznes: chciałbym, ale się
boję, „Franczyza&Biznes”, nr 2(6), s. 9.

Najpopularniejszym źródłem finansowania własnej działalności są fundusze
unijne (67% odpowiedzi) i środki z urzędu pracy (30%). W dalszej kolejności wymienia się: kredyt (28%), uczelniane inkubatory przedsiębiorczości (20%) oraz
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inne (20%). Najrzadziej respondenci wskazują inwestorów wspierających rozwój
małych biznesów, np. aniołów biznesu (15%) (Bagiński 2014, s. 9).
Sukces w prowadzeniu własnej działalności zależy jednak od większej liczby czynników. Zalicza się do nich także cechy personalne: zdolność do przewidywania, podejmowania i oceny ryzyka, upór oraz doświadczenie, ale też
szczęście. Badania pokazują, że tylko 35% firm przeżywa pierwsze pięć lat na
rynku (Morawski 2014d, s. 7–8). Do czynników zewnętrznych zalicza się także
rodzinę – jako jednostkę dającą codzienne wsparcie i motywację. (Morawski
2014b, s. 15).
Przedsiębiorcy zmagają się również z biurokracją i zawiłymi przepisami
prawnymi, czasem różnie interpretowanymi przez poszczególne organy skarbowe. Korporacje mają środki na zatrudnienie doradców podatkowych, ale mali
przedsiębiorcy zwykle borykają się z tym problemem sami i zwykle z powodu
niewiedzy ryzykują łamaniem przepisów (Rolka 2014, s. 84–85). W takich przypadkach działalność w grupie daje wsparcie, a franchisingodawcy chętnie służą
radą i pomocą, wspierając w przezwyciężaniu wspomnianych barier.

Uwarunkowania rozwoju działalności franchisingowej
w wybranych krajach
W celu przedstawienia różnorodności czynników wpływających na rozwój franchisingu na potrzeby artykułu wybrano kilka krajów, różniących się znacząco
wielkością, populacją czy stopniem rozwoju, w przypadku których dostępne są
dane na temat działalności franchisingowej.
Różne warunki wpływają na tempo i sposób rozwoju franchisingu w danym
kraju bądź regionie. Zalicza się do nich uwarunkowania np. (koncepcja własna
autorki na postawie studiów literaturowych):
1) ekonomiczne,
2) demograficzne,
3) psychologiczne,
4) historyczne,
5) geograficzne
6) i wiele innych.
Można wyróżnić też mniej istotne czynniki, które mają wpływ na wybór sposobu wejścia na dany rynek, np. odległość geograficzna i kulturowa od kraju macierzystego, unikanie odpowiedzialności ze strony kraju przyjmującego, poziom
korupcji, poziom rozwoju ekonomicznego czy skuteczność w egzekwowaniu
kontraktów.
Franchising – jako niekonwencjonalna forma organizacji współpracy – klasyfikuje się między wertykalnymi formami integracji a zupełnie niepodległymi
sposobami współpracy. Sieci franchisingowe stawiające na ekspansję zagraniczną
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muszą odpowiednio wcześnie zauważać oportunistyczne podejście potencjalnych
franchisingobiorców. Bezdyskusyjne jest więc międzynarodowe doświadczenie
dawców, pozwalające zmniejszyć prawdopodobieństwo wyboru biorców ze złymi
praktykami biznesowymi, redukujące koszty kontroli i ogólne ryzyko wejścia na
nowy rynek. Decydująca jest zatem wiedza o rynkach międzynarodowych i panujących na nich zwyczajach (Baena 2013, s. 5).
Rozwój działalności franchisingowej przynosi pożytek zarówno krajowi pochodzenia danej firmy, jak i krajowi goszczącemu. W przypadku kraju pochodzenia pozwala pokonać część problemów kulturowych, językowych, technicznych, komercyjnych, prawnych i kadrowych. Kraj przyjmujący zyskuje dzięki
wprowadzeniu nowych produktów, usług i technologii oraz dzięki zapewnieniu
ciągłego szkolenia dla biorców, treningów, wsparcia ze strony sieci i utrzymywania wysokiej jakości usług całego systemu. Jest to niezwykle ważne dla krajów
rozwijających się, bowiem zapoznanie z know-how oraz zapewnienie ciągłości
szkoleń i wiedzy technologicznej pomaga budować gospodarkę automatycznie
zorientowaną na dostarczanie usług na wysokim poziomie.
W przypadku azjatyckich krajów rozwijających się, np. Wietnamu, międzynarodowym franchisingodawcom zaleca się, by wchodzili na rynek, przejmując
lokalne przedsiebiorstwa, dopasowując następnie poziom rozwoju ekonomicznego i standardów do kraju macierzystego, wprowadzając strategię franchisingu
na końcu. Robią tak lokalni franchisingodawcy, tzn. rozwijają biznes „od dołu”
– dystrybuują produkt, a następnie dostosowują koncepcję do wymogów standaryzacji i jednolitości (Ba Bihn i Terry 2014, s. 211).
Ciekawym przykładem, pokazującym wpływ uwarunkowań ekonomicznych
na rozwój przedsiębiorczości, a co za tym idzie franchisingu, jest Polska. Powrót
do gospodarki rynkowej na początku lat 90. przyniósł wprawdzie regres, jednak
dzięki przedsiębiorczości Polaków i ich chęci do otwierania własnej działalności
szybko dogoniliśmy inne kraje: otwarty rynek oparty na własności prywatnej
oraz wzrost prywatnej przedsiębiorczości wpłynęły na wzrost innowacyjności
i kreatywności. Kolejnym motywem napędowym było wstąpienie Polski do Unii
Europejskiej (Kozłowski i Domański 2010, s. 34).
Podobnym do rynku polskiego, pod względem czasowego zamknięcia
gospodarki na bodźce zewnętrzne, jest rynek chiński – dopiero w 2004 r.
umożliwiono zagranicznym inwestorom wejście na niego. Długoletnia blokada
rynku, a następnie powolne otwieranie się na formę współpracy poprzez franchising sprawiły, że idea ta ma nadal duże szanse rozwoju w Chinach (Wang, Zhu
i Terry 2008, s. 169–171).
Uwarunkowania ekonomiczne i demograficzne dotyczą faktu bogacenia się
społeczeństw, szczególnie krajów Europy Środkowej (np. Rosja) i Azji (Chiny,
Indonezja, Indie) czy Ameryki Południowej (Brazylia), gdzie liczebność klasy
średniej oraz jej siła nabywcza rosną, co przekłada się na poprawę warunków do
rozwoju franchisingu. Wraz ze wzrostem konsumpcji i zainteresowania globalnymi
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markami rośnie zapotrzebowanie na usługi oszczędzające czas i ułatwiające życie,
a to właśnie oferują międzynarodowe sieci franchisingowe (Hoffman i Preble
2004, s. 102).
Uwarunkowania psychologiczne nawiązują do uwarunkowań ekonomicznych
i procesu globalizacji, a w rezultacie – do poziomu stopnia przedsiębiorczości
(szczególnie wśród młodych ludzi) w danym kraju. Potwierdzeniem tej tezy
jest sytuacja w krajach takich jak Polska, Francja czy Chiny (oraz częściowo
Stany Zjednoczone). Przykładowo w Stanach Zjednoczonych, kolebce kapitalizmu, społeczeństwo jest ukierunkowane na osiąganie sukcesu – obywateli od najmłodszych lat zachęca się do aktywności, rywalizacji i namawia do
postaw przedsiębiorczych. W Chinach przedsiębiorczość i własna działalność
są synonimem prestiżu. Panuje tam też przekonanie, że np. działalność w sieci
franchisingowej jest gotowym przepisem na sukces. Nie bez powodu niektóre
przedsiębiorstwa, werbując potencjalnych franchisingobiorców, korzystały ze
sloganów typu: „zostań McDonald’s Chin” czy „frabryka produkująca szefów”
(Wang, Zhu i Terry 2008, s. 173).
Obserwując polski i francuski rynek franchisingu, można wysunąć wniosek,
że przedsiębiorcy obu krajów nie wystraszyli się kryzysu ekonomicznego w latach 2008–2012 i postawili na rozwój własnych działalności, co odzwierciedliło
się w rosnącej liczbie sieci i jednostek franchisingowych (odrębnych punktów
franchisingowych) w obu krajach. W Polsce liczba systemów (w literaturze przedmiotu pojęcie „sieć franchisingowa” i „system franchisingowy” często używane
są naprzemiennie) wynosiła w latach 2008 i 2012 odpowiednio: 512 i 892 (wzrost
o 74%), a jednostek franchisingowych 28629 i 53746 (wzrost o 87%), podczas gdy
we Francji w latach 2010 i 2012 (brak danych dla roku 2008), było odpowiednio
1477 i 1658 sieci franchisingowych (wzrost o 12%) oraz 58 351 i 65 059 jednostek franchisingowych (wzrost o ponad 11%) (Golawska-Witkowska, Rzeczycka
i Mazurek-Krasodomska 2014, s. 80; Własny Biznes, Franchising 2014, 4 (110),
s. 26–27; Franchising.pl 2015). Kryterium oceny była liczba przedsiębiorstw
działających na zasadzie franchisingu.
Inaczej sytuacja miała się w Hiszpanii, kraju o wiele silniej dotkniętym
kryzysem, czego rezultatem była wzmożona emigracja i obniżenie poziomu
przedsiębiorczości (strach przed otwieraniem własnej działalności, niepewność
jutra, ogólnokrajowy pesymizm).
Kolejne z uwarunkowań rozwoju franchisingu, uwarunkowania historyczne
i strukturalne rynku, wyrażają się np. poziomem mocy nabywczej klasy średniej
czy udziałem własności (firma, kapitał, dom, kwalifikacje), będącej fundamentem
klasy średniej. Przykładowo – w Wielkiej Brytanii gwałtowny rozwój klasy średniej
nastąpił wraz z rządami Margaret Thatcher. W Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej kapitalizm urządzany był „na zamówienie”. Według
badań odsetek właścicieli firm w Polsce w latach 1989–1999 wzrósł z 3,5% do
6,6,% (przykładowo – w 1999 r. udział przedsiebiorców w ogóle ludzi czynnych
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zawodowo w innych krajach wynosił odpowiednio: w Anglii 8%, w Stanach Zjednoczonych 9%, a we Włoszech 22,2%) (Domański 2002, s. 17).
Poza wspomnianymi uwarunkowaniami na rozwój franchisingu w danych
krajach wpływają także: czynniki geograficzne (położenie geograficzne, kraje
sąsiadujące, klimat), czynniki kulturowe (poziom wykształcenia, poziom korupcji,
stosunek do prowadzenia działalności; np. feudalne podejście do prowadzenia firmy
w Chinach) czy normy moralne. Przyczyną trudności w otwieraniu jednostek franchisingowych są też zróżnicowany przestrzenny poziom rozwoju ekonomicznego,
różnice socjalne, językowe czy różnorodność dialektów (Baena 2013, s. 9).

Podsumowanie
Wraz z postępem globalizacji i rozwojem technologicznym rośnie konieczność udziału przedsiębiorstw w międzynarodowych rynkach, które poprzez swoją różnorodność stawiają przed przedsiębiorcami bariery trudne do pokonania w pojedynkę lub
bez wiedzy o lokalnym rynku. Z drugiej strony powszechny dostęp do kształcenia,
także poza granicami kraju, i możliwość zdobycia międzynarodowego doświadczenia zawodowego sprawiają, że zwiększa się potrzeba samorealizacji społeczeństwa,
co prowadzi do wzrostu zainteresowania otworzeniem własnej działalności.
Okazuje się, że franchising jest jedną z najpopularniejszych form rozwoju
biznesu pozwalającą na połączenie obu tych warunków. Opieka franchisingodawcy, przekazanie know-how, jego doświadczenie i siła marki dają możliwość
prowadzenia sprawdzonej działalności z mniejszym ryzykiem niepowodzenia na
krajowej lub międzynarodowej arenie. Daje to możliwość samorozwoju, wzmacnia postawy przedsiębiorcze, kreuje miejsca pracy i aktywizując społeczeństwo,
wpływa pozytywnie na rozwój gospodarczy. Z przytoczonych przykładów widać,
że niektóre kraje profitują bardziej z rozwoju franczyzy, inne potrzebują jeszcze
czasu by dostosować swoją strukturę rynku do tej formy współpracy.
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Streszczenie
Dzisiejsze społeczeństwo charakteryzuje się wysokim stopniem przedsiębiorczości, a rządy propagują postawy przedsiębiorcze i zachęcają obywateli do otwierania własnych działalności. W zglobalizowanym i wysoce konkurencyjnym świecie
pojedynczy przedsiębiorca napotyka jednak wiele trudności w otwieraniu i prowadzeniu własnego biznesu. Franchising jest dobrym rozwiązaniem ułatwiającym
prowadzenie działalności, co pozytywnie wpływa na rozwój przedsiębiorczości.
Słowa kluczowe: franchising, własny biznes, przedsiębiorczość, rozwój przedsiębiorczości, globalizacja

Summary
Running a Business in a Franchising Chain as an Example
of Entrepreneurship Development in the Era of Globalization
Today’s society shows a high level of entrepreneurship; governments support
entrepreneurial attitudes and encourage citizens to run their own businesses. However, in a globalized and highly competitive world, potential entrepreneurs face
many difficulties in opening and running their own enterprise. Franchising is
a suitable tool which facilitates running a business, which has a positive influence on the development of entrepreneurship.
Keywords: franchising, own business, entrepreneurship, entrepreneurship development, globalization
JEL: L26, M21, M13
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Corporate Social Responsibility in the Garment
Industry. The Case of the Clean Clothes Campaign
and Developing States
Tomasz Wawrzyniak*1

Introduction
Corporate Social Responsibility (CSR) is a topic which has been gaining in popularity over the last few years. Put simply, it refers to the idea that the main
purpose of businesses, alongside making a profit, should be to behave in a socially responsible way, recognizing the impact they have on societies as well as
on their whole supply chain. They should therefore design such policies which
would allow them to follow not only selfish goals, but also aim for the good of
the general environment as well as society. This refers in particular to corporations which reach beyond national borders, as they have the greatest influence on
their clients and employees. CSR has certainly become a more recognizable idea
thanks to many organizations whose purposes include raising social awareness
in areas where firms show negligence of CSR. This disregard of social responsibility is very often seen in multinational corporations in the textile and clothing
industry, as they turn to developing countries and exploit the often uneducated,
cheap labour force. One of the organizations which is trying to fight against this
practice is the Clean Clothes Campaign (later: CCC or the campaign). The purpose of this work is to briefly discuss the poor situation of developing states and
then focus on explaining the position, goals and activities of the CCC in dealing
with this phenomenon. As such, the article will try to provide arguments for the
hypothesis that the idea of CSR, and consequently the existence of organizations
such as the CCC that stand in its defence, is relevant and, although slowly, it is
having an effect.
* Tomasz Wawrzyniak – student, University of Lodz, Faculty of Economics and Sociology, Field
of studies: Economics and International Business, tomek1992@wp.pl.
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The situation in developing countries
Only a few years ago, if asked what country is most associated with a cheap labour
force, most people would have answered China. However, this image is slowly fading as China is steadily becoming a prominent economy, one which could stand
alongside such powers as the United States or Germany. The living conditions are
improving as China follows the communist ideology politically, but is reasonably
capitalistic when it comes to the market. This has left Western corporations looking for other countries which could provide them with an advantage in the form
of a cheap workforce. One such country is Bangladesh.
Bangladesh is figuratively and literally “squeezed” between India and Burma on a relatively small area of 148,000 square kilometres. It has a population
of around 156 million, creating a huge overpopulation problem which makes
Bangladesh a country with one of the highest population densities in the world
(The CIA World Factbook, 2016). Data concerning the GDP growth of the country show that it has kept steady at around 5% for the last several years (Trading
Economics, Bangladesh). This does not reflect the factual situation in which the
country is present. According to the CIA World Factbook (2016) Bangladesh is
suffering: “political instability, poor infrastructure, corruption, insufficient power supplies, slow implementation of economic reforms”. The growth is mainly
boosted by foreign corporations, mainly ones within the textile and clothing industry, outsourcing their production to Bangladesh. It is overwhelmingly visible
in Figure 1, which presents the exports of Bangladesh. Almost 94% of them are
textile products.
Figure 1. Bangladesh exports – visual representation (2012)

Source: own work adapted from data of The Observatory of Economic Complexity.
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The state of the unemployed in Bangladesh is also fallacious (Table 1). The
data from the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) shows that total unemployment is 4.5% (Bangladesh Bureau of Statistics, 2011). This is a very low number
and it should naturally raise suspicion, considering the overall poor condition of
the country.
Table 1. Bangladesh unemployment rate by age and sex (2010)
Bangladesh

Urban

Rural

Age
group

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

4.5

4.1

5.7

6.5

5.7

8.3

4.0

3.6

4.9

15-19

10.6

9.8

11.4

12.4

11.7

13.4

10.1

9.8

10.6

20-24

7.1

6.8

7.7

9.9

8.7

11.5

6.3

6.2

6.4

25-29

5.4

4.3

7.3

7.9

6.3

10.8

4.6

3.7

6.2

30-34

4.2

3.8

4.8

5.6

5.0

6.9

3.6

3.4

4.0

35+

2.4

2.4

2.7

3.9

3.9

3.8

2.0

1.9

2.4

Source: adapted from the Bangladesh Bureau of Statistics (2011).

There are other parts concerning unemployment that have to be accounted for
in the welfare of Bangladesh. These are underemployment and the employment
of unpaid family members. According to an analysis of the BBS (2011), 20% of
the employed are subject to this underemployment. Of course, this is not equally
distributed between men and women, as 14.40% of the employed male population
work under 35 hours a week, and in the case of women it is 34.15%.
When the above-mentioned data are combined with wages and the unhealthy,
sometimes dangerous working conditions, a rather poor picture of the situation of
Bangladeshi workers emerges. The minimum wage set by the National Minimum
Wage Board of Bangladesh is an extremely low 1500 taka (USD 18.75). For the
garment industry, it was set at 5300 taka (USD 66.25). This is still a very low
amount as “The centre for Policy Dialogue, an independent think tank, reported
a monthly wage of 6,500 taka (USD 81.25) was reasonable to cover living expenses.” (US Department of State 2013). What is more, despite the government’s
attempts at regulating wages and working conditions, it “(…) did not effectively
enforce minimum wage, hours of work, and occupational safety and health standards in all sectors. Resources, inspections, and remediation were not adequate,
and penalties for violations were not sufficient to deter violations” (US Department of State 2013).
Another country that could be used as a representative of the maltreatment
of workers, specifically in the garment industry, is Cambodia. It is a Southeast
Asian country situated between Thailand, Vietnam and Laos. The total area is
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181,035  km2, with a population of 15,458,332 (The CIA World Factbook, 2016).
Like Bangladesh, Cambodia’s GDP has grown steadily over recent years (Trading
Economics, Cambodia) and this is also in large part attributed to an export-oriented garment and footwear industry being situated in the country. Again, it can be
clearly seen in Figure 2 how the clothing and textile branch dominates as a category of exports in Cambodia.
Figure 2. Visual representation of Cambodia’s exports (2012)

Plastics and
rubbers
2,7%

9,23%

Footwear and
headwear
8,75%

14.78%

Textiles
64.54%

Source: own work adapted from the data of The Observatory of Economic Complexity.

One aspect of the Cambodian economy that is particularly stunning is the
unemployment level in the country. Over the last few years it stayed below 1%,
never getting higher, and for 2014, annual unemployment was 0.3% (Trading
Economics, Cambodia). But this value is fallacious. Not in the same manner as
the data from Bangladesh (where the main attribute was underemployment) but
because of two elements. The first is that Cambodians cannot afford to look for
the job they want. Cambodia does not have unemployment benefits, so workers
often have to accept whatever offer they can in order to survive. The second factor is the so-called “vulnerable employment”. This is unpaid family workers or
those who are self-employed. Recent data is unfortunately lacking, but in a 2010
report from Cambodia’s National Institute of Statistics (2010) (compiled together with the International Labour Organization), over 80% of total employment
was this “vulnerable employment”. This informal sector of unemployment is
not in any way regulated by law and oftentimes provides a very low income to
the worker.
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Finally, there is no legally specified mandatory minimum wage established
for all sectors of the economy. The only sector that the Ministry of Labour and
Vocational Training is obligated to set a minimum wage for is the Garment
and Footwear industries (because of pressure from the Western world). The
most recent wage improvement for this sector reached USD 128 (Clean Clothes
Campaign 2014).

The Clean Clothes Campaign and associates
The name of the campaign reflects its general purpose: campaigning for the rights
of workers of the garment industry and pressurizing corporations to recognize
their social responsibility, not only in their home country, but also along the whole
supply chain. The CCC forms an alliance of organizations in 16 European countries: trade and labour unions, non-governmental organizations (NGO’s) and other
associates. Outside Europe it is a partner to over 200 organizations. The campaign
was founded in 1989 in the Netherlands around a solidarity action for female
workers in Philippines. Its statutory goal is to: “educate and mobilise consumers,
lobby companies and governments, and offer direct solidarity support to workers as they fight for their rights and demand better working conditions” (Clean
Clothes Campaign, 2017). The structure of the campaign is presented concisely
in Figure 3. The CCC “headquarters” is divided into a Bureau (administrative
support), the Dutch Secretariat, and an International Secretariat (coordinating European CCC coalitions and the partnership network). Most of the local campaigns
follow a similar pattern. In Poland, for example, Clean Clothes Poland (CCP) is
constructed of 4 previously existing organizations which, since the launch of CCP,
have been assigned different tasks (the Karat coalition acts as the local secretariat,
and the Polish Humanitarian Organization educates the public on human rights).
Apart from the European associates, the CCC’s reach extends to Australia, the
USA and indeed even to Asia. The campaign cooperates with Oxfam Australia,
the Asia Floor Wage Alliance, United Students Against Sweatshops12or the International Labour Rights Forum. Once again, all of them strive collectively for
goals overlapping those set by the CCC.
Besides working with worldwide organizations, the CCC seeks the cooperation of European Union (EU) bodies in their campaign. Until recently, the only
action from the EU was the support of many CCC undertakings and publications.
Since the CCC has started to gain renown in their campaigning, EU organs have
recognized their expertise in the field of CSR, specifically the outsourcing of
production to developing states by Western clothing and textile industry corporations.
Sweatshop is a term describing a workplace with unhealthy, socially unacceptable and dangerous
working conditions. It may also involve child labour.

1
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Figure 3. Organizational structure of the Clean Clothes Campaign
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The CCC has been invited to join the EU flagship initiative on management of
the supply chain in the garment sector (later, the initiative). Its main goals would
be to raise awareness (of both consumers and companies) about issues concerning
negligence of responsibility in the supply chain, strengthening coordination between units that already operate in this area, and encouraging all of those involved
to develop a proper response with the help of tools already available, such as policies, norms, regulations, etc. (European Commission, 2014). The CCC’s (2015b)
main suggestion towards realizing this initiative is to introduce the office of an
ombudsperson. Such an office (build in accordance with existing EU laws) would
have 3 main responsibilities:
1) The systematic assessment of the whole supply chains of Western corporations and making sure that the human rights of all actors are respected.
In this way, the ombudsperson should have a level of independence and
an authority that would allow that person to conduct proper research in
the area.
2) Respecting workers’ rights to reparation as victims of abuse in the industry. The ombudsperson’s office would superintend the process leading to
full remuneration for the victims.
3) Counteracting human rights abuse, whether they are carried out by corporations or countries, and administering proper sanctions for the offenders.
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The CCC’s goals and activities
Before getting involved in the EU project and gaining some, if even marginal,
leverage and say in the EU initiative, the CCC achieved its goals mainly through
public campaigns, articles, rallies, demonstrations, and taking advantage of social
media to get the widest coverage. All of the CCC (2016) activities are rooted in
the first principle of the campaign: “All workers, regardless of sex, age, country of
origin, legal status, employment status or location, or any other basis have a right
to good and safe working conditions, where they can exercise their fundamental
rights to associate freely and bargain collectively, and earn a living wage, which
allows them to live in dignity.” In fact, many of these assumptions have a basis in
the International Labour Organization’s (ILO) Conventions and Universal Declaration on Human Rights.
The CCC (1998) added to the aforementioned basic principles, presenting
a code of labour to be used as a guideline for employers in the garment industry.
It stresses three basic rules:
1) The company has to recognize their responsibility not only for its regular employees, but also those working on the production of the article
abroad.
2) The company must ensure that all of the employees subordinated to it
along its supply chain are subject to ILO standards, and are granted proper working conditions and a living wage.
3) Observance of this code should be a necessary condition in making agreements with other companies.
The campaign argues that ‘proper working conditions’ means a workplace
that is safe, free from any form of abuse of the worker, and ensuring their fair
treatment. The maximum number of working hours per week should never exceed
48, and one day off should be provided each week. The wages should at least meet
the criteria set by law, and at the same time be high enough to provide for a decent
living for the worker. What is more, some part of the wage should be left for the
discretionary use of a worker.
The CCC also focuses on two more very important aspects. The first one is
the right of the public to know about the situation which the outsourced production workers are in. Not only does the campaign want to raise people’s awareness
of the subject, but it also argues that the public itself should take action in helping
to make sure that garment industry workers’ rights are respected. Perhaps even
more importantly, the CCC recognizes that the true key to improving the workers’
situation is educating them on their rights. When they are taught what laws are
protecting them and how they can use them, they receive the tools which allow
them to fight for their own rights. One of the biggest such events, the International Forum (IF) in Turkey, took place in 2009 (CCC 2010). During the four-day
conference, the CCC and its partners held a large number of gender and living
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wage discussions, showed films related to labour issues, and they raised the topic
of occupational safety and healthy working conditions and the issue of increasing
the organizational capacities of the workers. The IF noted especially positive feedback from the participants of educational sessions concerning bargaining and
campaigning techniques as well as the effective usage of social media. The event
was a great success, bringing together over 230 participants (including labour
union activist as well as the workers themselves) from more than 50 countries and
joining them in some 90 workshops.
Thanks to the large number of organizations that are working with the CCC
on a partnership basis, the campaign is able to launch events globally and with heavy involvement from the public. In 2004, working in unison with Global Unions
and Oxfam, the CCC created one of the biggest and most easily recognizable campaigns for raising public awareness regarding issues of workers in developing states: Play Fair at the Olympics. As reported by the CCC (2004): “Hundreds of organizations and many top athletes have participated in over 35 countries and more
than half a million signatures have been collected in support of the campaign.” It
received wide acknowledgment from the European and British parliaments. Following this success, the CCC led a lobbying group which created the Programme
of Work. At its core, the programme advocated freedom of association, creating
an environment in which this is enabled, and supporting the workers in this right.
It received positive feedback from Puma, Adidas and Reebok. Play Fair at the
Olympics has gained such huge recognition that it has since become a recurring
event organized by the CCC and its partners.
In 2007, the International Campaign Forum was organized in Bangkok. It
was another major event, bringing together participants from over 40 countries.
Working jointly with the Centre of Education and Communication and the Thai
Labour Campaign, the CCC created the biggest anti-sweatshop event to date. The
main issue raised was to devise plans and strategies that would help in the launch
of future campaigns. At that time, the CCC addressed a letter to UN special representative, John G. Ruggie (CCC 2007), in particular arguing for the need to create
a proper legal framework of control for human rights and stressing the importance
of full transparency of corporations’ supply chains, so that no violations can take
place. The response from the representative acknowledged all the issues and proposals of the CCC, which would in later years take the form of the proposed office
of the ombudsperson.
The CCC has been involved in a multitude of other multinational projects
but what is also very important in the campaign’s activities is the smaller scale
on which the CCC operates, as well as the day-to-day work. Things have become
much easier for the campaign since 2009, when it started to make its Internet activities much more prominent, launching a blog, a Facebook page, and a twitter
account. Aside from publishing posts in many forms on a daily basis (articles,
links, pictures), the CCC interacts with the public as well as corporations. The
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campaign invites the people to participate in events, helping them raise awareness
and popularity, such as #free2323and #weneed1773.4One of the most wide spread
is definitely #PayUp. It is an action aimed at all the companies that had their production facilities in the Rana Plaza Factory in Bangladesh, and it fights for the remuneration for families and the workers who died or were injured in the collapse
of the factory building in 20134.5.
The campaign is involved in a great number of actions simultaneously and
is achieving success in the many fields and areas it advocates in. To follow the
example of Bangladesh, several cases can be mentioned that are presently the
focus of the CCC (2015a). Firstly, since the catastrophe at the Rana Plaza Factory,
the campaign has been fighting for compensation for all of the victims, pressurizing Western corporations and holding them responsible for the tragedy (although
many of the companies paid, brands such as Carrefour or United Colors of Beneton still neglect their responsibility). So far it has successfully collected over USD
20 million, with the goal being USD 30 million. Another tragedy that demands
compensation is the Tazreen Fashions Factory fire in 2012 that killed some 112
workers and left over 100 injured. In 2014, the CCC managed to negotiate a preliminary agreement with C&A to provide short-term as well as some long-term
compensations for the victims. In accordance with its goals, the campaign also
fights for workers’ rights to unionize. In 2014, after putting pressure on C&A, Zeeman and KiK, an agreement was reached that allows the Chunji Factory workers
to form unions5.6As presented on their website, the CCC states that: “Whilst C&A
and KiK denied their responsibility, Zeeman engaged with their supplier on the
issue. In late August 2014, a positive agreement was reached between the factory
management and the union, in which it has been agreed that all charges will be
dropped, dismissed workers will be reinstated with back wages and that the factory will respect the right to organize.” (CCC 2015c).
One may then ask the question: are the actions of the CCC having an effect?
The answer should certainly be: Yes. While it is true that the cases discussed in
previous paragraphs (the wage struggle in Cambodia, remuneration for victims
in several factories incidents, events for workers’ education, and raising public
awareness) may sometimes seem insignificant, for example, because they often
concern one factory or area, the CCC is involved in a great number of such incidents. Brought all together, they mark a tremendous success, truly contributing
to a change in public understanding, corporations’ approaches and strategies, and
even government policies. With its growth, the CCC is expanding and, as a result, is gaining more partners and influence to utilize in pursuing their goals. The
Concerning the imprisonment of 23 workers in Cambodia that tried to unionize.
Fighting to raise the minimum wage in Cambodia to USD 177 for garment industry workers.
4
On April 24 2013, the Rana Plaza Factory building collapsed, killing 1,133 workers and injuring
over 2,500, making it the greatest tragedy in a garment industry factory. It was later established that
the building was not suitable for heavy industrial machines, only commercial and retail purposes.
5
Four workers in the Chunji Factory, Dhaka, Bangladesh were fired for trying to unionize.
2
3
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campaign is quite likely to continue its development and activities. The issues of
workers which are present in garment industry are too significant to be dealt with
swiftly. In order to deal with them effectively, a strict and fruitful cooperation
between all of the agents, i.e. governments, clothing corporations, factories and
the workers themselves, is necessary. The CCC’s support in shifting attitudes is
not without importance. However, for now, the actions of the Campaign represent
the proverbial “stick”; in general, the focus is on pressuring multinational garment
industry companies in the many different ways mentioned in this article.

Conclusions
The situation of the workers in developing states is very poor, as the brief example
of Bangladesh tried to underline. Despite some positive economic indicators, the
factual situation is much less appealing. Western corporations use those workers
as a cheap labour force, rejecting their responsibility for the conditions in these
countries. The existence of organizations such as the Clean Clothes Campaign is
undeniably very important and their work in the area of CSR is not going unnoticed. The campaign concludes that the workers, because of lack of education and
often drastically low living conditions, cannot fight for their rights themselves.
Therefore, it aims at educating the workers so they can lift themselves from oppression and the state of reliance that they are in. Besides that, the CCC raises the
public’s awareness through many actions and campaigns, demonstration and rallies, and more recently with the use of social media like Facebook. The aim is for
people to learn about the conditions in which their apparel and footwear is made,
and also to invite them to get involved in helping alleviate this situation. Because
of the ease in which information travels nowadays, and how the people can become a part of this socially responsible movement, it can only be assumed that it will
further gain in popularity. Despite the frequent lack of cooperation on the part of
Western corporations, the CCC successfully achieves its goals, be it pushing for
union agreements or fighting for remuneration for the victims of poor treatment or
accidents. In recent years, the campaign has also gained massive acknowledgment
from the EU, being invited to discussions about anew EU initiative concerning the
topic of CSR and responsibility for the entirety of the supply chain.
In conclusion, both the CCC (as well as other such units) and the notion of
CSR are, to a certain effect, dependant on each other. It can be safely assumed that
the need for socially responsible behaviour will not only prevail in the coming
years, but also become more important. Its growth will likely be attributed to
several different factors, one of which will be the demand from the public for fair
business practices. The trend that can be seen in the previous years is clear: people
do not like unethical behaviour of companies, they are highly aware of the situations happening in developing states where human rights are violated, and they
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generally express the opinion that precisely because of the power that huge, multinational corporations hold, they should contribute to overall social and economic
development. The second factor which plays a role in forcing the future progress
of CSR can presumably be governments (this includes the EU) as part of their
sustainability strategies. Thirdly, such actions as the CCC will likely continue to
have an impact on this notion, through the use of the tools already in its possession
and perhaps new strategies in which they shall promote the idea of CSR. Nevertheless, one should also recognize that the main agents in successfully fulfilling
the goals of a socially responsible business are the corporations themselves.
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Summary
The aim of the article is to investigate the Clean Clothes Campaign (CCC) organization and its efforts to alleviate the poor situation of workers in developing states
and to promote the idea of Corporate Social Responsibility. It starts with a brief
example of two such developing countries, Bangladesh and Cambodia, data for
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which has been drawn from Eurostat, Trading Economics, and the CIA’s World
Factbook. It then moves to its main focus, that is, the description of the structure
of the CCC, the different ways in which it tries to achieve its goals, and the vast
network of partnership between the campaign and NGO’s worldwide, as well as
the cooperation with decisive bodies of the European Union. The article concludes that the work of the CCC is very important and is getting more and more
recognition in recent years, both from formal bodies and the public.
Keywords: Clean Clothes Campaign, Corporate Social Responsibility, developing states

Streszczenie
Społeczna odpowiedzialność biznesu w przemyśle odzieżowym
– Clean Clothes Campaign a państwa rozwijające się
Celem artykułu jest przeanalizowanie działań organizacji Clean Clothes Campaign podejmowanych w celu polepszenia złej sytuacji pracowników w krajach
rozwijających się oraz promowania idei społecznej odpowiedzialności biznesu.
Aby lepiej przybliżyć problem, na początku artykułu odniesiono się krótko do
dwóch krajów rozwijających się, Bangladeszu i Kambodży (dane zostały zaczerpnięte z Eurostatu oraz stron Trading Economics i CIA The World Factbook).
Następnie opisano strukturę CCC oraz metody, dzięki którym organizacja chcę
osiągnąć swoje cele. Przedstawiono także szeroką sieć współpracy między CCC
a innymi organizacjami z całego świata i organami decyzyjnymi Unii Europejskiej. Reasumując, można stwierdzić, że działalność CCC staje się coraz bardziej
istotna, a w ostatnich latach organizacja zyskuje uznanie zarówno organów formalnych, jak i społeczeństwa.
Słowa kluczowe: Clean Clothes Campaign, społeczna odpowiedzialność biznesu,
kraje rozwijające się
JEL: A13, F63, M14

91

Ekonomia Międzynarodowa 18 (2017)

http://dx.doi.org/10.18778/2082-4440.18.03

Problem deficit bias a skuteczność unijnych
reguł fiskalnych
Małgorzata Potocka*1

Wstęp
Reguły fiskalne są jednym z elementów ram polityk fiskalnych. Zgodnie z definicją najczęściej występującą w literaturze, stosowaną m.in. przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (np. Schaechter i in. 2012, s. 5) i Komisję Europejską
(2010, s. 99), reguły fiskalne to reguły nakładające w sposób długotrwały ograniczenia na politykę fiskalną za pomocą numerycznych limitów odnoszących się
do tzw. agregatów budżetowych, tj.: deficytu budżetowego (w ujęciu nominalnym
lub strukturalnym), długu publicznego, dochodów budżetowych lub wydatków
budżetowych.
Reguły fiskalne w Europie określane są na poziomie poszczególnych krajów, ale także na poziomie UE. Celem niniejszego artykułu jest przeanalizowanie
stopnia przestrzegania przez 15 krajów UE12reguł fiskalnych w latach 1999–2015
i ewolucji reguł od początku ich sformułowania, czyli także ocenienie tego, w jakim zakresie reguły fiskalne UE są skuteczne, jeśli chodzi o nakładanie ograniczeń na politykę fiskalną.

Reguły fiskalne a zjawisko deficit bias
Komisja Europejska podkreśla, że celem reguł fiskalnych jest nałożenie ograniczeń na dyskrecjonalne decyzje fiskalne rządów w celu sprzyjania „odpowiedzialnej polityce fiskalnej” (Komisja Europejska 2010, s. 99). Precyzyjniej rzecz
ujmując, reguły fiskalne powinny służyć dyscyplinie finansów publicznych,
* Małgorzata Potocka – magister, Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Gospodarki Światowej,

potocka.gosia@gmail.com.
Analiza dotyczy 15 krajów UE, które najdłużej są członkami UE.
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a w szczególności ograniczaniu zjawiska tzw. deficit bias, czyli tendencji do regularnego wykazywania nadwyżek wydatków państwa nad dochodami (Calmfors 2014, s. 2). W szczególności chodzi o ograniczanie bodźców decydentów
w sprawach budżetu do wyrażania zgody na występowanie zjawiska (Wyplosz
2012, s. 9). Jak widać na wykresie 1, taka tendencja dominuje w krajach Unii
Europejskiej (UE) co najmniej od początku lat 80. Wykres pokazuje, że występowanie deficytów budżetowych jest trwałe. Nie zależy ono zatem od warunków gospodarczych, a od tego, w jakim momencie cyklu gospodarczego (boom,
recesja) znajduje się gospodarka unijna. Brak nadwyżek budżetowych w tak
długim okresie prowadzi do wniosku, że przynajmniej niektóre kraje UE nie
prowadziły w analizowanym okresie antycyklicznej, czyli stabilizacyjnej, polityki fiskalnej.
Wykres 1. Deficyty/nadwyżki sektora general government (g.g.) w UE i strefie euro (jako % PKB)
w latach 1972–2014
3
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Źródło: World Data Bank.

Jeśli chodzi o występowanie zjawiska w poszczególnych krajach Unii Europejskiej (patrz wykres 2), to niektóre kraje w mniejszym, inne w większym
stopniu ulegały zjawisku deficit bias. Przykładowo w Niemczech średni wynik salda budżetowego w latach 1981–2014 wyniósł –1,6% PKB, a w Grecji:
–8,4% PKB.
Warto dodać, że zjawisko deficit bias występowało w większości krajów UE
trwale, mniej więcej od początku lat 80., także przed kryzysem w strefie euro.
W latach 1981–2006 średni deficyt w Niemczech wynosił 1,8% PKB, a w Grecji
7,7% PKB.
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Wykres 2. Deficyty/nadwyżki sektora g.g. w wybranych krajach strefy euro (jako % PKB) w latach
1972–2014
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Źródło: World Data Bank.

Patrząc na powyższe wykresy, możemy sobie zadać pytanie o skuteczność
reguł fiskalnych w krajach UE. Jeśli kraje nie osiągają celu, jakiemu służą reguły
fiskalne, to czy występowanie zjawiska deficit bias wynika bardziej z konstrukcji
tych reguł czy z ich nieprzestrzegania? Próba odpowiedzi na te pytania została
podjęta w niniejszym artykule.

Reguły fiskalne obowiązujące w Unii Europejskiej
Obecnie w krajach UE występują zarówno reguły unijne, jak i krajowe, jednak
przedmiotem oceny w tym artykule są jedynie reguły unijne. Na wstępie trzeba
zaznaczyć, że prowadzenie polityki fiskalnej pozostaje w kompetencjach rządów
poszczególnych krajów i zgodnie z Traktatem o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) państwa członkowskie koordynują jedynie swoje polityki gospodarcze (w tym politykę fiskalną) w ramach Unii. Budżet samej Unii jest relatywnie
mały (ok. 1% unijnego PKB) i nie pełni funkcji stabilizacyjnej. Oznacza to, że
instytucje unijne nie mają możliwości bezpośredniego wpływania na politykę fiskalną krajów członkowskich.
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Niemniej jednak, zgodnie z art. 126 ust. 1 TFUE, państwa członkowskie unikają nadmiernego deficytu budżetowego. Ten sam artykuł (ust. 2–13) odnosi się
także do kolejnych kroków podejmowanych przez Komisję i Radę UE w ramach
tzw. procedury nadmiernego deficytu. Zgodnie z zapisami artykułu niepodejmowanie przez dane państwo członkowskie strefy euro działań mających na celu
wyeliminowanie nadmiernego deficytu (rozumianego jako przekroczenie wielkości odniesienia dla stosunku planowanego lub rzeczywistego deficytu budżetowego do PKB lub/i dla stosunku długu publicznego do PKB) może ostatecznie
prowadzić do zażądania przez Radę UE złożenia nieoprocentowanego depozytu
(„o stosownej wielkości”) aż do momentu skorygowania deficytu lub do nałożenia grzywny „stosownej wysokości”. Przepisy uzupełniające dotyczące stosowania procedury znajdują się w protokole (nr 12) dołączonym do traktatów. Przede
wszystkim zawarto w nim wartości odniesienia dla dopuszczalnych wartości deficytu i długu w stosunku do PKB (odpowiednio 3% i 60%). Art. 121 ust. 3 TFUE
odnosi się z kolei do koordynacji polityki gospodarczej (w tym fiskalnej) przez
kraje członkowskie, dając Radzie uprawnienia do nadzorowania rozwoju sytuacji
gospodarczej w każdym państwie członkowskim, zgodności polityk gospodarczych z ogólnymi kierunkami polityk gospodarczych państw i UE oraz dokonywania oceny całościowej.
Wtórnym aktem prawnym, który precyzuje i wzmacnia zapisy paktu, m.in.
dotyczące przestrzegania reguł fiskalnych w UE, jest przyjęty w 1997 r. pakt stabilności i wzrostu. Pakt był dwukrotnie reformowany. Celem reformy z 2005 r.
było lepsze uwzględnienie uwarunkowań gospodarczych (cyklicznych) i specyficznej sytuacji poszczególnych krajów członkowskich (Komisja Europejska
2016, s. 10). Pakt uzupełniono wtedy w szczególności m.in. o regułę opartą
na średniookresowym celu budżetowym (medium term objective, MTO) oraz
o specyficzny dla każdego kraju strukturalny cel budżetowy, umożliwiający wyłączenie efektów działania automatycznych stabilizatorów fiskalnych z oceny
spełniania wymogów paktu. Określono także referencyjną wartość odniesienia
dla wielkości dostosowania prowadzącego do osiągnięcia MTO. Wprowadzono
też m.in. możliwość wydłużenia eliminacji nadmiernego deficytu przez kraj,
który podjął odpowiednie działania, ale w którym wystąpiły nieprzewidziane
niekorzystne zdarzenia gospodarcze mające poważne negatywne konsekwencje
dla finansów publicznych.
Po raz drugi pakt został zreformowany w 2011 r. za pomocą pakietu legislacyjnego zwanego „sześciopakiem”2.3Celem reformy było zwiększenie z jednej
strony wiarygodności paktu, a z drugiej – jego elastyczności. Było to następstwem
problemów z przestrzeganiem zasad paktu zarówno przed kryzysem w strefie
euro, jak i w czasie kryzysu. W niniejszym artykule pokazano wpływ tych reform
na elastyczność oraz na wiarygodność i skuteczność reguł.
W skład „sześciopaku” wchodzi pięć rozporządzeń Rady UE o numerach: 1175/2011, 177/2011,
1173/2011, 1176/2011 1174/2011 i dyrektywa nr 2011/85/UE.
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Zmiany wprowadzone przez „sześciopak” dotyczyły m.in. wprowadzenia
reguły dotyczącej poziomu wydatków budżetowych jako uzupełnienia reguły dotyczącej poziomu kryterium salda strukturalnego (MTO). Ponadto wprowadzono
możliwość uruchomienia sankcji wobec krajów strefy euro w przypadku nieprzestrzegania kryterium salda strukturalnego. Wzmocniono też przepisy dotyczące
sankcji wobec krajów strefy euro w ramach procedury nadmiernego deficytu.
Zwiększono również znaczenie kryterium długu publicznego w ramach procedury nadmiernego deficytu – od tej pory jego nieprzestrzeganie jest traktowane na
równi z nieprzestrzeganiem kryterium deficytu.
Zmiany te pozostawiały pewien obszar dowolności interpretacyjnej, jeśli
chodzi o ocenę sytuacji ekonomicznej w krajach członkowskich, dlatego też,
w celu zwiększenia transparentności interpretacji reguł fiskalnych, w styczniu
2016 r. Komisja opublikowała komunikat (Komisja Europejska 2015), zawierający reguły interpretacji przez Komisję wymogów paktu stabilności i wzrostu
w kontekście:
1) podejmowania przez kraj członkowski inwestycji;
2) podejmowania reform strukturalnych;
3) uwzględniania fazy cyklu koniunkturalnego, w której znajduje się dany
kraj członkowski w momencie oceniania przez Komisję jego sytuacji fiskalnej.
Ściślejsze przestrzeganie zasad paktu w strefie miał także zapewnić tzw.
„dwupak” (czyli dwa rozporządzenia Rady UE3),4który wszedł w życie w 2013 r.
Jego celem było wzmocnienie koordynacji gospodarczej w krajach strefy euro
(w tym w zakresie polityki fiskalnej) i ustanowienie nowych narzędzi monitorowania i nadzoru tej polityki.
Poza zreformowanym paktem stabilności i wzrostu koordynację polityki fiskalnej, a więc i przestrzeganie reguł fiskalnych, miał wzmocnić także uzgodniony w 2012 r. przez 25 krajów członkowskich UE (poza Czechami i Wielką Brytanią) międzyrządowy traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu, a zwłaszcza
tzw. pakt fiskalny, stanowiący część traktatu (tytuł III), do którego przestrzegania
zobowiązały się kraje strefy euro: Dania, Bułgaria i Rumunia. W pakcie fiskalnym
określono m.in. wymóg dotyczący minimalnego poziomu deficytu strukturalnego w wysokości 0,5% PKB. Ponadto, zgodnie z wymogami paktu, wymóg ten
miał zostać zapisany w prawodawstwie krajowym państw-sygnatariuszy traktatu
„w miarę możliwości” rangi konstytucyjnej.
Podsumowując – głównym aktem prawnym, który reguluje zasady stosowania reguł fiskalnych pozostaje skonsolidowany pakt stabilności i wzrostu. Zawiera
zarówno reguły fiskalne w ramach procedury nadmiernego deficytu – tzw. część
korygująca, wywodząca się z art. 126 TFUE – jak i reguły fiskalne dla krajów,
które nie wykazują nadmiernego deficytu, tzw. część prewencyjna, wywodząca
się z art. 121 TFUE. W ramach części prewencyjnej reguły dotyczą salda struk3

Rozporządzenia nr 472/2013 i 473/2013.
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turalnego i wydatków rządowych, a w ramach części korygującej reguły oparte
są na wielkości długu i deficytu publicznego. Reguły i sposób ich egzekwowania,
a także odstępstwa od wymogu ich przestrzegania zostały szczegółowo opisane
w tabelach 1 i 2.

Wskaźniki

Saldo strukturalne – saldo sektora instytucji rządowych i samorządowych uwzględniające
zmiany cykliczne i skorygowane o działania jednorazowe i tymczasowe, tzw. średniookresowy cel budżetowy (medium term objective – MTO).
Wydatki publiczne, skorygowane o: koszt odsetek, wydatki na programy UE równoważone
dochodami z unijnych środków finansowych, niedyskrecjonalne zmiany w wydatkach na
zasiłki dla bezrobotnych.

Kryterium

MTO: określany indywidualnie przez każdy kraj członkowski, limit MTO wyznaczany przez
Komisję na podstawie określonej metodologii. Dla krajów należących do strefy euro i ERMII limit MTO = –1% PKB.
Dla państw-sygnatariuszy paktu fiskalnego limit MTO = –0,5% PKB lub, jeśli dług jest znacznie poniżej 60% PKB i nie ma dużych ryzyk dla stabilności finansów publicznych, –1% PKB.
Możliwe odstępstwa od MTO:
• gdy odstępstwo związane jest z wdrażaniem znaczących reform strukturalnych, które
bezpośrednio pociągają za sobą poprawę finansów publicznych w długim okresie, w tym
trwale zwiększając wzrost potencjalny, a w związku z tym reform mających możliwy do
zweryfikowania wpływ na długookresową stabilność finansów publicznych;
• jeżeli odstępstwo wynika z nadzwyczajnego i niezależnego od danego państwa członkowskiego zdarzenia, które wywiera istotny wpływ na saldo sektora instytucji rządowych i samorządowych;
• w przypadku poważnego pogorszenia koniunktury gospodarczej w strefie euro lub całej Unii, o ile nie zagraża to stabilności finansów publicznych w średnim okresie.
Wydatki publiczne: w przypadku kraju, w którym saldo strukturalne = MTO, roczne tempo
wzrostu wydatków publicznych nie powinno przekraczać średniookresowego tempa wzrostu
potencjalnego PKB.

Ścieżka dostosowawcza

Tabela 1. Reguły fiskalne w UE – część prewencyjna paktu stabilności i wzrostu

W przypadku nieosiągnięcia MTO kraje powinny zmierzać do niego w tempie 0,5 p. proc.
PKB rocznie.
Możliwe odstępstwa od ścieżki dostosowawczej:
• gdy odstępstwo związane jest z wdrażaniem znaczących reform strukturalnych, które
bezpośrednio pociągają za sobą poprawę finansów publicznych w długim okresie, w tym
trwale zwiększając wzrost potencjalny, a w związku z tym reform mających możliwy do
zweryfikowania wpływ na długookresową stabilność finansów publicznych;
• jeżeli odstępstwo wynika z nadzwyczajnego i niezależnego od danego państwa członkowskiego zdarzenia, które wywiera istotny wpływ na saldo sektora instytucji rządowych i samorządowych;
• w przypadku poważnego pogorszenia koniunktury gospodarczej w strefie euro lub całej Unii, o ile nie zagraża to stabilności finansów publicznych w średnim okresie.
Wydatki publiczne:
Dopóki średniookresowy cel budżetowy nie zostanie osiągnięty (saldo strukturalne < MTO),
roczne tempo wzrostu wydatków publicznych nie powinno być niższe niż średniookresowe
tempo wzrostu potencjalnego PKB. Tempo to jest określone tak, aby zapewnić odpowiednie
dostosowanie w celu osiągnięcia MTO przez saldo strukturalne.
Ponadto jakiejkolwiek zmianie pozycji przychodów muszą towarzyszyć analogiczne zmiany
po stronie wydatków i/lub uznaniowe zmiany innych pozycji przychodów.
97

Egzekwowanie

Procedura korygowania „znaczącego odchylenia” od MTO oznacza, że:
• podczas oceny zmiany salda strukturalnego odstępstwo od MTO lub ścieżki dostosowawczej wynosi co najmniej 0,5 p. proc. PKB w ciągu jednego roku lub co najmniej
0,25 p. proc. PKB średnio rocznie w ciągu dwóch kolejnych lat;
• podczas oceny tempa wzrostu wydatków skorygowanego o skutki działań dyskrecjonalnych po stronie dochodów odstępstwo ma łączny wpływ na saldo sektora instytucji
rządowych i samorządowych w wysokości co najmniej 0,5 p. proc PKB w ciągu jednego roku lub narastająco w ciągu dwóch kolejnych lat.
Wobec krajów strefy euro możliwe jest zastosowanie sankcji w przypadku stałego niewypełniania wymogów paktu – oprocentowany depozyt w wysokości 0,2% PKB.

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2. Reguły fiskalne w UE – część korygująca paktu stabilności i wzrostu
Wskaźniki

Saldo nominalne sektora instytucji rządowych i samorządowych.
Dług publiczny.

Kryterium

Saldo budżetowe: limit w wysokości 3% PKB.
Możliwe odstępstwa od limitu deficytu:
•
deficyt zmniejsza się znacząco i stale i osiąga poziom bliski 3%;
•
przekroczenie wartości referencyjnej ma charakter wyjątkowy (wynika
z nadzwyczajnego i niezależnego od państwa zdarzenia lub z poważnego
pogorszenia koniunktury) oraz tymczasowy i wskaźnik ten pozostaje zbliżony do wartości referencyjnej;
•
w przypadku krajów, których dług publiczny nie przekroczył 60% PKB,
uwzględniana jest rola „innych istotnych czynników” związanych ze:
średniookresową sytuacją gospodarczą, średniookresową sytuacją budżetową, zmianami długu publicznego oraz innych dodatkowych czynników,
które w opinii zainteresowanego państwa członkowskiego są istotne dla
kompleksowej oceny spełniania kryterium;
•
w krajach, których dług nie przekroczył 60% PKB, a odstępstwo deficytu
od poziomu 3% nie jest znaczące, kryterium jest uznane za spełnione, jeśli przeprowadzają one reformę systemu emerytalnego przyczyniającą się
ona do długoterminowej stabilności finansów publicznych i stwarzającą
zagrożenie dla średnioterminowej sytuacji budżetowej.
Dług publiczny: limit w wysokości 60% PKB lub zmniejszający się dostatecznie i zbliżający do wartości odniesienia – warunek spełniony, jeśli różnica pomiędzy wielkością długu w stosunku do PKB a wielkością odniesienia zmniejsza się w średnim rocznym tempie 0,05% tej różnicy przez trzy lata.
Możliwe odstępstwa od limitu długu:
•
w odniesieniu do krajów objętych procedurą nadmiernego deficytu
w dniu przyjęcia „sześciopaku” (8 listopada 2011 r.) przez trzy lata od
korekty nadmiernego deficytu kryterium uznaje się za spełnione, jeśli
dane państwo osiągnie „wystarczający postęp” w jego przestrzeganiu
(określony w vademecum paktu);
•
uwzględniana jest rola „innych istotnych czynników”, związanych ze
średniookresową sytuacją gospodarczą, średniookresową sytuacją budżetową, zmianami długu publicznego, oraz innych dodatkowych czynników,
które w opinii zainteresowanego państwa członkowskiego są istotne dla
kompleksowej oceny spełniania kryterium.
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Ścieżka dostosowawcza

Minimalne roczne dostosowanie salda strukturalnego w wysokości co najmniej
0,5 p. proc. PKB. Możliwe wydłużenie czasu dostosowania w przypadku nieprzewidzianych niekorzystnych zdarzeń gospodarczych lub w okresach znacznego pogorszenia koniunktury w strefie euro lub UE.

Egzekwowanie

Możliwość ograniczenia części lub całości środków na zobowiązania z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Wobec krajów strefy euro
możliwe sankcje na różnych etapach procedury nadmiernego deficytu.

Źródło: opracowanie własne.

Ocena skuteczności poszczególnych reguł fiskalnych UE
i trudności z nią związane
W niniejszym artykule próba oceny skuteczności paktu skupia się przede wszystkim na ocenie spełniania kryteriów określonych regułami paktu stabilności
i wzrostu (wskazanych w drugim wierszu tabel 1 i 2). Analiza dotyczy lat 1999–
2016 (w miarę dostępności danych) i 15 krajów UE (UE 15), które przez cały ten
okres były członkami ugrupowania, w tym 12 krajów, które od momentu powstania UGW były jej członkami.
Nominalne saldo budżetowe i dług publiczny
Analiza wypełniania limitów określonych w pakcie przeprowadzona jest na podstawie danych zaprezentowanych na wykresach 3–6.
Stopień spełniania wymogu dotyczącego limitu 3% PKB przez deficyty krajów UE15 w badanym okresie przedstawia wykres 3. Średnio kraje te wypełniały
limit deficytu przez 10, 4 lata (61% czasu trwania okresu 1999–2015). Krajem,
który ani razu nie spełnił wymaganego limitu, była Grecja, natomiast Szwecji
i Luksemburgowi udało się wypełnić kryterium deficytu przez cały analizowany
okres. Gdy z analizy wyłączy się lata pokryzysowe, jej wyniki są lepsze. Średni
okres wypełniania kryterium przez analizowane kraje w latach 1999–2007 wynosi 6,3 lata (70% badanego okresu). Aż 8 krajów wypełniało limit deficytu przez
wszystkie 9 lat.

99

Wykres 3. Odsetek lat, w których deficyt sektora g.g. w krajach członkowskich UE15 nie był większy niż 3% PKB (%) w okresach a) 1999–2007 b) 1999–2015*
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Źródło: Eurostat.

Wykres 4 potwierdza, że w latach pokryzysowych spełnianie wymogu dotyczącego limitu 3% PKB dla deficytu nominalnego było rzadkością w krajach UE
15 i tylko 2 razy udało się to ponad połowie analizowanych krajów.
Wykres 4. Liczba krajów z UE 15, w których deficyt sektora g.g. w krajach członkowskich UE15
nie był większy niż 3% PKB w okresie 1999–2015
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Źródło: Eurostat.

Jeśli chodzi o kryterium długu publicznego, to w czterech krajach (Austrii,
Belgii, Grecji i Włoszech) przez cały okres 1999–2015 dług był wyższy niż 60%
PKB (patrz wykres 5). Jednocześnie w trzech krajach dług publiczny nie prze100

kroczył 60% PKB przez cały analizowany okres (Dania, Luksemburg, Szwecja).
Średnia wypełniania limitu przez analizowane kraje w tych latach wynosi niemal
8 lat (47% badanego okresu). Po wyłączeniu z oceny lat kryzysu i lat pokryzysowych (czyli lat 1999–2007) liczba krajów spełniających kryterium długu publicznego przez wszystkie 9 lat to 6. Średnia spełniania kryterium przez analizowane
kraje w tych latach jest znacznie większa i wynosi 5,5 lat (61% badanego okresu).
Wykres 5. Odsetek lat, w których dług publiczny w krajach członkowskich UE 15 nie był większy
niż 60% PKB (%) w okresach a) 1999–2007 b) 1999–2015*
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*Dane dot. Danii nie uwzględniają roku 1999.
Źródło: Eurostat.

Aby być bliższym oceny, jaką przeprowadza Komisja w stosunku do kryterium długu, można uwzględnić przypadki spełnienia kryterium także wtedy, gdy
dług był większy niż 60% PKB, ale jego poziom zmniejszał się średnio w rocznym
tempie równym 0,05% różnicy między aktualnym poziomem zadłużenia a wielkością referencyjną. Należy podkreślić, że przed wejściem w życie „sześciopaku”
kryterium to nie było zoperacjonalizowane – pakt przewidywał jedynie, że dług
będzie malał w „wystarczającym stopniu”. W artykule przyjmujemy jednak interpretację z „sześciopaku” dla całego okresu 1999–2005. Zmienia to nieco wnioski
dotyczące wypełniania kryterium, szczególnie w odniesieniu do Belgii (patrz wykres 6), której poziom długu w stosunku do PKB przez cały okres znacznie przekraczał poziom 60%, jednak malał przez jego połowę. Jedynie Grecja nie spełniła kryterium przez cały analizowany okres. Średni okres spełniania tak zdefiniowanego
kryterium przez analizowane kraje w tych latach wynosi 9 lat (53% badanego okresu). Lepiej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o stopień spełniania kryterium w analizowanym okresie, gdy z okresu oceny wyłączy się lata pokryzysowe – średni okres
spełniania kryterium w latach 1999–2007 wynosi 6,6 lat (73% tego okresu).
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Wykres 6. Odsetek lat, w których dług publiczny w krajach członkowskich UE nie był większy niż
60% PKB (%) lub jego tempo spadku zbliżało się dostatecznie do wartości odniesienia w okresach
a) 1999–2007 b) 1999–2015*
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* Dane dot. Danii nie uwzględniają roku 1999.
Źródło: Eurostat.

W przypadku tak zdefiniowanego kryterium długu liczba krajów, które je spełniały (patrz wykres 7), spadała sukcesywnie od 2007 r. i dopiero od 2013 r. zaczęła
rosnąć. Od 2008 r. jednak mniej niż połowa krajów UE 15 spełniała kryterium.
Wykres 7. Liczba krajów z UE15, w których dług publiczny w krajach członkowskich UE nie był
większy niż 60% PKB (%) lub jego tempo spadku zbliżało się dostatecznie do wartości odniesienia
w okresie 1999–2015
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Źródło: Eurostat.
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Na koniec analizy kryteriów długu publicznego i deficytu warto się zastanowić, jaki jest związek pomiędzy niespełnianiem jednego z kryteriów a uruchamianiem procedury nadmiernego deficytu w analizowanych krajach przez Komisję
(procedura jest uruchamiana, gdy Komisja uzna, że przynajmniej jedno kryterium
nie zostało spełnione).
Wykres 8. Liczba krajów UE 15 niespełniających jednego z limitów długu publicznego lub deficytu
(lub w których tempo spadku poziomu długu zbliżało się dostatecznie do wartości odniesienia)
w okresie 1999–2015
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Liczba krajów objetych procedurą nadmiernego deficytu
Źródło: Eurostat.

Na podstawie wykresu 8 można potwierdzić, że zachodzi związek między
niespełnianiem przez kraje UE 15 jednego z limitów – długu lub deficytu publicznego – a objęciem danego kraju procedurą nadmiernego deficytu. Wykres pokazuje też, że Komisja częściej wydawała swoje rekomendacje w ramach procedury
z pewnym opóźnieniem w stosunku do przekroczenia przez kraje tych limitów
(tak było zwłaszcza w latach 2000–2005). Jednocześnie wykres jest dowodem na
znaczne pogorszenie stopnia spełniania kryteriów paktu przez kraje członkowskie
po wybuchu kryzysu. Od 2008 r. do 2015 r. co najmniej 9 z 15 krajów nie spełnia
jednego z limitów określonego przez kryteria paktu (przed 2008 r. ich maksymalna liczba wynosiła 7). Choć ich liczba spada od 2012 r., to jeszcze szybciej spada
liczba krajów objętych procedurą nadmiernego deficytu. Związane jest to prawdopodobnie ze zwiększoną elastycznością paktu.
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Strukturalne saldo budżetowe i wydatki rządowe
Kolejnym elementem oceny dyscypliny budżetowej krajów członkowskich,
zgodnie z paktem stabilności i wzrostu, jest limit salda strukturalnego, tzn. salda
nominalnego sektora g.g. po uwzględnieniu zmian cyklicznych i skorygowanego
o zdarzenia jednorazowe i tymczasowe, czyli MTO. Trudności z porównywaniem
spełniania tego kryterium przez poszczególne kraje i z oceną spełniania go przez
dany kraj w poszczególnych latach oraz wątpliwości dotyczące oceny wynikają:
1) Ze zróżnicowanego poziomu MTO dla poszczególnych krajów członkowskich. Komisja wyznacza minimalny poziom MTO raz na 3 lata (dla
krajów ze strefy euro i krajów pozostających w mechanizmie ERM2 jest
to minimum –1% PKB4),5a następnie kraj określa swoje MTO w programie stabilności lub konwergencji (może być on bardziej ambitny niż
propozycja Komisji)5. 6.
2) Z trudności z szacowaniem przez Komisję wysokości salda strukturalnego. Podstawą obliczenia salda strukturalnego jest wysokość salda skorygowanego o wahania cykliczne (cyclically-adjusted balance, CAB), czyli
salda nominalnego skorygowanego o tzw. komponent cykliczny6.7Komponent cykliczny wyliczany jest ze wzoru ԑ*OG, gdzie OG oznacza
oszacowaną wielkość luki popytowej (output gap), czyli różnicy między
produkcją realna a potencjalną, ԑ to parametr elastyczności określający
wielkość procentowej zmiany salda w stosunku do PKB w reakcji na
zmiany luki popytowej. Parametr ԑ jest określony dla salda każdego kraju
członkowskiego i podlega rewizji co kilka lat7.8Szacunki OG są obarczone
niepewnością i podlegają znaczącym i częstym uaktualnieniom, co widać
w każdych kolejnych edycjach prognoz gospodarczych Komisji. W praktyce bieżący OG jest trudny do oszacowania, szczególnie w momentach
zwrotnych cyklu gospodarczego lub w przypadku zmian strukturalnych
gospodarek (np. Mourre i in. 2014, s. 9). W rezultacie oszacowana przez
kraje w roku n–1 wartość salda strukturalnego na bieżący (n–1) i kolejny (n) rok, która ma być porównywana z docelowym poziomem MTO,
różni się od salda strukturalnego oszacowanego w roku n dla roku n–1
i roku n. Co więcej, wyniki tych szacunków zmieniają się w kolejnych
Sygnatariusze paktu fiskalnego zobowiązali się do wyznaczania MTO na poziomie co najmniej
–0,5% PKB, ale zasady paktu odnoszą się do poziomu –1% PKB.
5
Na marginesie warto dodać, że Wielka Brytania nie wyznacza MTO. Jest to zgodne z protokołem
15 TFUE (w sprawie niektórych postanowień dotyczących Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej), a także z art. 8 dyrektywy w sprawie wymogów dla ram budżetowych
państw członkowskich (2011/85), zgodnie z którym zapisy dyrektywy dotyczące numerycznych
reguł fiskalnych nie mają zastosowania do Wielkiej Brytanii.
6
Saldo strukturalne jest obliczane jako CAB skorygowane o działania jednorazowe i tymczasowe.
7
Zgodnie z vademecum paktu stabilności i wzrostu (Komisja Europejska 2016, s. 28), przeglądom
będą podlegać wielkości, na których opierają się parametry elastyczności dla salda budżetowego, tj.
parametry elastyczności dla przychodów i wydatków budżetowych (co 9 lat) i wagi poszczególnych
komponentów przychodów i wydatków (co 6 lat).
4
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latach. Przykładowo: zgodnie z ostatnimi prognozami Komisji (jesień
2016 r.) saldo strukturalne Polski w 2012 r. wynosiło –3,9% PKB. Tymczasem w momencie oceny ex ante, czyli w 2012 r., Komisja szacowała
(prognozy wiosenne), że saldo wyniesie –2,7% PKB. W roku 2013 r. (ocena ex post, prognozy wiosenne) saldo na rok 2012 zostało oszacowane
na poziomie –3,8% PKB. Dlatego też sama Komisja w przypadku oceny
ex post traktuje saldo strukturalne jako zgodne z poziomem MTO, gdy
wielkość odchylenia salda od MTO nie jest większa niż o 0,25 p. proc.
PKB. Generalnie rewizja szacunku salda strukturalnego przez Komisję na
dany rok w kolejnym roku w krajach UE przekracza średnio wymagane
dostosowanie salda strukturalnego (Darvas 2016). Podważa to mocno wiarygodność reguły opartej na tym wskaźniku (patrz też Steinhouser 2016).
Warto dodać, że są różnice w szacunkach poziomu salda strukturalnego Komisji i innych instytucji – MFW, OECD, EBC (patrz tabela 3). Można mieć zatem
wątpliwości co do tego, czy szacunki Komisji są wiarygodne.
Tabela 3. Szacunki salda strukturalnego w strefie euro w latach 2011–2017, wybrane instytucje
Instytucja

Publikacja

2011

2012

2013

2014

2015

Komisja
Europejska

European Economic Forecast
– Spring 2016

–3,6

–2,1

–1,4

–1

Międzyn. Fundusz Walutowy

World Economic
Outlook (czerwiec
2016 r.)

–3,7

–2

–1,2

Organizacja
Współpracy
Gospodarczej
i Rozwoju

Economic Outlook
(czerwiec 2016 r.)

–3,5

–1,8

–

–

Europejski Bank Economic Bulletin
Centralny
(marzec 2016 r.)

2016*

2017*

–1

–1,3

–1,4

–1

–0,9

–1,1

–0,9

–1

–0,8

–0,8

–1

–1

–2,2

–1,8

–1,7

–2,1

–2,2

*Prognoza.
Źródło: Parlament Europejski 2016, s. 2.

Mając na uwadze te zastrzeżenia, można jednak poglądowo sprawdzić, w jakim stopniu, w ocenie Komisji, państwa członkowskie utrzymywały poziom salda
strukturalnego zgodny z MTO (patrz wykres 9). Ocena dotyczy lat 2010–2016,
wynika to z dostępności danych dotyczących szacunków salda strukturalnego8.
Zgodnie z wykresem dotyczącym dziewięciu z 14 analizowanych krajów (Wielka
Brytania jest wyłączona z wyznaczania MTO) nie został on spełniony w żadnym
roku. Poziom salda strukturalnego równy MTO przez relatywnie najdłuższy okres
utrzymywał Luksemburg.
9

Ocena opiera się na szacunkach salda strukturalnego z wiosennych prognoz gospodarczych Komisji na 2016 r.

8
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Wykres 9. Odsetek lat, w których saldo strukturalne w krajach członkowskich UE 15 było
zgodne z poziomem ich MTO (lata 2010–2016)*
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*Szacunek salda strukturalnego – zgodnie z wiosennymi prognozami Komisji z 2016 r. Wykres
nie uwzględnia Wielkiej Brytanii, która jest zwolniona z wyznaczania MTO. Rok 2016, prognoza.

Źródło: AMECO.

Wykres 10 pokazuje, że od 2012 r. poziom MTO osiągały jedynie trzy
z 15 analizowanych krajów.
Wykres 10. Liczba krajów UE 15, w których saldo strukturalne było zgodne z poziomem ich MTO
(lata 2010–2016)*
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*Szacunek salda strukturalnego – zgodnie z wiosennymi prognozami Komisji z 2016 r. Wykres
nie uwzględnia Wielkiej Brytanii, która jest zwolniona z wyznaczania MTO. Rok 2016, prognoza.

Źródło: AMECO.
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Aby sprawdzić, czy kraje znajdowały się na ścieżce dostosowawczej do
swojego MTO w ostatnich latach (2011–2016), przeanalizowano to, jak zmieniała się liczba krajów, które osiągnęły swoje MTO lub w których saldo strukturalne zwiększało się w poszczególnych latach o: co najmniej 0,25 p. proc.
– w przypadku krajów, w których dług publiczny przekracza lub wynosi 60%
PKB; saldo było stałe lub rosło – w przypadku krajów, w których dług był niższy
niż 60% PKB.
Taka skala dostosowania jest zgodna z minimalnym wymaganym dostosowaniem, zgodnie z komunikatem Komisji pt. Making the best use of the flexibility
within the existing rules of the Stability and Growth Pact. Dotyczy dostosowania
wymaganego w „wyjątkowo złych czasach” (zdefiniowanych jako czasy, w których realny wzrost PKB jest ujemny lub w których wartość luki popytowej jest
niższa niż –4). Dla uproszczenia taką skalę dopasowania przyjęto dla wszystkich
analizowanych krajów jako skalę minimalną.
Stopień spełniania tak zdefiniowanych kryteriów przedstawiono na wykresach 11 i 12. Widać na nim, że po 2013 r. stopień zgodności z MTO lub zdefiniowaną na minimalnym poziomie ścieżką dostosowawczą do osiągnięcia MTO
znacznie się obniżył. Trzy kraje (Belgia, Finlandia, Włochy) nie spełniały tak zdefiniowanego kryterium nawet przez połowę analizowanego okresu.
Wykres 11. Liczba krajów UE 15, w których saldo strukturalne było zgodne z poziomem ich MTO
lub których saldo strukturalne rosło w tempie 0,25 p. proc. przy zadłużeniu >= 60% PKB lub było
na stałym poziomie przy zadłużeniu >60% PKB (lata 2011–2016)*
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*Szacunek salda strukturalnego – zgodnie z wiosennymi prognozami Komisji z 2016 r. Wykres
nie uwzględnia Wielkiej Brytanii, która jest zwolniona z wyznaczania MTO. Rok 2016, prognoza.
Źródło: AMECO.
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Wykres 12. Odsetek lat, w których saldo strukturalne w krajach członkowskich UE15 było zgodne
z poziomem ich MTO lub których saldo strukturalne rosło w tempie 0,25 p. proc przy zadłużeniu>=60% PKB lub było na stałym poziomie przy zadłużeniu >60% PKB (lata 2010–2016)*
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*Szacunek salda strukturalnego – zgodnie z wiosennymi prognozami Komisji z 2016 r. Wykres
nie uwzględnia Wielkiej Brytanii, która jest zwolniona z wyznaczania MTO. Rok 2016, prognoza.
Źródło: AMECO.

Warto w tym kontekście spojrzeć jeszcze na dynamikę średniego salda strukturalnego analizowanych krajów. Zgodnie z wykresem 1 deficyt strukturalny
w stosunku do PKB malał w latach 2005–2006. Spadek ten może być związany
z tym, że w 2005 r. wprowadzono w ramach paktu stabilności i wzrostu regułę
fiskalną opartą na poziomie salda strukturalnego. Deficyt malał także po kryzysie,
od 2010 r., jednak dynamika tego spadku znacznie zmniejszyła się w ostatnich
latach. Można więc stwierdzić, że chociaż kraje znacznie zmniejszały swoje deficyty strukturalne, począwszy od 2010 r., to jednak nie w takim stopniu, aby
doprowadziło to do:
1) osiągnięcia MTO lub
2) utrzymania (po 2013 r.) tempa zmian salda strukturalnego na ścieżce dostosowawczej prowadzącej do MTO.
Warto dodać, że zgodnie z prognozami Komisji w 2016 r. jedynie w trzech
krajach będących sygnatariuszami paktu fiskalnego poziom salda strukturalnego
osiągnie poziom zgodny ze zobowiązaniem wynikającym z podpisania paktu – na
poziomie równym co najmniej –0,5% PKB (są to Grecja, Dania i Niemcy).
Jednocześnie średni poziom deficytu strukturalnego w analizowanych krajach
od roku 2014 utrzymuje się na poziomie najniższym od 2002 r. Świadczy to o większym utrzymywaniu dyscypliny fiskalnej po 2014 r. niż w latach 2002–2013.
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Wykres 13. Średnie saldo strukturalne/PKB dla UE 15* w latach 1999–2018
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baza World Economic Outlook, październik 2016 r.
baza AMECO, maj 2016 r.
* Lata 2016–2018, prognoza.
Źródło: AMECO, World Economic Outlook Database (wersja z października 2016 r.).

Ostatnie z kryteriów, którymi posługuje się Komisja, to kryterium tempa
wzrostu wydatków. Zostało ono wprowadzone przez „sześciopak”, aby wesprzeć
ocenę poziomu i zmian salda strukturalnego9. W praktyce ocenie tempa zmiany
wydatków budżetowych podlegają kraje, których saldo strukturalne jest na poziomie MTO (ale nie powyżej MTO) lub które nie osiągnęły MTO i są na tzw.
„ścieżce dostosowawczej” do jego osiągnięcia.
Analiza kryterium pozwala na lepsze przyjrzenie się przyczynom spadku korekty salda strukturalnego w analizowanych krajach po 2013 r.
Należy na wstępie podkreślić, że osiągnięcie takiego poziomu wydatków,
który zapewnia odpowiedni poziom salda strukturalnego, może być jednak
w praktyce utrudnione, ze względu na to, że:
1) Punktem odniesienia dla tempa wzrostu wydatków budżetowych jest średnioterminowy wzrost potencjalnego PKB, liczony jako średnia oszacowanego wzrostu potencjalnego PKB z 5 lat ubiegłych i prognozowanych na
rok bieżący i 4 kolejne lata. Teoretycznie metodologia Komisji dotycząca
prognozowania wzrostu potencjalnego PKB jest znana, jednak kraje członkowskie mają trudność z szacowaniem wielkości wzrostu potencjalnego
PKB na lata n+3 i n+4, czyli wykraczające poza prognozy Komisji.
10

Uzupełnienie miało być pomocne ze względu na: trudności z szacowaniem wysokości salda strukturalnego i lepszą kontrolę wydatków, których wzrost jest głównym powodem niespełniania kryteriów nakładanych przez reguły fiskalne.
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2) Szacunki wzrostu średnioterminowego potencjalnego PKB często się
zmieniają, tak jak zmieniają się szacunki dotyczące wysokości salda
strukturalnego.
Uwzględniając powyższe punkty, a także to, że ocena Komisji opiera się na
tzw. agregacie wydatkowym, a nie na sumie wydatków10, warto jednak przyjąć
pewne uproszczenia i przyjrzeć się dynamice wydatków w stosunku do potencjalnego PKB. W przypadku krajów, które osiągnęły swoje MTO, relacja wydatków
rządowych do potencjalnego PKB powinna być stała w czasie, o ile wzrostowi
nie towarzyszą odpowiednie zmiany po stronie przychodów. W przypadku krajów
będących na „ścieżce dostosowawczej” prowadzącej do osiągnięcia MTO, relacja
ta powinna maleć (również, o ile wzrostowi nie towarzyszą odpowiednie dostosowania po stronie przychodów) (Komisja Europejska 2016, s. 24).
Wykres 14 pokazuje, jak zmieniał się odsetek krajów UE 15, które spełniały warunek dotyczący tego, że wzrost wydatków budżetowych w stosunku do
potencjalnego PKB jest mniejszy (lub równy) niż wzrost przychodów budżetowych w stosunku do potencjalnego PKB, włączając w to kraje, których saldo
strukturalne przekroczyło poziom MTO11. Warunku nie spełniały ponadto kraje,
w których spadek udziału wydatków w potencjalnym PKB był mniejszy niż spadek udziału przychodów. Na wykresie widać, że po 2011 r. zwiększyła się liczba
krajów, w których zmiany wydatków w stosunku do potencjalnego PKB, wzrosty
lub spadki, nie były większe niż zmiany (odpowiednio: wzrosty lub spadki) przychodów. Mogło na to wpłynąć wprowadzenie kryterium wydatkowego do paktu
stabilności i wzrostu. Jednocześnie od 2014 r. maleją przychody w stosunku do
potencjalnego PKB (patrz wykres 15). Zgodnie z prognozami Komisji przeciętny
poziom wydatków w stosunku do potencjalnego PKB spadnie w 2018 r. do poziomu z 2002 r., a przychody będą wyższe niż w 2002 r. Mimo że poziom wydatków
w stosunku do poziomu potencjalnego PKB nadal jest wyższy niż przed kryzysem, to wyższy jest także poziom przychodów w stosunku do potencjalnego PKB
i różnica między poziomem wydatków a poziomem przychodów – wyrażonych
w stosunku do potencjalnego do PKB – jest mniejsza. Wskazuje to na bardziej
restrykcyjną politykę fiskalną niż przez 2014 r.
11

12

Agregat wydatków obliczany jest jako wydatki rządowe pomniejszone o wydatki odsetkowe,
wydatki związane z programami unijnymi, które są zwracane ze środków UE, i cykliczne elementy
wydatków na bezrobocie (Komisja Europejska 2016, s. 49).
11
Kraje, których saldo strukturalne osiągnęło poziom MTO, nie muszą spełniać kryterium przychodów. Nie uwzględniono tego warunku ze względu na brak pełnych danych z okresu 2002–2010
dotyczących spełniania przez salda strukturalne krajów poziomu MTO. Ponadto trzeba zaznaczyć,
że wykres 15 w przybliżeniu pokazuje skalę spełniania przez kraje UE 15 kryterium przychodów.
W swojej ocenie Komisja analizuje bowiem zmiany całkowitej sumy wydatków skorygowane o płatności odsetek, wydatki na programy unijne i wydatki cykliczne związane z bezrobociem, a wydatki
inwestycyjne zostają wygładzone (patrz Komisja Europejska 2016, s. 23). Ponadto w przypadku
krajów, których saldo strukturalne jest poniżej MTO, wzrostu wydatków nie porównuje się ze wzrostem przychodów przy ocenie kryterium (jak to zostało zrobione w celu uzyskania danych przedstawionych na wykresie 15) – określana jest odpowiednia stopa wzrostu tych wydatków zapewniająca
odpowiednie dostosowanie, aby saldo strukturalne osiągnęło MTO.
10
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Wykres 14. Liczba krajów z UE 15, w których wzrost/spadek wydatków budżetowych w stosunku do potencjalnego PKB jest mniejszy (ew. równy) niż wzrost/spadek przychodów budżetowych
w stosunku do potencjalnego PKB (lata 2010–2016)*
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* Rok 2016, prognoza.
Źródło: AMECO.
Wykres 15. Przeciętny poziom wydatków i przychodów budżetowych w stosunku do PKB potencjalnego w UE 15 (lata 2002–2018)*
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Podsumowanie
Ocena stosowania się przez państwa członkowskie do reguł paktu w obecnym
kształcie nie jest prosta, zwłaszcza w przypadku części prewencyjnej paktu. Wynika to z trudności związanych z szacowaniem salda strukturalnego i średnioter111

minowego potencjalnego PKB, uwzględniających czynniki cykliczne. Wynika to
także z elastyczności reguł, czyli uwzględniania w procesie oceniania wypełniania
reguł przez dane państwo członkowskie specyficznych czynników umożliwiających odstępstwa od ich przestrzegania. Ewoluując, pakt stawał się coraz bardziej
elastyczny, a reguły – coraz bardziej skomplikowane. Dlatego w ocenie przyjęto
pewne uproszczenia. Artykuł nie jest zatem pełną analizą spełniania kryteriów,
a raczej określonych w pakcie limitów dla poziomu deficytu budżetowego, długu
publicznego, salda strukturalnego i wzrostu wydatków rządowych.
Ocena wypełniania reguł paktu prowadzi do wyodrębnienia dwóch głównych
okresów: 1999–2007 (lata przedkryzysowe) i 2008–2016 (po rozpoczęciu kryzysu). W tych okresach można też wyodrębnić „podokresy”.
Większość analizowanych krajów UE 15 do 2007 r. przestrzegała limitów
określonych przez reguły długu i deficytu. Co więcej, w latach 2005–2007 liczba
krajów, które nie przestrzegały któregoś z tych kryteriów, zmalała. Po 2005 r. zmalał także zagregowany deficyt strukturalny analizowanej grupy krajów i zmniejszała się liczba krajów, w których zmianie poziomu wydatków budżetowych
w stosunku do potencjalnego PKB nie towarzyszyła odpowiednia (równoważąca
ją) zmiana przychodów. Jednocześnie wypełnianie limitów przez poszczególne
kraje w latach 1999–2007 było zróżnicowane. Z wypełnianiem limitów deficytu budżetowego i długu publicznego – lub warunku „dostatecznego” zmniejszania długu w tym okresie – zdecydowanie najgorzej radziła sobie Grecja, która
ani razu nie spełniła obu kryteriów. Ze spełnianiem kryterium deficytu – także
Portugalia, a ze spełnianiem kryterium długu również Austria i Włochy. Kraje te
nie podjęły wtedy wysiłków, aby w okresie sprzyjającej koniunktury zgromadzić
nadwyżki, prowadziły procykliczną politykę fiskalną. Należy też zauważyć, że
w latach 2005–2007 liczba krajów objętych procedurą nadmiernego deficytu jest
bliższa liczbie krajów ocenionych w tym artykule jako niespełniające jednego
z kryteriów niż w latach 2002–2004. Ogólnie rzecz biorąc, można stwierdzić,
że po rozluźnieniu stosowania się do reguł paktu, które miało miejsce w latach
2002–2004, w okresie 2005–2007 nastąpiła pewna mobilizacja i zahamowanie
owego rozluźnienia – do czasu wybuchu kryzysu.
W 2008 r. liczba krajów, które nie spełniły przynajmniej jednego z kryteriów
drastycznie wzrosła – z 3 do 10. W latach 2008–2015 przynajmniej 9 z 15 analizowanych krajów nie spełniło przynajmniej jednego kryterium. W latach 2009–
2010 jedynie 4 kraje spełniały kryterium deficytu, a w latach 2010–2011 – długu.
Poziom wydatków w stosunku do potencjalnego PKB rósł w analizowanych krajach do 2010 r. Począwszy od roku 2011, więcej krajów przestrzegło reguł paktu, zmniejszał się średni deficyt strukturalny oraz poziom wydatków w stosunku
do potencjalnego PKB. Jednak liczba krajów przestrzegających reguł paktu jest
nadal mniejsza niż przed kryzysem. Od 2014 r. przeciętny deficyt strukturalny
maleje w coraz wolniejszym tempie, zaczęły też maleć przychody w stosunku do
potencjalnego PKB. Jednocześnie coraz bardziej elastyczne zasady interpretacji
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paktu stabilności i wzrostu powodują, że procedurą nadmiernego deficytu objętych jest znacznie mniej krajów, niż wynika to wprost z przestrzegania limitów
deficytu i długu. Można więc podsumować, że w latach 2009–2010 reguły nie
były prawie w ogóle przestrzegane (kraje prowadziły antycykliczną politykę fiskalną), po czym w latach 2011–2013 nastąpiła większa mobilizacja fiskalna, co
było działaniem procyklicznym, a następnie w latach 2014–2016 poziom spełniania kryteriów jeszcze wzrósł, ale nastąpiło rozluźnienie w podejściu Komisji do
interpretacji reguł (większa elastyczność), aby umożliwić bardziej antycykliczne
podejście w polityce fiskalnej.
Warto na koniec odnieść się do pytania postawionego w artykule: czy występowanie zjawiska deficit bias w analizowanych krajach UE wynika ze słabości reguł paktu stabilności i wzrostu czy też z nieprzestrzegania reguł przez
kraje członkowskie? Mimo że sankcje – dopuszczalne przez pakt, aby zapewnić
większą dyscyplinę budżetową – nie zostały ani razu uruchomione, na podstawie analizy przeprowadzonej w artykule można stwierdzić, że w analizowanym
okresie nieskuteczność reguł w eliminowaniu zjawiska deficit bias wynika w dużej mierze z błędów konstrukcyjnych samych reguł. Zresztą błędy te mogą leżeć
u źródła nieprzestrzegania reguł paktu. Zasadne wydaje się stwierdzenie, że jeśli
kraje nie wierzą, że reguły zapewniają najlepszą dla nich politykę fiskalną – także
w czasie recesji – to słusznie odrzucą ich stosowanie (patrz Claeys, Darvas 2016).
W latach 2002–2007 większość państw przestrzegała reguł, a i tak nie zgromadzono wystarczających nadwyżek budżetowych na czasy gorszej koniunktury
gospodarczej. Z kolei lata pokryzysowe pokazały, że reguły nie dość elastycznie zareagowały na warunki cykliczne i że konieczna jest ich reforma. Obecnie
jedynie trzy kraje podlegają procedurze nadmiernego deficytu, a poziomy sald
strukturalnych są dość wysokie (niskie deficyty strukturalne). Mimo to można
powiedzieć, że skuteczność reguł fiskalnych UE w walce ze zjawiskiem deficit
bias jest ograniczona. Jedną ze słabości reguł fiskalnych pozostaje bowiem to,
że przekraczanie określonych wartości wskaźników nie jest wymagane w czasie
przyspieszenia gospodarczego – określone są jedynie „dolne limity” wskaźników.
Dodatkowo większa elastyczność reguł sprawia, że kraje podlegają licznym wyłączeniom, które mogą pozostawiać pewien margines interpretacji w zakresie zgodności z zasadami paktu i czynią ją mniej zrozumiałą. W konsekwencji trudniej jest
stwierdzić, czy dany kraj przestrzega reguł czy nie. Ponadto można mieć także
wątpliwości co do wiarygodności oszacowanych wielkości sald strukturalnych
poszczególnych państw.
Te wątpliwości pokazują, że reguły fiskalne nie są najlepszym środkiem do
walki ze zjawiskiem deficit bias. Być może więcej do powiedzenia w kwestii unijnej polityki fiskalnej powinna mieć utworzona na mocy decyzji Komisji z 15 października 2015 r. Europejska Rada Fiskalna.
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Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest przeanalizowanie stopnia przestrzegania przez
15 krajów UE reguł fiskalnych zawartych w pakcie stabilności i wzrostu w latach 1999–2015 i ewolucji tych reguł od początku ich sformułowania. Analiza
stopnia wypełniania poszczególnych reguł prowadzi do wniosku, że na nieskuteczność reguł w eliminowaniu zjawiska deficit bias rzutują w dużej mierze ich
błędy konstrukcyjne. W trakcie całego analizowanego okresu, a zwłaszcza okresu
przedkryzysowego, można było stwierdzić, że limity określone przez reguły nie
były przestrzegane, właściwie przez cały analizowany okres nie prowadziły do
antycyklicznej polityki fiskalnej, a po kryzysie nie były wystarczająco elastyczne.
Prowadzi to do konkluzji, że reguły fiskalne nie są najlepszym środkiem do walki
ze zjawiskiem deficit bias w Unii Europejskiej.
Słowa kluczowe: reguły fiskalne, pakt stabilności i wzrostu, polityka fiskalna UE

Summary
Deficit Bias and Effectiveness of the EU Fiscal Rules
The aim of this article is to analyse the fulfilment of the Stability and Growth
Pact rules by the EU 15 member states in the period 1999–2015. The article also
presents the evolution of the EU fiscal rules since their formulation, including,
in particular, the influence of the crisis on both meeting the rules by the member
states and their substance. The conclusion of the article is that the construction
of the rules is the main cause of the ineffectiveness of the pact in eliminating the
deficit bias in the EU. In the analysed period, there were years when the member
states did not follow the limits defined by the rules (the whole period, but in particular the years before the crisis), years without anticyclical influence of the rules
(in fact, the whole period 1999–2015), and years when the rules turned out not to
be elastic enough (the years after the crisis). It leads to the overall conclusion that
the EU fiscal rules are not the best tool to counteract the deficit bias in the EU.
Keywords: fiscal rules, Stability and Growth Pact, fiscal policy in the EU
JEL: E62, H60, H87
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