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Fuzje i przejęcia na polskim rynku kapitałowym
w warunkach kryzysu gospodarczego
Piotr Urbanek1
Mirosław Wcisły2

Wprowadzenie
Kryzys gospodarczy wpływa na osłabienie kondycji finansowej przedsiębiorstw. Towarzyszący temu drastyczny spadek cen akcji może stanowić motywację do podejmowania działań mających na celu przejęcie kontroli nad spółkami notowanymi na
giełdzie. Polski model nadzoru nad działalnością spółek zalicza się do systemów zamkniętych. Jego najważniejszą cechą jest duża koncentracja własności i kontroli, mogąca prowadzić do mniejszej skuteczności zewnętrznych (rynkowych) mechanizmów
nadzoru nad działalnością spółek, w tym przede wszystkim rynku kontroli korporacji.
W tym kontekście interesująca jest ocena wpływu obecnego kryzysu finansowego na
funkcjonowanie mechanizmu nadzoru korporacyjnego na przykładzie polskich spółek
publicznych. Chodzi o odpowiedź na pytanie o to, czy jednym ze skutków kryzysu jest
uaktywnienie mechanizmów fuzji i przejęć, charakterystycznych dla otwartego modelu kontroli nad korporacją.
Celem artykułu jest ocenienie – na przykładzie wybranej grupy polskich spółek
giełdowych, w których wystąpiły istotne zmiany w strukturze akcjonariatu w okresie
2006–2010 – skali i skutków tych procesów. W szczególności analizie zostały poddane
formy przejęcia kontroli nad spółkami, rodzaje akcjonariuszy zaangażowanych w te
transakcje oraz ich skutki finansowe dla przejmowanych spółek.

Rynek kontroli korporacji jako mechanizm nadzoru korporacyjnego
Badania stopnia koncentracji własności w korporacjach w różnych krajach umożliwiają sformułowanie tezy o występowaniu dwóch typów struktur własnościowo-kontrolnych: systemu otwartego i systemu zamkniętego. Ten pierwszy charakteryzuje rozproszona własność. Jest on typowy dla takich krajów jak Stany Zjednoczone i Wielka
Brytania. Drugi odnosi się do własności skoncentrowanej i występuje m.in. w krajach
Europy Kontynentalnej.
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W systemie otwartym kontrola nad działalnością korporacji jest prowadzona
przede wszystkim za pomocą mechanizmu zewnętrznego o charakterze rynkowym.
Najważniejszą rolę odgrywa rynek kapitałowy, działający poprzez mechanizm przejęć
i fuzji. Groźba wrogiego przejęcia stanowi instrument dyscyplinujący działania menedżerów w celu takiego zarządzania spółką, które będzie zgodne z oczekiwaniami
akcjonariuszy. Rynkowa wycena akcji niższa od tej, która mogłaby wystąpić w sytuacji, kiedy spółka byłaby lepiej zarządzana, stanowi wystarczający motyw do podjęcia
próby przejęcia kontroli nad tymi aktywami (Manne 1965). W tym kontekście zmiany
własnościowe powinny prowadzić do alokacji zasobów umożliwiającej ich efektywne
wykorzystanie. Jest to metoda wywierania presji na korporacje nierealizujące nadrzędnego celu, jakim jest maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy.
W innych rozwiniętych gospodarkach, przede wszystkim w krajach Europy Kontynentalnej, obserwujemy zdecydowanie większą koncentrację własności i kontroli. W około 80% dużych niemieckich i francuskich korporacji występuje akcjonariusz dominujący,
inny niż bank, posiadający więcej niż 25% akcji. W mniejszych firmach większościowa
kontrola jest sprawowana przez rodziny, często za pomocą piramid własnościowych (krzyżowej własności akcji). Dominujący inwestor ma zarówno możliwości, jak i motywację do
efektywnego monitorowania decyzji zarządów. Koszty podejmowania działań dyscyplinujących kierownictwo są z reguły niższe od kosztów wyjścia ze spółki. Wielcy udziałowcy
nie mogą sprzedać swoich udziałów bez narażenia się na poważne straty, gdyż sprzedaż
większej liczby akcji na ogół powoduje spadek ich ceny. W warunkach dużej koncentracji
własności mechanizmy kontrolne rynku kapitałowego mają ograniczone znaczenie. Nakładają się na to mniejsza płynność i kapitalizacja rynków kapitałowych oraz niewielkie
znaczenie tych rynków w procesie pozyskiwania źródeł finansowania3.
Opis procesów zachodzących na rynku kontroli korporacji wymaga zdefiniowania
dwóch kluczowych pojęć, jakimi są fuzja i przejęcie. Terminy te oznaczają połączenie potencjałów ekonomicznych dwóch spółek oraz poddanie ich jednolitemu zarządzaniu. W ramach fuzji wyróżniamy dwa rodzaje połączeń przedsiębiorstw. Pierwszy
typ to konsolidacja. Występuje wówczas, gdy przedsiębiorstwo powstaje na skutek
połączenia dwóch lub większej liczby spółek, które dla potrzeb konsolidacji utraciły
osobowość prawną. Z reguły powstaje ona za zgodą oraz w interesie spółek. Drugim
typem jest fuzja o charakterze inkorporacji. W tym przypadku jedno z przedsiębiorstw
zachowuje swą osobowość prawną, natomiast pozostałe są w nie wcielane.
Przejęcie spółki może nastąpić na wiele sposobów. Między innymi poprzez zakup przejmowanego przedsiębiorstwa lub części jego majątku, zakup akcji (udziałów)
przedsiębiorstwa na skutek porozumienia stron lub poprzez skierowanie oferty do akcjonariuszy przejmowanej spółki, uczestnictwo w podniesionym kapitale własnym poprzez objęcie nowych akcji lub udziałów, objęcie kontroli przez akcjonariuszy, na skutek wystąpienia ze spółki wspólnika poprzez umorzenie kapitału, zakup zobowiązań
przedsiębiorstwa i ich konwersję na kapitał własny, pełnomocnictwo, prywatyzację,
wspólne przedsięwzięcie oraz dzierżawę (Frąckowiak 2009, s. 26–28).
Postawy podmiotów zaangażowanych w procesy fuzji i przejęcia są podstawą do
wyróżnienia dwóch typów takich transakcji. Inkorporacja może zostać przeprowadzona zarówno za zgodą właścicieli wszystkich spółek (przyjazne nabycie), jak i w przypadku sprzeciwu inkorporowanego przedsiębiorstwa (wrogie przejęcie). Z pierwszym
W Niemczech kapitalizacja giełdy nie przekracza 60%, w Polsce 57%. Dla porównania – w USA jest
to ponad 90%, w Wielkiej Brytanii 130% (dane dla roku 2007).
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rodzajem mamy do czynienia wtedy, gdy przeniesienie własności i kontroli nad spółką
zostaje przeprowadzone za zgodą i przy udziale zarządu oraz akcjonariuszy spółki,
która ma zostać przejęta. W przypadku wrogich przejęć transakcja odbywa się na skutek nabycia akcji wprost od jej akcjonariuszy bez wiedzy i najczęściej wbrew woli
zarządu, a czasami także określonych grup akcjonariuszy przejmowanej spółki (Sasiak
2000, s. 21–29). Podmiot przejmujący zwraca się bezpośrednio do pozostałych akcjonariuszy z propozycją (wezwaniem) nabycia ich akcji po cenie, która przewyższa ich
aktualny kurs rynkowy o tzw. premię przejęcia. Jednym ze skutków wrogiego przejęcia kontroli nad spółką jest odwołanie przez nowego akcjonariusza większościowego
dotychczasowych osób zarządzających i nadzorujących oraz zastąpienie ich osobami,
które będą realizować jego strategię zarządzania spółką.
Można przyjąć, że ten drugi typ przejęć wyraża istotę zewnętrznego mechanizmu
nadzoru nad działalnością spółek, jakim jest rynek kontroli korporacji. Wrogie przejęcia mają szereg zalet. Wymienia się tutaj przede wszystkim to, że stanowią mechanizm dyscyplinujący menedżerów. Kiedy dochodzi do wrogiego przejęcia, w większości przypadków dotychczasowe kierownictwo jest zastępowane nowym, takim, które
potrafi właściwie wykorzystać potencjał firmy (Walking, Long 1984, Krug, Aguilera
2005, Allgood, Farrell 2000, Arthaud-Day I in. 2006). Groźba zastąpienia jest dla menedżerów bardzo silną motywacją. Przejęcia mogą być korzystne dla akcjonariuszy
przejmowanej spółki. Są także elementem mechanizmu realokacji kapitału w skali gospodarki narodowej.
Należy również wskazać na związane z nimi zagrożenia. Po pierwsze mogą one
prowadzić do ograniczenia konkurencji. Obiektem przejęcia stają się również spółki
dobrze zarządzane. Celem jest przejęcie kontroli nad cennymi składnikami aktywów.
Wrogie przejęcia stanowią wreszcie zagrożenie dla interesariuszy, których prawa nie
muszą być respektowane przez nowych właścicieli.

Wyniki badania
Charakterystyka badanej próby

Badanie zostało wykonane na podstawie informacji o akcjonariacie polskich spółek
publicznych z okresu 2006–20104. Pod uwagę brano dane z ostatniego dnia każdego
z analizowanych lat. Podstawowym źródłem informacji na temat struktury własności
i kontroli w spółkach były raporty roczne oraz bieżące spółek giełdowych. Korzystano
również z serwisów internetowych Bankier.pl oraz bazy danych NOTORIA. Badaniem
objęto pierwotną próbę liczącą około 350 spółek, których akcje były notowane na giełdzie w tych latach. Analiza miała na celu określenie wskaźników koncentracji własności
i kontroli dla trzech największych akcjonariuszy oraz identyfikację spółek, w których
doszło do zmiany właścicieli trzech największych pakietów akcji i głosów na WZA.
Na kolejnym etapie badania dokonano przeglądu wszystkich spółek giełdowych prowadzących działalność w latach 2005–2010 w celu zidentyfikowania przedsiębiorstw,
w których nastąpiła zmiana pierwszego akcjonariusza. Następnie wyselekcjonowano przypadki, w których nowy akcjonariusz objął co najmniej 50% udziałów, umożliwiających
mu pełnienie kluczowej funkcji w procesie decyzyjnym spółki, której akcje zostały nabyte.
4

Badania wykonano w ramach projektu badawczego własnego nr N N112 226537; (Urbanek, Wcisły 2011).
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Struktury własnościowo-kontrolne w polskich spółkach publicznych są stabilne, co
oczywiście nie oznacza, że nie następują zmiany w akcjonariacie. W okresie objętym
badaniem zmiany właścicieli trzech największych pakietów akcji zachodziły w ponad
połowie spółek (tabela 1). Najczęściej dotyczyło to posiadaczy trzeciego pakietu akcji – od 50 do 67% spółek. W przypadku drugiego pakietu sytuacja taka miała miejsce
w 43–53% spółek. Rzadziej zmieniał się właściciel pierwszego pakietu.
Tabela 1. Zmiany właścicieli trzech pierwszych pakietów akcji
Zmiana akcjonariusza
liczba spółek
1 pakiet
% spółek
liczba spółek
2 pakiet
% spółek
liczba spółek
3 pakiet
% spółek
liczba spółek
1, 2 pakiet
% spółek
liczba spółek
1, 2, 3 pakiet
% spółek

2006
65
25%
136
53%
172
67%
53
21%
49
19%

2007
82
31%
148
55%
165
62%
71
27%
56
21%

2008
79
22%
161
45%
199
55%
59
16%
43
12%

2009
99
23%
191
44%
216
50%
75
17%
56
13%

2010
110
23%
202
43%
242
51%
92
19%
74
16%

Źródło: opracowanie własne.

Wybrane do dalszej analizy spółki stanowiły w poszczególnych latach od 3% do 5%
wszystkich notowanych na giełdzie spółek akcyjnych oraz od 22% do 31% spółek, w których nastąpiła zmiana głównego akcjonariusza. Liczba zweryfikowanych pod kątem zmian
akcjonariatu oraz przyjętych do badania spółek została przedstawiona na wykresie 1.
Wykres 1. Wybór próby – udział procentowy badanych przejęć we wszystkich spółkach giełdowych
w latach 2006–2010

Źródło: opracowanie własne.
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Formy uzyskania kontroli nad spółką
Biorąc pod uwagę charakter transakcji, badanie koncentrowało się na połączeniach
mających charakter koncentracji kapitałowej5. Polegają one na nabyciu większości udziałów w jednej spółce przez inwestora indywidualnego lub instytucjonalnego i uzyskanie w ten sposób kontroli kapitałowej. W spółkach giełdowych nabycie większości akcji następuje w drodze publicznego wezwania do sprzedaży lub
zamiany akcji. W rezultacie dochodzi do utworzenia grupy kapitałowej, poddanej
jednolitemu zarządzaniu, przy formalnym utrzymaniu osobowości prawnej spółek
wchodzących w jej skład.
Istotną cechą analizowanych procesów jest reakcja organów spółki i akcjonariuszy
na przedstawioną ofertę objęcia kontrolnego pakietu akcji. Na podstawie zbadanych
przypadków zostały wyróżnione trzy główne formy uzyskania kontroli nad spółką akcyjną na GPW w Warszawie w latach 2006–2010:
1. Przejęcie za zgodą spółki-celu, mające miejsce, gdy:
a. zarząd przejmowanego podmiotu zachęcał do sprzedaży udziałów w ramach ogłoszonego wezwania (lub zajmował neutralne stanowisko w sprawie wezwania do sprzedaży akcji spółki);
b. główny/główni akcjonariusz(-e) sprzedali pakiet kontrolny akcji na rzecz
przejmującego;
c. nastąpiło podpisanie umowy inwestycyjnej pomiędzy spółkami;
d. nastąpiło połączenie głównego akcjonariusza z przejmującym, na skutek
czego przejmujący wszedł w posiadanie akcji spółki przejmowanej;
e. zostało zawarte porozumienie akcjonariuszy;
f. nastąpił skup własnych akcji.
2. Przejęcie, w przypadku którego pomiędzy spółką przejmującą a przejmowaną
zostało zidentyfikowane jedno z następujących powiązań właścicielskich:
a. wystąpił wspólny podmiot kontrolujący obie spółki (bezpośrednio lub pośrednio, np. poprzez spółkę zależną);
b. akcjonariusz sprzedający udziały spółki przejmowanej był kontrolowany
(bezpośrednio lub pośrednio) przez przejmującego.
Zatem, pomimo zmiany głównego akcjonariusza, nie nastąpiła zmiana podmiotu posiadającego realną kontrolę nad spółką.
3. Przejęcie, w przypadku którego zarząd przejmowanej spółki ocenił negatywnie wezwanie do sprzedaży akcji skierowane przez agresora do akcjonariuszy.
W badanym okresie najczęściej występowały przejęcia o przyjaznym charakterze.
Ich udział wynosił od 46% do 77% zidentyfikowanych przypadków w poszczególnych
latach. Powiązania właścicielskie zostały zidentyfikowane w przypadku 30% spółek.
Dwa przejęcia o wrogim charakterze stanowiły tylko 3% badanej próby.
W przypadku pięciu spółek nie zidentyfikowano charakteru przejęcia ze względu
na brak wystarczających informacji. Szczegółowe zestawienie rodzajów przejęć w poszczególnych latach zostało przedstawione w tabeli 2.

Pominięto przypadki koncentracji majątkowej, w wyniku której cały majątek przejmowanej spółki jest
przenoszony na inną spółkę lub połączenie następuje przez zawiązanie nowej spółki.

5

9

Tabela 2. Zidentyfikowane formy przejęcia spółek akcyjnych w latach 2006–2010
Forma przejęcia

2006

2007

2008

2009

2010

RAZEM

Aprobata przejmowanego

10

6

10

12

14

52

Powiązania właścicielskie

3

7

2

4

6

22

Wezwanie – negatywna ocena
przejmowanego

0

0

1

0

1

2

Brak danych

3

1

0

1

0

5

Razem

16

14

13

17

21

81

Źródło: opracowanie własne.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że udział sytuacji, w których nastąpiła zmiana pierwszego akcjonariusza w spółkach, w których zidentyfikowano powiązania między przejmującym a przejmowanym, obniżył się, co oznacza, że rzeczywista
zmiana kontroli nastąpiła w większej liczbie spółek. Na uwagę zasługują również zidentyfikowane przejęcia o wrogim charakterze, które miały miejsce wyłącznie w latach 2008–2010, w czasie kryzysu na rynkach finansowych.

Charakterystyka inwestorów zaangażowanych w procesy fuzji i przejęć
W celu lepszego zrozumienia okoliczności przejęć zachodzących na polskim rynku
kapitałowym w latach 2006–2010 poddano analizie rodzaj inwestora wykupującego
akcje, jak również akcjonariusza dominującego przed dokonaniem przejęcia. Na potrzeby badania wyróżniono następujące rodzaje inwestorów:
1. indywidualny (w tym między innymi członek zarządu lub rady nadzorczej);
2. instytucjonalny (narodowe fundusze inwestycyjne, otwarte fundusze emerytalne, powszechne towarzystwa emerytalne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne oraz fundusze private equity itp.);
3. krajowy branżowy (polski inwestor działający w tej samej branży lub powiązanej z branżą spółki, której udziały posiada);
4. zagraniczny branżowy (zagraniczny inwestor, działający w tej samej branży
lub powiązanej z branżą spółki, której udziały posiada);
5. podmiot państwowy (między innymi Skarb Państwa, Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej);
6. pozostali inwestorzy6.
W tabeli 3. przedstawiono liczbę i rodzaj inwestorów zbywających udziały oraz
przejmujących kontrolę w badanej grupie spółek. W latach 2006–2010 wśród akcjonariuszy dominujących przed dokonaniem przejęcia zidentyfikowano największą liczbę
inwestorów indywidualnych (26%), krajowych branżowych (23%) oraz instytucjonalnych (22%). W tym okresie najwięcej spółek zostało przejętych przez inwestorów instytucjonalnych (31%), krajowych branżowych (27%) oraz zagranicznych (16%).
W pozycji pozostali inwestorzy mieszczą się fundacje, porozumienia akcjonariuszy, wspólnicy
mniejszościowych spółek zależnych, inwestorzy finansowi, akcje spółek do umorzenia oraz nieznany typ
inwestora. Pod pojęciem inwestora finansowego należy rozumieć podmiot niezaliczony do inwestorów
instytucjonalnych lub branżowych, działający w innej branży niż spółka, której jest akcjonariuszem.
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Tabela 3. Rodzaje inwestorów zaangażowanych w transakcje przejęć
Typ inwestora

Inwestorzy zbywający akcje
2006

2007

2008 2009

indywidualny

3

2

4

instytucjonalny

3

3

krajowy branżowy

3

zagraniczny branżowy

Inwestorzy przejmujący kontrolę

2010

2006

2007

2008 2009

2010

5

8

3

2

0

1

2

3

3

6

6

3

5

4

7

6

3

4

1

5

4

4

4

4

2

2

2

1

1

0

2

3

3

2

podmiot państwowy

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

pozostali inwestorzy

5

0

1

4

4

1

3

1

5

6

RAZEM

16

14

13

17

21

16

14

13

17

21

Źródło: opracowanie własne.

W dalszej części badania poddano analizie związki między akcjonariuszami posiadającymi największy udział w spółkach publicznych przed oraz po dokonaniu przejęcia. W badanym okresie najczęściej występowało przeniesienie kontroli:
1. pomiędzy inwestorami instytucyjnymi (11% przejęć);
2. pomiędzy inwestorami krajowymi branżowymi (10% przejęć);
3. od inwestorów krajowych branżowych do indywidualnych (10% przejęć);
4. od inwestorów indywidualnych do krajowych branżowych (9% przejęć);
5. od inwestorów krajowych branżowych do instytucjonalnych (9% przejęć).
W ramach 36 wyróżnionych kombinacji rodzajów inwestorów nie zidentyfikowano żadnego przejścia kontroli od inwestorów indywidualnych do państwowych, instytucjonalnych do indywidualnych, instytucjonalnych do państwowych, krajowych
branżowych do państwowych, zagranicznych branżowych do indywidualnych, państwowych do indywidualnych, państwowych do zagranicznych branżowych oraz pomiędzy podmiotami państwowymi.7
Warto zwrócić uwagę na różnice występujące między okresem poprzedzającym
kryzys finansowy oraz następującym po nim. W latach 2006–2007 najczęściej następowało przesunięcie głównego pakietu akcji pomiędzy inwestorami instytucjonalnymi
(13%), krajowymi branżowymi (10%) oraz od inwestorów krajowych branżowych do
indywidualnych (10%). W latach 2008–2010 wciąż dominowały przejęcia pomiędzy
inwestorami instytucjonalnymi (10%). Istotnie wzrósł jednak udział inwestorów indywidualnych wśród głównych udziałowców zbywających akcje w przejmowanych
spółkach. Wśród wszystkich przejęć w tym okresie inwestorzy indywidualni sprzedali
przede wszystkim swoje udziały inwestorom krajowym branżowym (10% przejęć),
instytucjonalnym (8% przejęć) oraz pozostałym (8% przejęć).

Wpływ zmiany głównego akcjonariusza na wyniki ekonomiczne spółek
Wyniki wielu badań empirycznych pokazują, że mniej niż połowa transakcji na rynku
kontroli korporacji prowadzi do kreacji wartości. Okazuje się, iż czynnikiem, który
istotnie wpływa na długookresowe wyniki transakcji, jest kondycja gospodarki narodowej. Prawdopodobieństwo sukcesu rośnie wtedy, kiedy do fuzji lub przejęcia dochodzi
7

W komentarzu zostały pominięte wyniki dotyczące grupy pozostałych inwestorów.
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w fazach spadkowych cyklu koniunkturalnego. Okres dekoniunktury może szczególnie sprzyjać podejmowaniu strategicznych decyzji o przejmowaniu słabszych konkurentów, konsolidacji i rozszerzaniu rynków, wzmacnianiu przewag konkurencyjnych.
Tworzy to solidną platformę przyspieszonego wzrostu w momencie odwrócenia tendencji makroekonomicznych.
W ramach badania dokonano analizy wpływu zmiany największego akcjonariusza na wysokość stopy zwrotu w polskich spółkach publicznych w latach 2006–2009.
Z grupy dotychczas analizowanych spółek wyselekcjonowano 34 podmioty, które były
notowane na giełdzie zarówno w roku poprzedzającym przejęcia, jak i w roku następnym. Wybór tych przedsiębiorstw umożliwił porównanie wysokości wskaźnika przed
i po zmianie właściciela.
W tabeli 4. przedstawiono wyniki wpływu okresu przejęcia na zmiany stopy zwrotu z akcji. Analiza ta wskazuje na występowanie wyraźnie zarysowanej zależności.
Po pierwsze, obserwujemy przesunięcie w czasie. Znacząca zmiana wyników finansowych mierzonych stopą zwrotu z akcji pojawia się nie w roku, w którym doszło do
wymiany największego akcjonariusza, ale w roku następnym. Po drugie, w pierwszym
z badanych okresów, w latach dobrej koniunktury gospodarczej (2006–2007), zmiany
te polegają na pogorszeniu wyników. W kolejnym roku w 10% spółek, które zmieniły
właściciela, stopa zwrotu z akcji wzrosła, a w 90% spółek obniżyła się. Inne wyniki
uzyskano dla okresu kryzysu gospodarczego – lat 2008–2009. W tym przypadku również zaszły istotne zmiany w kolejnym roku, ale były to zmiany pozytywne. W 26%
nastąpiło obniżenie stopy zwrotu, a w ponad 60% spółek – jej poprawa.
Tabela 4. Okres przejęcia a zmiana stopy zwrotu przejmowanej spółki

2006–2007
2008–2009
RAZEM

wzrost
8
40,0%
10
52,6%
18
46,2%

Rok przejęcia
spadek
bez zmian
12
0
60,0%
0,0%
7
2
36,8%
10,5%
19
2
48,7%
5,1%

wzrost
2
10,0%
12
63,2%
14
35,9%

Rok następny***
spadek
bez zmian
18
0
90,0%
0,0%
5
2
26,3%
10,5%
23
2
59,0%
5,1%

Zależność istotna statystycznie na poziomie: * – 0,1; ** – 0,05; *** – 0,01 (test Chi-kwadrat)
Źródło: opracowanie własne.

Wyniki te mogą wskazywać na dyscyplinujące oddziaływanie kryzysu, co zmusza do starannej oceny perspektyw sukcesu transakcji. Szczególnie atrakcyjnymi
obiektami przejęcia mogą być firmy charakteryzujące się niską rentownością, wynikającą między innymi z ogólnej sytuacji gospodarczej, ale zarazem dysponujące
innymi atutami. Takie działania mogą bardzo szybko przełożyć się na znaczącą poprawę wyników finansowych i osiągnięcie relatywnie wysokich wskaźników zwrotu. Inną przyczyną jest swoista asymetria warunków dla stron transakcji (Urbanek
2012). Dla właścicieli przejmowanych spółek mogą one być wymuszone złą sytuacją
ekonomiczną, która przekłada się na niską wycenę rynkową. Można tutaj mówić
o występowaniu „rynku kupującego”, który ma decydujący wpływ na warunki, na
jakich są dokonywane transakcje.
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Forma przejęcia nie różnicuje tak istotnie jego skutków efektywnościowych, jak
okres, w którym do niego dochodzi (tabela 5). Zarazem można zaobserwować interesującą prawidłowość, polegającą na tym, że pozytywne skutki ekonomiczne częściej
występują w sytuacji, kiedy przejęcie odbywa się za aprobatą przejmowanego. W ponad połowie spółek następuje poprawa wyników. Natomiast przejęcie, które polega na
transformacji kontroli w obrębie grupy powiązanych kapitałowo spółek, w przypadku
spółki przejmowanej prowadzi do pogorszenia wyników. W roku po transakcji taka
sytuacja ma miejsce w 80% spółek. Można zatem wnioskować, że celem przejęcia nie
jest poprawa indywidualnej efektywności, ale osiągnięcie efektów synergicznych dla
grupy kapitałowej jako całości.
Tabela 5. Forma przejęcia a zmiana stopy zwrotu przejmowanej spółki
Rok przejęcia
Aprobata
przejmowanego
Powiązania
właścicielskie
RAZEM

Rok następny*

wzrost

spadek

bez zmian

wzrost

spadek

bez zmian

12
54,5%
5
33,3%
17
45,9%

9
40,9%
9
60,0%
18
48,6%

1
4,5%
1
6,7%
2
5,4%

11
50,0%
2
13,3%
13
35,1%

10
45,5%
12
80,0%
22
59,5%

1
4,5%
1
6,7%
2
5,4%

Zależność istotna statystycznie na poziomie: * - 0,1; ** - 0,05; *** - 0,01 (test Chi-kwadrat)
Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie
W artykule dokonano oceny skali oraz skutków zjawisk fuzji i przejęć na przykładzie
polskich spółek publicznych, poddano analizie strukturę kontroli i własności spółek
giełdowych w okresie 2006–2010. W okresie objętym badaniem w polskich spółkach
publicznych zmiany właścicieli trzech największych pakietów akcji zachodziły w ponad połowie spółek, lecz liczba spółek, w których nowy inwestor przejmował pełną
kontrolę nad spółką przez objęcie ponad 50% akcji, była stosunkowo niewielka. W badanych latach spółki te stanowiły od 3% do 5% wszystkich spółek notowanych na
GPW w Warszawie.
Biorąc pod uwagę formy uzyskania kontroli nad spółką, wyróżniono trzy przypadki: przejęcie za zgodą spółki-celu, przejęcie, w którym pomiędzy spółką przejmującą a przejmowaną występują powiązania właścicielskie, oraz przejęcie, w przypadku
którego zarząd przejmowanej spółki negatywnie ocenił wezwanie do sprzedaży akcji
skierowane przez agresora do akcjonariuszy. Tych ostatnich, wyrażających istotę rynku kontroli korporacji, jest zdecydowanie najmniej – zidentyfikowano tylko dwa takie
przypadki.
Ze względu na rodzaj inwestorów zaangażowanych w transakcje fuzji i przejęć
kontrolę nad spółką najczęściej tracili inwestorzy indywidualni, krajowi branżowi oraz
instytucjonalni, a przejmowali ją – inwestorzy instytucjonalni, krajowi branżowi oraz
zagraniczni.
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Analiza skutków finansowych zmian akcjonariatu wskazuje na występowanie
wyraźnie zarysowanej zależności. Po pierwsze, obserwujemy przesunięcie w czasie.
Znacząca zmiana wyników finansowych mierzonych stopą zwrotu z akcji pojawia się
nie w roku, w którym doszło do wymiany największego akcjonariusza, ale w roku następnym. Po drugie, w pierwszym z badanych okresów, w latach dobrej koniunktury
gospodarczej (2006–2007), zmiany te przejawiają się pogorszeniem wyników. Inne
wyniki uzyskano dla okresu kryzysu gospodarczego – lat 2008–2009 – w którym istotne zmiany również zaszły w kolejnym roku, ale były to zmiany pozytywne, ponieważ
w większości spółek nastąpiła poprawa wyników. Rezultaty mogą świadczyć o pozytywnym wpływie zmian struktur własnościowo-kontrolnych, który występuje jednakże
przede wszystkim w okresach gorszej koniunktury gospodarczej.
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Uwarunkowania gospodarcze polityki zagranicznej
Stanów Zjednoczonych w latach 70. XX wieku w świetle
teorii międzynarodowej ekonomii politycznej
Paulina Matera1
W latach 70. XX wieku coraz częściej dyskutowano na temat roli czynnika gospodarczego w kształtowaniu się polityki zagranicznej. Badacze ogłaszający teorie mające
tłumaczyć znaczenie tego wymiaru stosunków międzynarodowych często posługiwali się przykładem Stanów Zjednoczonych. Wtedy też miała miejsce debata naukowa
między zwolennikami różnych nurtów międzynarodowej ekonomii politycznej (MEP).
Celem artykułu jest weryfikacja wybranych teorii w kontekście analizy polityki
amerykańskiej wobec państw Europy Zachodniej w latach 70. Ilustrując ich zasadność przykładami transatlantyckiej współpracy i rywalizacji, chcę ukazać także konieczność łączenia elementów różnych perspektyw badawczych w analizie stosunków
międzynarodowych. Zamierzam również udowodnić tezę, że wzrost znaczenia kwestii
gospodarczych w polityce zagranicznej USA zainspirował powstawanie pionierskich
prac w zakresie MEP, a tym samym wyodrębnienie się tej ważnej subdyscypliny nauki
o stosunkach międzynarodowych.

Wyodrębnienie się międzynarodowej ekonomii politycznej
Lata 70. XX wieku to czas odprężenia w rywalizacji zimnowojennej. Zmniejszyło się zagrożenie wybuchem światowego konfliktu militarnego, co spowodowało wzrost zainteresowania pozamilitarnymi czynnikami wpływającymi na relacje między państwami. Egzemplifikacją współzależności między polityką a gospodarką były dwa kryzysy: walutowy,
który doprowadził do odejścia od systemu z Bretton Woods, oraz naftowy – po wojnie
izraelsko-arabskiej Jom Kippur z 1973 roku (Skodlarski, Matera, s. 273)2. Skutki tych wydarzeń dotknęły wszystkich państw zachodniego systemu, jednak generowały odmienne
problemy dla poszczególnych gospodarek narodowych. Zróżnicowane programy walki
z kryzysem, przyjmowane indywidualnie przez każdy kraj, prowadziły do nieporozumień,
które często przenosiły się na polityczny obszar stosunków międzynarodowych.
1

Paulina Matera – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Studiów Transatlantyckich i Mediów
Masowych UŁ.
2
Jednym z jej skutków była decyzja państw OPEC o ograniczeniu produkcji ropy i nałożeniu embarga
na dostawy tego surowca najpierw do Stanów Zjednoczonych i Holandii, a potem do innych państw
uznanych za sojuszników Izraela. W ciągu kilku miesięcy cena ropy wzrosła niemal czterokrotnie (więcej
na ten temat: Carmoy G. de (1974), The Energy Crisis [w:] The New Europe and the US. Partners or
Rivals, Mally G. (red.), Lexington Books, Lexington).
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Napięcia wynikały głównie z rywalizacji o zagraniczne rynki, warunki wzajemnego handlu i inwestycji oraz kwestie monetarne (Meier, s. 512). Umiędzynarodowienie systemu gospodarczego niosło za sobą pozytywne skutki – większą efektywność, specjalizację i konkurencję. Rządzący państwami narodowymi musieli się
jednak liczyć z poważnymi ograniczeniami – zwiększyła się podatność krajowych
gospodarek na wydarzenia za granicą, na które rządy nie miały wpływu. Znacząco wzrosło zainteresowanie obywateli państw demokratycznych związkami polityki z gospodarką. Przedmiotem debaty publicznej stały się polityczne przyczyny
trudności gospodarczych oraz ekonomiczne przesłanki działania państw lub grup
interesów na arenie międzynarodowej. Skutkowało to zwiększeniem wpływu spraw
ekonomicznych na politykę państw (Gilpin 1987, s. 4). Te zjawiska przyczyniły się
do wyodrębnienia się, właśnie w latach 70. XX wieku, subdyscypliny w stosunkach
międzynarodowych – międzynarodowej ekonomii politycznej (MEP). Helen Milner
określiła jej cel jako badanie „interakcji między rynkami i państwami, wpływ decyzji
o charakterze politycznym na aktorów gospodarczych” i odwrotnie – sytuacji ekonomicznej na działania polityczne (Milner, s. 285–286). Z czasem obszar badawczy
powiększał się, obejmując wpływ gospodarki na wszystkie aspekty stosunków międzynarodowych.
Przedstawiciele nurtu realistycznego (neomerkantylizmu) zakładali podporządkowanie gospodarki państwu i jego interesom – głównie związanym z dobrobytem
wewnętrznym i międzynarodowym bezpieczeństwem gospodarczym. Podkreślali znaczenie potencjału gospodarczego, a nie militarnego. Według tej teorii międzynarodowe
relacje ekonomiczne są konfliktogenne i zdominowane przez rosnącą ingerencję rządu
w gospodarkę. Relacje gospodarcze są determinowane przez politykę, dlatego ich badanie ma sens tylko w kontekście państw (Block).
Teoria liberalna podkreśla wagę relacji państwo – społeczeństwo, a przede wszystkim międzynarodowe współzależności. Według liberałów zachowanie państw odzwierciedla ich zmienne interesy. Rządy starają się osiągnąć wyznaczone cele w stosunkach
międzynarodowych za pomocą prowokowania konfliktu lub organizowania współpracy, w zależności od aktualnej sytuacji i narzędzi polityki zagranicznej, które mają do
dyspozycji. Muszą się przy tym liczyć z interesami innych państw. Teoria ta odrzuca
więc założenie realizmu o nieuniknionym konflikcie między państwami narodowymi.
Polityka współzależności polega bowiem na równoważeniu zysków i strat w relacjach
międzynarodowych (Moravcsik, s. 514–520).
Zwolennicy neoliberalizmu, zwanego też liberalnym instytucjonalizmem, zakładają
konieczność współpracy państw w ramach instytucji międzynarodowych. Uznają kluczowe znaczenie państw, podkreślając jednocześnie wpływy niepaństwowych uczestników stosunków międzynarodowych takich jak organizacje międzynarodowe, korporacje
wielonarodowe, kościoły, związki zawodowe, organizacje pozarządowe itp. Według nich
anarchię konkurujących interesów wielu aktorów stosunków międzynarodowych mogą
okiełznać międzynarodowe reżimy. Wzrost poziomu powiązań gospodarczych i zobowiązań wobec organizacji międzynarodowych powoduje zmniejszenie się autonomii
państw. Są one narażone na coraz więcej negatywnych zewnętrznych efektów ekonomicznych i mają coraz mniejszą możliwość panowania nad nimi (Cooper).
Strukturaliści analizowali rozwój światowej polityki ekonomicznej jako całości,
nie skupiając się na poszczególnych państwach. Zakładali, że najbogatsi kształtują
i podtrzymują struktury światowego systemu w celu maksymalizacji zysków, co odbywa się kosztem peryferii (Petras). Kwestie gospodarcze i polityczne również trakto16

wano jako całość, ale skupiano się na światowym systemie kapitalistycznym, a nie na
państwach funkcjonujących w tym systemie (Baran).

Zagraniczna polityka gospodarcza Stanów Zjednoczonych
w badaniach MEP
Analizie zagranicznej polityki gospodarczej Stanów Zjednoczonych poświęcono jeden z tomów prestiżowego czasopisma „International Organization” („International
Organization”, Winter 1988). Autorzy wprowadzenia – John Ikenberry, David Lake
i Michael Mastanduno – wyróżnili trzy podejścia naukowców analizujących to zagadnienie. W pierwszym z nich podkreślana jest rola światowego systemu gospodarczo-politycznego (system-centered approach). Kreatorzy amerykańskiej polityki zagranicznej działają w oparciu o przywileje i ograniczenia, jakie on stwarza. Zwolennicy
takiej perspektywy abstrahują w dużym stopniu od polityki wewnętrznej i koncentrują
się na opisie interakcji między państwami narodowymi (Ikenberry, Lake, Mastanduno,
s. 1–6) Jednak bez uwzględnienia wewnętrznych uwarunkowań obraz tych relacji wydaje się niepełny.
Druga grupa badaczy polityki handlowej USA zakładała, że jej kształt jest wynikiem zmagań między grupami społecznymi lub partiami politycznymi w danym
państwie (society-centered approach). Mogą one zawierać ze sobą sojusze, jeśli mają
wspólny cel. Urzędnicy i instytucje są jedynie wykonawcami polityki postulowanej
przez najbardziej wpływowe środowiska. Państwo jawi się więc jako podmiot pasywny. Krytycy tego podejścia argumentowali, że porozumienia między poszczególnymi
grupami interesów są płynne. Przyznawali, że państwo musi się liczyć z ich naciskiem,
ale jest zdolne do panowania nad zgłaszanymi przez nie postulatami i do ich łagodzenia, jeśli są niezgodne z szerszymi celami jego polityki zagranicznej (Ikenberry, Lake,
Mastanduno, s. 1–6).
Wielu naukowców analizowało zagraniczną politykę gospodarczą Stanów Zjednoczonych, opierając się na podejściu państwocentrycznym (state-centered approach).
Państwo określano jako „silne” lub „słabe”, biorąc pod uwagę stopień centralizacji
władzy i uprawnienia urzędników państwowych, uznawanych za niezależnych uczestników procesu politycznego. Z tej perspektywy postrzegano Stany Zjednoczone jako
państwo „słabe”. Było bowiem zdecentralizowane pod względem instytucjonalnym,
a urzędnicy mieli niewielką autonomię: byli kontrolowani przez społeczeństwo i musieli liczyć się z silną opozycją (Ikenberry, Lake, Mastanduno, s. 1–6). Z tą tezą zgadzał
się Stephen Krasner. Wykazywał, że po zakończeniu II wojny światowej priorytetem
Stanów Zjednoczonych było ustanowienie reżimu minimalizującego zakłócenia przepływu towarów i kapitału. Udało się to zrealizować dzięki sile zewnętrznej, pozwalającej narzucać swoją koncepcję partnerom. Jednak słabość wewnętrznego systemu
politycznego (w porównaniu z innymi uprzemysłowionymi państwami), przejawiająca
się dużymi wpływami grup interesów na rząd, ograniczała swobodę jego działania.
Było to widoczne szczególnie w latach 70., kiedy Stany Zjednoczone traciły hegemonię w gospodarce światowej. Ze względu na wewnętrzne problemy ekonomiczne
i spadek konkurencyjności produktów niektórych sektorów na rynkach zewnętrznych,
nasiliły się żądania wprowadzenia środków protekcjonistycznych. Polityka gospodarcza Stanów Zjednoczonych stała się przez to niespójna, co prowadziło do destabilizacji
światowego systemu (Krasner, s. 635–653).
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Judith Goldstein podkreślała, że polityka handlowa USA, mimo wewnętrznych
problemów ekonomicznych i nacisków na wprowadzanie środków protekcjonistycznych, była oparta przede wszystkim na instytucjonalnej idei wolnego handlu. Zauważyła, że instytucje, także te nieformalne, są trwalsze niż wpływy i koalicje grup interesów. Jednak autorka podkreśliła również obecność tradycji ochrony amerykańskiego
rynku przez państwo, które wspierało mało konkurencyjne sektory w dostosowywaniu
się do reguł wolnego rynku (Goldstein, s. 179–217). Z kolei David Lake ukazywał
dylematy władzy wykonawczej, która jednocześnie musi liczyć się z oczekiwaniami
elektoratu i regułami rządzącymi międzynarodowym systemem gospodarczym. Tak
tłumaczy często występujące napięcia między amerykańską administracją a Kongresem, który wyrażał oczekiwania społeczeństwa (Lake, s. 33–58).
Jednak decydenci mieli możliwość niwelowania wpływów grup społecznych, stosując określone strategie. Państwo mogło stwarzać nowe instytucje, przekazując określone prerogatywy władzy wykonawczej. Przykładem takiego działania były ustawy
handlowe (z 1962 roku i z 1974 roku), które dawały prezydentowi większe uprawnienia do regulowania warunków wymiany podczas negocjacji na forum GATT. Władze
państwowe, odpowiedzialne za bezpieczeństwo i prowadzenie polityki zagranicznej,
zyskały dzięki temu specjalne uprawnienia do regulowania zagranicznych relacji gospodarczych. Dlatego administracja mogła definiować sprawy wewnętrzne jako istotne dla stosunków międzynarodowych, przejmując tym samym prawo podejmowania
ostatecznej decyzji. Przykładem przyjęcia takiej strategii jest kwestia polityki energetycznej, przedstawiona przez Ikenberry’ego (Ikenberry, s. 151–178), czy sprawa handlu z blokiem komunistycznym jako istotna dla bezpieczeństwa narodowego, poruszona w artykule Mastanduno (Mastanduno, s. 121–150). Państwo miało też największe
możliwości mobilizowania grup społecznych do popierania jego celów, by stworzyć
przeciwwagę dla opozycji.
Istotną kwestią rozważaną przez badaczy MEP była sytuacja wewnętrzna w poszczególnych krajach. Wzrost poziomu inflacji i bezrobocia był dla rządów problemem zarówno gospodarczym, jak i politycznym. W Stanach Zjednoczonych działały
różne grupy interesów, mające stosunkowo otwarty dostęp do procesu politycznego
(szczególnie poprzez naciski na kongresmenów, którzy mogli być odwołani w drodze
demokratycznych wyborów). Politycy liczyli na ich pomoc w zbieraniu pieniędzy na
kampanie wyborcze. Poza tym Stany Zjednoczone były krajem emigrantów, należało
więc również uwzględniać oczekiwania grup etnicznych. Starając się poprawić wewnętrzną sytuację gospodarczą, podejmowano decyzje często niekorzystne dla pozostałych uczestników międzynarodowego systemu gospodarczego, np. manipulowano
kursem walut czy jednostronnie wprowadzano reguły regulujące import bądź eksport
(Stern, s. XI–XII).
Bergsten, Keohane i Nye zauważyli, że w latach 70. politykę gospodarczą Stanów
Zjednoczonych kształtował wewnętrzny nacisk grup interesów. Na drugi plan schodził
argument wspierania sojuszników w realizacji priorytetowego celu: bezpieczeństwa
narodowego. W szczytowym okresie zimnej wojny powoływanie się na współzależność bezpieczeństwa pozwalało promować rozwój Europy Zachodniej i Japonii. Nie
brano pod uwagę faktu, że w ten sposób tworzyła się silna konkurencja dla amerykańskiej gospodarki. Koszty wydawały się akceptowalne, gdyż dzięki temu rozszerzano
wpływy polityczne (zapobiegano rozprzestrzenianiu się komunizmu, tworzono amerykańskie bazy wojskowe i warunki działania dla wywiadu) oraz gospodarcze (zapewniano rynki zbytu i korzystne środowisko dla inwestorów). W dobie odprężenia koncep18

cja umacniania bezpieczeństwa narodowego poprzez wspieranie sojuszników traciła
w powszechnym odbiorze na znaczeniu, ustępując miejsca krótkoterminowym celom:
utrzymaniu siły dolara, dodatniego bilansu handlowego czy zapobieganiu wzrostowi
bezrobocia (Bergsten, Keohane i Nye, s. 23–30).
Również w latach 70. trwała debata o tym, czy USA zaangażowały się tak aktywnie na świecie po to, by zapewnić sobie bezpieczeństwo, czy żeby nawiązać jak
najszersze kontakty handlowe. Bergsten, Keohane i Nye stwierdzili, że nie można tego
rozstrzygnąć, bo są to obszary ściśle powiązane. Utrzymywali, że międzynarodowy
system polityczny jest w dużym stopniu kształtowany przez system gospodarczy i vice
versa (Bergsten, Keohane i Nye, s. 24). Gilpin uważał, że światowy porządek polityczny ustanowiony przez dominujące mocarstwo w celu zapewnienia bezpieczeństwa
stworzył przyjazne środowisko dla współzależności gospodarczych i ekspansji przedsiębiorstw międzynarodowych. Udowadniał, że dominację USA, a także pochodzących stamtąd gigantycznych korporacji można było tłumaczyć połączeniem właściwych czynników politycznych i gospodarczych (Gilpin 1975, s. 84).
Baldwin zauważył, że narzędziem polityki ekonomicznej mocarstw, na które
zwraca się największą uwagę, jest pomoc zagraniczna – bardziej nagłaśniana przez
propagandę. Przyznał, że w latach 1944–1962 była ona główną techniką dyplomacji gospodarczej stosowanej przez rząd Stanów Zjednoczonych. Przyczyniła się do
odbudowy Europy Zachodniej (plan Marshalla) i miała na celu wspomaganie rozwoju państw Trzeciego Świata. Baldwin podkreślał jednak, że głównym celem tej
pomocy było wprowadzenie w tych krajach reguł wolnego handlu. Twierdził, że to
polityka handlowa jest najważniejsza. Amerykanie używali jej, by stworzyć system
oparty na liberalizacji wymiany i eliminacji dyskryminujących praktyk (Baldwin,
s. 21–24).
Przedstawione powyżej poglądy w debacie na temat gospodarczych uwarunkowań polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych pozwalają na szersze spojrzenie na
ten problem. Autorzy, uwypuklając kluczowe znaczenie jednego z czynników (światowego systemu gospodarczo-politycznego, działań grup interesów i opinii publicznej
czy siły władz państwowych), nie negowali znaczenia pozostałych. Najbardziej zasadne jest zatem analizowanie decyzji rządów z uwzględnieniem wszystkich możliwych
aspektów. W następnej części artykułu wybrane teorie MEP zostaną zilustrowane przykładami – wydarzeniami w relacjach między Stanami Zjednoczonymi a Europą.

Wybrane teorie MEP a stosunki transatlantyckie za prezydentury
Richarda M. Nixona
Badacze MEP, tworząc teorie dotyczące kształtowania się polityki zagranicznej, wielokrotnie przywoływali przykład Stanów Zjednoczonych. Rozważano pozycję tego mocarstwa w stworzonym przez nie systemie. Większość naukowców słusznie zakładała,
że USA, mimo wewnętrznych trudności gospodarczych, wciąż były dominującą siłą
w gospodarce światowej. Działania tego państwa w międzynarodowym handlu, transferze technologii czy polityce monetarnej w dużym stopniu oddziaływały na inne kraje
zachodniego systemu. Dlatego warto prześledzić, czy ogłaszane w latach 70. XX wieku teorie były adekwatne do wydarzeń z tamtego okresu i czy można je zastosować do
tłumaczenia mechanizmów podejmowania decyzji przez administrację Stanów Zjednoczonych w relacjach z krajami europejskimi.
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Analizując uwarunkowania polityki zagranicznej państw, najczęściej posługiwano
się perspektywami związanymi z realizmem. Teoria państwocentryczna – statyzm (statism) – zakładała, że państwo narodowe jest zintegrowane, zamykające się na kontakty
zewnętrzne, co je wewnętrznie spaja i umacnia. Działa ono na arenie międzynarodowej, by wypracować dla siebie jak najkorzystniejsze warunki. Teoretycznie państwo
jest jedyną instytucją polityczno-gospodarczą posiadającą suwerenność zewnętrzną
i wewnętrzną. Jednak realnie te atrybuty są ograniczone. Stephan Krasner podkreślał,
że interesy ekonomiczne jednostek często pozostają w sprzeczności z interesem państwa (Krasner 1978).
O ile można się zgodzić ze stwierdzeniem, że władze państw narodowych starają
się uzyskać korzyści dla swoich obywateli, o tyle trudno utrzymać tezę o zamykaniu
się na kontakty zewnętrzne. Stany Zjednoczone, jako lider obozu demokratycznego
podczas zimnej wojny, nie mogły sobie pozwolić na ignorowanie interesów sojuszników. Administracja Nixona, choć skutecznie blokowała ich wpływ na negocjacje
z ZSRR czy z Chinami, również na tym polu potrzebowała pewności, że Europejczycy
nie będą samodzielnie działać na arenie międzynarodowej – mogłoby to torpedować
amerykańską strategię. W dobie współzależności gospodarczych Stany Zjednoczone
potrzebowały współpracy państw europejskich w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych: reformy systemu walutowego i stopniowej likwidacji barier handlowych.
Dlatego przy podejmowaniu decyzji brano pod uwagę również ich interesy, rezygnując
z części postulatów przedsiębiorców amerykańskich.
Przykładem może być stosunek USA do Wspólnej Polityki Rolnej EWG. Choć
ograniczała ona dostęp amerykańskich produktów do rynków Wspólnoty, administracja Nixona, mimo nacisku lobby farmerskiego i Kongresu, nie nalegała na jej zmiany.
Zdawano sobie sprawę, że polityka ta była postrzegana jako ważny filar integracji europejskiej, dlatego nie chciano ryzykować wywoływania sporu na forum GATT. Władze
amerykańskie obawiały się, że mogłoby to spowodować poważne napięcia polityczne
z sojusznikami, a modyfikacje Wspólnej Polityki Rolnej były i tak mało prawdopodobne (NARA 1970a)3. Przypadek ten jest z kolei potwierdzeniem tezy Krasnera mówiącej
o tym, że interesy państwa są niekiedy sprzeczne z dążeniami jego obywateli.
W teorii polityki biurokratycznej (bureacratic politics) podkreślano rolę administracji i biurokracji w kształtowaniu polityki. Również polityka zagraniczna państwa
miała być efektem kompromisu między wieloma urzędami, a nawet ludźmi odpowiedzialnymi za jej kształtowanie. Różne ośrodki władzy forsują bowiem odmienne rozwiązania. Dlatego kwestionowano istnienie jednolitej polityki zagranicznej państwa.
Zwolennicy tej teorii nie zakładali, że interesy polityczne państwa zawsze dominują
nad siłami gospodarczymi. Zauważali raczej skomplikowane współzależności między
tymi dwoma obszarami. Patrząc przez pryzmat państwa, starali się wyjaśnić, w jakich
okolicznościach interesy polityczne dominują nad gospodarczymi i odwrotnie (The
Theoretical Evolution, s. 13).
Analiza procesu podejmowania decyzji w czasie rządów Nixona pokazuje, że
w amerykańskiej polityce ścierały się dwie koncepcje: prymatu spraw gospodarczych
lub politycznych. Pierwsza z nich była reprezentowana przez przedstawicieli Departamentów skarbu, handlu i rolnictwa oraz Biura Zarządzania i Budżetu. Ich dążenia
3

Dyskusja na ten temat odbyła się pomiędzy przedstawicielami departamentów administracji Nixona
wobec perspektywy poszerzenia EWG o Wielką Brytanię (więcej na ten temat: Matera P. (2009), Stany
Zjednoczone Ameryki wobec członkostwa Wielkiej Brytanii w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej,
„Politeja” nr 1 (11), s.195–214, Kraków).
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do stosowania nacisków politycznych tonował przede wszystkim Departament Stanu
i Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Członkowie Kongresu ulegali presji swych wyborców – grup interesów, łączyli więc często zagraniczną politykę gospodarczą z uwarunkowaniami wewnętrznymi. Administracja natomiast częściej podporządkowywała
decyzje w tych kwestiach długofalowym celom polityki zagranicznej. Decydenci mieli
świadomość współzależności tych dwóch obszarów, lecz inną koncepcję priorytetów
w stosunkach transatlantyckich. Sprzeczność stanowisk skłoniła Nixona do powołania
w styczniu 1971 roku Rady ds. Międzynarodowej Polityki Gospodarczej (Council on
International Economic Policy – CIEP). W jej skład weszli szefowie departamentów
politycznych i gospodarczych, którzy mieli współpracować w podejmowaniu najważniejszych decyzji. Potwierdza to założenia teorii polityki biurokratycznej głoszącej,
że polityka zagraniczna jest efektem kompromisu między różnymi ośrodkami władzy.
Bliska politycznemu realizmowi jest teoria hegemonicznej stabilności (hegemonic
stability). Hegemonem nazwano bogate i silne militarnie państwo, które podejmuje
wysiłek dostarczenia dóbr publicznych systemowi międzynarodowemu. Te dobra to
stabilna waluta, bezpieczeństwo i system wolnego handlu, który dobrze działa tylko
wtedy, gdy należy do niego jak najwięcej państw. Zapewnienie trwania takiego systemu wymaga wielu nakładów, ale jest opłacalne dla hegemona nawet wtedy, gdy ponosi
on samodzielnie nieproporcjonalnie duże koszty – korzysta bowiem z dominującej pozycji w systemie światowym. Inne państwa uznają dominację hegemona z powodu jego
prestiżu i statusu w międzynarodowym systemie politycznym. Akceptują również reprezentowaną przez niego ideologię. Hegemon jest niezbędny do tego, by powstrzymać
inne państwa od nieuczciwego wykorzystywania istniejącego systemu, np. w wyniku
odmowy ponoszenia części kosztów jego funkcjonowania lub zabezpieczania interesów kosztem innych uczestników. Na polu ekonomicznym hegemon używa wpływów
do stwarzania międzynarodowych reżimów, określających prawne i bezprawne zachowania, w celu ograniczenia potencjalnych konfliktów, zapewnienia równości uczestników systemu lub ułatwienia zawierania umów. Poza tym wzrost gospodarczy hegemona jest siłą napędową dla wzrostu pozostałych państw. Jeżeli inne państwa zaczynają
postrzegać działania hegemona jako służące wyłącznie jego interesom i uznają je za
sprzeczne z ich własnymi celami, system hegemonii zostaje osłabiony. Dzieje się tak
również wtedy, gdy obywatele mocarstwa-hegemona dojdą do przekonania, że inne
kraje nie wywiązują się z warunków umowy, lub że koszty przywództwa zaczynają
przeważać nad korzyściami (Gilpin 1987, s. 66–73). Gdy przewaga mocarstwa ulega
załamaniu – zgodnie z teorią hegemonicznej stabilności – stworzony przez nie międzynarodowy system pogrąża się w chaosie i konflikcie, co z kolei zagraża bezpieczeństwu
i dobrobytowi. Wynika to z tego, że hegemonia jednego państwa stwarza i obala międzynarodowe zasady współpracy (Veseth).
Teoria ta idealnie pasuje do opisu roli Stanów Zjednoczonych w systemie zachodnim po zakończeniu II wojny światowej. USA zdobyły wtedy bezprecedensową pozycję na arenie międzynarodowej. Jako jedyne państwo biorące udział w wojnie wyszły
z niej wzmocnione gospodarczo. Były inicjatorem powstania najważniejszych instytucji powojennej gospodarki światowej: GATT, MFW i Banku Światowego. Porozumienie z Bretton Woods, zawarte w lipcu 1944 roku, polegało na tym, że waluty przystępujących do niego państw mogły być wymienialne na złoto dopiero po ich wymianie
na dolary. Wymienialność na złoto, w relacji 35 USD za uncję, zastrzeżono jedynie
dla dolara amerykańskiego. System ten, zapewniając gospodarce światowej międzynarodowy środek płatniczy, ułatwiał obrót towarów i kapitału między poszczególnymi
21

krajami. Oparcie go na dolarze amerykańskim utwierdzało hegemonię Stanów Zjednoczonych. Ważnym czynnikiem umocnienia stosunków transatlantyckich był tzw.
Plan Marshalla – pomoc udzielona przez USA w celu odbudowy gospodarczej Europy.
Stany Zjednoczone, po podpisaniu w kwietniu 1949 roku traktatu waszyngtońskiego
powołującego do życia NATO, wzięły również odpowiedzialność za bezpieczeństwo
swoich sojuszników.
W latach 70. Stany Zjednoczone zaczęły zwracać większą uwagę na koszty polityki zagranicznej. Niepokojono się deficytem w bilansie płatniczym i handlu zagranicznym. Europejczycy zaś chcieli zakończenia hegemonii dolara na światowych rynkach
finansowych, przede wszystkim jako waluty rezerwowej. Wciąż jednak trwała zimna
wojna, więc zarówno Stany Zjednoczone, jak i kraje Europy Zachodniej musiały brać
pod uwagę – oprócz powiązań gospodarczych – również uwarunkowania polityczne.
Na początku lat 70. można zaobserwować objawy kryzysu hegemonii Stanów
Zjednoczonych. Mocarstwo to zaczęło przeżywać trudności gospodarcze, na które nałożyły się skutki porażki w Wietnamie. W tych warunkach USA próbowały scedować
część odpowiedzialności za utrzymywanie systemu na sojuszników. Europejczycy nie
byli jednak skłonni do zwiększania wydatków na obronę ani rezygnowania z przywilejów, które dawała im integracja. Zauważali za to nadmierną dominację Stanów
Zjednoczonych w sferze politycznej, byli zaniepokojeni skalą inwestycji w europejską gospodarkę oraz kwestionowali przywileje USA związane z pozycją dolara. Poza
tym amerykańskie trudności gospodarcze wpływały na pogorszenie się koniunktury
w krajach Europy Zachodniej, których rządy, korzystając z osłabienia pozycji USA,
decydowały się na odstępstwa od ustalonych zasad. Musiały się liczyć z wymaganiami obywateli oczekujacych poprawy sytuacji nawet kosztem naruszania interesów
innych państw. Z kolei Stany Zjednoczone były bardziej skłonne do podejmowania
kroków chroniących własne interesy. Obywatele USA doszli do wniosku, że koszty
przywództwa były dla nich zbyt duże i szkodziły ich gospodarce. Zaczęli domagać się
od rządzących zwiększenia wymagań wobec Europejczyków. W Stanach Zjednoczonych nie widziano powodu, by pozwalać na zachowanie przywilejów krajom, które
odzyskały siłę gospodarczą, a nie były skłonne wspierać USA w Wietnamie czy na
Bliskim Wschodzie ani przyznać im koncesji gospodarczych. Nasuwał się wniosek,
że pozostali uczestnicy systemu korzystali z niego bardziej niż sam hegemon. Zgodnie
z teorią hegemonicznej stabilności osłabienie pozycji Stanów Zjednoczonych sprawiło, że zachwiał się także stworzony przez nie międzynarodowy system gospodarczy,
a nieporozumienia transatlantyckie przekładały się na opóźnianie reform międzynarodowych instytucji gospodarczych.
Liberalna teoria współzależności pojawiła się w nauce o stosunkach międzynarodowych pod koniec lat 60. XX wieku w związku z rosnącymi powiązaniami handlowymi,
inwestycyjnymi i monetarnymi gospodarek narodowych. Powodowało to zmniejszenie
się autonomii państw (Cooper). Zwolennicy neoliberalizmu postulowali, by państwa
chcące uniknąć konfliktów jak najmniej ingerowały w sferę ekonomiczną. Postulat ten
opierał się na przekonaniu o pokojowym charakterze relacji gospodarczych. Uważano,
że w stosunkach międzynarodowych nieunikniona jest sytuacja, w której siły ekonomiczne przeważą nad politycznymi (The Theoretical Evolution, s. 13).
Obawy rządów co do spełnienia się takiego scenariusza dotyczyły rosnącej roli
przedsiębiorstw wielonarodowych w latach 70. XX wieku. Dowodem na to może być
przyjęcie w lutym 1974 roku na konferencji energetycznej w Waszyngtonie postulatu
wspólnych działań w celu kontrolowania korporacji naftowych. Przedstawiciele rzą22

dów państw uprzemysłowionych (Matera 2012, s. 288)4 twierdzili, że bez skoordynowanej, międzynarodowej akcji stracą możliwość kontrolowania własnej polityki gospodarczej (Levy, s. 236–237). Drugim przykładem może być dążenie do ograniczenia
inwestycji zagranicznych. Europejscy decydenci odpowiadali na obawy społeczeństw
przed zdominowaniem rodzimych przedsiębiorstw przez amerykańskie firmy, a w Stanach Zjednoczonych zauważano zbyt duży odpływ kapitału do Europy, co mogło pogłębić deficyt bilansu płatniczego (Pastor, s. 207–209).
Robert Keohane i Joseph Nye zwrócili uwagę na ważny element współzależności,
jakim były międzynarodowe organizacje, powstrzymujące państwa członkowskie przed
podejmowaniem działań godzących w interesy partnerów. Współzależność kreowała
więc nowe źródła siły oraz sieć „wzajemnych asymetrycznych zależności” (Keohane,
Nye, s. 29). W przypadku sporów między państwami i w sytuacji niewydolności systemu uniemożliwiającej ich rozwiązanie decyzje podejmują politycy. Nieuniknione jest
wtedy potęgowanie się rozbieżności. Pojawia się coraz więcej kwestii spornych, wzrasta zainteresowanie tymi problemami na najwyższym szczeblu władz państwowych, co
z kolei często prowadzi do pogorszenia się relacji politycznych. Dążenie do ich poprawy jest niewątpliwie czynnikiem hamującym eskalację konfliktu gospodarczego i bodźcem do podjęcia negocjacji w celu osiągnięcia kompromisu (Keohane, Nye, s. 31–36).
Ilustracją tej tezy może być stosunek USA do negocjacji Hiszpanii z EWG na temat podpisania preferencyjnego układu handlowego Madrytu ze Wspólnotą. Argumenty za jego blokowaniem przedstawił w liście do Nixona sekretarz rolnictwa Clifford
M. Hardin. Stwierdzał on, że decyzja prezydenta w tej sprawie wpłynie na całą amerykańską zagraniczną politykę handlową. Przekonywał, że jeśli Stany Zjednoczone
nie sprzeciwią się stanowczo zawarciu układu z Hiszpanią, nic nie powstrzyma EWG
od negocjowania podobnych umów z Izraelem, Austrią, Jugosławią i krajami EFTA
(NARA 1970b). Umowa między EWG a Hiszpanią ewidentnie byłaby złamaniem podstawowej zasady GATT – prowadzenia handlu ze wszystkimi członkami porozumienia
na zasadzie klauzuli najwyższego uprzywilejowania5. Zgoda na taki precedens była
bardzo niebezpieczna dla amerykańskiej polityki handlowej. Przed podjęciem decyzji
o ostrym sprzeciwie powstrzymywały Amerykanów rozmowy z Madrytem o przedłużeniu umowy z 1953 roku dotyczącej korzystania z baz wojskowych na terytorium
Hiszpanii. Wygasała ona we wrześniu 1970 roku, a negocjacje na ten temat prowadzono bezskutecznie od wiosny 1969 roku. Ostatecznie Nixon zdecydował się ogłosić
trzyletnie moratorium na działania odwetowe USA wobec preferencyjnej umowy handlowej między EWG a Hiszpanią (NARA 1970c).
Badacze MEP widzieli konieczność zintegrowanej analizy polityki wewnętrznej
i zagranicznej państw. David Baldwin i Robert Kay zauważyli, że struktura stosunków
międzynarodowych wpływa na zdolność przywódców państw do utrzymania władzy.
Autorzy podkreślali, że dotyczy to zarówno stosunków politycznych, jak i gospodarczych. Baldwin i Kay stwierdzili, że działania grup interesów są poważnym zagrożeW konferencji, zwołanej z inicjatywy Stanów Zjednoczonych w celu podjęcia wspólnych działań na
rzecz niwelowania skutków kryzysu energetycznego, wzięli udział szefowie dyplomacji oraz ministrowie
odpowiedzialni za kwestie gospodarcze z USA, Kanady, Norwegii i państw EWG (więcej na ten temat: Matera
P., Uwarunkowania ekonomiczne polityki Stanów Zjednoczonych wobec Europy Zachodniej za prezydentury
Richarda M. Nixona (1969–1974), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 288–296).
5
Oznaczało to obowiązek stworzenia takich samych warunków wszystkim partnerom handlowym
i zakaz dyskryminacji. Nie dotyczyło to krajów połączonych układem o wolnym handlu lub unią celną.
Artykuł XXIV określał tryb tworzenia preferencyjnych porozumień handlowych w formie unii celnej
i strefy wolnego handlu (tekst GATT dostępny na: www.wto.org).
4
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niem dla wolności handlu, w związku z czym rządy muszą interweniować i szukać
kompromisowych rozwiązań, gdyż koszty wprowadzenia środków doraźnych mogą
być szkodliwe dla gospodarki narodowej w dłuższym okresie. Mogło to prowadzić do
powstawania protekcjonistycznych bloków handlowych (Baldwin, Kay, s. 30).
13 sierpnia 1970 roku Kongres uchwalił bardzo restrykcyjną ustawę celną zgłoszoną przez wpływowego szefa Komisji Budżetowej Izby Reprezentantów (House Ways
and Means Committee) Wilbura Millsa. Ustalono w niej wysokie bariery na import
tekstyliów, butów, ropy i futer. Poza tym przewidywano możliwość wprowadzenia
restrykcji importowych, jeśli import naruszałby interesy amerykańskiego przemysłu
(Bergsten, s. 620)6. W odpowiedzi EWG zagroziła działaniami odwetowymi, skierowanymi przeciw amerykańskim produktom rolniczym. Była to niebezpieczna sytuacja,
tym bardziej że od 1967 roku eksport tych dóbr do krajów EWG spadł o 47% (FRUS
2002). Latem i jesienią 1970 roku mówiono nawet o możliwości „wojny handlowej”
między EWG a USA. Jednak pod presją administracji Nixona ustawa Millsa została
odrzucona przez Kongres w grudniu 1970 roku (Bossuat).

Podsumowanie
Subdyscyplina nauki o stosunkach międzynarodowych – MEP – powstawała na podstawie obserwacji zmian w polityce i gospodarce światowej w latach 70. XX wieku.
Ich ważnym elementem było osłabienie hegemonii Stanów Zjednoczonych. Badacze
stosunków międzynarodowych zauważyli, że w dużym stopniu wynikało to z wewnętrznych problemów gospodarczych tego państwa, jednak Stany Zjednoczone wciąż
odgrywały rolę lidera systemu zachodniego. We wszystkich regionach świata prowadziły politykę, która podlegała różnorakim uwarunkowaniom. W dobie odprężenia
w stosunkach Wschód – Zachód większe znaczenie zyskiwał czynnik ekonomiczny.
Warto odnotować, że pierwsze teorie MEP powstawały na podstawie obserwacji realiów współpracy i rywalizacji Stanów Zjednoczonych z partnerami gospodarczymi,
głównie z Europą Zachodnią.
Tym, co kształtowało aktywność amerykańskiego rządu na arenie światowej –
oprócz zobowiązań i interesów zagranicznych – były działania różnych grup nacisku
i uwarunkowania polityki wewnętrznej. Było to szczególnie widoczne w dobie kryzysów: monetarnego i energetycznego, kiedy to polityka USA, prowadzona w celu
ochrony interesów narodowych, powodowała rozbieżności w stosunkach z sojusznikami i zmiany w wykreowanym przez Amerykanów światowym systemie gospodarczym. Dlatego wielu naukowców zajęło się analizą polityki zagranicznej Stanów
Zjednoczonych, uwzględniając ważną rolę jej ekonomicznych przesłanek. Powstały
wtedy nowe teorie, które są stosowane również współcześnie w badaniu stosunków
międzynarodowych.
Kształtowanie się stosunków transatlantyckich w czasie rządów Nixona potwierdza tezę o wzroście znaczenia kwestii gospodarczych w polityce USA. W stosunkach
z Europą Zachodnią tradycyjne zagadnienia – obrona i dyplomacja – zostały przyćmione przez nieporozumienia na tym polu, które zdawały się charakteryzować ich relacje.
Za naruszenie tych interesów uznano przypadki, w których import stanowił ponad 15% konsumpcji
wewnętrznej danego produktu lub wzrósł o 3 punkty procentowe w ciągu ostatniego roku lub o 5 punktów
w ciągu 2 lat oraz gdy import doprowadził do redukcji zysków lub wzrostu bezrobocia w danym przemyśle
(Bergsten C.F., Crisis in U.S. Trade Policy, Foreign Affairs, vol. 42, no. 4 (July 1971), s. 620, New York).
6
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W polityce USA wobec europejskich sojuszników pojawiły się nowe elementy: dążenie
do ściślejszego zinstytucjonalizowania współpracy transatlantyckiej, spadek poparcia
dla integracji europejskiej (w tym domaganie się rekompensat strat związanych z przyjęciem nowych członków), próby ograniczania ekspansji gospodarczej EWG, nacisk
na sprawiedliwsze dzielenie kosztów obrony, stosowanie presji politycznej w celu uzyskania koncesji gospodarczych, unilateralne działania szkodzące interesom partnerów
gospodarczych.
Jednym z powodów takiej sytuacji było zmniejszenie w dobie détente prawdopodobieństwa użycia siły militarnej przez obie strony zimnowojennego konfliktu.
Kwestie polityczne i militarne nie stały się mniej ważne z powodu ekonomicznych
uwarunkowań stosunków międzynarodowych, ale polityka zagraniczna państw uległa zasadniczym przekształceniom. Można potwierdzić w tym przypadku zasadność
koncepcji złożonej współzależności, według której relacje między państwami opierały się na sprzężonych ze sobą interesach gospodarczych, politycznych i obronnych.
Poważny konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Europą Zachodnią był trudny do
wyobrażenia w dobie zimnej wojny. Należy również brać pod uwagę to, że aktorami
w światowej gospodarce były nie tylko rządy, ale także korporacje ponadnarodowe.
Interesy Ameryki i Europy były tak bardzo intratne i powiązane, że obie strony chciały
uniknąć konfliktów. Chociaż politycy mogli ulegać emocjom i hołdować narodowym
interesom, w końcu musieli rozważyć konsekwencje rozłamu.
Przyglądając się relacjom transatlantyckim w latach 70. XX wieku, bez trudu można znaleźć przykłady potwierdzające teorie zarówno realistyczne, jak i liberalne. Aby
przedstawić jak najpełniejszy obraz uwarunkowań polityki zagranicznej państw, należy zatem uwzględnić różne czynniki, np. historię relacji, otoczenie międzynarodowe, potencjał poszczególnych państw, łączące je interesy polityczne i gospodarcze,
czynniki społeczne, kulturowe, wpływ wewnętrznych grup interesów i wiele innych.
Podporządkowanie analizy jednej teorii stwarza niebezpieczeństwo wyciągnięcia niewłaściwych lub niekompletnych wniosków.
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Przypadek rozwoju gospodarczego Japonii
w teorii klucza lecących gęsi
Kamil Waligóra1
Tomasz Waligóra2

Wstęp
Ośrodki naukowe zlokalizowane w Europie, Ameryce Północnej i Azji tworzyły autorskie teorie, które sukcesywnie włączano do praktyki, realizując tym samym cele polityczne, gospodarcze oraz społeczne. Japonia opracowała teorię nawiązującą do naukowych osiągnięć ekonomistów europejskich czy amerykańskich, będącą swoistym novum
dla kontynentu azjatyckiego. Mowa o teorii klucza lecących gęsi (ang. the flying geese
theory – FG3). Jej aktywne propagowanie oraz sumienna realizacja pozwoliły Japonii,
ale także jej naśladowcom, na osiągnięcie sukcesu w pewnych dziedzinach. Instytucje
powstałe na terenie Azji po II wojnie światowej, do których można zaliczyć Azjatycki
Bank Rozwoju (ADB), przyczyniły się do urzeczywistnienia założeń tej teorii.
Celem artykułu jest przybliżenie teorii klucza lecących gęsi i jej wpływu na rozwój
Azji w XX wieku. Japonia realizowała tę teorię, podejmując działania różnego rodzaju,
m.in. współtworząc ADB. Bank stał się jednym z narzędzi propagowania teorii klucza
lecących gęsi wśród państw azjatyckich. Dzięki polityce prezentowanej w teorii Kaname Akamatsu Japonia przez wiele lat była liderem w regionie.
Rozwój regionu, szczególnie Japonii oraz obecnie Chin i Indii, sprawia, że warto
uważniej przyjrzeć się ich historii, przyczynom sukcesu oraz porażek. W XIX wieku liderem rozwoju była Europa, XX wiek należał do USA, XXI może być wiekiem państw
kontynentu azjatyckiego.

Teoria klucza lecących gęsi
Teoria klucza lecących gęsi w pierwotnej wersji została zaprezentowana w latach
30. XX wieku przez Kaname Akamatsu. Następnie była rozwijana teoretycznie oraz
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testowana empirycznie. Teoria ta powstała w wyniku obserwacji przedwojennych gałęzi
japońskiego przemysłu, takich jak włókiennictwo czy przemysł spożywczy. W każdej
z tych branż dochodziło do zwiększania importu. Wraz z rozwojem określonego działu
następował wzrost krajowej produkcji, której nadwyżki z czasem przeznaczano na eksport. Chodziło o funkcjonowanie ewolucyjnego modelu rozwoju przemysłu – na zasadzie relacji uczeń-nauczyciel4 – pomiędzy narodami, w celu uzyskania synergicznego
rozwoju przemysłu (Ozawa, 2001, s. 3–4). Nazwa teorii odnosi się do kształtu litery
„V”, jaki przyjmuje stado dzikich migrujących gęsi (najsilniejszy osobnik leci z przodu,
a kolejne ptaki za nim). Ponadto nawiązuje ona do konfiguracji, w jaką układają się linie
m.in. eksportu, importu czy też produkcji, co można dostrzec na rys 1. Zgodnie z prezentowanym schematem państwa słabo rozwinięte uzupełniają niedobory w krajowej produkcji importem z krajów wysoko rozwiniętych. Z czasem (po zapoznaniu się z metodą
wytwarzania) jest on zastępowany produkcją krajową, której nadwyżki przeznacza się na
eksport, również do krajów wysoko rozwiniętych (Grabowiecki 2009, s. 200). Nawiązanie do symboliki gęsi stanowi odniesienie do kultury azjatyckiej, w której ptaki lecące
w szyku są symbolem bohaterstwa oraz współpracy państwa z narodem.
Rysunek 1. Model doganiania cyklu produktu Akamatsu

P – produkcja, D – popyt krajowy, Ex – eksport, Im – import, t – czas.
Źródło: Monkiewicz J., Międzynarodowy transfer wiedzy technicznej, PWN, Warszawa 1981.

Model ten zaczęto urzeczywistniać po drugiej wojnie światowej w ramach regulowanej gospodarki rynkowej. Od momentu uruchomienia mechanizmów substytucji
importu5 oraz promocji eksportu był on podstawą strategii rozwoju przemysłu, opartej na wspieraniu sektora prywatnego oraz urynkowieniu gospodarki. Skutkowało to
ograniczaniem importu, transferem technologii i bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi w kraju6, umożliwiającymi rozbudowę nowych gałęzi przemysłu. Działania
4
Po II wojnie światowej Japonia korzystała z wiedzy m.in. Stanów Zjednoczonych, by od lat 60. XX wieku
realizować wśród krajów azjatyckich teorię klucza lecących gęsi.
5
Celowe działanie protekcjonistyczne, realizowane przez stosowanie m.in. kwot importowych oraz
taryf celnych, miało zastąpić import dóbr konsumpcyjnych produkcją krajową.
6
Powodem relatywnie niskich BIZ był narodowy charakter gospodarki japońskiej oparty m.in. na tzw.
zaibatsu, czyli grupach bankowo-przemysłowych kontrolowanych przez pojedyncze rodziny. Podczas
okupacji amerykańskiej po II wojnie światowej rozpoczęto ich likwidowanie, jednak w obawie przed
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rządu były szczególnie widoczne podczas modernizacji oraz przebudowy dynamicznie
rozwijających się w latach przedwojennych przedsiębiorstw przemysłu ciężkiego oraz
chemicznego (Ozawa 2001, s. 4).
Działania Japonii w okresie powojennym zmierzały do niwelowania luki rozwojowej (w stosunku do państw Zachodu). Stosowana przez nią polityka rozwoju przemysłu opierała się na założeniach teorii Akamatsu i przebiegała w trzech głównych
etapach. Faza pierwsza doprowadziła do zwiększenia jakości oraz efektywności funkcjonowania krajowych przedsiębiorstw przez poznanie i wykorzystanie doświadczeń
krajów o wyższym stopniu rozwoju. Obejmowała ona m.in. import towarów oraz
próbę stworzenia wyrobów lepszej jakości. W drugiej fazie zrezygnowano z importu
dóbr na rzecz bardziej konkurencyjnej produkcji krajowej oraz promowano eksport
do rozwijających się krajów azjatyckich, np. Korei Południowej. Trzeci etap polegał
na przenoszeniu mniej zaawansowanej produkcji do sąsiednich krajów rozwijających
się, o słabszej pozycji gospodarczej, i pozostawieniu w kraju przedsięwzięć, które cechował wyższy stopień zaawansowania technologicznego oraz rentowności (Ozawa
2001, s. 4–5). Zgodnie z założeniami teorii „rozlewanie się” mniej zaawansowanej
technologii miało rozszerzać się na kolejne gospodarki, powodując ich wzrost, przy
zachowaniu przewagi technologicznej przez gęś przewodniczkę, czyli Japonię.

Ewolucja teorii klucza lecących gęsi w polityce gospodarczej Japonii
Na początku XX wieku geopolityka i dążenia imperialistyczne przywódców Japonii spowodowały znaczne wzmocnienie jej pozycji w tej części świata (Mroczkowski 2011).
Japonia zmieniła taktykę rozwojową – z podboju militarnego na ekspansję gospodarczą
– dopiero po II wojnie światowej. Nie była to decyzja samodzielna. Wymusiły ją przede
wszystkim USA podczas okupacji oraz reorganizacji politycznej i gospodarczej Japonii
(Henshall 2004, s. 181–184). To dzięki nim nastąpił rozkwit Japonii, który później stał się
zagrożeniem dla wielu gałęzi przemysłowych Stanów Zjednoczonych.
Polityka siły, stosowana od początku XX wieku wobec sąsiadów, oraz przyjęcie stanowiska wspierającego dążenia Niemiec podczas II wojny światowej na wiele lat utrwaliły
negatywny wizerunek Japonii (Tubielewicz 1984, s. 402–404). Plany dotyczące utworzenia
Wielkiej Wschodnioazjatyckiej Strefy Wspólnego Dobrobytu7 spełzły na niczym po roku
1945, kiedy to po raz pierwszy w historii cesarstwo znalazło się pod okupacją (Pałasz-Rutkowska, Starecka 2004), (Tubielewicz 1984, s. 2). USA zbudowały nowy porządek w różnych sferach życia (oddzielono państwo od religii shinto, cesarz stracił swą władzę, stając
się jedynie symbolem kraju, postanowiono zdecentralizować edukację, policję oraz podzielić
wielkie niezależne finansowo kampanie przemysłowo-handlowe), oparty na własnym systemie politycznym i gospodarczym, pozostawiając jednak pewien zakres wolności decyzyjnej
Japończykom (wprowadzono uniwersalne prawo wyborcze, przywrócono prawa i swobody
obywatelskie, przyznano pełne prawa polityczne kobietom). Narzucone reguły stały się podstawą nowej polityki Japonii dla Azji, opartej na rozwoju gospodarczym i doganianiu lidera.
rozprzestrzenianiem się komunizmu zdecydowano się ograniczyć te działania. W efekcie doszło do powstania
tzw. keiretsu, czyli grup spółek powiązanych ze sobą zależnościami biznesowymi i kapitałowymi.
7
Obszar mający obejmować podbite przez Japonię państwa oraz posiadłości europejskie w Azji PołudniowoWschodniej. Pomysłodawcą jego utworzenia był w 1940 roku generał Hachiro Arita. 1 sierpnia tego samego
roku minister spraw zagranicznych Yosuke Matsuoka ogłosił utworzenie strefy w celu zapewnienia środków
do prowadzenia dalszych działań wojennych na Pacyfiku. Jej koniec nastąpił wraz z kapitulacją Japonii.
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Nowa strategia, pomijająca bezpośrednio kwestie geopolityczne, wzmacniająca
znaczenie gospodarki dla wzrostu międzynarodowej roli państwa, stworzyła nową
formę imperializmu, charakterystyczną dla okresu po II wojnie światowej. Kultura
wpajana przez wiele setek lat obywatelom, oparta na konfucjanizmie oraz szintoizmie
(Drelich-Skulska 2002, s. 55), ułatwiła aktywację planu „gęsi przewodniej” (Ozawa
1999, s.62). Podporządkowanie się jednostek wartościom grupowym, dobru kolektywu, przestrzeganie norm oraz zasad społecznych, ciągłe dążenie do doskonalenia się,
zdobywania wiedzy oraz szacunek dla historii i kultury to cechy społeczeństwa japońskiego (Drelich-Skulska 2002, s. 56–57). Realizacja reform była skomplikowanym zadaniem. Wymagała również licznych wyrzeczeń społecznych. Japończycy byli jednak
w stanie zrozumieć sens ciężkiej pracy dla odbudowy państwowości. Tę odmienność
kulturową8 dostrzegało i badało wielu teoretyków oraz praktyków, m.in. Geert Hofstede (Hofstede 2007).
Okupacja USA, napływ środków, technologii, nowy sposób myślenia i zarządzania
spowodowały ewolucję japońskiej teorii oraz polityki gospodarczej. Jej celem stało się
stworzenie przewagi konkurencyjnej państwa. Prowadzoną w kolejnych latach współpracę Japonii z krajami Azji Wschodniej oraz „strukturalny dynamizm”9 tego stosunkowo biednego regionu określa się w literaturze japońskiej poprzez tzw. paradygmat
klucza lecących gęsi10.
Zastosowanie teorii klucza lecących gęsi umożliwiło Japonii ugruntowanie pozycji
gospodarczej. Dzięki powiązaniom naukowym na kontynencie rozprzestrzeniała się
wiedza o niej. Dyfuzja miała miejsce nie tylko w Azji – koncepcję szybko przeniesiono
również do państw położonych znacznie dalej. Jedną z podstaw teorii jest założenie
o strukturalnej odnowie azjatyckiej oraz światowej gospodarki. Motywowano to silnymi relacjami między państwem liderem (gęsią przewodniczką) a naśladowcą, który
stara się przejąć przywództwo (gęsią podążającą) (Ozawa 1999, s. 62). Powszechnie
uważa się, że nie powinno się analizować pozycji gospodarczej państwa bez gruntownego zbadania zależności występujących między nim a jego partnerami. Tylko pełna,
całościowa analiza wszystkich składowych „klucza” pozwoli na uzyskanie miarodajnych wyników i wyciągnięcie właściwych wniosków.
W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat dla Japonii istotne znaczenie miało budowanie
bloków współpracy (Góralski 1991, s. 3). Jako czołowy założyciel i członek APEC
Japonia promuje koncepcję otwartego regionalizmu11, ze względu na duże zróżnicowanie gospodarcze państw członkowskich, oraz wspiera integrację z innymi blokami.
Japończycy charakteryzują się niepowtarzalnym przekrojem zachowań, odmiennym od prezentowanego
przez Europejczyków i Amerykanów. Potrafią podjąć ogromny wysiłek oraz dążyć do celu dla dobra ogółu.
Nie musi to mieć dodatkowej, ideologicznej otoczki, wystarczy świadomość działania dla przyszłych
pokoleń.
9
Przemiany obserwowane w powojennej Azji pokazują, że region przeszedł przemiany od gospodarek
opartych na rolnictwie, poprzez przemysł i usługi. Skok nie był równomierny na całym kontynencie.
Przykładem może być rozwój „azjatyckich tygrysów” – liderów regionu, centrów rozwoju. Przeciwwagą
są państwa ościenne pozostające we względnym zacofaniu. Istotne znaczenie mają również ideologia
oraz system gospodarczy obowiązujący w poszczególnych państwach.
10
Przede wszystkim odnosi się on do rozwoju gospodarczego, chociaż podejmowano próby forsowania
tej teorii w innych pokrewnych dziedzinach.
11
Zachowanie Japonii wobec sąsiadów, chęć otwarcia gospodarek, stworzenia stref w pełni wolnego
handlu przypomina działania Wielkiej Brytanii, a później USA, gdy zdobyły one przewagi innowacyjne
w kolejnych wiekach. Tworzenie teorii „gęsi przewodniej” można luźno powiązać z teoriami angielskich
ekonomistów, którzy również forsowali rozwiązania mogące wspomóc ekspansję gospodarczą ich kraju.
8
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Z punktu widzenia Japonii projekt ASEAN+3 jest szansą na utrzymanie jej dominującej w tej części świata pozycji – centrum produkcji towarów technologicznie zaawansowanych (Sporek 2010, s. 61).

Rola i miejsce ADB w teorii klucza lecących gęsi
Współpraca międzynarodowa Japonii – zarówno polityczna, jak i gospodarcza – była
realizowana na wielu płaszczyznach. Skutkiem rozmów na szczeblu międzynarodowym i wyjściem naprzeciw potrzebom zniszczonej wojną Azji było powołanie Azjatyckiego Banku Rozwoju (ADB). Jego celem stała się odbudowa regionu. Utworzenie
m.in. tej instytucji oraz azjatyckich bloków współpracy państw miało doprowadzić
do poprawy sytuacji gospodarczej i politycznej12 regionu – w stosunku do USA czy
państw Europy Zachodniej (późniejszej UE), a także Związku Radzieckiego.
Należy podkreślić, że od samego początku istnienia ADB Japonia zajmowała ważne miejsce w jego strukturze organizacyjnej i jako azjatycki lider miała być kluczowym
elementem systemu wsparcia rozwoju tej części świata (Saito, Ishida 2007, s. 4).
Bank jest przede wszystkim międzynarodową organizacją finansową, powstałą
w celu wspierania rozwoju gospodarczego i poprawy warunków życia ludności w rozwijających się państwach azjatyckich (History.ADB.org). 19 grudnia 1966 roku na jego
siedzibę, z której ADB miało zarządzać i ukierunkowywać fundusze, została wybrana
stolica Filipin – Manila. Początkowo organizacja liczyła 31 członków, a jej strategicznym celem było wspieranie regionów rolniczych, ponieważ po II wojnie światowej
Azja borykała się z problemem głodu. Wybór stolicy również nie był przypadkowy.
Podczas wojny Filipiny zostały bardzo zniszczone. Japończycy m.in. za pomocą tej decyzji chcieli ugruntować nowy wizerunek, oparty na rozwoju gospodarczym i współpracy międzynarodowej, a nie militarnej ekspansji.
Pod przewodnictwem Japonii bank przez lata wspierał odbudowę, a następnie rozwój
regionów azjatyckich. Od 1968 roku realizowano plan wsparcia dla rolnictwa, następnie
inwestycje objęły szeroko pojętą infrastrukturę. W latach 80. XX wieku akcja pomocowa
skupiła się na sektorze prywatnym oraz przeciwdziałaniu klęskom żywiołowym. Bank
realizował różnorodne zadania zgodnie z wytycznymi japońskich prezesów oraz zgłaszanym przez państwa członkowskie zapotrzebowaniem (History.ADB.org).
Wybór na stanowisko prezesa banku Japończyków wspierał prowadzenie polityki
rozwoju gospodarczego Azji13. Umożliwiło to podejmowanie działań zgodnych z ówczesnymi koncepcjami rozwoju gospodarczego na kontynencie. Tym samym Japonia
może uznać bank za skuteczny instrument realizacji polityki klucza lecących gęsi (Kilby 2006, s. 173–195).

Import, eksport Japonii a teoria klucza lecących gęsi
Azjatyckie bloki współpracy oraz ADB to tylko dwa przykłady kreowania się przez
Japonię na lidera i decydenta w sprawach dotyczących polityki, gospodarki i bezpieCelem przewodnim nowo powstałej organizacji stała się powojenna odbudowa „biednej Azji”,
minimalizacja napięć oraz wzrost konkurencyjności regionu na arenie międzynarodowej.
13
Pozostałe stanowiska (zastępcy, dyrektorzy departamentów) obsadzane są przez kandydatów różnych
narodowości, co ma na celu zapewnienie bezstronności i obiektywizmu w podziale środków.
12
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czeństwa międzynarodowego. Od ponad 40 lat Japonia zajmuje czołowe miejsca na
liście najważniejszych uczestników handlu światowego. Stosunkowo wysoka pozycja
w światowej gospodarce jest związana z jej znaczącą rolą jako globalnego importera
i eksportera. Głównymi parterami Japonii w eksporcie w XXI wieku pozostają USA,
Chiny i UE. Kolejną pozycję o stosunkowo wysokim udziale (około 7,5% całego wolumenu) zajmuje Korea Płd., a dalszą, z niewiele gorszym wynikiem, Tajwan. Inne
gospodarki azjatyckie również plasują się na dość wysokich miejscach (WTO Report
2010). W kwestii importu Azja pokrywa ponad 50% całego zapotrzebowania Japonii
na surowce, dobra mało przetworzone, żywność itp. (Sporek 2010, s. 54–56).
Struktura towarowa potwierdza, że Japonia przoduje w produkcji wyrobów o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego. Wymusza to stosowanie polityki
kładącej nacisk na rozwój technologii, co pozwala na utrzymywanie pozycji lidera w
regionie. Państwa ościenne, pragnące dorównać tempu rozwoju Japonii, są zmuszone
nabywać jej najnowsze, zaawansowane technologicznie urządzenia. Brak aktywności
azjatyckich gospodarek zdegradowałby je do roli kolonii surowcowych. Tylko intensywne pobudzanie rozwoju gospodarczego pozwala na doganianie lidera. Dlatego Japonia od lat dąży do utrzymania swojej pozycji jako przodownika w osiągnięciach HT
i AT (advanced-tech).
Należy podkreślić rolę teorii klucza lecących gęsi w tworzeniu sieci powiązań gospodarczych w Azji, realizowanym poprzez inwestycje bezpośrednie. Japonia zajmuje
czołowe miejsce w światowym rankingu, zarówno pod względem napływu, jak i odpływu BIZ (bezpośrednie inwestycje zagraniczne). Ma to istotne znaczenie dla podtrzymywania więzi, wzmacniania zależności między gospodarkami azjatyckimi.
Tabela 1. Udział Japonii w światowych zasobach BIZ w wybranych latach od 1990 do 2009
Napływające BIZ
Lata

Odpływające BIZ

w mld USD

Jako procent
światowych BIZ

w mld USD

Jako procent
światowych BIZ

1990

9,9

0,5

201,4

11,3

2000

50,3

0,9

278,4

4,6

2009

200,1

1,1

740,9

3,9

Źródło: opracowanie na podstawie World Trade Report 2010 Trade Policy Commitments and Contingency
Measures, WTO, Genewa 2010.

Teoria klucza lecących gęsi jest wykorzystywana przez japońskich ekonomistów od
przełomu XX i XXI wieku. Służy ona m.in. do określania regionalnej współzależności
ekonomicznej (Oziewicz 1998, s. 159–160). Warto jednak podkreślić, że z roku na rok
traci dominującą pozycję na świecie, co pokazują również dane zawarte w tabeli 1. Pozycje liderów przejmują państwa m.in. z grupy BRIC14.

Więcej: Waligóra K., Kraje BRIC potęgi gospodarcze XXI wieku [w:] Ekonomia – Polityka – Etyka t. 4,
praca zbiorowa pod redakcją A.F. Bociana, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2011,
s. 263–285.

14
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Analiza teorii klucza lecących gęsi
Analiza teorii klucza lecących gęsi wskazuje na zagadnienia, w ramach których można
dokonać jej porównania ze współczesnym paradygmatem klucza lecących gęsi. Wśród
nich można wyróżnić m.in. następujące problemy:
1. niejasności związane z mechanizmem transferu technologii;
2. zbieżność części założeń z teorią cyklu życia produktu Vernona;
3. powiązanie stopnia zaawansowania produkcji z poziomem rozwoju gospodarczego kraju;
4. zróżnicowanie procesu doganiania;
5. teorie industrializacji (IS – EP: import substitution – export promotion);
6. kwestia Chin15;
7. znaczenie decyzji politycznych dla integracji regionalnej16;
8. stabilność w hierarchii regionalnej (Kasahara 2004, s. 13).
Aby móc odnieść się do roli, jaką obecnie odgrywa Japonia, należy poddać analizie
wymienione obszary, uwzględniając założenia teorii klucza lecących gęsi.
Według teorii klucza lecących gęsi efekt demonstracji handlu17 może skłaniać lokalnych producentów do włączania się w proces nadrabiania istniejących w gospodarce zapóźnień. Niejasny pozostaje jednak sposób, w jaki lokalne firmy, które ucierpiały
z powodu presji konkurencyjnej ze strony importerów, mogą poprawić swoje położenie. Import i wprowadzenie na rynek nowych produktów kreuje wśród konsumentów potrzeby, co tworzy możliwość powstawania nisz dla lokalnych przedsiębiorców.
Nasycenie rynku spowodowane aktywną działalnością importerów może doprowadzić
do wypierania producentów krajowych. Innymi słowy – jeżeli lokalny rynek jest zbyt
mały, lokalne przedsiębiorstwa mogą mieć problemy z rozwojem działalności.
Teoria Akamatsu (z wyjątkiem wspomnianego wcześniej odwołania do efektów
demonstracji) nie zawiera objaśnienia mechanizmu transferu technologii poprzez handel, co pozostawia miejsce na dodatkowe rozważania, dotyczące np. mechanizmu inżynierii odwrotnej (przykladowo: demontaż wyrobów japońskich w Korei Południowej i uczenie się przez Koreańczyków ich struktury, składu etc.).
Współczesny paradygmat teorii klucza lecących gęsi kładzie szczególny nacisk
na rolę korporacji transnarodowych jako głównych dostawców technologii (zwłaszcza
przez BIZ japońskich przedsiębiorstw). Jednak transfer technologii nie pojawia się automatycznie przy każdej inwestycji tego typu. W literaturze przedmiotu można znaleźć
opinie na temat stosunkowo ograniczonych pozytywnych skutków BIZ w kwestii „rozlewania się” technologii (Görg i Greenaway 2001). Rozprzestrzenianie się technologii
prawdopodobnie jest pozytywnie skorelowane z konkurencją, która popycha przedsiębiorstwa do wdrażania nowych technologii, oraz ujemnie powiązane ze zróżnicowaniem stopnia rozwoju firm krajowych i zagranicznych – im większe zróżnicowanie,
tym większe problemy z absorpcją technologii mogą mieć krajowe przedsiębiorstwa.
Hipoteza ta uzasadnia kaskadowy przepływ BIZ, które lokowane są w krajach o mniejszych kosztach wytwarzania. Kraje te można podzielić na następujące grupy:
1. pierwszą, tj. kraje nowo uprzemysłowione (Hong Kong, Singapur, Tajwan,
Korea Południowa);
Wzrost znaczenia Chin i ich wpływu na pozostałe kraje azjatyckie kosztem Japonii.
Podkreślenie znaczenia decyzji podejmowanych przez rządzących dla rozwoju regionalnych grup
współpracy i transferu technologii.
17
Naśladowanie inwestora przez krajowych producentów.
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2. drugą, czyli kraje założyciele ASEAN (Malezja, Tajlandia, Filipiny i Indonezja);
3. trzecią – Chiny.
Kraje drugiego poziomu oraz Chiny są przykładem obszarów płytkiej industrializacji, polegającej na korzystaniu przez korporacje z taniej i niewykwalifikowanej siły
roboczej do prostych czynności montażowych, niezapewniającym firmie oraz gospodarce napływu nowoczesnej technologii (Kasahara 2004, s. 14).
Nowoczesne modele klucza lecących gęsi, a także teoria cyklu życia produktu
Raymonda Vernona18 przewidują, że w ostatnim etapie cyklu życia każdego produktu
przedsiębiorstwo staje się mniej konkurencyjne cenowo, dlatego zaczyna wycofywać
go z rynku. Zaspokojenie popytu krajowego (częściowo lub w pełni) jest realizowane
przez import z oddziałów zagranicznych, do których została przeniesiona produkcja.
Jednym z kluczowych założeń teorii jest równoznaczność cyklu życia produktu
z cyklem życia jego procesu produkcyjnego. Zgodnie z teorią klucza lecących gęsi
przenoszenie produkcji za granicę musi zbiegać się z jej stopniową redukcją w kraju.
Tymczasem w państwach będących importerami dokonuje się ciągłego doskonalenia
produktów oraz procesów produkcyjnych. Na przykładzie Japonii można wskazać, że
jej BIZ w krajach drugiego stopnia rozwoju doprowadziły do produkowania w nich
różnych dóbr (elektroniki, samochodów), przyczyniając się do ich zaawansowania,
jednocześnie nie zakłócając produkcji w samej Japonii (Kasahara 2004, s. 14–16).
W teorii klucza lecących gęsi Akamatsu oraz teorii cyklu życia produktu opisuje
się wewnętrzną ekonomiczną działalność jednostki i jej przepływy handlowe z innymi
podmiotami. Jednak teoria cyklu życia produktu, utożsamiająca zaawansowanie technologiczne produkowanych dóbr ze stopniem rozwoju kraju-producenta, podważana
jest przez pojawienie się regionalnych sieci produkcji opartych na wysokiej technologii. Założenie to traci na aktualności również ze względu na wzrost innowacyjności
procesu produkcyjnego oraz wprowadzanie nowych produktów. Ponadto coraz częściej handel jest przenoszony do wnętrza korporacji i odbywa się poprzez transakcje
zawierane między spółkami zależnymi, co prowadzi do dzielenia produkcji na etapy,
które wieńczone są często montażem za granicą (Kasahara 2004, s. 16).
Paradygmat klucza lecących gęsi opiera się na założeniu liniowości restrukturyzacji wszystkich gospodarek. Oznacza to, że np. poziom rozwoju japońskiej gospodarki
sprzed kilku lat odpowiada dzisiejszemu poziomowi rozwoju krajów pierwszej grupy19,
które z kolei pozostają w podobnej relacji z państwami drugiej oraz trzeciej grupy20.
Rosnące znaczenie wspomnianych krajów jest skutkiem wykorzystania doświadczeń
pozostałych państw, m.in. Japonii. Ich problemem wynika jednak z tego, że często są
one jedynie miejscem lokowania zakładów montażowych, co nie wiąże się z rozwojem
technologicznym kraju. Za przyczynę stosunkowo niewielkiej wartości dodanej uznaje
się np. politykę stosowania cen transferowych wewnątrz przedsiębiorstw (Kasahara
2004, s. 17).
Akamatsu oraz współcześni zwolennicy teorii klucza lecących gęsi twierdzą, że
w rozwijających się gospodarkach dzięki efektowi substytucji importu może dojść do
Teoria cyklu życia produktu zakładająca, że każdy produkt przechodzi kolejno przez fazę narodzin,
dojrzewania, standaryzacji i schyłku podczas których następują zmiany w kierunkach strumieni wymiany
pomiędzy krajami.
19
Kraje pierwszej grupy, dzięki procesom rozprzestrzeniania się technologii, osiągnęły z czasem poziom
rozwoju, na jakim znajdowała się wcześniej Japonia, która w tym okresie poczyniła dalsze postępy. Podobna
relacja będzie zachodzić między krajami grup pierwszej i drugiej, a następnie grupy drugiej oraz Chin.
20
Postęp opisywanego procesu jest szczególnie widoczny w przypadku Chin.
18
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rozwoju krajowych przedsiębiorstw, co z kolei może prowadzić do industrializacji.
W latach 60. XX wieku Japonia rozpoczęła tworzenie silnych fundamentów przemysłu, mających wspomóc realizację wspomnianych strategii. Natomiast kraje pierwszej
grupy, nawet na początku XXI wieku, wciąż uzależnione są od eksporterów technologii, takich jak Stany Zjednoczone czy właśnie Japonia. Jeszcze większe braki w dostępie do innowacji występują w krajach grupy drugiej oraz Chinach. Wiele krajów
wschodniej Azji, w szczególności właśnie te z drugiej grupy oraz Chiny, nie przygotowało odpowiednich podstaw dla przemysłu przed rozpoczęciem procesu liberalizacji
zagranicznych przepływów czynników produkcji oraz kapitału. W rezultacie lokalna
produkcja została oparta na zagranicznym kapitale, półproduktach oraz metodach zarządzania (Kasahara 2004, s. 17–18). Prowadzi to do uzależnienia się tych gospodarek
od zasobów pochodzących z zewnątrz oraz wiąże ich rozwój bezpośrednio z sytuacją
na zachodzie, jednak w przypadku niedoboru kapitału krajowego zapewnia szybszy
wzrost gospodarczy oraz, dzięki metodom zarządzania, lepsze dysponowanie posiadanymi zasobami (środki pieniężne, kapitał ludzki, surowce i półprodukty, technologia).
Japonia oraz kraje pierwszej grupy nie odegrały znaczącej roli jako strona popytowa w początkach rozwoju przemysłowego swych sąsiadów. Dla porównania w latach 90. XX wieku Stany Zjednoczone były odbiorcą ponad 80% dóbr pochodzących
z Meksyku, a eksport Hiszpanii do krajów Unii Europejskiej osiągnął w tym czasie poziom ok. 70%. Wielkości te są nieporównywalne z przepływami między krajami Azji
Wschodniej a Japonią na niekorzyść tej grupy. Jednak zarówno technologia, kapitał,
jak i półprodukty napływały właśnie z Japonii, a gotowe produkty z rozwijających się
państw wschodnioazjatyckich trafiały już na eksport do krajów trzecich. Kraje te zatem
w dużej mierze zawdzięczają swój sukces gospodarczy absorpcji amerykańskiego rynku (Kasahara 2004, s. 18–19).
Zgodnie z omawianym paradygmatem japońskie korporacje odegrały znaczącą
rolę w rozwoju regionalnych azjatyckich sieci produkcji. Jednak w tworzeniu zależności biznesowych coraz bardziej znacząca staje się również pozycja Chin. Spośród
wszystkich państw regionu to właśnie ten kraj zagroził dotychczasowej japońskiej dominacji. Już w latach 90. XX wieku Chiny były postrzegane jako „ogromny ptak lecący
wraz z innymi w kluczu”, który jednak podejmuje rywalizację z gęsią przewodniczką
na coraz to nowych płaszczyznach (Kasahara 2004, s. 19).
W okresie rozkwitu popularności omawianej teorii istniało przekonanie, że jeżeli Japonia podjęła jakieś działanie w sferze gospodarczej, to następnym krokiem powinna być próba wprowadzenia go w azjatyckich krajach grupy pierwszej, a następnie w`pozostałych państwach należących do ASEAN. Operacja taka jednak powinna
uwzględniać tło gospodarcze danego kraju. I tak np. zastosowanie japońskiej polityki
handlowej w Korei Południowej przyniosło sukces. Współczesny paradygmat klucza
lecących gęsi zakłada stopniowe przekształcanie gospodarki Azji Wschodniej dzięki
współpracy przy nadrabianiu zaległości gospodarczych w stosunku do Japonii, a tym
samym – wzmacnianiu lokalnej integracji. Uwidacznia się to w zwiększonej aktywności gospodarczej w regionie oraz jego udziale w ogólnych obrotach handlowych.
Tendencja ta została zachwiana podczas kryzysu azjatyckiego, jednak ogólny światowy trend do tworzenia bloków handlowych będzie sprzyjał dalszym procesom integracyjnym (Kasahara 2004, s. 20–21). Podczas kryzysu gospodarczego lat 2007–2009
kraje azjatyckie odnotowały niższy spadek, a następnie większy wzrost obrotów handlowych niż reszta świata. Istotną rolę w przytoczonych statystykach odegrały Chiny,
które w trudnym dla światowej gospodarki okresie utrzymały wysokie tempo wzrostu
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gospodarczego, stając się w 2009 roku liderem światowego eksportu w handlu towarowym (www.wto.org).
Hierarchia rynkowa krajów azjatyckich jest określana na podstawie działalności
przedsiębiorstw, które pogłębiają międzynarodowe powiązania za pomocą coraz wyraźniejszych związków produkcyjnych i handlowych. Kreowanie tych relacji powinno
być inicjowane przez Japonię, a następnie zachodzić w krajach pierwszej (np. Korea
Południowa) oraz drugiej (np. Malezja) warstwy industrializacji, kończąc na Chinach.
Działania te mogą jednak prowadzić do tego, że w najsłabiej rozwiniętych krajach
będą wykorzystywane przestarzałe i zagrażające środowisku naturalnemu technologie.
Współczesna teoria klucza lecących gęsi nie daje odpowiedzi na pytanie o to, co się
stanie, gdy kolejność wynikająca z zależności lider – naśladowcy zostanie zaburzona.
Może to nastąpić w wyniku szybszego rozwoju krajów redukujących lukę rozwojową
bądź wykluczenia którejś z gospodarek z uczestnictwa w procesie. Od lat 90. XX wieku, a szczególnie od dewaluacji juana w 1994 roku, Chiny deprecjonują znaczenie
i urzeczywistnianie się teorii klucza lecących gęsi. Dzięki silnej konkurencyjności gospodarki narodowej przyciągają znaczną część światowych BIZ, co prowadzi do zaburzeń procesu industrializacji państw drugiego poziomu, w przypadku których napływ
BIZ zmniejsza się – na korzyść Chin. Na podstawie wniosków płynących z tej analizy
można postawić tezę, że Chiny przyczyniają się do znacznego ograniczenia trafności
omawianego paradygmatu (Kasahara 2004, s. 21–22).

Zakończenie
Rola Japonii jako lidera Azji w XX wieku jest niepodważalna. Tworząc teorię klucza
lecących gęsi, opracowała ekonomiczny model zależności państw na których czele,
jako lider, ustanowiła samą siebie. Państwa ościenne, dostrzegły w niej szansę dla
własnego rozwoju, przyczyniając się do sukcesu Japonii. Tym samym zyskała ona
przewagę, która pozwoliła na wykształcenie niepowtarzalnego systemu ekonomiczno-kulturowego (opartego na azjatyckich tradycjach i współpracy gospodarczej) tej
części świata.
ADB odegrało znaczącą rolę w realizacji przez Japonię polityki opartej na urzeczywistnianiu teorii klucza lecących gęsi. Rozwój tej instytucji, m.in. dzięki japońskim
środkom finansowym, spowodował wzrost tempa rozwoju całego regionu. Rola Japonii
w banku z biegiem lat malała, pomimo m.in. zajmowania przez Japończyków pozycji
prezesów. Kolejne lata przyniosły usamodzielnienie instytucji, co zaowocowało m.in.
spadkiem integracji polityki z tą prezentowaną przez Japonię. Japonia utraciła również
miano lidera w teorii klucza lecących gęsi. Boryka się ona z wieloma problemami endogenicznymi (zbyt mały popyt wewnętrzny, deflacja) czy też egzogenicznymi (trzęsienia ziemi21). Azjatyckie gospodarki takie jak Chiny czy Indie próbują przejąć pozycję lidera. Tempo wzrostu gospodarczego tych państw na początku XXI wieku było
kilku-, kilkunastokrotnie (zależnie od roku) szybsze niż Japonii. Jednak pod względem
poziomu życia ludności, mierzonego za pomocą m.in. PKB per capita (PPP), Japonia
pozostaje niedoścignionym liderem22.
11 marca 2011 roku silne trzęsienie ziemi i tsunami wyrządziły w północno-wschodniej Japonii duże
szkody. W efekcie doszło m.in. do katastrofy nuklearnej w elektrowni Fukushima.
22
PKB per capita (PPP) 2010 rok: Japonia – 33733 USD, Chiny – 7599 USD, Indie – 3425 USD; dane
zgodnie ze statystykami Banku Światowego, dostępne na stronie: www.worldbank.org.
21
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Teoria klucza lecących gęsi przez znaczną część XX wieku przyczyniała się do
kreowania kierunku rozwoju całego regionu. Teoria pasowała do ówczesnych uwarunkowań Azji, takich jak: powojenna odbudowana, potrzeba poprawy życia ludności, zmiana systemów gospodarczych itd. Ocena teorii nie jest jednak jednoznaczna.
W pewnym okresie była ona spoiwem i motorem napędowym dla działań państw w regionie. Przyczyniła się również do powstania instytucji pomocowych i rozwojowych,
takich jak ADB. Z tego powodu stworzenie i wykorzystanie teorii klucza lecących gęsi
można ocenić pozytywnie. Jednak obecnie jej rola znacząco maleje. Silna fluktuacja
gospodarki światowej przyczynia się do weryfikowania starych, utartych schematów
i teorii.
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Polska w strefie euro a utrata niezależności
polityki pieniężnej
Ewa Łasica1
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku otworzyło drogę do przyjęcia w Polsce wspólnej europejskiej waluty – euro. Od tego momentu Polska, zgodnie
z traktatem akcesyjnym, stała się uczestnikiem trzeciego etapu tworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej oraz zyskała status kraju z derogacją. Oznacza to, że zadaniem
kraju jest dążenie do spełnienia kryteriów konwergencji i przyjęcie euro, ale termin
graniczny, w którym należy przyjąć wspólną walutę, nie został wyznaczony.
Obowiązek wprowadzenia w Polsce euro stał się przyczyną powstania Raportu na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej
i Walutowej oraz licznych dyskusji o możliwych do osiągnięcia przez kraj korzyściach
i wiążących się z tym kosztach. Niniejszy artykuł ma na celu przeanalizowanie tego,
jaki wpływ na gospodarkę może mieć utrata niezależności polityki pieniężnej – będąca największym ryzykiem integracji monetarnej – a także ocenienie kosztów utraty autonomii. Pierwsza część pracy przedstawia etapy tworzenia Unii Gospodarczej
i Walutowej (UGiW), czyli cały proces integracyjny, który doprowadził do powstania
strefy euro. W drugiej części omówiono korzyści, jakie może przynieść Polsce przyjęcie współnej waluty, oraz koszty, które w związku z tym Polska może ponieść. Trzecia
część dotyczy teorii optymalnego obszaru walutowego i wskazuje, dlaczego konieczna
jest rezygnacja z własnej polityki pieniężnej. W kolejnej części zostały przytoczone
wyniki analizy synchronizacji cykli koniunkturalnych Polski i strefy euro, na podstawie których dokonano analizy mechanizmów absorpcyjnych, mogących złagodzić
skutki negatywnych wstrząsów w gospodarce. Ostatnia część dotyczy aspektów utraty
suwerenności monetarnej.

Etapy tworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej
Utworzenie strefy euro było poprzedzone blisko pięćdziesięcioletnim okresem pogłębiającej się współpracy gospodarczej i politycznej. Integracja rozwijała się, począwszy
od utworzenia strefy wolnego handlu, poprzez unię celną, wspólny rynek, aż do unii
gospodarczej i walutowej2.
1
2

Ewa Łasica – studentka kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze (Uniwersytet Łódzki)
Etapy integracji według B. Ballasy, ostatnim etapem jest unia polityczna (integracja całkowita).
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Pierwszy etap tworzenia UGiW trwał od lipca 1990 roku do końca 1993 roku.
Celem tego etapu było utworzenie jednolitego rynku wewnętrznego. Podejmowano
działania mające na celu usuwanie przeszkód w integracji walutowej, zharmonizowano
warunki działania banków centralnych w krajach UE, zagwarantowano niezależność
banków oraz uzyskanie możliwości kontrolowania polityki pieniężnej.
Drugi etap (od 1 stycznia 1994 roku do 31 grudnia 1998 roku) polegał na stworzeniu instytucjonalnej infrastruktury dla funkcjonowania unii walutowej oraz wyznaczeniu tzw. kryteriów konwergencji. Utworzono Europejski Instytut Monetarny (EIM),
który dążył do wyegzekwowania współpracy między bankami centralnymi oraz prowadził prace przygotowawcze do emisji wspólnej europejskiej waluty.
W trzecim etapie (od 1999 roku) EIM został przekształcony w Europejski Bank
Centralny (EBC), któremu przekazano kompetencje narodowych władz monetarnych
w zakresie polityki pieniężno-monetarnej. Utworzono również Europejski System Banków Centralnych (ESBC), do którego należą narodowe banki emisyjne i EBC. Od stycznia 1999 roku wprowadzono euro w formie transakcji bezgotówkowych, a od 1 stycznia
2002 roku w formie gotówkowej w 11 państwach UE. 1 lipca 2002 roku euro stało się jedynym środkiem płatniczym obowiązującym na obszarze UGiW. Od stycznia 1999 roku
zaczął działać również Europejski Mechanizm Kursowy (ERM II), przewidziany dla
państw nieuczestniczących w trzecim etapie tworzenia UGiW (Bilski 2006, s.171–174).

Korzyści i szanse związane z przystąpieniem Polski do strefy euro
Przystąpienie do obszaru wspólnej waluty z jednej strony przynosi korzyści związane ze
zmniejszaniem się różnic w poziomie PKB poszczególnych krajów, z drugiej strony – oznacza rezygnację z prowadzenia niezależnej polityki pieniężnej. Raport na temat pełnego
uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej przygotowany przez NBP (2009) dzieli korzyści na bezpośrednie, odczuwalne w krótkim okresie,
i pośrednie, rozumiane jako szanse, mogące wystąpić w perspektywie długoterminowej.
Do bezpośrednich korzyści zaliczono:
1. Redukcję ryzyka kursowego i kosztów transakcyjnych. Wprowadzenie euro
oznacza zniesienie kursu wymiany złotego na euro, eliminuje ryzyko kursowe
w transakcjach rozliczanych w euro, obniżając tym samym koszty transakcyjne.
2. Wzrost stabilności i wiarygodności makroekonomicznej. Euro może ograniczyć ryzyko wystąpienia destabilizujących gospodarkę gwałtownych przepływów kapitałowych wywołanych przez spekulantów walutowych lub zmianę
zaufania inwestorów zagranicznych. Rezygnacja z własnej waluty oznacza
również brak wystąpienia kryzysu walutowego3, a tym samym zwiększa długookresową stabilność makroekonomiczną.
3. Spadek stóp procentowych4. Korzyści mogą być związane z obniżeniem kosztu pozyskania kapitału dla gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, państwa.
3
Kryzys walutowy jest rozumiany jako gwałtowny spadek wartości pieniądza na rynku walutowym na
skutek presji rynkowej (deprecjacja) lub niezdolności władz do utrzymywania kursu zgodnie z ogłoszonym
parytetem i konieczności znacznej nominalnej dewaluacji.
4
Różnice w poziomach nominalnych stóp procentowych Polski i strefy euro wynikają z tego, że
gospodarka strefy euro jest postrzegana jako bardziej wiarygodna i stabilna. Premia za ryzyko, związana
z prowadzeniem działalności w Polsce, jest dużo wyższa i może to wynikać np. z niższego poziomu
rozwoju rynku finansowego.
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Pośrednie korzyści wynikające z przyjęcia wspólnej waluty to:
1. Intensyfikacja wymiany handlowej z rozwiniętymi państwami UE, która może
zaowocować napływem nowych technologii, wzrostem inwestycji oraz efektywniejszym wykorzystaniem czynników produkcji.
2. Wzrost inwestycji (zarówno krajowych, jak i bezpośrednich inwestycji zagranicznych). Eliminacja ryzyka kursowego, brak konieczności płacenia dodatkowej premii za ryzyko walutowe zmniejszają koszty pozyskania kapitału.
Do najważniejszych kosztów związanych z wprowadzeniem euro zalicza się:
1. Utratę niezależnej polityki pieniężnej. Jest to punkt odniesienia w niniejszych
rozważaniach. To zagrożenie zostanie omówione w dalszej części artykułu.
2. Ograniczoną politykę budżetową. Kraj przyjmujący wspólną walutę musi spełniać restrykcyjne kryteria, co może mieć niekorzystny wpływ na gospodarkę.
3. Straty systemu bankowego. Chodzi głównie o utratę dochodów związanych
z wymianą walut.
4. Koszty dostosowania gospodarki do posługiwania się wspólną walutą. Jest to koszt,
który ponoszą zarówno banki czy instytucje państwowe, jak i przedsiębiorstwa
oraz gospodarstwa domowe. Dostosowanie gospodarki polega na zmianach
technicznych i organizacyjnych.

Optymalny obszar walutowy a utrata autonomii monetarnej
Suwerenność monetarna jest definiowana jako prawo do prowadzenia własnej polityki
pieniężnej. Suwerenność monetarna zapewnia samodzielność decydowania o celach
działania banku centralnego, o usytuowaniu banku centralnego w strukturach organów
władz krajowych oraz o wyborze instrumentów polityki pieniężnej banku centralnego.
Suwerenność oznacza więc możliwość prowadzenia polityki pieniężnej zgodnej z interesem własnego kraju (Łon 2007, s. 56).
Narodowy Bank Polski, odznaczający się wysoką niezależnością instytucjonalną, funkcjonalną, personalną i finansową, ma za zadanie podejmować takie decyzje,
które będą przynosić Polsce korzyści gospodarcze. Kraj prowadzący niezależną politykę pieniężną może ją wykorzystać do pobudzenia gospodarki w recesji. Bank
centralny może także podejmować natychmiastowe decyzje w przypadku zaburzeń
w skali makro, uwzględniając dobro własnego kraju. Wprowadzenie euro w Polsce
będzie oznaczało utratę niezależności polityki monetarnej oraz przekazanie uprawnień do kształtowania polityki pieniężnej na rzecz Europejskiego Banku Centralnego. Stanowi to dla polskiej gospodarki ryzyko, że polityka monetarna EBC będzie
mniej odpowiednia niż polityka NBP. Konieczność rezygnacji z niezależności polityki pieniężnej można również wytłumaczyć za pomocą magicznego trójkąta kursów walutowych J.A. Frankela (rys. 1.). Autor wyjaśnia, że niezależnie od wyboru
mechanizmu kursowego niemożliwe będzie osiągnięcie trzech celów jednocześnie
– niezależności monetarnej, stabilności kursów walutowych oraz pełnej integracji
finansowej z rynkiem światowym. Włączając się do unii walutowej, państwo automatycznie musi zrezygnować z suwerenności monetarnej.
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Rysunek1. Magiczny trójkąt kursów walutowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bilski J., Międzynarodowy system walutowy, PWE, Warszawa
2006, s. 234.

Utratę możliwości oddziaływania na gospodarkę za pomocą niezależnej polityki pieniężnej można uznać za podstawowy koszt integracji monetarnej. W przypadku
występowania symetrycznych szoków popytowych5 prowadzenie wspólnej polityki
pieniężnej, uwzględniającej sytuację gospodarczą całego obszaru unii monetarnej, doprowadzi do złagodzenia skutków tych wstrząsów. Jeśli jednak w gospodarce będą
dominować szoki asymetryczne, wspólna polityka pieniężna może nie być adekwatna
do sytuacji w danym kraju, przez co wzrośnie prawdopodobieństwo wystąpienia większych wahań produkcji i zatrudnienia. Koszty integracji można ograniczyć dzięki efektywnym mechanizmom dostosowawczym, które są alternatywą dla polityki pieniężnej.
Zagadnieniem mechanizmów dostosowawczych zajmował się Robert Mundell w teorii
optymalnych obszarów walutowych (OOW).
Zgodnie z teorią OOW koszty integracji utożsamiane są z utratą autonomii polityki
monetarnej. Są one tym większe, im większa jest podatność krajowej gospodarki na
szoki asymetryczne. Mundell próbował wyjaśnić kwestię właściwego doboru instrumentów polityki gospodarczej oraz osiągnięcia przez państwa równowagi zewnętrznej,
tzn. równowagi bilansu handlowego, tak aby ekspansja jednego kraju nie odbywała się
kosztem drugiego. Według Mundella optymalny obszar walutowy to terytorium, na
którym (Bilski 2006, s.143–150):
1. cyrkulują różne waluty połączone sztywnymi i nieodwołalnymi kursami walutowymi lub też jedna wspólna waluta;
2. prowadzona jest wspólna polityka monetarna koordynowana przez jedną instytucję (wspólny bank centralny);
3. zapewniony jest wysoki stopień mobilności czynników produkcji i jej brak
w stosunku do reszty świata;
Symetryczny szok popytowy to nagła zmiana popytu, która jest równomiernie rozłożona w przestrzeni,
czyli w podobnym stopniu dotyka wszystkich krajów (regionów). W niniejszej pracy będzie mowa tylko
o szokach popytowych, ponieważ w długim okresie nie odnotowuje się wpływu polityki pieniężnej na
podażową stronę gospodarki.

5
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4. efektywność polityki gospodarczej jest wyższa, a tym samym możliwe jest
osiągnięcie stabilnego poziomu cen, niskiej stopy bezrobocia oraz równowagi
zewnętrznej.
Mundell uważał, że uniknięcie w warunkach szoku asymetrycznego trwałego
wzrostu bezrobocia jest możliwe wtedy, gdy zostaną spełnione następujące warunki
(NBPortal):
1. Wysoki stopień elastyczności płac, który pozwoli obniżyć jednostkowe koszty
pracy w kraju dotkniętym szokiem asymetrycznym oraz zwiększyć jego eksport, produkcję i zatrudnienie. Warunek wymaga efektywnie funkcjonującego
rynku pracy oraz sprawnie działających, zdolnych do szybkich reakcji przedsiębiorstw.
2. Wysoki stopień mobilności siły roboczej, co oznacza możliwość jej odpływu
z kraju dotkniętego szokiem asymetrycznym do krajów, w których jest lepsza
sytuacja gospodarcza.
3. Wysoki stopień mobilności kapitału, co zapewnia jego przyspieszony napływ
do kraju dotkniętego szokiem asymetrycznym i przyspieszenie wzrostu, gdyż
kapitał napływa z powodu wzrostu bezrobocia oraz spadku kosztów pracy.
4. Wysoki poziom rozwoju handlu wewnątrzgałęziowego6, co wskazuje na
upodobnienie się struktur produkcji i zmniejsza ryzyko wystąpienia szoków
asymetrycznych.
Mundell twierdził, że strefa walutowa (ze wspólną walutą), która nie gwarantuje
większej efektywności polityki gospodarczej, jest wspólnym, ale nieoptymalnym obszarem walutowym. Teoria OOW pozwala sformułować interesujące wnioski w świetle przystąpienia Polski do UGiW. Kiedy regionalna struktura gospodarki – w szczególności produkcja, zatrudnienie i wymiana międzynarodowa – różni się od struktury
w strefie euro, a cykle koniunkturalne nie są wystarczająco zsynchronizowane, wtedy
polityka EBC może być nieodpowiednia dla tych regionów. Zamiast łagodzenia szoków może wystąpić problem procykliczności wspólnej polityki pieniężnej (Dorożyński 2010, s. 20–22).

Synchronizacja cykli koniunkturalnych Polski i strefy euro
Wpływ utraty niezależności polityki monetarnej na gospodarkę danego kraju można
oszacować za pomocą stopnia synchronizacji cykli koniunkturalnych z gospodarkami
tworzącymi unię monetarną. Gdy cykle koniunkturalne kształtują się w podobny sposób, częstotliwość szoków asymetrycznych jest stosunkowo niska. Wspólna polityka
pieniężna jest wtedy dobrym rozwiązaniem, ponieważ łagodzi fluktuacje gospodarcze
we wszystkich krajach unii. Zbieżność cykli jest związana z wymianą handlową między gospodarkami unii walutowej. Zgodnie z tym kraje znajdujące się ponad krzywą
OOW (rysunek 2.) skorzystają na integracji monetarnej, a pozostałe kraje powinny
zachować kurs płynny i kontrolę nad polityką monetarną.

Handel wewnątrzgałęziowy – handel podobnymi produktami (pochodzącymi z jednej branży). Na
wymianę wewnątrzgałęziową składa się handel dobrami zróżnicowanymi poziomo (różnią się one cechami
użytkowymi) oraz dobrami zróżnicowanymi pionowo (różniącymi się jakością lub zaawansowaniem
technologicznym).
6
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Rysunek 2. Iloczyn wolumenu handlu i stopień współzależności cykli koniunkturalnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bilski J., Międzynarodowy system walutowy, PWE, Warszawa
2006, s. 150.

W analizie zbieżności cykli koniunkturalnych Polski i strefy euro duże znaczenie
ma zbadanie i ocenienie powiązań handlowych obu gospodarek. Wykres 1. przedstawia wymianę handlową między Polską a strefą euro w odniesieniu do PKB Polski.
W latach 1999–2010 udział zarówno eksportu Polski do strefy euro w PKB, jak i importu Polski ze strefy euro w PKB rósł. Udział eksportu do strefy euro w PKB Polski
w 2009 roku wyniósł 15,9%, co sprzyja wyższej zbieżności cyklicznej gospodarek.
Wykres 1. Wymiana handlowa między Polską a strefą euro (12 krajów) w odniesieniu do PKB Polski
(w %) w latach 1999–2009

Źródło: Borowski J., Integracja monetarna. Wyzwania dla Polski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2011, s. 97.
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Współczynnik korelacji komponentów cyklicznych7 PKB Polski i strefy euro (wykres 2.) mierzony i opublikowany przez Ministerstwo Finansów w „Monitorze Konwergencji Cyklicznej” („Monitor Konwergencji Cyklicznej” 3/2012) w badanym okresie
nieprzerwanie wzrasta, co jest oceniane pozytywnie z punktu widzenia wspólnej polityki
pieniężnej. Współczynnik w ostatnim badanym okresie wzrósł do 0,8, co świadczy o coraz większej zbieżności między cyklami koniunkturalnymi Polski i strefy euro. Również
w przypadku przemysłu i usług rynkowych korelacja ta wzrasta. Wysoki stopień korelacji świadczy także o podobieństwie reakcji obu gospodarek na impulsy koniunkturalne. Oznacza to, że gospodarki potrzebują podobnego okresu na dostosowanie się do
sytuacji po wystąpieniu zaburzenia.
Wykres 2. Korelacja komponentów cyklicznych PKB gospodarki Polski i strefy euro

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy MF [w:] „Monitor Konwergencji Cyklicznej”, s. 4.

Widoczne są jednak różnice między strukturami tworzenia PKB a inwestycjami
w Polsce i strefie euro. Różnice są zauważalne głównie w przypadku inwestycji – ze
względu na wykorzystywanie przez Polskę środków unijnych związanych z przygotowaniami do Euro 2012. Warto jednak zaznaczyć, że w państwach z wysokim zadłużeniem
zagranicznym, np. Hiszpanii czy Portugalii, odnotowano znaczne różnice strukturalne
i jednocześnie doszło do dużej zbieżności cykli koniunkturalnych ze strefą euro. Mimo
tej zbieżności, Hiszpania i Portugalia są jednymi z krajów najsilniej odczuwających kryzys finansowy.
Badania dotyczące korelacji szoków popytowych dotykających Polski i strefy euro również wskazują na niski poziom synchronizacji. Na początku 2011 roku nie przekraczał on
0,2 (podczas gdy np. w Niemczech wynosił ponad 0,8). Niski poziom zbieżności szoków
może stać się przyczyną zwiększonych wahań PKB po przystąpieniu do strefy euro. Skala
tego zjawiska będzie zależeć od mechanizmów absorbujących negatywne wstrząsy, które po
odrzuceniu autonomicznej polityki pieniężnej mogą przyczynić się do łagodzenia szoków.
Badanie nad synchronizacją cykli koncentruje się na odchyleniach bieżącej aktywności gospodarczej od
długookresowego trendu. Stopień zbieżności cykli określany jest za pomocą rekursywnych współczynników
korelacji. Monotoniczny wzrost wartości współczynnika korelacji w czasie oznacza konwergencję cyklu
kraju względem strefy euro.
7
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Mechanizmy absorpcyjne
Aby ocenić rolę krajowych stabilizatorów finansowych, należy zbadać poziom strukturalnego deficytu sektora finansów publicznych8. Dotychczas deficyt strukturalny
nie powinien przekraczać 1% PKB9, by stabilizatory fiskalne zapewniały neutralizację skutków wstrząsów. W przypadku Polski deficyt ten jest znacznie wyższy
i w 2009 roku sięgnął nawet 7% PKB (Borowski 2011, s.93–95). Oznacza to, że
stabilizatory fiskalne nie przyczyniają się obecnie do łagodzenia szoków asymetrycznych, co oczywiście może stać się możliwe w przypadku zmniejszania deficytu.
Dostosowania w sferze rynku pracy – migracje zagraniczne oraz zmiany płac –
uznawane są za kluczowe narzędzie ograniczania skutków negatywnych wstrząsów
asymetrycznych w długim okresie, gdyż zapewniają ich trwałą neutralizację. Ważnym czynnikiem jest mobilność siły roboczej. Od momentu przystąpienia Polski do
strefy euro polscy pracownicy zaczęli stopniowo uzyskiwać pełny dostęp do rynków
pracy kolejnych państw. Proces ten wciąż trwa i – wraz z wyższymi płacami za granicą – przyczynia się do znacznego odpływu polskich pracowników na rynki pracy
krajów Unii Europejskiej. Tylko w Wielkiej Brytanii od 2004 roku do początku roku
2010 zarejestrowało się 680 tys. pracowników z Polski (Borowski, 2011, s. 80–87).
Wysoki poziom migracji młodych pracowników zwiększa skuteczność mobilności
siły roboczej jako mechanizmu łagodzenia szoków.
W celu określenia giętkości płac należy posłużyć się wskaźnikiem EPL (Employment Protection Legislation)10. Tabela 1. prezentuje wartość EPL w Polsce oraz średnią
wartość EPL w krajach OECD w latach 2005–2008. W długim okresie wysoka elastyczność rynku pracy, rozumiana jako niski zakres regulacji tego rynku – w odpowiedzi na wstrząs – sprzyja ponownemu zatrudnianiu bezrobotnych. W krótkim okresie
mniejsze regulacje rynku pracy pozwalają renegocjować płace w przypadku niedostosowania popytu i podaży pracy. Elastyczność rynku pracy oznacza, że firmy nie mają
problemów ze zwalnianiem pracowników, a zwolnione osoby z łatwością mogą znaleźć nowe miejsce zatrudnienia. Na elastycznym rynku pracy wzrost płac dostosowany
jest do wzrostu wydajności pracy, przedsiębiorstwom łatwiej jest przetrwać na rynku,
chętniej tworzą nowe miejsca pracy. Wartość EPL w Polsce jest podobna do średniej
krajów OECD. Wskaźnik dotyczący ochrony zwolnień grupowych kształtuje się na
wyższym poziomie niż w krajach OECD. Można więc stwierdzić, że dostosowania
w sferze rynku pracy stają się skuteczniejszym mechanizmem łagodzenia negatywnych szoków asymetrycznych.

Deficyt budżetowy skorygowany o wahania cykliczne. Hipotetyczny deficyt, który wystąpiłby, gdyby
nie było zjawisk tworzących cykl koniunkturalny.
9
Według nowego paktu fiskalnego podpisanego 2.03.2012 roku deficyt strukturalny nie powinien
przekraczać 0,5% PKB.
10
Wskaźnik EPL jest obliczany przez OECD i odzwierciedla swobodę kształtowania stosunków pracy
poprzez zawieranie umów na czas nieokreślony, określony oraz przeprowadzanie zwolnień grupowych.
Wskaźnik przyjmuje wartości 0–6, wartości niższe zapewniają swobodę w zatrudnianiu i zwalnianiu
pracowników, wartości wyższe oznaczają większy zakres regulacji rynku pracy i gwarantują największą
ochronę zatrudnionych.
8
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Ochrona
umów na
czas
nieokreślony

Ochrona
umów na
czas
określony
Ochrona
zwolnień
grupowych

Employment Protection
Legislation (EPL)

Tabela 1. Wskaźnik EPL w Polsce i średni wskaźnik EPL w krajach OECD w 2008 roku
Lata

Polska

Kraje OECD
(średnia)

2005

2,06

2,12

2006

2,06

2,12

2007

2,06

2,1

2008

2,06

2,11

2005

1,75

1,78

2006

1,75

1,78

2007

1,75

1,79

2008

1,75

1,77

2005

3,63

2,98

2006

3,63

2,95

2007

3,63

2,95

2008

3,63

2,96

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OECD [data dostępu: 10.03.2012].

Podsumowując dotychczasową analizę, można stwierdzić, że utrata autonomii
polityki pieniężnej przez Polskę nie powinna przynieść Polsce wielu szkód. Jednak
mimo wysokiej synchronizacji cykli koniunkturalnych, kraje strefy euro borykają się
z ogromnymi problemami finansowymi, a polityka EBC okazuje się nieskuteczna
w walce z kryzysem. Dopóki deficyt strukturalny nie zostanie zmniejszony, stabilizatory fiskalne nie będą skutecznym mechanizmem neutralizowania szoków. Ważna jest
zatem reforma finansów publicznych, do której zresztą zmusza podpisany pakt fiskalny. Dostosowania w sferze rynku pracy są obecnie najskuteczniejszą metodą zmniejszania skutków tych wstrząsów.

Cena utraty suwerenności polityki monetarnej Polski
Pierwszy aspekt przekazania kompetencji EBC to rezygnacja z samodzielnego dostosowywania stóp procentowych. Stopy procentowe w strefie euro ustala EBC na
podstawie sytuacji makroekonomicznej w całej UgiW. Obecnie EBC dąży do obniżania stóp procentowych, co przyczynia się do ekspansji kredytowej. W przypadku
niedostosowania się podaży może powstać bąbel spekulacyjny i może nastąpić jego
pęknięcie, co zagrozi stabilności rynku finansowego. Stosowanie jednakowych stóp
procentowych na obszarze strefy euro może być więc nieadekwatne do sytuacji gospodarczej poszczególnych krajów. Konsekwencjami tego mogą być pogłębiające się
różnice w poziomach rozwoju gospodarczego w państwach członkowskich unii lub
ryzyko niedopasowania cyklicznego, łączącego się z omawianym już brakiem pełnej
synchronizacji cykli koniunkturalnych. Wykres 3. prezentuje wysokość stóp procentowych EBC i NBP w latach 2000–2011. Mimo znacznych różnic w latach 2000–2005,
w ostatnich latach doszło do zbliżenia poziomów stóp procentowych. Obecna rozbieżność wynika m.in. z walki EBC z kryzysem finansowym.
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Wykres 3. Wysokość stóp procentowych EBC i NBP

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.ecb.int/stats/monetary/rates/html/index.en.html
i http://nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy_archiwum.htm [data dostępu: 02.02.2012].

Obniżenie stopy procentowej do poziomu stopy EBC mogłoby spowodować wzrost
popytu na pieniądz i doprowadziłoby do powstania bańki spekulacyjnej. Ponadto warto
zaznaczyć, że Polska, jako kraj rozwijający się i doganiający gospodarki strefy euro, potrzebuje wyższej średniej stopy procentowej. Polityka pieniężna EBC może także doprowadzić do presji inflacyjnej. Coraz wyższa inflacja zmusi w końcu bank do podwyższenia
stopy procentowej, co może z kolei przyczynić się do recesji. Można jednak kontynuować
politykę ekspansywną, mającą na celu ożywienie gospodarki i zasilenie sektora bankowego
w płynność. Właśnie taką politykę zastosował EBC podczas kryzysu finansowego, obniżając podstawową stopę procentową do poziomu 1%. Obniżanie stóp procentowych może
wydłużać czas potrzebny na wyjście z kryzysu. Ułatwienie dostępu do taniego kredytu powoduje nadmierne wydatki w krajach o niskiej dyscyplinie. Za przykład można podać Grecję. W przypadku Polski, ze względu na obawy związane ze skutkami narastającej presji
inflacyjnej, Rada Polityki Pieniężnej w 2011 roku czterokrotnie podwyższała podstawowe
stopy procentowe (www.mg.gov.pl;data dostępu: 02.03.2012).
Kolejny aspekt utraty suwerenności wiąże się z rezygnacją ze stosowania płynnego kursu walutowego. Kursy płynne łagodnie dostosowują się do zmian struktur
gospodarczych i gwarantują równowagę bilansu płatniczego wskutek ciągłej aprecjacji w przypadku nadwyżki w bilansie bądź deprecjacji w przypadku deficytu. Płynne
kursy pozwalają łagodzić wahania produkcji i zatrudnienia, w szczególności wstrząsy
w popycie zewnętrznym i zmiany relacji cen w handlu zagranicznym. Deprecjacja złotego zwiększa konkurencyjność polskiego eksportu. W przypadku kursu stałego brak
neutralizacji szoków może doprowadzić do obniżenia konkurencyjności gospodarki,
eksportu i spowolnienia wzrostu gospodarczego kraju.
Ceną utraty niezależności monetarnej jest również przekazanie EBC dużej części
polskich rezerw dewizowych. NBP nie przeprowadzałby już interwencji walutowych
i nie skupiałby się na utrzymywaniu odpowiedniego poziomu kursu złotego. To EBC
potrzebowałby rezerw, by móc interweniować w razie problemów ze stabilizacją euro.
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Tylko część rezerw pozostałaby do dyspozycji NBP – na wypadek niekorzystnych zdarzeń losowych. Przekazanie rezerw byłoby znacznym obciążeniem dla Polski.
Ważną kwestią w przypadku zrzekania się niezależności polityki monetarnej jest wybranie odpowiedniego momentu przystąpienia do unii walutowej, a tym samym – właściwego kursu wymiany walut. Przyjęcie zarówno zbyt wysokiego, jak i zbyt niskiego
kursu wymiany może mieć niekorzystne konsekwencje. W przypadku kursu na poziomie
przeszacowanym może dojść do obniżenia konkurencyjności gospodarki oraz spadku
eksportu. Również fundusze europejskie, przeliczane po takim kursie, byłyby dużo niższe. Niedoszacowanie kursu doprowadziłoby do obniżenia realnej siły nabywczej polskich gospodarstw. Wpłynęłoby to również na wzrost wysokości rat kredytów w euro.

Podsumowanie
Polska zobowiązała się do przyjęcia wspólnej europejskiej waluty. Największym kosztem wstąpienia kraju do strefy euro jest opisany w artykule problem utraty niezależności monetarnej. Koszt ten może być mniej odczuwalny w przypadku wysokiego stopnia
korelacji cykli koniunkturalnych państw UGiW. Ważna są wymiana handlowa i ścisła
współpraca gospodarcza między tymi krajami. Coraz wyższy udział wymiany handlowej
ze strefą euro w PKB Polski oraz wzrastający współczynnik korelacji wskazują na trwały
charakter synchronizacji cykli koniunkturalnych obu gospodarek. Oznacza to, że ryzyko
wystąpienia dużych wahań produkcji i zatrudnienia po przyjęciu przez Polskę wspólnej
waluty jest niskie. W przypadku wystąpienia szoków asymetrycznych skuteczniejszym
mechanizmem łagodzącym będą dostosowania płacowe oraz mobilność siły robocze.
Mimo zauważalnej rozbieżności polityki EBC i NBP, jest duże prawdopodobieństwo, że polityka EBC nie okaże się szkodliwa dla naszego kraju. Najbezpieczniejszą
drogą integracji ze strefą euro jest stopniowe dążenie do osiągania kryteriów nominalnej i realnej konwergencji. W moim odczuciu nie warto wyznaczać kolejnych terminów przyjęcia euro przez Polskę. Jako że Polska zobowiązała się do członkostwa
w strefie euro, należy podjąć wszelkie kroki, by mechanizmy dostosowawcze były jak
najefektywniejsze, a skutki niedostosowań obu gospodarek – jak najmniej odczuwalne.
Tylko stabilna gospodarka i wysoki stopień zbieżności z gospodarkami krajów strefy
euro pozwolą ponieść mniejsze koszty utraty niezależności polityki monetarnej i osiągnąć korzyści makroekonomiczne w dłuższym okresie. Polska musi być jednak dobrze
przygotowana, ponieważ niepewność i zmiany nastrojów na międzynarodowych rynkach finansowych mogą zaskoczyć nawet najbardziej rozwinięte kraje.
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The debt crisis in the Eurozone. A critical
review of potential solutions
Klaudia Zielińska1

Introduction
The worsening economic condition of the Eurozone was clearly underestimated by the
European nations, which was reflected in the inability to make the urgent decisions. By
the time the gravity of the situation was recognized, the Greek economy nearly collapsed and the governments of Portugal, Ireland, Italy and Spain were struggling to avoid
losing liquidity. Other countries of the European Union, contaminated with the poor
condition of their neighbors, were reluctant to help them. Consecutive meetings of the
EU states were unable to find a solution to the debt crisis and this lack of cooperation
has caused the public opinion to think, that the existence of the common currency as
well as the whole European Union may be threatened. Even though this scenario is not
probable, serious lacks in the EU regulations have been recognized and no-one is denying the need of structural changes even in the most fundamental aspects of the Union.
The easiest solution to the debt crisis would be forcing the ECB to buy out the “toxic”
debt of the Member States having financial trouble. However, creating such a powerful
lender of last resort would lead to serious moral hazard problems and probably end up in
a hyperinflation in the Eurozone in the future. Thus, the ECB has both the obligation
and right to refuse these kind of demands of the EMU Members and focus on limiting
the inflation which is its main goal.
The uncovered weakness of the Eurozone has given European nations a signal,
that if they want to face the worlds’ economic problems effectively, they need close cooperation. Discussions on solving the debt problems of the EMU members are getting
more intense and there are several proposals, that need to be taken into account while
finding the best way to heal the economy of The Old Continent.

The European Financial Stabilization Mechanism (EFSM)
The European Financial Stabilization Mechanism has been established as a temporary solution for fighting back the debt crisis in the EU countries. The Member States have granted
the European Commission the ability to loan up to 60 billion euro (Europa, 2010) if an EU
1
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country falls into, or is threatened by serious financial difficulties. The assistance may take
a form of a loan or a credit line, that is entitling the Member to borrow money up to
a certain limit.
Receiving financial support by an EU country in trouble is preceded by a procedure, during which the country concerned has to submit a request including the estimated
financial needs, as well as a financial programme it obliges to enforce to regain economic stabilization. If the request is found to be justified by the Commission, the request
goes to the Council and is passed by a qualified majority of votes. If the financial assistance is granted, the Council describes the detailed timetable of the loan as well as
the conditions on which this help is granted. So far, the EFSM has been activated for
Portugal and Ireland for a total of 48,5 billion euro (EC Europa, 2010).

The European Financial Stability Facility (EFSF)
The European Financial Stability Facility was established in May 2010, by all European Union Members in accordance with the project of the Economic and Financial
Affairs Council. This instrument was developed to combat the deepening debt crisis
in the Union and the main goal of this facility is financial help for those EU countries,
which have problems with national debt. The tools, through which the EFSF may help
the EU members, are not only financial loans, but also interventions on the primary and
secondary debt markets. An intervention on the secondary market may only occur in
case of emergency, once the ECB recognizes that the financial stability of a market is
threatened. The EFSF may also perform recapitalizations for the financial institutions
through loaning money to the government (EFSF Europa, 2012).
To finance its operations, The European Financial Stability Facility has been granted the right to issue bonds and other debt instruments. The bonds are guaranteed by
all of the Member States up to a sum of 780 billion euro (EFSF Europa, 2012) and
were given the highest rating by the largest credit rating agencies. The EFSF is entitled
to loan up to a total of 440 billion euro (EFSF Europa, 2012) to the countries having
trouble with financing their debt. After the bailout of Ireland and Portugal, 250 billion
euro (EFSF Europa, 2012) still remains at the Facilities’ disposal, to secure the liquidity
of the Eurozone.
The financial stability of the EMU is not only guaranteed by the EFSF, but also by
the IMF and the European Financial Stabilization Mechanism for a total of 750 billion
euro (EFSF Europa, 2012) lending capacity. It has to be noted though, that a country
does not simply receive help once it falls into trouble – the EFSF will be able to loan
the money, once the Member State negotiates the terms of an adjustment programme
with the European Commission and the IMF and the programme is accepted by the
Eurozone. A request can only be made if a country is unable to borrow money on the
market without offering exceptionally high interest rates.

European Stability Mechanism (ESM)
Temporary solutions forced by the tough economic condition of the EU states will
eventually be replaced by a permanent institution in June 2013. The European Stability
Mechanism will be created as an intergovernmental institution with a lending capacity
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of 500 billion euro (ECB Monthly Bulletin, 2011). Receiving financial assistance from
the ESM will require fulfilling several conditions, similar to those put forward by the
EFSF and EFSM. The ESM will grant its help in form of a loan on a certain interest
rate, depending on the financing costs of the ESM plus a 200 points charge (ECB Monthly Bulletin, 2011). The charge will be bigger for any amount which remains unpaid
after three years. The ESM was also granted the ability to issue bonds to finance their
operations and was given the highest credit rating. The capital of this permanent institution will consist of contributions from all the Member States in amounts according to
their share in the ECBs’ capital key within 5 years starting from July 2013. However,
countries with a relatively low GDP will be able to prolong this time up to 12 years
from the moment the country joins the Eurozone or the ESM is established. It should
also be noted, that this way of paying in the contributions will delay achieving full
strength by this mechanism. Countries outside the Eurozone will be able to participate
in the ESMs’ assistance by granting bilateral loans.
Creation of a permanent institution handling critical financial situation was a necessity recognized during the existing debt crisis. Existence of a powerful institution
that can help the Member States should increase the credibility of their debt instruments. The only weakness of the following solution is the delay in gathering its capital,
causing it to start operating with only 16 billion euro lending capacity (Gostyńska A.,
Tokarski P., Stan prac nad tworzeniem Europejskiego Mechanizmu Stabilności, 2011 ),
which can weaken its performance in the first few years.

Packet of six laws „sixpack”
Packet of six laws was designed to reinforce the Stability and Growth Pact and improve
the coordination of management in the Eurozone. The experience of Greece, Ireland
and Portugal has revealed low efficiency in the enforcement of the rules established in
the Pact.
Packet of six laws, which were presented by European Commission, consists of
five ordinance and one directive, which inter alia cover changes in Stability and Growth
Pact or have an influence on the way in which Euros’ countries lead their economies.
The directive included in this “sixpack” universalizes the way how the national budgets
will be created and controlled, by settling the methods of budget forecasting, accounting methods as well as gathering the statistics.
The work began in 2010 and negotiation lasted until September 2011, when The
European Parliament accepted the package. This “sixpack” was established by a cooperation of all the EUs’ institutions: The European Parliament, European Commission
and European Council. Primitively EU wanted to enact the packet before the summer
of 2010, but there was a conflict between The European Council and European countries. It concerned mainly the automatism of punishing the Member States, which have
problems with financial discipline.
After discussing the merits of this solution, the “sixpack” has come to life. First
of all, European Commission received new tools to influence the authorities of the
European countries, by issuing recommendations on budgetary discipline and force
instant eradication of imbalances in their economies, if their condition could threaten
the whole EU economic status. What is more, this law improved cooperation between
European organs and forced national authorities to respect jointly developed policies
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and positions. European Commission conducted a more detailed analysis of the national expenses, increase of which will only be possible in countries in which GDP is on
the increase. If any Member State decides to do otherwise, the European Institutions
the will be able to monitor the situation and even set financial sanctions.
European institutions will now be able to operate in situations, when EU Members’
public debt exceeds 60% GDP even if the budgetary deficit does not exceed 3% GDP
(Miller E., „Sześciopak” przyjęty w Parlamencie Europejskim, 2012). Nowadays, Italy
and Belgium are in this kind of a situation. From now on, countries in that condition
will have to decrease their debt by 1/20 in three years (Miller E., „Sześciopak” przyjęty
w Parlamencie Europejskim, 2012). If they do not apply these rules or they do not solve
this situation, an excessive debt procedure will be initiated for those countries, which
means that European Committee will give instructions with a limited time for taking
the necessary actions. Of course if countries will not apply these orders, fines will be
imposed on them. EMU Members will also be obliged to place a deposit of 0,2% GDP
(Miller E., „Sześciopak” przyjęty w Parlamencie Europejskim, 2012), which they can
lose if they do not hold on to the settled boundaries.
The outcomes of enforcing the reforms included in the “sixpack” are yet to be revealed, but many politicians already try to describe the consequences for the Eurozone.
Corien Wortmann-Kool, one of member of European Parliament, said that it has given
the markets a signal that the EU wants to defend euro (PolskaTimes, 2011). Jerzy Buzek, head of European Parliament, stated that this reform will help avoiding a crisis in
the future (PolskaTimes, 2011). Of course there are many voices of criticism and most
of them consider administration of the European economy and cost-cutting policy to
be inappropriate.

Common debt as a solution to the problems of the Eurozone
Once the reliability of the economies of the Eurozone has been shattered, the possibility of issuing bonds of the euro area as a whole became very tempting. The matter,
however, is very complex and there are many issues that need to be taken care of before
issuing bonds of the European Union as a whole becomes possible.
After introducing the European Monetary Union, the spread between interest rates on
the bonds of the Member States began narrowing down, though they never became perfect substitutes. The reason for that situation is that the risk on the bonds of each member
state is different either due to the credit risk level, or the liquidity risk. The credit risk is
obviously connected with the financial condition of a country issuing bonds and the liquidity risk reflects how easily these instruments can be bought or sold on the market. Hence,
a developing economy with a shallow bond market will have to pay more to the investors, than a strong country with a developed market. It is therefore obvious, that the
ability to issue low-risk and highly liquid bonds would allow the members, who have
to pay high yields to the investors, to manage their debt more easily.
Bonds of the countries inside the EMU are highly correlated and that should not
come as a surprise to anyone – these economies are strongly interdependent since close
cooperation was the fundamental reason to create a common currency. The problem is
that the correlation between these bonds is not stable over time and suffers some structural breakdowns. This effect is called contagion and it disrupts the accuracy of any
models projecting the market responses regarding different bonds and the correlation
55

between them. This phenomenon can have several causes, often connected with the
investors’ expectations regarding crisis contamination between close economic partners, and the outcomes can be very severe. A common debt of the EMU would cause
the investors to regard it as a single body and reduce the contagion effect inside the
Monetary Union.
There are three theoretical models of introducing the common debt of the European
Union. The first theory proposes a single instrument issued by an independent agency
on behalf of the countries of the Eurozone. All of these countries would guarantee only
their own share of the instrument and thus, their safety would be regarded as an average
of the credit standings of the EMU participants. Moreover, because the European bonds
would be issued as a single instrument, its liquidity would most probably be greater
than their national debt instruments.
Second model treats the common bond as a single-type instrument, but requires
guaranteeing the obligation not only by all the participating countries together, but also
by each country on its own. This way the credit risk of these bonds would reflect the
credit standing of the largest economies taking part in the issuance. Since every country
in the EMU would have to guarantee satisfying the obligation, investors would have
the right to call any of them to repay them. On the other hand, since it is the condition of
the largest participating economies that would determine the credit risk of the Unions’
debt, some countries could eventually have to pay more for issuing debt than when they
had their national instruments. Nonetheless, there is no doubt that the liquidity of this
kind of instrument would be high.
The third theory suggests creating an EU institution that would issue bonds and use
the gathered funds for on-lending to the Member States. Money would be borrowed at
a certain interest rate, which would reflect the financing costs and a margin, which, according to this theory, could be different for each country. When it comes to risk connected
to investing in the EU debt instruments, this solution gives the strongest foundation for
the common bonds, as they would be guaranteed by all of the EU members – even those
outside the monetary union. The obstacle to recognize this obligation is connected with
the regulations provided by the EU Treaty, as these bonds would be issued by The European Commission, The European Investment Bank or some other EU Institution. As
a consequence, this type of bonds could be regarded as a practically risk-free instrument.
The creation of the common debt as a solution to the problems of the EMU remains
a controversial topic. On one hand, establishing common bonds would be a great step for
the integration of the union and would help coordinating the debt of the Eurozone and
lower the cost of gathering money, since the liquidity and credit risk would be very low.
Moreover, creating these bonds as a completely safe way of investment, would not only
strengthen the position of euro as a reserve currency, but also grant the EMU countries
access to sources of relatively cheap funding even during a financial crisis.
On the other hand, introducing this new instrument would mean creating a new
market for them and thus it would not be in favor of integrating the EMU economies.
To repeal this argument, the participating countries would have to show their commitment and prove that the common bonds will play an important role in their financing
activities. Achieving that credibility would mean gradual replacement of the national
bonds and their markets, as well as issuance the new instrument on a regular basis. The
second argument against this solution concerns the effectiveness of the debt management – since the issuance of the bonds would have to be centralized and reflect the
financial needs of all the participants, decisions regarding the level of debt in a single
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country would be limited. The strongest argument, however, is that the safety of the
common bonds, guaranteed by all the participating countries, would encourage hazardous behavior in the fiscal policies of the participating counties. The situation is exacerbated by the fact, that since the guarantees of the common bonds would be mutual,
the no bailout clause would lose its force and credibility. A common debt would also
deprive the European Institutions of some of the tools, through which they could extort
strict and stable fiscal policies. The only way to solve these problems to an extent is
setting the limits for the issuance of the cheap, risk free instrument and forcing the countries, which wish to exceed these limits, to issue the more expensive national debts.
When it comes to predicting which solution proposal can actually heal the condition of the European Union, there is no single answer. The legislative changes implemented by the sixpack can actually stop the growth of expenses in countries suffering
from recession and thus reduce the probability of encountering trouble with gathering
money on the market. Effectiveness of these laws will require firm and consequent actions of the European institutions whenever the rules of the sixpack are broken.
As far as the lending mechanisms and institutions are concerned, their ability to
heal an economy in trouble can be very different for different countries and depends
on both the government effectiveness and the macroeconomic situation at the time of
the crisis. So far, they were not able to do more than buy some time for countries at the
brink of bankruptcy and the future loans from this source will require very strict policies in order to restructure the falling economy.

Evaluation
When it comes to negotiations regarding the solutions to the debt crisis and their implementation, it has to be noted that the largest problem does not lie in convincing
the Member States to pick the right scenario. The true barrier on the way to passing
the new regulations lies in the societies’ unwillingness to give away any more of their
countries’ independence towards the European Union. Strict regulations regarding the
fiscal policies of the EU countries limit their freedom of choice to an extent, which is
already found to be unacceptable especially by the conservative parties of most of the
nations, not to mention the sanctions which could be automatically imposed on them if
they fail to follow the instructions. This is also one of the reasons why the temporary
lending mechanisms did not work for the Greek economy – the society and the government were reluctant to spend the loan in a way it was meant by the European Union.
The cultural and historical background of many other Member States would most probably result in a similar reaction towards serious restrictions which could guarantee
proper restructuration of the economy and avoidance of moral hazard connected with
receiving consecutive financial assistance. Thus, the solutions connected with financial
assistance, may be effective in the short term as a way to avoid panic on the market but
they will not result in sufficient structural changes in the long term.
Last but not least, the controversial solution introducing the common debt of the
European Union, may be the most far – reaching instrument that might heal the European economies in the long term. On the other hand, they could also pose a serious threat
connected with the moral hazard they would bring and thus, their introduction must be
performed in a very strict and responsible manner. From the three ways of creating the
common debt instruments, the only one that seems to be safe enough is the creation of
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a separate institution, which could manage the limitation of the issuance and influence
the fiscal policies of the Member States. This instrument has also several other advantages – it would introduce a risk-free instrument, which would be a valuable source
of information for the markets. Furthermore, since the countries would be obliged to
guarantee them by the existing regulations, it would be easier to create them, as there is
no doubt that the process of reaching an agreement in this matter between the Member
States will be very long.

Conclusion
Evaluation of the solutions which have already been enforced by the Eurozone to fight
the crisis is widely known – most people simply think that the European Union is unable to create a tool that would heal the debt problems of some of the Member States
and prevent the others from falling into the same condition in the future. Long debates
without a conclusion and no permanent solutions to be introduced on an ad hoc basis
causes anxiety among the investors which makes the situation even worse. The debt
crisis caused the economy of the Eurozone to suffer great losses, but it also revealed
serious weaknesses of the integration process, which need to be fixed in the future.
The positive outcome of this situation is that the European countries have focused on
improving their cooperation rather than searching an escape from the Union.
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Kryzys grecki i drogi jego rozwiązania
Barbara Szajowska1
Celem niniejszego opracowania jest próba analizy sytuacji gospodarczej Grecji oraz
możliwości wprowadzenia gruntownych reform. Jest to temat bardzo aktualny. Należy
dokładniej przyjrzeć się gospodarce Grecji, aby zobaczyć, czy jest ona w stanie wprowadzić niezbędne zmiany. Analiza ta oparta jest przede wszystkim na raportach Komisji Europejskiej mówiących o etapach realizacji programu reform. Autorka skupiła się
jednak przede wszystkim na zmianach w sektorze publicznym, pomijając zachowania
podmiotów prywatnych.
W pierwszej części tej pracy Autorka starała się nakreślić kontekst historyczny obecnych problemów Grecji oraz przedstawić błędy popełnione podczas realizacji wytycznych
pozwalających na przystąpienie do strefy euro. Następna część opisuje pokrótce przebieg
kryzysu w tym kraju oraz reakcję Unii Europejskiej na problemy Grecji. Ostatni fragment
przedstawia różne rozwiązania zaproponowane Grecji, ze szczególnym uwzględnieniem
planu reform Komisji Europejskiej niezbędnych do poprawy sytuacji finansowej w państwie, ale budzących jednocześnie duże wątpliwości wśród społeczeństwa.

Geneza kryzysu w Grecji
Problemy gospodarki Grecji, zaobserwowane w I połowie 2010 roku, spowodowane
są między innymi słabościami strukturalnymi tej gospodarki występującymi jeszcze
przed integracją walutową. Przyczyniły się one do pogorszenia konkurencyjności międzynarodowej oraz pogłębienia się zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej nierównowagi gospodarki tego kraju.
Obserwowano preferencyjne traktowanie przedsiębiorstw państwowych w porównaniu z prywatnymi m.in. w sposobie ich finansowania. Banki komercyjne były zobowiązane do przeznaczania 75% środków odpowiadających wartości zgromadzonych
przez nie depozytów na finansowanie preferowanej przez państwo działalności, z tego
40% musiało zostać zainwestowane w zakup bonów skarbowych. Z tych środków
były finansowane nierentowne spółki państwowe działające w branżach schyłkowych.
Obowiązek zakupu skarbowych instrumentów dłużnych przez banki komercyjne został
zniesiony dopiero w 1993 roku (Ministerstwo Finansów 2010).
Barbara Szajowska – studentka kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze (Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie).
1

60

Droga Grecji do integracji walutowej
Na rynku pracy widoczna była ingerencja państwa, rynek ten charakteryzował się wysokim poziomem regulacji, co ograniczało konkurencyjność greckiej gospodarki i opóźniało proces jej modernizacji. Syntetycznym wskaźnikiem regulacji rynku pracy jest
stosowany przez OECD indeks EPL (Employment Protection Legislation). W latach
1990–2002 wspomniany indeks wyniósł w Grecji 3,5, a w kolejnym roku nastąpił jego
spadek do 2,73 – na tym poziomie indeks utrzymywał się do 2008 roku (zob. tabela 1.).
W latach 80. chęć zmniejszenia dysproporcji dochodów społeczeństwa i powiązanie ich z bieżącą inflacją doprowadziły do nadmiernego wzrostu wynagrodzeń niedoświadczonych i niewykwalifikowanych pracowników, co wpłynęło na wzrost bezrobocia w tej grupie, gdyż koszt zatrudniania takiego pracownika był nieproporcjonalny
do jego wydajności. Również koszty rotacji i zwolnień pracowników były wysokie,
co zniechęcało pracodawców do zwiększania zatrudnienia (Bryant i in. 2001).
Do problemów gospodarczych kraju przyczyniły się również nieodpowiedni system ubezpieczeń społecznych oraz system podatkowy. Sztywność rynku pracy i regulacje podatkowe skutkowały nadmiernym rozwojem małych przedsiębiorstw, którym
znacznie trudniej jest pozyskać środki na działalność. Długość okresu płacenia składek
emerytalnych i ich wysokość miały niewielki wpływ na otrzymywane później świadczenia społeczne, w związku z tym pracownicy zaczęli przechodzić dużo wcześniej na
emeryturę, co zwiększało wydatki budżetowe (Lutz 2002).
Poprawa sytuacji miała nastąpić w okresie poprzedzającym przystąpienie do strefy
euro, gdyż Grecja musiała spełnić kryteria konwergencji sformułowane w „Traktacie
ustanawiającym Wspólnotę Europejską”. Grecki rząd koncentrował się przede wszystkim na walce z inflacją oraz poprawie stanu finansów publicznych. Wprowadzono
wówczas zmiany w systemie podatkowym, które skutkowały większymi wpływami
do budżetu państwa, zwiększono wpływy z prywatyzacji oraz ograniczono wydatki
(European Central Bank 2000). Wspomniane zmiany w systemie podatkowym obejmowały przede wszystkim uproszczenie przepisów, likwidację większości zwolnień
podatkowych, podwyższenie stawek podatku VAT i akcyzy, a także wprowadzenie nowych podatków: 10-procentowego podatku od zysku z oszczędności w instytucjach
finansowych, 10-procentowego podatku od oprocentowania skarbowych papierów
dłużnych, 2-procentowego podatku od zysków z funduszy inwestycyjnych, 15-procentowego podatku od transakcji instrumentami pochodnymi (Karnowski 2006).
Istotne modyfikacje systemu podatkowego niewątpliwie zwiększyły wpływy do budżetu państwa. Społeczeństwo, protestując, sprzeciwiało się wprowadzaniu tych zmian,
jednak partia rządząca nie ugięła się pod naciskiem grup społecznych i wprowadziła niezbędne – w celu redukcji deficytu budżetowego – zmiany. Przyspieszony proces prywatyzacji spowodował wzrost znaczenia giełdy papierów wartościowych w Atenach, gdyż
większości procesów prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych dokonywano za pomocą
ofert publicznych. Obniżenie wydatków wiązało się z niższymi płatnościami odsetkowymi,
gdyż większe wpływy do budżetu spowodowały obniżenie się deficytu budżetowego.
Ówczesnemu rządowi nie udało się zreformować transferów socjalnych oraz zracjonalizować zatrudnienia czy też płac w sektorze administracji publicznej. Działania
podjęte przez grecki rząd były doraźne, a tym samym nietrwałe, ponadto w dużej mierze zakładały, że warunki koniunkturalne będą sprzyjające.
Dążenie do spełnienia kryterium inflacyjnego skutkowało restrykcyjną polityką monetarną, jednak relatywnie wysokie stopy procentowe przyczyniły się do wywierania
61

presji na aprecjację nominalnego kursu drachmy, a to zaowocowało decyzją o rewaluacji
kursu centralnego ERM II i przyjęciu przewartościowanego kursu euro w stosunku do
szacowanego kursu równowagi. Aby ograniczyć inflację, podejmowano również inne
działania, które miały charakter tymczasowy, np. ograniczenie podaży kredytów udzielanych przez banki, „porozumienia dżentelmeńskie”, które określały wzrost cen wybranych
towarów i usług. W 1998 roku umowy takie obejmowały 10% dóbr i usług, a w 1999
roku – już 30%. W celu ograniczenia akcji kredytowej banków wprowadzono obowiązek składania sześciomiesięcznego nieoprocentowanego depozytu w Banku Grecji przez
banki, w których dynamika udzielonych kredytów przekraczała 12% w skali roku. Wysokość depozytu była równa nadwyżce udzielonych kredytów (Karnowski 2006).
Komisja Europejska w „Raporcie o konwergencji” z 2000 roku wskazała na istnienie podstaw do uchylenia derogacji2 wobec Grecji. W odniesieniu do poszczególnych
kryteriów zaznaczono, że (Ministerstwo Finansów 2010, s. 7):
1. od grudnia 1999 roku Grecja spełniała kryterium stabilności cen;
2. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych został zredukowany do
1,6% PKB, prognoza na kolejne lata zapowiadała utrzymanie się tego wskaźnika na poziomie 3% PKB;
3. Grecja uczestniczyła w mechanizmie ERM i ERM II w sumie dłużej niż wymagane
2 lata, a wahania kursu walutowego w tym okresie nie przekraczały ustalonych 15%;
4. średnia długoterminowa stopa procentowa za okres 12 miesięcy wyniosła
6,4% i była niższa od wartości referencyjnej równej 7,2% (marzec 2000).
Grecja w strefie euro

1 stycznia 2001 roku Grecja dołączyła do grona państw strefy euro. Wówczas nikt nie
przypuszczał, że statystyki przedstawiane przez rząd tego kraju, dotyczące deficytu
sektora finansów publicznych, długu publicznego, a także stopy inflacji, są nieprawdziwe. Dopiero rewizja tych danych w 2004 roku ujawniła, że Grecja nie była dostatecznie przygotowana do przyjęcia euro, a tym samym decyzja o uchyleniu derogacji
okazała się przedwczesna.
Tabela 1. Najważniejsze wskaźniki makroekonomiczne Grecji w latach 2002–2011
2002

2003 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

101,7

97,4

98,9

101,2

107,3

107,4

113,0

129,4

145,0

165,3

–4,8

–5,6

–7,5

–5,2

–5,7

–6,5

–9,8

–15,6

–10,3

–9,1

stopa inflacji

3,9

3,4

3,0

3,5

3,3

3,0

4,2

1,3

4,7

3,1

stopa bezrobocia

10,3

9,7

10,5

9,9

8,9

8,3

7,7

9,5

12,6

17,7

wielkość PKB
w mld EUR

185

192

203

204

218

225

231

221

219

207

dynamika PKB

3,4

5,9

4,4

2,3

5,5

3,0

–0,2

–3,3

–3,5

–6,9

dług publiczny
(w % PKB)
deficyt budżetowy
(w % PKB)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.
Derogacja ta wiązała się z czasowym uchyleniem zobowiązania do wypełnienia części umowy
akcesyjnej dotyczącej przyjęcia wspólnej waluty dopiero po spełnieniu określonych kryteriów.
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Wykryto, że rzeczywisty deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych
pozostał na znacznie wyższym poziomie niż przewidywane 3% PKB (w 2007 roku
powyżej 7%), dług publiczny również kształtował się na wyższym poziomie niż 60%,
a wskaźnik inflacji przekroczył wartość referencyjną już w październiku 2000 roku.
Także tempo wzrostu gospodarczego w latach 2001–2007, które kształtowało się
na poziomie 4,25% rocznie, było iluzoryczne, gdyż wzrost PKB w Grecji był wynikiem pożyczek międzynarodowych, z których finansowana była głównie konsumpcja.
W 2009 roku dług publiczny Grecji przekroczył 120% PKB i wyniósł ponad 300 mld
euro, a deficyt sektora finansów publicznych kształtował się na poziomie 12,7% PKB
(Gwiazda 2010, s. 15).

Przebieg kryzysu w Grecji
Jesienią 2009 roku przeprowadzono kolejną rewizję danych statystycznych, która –
wykazując znaczącą skalę problemów strukturalnych greckich finansów publicznych –
podważyła zdolność greckiego rządu do obsługi zadłużenia. W następstwie tej sytuacji
odnotowano gwałtowny wzrost rentowności greckich bonów i obligacji skarbowych,
który groził powstaniem spirali zadłużenia, nie tylko w Grecji, ale też w innych państwach strefy euro.
Na informacje o nieprawdziwych danych statystycznych zareagowały agencje ratingowe, stopniowo obniżając rating Grecji. Pierwszą z nich byłą agencja Fitch, która
ustaliła ocenę ratingową na poziomie BBB-3. Oceny agencji Moody’s oraz Standard
& Poor’s ukształtowały się odpowiednio na poziomie Ba14 oraz BB5+. W konsekwencji tych decyzji zmniejszył się popyt na greckie obligacje skarbowe zgłaszany przez
instytucje finansowe. W 2010 roku oprocentowanie greckich obligacji pięcioletnich
przekroczyło 14% w skali roku. Obniżenie ratingu skutkowało wzrostem dysproporcji
w oprocentowaniu obligacji w całej strefie euro (Ministerstwo Finansów 2010, s. 14).
Mechanizmy stabilizacji finansowej

W marcu 2010 roku szef greckiego rządu usiłował dać do zrozumienia, że jeśli Unia
Europejska nie będzie w stanie pomóc Grecji w walce z kryzysem, będzie zmuszony
zwrócić się o pomoc do MFW. Dla reszty świata byłby to sygnał mówiący o tym, że
Unia Europejska nie jest w stanie sama rozwiązać problemów wśród krajów Eurolandu, a to skłania do przypuszczenia, że strefa euro nie jest optymalnym obszarem
walutowym.
Globalny kryzys finansowy ujawnił brak właściwego nadzoru instytucji finansowych w strefie euro, co wskazuje, że strefa euro nie funkcjonuje należycie. Aby pokazać, że Unia Europejska, a zwłaszcza strefa euro, potrafi naprawić błędy i zadbać o kraje członkowskie, rozpoczęto rozmowy na temat powołania Europejskiego Funduszu
Dobra wiarygodność kredytowa. Ratingi „BBB” oznaczają aktualnie oczekiwanie niskiego ryzyka
kredytowego. Zdolność do obsługi zobowiązań finansowych uznaje się za wystarczającą, jednak jest
prawdopodobne, że niekorzystne zmiany w czynnikach i warunkach gospodarczych mogą ją osłabić. To
najniższa z kategorii ratingów na poziomie inwestycyjnym.
4
Obligacje obarczone wysokim ryzykiem.
5
Kategoria spekulacyjna. Obsługa zobowiązań z tytułu emisji obligacji może być wątpliwa w przypadku
wystąpienia niekorzystnych zjawisk w otoczeniu emitenta.
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Walutowego, którego zadaniem będzie nie tylko utrzymanie strefy euro, ale również
udzielanie pomocy krajom członkowskim w opuszczaniu Eurolandu.
Na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniu 25 marca 2010 roku państwa strefy euro
podjęły decyzję o udzieleniu Grecji pomocy w postaci pakietu ratunkowego, opiewającego początkowo na 20 mld euro. Oznaczało to obejście klauzuli zawartej w traktacie
z Maastricht mówiącej o zakazie wykupywania długów jednego z państw członkowskich UE (Gwiazda 2010, s. 18).
Pogłębiający się kryzys zadłużeniowy, widoczny już nie tylko w Grecji, ale również w innych państwach strefy euro, zagrażał stabilności finansowej całej unii walutowej. Wszystkie państwa Unii Europejskiej, a w szczególności strefy euro, są ze sobą
mocno powiązane. Poważny kryzys w jednym z krajów skutkuje niekorzystną sytuacją w całej strefie euro. Z uwagi na zaangażowanie większości krajów w ratowanie
greckiej gospodarki kłopoty finansowe tego kraju, czy też jego bankructwo, odbiją się
negatywnie na podmiotach, inwestujących swoje środki w pomoc temu państwu. Krajom strefy euro zależy na ratowaniu Grecji, gdyż obawiają się one o swoje podmioty
gospodarcze, m.in. o banki, którym musiałyby zrównoważyć straty wynikające z inwestowania w grecką gospodarkę. W związku z tym 10 maja 2010 roku państwa strefy
euro utworzyły Europejski Mechanizm Stabilności Finansowej (EFSM) wyposażony
w 750 mld euro. Na mocy rozporządzenia Rady UE pomoc ze środków EFSM może
być kierowana do nadmiernie zadłużonych państw członkowskich UE.
Kolejnym tymczasowym mechanizmem stabilizacji był utworzony w czerwcu
2010 roku Europejski Fundusz Stabilności Finansowej (EFSF), który miał pełnić funkcję
specjalnego podmiotu emisyjnego. Jego działania miały się skupiać na szybkim i skutecznym reagowaniu w razie wystąpienia na dużą skalę kłopotów finansowych w jednym
z państw członkowskich strefy euro oraz niedopuszczeniu do rozprzestrzenienia się kryzysu. EFSF pozyskuje środki, emitując własne papiery wartościowe, gwarantowane na
kwotę 440 mld euro przez państwa strefy euro oraz Polskę i Szwecję, które chciały przystąpić do tego instrumentu. Udział poszczególnych krajów w całkowitej kwocie gwarancji został ustalony proporcjonalnie do ich udziałów w kapitale Europejskiego Banku
Centralnego. EFSF nie może jednak w całości wykorzystać tej kwoty na pożyczki, gdyż
obecnie np. Grecja czy Portugalia nie są w stanie występować w roli gwaranta, a tym samym zmniejsza się kwota gwarancji. Dlatego też rzeczywiste środki, którymi dysponuje
EFSF, szacuje się na około 250 mld euro (Wancio 2011, s. 48).
Grecja, spełniwszy warunki dotyczące wysokości długu publicznego, otrzymała
do dyspozycji 110 mld EUR. Ustalono zbiór zasad i warunków, których spełnienie dawało możliwość wykorzystania tej kwoty. Rząd Grecji miał m.in. wprowadzić szereg
reform strukturalnych oraz stale kontrolować ich wdrażanie. Plan przewidywał udzielanie pomocy Grecji w ciągu dwóch lat. Po upływie tego czasu kraj ten powinien zacząć korzystać z rynkowych form finansowania (Komisja Europejska 2011, s. 9).
Zarówno EFSM, jak i EFSF są tymczasowymi instrumentami i wygasną w czerwcu 2013 roku. W związku z tym państwa Eurolandu zdecydowały się utworzyć stałą
instytucję – Europejski Mechanizm Stabilności (EMS), któremu zostaną przekazane
niewypłacone części pożyczek. Zatem EFSF przestanie istnieć dopiero wtedy, gdy ureguluje zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów dłużnych, a kraje korzystające
z pożyczek EFSF – spłacą je. Dopóki tak się nie stanie, EFSF nadal będzie obsługiwał
niespłacone obligacje (Wancio 2011, s. 49).
Trudno powiedzieć, jaką kwotą będzie dysponował EMS, gdyż – oprócz wpłacanego kapitału – będzie opierał się również na gwarancjach udzielanych przez kraje człon64

kowskie UE. Jednak, biorąc pod uwagę fakt, że kapitał ma być wpłacany przez 5 lat, nie
będzie to kwota wystarczająca do natychmiastowej pomocy zagrożonym krajom.
Istotnym problemem jest również stopniowo obniżająca się ocena ratingowa wspomnianych funduszy. Jeśli władze zechcą utrzymać najwyższy rating, będą zmuszone
do podniesienia gwarancji. Jest to jednak mało prawdopodobne. Drugą opcją jest obniżenie zdolności pożyczkowych funduszu, przez co wzrosną koszty jego finansowania,
a tym samym kredyty udzielane państwom w potrzebie będą dużo droższe. Wszystko
to sprawia, że jedyną instytucją mogącą zatrzymać problemy strefy euro jest Europejski Bank Centralny, który jako jedyny dysponuje wystarczającymi środkami oraz
wiarygodnością.

Rozwiązania dla Grecji
Ryzyko niewypłacalności Grecji – związane między innymi z nagłym wzrostem kosztów pożyczek, jakie zaciągnęli grecki rząd oraz inne podmioty, a także z możliwością
destabilizacji sektora bankowego w tym kraju – wciąż jest bardzo duże. Na forum
Unii Europejskiej zaczęto zatem zastanawiać się, czy z prawnego punktu widzenia
istnieje możliwość wykluczenia kraju ze strefy euro. Zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej nie jest mozliwe wystąpienie ze strefy euro przy jednoczesnym pozostaniu
w Unii Europejskiej. Wystąpienie ze strefy euro rodzi pewne problemy, między innymi
dotyczące tego, czy dany kraj powinien powrócić do dawnej waluty, stworzyć nową
czy też przyjąć inną walutę międzynarodową. Musiałby nastąpić transfer kompetencji
w zakresie prowadzenia polityki pieniężnej z EBC do krajowego banku centralnego.
Same rozmowy na ten temat mogą świadczyć o pewnego rodzaju niepewności
i rozłamie w Unii Europejskiej, destabilizującym gospodarczo-polityczną pozycję
ugrupowania. Już na początku globalnego kryzysu mówiono o Europie dwóch prędkości – podziale członków UE na dwie grupy. Jednak do tej pory nie uczyniono tego,
gdyż mogłoby to oznaczać rozpad Unii Europejskiej. Nadal nie ma też odpowiednich
procedur umożliwiających wyjście ze strefy euro.
Unia walutowa zapewniła wchodzącym w jej skład państwom, charakteryzującym się
wysokim poziomem zadłużenia sektora instytucji rządowych i samorządowych, amortyzację skutków kryzysu. Państwa te, w tym oczywiście Grecja, muszą wyważyć ewentualne
korzyści i straty wynikające z opuszczenia strefy euro. Powrót do własnej waluty skutkowałby wzrostem konkurencyjności eksportu z powodu słabej greckiej waluty w stosunku
do euro. Jednak trudno ocenić, czy korzyści płynące z poprawy bilansu handlowego byłyby
wystarczające do zrównoważenia kosztów m.in. zwiększenia ciężaru zadłużenia.
Innym rozwiązaniem problemów Grecji dyskutowanym na forum europejskim
było ogłoszenie bankructwa tego państwa, co wiązałoby się z restrukturyzacją obligacji rządowych. Bankructwa Grecji obawiały się wszystkie państwa strefy euro, które
wcześniej zainwestowały ogromne kwoty w ratowanie gospodarki tego kraju. Po zawiłej procedurze większość prywatnych posiadaczy greckich obligacji rządowych zgodziła się na ich zamianę na nowe długoterminowe obligacje o niższym oprocentowaniu, których wartość jest o połowę niższa niż poprzednich. Po ogłoszeniu na początku
2012 roku tej decyzji na rynkach nie stało się nic szczególnego, nie było widocznego
efektu przenoszenia się tej sytuacji na inne kraje, nie było paniki, gdyż decyzja ta była
w pełni przewidziana. Jednak ciężko określić, co by się stało, gdyby w maju 2010 roku
lub w lipcu 2011 roku zostało ogłoszone bankructwo (Kirkegaard J.F).
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Grecja ciągle korzysta z planu pomocowego, który nie rozwiązuje bezpośrednio
problemu zadłużenia tego kraju, ale daje czas na wdrożenie niezbędnych reform. Wypłata kolejnych transz pożyczki jest uzależniona od stopnia realizacji zadeklarowanych
reform, ocenianych kwartalnie przez Komisję Europejską, EBC oraz MFW (Ministerstwo Finansów 2010, s.18).
Program reform

Pomoc dla Grecji, przyjęta w maju 2010 roku, jest uwarunkowana wprowadzeniem
w tym kraju gruntownych reform gospodarczych. Konieczna była reforma systemu
emerytalnego, zakładająca powiązanie wysokości emerytury z wysokością płaconych
wcześniej składek na ten cel, podwyższenie wieku emerytalnego do 65 lat oraz redukcję list zawodów określanych mianem „ciężkich”, ograniczającą przechodzenie dużej
części społeczeństwa na wcześniejsze emerytury. Odpowiednia ustawa regulująca te
kwestie została przyjęta w lipcu 2010 roku.
Planowane reformy dotknęły również sektora publicznego. W 2009 roku wydatki
na pensje w tym sektorze oraz na emerytury wynosiły blisko ¾ całkowitych pierwotnych wydatków budżetowych i w ostatnim dziesięcioleciu dynamicznie rosły. Dlatego
też niezbędne są cięcia pensji, emerytur, a także dodatków i premii okazjonalnych (np.
dodatków do pensji z okazji świąt czy wakacji). Zmiany te są trudne do przeprowadzenia szczególnie z powodu niepokojów społecznych i sprzeciwu obywateli Grecji.
Program reform przewiduje także realizację istotnych zmian wzmacniających
ramy instytucjonalne finansów publicznych:
1. wprowadzenie średnioterminowych ram fiskalnych opartych na trzyletnich
planach, w których zostałyby określone pułapy wydatków na administrację
państwową, samorząd lokalny oraz ubezpieczenia społeczne;
2. wzmocnienie procedury budżetowej poprzez wprowadzenie pułapu wydatków
dla każdego ministerstwa zgodnie z celami deficytu budżetowego;
3. wzmocnienie pozycji ministra finansów podczas przygotowywania i realizacji
budżetu państwa, a także wprowadzenie obowiązkowych rezerw awaryjnych
w budżecie;
4. utworzenie niezależnej, bezpartyjnej agencji fiskalnej, która prowadziłaby
nadzór nad finansami publicznymi.
Reakcja władz Grecji na proponowane reformy instytucjonalne była pozytywna,
więc należy czekać na jak najszybsze ich wdrożenie. Program naprawczy wskazywał
na konieczność poprawy konkurencyjności greckiej gospodarki. Pozwoliłoby to na
uelastycznienie rynku pracy i rynku produktów, a w dalszej kolejności – na rozwój
polityki proeksportowej.
Rząd Grecji wprowadził zmiany w systemie podatkowym i jego administracji,
czyniąc go wydajniejszym i sprawiedliwszym. Jednak w przyszłości niezbędny będzie
dalszy przegląd systemu podatkowego, mający na celu zwiększenie jego wydajności
oraz uproszczenie go w jeszcze większym stopniu. Jednocześnie należy wprowadzić
reformy usprawniające administrację podatkową, m.in. poprzez silniejsze egzekwowanie podatków od osób najwięcej zarabiających (Komisja Europejska, 2010a).
Działania zaproponowane przez Komisję Europejską obejmują także reorganizację
administracji publicznej, m.in. za pomocą redukcji stanowisk pracy oraz uproszczenia
zasad wynagradzania w tym sektorze, utworzenia na szczeblu centralnym instytucji,
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która miałaby kontrolować działania administracji publicznej. Zmiany te niewątpliwie
pozwoliłyby zwiększyć przejrzystość funkcjonowania tego sektora oraz zmniejszyłyby
korupcję.
W programie naprawczym zaproponowano również racjonalizację działalności
przedsiębiorstw państwowych, ze szczególnym uwzględnieniem tych najbardziej zadłużonych. Komisja Europejska zasugerowała upublicznienie sprawozdań finansowych oraz harmonogram redukcji kosztów dziesięciu przedsiębiorstw państwowych,
które przyniosły największe straty w 2009 roku. W celu zwiększenia przejrzystości
i efektywności funkcjonowania instytucji państwowych bez wątpienia niezbędne jest
udoskonalenie nadzoru korporacyjnego nad spółkami skarbu państwa.
Ważnym krokiem na drodze do poprawy klimatu dla przedsiębiorczości jest ułatwienie formalności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz likwidacja barier w dostępie do niektórych zawodów (np. prawnik, farmaceuta, architekt). Skutkowałoby to przede wszystkim poprawą konkurencyjności na rynku pracy.
Pozostałe działania naprawcze podejmowane w sektorze finansowym obejmują
między innymi wdrożenie obowiązku przeprowadzania kwartalnych testów warunków
skrajnych6 nałożonego na banki komercyjne czy też rozszerzenie kompetencji nadzorczych greckiego banku centralnego (Ministerstwo Finansów 2010, s. 24).

Ocena realizacji programu reform
Na przełomie lipca i sierpnia 2010 roku Komisja Europejska wraz z MFW i EBC po
raz pierwszy sprawdziła stopień realizacji zaplanowanych reform. Oceniono wówczas,
że reformy wprowadzane są zgodnie z harmonogramem i udało się osiągnąć wszystkie
cele wyznaczone do końca czerwca. Mimo że odnotowano niższe niż zakładano przychody budżetowe, ograniczenie wydatków pozwoliło osiągnąć zaplanowaną redukcję
deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych. Doceniono wprowadzoną reformę systemu emerytalnego, podatkowego oraz budżetu państwa. Pozytywna opinia
Komisji Europejskiej, MFW oraz EBC oznaczała spełnienie przez Grecję podstawowego kryterium wypłacenia kolejnej transzy pożyczki w wysokości 9 mld EUR.
Niemniej pojawiły się pewne wątpliwości dotyczące dalszej implementacji reform
ze względu na niedostateczną płynność systemu bankowego, niższe niż zakładano
przychody budżetowe, a także naciski grup społecznych sprzeciwiających się deregulacji w zakresie zawodów zamkniętych (European Commission, 2010b).
Druga ocena miała miejsce w listopadzie 2010 roku. Zauważono wówczas, że po
dobrym początku dalsze wdrażanie planu reform jest coraz trudniejsze. Nie udało się
osiągnąć celu deficytu fiskalnego, pojawiły się także opóźnienia w przygotowywaniu
ważnych reform strukturalnych. Powodem takiej sytuacji była kombinacja różnych
czynników, m.in. oporu niektórych grup społecznych, cyklu wyborczego oraz – w niektórych przypadkach – trudności z zaprojektowaniem i wprowadzeniem szeregu kompleksowych reform w krótkim czasie (Komisja Europejska, 2010c).
Kolejna wizyta przedstawicieli Komisji Europejskiej, MFW oraz EBC w Atenach miała miejsce na przełomie stycznia i lutego 2011 roku. Stwierdzono, że cele
programu zostają nienaruszone i widoczne są postępy Grecji w ich realizacji. Jednak
Testy warunków skrajnych mają na celu ocenienie potencjalnego wpływu niekorzystnych zdarzeń
na sytuację ekonomiczną danego podmiotu gospodarczego. Testy te dotyczą zdarzeń skrajnych, lecz
możliwych do zaistnienia oraz mających znaczny wpływ na sytuację danego podmiotu.
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władze greckie stoją przed poważnymi wyzwaniami dotyczącymi: napiętej sytuacji
finansowej, stałych niedociągnięć w poborze podatków, wpływających na opóźnienia
we wdrażaniu kompleksowych i daleko sięgających reform strukturalnych. Realizacja celów programu pomocowego będzie wymagać znacznie silniejszej determinacji
w realizacji uzgodnionego harmonogramu niż we wcześniejszych dwóch kwartałach
(Komisja Europejska, 2011a).
Czwarta ocena miała miejsce w maju i czerwcu 2011 roku. Pokazała, że ustalony
program reform jest odpowiedni oraz służy redukcji makroekonomicznej i fiskalnej
nierównowagi w Grecji. Jednak niewystarczający konsensus polityczny dla wielu reform, brak koordynacji politycznej oraz ograniczenia administracji powodują, że nastąpił znaczny spadek tempa realizacji pakietu reform, szczególnie w porównaniu do
lata 2010. Ożywienie programu dostosowawczego jest niezbędne w celu zapobieżenia
deficytowi fiskalnemu oraz wprowadzenia reform strukturalnych, które wsparłyby rozwój kraju (Komisja Europejska, 2011b).
Po kolejnej wizycie w Atenach Komisja Europejska stwierdziła, że następna wypłata transzy w wysokości 5,8 mld EUR nastąpi wtedy, gdy władzom Grecji uda się
uchwalić reformy dotyczące rynku pracy, konsolidacji fiskalnej oraz prywatyzacji (Komisja Europejska, 2011c).

Zakończenie
Wyjście Grecji ze strefy euro, a co gorsze rozpad całej strefy byłyby niewątpliwie
wielkim szokiem dla całej europejskiej gospodarki. Nastąpiłaby dywergencja parametrów ujednoliconych po ustanowieniu unii walutowej, czyli walut, stóp procentowych
i poziomów inflacji. Dlatego też przedstawiciele nie tylko strefy euro, ale też całej Unii
Europejskiej starają się naprawić sytuację w Grecji. Jak dotąd nie ma również ram
prawnych umożliwiających Grecji opuszczenie strefy euro.
Przeprowadzona analiza, odnosząca się do możliwości wprowadzenia pakietu reform dotyczących greckiej gospodarki, pokazała, że sukces programu dostosowawczego, przyjętego w maju 2010 roku, zależy przede wszystkim od szybkiej redukcji deficytu fiskalnego, realizacji planu prywatyzacji oraz odblokowania potencjału greckiej
gospodarki za pomocą reform strukturalnych. Można również zauważyć, że pomimo
wdrożenia wielu reform nie udało się uniknąć bankructwa Grecji. Jednak decyzja ta nie
wywołała aż tak negatywnych skutków, jak przewidywano.
Biorąc pod uwagę skalę wymaganych reform, koordynacja polityczna wewnątrz
rządu oraz konsensus całego społeczeństwa Grecji są niezbędne. Wiele zmian ogłoszono, jednak nie zostały one odpowiednio wprowadzone w życie, co skutkuje wzrostem
niepewności. Niezbędna jest więc rewizja pierwszego programu dostosowawczego
oraz przyjęcie drugiego programu, który byłby bardziej aktualny i pomógłby przywrócić Grecji pewność gospodarczą.

Bibliografia
Bryant R., Garganas N., Tavlas G. (2001), Greece’s Economic Performance and Prospects, Bank of Greece and The Brookings Institutions, Athens.
European Central Bank (2000), Convergence Report, Brussels.
68

European Commission (2010a), The Economic Adjustment Programme for Greece,
Occasional Paper 61, Brussels.
European Commission (2010b), The Economic Adjustment Programme for Greece.
First review-summer 2010, Occasional Paper 68, Brussels.
European Commission (2010c), The Economic Adjustment Programme for Greece.
Second review-autumn 2010, Occasional Paper 72, Brussels.
European Commission (2011a), The Economic Adjustment Programme for Greece.
Third review-winter 2011, Occasional Paper 77, Brussels.
European Commission (2011b), The Economic Adjustment Programme for Greece.
Fourth review-spring 2011, Occasional Paper 82, Brussels.
European Commission (2011c), The Economic Adjustment Programme for Greece.
Fifth review-summer 2011, Occasional Paper 87, Brussels.
Gwiazda A. (2010), Grecki kryzys i drogi jego rozwiązania, „Wspólnoty Europejskie”,
nr 2/2010.
http://stats.oecd.org/.
Karnowski J. (2006), Polityka gospodarcza Hiszpanii, Portugalii i Grecji w drodze
do Unii Gospodarczej i Walutowej. Analiza doświadczeń na tle teorii, „Materiały
i Studia”, Zeszyt 199.
Kirkegaard J.F., Greece’s new bonds: Is another default coming? www.voxeu.org/index.php?q=node/7750.
Komisja Europejska (2011), Sprawozdanie ogólne z działalności Unii Europejskiej
2010, Luksemburg.
Lutz M. (2002), Greece: Selected Issue – An Overview of Pension Reform, IMF Country Report no. 02/58.
Ministerstwo Finansów, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez
Rzeczpospolitą Polską (2010), Kryzys grecki – geneza i konsekwencje, Warszawa.
Wancio A. (2011), Europejskie mechanizmy stabilności finansowej – Gwarancja
stabilności strefy euro czy gra na zwłokę?, „Wspólnoty Europejskie”, nr 3/2011.

69

Nierównowagi rachunków obrotów bieżących państw
strefy euro. Saldo rachunku Grecji w świetle
podejścia międzyokresowego1
Kamila Kuziemska2
Mimo że saldo obrotów bieżących całej strefy euro było i jest bliskie równowagi, strefę
euro tworzą kraje charakteryzujące się znacznymi nierównowagami rachunków obrotów bieżących. Z jednej strony występują państwa, w których niestabilne boomy
kredytowe i będące ich konsekwencją pogarszanie się konkurencyjności powodowały wzrost deficytów rachunków obrotów bieżących (Hiszpania, Irlandia, Portugalia).
Z drugiej strony są państwa charakteryzujące się słabym popytem wewnętrznym i wysokimi oszczędnościami krajowymi, powodującymi utrzymywanie się nadwyżek rachunków obrotów bieżących (Niemcy, Holandia).
Celem artykułu jest przedstawienie ewolucji sald rachunków obrotów bieżących
państw strefy euro w latach 1995–2010, ze szczególnym uwzględnieniem salda rachunku obrotów bieżących Grecji. W pracy została podjęta próba przedstawienia konsekwencji trwałego deficytu rachunku obrotów bieżących oraz potencjalnych sposobów redukcji tej formy nierównowagi w gospodarce. Mając na względzie mnogość
podejść do bilansu płatniczego (elastycznościowe, absorpcyjne, monetarne i międzyokresowe), autorka opiera analizę na międzyokresowym podejściu do rachunku obrotów bieżących.

Ewolucja sald rachunków obrotów bieżących w krajach
strefy euro w latach 1995–2010
Do kryzysu zapoczątkowanego w 2007 roku problem nierównowag rachunków obrotów bieżących w krajach tworzących strefę euro pozostawał w cieniu kwestii deficytu
rachunku obrotów bieżących w Stanach Zjednoczonych oraz nadwyżki rachunku obrotów bieżących w Chinach. Potencjalną tego przyczyną było saldo rachunku obrotów
bieżących w relacji do PKB całej strefy euro oscylujące wokół zera.
Analiza sald rachunków obrotów bieżących państw strefy euro wskazuje, że od
wczesnych lat 90. XX wieku zróżnicowanie tych sald między poszczególnymi krajami
Tezy i wnioski zawarte w opracowaniu są poglądami autorki i nie powinny być utożsamiane ze
stanowiskiem Narodowego Banku Polskiego.
2
Kamila Kuziemska – magister nauk ekonomicznych, doktorantka w Katedrze Międzynarodowych
Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Łódzkiego oraz pracownik Instytutu Ekonomicznego Narodowego
Banku Polskiego.
1
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unii walutowej rosło. Można było wyodrębnić z jednej strony kraje rozwijające się
uczestniczące w procesie skracania dystansu do krajów rozwiniętych (catching-up
process), charakteryzujące się niższym od średniej dla strefy euro poziomem PKB
per capita i silnym wzrostem inwestycji. Charakteryzował je boom inwestycyjny
związany z ekspansją na rynku budowlanym (Irlandia, Hiszpania), długotrwałe nierównowagi fiskalne (Grecja, Portugalia) oraz spadek oszczędności związany z antycypowanym przyspieszeniem wzrostu gospodarczego związanym z wejściem do
strefy euro (Grecja, Hiszpania, Portugalia). Z drugiej strony do strefy euro należały
państwa, które – korzystając ze wzrostu światowego handlu – zwiększały eksport
i oszczędności, zmniejszały inwestycje oraz odnotowywały nadwyżki rachunków
obrotów bieżących. W latach 1995–2007 Grecja, Portugalia oraz Hiszpania miały
permanentne deficyty rachunków obrotów bieżących w relacji do PKB, natomiast
Luksemburg, Holandia i Finlandia nadwyżki rachunków obrotów bieżących w stosunku do PKB. Krajami, które przekształciły się z importerów kapitału netto w eksporterów kapitału netto, są Niemcy i Austria. W obu przypadkach miało to miejsce
w 2002 roku.
Globalny kryzys finansowy zainicjowany załamaniem na rynku pożyczek hipotecznych wysokiego ryzyka w Stanach Zjednoczonych w połowie 2007 roku wymusił redukcję deficytów i nadwyżek rachunków obrotów bieżących w państwach strefy
euro. W krajach unii walutowej, w których na początku kryzysu istniały wysokie
deficyty rachunków obrotów bieżących, nastąpiła kombinacja spadku popytu sektora
prywatnego oraz mniej dramatycznego spadku eksportu niż w reszcie strefy euro.
Wzrost oszczędności i spadek inwestycji sektora prywatnego były kompensowane
w różnym stopniu, w zależności od kraju, przez wzrosty deficytów budżetowych.
Zmianie uległa kompozycja popytu wewnętrznego, w szczególności substytucja importu produktami krajowymi. Efektem był spadek deficytów rachunków obrotów
bieżących. W państwach strefy euro, w których na początku recesji istniały znaczące
nadwyżki rachunków obrotów bieżących, popyt sektora prywatnego okazał się bardziej odporny na perturbacje globalne. Na spadek sald rachunków obrotów bieżących w tych krajach wpłynął wzrost deficytów publicznych oraz spadek światowego
handlu (państwa te z uwagi na specjalizację eksportową oraz większą otwartość na
handel były wrażliwsze na spadek światowej wymiany handlowej). Efektem była
redukcja nadwyżek rachunków obrotów bieżących
Zgodnie z danymi Eurostatu w 2010 roku do grupy krajów o nadwyżkach rachunków obrotów bieżących należały: Luksemburg, Holandia, Niemcy, Estonia, Austria,
Finlandia, Belgia i Irlandia. Pozostałe kraje strefy euro odnotowywały deficyty rachunków obrotów bieżących względem PKB (por. wykres 1.). Korekta nierównowag
rachunków obrotów bieżących w okresie kryzysu wynikała przede wszystkim z fazy
cyklu koniunkturalnego. Prawdopodobne jest ponowne pogłębienie nierównowag, gdy
sytuacja gospodarcza w państwach strefy euro się poprawi.
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Wykres 1. Saldo rachunku obrotów bieżących (% PKB)

Uwaga: GR – Grecja, PT – Portugalia, CY – Cypr, SP – Hiszpania, MT – Malta, IT – Włochy, SK – Słowacja,
FR – Francja, SL – Słowenia, IE – Irlandia, BE – Belgia, FI – Finlandia, AT – Austria, EE – Estonia, DE –
Niemcy, NL – Holandia, LU – Luksemburg.
Źródło: Eurostat [data dostępu: 06.04.2012].

Międzyokresowe podejście do rachunku obrotów bieżących w świetle
pozostałych podejść do bilansu płatniczego
Saldo rachunku obrotów bieżących danego kraju w danym okresie stanowi zmianę
wartości należności netto tego kraju względem reszty świata – zmianę jego aktywów
zagranicznych netto (M. Obstfeld, K. Rogoff 1996, s. 5). Deficyt (nadwyżka) rachunku
obrotów bieżących to dodatni (ujemny) przyrost stanu zagranicznych zobowiązań gospodarki (G.M. Milesi-Ferretti, A. Razin 1996, s. 4).
Teoria bilansu płatniczego podlegała ewolucji. Jej wyrazem jest kilka podejść do
rachunku obrotów bieżących: elastycznościowe, absorpcyjne, monetarne oraz najnowsze – międzyokresowe. Analiza międzyokresowa rachunku obrotów bieżących
rozwija się od wczesnych lat 80. XX wieku. Zgodnie z międzyokresowym podejściem do rachunku obrotów bieżących saldo tego rachunku jest wynikiem opartych
na oczekiwaniach (forward-looking) dynamicznych decyzji odnośnie do oszczędności i inwestycji (M. Obstfeld, K. Rogoff 1994, s. 2). Liczne aplikacje empiryczne
teorii międzyokresowej bazują na tożsamości, która traktuje saldo rachunku obrotów
bieżących jako różnicę między oszczędnościami krajowymi i dokonywanymi w kraju inwestycjami (np. Chinn i Prasad 2003, Debelle i Faruqee 1996, Lee i in. 2008,
Brissimis i in. 2010). W gospodarce otwartej krajowe oszczędności mogą być wyższe lub niższe od inwestycji, dzięki czemu konsumpcja staje się wygładzona (consumption smoothing), a inwestycje bardziej odzwierciedlają możliwości osiągania
stopy zwrotu niż dostępność oszczędności krajowych (por. ramka 1.).
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Ramka 1. Podstawowe zależności makroekonomiczne między saldem rachunku obrotów bieżących
i rachunkami narodowym

W średnim okresie saldo rachunku obrotów bieżących – rozpatrywane jako różnica
oszczędności krajowych i dokonywanych w kraju inwestycji – determinują czynniki
sfery realnej, finansowej i społecznej (demograficznej). Do pierwszej należą: relatywny3 PKB per capita i wzrost gospodarczy, relatywne saldo sektora jednostek rządowych i samorządowych w relacji do PKB, realny efektywny kurs walutowy, relatywna
niepewność makroekonomiczna (aproksymowana np. przez zmienność inflacji, zmienność terms of trade), międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto do PKB. Do drugiej
należą relatywny rozwój rynku finansowego (aproksymowany np. przez relację kredytu dla sektora prywatnego do PKB, wielkość agregatu monetarnego M2 do PKB) oraz
różnica krajowych i zagranicznych stóp procentowych. Do trzeciej należą relatywny
współczynnik zależności demograficznej oraz relatywna stopa wzrostu populacji. Ponadto na saldo rachunku obrotów bieżących mogą wpływać ceny ropy naftowej oraz
pełnienie przez kraj funkcji regionalnego lub światowego centrum finansowego.

Saldo rachunku obrotów bieżących Grecji z perspektywy
międzyokresowego podejścia do rachunku obrotów bieżących
Międzyokresowe podejście do rachunku obrotów bieżących jest teorią ekonomiczną stanowiącą podstawę licznych prac empirycznych. Bardzo ciekawym badaniem, w którym saldo
tego rachunku jest rozpatrywane jako różnica oszczędności krajowych oraz dokonywanych
w kraju inwestycji, jest praca Brissmis i in. (2010) pt. Current account determinants and external sustainability in periods of structural change. Podjęto w niej próbę zbadania głównych
determinant salda rachunku obrotów bieżących (względem PKB) Grecji w latach 1960–2007.
Badanie doprowadziło Autorów do następujących wniosków (Brissimis i in. 2010, s. 21, 33):
1. Po pierwsze, istnieje dodatnia zależność między relatywnym (względem Niemiec) realnym PKB per capita a saldem rachunku obrotów bieżących do no3

W relacji do głównych partnerów handlowych.
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minalnego PKB Grecji. Innymi słowy – deficyt rachunku obrotów bieżących
powinien się zmniejszać wraz z konwergencją realnego PKB per capita Grecji
do realnego PKB per capita Niemiec.
2. Po drugie, aprecjacja realnego efektywnego kursu walutowego ujemnie wpływa na
saldo rachunku obrotów bieżących do nominalnego PKB Grecji nie tylko poprzez
spadek konkurencyjności i eksportu netto (kanał handlu), ale także przez zmniejszenie oszczędności spowodowane wzrostem siły nabywczej (mierzonej wartością importu) oraz wzrostem wartości zakumulowanych aktywów finansowych i realnych.
3. Po trzecie, wzrost oszczędności netto (oszczędności pomniejszone o inwestycje) sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB o 1 punkt
procentowy (p.p.) powoduje zwiększenie salda rachunku obrotów bieżących
do nominalnego PKB o 0,47 p.p. Wzrost deficytu fiskalnego zwiększa zatem
deficyt rachunku obrotów bieżących.
4. Po czwarte, istnieje ujemna zależność między relacją kredytu dla sektora prywatnego do PKB a saldem rachunku obrotów bieżących względem nominalnego
PKB. Następstwem liberalizacji finansowej w Grecji był szybki wzrost kredytu
dla sektora prywatnego, szczególnie dla gospodarstw domowych. Wobec perspektyw wejścia do unii walutowej, w której koszt finansowania jest niższy (niższe stopy procentowe), gospodarstwa domowe dostosowywały swoją konsumpcję i inwestycje (głównie w nieruchomości) poprzez wzrost kredytu i spadek
oszczędności prywatnych. Przyczyniło się to do spadku salda rachunku obrotów
bieżących (por. wykres 2.). Wzrost zadłużenia prywatnego po 1999 roku w Grecji był zatem związany ze zmianami uwarunkowań gospodarczych spowodowanych liberalizacją finansową i członkostwem w Unii Gospodarczej i Walutowej 4.
Wykres 2. Ewolucja salda na rachunku obrotów bieżących Grecji

Uwaga: szacunki po 2010 r.
Źródło: IMF (2011), World Economic Outlook Database, September.
4
Na wzrost akcji kredytowej w Grecji istotny wpływ miało również zniesienie w latach 1993–1994
restrykcji dotyczących zaciągania kredytów walutowych, co zapoczątkowało gwałtowny wzrost zadłużenia
w walutach obcych.
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Brzoza-Brzezina (2011) omawia doświadczenia Grecji, Portugalii i Irlandii ze
znacznym przyspieszeniem akcji kredytowej przed przystąpieniem tych państw do
strefy euro. Wskazuje, że w krajach tych ekspansje kredytowe rozpoczęły się około
2–3 lata przed przystąpieniem do strefy euro, a kulminacja miała miejsce na rok przed
przystąpieniem do strefy euro lub w roku akcesji. Ponadto zwraca uwagę na to, że
w ciągu 10 lat otaczających przystąpienie do strefy euro dochodziło do okolo dwukrotnego wzrostu relacji kredytu do PKB (Brzoza-Brzezina 2011, s. 151).

Konsekwencje deficytu rachunku obrotów bieżących
i sposoby jego redukcji
Trwały deficyt rachunku obrotów bieżących nie powinien przekraczać 3% PKB (Cline,
Williamson 2011, s. 3). Kumulowanie deficytów rachunku obrotów bieżących oznacza
wzrost ujemnej międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto, co zwiększa wrażliwość kraju na szoki zewnętrzne. W przypadku uzależnionej od finansowania zewnętrznego małej gospodarki otwartej zmiana zaufania inwestorów zagranicznych do danego
kraju5 może spowodować zmniejszenie napływu lub odpływ kapitału zagranicznego,
prowadząc do deprecjacji/dewaluacji waluty krajowej6, wzrostu rentowności dłużnych
papierów wartościowych, oraz wymusić gwałtowny proces dostosowawczy (np. zacieśnienie polityki monetarnej i fiskalnej).
W obliczu przedstawionych zagrożeń ważnym zagadnieniem jest identyfikacja
czynników wpływających na saldo rachunku obrotów bieżących. Ich znajomość jest
punktem wyjścia do podjęcia działań sanacyjnych, mających na celu zmniejszenie deficytu rachunku obrotów bieżących. Do trwałej redukcji nierównowagi tego rachunku
mogą być potrzebne: dostosowania realnych efektywnych kursów walutowych poprzez
zmiany nominalnych kursów walutowych7 i/lub reformy strukturalne nakierowane na
zmiany cen relatywnych8. Sposobem na zmniejszenie deficytu rachunku obrotów bieżących jest także ograniczenie wydatków sektora publicznego (wzrost restrykcyjności polityki fiskalnej) i prywatnego (zatrzymanie ekspansji kredytowej), potencjalnie
prowadzące do redukcji popytu, w tym importu9. Ponadto na wzrost salda rachunku
obrotów bieżących może wpłynąć rozwój strony podażowej gospodarki, który poprzez
zwiększenie produktywności pracy i kapitału powinien prowadzić do poprawy konkurencyjności gospodarki.
Zastosowanie przedstawionych rozwiązań w obliczu aktualnego kryzysu byłoby
niewątpliwie trudnym zadaniem dla krajów strefy euro. W ostatnich kilkunastu latach
Zmiana zaufania inwestorów zagranicznych do danego kraju może być związana ze zmianą ich
percepcji, co do możliwości i/lub woli państwa do regulacji zobowiązań zagranicznych.
6
Deprecjacja/dewaluacja waluty krajowej oznacza wzrost kosztów obsługi długu nominowanego w obcej
walucie.
7
Niemożliwe dla państw należących do unii walutowej.
8
W krajach o deficytach rachunków obrotów bieżących wskazane jest ograniczenie nadmiernego wzrostu
płac nominalnych (wzrostu płac niekorespondującego ze wzrostem wydajności pracy) w sektorze dóbr
handlowych. Z jednej strony, efektem może być wzrost konkurencyjności cenowej produkcji, a zatem
wzrost eksportu. Z drugiej strony, konsekwencją ograniczenia nadmiernego wzrostu płac może być spadek
popytu, w tym importu. Ponadto wskazana jest deregulacja dostępu do tzw. zamkniętych zawodów.
Potencjalnie prowadzi ona do wzrostu konkurencji na rynku, spadku cen, wzrostu konkurencyjności
gospodarki.
9
Możliwą konsekwencją tego procesu dostosowawczego jest spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego.
5
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państwa europejskiej unii walutowej traciły swoje rynki zbytu na rynku światowym na
rzecz krajów wschodzących, zwłaszcza azjatyckich, co pogarsza ich perspektywy na
dalszy rozwój. Ponadto potrzeba pokrycia strat banków poniesionych podczas kryzysu
oraz zwiększenia wydatków budżetowych w celu złagodzenia recesji pozbawiły wiele
rządów strefy euro znacznej części środków, które mogłyby zostać przeznaczone na
finansowanie wydatków sprzyjających modernizacji gospodarek, a zatem zwiększeniu
ich konkurencyjności.

Podsumowanie
Od wczesnych lat 90. XX wieku obserwowane było rosnące zróżnicowanie sald rachunków obrotów bieżących w krajach strefy euro. Część determinant nierównowag
była związana z procesem integracji w Europie (w szczególności niestabilne boomy
kredytowe).
Globalny kryzys gospodarczy i finansowy zapoczątkowany w 2007 roku spowodował zmniejszenie nierównowag rachunków obrotów bieżących. Obserwowana korekta
miała jednak głównie charakter cykliczny.
Kryzys wyeksponował potrzebę reform strukturalnych, które muszą zostać podjęte
niezależnie od uwarunkowań związanych z cyklem koniunkturalnym, w szczególności
w państwach o trwałych wysokich deficytach rachunków obrotów bieżących.
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