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Wstęp
Przedstawiamy Państwu kolejne wydanie publikacji Akademii EFC pt. „What
would we change in Europe?”. Jest to zbiór esejów młodego pokolenia Europejskiego Kongresu Finansowego, w których autorzy poszukują odpowiedzi
na pytania dotyczące przyszłości Europy.
W dwóch pierwszych rozdziałach studenci przedstawiają swoje pomysły
na zmiany w Polsce i Ukrainie oraz całej Europie. W stosunku do ubiegłorocznego wydania poszerzyliśmy publikację o nowy rozdział „Jaka przyszłość
Europy? – możliwe scenariusze”.
Zachęcamy wszystkich uczestników Europejskiego Kongresu Finansowego do lektury i dalszego wspólnego poszukiwania dobrych rozwiązań dla
Polski i Europy.

Introduction
We are pleased to present to you the next edition of the EFC Academy publication “What would we change in Europe?”. It is a compilation of essays of
the European Financial Congress’ young generation, in which the authors are
seeking answers to questions about the future of Europe.
In the first two chapters students present their ideas for changes in Poland, Ukraine and across Europe. In relation to last year’s edition we have expanded the publication by adding a new chapter “The future of the European
Union – possible scenarios”.
We invite all participants of the European Financial Congress to read the
essays and to jointly search for good solutions for Poland and Europe.
Marta Broniewska
Joanna Czerwińska
EFC Academy Coordinators
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Co zmienilibyśmy w Europie?

What would we change in Europe?

Janusz Bartnicki
urodził się 4.06.1991 r. w Nowym Mieście Lubawskim. Po zda
nej maturze w miejscowym liceum podjął studia licencjackie na
Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, na kierunku
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, ze specjalnością Fi
nanse Międzynarodowe i Bankowość. W pracy licencjackiej pod
tytułem „Europejskie kluby piłkarskie na rynkach giełdowych”
postanowił połączyć tematykę piłkarską i finansową. Studia
magisterskie ukończył na tym samym kierunku i specjalno
ści, a w czasie ich trwania odbył jeden semestr na stypendium
w Uniwersytecie w Saragossie. Tematem jego pracy magister
skiej były „Kierunki rozwoju GPW w Warszawie na rynku euro
pejskim”. Obecnie pracuje jako analityk danych finansowych
z językiem hiszpańskim.
Janusz Bartnicki
was born on the 4th of June 1991 in Nowe Miasto Lubawskie.
After graduating from the local high school, he enrolled as an
undergraduate at the Faculty of Economics of the University
of Gdansk, majoring in International Economic Relations, with
a specialization in International Finance and Banking. In the
thesis entitled “European football clubs on the stock markets”
he decided to combine the subject of football and finance. He
graduated in the same field of study and specialty, and during
his Master’s studies he took a one semester scholarship at the
University of Zaragoza. The subject of his thesis was “Trends
in development of the Warsaw Stock Exchange on the Europe
an market.” He currently works as a financial data analyst with
Spanish language.

Janusz Bartnicki

What would I change
in Europe?

Europe can be considered in many different ways. Europe is a continent as
a whole, but it is also a set of different countries with their own distinguishing
features such as, among others, culture, citizens, language and habits. Nowadays Europe is mostly treated as the European Union, which is the result of
decades of integration. The European Union associates 28 countries which is
only around a half of countries in Europe. When reflecting on Europe we have
to bear in mind that there are more developed countries (more developed
than an average in EU, for instance Norway or Switzerland) and the poor and
small ones like FYR of Macedonia or Slovakia which are also important for
Europe as a whole.
After years of integration through grouping countries into associations,
reducing economic and social barriers between countries and liquidation of
borders, Europe faces various problems in the XXI century. Some of them are
easy to solve. Yet there are cases which are challenging for European governments and society.
As we know the integration of European countries happens on many different levels. For instance, within the European Union there is free movement
of people, goods, capital and services. However, there is no freedom when it
comes to one simple, but very useful thing – phone calls. In my opinion, roaming for European countries should be abolished and each and every country
should have similar rules with regard to phone services contracts. At the moment it is still problematic to use cell phones abroad without any limitations.
One of the biggest difficulties which Europe has experienced in recent
years is the economic crisis. It has been mostly a spillover of the crisis on
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American mortgage market. It started in 2008 with the bankruptcy of Lehman
Brothers, one of the biggest mortgage banks in the United States of America.
As many economic operators from all over the world have shareholdings and
trading connections, the American crisis became global very fast and spread
to other continents including Europe.
The European countries mostly affected by the financial crisis were Portugal, Ireland, Italy, Greece and Spain which are well-known as PIIGS. The
listed countries fell into a deep recession but the global financial crisis was not
the only reason for this. To identify the root of the problem we need to go back
to the times of the formation of the European Union. As we know, to become
a member of the EU the economy of an acceding country should be stable.
To become a member of the Economic and Monetary Union it should meet
some specific requirements. Now they are defined by the Maastricht Treaty
as convergence criteria and include being a member for at least 2 years of the
ERM II (Exchange Rate Mechanism) program which links the currency of the
acceding country with the Euro – common currency of the European Union.
There are also other requirements like the level of public debt or interest rates,
which should be similar to these of the member-countries for which listed indexes are the best. As we know, in the past the European Union gave access to
its structure to countries which were totally unprepared for that – like Greece
in 1981. Such way of conduct is called Eurosclerosis and it is one of the biggest mistakes in the history of this union. In my opinion, the European Union
should accept only countries which are well-prepared to join it and should be
more strict towards countries which are getting into bad economic condition
to avoid situations like that of the Greek crisis.
As I have already mentioned, the financial crisis Europe faces originated
the United States and that is proof that even such a huge and powerful country like the USA can experience serious economic problems. I think that in
order to avoid similar situations in the future, Europe and the USA should
make their trading and investment cooperation more regulated. I believe
that Europe and the United States could “play in the same team”. In order
to strengthen the relationship between these two economic powers, a good
step to take would be to finish negotiations about the Transatlantic Trade and
Investment Partnership, which started in 2013.
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Economic partnership could also entail cooperation in another areas, such
as politics or military strategy. In times of military threats from Russia and
ISIS, Europe should also look for partners on the other side of the Atlantic
Ocean. From my point of view, Europe should work on being more unanimous when it comes to in military strategy and migration policy. European
society should be consolidated and cannot permit strangers to impose their
own values or rules on our common territory.
To sum up, some integration processes in Europe should be faster and
more consistent. On the other hand, each of the European countries has got its
own sovereignty reflected in arts, customs and language among other things.
In my opinion, the whole of Europe should speak with one voice when discussing crucial issues but the cultural elements that I have just mentioned
should definitely be protected because they make Europe diverse, and thereby interesting.

What wo uld I ch a nge i n Eu rope?
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Ida Sywula
W 2015 roku ukończyła Finanse i Rachunkowość, specjalność
Finanse Przedsiębiorstw i Controlling, a rozpoczęła studiowanie
Informatyki i Ekonometrii, specjalność Analityka Gospodarcza
na Uniwersytecie Gdańskim. Zwyciężczyni XIII edycji Jesiennej
Szkoły Leszka Balcerowicza za pracę „Cichy Monopolista z Ko
pertą”. Wolontariuszka Forum Obywatelskiego Rozwoju, gdzie
koordynuje działalność Fundacji w regionie pomorskim, orga
nizuje wykłady ekspertów, współpracuje przy organizacji kon
kursów.
Z zamiłowania doradczyni noszenia dzieci w chustach i no
sidłach. Jej pasją jest także fotografia, laureatka wielu konkur
sów fotograficznych, organizatorka własnych projektów foto
graficznych oraz wernisaży i wystaw. Prywatnie samodzielna
mama 4-letniego synka.
Ida Sywula
She graduated from Finance and Accounting (Business Finance
and Controlling) in 2015 and started studying Computer Sci
ence and Econometrics (Analytical Economics), both at the Uni
versity of Gdańsk. Winner of the 23rd edition of „Autumn School
of Leszek Balcerowicz” for the article „Silent Monopolist with an
Envelope”. She volunteers at the Society Development Founda
tion where she is responsible for the Pomeranian region coordi
nation. She is involved in organizing competitions and lectures
by experts.
Baby wearing (both slings and carriers) expert by avocation. Pas
sionate about photography. Winner of numerous photographic
competitions. She organizes her own photo-projects, vernissag
es and exhibitions. In her private life – Mom to a 4-year-old boy.

Ida Sywula

Pukanie do bram Europy

W ostatnim czasie mamy do czynienia z napływającym do Europy ogromnym
tłumem ludności z Afryki. Ofiary wojen, biedy i przemytników uciekają ze
swoich krajów w poszukiwaniu bezpieczeństwa i lepszego życia. To sytuacja,
której nie przewidzieliśmy i nie przygotowaliśmy się do niej odpowiednio. Od
jakiegoś czasu mogliśmy jednak zdawać sobie z niej sprawę. W Libanie, Jor
danii i Turcji znajdowały się miliony wewnętrznie przesiedlonych uchodźców.
Europa musiała znaleźć się więc pod naciskiem ludnościowym. W tej złożonej
sytuacji nazywamy przybyszów zarówno uchodźcami jak i imigrantami.
Wyjątkowość aktualnej sytuacji migracyjnej nie polega na tym, że ludzie
szukają domu i przemieszczają się z jednego miejsca do drugiego. Z migracją
ludności mamy do czynienia od wieków. Wyjątkowość sytuacji związana jest
ze skalą tego zjawiska. Ludzie masowo podchodzą do bram Europy i pukają
do drzwi, szukając bezpiecznego miejsca do życia.
Możemy postawić mur dookoła Europy i strzelać do tych ludzi ‒ także kobiet i dzieci. Możemy wszystkich wydalać z cywilizowanej Europy i odsyłać
z powrotem do miejsc ogarniętych wojną. Możemy utopić ludzi w morzu lub
zamknąć w gettach. Jednak czy to jest rozwiązanie godne nas, Europejczyków, dla których od wieków czynnikiem spajającym jest kultura chrześcijańska? Wytworzyła ona system wartości, który legł u podstaw kształtowania się
całej cywilizacji europejskiej. Mówi o tym, że jesteśmy liberalnym, otwartym
społeczeństwem. Moim zdaniem nie możemy i nie mamy moralnego prawa,
żeby wyrzekać się tej kultury. Marsze przeciwko przyjmowaniu uchodźców
organizowane w całej Europie napawają mnie ogromną obawą. Nie ma we
mnie zgody na taki kierunek zmian w naszej cywilizacji.
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Zewsząd słychać wiele głosów dotyczących selekcji migrantów: przyjmowania tylko chrześcijan bądź tylko ludzi wykształconych. Warto zadać sobie
pytanie: czy chcemy powtórzyć koszmar z Ellis Island, gdzie umęczeni biedą,
wojną i podróżą ludzie byli w kilka sekund rozdzielani z rodzinami i skazywani na nieszczęście, a nawet śmierć? Ci ludzie nie decydują się na podróż
tak bardzo obarczoną ryzykiem bez powodu. Szukają miejsc do normalnego,
godnego życia. Zastanawiam się nad tym na poziomie wartości, ponieważ
w moim głębokim przekonaniu ludzie na całym świecie są do siebie bardzo
podobni. Każdy z nas chce mieć dom, rodzinę, pracę i pragnie czuć się bezpiecznie. Nie chcemy narażać siebie i swoich dzieci na biedę, utratę zdrowia
i życia. Nikt nie chce mieszkać w zbiorowym zakwaterowaniu i wiecznie korzystać z pomocy społecznej. Chciałabym, żebyśmy my, jako Europejczycy,
zdawali sobie sprawę z tego, że terroryzm nie ma twarzy muzułmanina ‒ ma
twarz szaleńca. Nie ma twarzy imigranta ‒ ma twarz psychopaty.
Kolejnym problemem w kontekście imigrantów jest kwestia dyskryminacji. Obecnie w Europie ideologia hedonistyczno-egoistyczna niebezpiecznie
wypiera kulturę chrześcijańską, kulturę tolerancji i otwartości. Procesy integracyjne z cudzoziemcami są możliwe i następują każdego dnia. Dzieją się
jednak w relacjach oddolnych, a nie na poziomie wielkiej polityki. Sprowadzają się do tego, jakimi jesteśmy dla siebie ludźmi w codziennym życiu, jak
reagujemy na obcokrajowców na przykład w metrze i jak nasze dzieci współpracują z dziećmi migrantów w szkole. Myślę, że kluczem do integracji jest
zejście na poziomy lokalne, rozmawianie o tolerancji nauczycieli z dziećmi
w szkołach, duchownych z wiernymi w kościołach, pracodawców z pracownikami w firmach a nie tylko polityków z politykami w parlamencie.
W moim przekonaniu alokacja migrantów powinna być dobrowolna.
Każdy kraj powinien suwerennie określić, ile osób jest w stanie przyjąć. Narzucając krajom kwoty, Unia Europejska powiększa i tak już istniejącą przepaść między krajami. Jednakże w kontekście obecnego kryzysu państwom
Europejskim najbardziej potrzebna jest solidarność. Odczuwamy jej wyraźny
deficyt. Powinniśmy być zjednoczoną wspólnotą i razem podołać wyzwaniu
stojącemu przed Europą.
Europa się starzeje. Mamy do czynienia z pogłębiającym się kryzysem
demograficznym europejskich społeczeństw. Brakuje rąk do pracy, a wykorzystanie zewnętrznego kapitału ludzkiego to jedyne wyjście, żeby te braki
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w jakiejś części wypełnić. Ze względu na zdrowie społeczne, potrzeby pracodawców i rozwój gospodarczy krajów europejskich, musimy przyjąć migrantów i dobrze wykorzystać ich potencjał na rynku pracy. Dlatego postulowałabym o skoordynowany na poziomie Europy system, który pozwoli odnaleźć
się imigrantom na rynku pracy. Choć liczba migrantów w Europie będzie się
cały czas zwiększać, aktualnie znajduje się tu „crème de la crème” migracji,
czyli ludzie, którzy mają najwięcej pieniędzy, są najlepiej wykształceni i przygotowani do życia, a także mają największe możliwości integracyjne.
Moim zdaniem integracja imigrantów z ludnością europejską jest jak najbardziej możliwa. Potrzebny jest jednak ciekawy model integracyjny, działający w całej Europie ‒ zarówno na poziomie krajów, instytucji, jak i na poziomach lokalnych. Powinien on uwzględniać zarówno odnajdywanie się
imigrantów na rynku pracy jak i poznanie kultury i języka. Europa powinna
prowadzić bardziej profesjonalną, odważną i zaawansowana politykę migracji i integracji ‒ w wielu aspektach i na wielu poziomach. Trzeba wyjść naprzeciw potrzebom migrantów, pomóc im się zintegrować i w pewien sposób
dostosować do naszej kultury i wartości. Musimy dążyć także do likwidacji
problemu „szklanego sufitu”, aby osoby o innym kolorze skóry miały takie
same szanse na rynku pracy, jak rdzenni mieszkańcy Europy. Przyczyni się
to do większej konkurencyjności i tym samym będzie prowadzić do rozwoju.
Chciałabym, żebyśmy my, Europejczycy, nie mówili o obecnej sytuacji jako
o zagrożeniu, kryzysie i problemie. Pamiętajmy o korzyściach. Chciałabym,
żebyśmy nie porzucali liberalnych wartości, na których zbudowaliśmy naszą cywilizację. Bądźmy tolerancyjni, otwarci na innych i dostrzegajmy zalety
różnorodności. Zależy mi na tym, abyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że to
ludzie przyczyniają się do rozwoju gospodarczego. Przecież nam w kontekście kryzysu demograficznego ręce do pracy są niezwykle potrzebne. Chciałabym także, a może przede wszystkim, żebyśmy posłuchali, co mówi do nas
papież Franciszek z Watykanu: „Uchodźcy nie są kłopotem, ale są darem”.
Weźmy to sobie do serca i solidarnie budujmy tolerancyjną i otwartą Europę.

P ukanie do bra m Eu ropy
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Anastasiya Orlova
is interested in pursuing her career in capital markets. Currently
she is studying for a master´s degree in corporate finance in
Kozminski University (Poland) and in market finance in SKEMA
Business School (France). During her studies she was an intern
at the National Bank of Ukraine, Accenture and financial advi
sory boutique Absolute Finance Group. She is an enthusiast
who reads financial publications and periodicals every day and
analyses the given information in order to make her own market
predictions. She used to trade on foreign exchange markets, but
now she is preparing for the CFA exam and learning French. In
her free time she enjoys playing tennis, cooking and mountain
biking.
Anastasiya Orlova
jest zainteresowana karierą na rynkach kapitałowych. Obecnie
studiuje na studiach magisterskich w zakresie finansów przed
siębiorstw w Akademii Leona Koźmińskiego (Polska) oraz ryn
ków finansowych w SKEMA Business School (Francja). Podczas
studiów była stażystą w Narodowym Banku Ukrainy, Accenture
i butiku doradztwa finansowego Absolute Finance Group. Jest
entuzjastką, która codziennie czyta publikacje i periodyki finan
sowe i analizuje podane informacje w celu czynienia własnych
prognoz rynkowych. Kiedyś zajmowała się handlem na rynku
walutowym, obecnie przygotowuje się do egzaminu CFA i uczy
się języka francuskiego. W wolnych chwilach lubi grać w tenisa,
gotować i jeździć na rowerze w górach.

Anastasiya Orlova

Too much debt in Europe

A central bank is the regulator of a country´s monetary policy, and therefore
it is the manager of the money supply. It controls the money circulation by
managing interest rates, reserves’ amounts and funds lending. In case of financial or liquidity crisis, the bank is also the financial institutions’ last resort.
CB is independent from the governmental fiscal policies, banking industry
and cannot be influenced by any political parties. The main goal of the body
is to provide price stability and control inflation. By efficient implementation
of the monetary policy, a CB stimulates economic growth and employment.1
Historically Central Banks were constantly fighting inflation. During the
financial crisis of 2008 the inflation levels in advanced economies reached its
peak. “Inflation in the euro area has risen further and, in the wake of renewed
sharp commodity price increases, arrived at the worrying levels of around
4 per cent in mid-2008,” said Jean-Claude Trichet, ECB president.2
During the summer that year, average consumer prices increased to 4.5
per cent. The situation in emerging markets was much worse with an average
9 per cent increase. Even though at that time it was not so obvious the Eurozone was already in recession.
The most popular method to fight inflation is the contractionary policy,
which aims to reduce spending and stimulate savings. The mechanism behind this strategy is quite easy: by decreasing bond prices and increasing interest rates a CB simply reduces the money supply. The cost of borrowing is
1 European Central Bank, The Monetary Policy of thee ECB, 2011 https://www.ecb.europa.eu/
pub/pdf/other/monetarypolicy2011en.pdf
2 Robin Harding and Chris Giles, Inflation: A high price to pay, January 10, 2011
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not attractive to banks and business which decrease the credit activities and
overall spending in the long-term.
Today we are in the era of deflation in Europe, which is much harder to
control. Looking at the graph below, we can see that this tendency started in
2012, and in 2013 the inflation was already below the European Central Bank´s
2% target.

Source: www.tradingeconomics.com / Eurostat
In 2014 this situation only got worse when inflation reached negative level.
Deflation occurs when the prices start falling, and therefore, with the same
amount of money we can buy more. On the one hand consumers have more
money to spend, but on the other hand why spend it now if the prices will
continue falling? For example, why should anyone buy a new car today if the
same car next year will be even cheaper. This can put economy in a downturn
phase, as reduced consumer demand leads to lower production and, in turn,
to job cuts that decreases the spending even more.
The huge problem with deflation is the cost of incurred debt which continues to grow. For instance, if one took a mortgage five years ago, in the
case of inflation their debt will be “eaten” by the inflation rate. Yet during
deflation, on the contrary – the debt grows because of the rate. The loan that
we borrowed for the house is bigger, as the money gained value over time,
and apart from that the house value is lower because of the overall prices decrease. Sounds like a new bubble coming. So we can see that deflation makes
it harder for borrowers to pay off debts and businesses to boost their profits.
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With different deflation fighting mechanisms available, ECB chose to
loose its monetary policy by decreasing interest rates. In theory, the cheap
funding should stimulate investment and expand economic activity, but
the reality is that the constant decrease in the interest rates has not reached
ECB´s expectations.
In 2015, the ECB rates were close to zero and it still had no effect on the
Eurozone deflation problem. The expected inflation continued to stay at very
low levels and the growth perspectives were not good at all. ECB had to
act fast in order to end this deflationary vicious circle and to spur economic
growth. That is why Mario Draghi has announced on January 22, 2015 a new
and unconventional tool to help the recovery in Europe: The Quantitative
Easing Program.
The main goals of QE are to revitalize the Eurozone economy and counter deflation. With this program, €60 billion per month will be spent on buying the euro-area bonds from central governments, agencies, and European
institutions.
It provides a tool for getting rates lower for companies and consumers:
to reduce the cost of borrowing and thus, stimulate consumption in order to
push up economy. While the most important effect is on borrowing costs, QE
is thought to have been responsible for much of the strength of stock markets.
Bonds are the main assets that investors have bought with all the new money
they received from the ECB.
The most harmful problem in the case of QE will be the huge debt accumulation. While some debt can help stimulate an economy, “unjustified” loans
and excessive debt can further exacerbate an already fragile one. Nowadays
we can observe a situation when more and more borrowing is used to support
the economic growth. This process can be dangerous and consequently lead
to a new crisis.
Significant changes were made by ECB to the original QE program since
its beginning. The changes declared expenditure of the purchasable assets
and gave some flexibility to the ECB in the execution of its program.
On March 10, 2016 Mario Draghi announced that ECB will expand its QE
and reduce its rates again by 10bps. Now the new amount of bonds bought
increased to €80 billion per month and the list of assets was extended with
non-investment grade corporate bonds.

Too much debt i n Eu rope
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Loose monetary policy, long-term loans and various asset classes’ purchases pose serious risks and might create challenges for financial institutions. We see an anomaly that ECB which is the guarantor of stability and
financial safety is pushing for more risk-taking activities at a time when risk in
the financial system is less than desirable. Investments are made in the underperforming sectors of economy and in high-risk countries, such as Spain, Italy
and Portugal. The money is going to the risky and unpredictable debt capital
markets, instead of benefiting companies and households as it was aimed at
in the beginning.3
Thanks to the QE we can see that a lot of flow is coming into markets,
mainly because it represents a great opportunity for investors with this huge
amount of liquidity. An important thing to note is that markets have integrated the QE and it had a very positive impact on equities, which is reflected in
the valuation of companies. Furthermore, we can note the good performance
of European index from mid 2014 to 2016.
However, it does not seem that huge liquidity on the markets is good for
real economy. In fact, the market activity caused by the huge flow of governmental money consequently increased the demand. In case of possible market
downturn the debt will be hard to reclaim, and at the end of the day, as in
every crisis, the taxpayers will pay for it.
Even so, at the first sight it seems to be a fixed income bubble. The medium
and long-term bonds are extremely low. The reason for it is mainly poor performance of the energy sector which is affected by low commodity prices. Too
much money was invested in the oil industry infrastructure and due to the
lack of further investment activities of the energy companies many market
players suffer from current market conditions. Eventually the prices rose due
to the increased demand in the bond markets, and not because of the overall
quality.
Finally, all of above make it only beneficial to the bond investors. Many
financial analysts and economists, including Philippe Béchade, are talking
about Ponzi scheme, in the sense that investing in bond market will give the
opportunity of gaining more money than one normally would, thanks to
Draghi. Nevertheless, like each bubble, everything can collapse in an instant
3 Gregory Claeys and Alvaro Leandro, The European Central Bank’s quantitative easing programme:
limits and risks, February 15, 2016
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if things go wrong – and defaults in junk bonds, for example, are very likely
to appear.
Nowadays the 3% of economic growth is caused by 15% debt level growth,
which is not a good sign. Moreover, the debt restructuring is not causing
growth at all. We mustn’t forget the fact that the whole market system is interconnected: the debt is being sold to the distressed debt managers and then
– with the help of QE – to the government; debt managers diversify their portfolios and sell CDO´s, while underwriters are issuing CDS. In other words, it
is just the same story as the mortgage crisis.
To sum up all the issues discussed above, it is important to say that extra
debt has always led to crisis. The main risk has always been the credit risk,
which led to the default in the end. We need to raise inflation in order to keep
the machine going, as it will help to reduce the overall debt. With higher inflation, the wages will increase, and so will taxes, so at the end of the day we will
have more revenue to repay the fixed debt obligations. Therefore, the new
mechanisms should be seriously considered.
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Ryzyko kraju a procesy
integracji europejskiej

Globalny kryzys finansowy, który rozpoczął się w 2007 roku w Stanach Zjednoczonych Ameryki, bardzo szybko rozprzestrzenił się na większość europejskich krajów. Stało się to za sprawą istotnych powiązań ekonomicznych między instytucjami finansowymi działającymi w międzynarodowej skali oraz
ich znaczącym oddziaływaniem na systemy gospodarcze poszczególnych
państw. Wygenerowane w ten sposób ryzyko systemowe drastycznie wpłynęło na stabilność finansową wielu państw. Dzięki temu wyraźnie widoczny
stał się zapomniany dotychczas problem dotyczący ryzyka kraju. Wspomniany kryzys gospodarczy doprowadził do konieczności ponownej oceny znaczenia ryzyka kraju w perspektywie postępującej integracji europejskiej.
Czym jednak jest ryzyko kraju? Występuje wiele jego definicji, jednak
wszystkie mają wspólne elementy. Najczęściej przytaczana formuła odnosi
się do szacowanego ryzyka przez agencje ratingowe. Oceniają one prawdopodobieństwo niewypłacenia odsetek lub kwoty głównej w terminie, dostarczając inwestorom powszechnie znanego standardu do benchmarkingu ryzyka kredytowego przy emisji obligacji rządowych. Uogólniając powyższą
definicję, ryzyko kraju można określić jako ryzyko związane z inwestycjami
w kraju, obejmujące ryzyko polityczne, walutowe, suwerenne, gospodarcze
czy transakcyjne. Oddziałuje ono na zdolność rządu, przedsiębiorstw oraz
osób fizycznych do regulowania swoich zobowiązań a także na ich bezpieczeństwo finansowe. Jest to więc zjawisko wielowymiarowe, łączące w sobie
aspekty społeczne, ekonomiczne, finansowe i polityczne. Kraje wysokorozwinięte charakteryzują się mniejszą zmiennością powyższego ryzyka, w przeciwieństwo do państw rozwijających się.
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Ryzyko kraju nierozłącznie wiąże się z pojęciem ryzyka systemowego.
Oznacza ono zagrożenie dla szerszej ilości podmiotów, które to podmioty nie
mają wpływu na zagrożenie. Przyczynami rozprzestrzeniania się ryzyka systemowego są wspomniane wcześniej istotne powiązania między podmiotami
działającymi w gospodarce, począwszy od instytucji finansowych, poprzez
przedsiębiorstwa, na państwach kończąc. Występujące obecnie procesy globalizacyjne powodują rozprzestrzenianie się ryzyka na kraje ościenne. Powodują szybkie przenoszenie się negatywnych zdarzeń między poszczególnymi państwami. Brak koordynacji nadzoru na poziomie ponadnarodowym
zwiększa prawdopodobieństwo rozszerzania się czynników kryzysowych
między poszczególnymi krajami, co było wyraźnie widoczne podczas trwania kryzysu finansowego.
Międzynarodowy kryzys finansowy uwydatnił znaczące różnice w poziomie ryzyka kraju pomiędzy poszczególnymi państwami Unii Europejskiej.
Najlepiej widać to na elementach, dających się skwantyfikować ‒ na wielkości
długu publicznego w stosunku do PKB, stopie bezrobocia czy tempie wzrostu
PKB. Przeciętna wartość długu publicznego w stosunku do PKB w Unii Europejskiej wynosi około 88% (w krajach strefy euro około 93%). Jednak, co istotne, w części krajów, takich jak Estonia, Łotwa, Luksemburg czy Bułgaria, powyższy wskaźnik kształtuje się na poziomie poniżej 40%. Na przeciwległym
biegunie znajdują się kraje takie jak Grecja, Włochy, Portugalia czy Belgia.
Wartość zadłużenia publicznego w tych krajach w stosunku do generowanego PKB kształtuje się na poziomie znacznie powyżej 100%. Analogicznie wygląda sytuacja w odniesieniu do stopy bezrobocia, która przeciętnie w krajach
Unii Europejskiej wynosi około 9,5% (w krajach strefy euro ok. 11%). Warto
zaznaczyć, że zauważa się istotne różnice między poszczególnymi krajami ‒
na przykład w Niemczech, Norwegii, Islandii czy Wielkiej Brytanii wskaźnik
bezrobocia wynosi poniżej 5,5%. Po przeciwległej stronie znajdują się między
innymi Grecja, Hiszpania, Cypr czy Chorwacja. Tam stopa bezrobocia wynosi
ponad 15%. Bardzo ważnym aspektem są również istotne powiązania ekonomiczne między poszczególnymi państwami Unii Europejskiej, znacząco podnoszące ryzyko. Dodatkowym elementem, który wpływa na ryzyko kraju,
jest sytuacja polityczna w poszczególnych państwach. Coraz częściej do głosu
dochodzą eurosceptycy czy partie skrajnie prawicowe. Wpływa to destabilizująco na strukturę całej Unii Europejskiej. Ważny jest fakt, że po rozpoczęciu
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kryzysu finansowego część krajów zaczęło udzielać ryzykownych pożyczek
instytucjom (głównie finansowym), co może doprowadzić do pojawienia się
nowych „too big to fail” i „too important to fail” ‒ tym razem jednak w odniesieniu do krajów a nie tylko przedsiębiorstw. Rozwój takich tendencji może spowodować ryzyko systemowe w regionie, a nawet doprowadzić do rozpadu
strefy euro. Ważną kwestią jest również to, że dysproporcje dotyczące ryzyka
poszczególnych krajów dotyczą także państw, które przyjęły euro. To dodatkowo osłabia walutę oraz powoduje wzrost istotności ryzyka kursowego.
Również perspektywa unii rynków kapitałowych, mająca na celu stabilizowanie systemu finansowego oraz pogłębianie integracji finansowej i konkurencyjności (co w głównej mierze ma przyczynić się do większej dostępności
kapitału) jest zagrożona w obliczu zróżnicowanego poziomu ryzyka poszczególnych krajów uczestniczących w powyższym projekcie. Może to spowodować poważne implikacje nie tylko w sektorze bankowym, ale również na
rynku kapitałowym. Znajdzie to swoje odzwierciedlenie w problemach całej
Unii Europejskiej.
Analiza ryzyka kraju wskazuje na brak jednorodności wspólnoty europejskiej. Jest on szczególnie widoczny w poziomie rozwinięcia się gospodarek poszczególnych państw czy wysokości zadłużenia w stosunku do PKB.
W przeszłości ryzyko kraju było niejako pomijane lub uznawane za nieistotne
przy integracji europejskiej. Podstawowymi badanymi parametrami były tak
zwane kryteria konwergencji, które odnoszą się do wielkości zadłużenia czy
deficytu budżetowego. Niejednokrotnie kwestie te były omijane poprzez stosowanie zapisu o korzystnej zmianie i pozytywnej tendencji przekroczonych
wskaźników. Wyraźnie widać, że powyższe elementy nie przyniosły pożądanego skutku i obecnie występują istotne rozbieżności między poziomem ryzyka w poszczególnych krajach UE. Dodatkowo warto zauważyć, że zarówno w Unii Europejskiej, jak i strefie euro, nie ma mechanizmów opuszczenia
danej wspólnoty, co w przypadku coraz większych rozbieżności między poszczególnymi krajami ma bardzo istotne znaczenie. Co ważne, rządy krajów
członkowskich praktycznie nie respektują podstawowych założeń polityki
budżetowej Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę wszystkie powyżej opisane
elementy, należy uznać, iż aktualnie postępuje dezintegracja Europy.
Podsumowując ‒ aby zatrzymać wymienione wyżej negatywne zmiany, należy dokonać częściowej reorganizacji działalności Unii Europejskiej.
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Należy wprowadzić pojęcie ryzyka kraju i jego kontroli w poszczególnych
państwach należących do wspólnoty. Kolejnym krokiem powinno być utworzenie procedur ewentualnego wyjścia kraju ze strefy euro lub z Unii Europejskiej na wypadek znaczącego wzrostu ryzyka danego państwa. Ostatnim
elementem, dzięki któremu zostanie ograniczone szeroko rozumiane ryzyko
kraju, jest wprowadzenie szczegółowych procedur i regulacji dotyczących
zagrożonych krajów. Trzeba wdrożyć mechanizmy wymuszające na rządach
tych państw przestrzeganie zaleceń Unii Europejskiej, tak aby jak najskuteczniej ograniczać dysproporcje dotyczące występującego ryzyka między poszczególnymi krajami UE. Dzięki wszystkim powyższym elementom możliwe stanie się szybkie reagowanie na pojawiające się coraz częściej negatywne
zmiany, postępującą dezintegrację czy też różnice społeczno-ekonomiczne
między państwami należącymi do wspólnoty.
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Obecny kryzys imigracyjny
jako skutek braku pluralizmu
w Unii Europejskiej

Problem zaczyna się już w semantyce. W debacie publicznej i mediach głównego nurtu przybyszów zalewających Europę określa się mianem uchodźców. Jednak tak zwani uchodźcy kierują się głównie do Niemiec i krajów
skandynawskich. A to oznacza, że są imigrantami. Uchodźca bowiem, zgodnie z definicją, to osoba, która chce się wydostać z kraju, na terenie którego
prowadzone są działania wojenne. Jego celem nie jest dotarcie do konkretnego kraju.
Imigranci to broń wykorzystywana do szantażowania Europy i wymuszania na niej realizacji określonych żądań. Rosjanie wykorzystują imigrantów
do szantażowania Finlandii.1
Turcja wymusiła na Zjednoczonej Europie zniesienie wiz w zamian za pomoc przy rozwiązaniu kryzysu imigracyjnego.2
Paradoksalnie głównym zagrożeniem dla Europy jest Unia Europejska,
a dokładniej panujący w niej imposybilizm i dyktatura lewicowej postmodernistycznej ideologii. Przedkłada ona dobro imigrantów nad bezpieczeństwo własnych obywateli. Ułatwia również szantażowanie państw
Europy i wymuszanie na nich konkretnych działań, tak jak w powyższych
przypadkach.

1 http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2016-04-06/wymuszanie-wspolpracy-finskorosyjski-kryzys-migracyjny
2 http://wyborcza.pl/1,75477,19267574,niemiecka-prasa-o-porozumieniu-ue-z-turcja-pakt-obludyi-szantaz.html?disableRedirects=true
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Ideologiczne zaślepienie i pojawianie się tendencji totalitarnych
Europa jest niszczona przez rządzące nią elity. Narzucanie krajom UE kwot
imigrantów jest niezrozumiałe. Przerażająca jest buta urzędników, którzy
wywierają presję na krajach członkowskich. Przykładem takiej presji jest atakowanie Polski na arenie Parlamentu Europejskiego. Niepokojąca jest tendencja posłów PE do zajmowania się sztucznymi problemami, jakim jest tak
zwany kryzys konstytucyjny w Polsce i jednoczesne niedostrzeganie realnego
zagrożenia dla Unii Europejskiej, jakim jest kryzys imigracyjny. Po interwencji NATO i upadku Muammara Kadafiego oraz irracjonalnym wspieraniu terrorystów walczących z Baszarem al Asadem w Syrii, wrogie kulturowo kraje
arabskie (przy prawdopodobnym udziale międzynarodowych organizacji
przestępczych) zalewają Europę imigrantami. Europa, zamiast deportować
przybyszów, ich przyjmuje.
Intrygujący jest fakt, że na przykład rządy Niemiec nie działają w interesie swoich obywateli, tylko w interesie bliżej nieokreślonych grup interesów,
jednocześnie wprowadzając mechanizmy państwa totalitarnego. Faszyzacja
Niemiec, objawiająca się chociażby funkcjonowaniem cenzury (np. w sprawie rozbojów i gwałtów, które miały miejsce w noc sylwestrową w Kolonii,
gdy przez kilka dni trwała zmowa milczenia mediów) oraz brutalnym pacyfikowaniem demonstracji skierowanych przeciwko imigrantom, również rodzi
pytania o stan demokracji w państwach starej Europy.
Celem tego, pozornie irracjonalnego, działania może być wytworzenie napięć w społeczeństwach państw europejskich między członkami różnych kultur. Takie tarcia ułatwiają zarządzanie skonfliktowanym wewnętrznie społeczeństwem, w myśl zasady divide et impera. Długoterminowym zadaniem fali
imigracyjnej jest doprowadzenie do upadku państw narodowych w efekcie
zaniku i rozmycia ich kultur, aby ostatecznie zjednoczyć Europę pod jednym
przywództwem.
W kontekście powyższych problemów pojawiają się ruchy nacjonalistyczne w krajach Europy – takie jak na przykład Front Narodowy we Francji.
Zamiast je zwalczać armatkami wodnymi, jak robią to Belgowie3, trzeba
je skanalizować i odpowiednio ukierunkować. Należy wykorzystać je do
3 http://wyborcza.pl/1,91446,19829514,belgia-armatki-wodne-przeciwko-nacjonalistomw-centrum-brukseli.html
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wzmocnienia bezpieczeństwa wewnętrznego krajów członkowskich Unii Europejskiej. Euronacjonalizm i multikulturalizm rozumiany jako wymieszanie
kultur się nie sprawdził i jest odrzucany przez społeczeństwa krajów członkowskich. Warto przyjąć do realizacji sprawdzony model Europy Ojczyzn.
Destrukcyjna polityka Berlina, zachęcająca imigrantów do przybywania do
Niemiec, doprowadziła do zaostrzenia się kryzysu imigracyjnego.
Ciekawa w kontekście polityki “willkommenskultur” jest dyskryminacja
Słowian. Polacy musieli czekać do aż do 2011 roku na otwarcie dla nich niemieckiego rynku pracy, podczas gdy imigranci z Afryki i Bliskiego Wschodu
są obecnie witani z otwartymi ramionami. Na szczęście niektórzy przywódcy,
jak na przykład premier Węgier Wiktor Orban, potrafili zachować się odpowiedzialnie i zabezpieczyć granicę przed wrogimi kulturowo i roszczeniowymi nachodźcami zaproszonymi przez nieodpowiedzialną kanclerz Niemiec.
Poprawność polityczna nie pozwala publicznie rozważać scenariusza, że imigranci stanowią piątą kolumnę organizacji terrorystycznych.
Niemcy ‒ destruktor zjednoczonej Europy
Niemcy współpracują z Federacją Rosyjską przy budowie gazociągu Nord
Stream, który jest wymierzony w Polskę. Holendrzy przeprowadzili referendum, w którym sprzeciwiają się umowie stowarzyszeniowej pomiędzy
Ukrainą a Unią Europejską. W kontekście agresywnej polityki Rosji, która
kolejnymi atakami na państwa ościenne przypomina coraz bardziej III Rzeszę, niepokoi bliskość współpracy państw Europy zachodniej z agresywnym
krajem naruszającym suwerenność swoich sąsiadów. Niepokoić może również postępująca dominacja Niemiec w Europie. Niemcy wywierają wpływ
na politykę wewnętrzną innych krajów członkowskich UE. Po artykule krytykującym reprywatyzację żydowskiego mienia w Polsce, redaktor naczelny
polskiej edycji tygodnika Forbes (którego właścicielem jest niemiecki koncern
Ringier Axel Springer) musiał złożyć rezygnację. Niemieckie media polskojęzyczne próbują również kształtować życie publiczne w Polsce ‒ redaktor naczelny tygodnika Newsweek Tomasz Lis bierze udział w antyrządowych protestach. Wywieranie wpływu na społeczeństwa innych krajów jest nieetyczne
i musi być piętnowane. Takie działania podważają zaufanie do projektu Unii
Europejskiej i faktycznie są sabotowaniem idei zjednoczonej Europy.

Obecny kryzys imigracyjny jako skutek braku pluralizmu w Unii Europejskiej
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Rozwiązanie problemu
Brak konkurencji niszczy rynek. Również dyktat jednej ideologii lub jednego ośrodka władzy jest nieefektywny ze względu na brak pluralizmu i niereprezentowanie interesów wszystkich zainteresowanych podmiotów. Jak
w soczewce widzimy to, obserwując nieudane próby rozwiązania problemu
imigracyjnego czy zakończenia wojny na Ukrainie. Z jednej strony dominacja Niemiec w Europie a z drugiej ‒ polityków o zabarwieniu skrajnie lewicowym ‒ nie zapewniają wystarczającego pluralizmu i są nieefektywne. Dla
dobra projektu Unii Europejskiej należy stworzyć platformę współpracy krajów nieowładniętych ideologią marksizmu kulturowego. Kraje byłego bloku
wschodniego, które doświadczyły rosyjskiej okupacji, są zaszczepione na
ideologiczne szaleństwa. Narody Europy środkowo-wschodniej powinny się
zjednoczyć i odbudować ośrodek władzy między Berlinem a Moskwą. Będzie
on prowadzić samodzielną politykę w interesie państw zagrożonych: z jednej
strony imperialnymi aspiracjami Rosji a z drugiej ‒ zredukowaniem do roli
zaplecza gospodarczego i źródła taniej siły roboczej dla Niemiec.
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Regulation of banking industry
in Europe – should I stay
or should I go?

The financial crisis between 2007 and 2009 drew economists’ attention to the
necessity of broadening the scope of economic policy instruments in order to
stabilize the economy. After a long period of liberalization and deregulation,
and in the wake of problems in the financial system, the cycle of regulation
tightening began. The purpose of financial market regulations is to decrease
the level of systemic risk and the probability and frequency of crises. In
the case of adverse events in the banking system, they should protect credit
institutions against insolvency. Furthermore, banks’ bankruptcies would not
be so heavy a burden for budgets of states rescuing banks. It is connected with
the issue of systemically significant banks which are “too big to fail” (TBTF) or
“too important to fail” (TITF).
It should be added that banks belong to the most important financial intermediaries. Basically, their role comes down to the intermediation between
entities possessing the surplus of capital and the entities which want to raise
funding. In a nutshell, this idea consists of taking deposits and providing
funding (loans) [Allen, Carletti 2008]. If banks did not exist, the transfer of
funds from entities which possess capital to entities lacking capital would be
more difficult and less effective. Banks, as professional market players, have
broad opportunities in terms of the borrowers’ risk assessment and are able
to execute their receivables efficiently. Due to the large scale of this activity
and the risk diversification in a credit portfolio, banks are much more efficient
than other entities would potentially be (those which are not professional on
the credit market).
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The world financial crisis proved that from the perspective of economic
or financial stability as well as economic growth, a healthy banking system is
necessary. Thanks to this, the real economy is supplied with money. In order
to prevent the financial system of the European Union from the contagion
effect and ensure that the danger of banks ‘too important to fail’ will be less
probable in the future, a lot of post-crisis regulation have been introduced. It
should be noticed that the subject of financial stability and financial market
regulation is currently one of the main research areas in the contemporary
finance. The literature abounds in articles related to the rules and recommendations set by the Basel Committee of Banking Supervision (BCBS). Currently, there are a lot of studies on the Basel III standards. BCBS recommendations
have been implemented in the EU in the following legal acts: CRDIV (Capital
Requirement Directive IV) and CRR (Capital Requirement Regulation), and embrace very broad scope of regulations, inter alia, capital requirements, liquidity standards, anticyclical buffers or financial leverage. They are introduced in
the European Union on the basis of the single rulebook. Here, the concept of
banking union should also be mentioned. It is aimed at increasing the level
of banking sector’s security. It consists of the single supervisory mechanism
(SSM), the common system of deposits guarantee and the resolution mechanism.
Nowadays, we can observe the flood of regulations. The above-cited legal
acts cover only the banking system. In addition to that, there are dozens of
regulations drawn up to conrol other parts of the financial system, such as
insurance companies, pension or investment funds, derivatives and the capital market. The BCBS alone has presented more than 450 documents which
comprises more than 16 thousand pages (Penikas 2015). Getting acquainted
with such vast amount of ‘knowledge’ is a very challenging task for financial
institutions and their employees.
However, regulations are not introduced needlessly. Financial crisis revealed trouble spots where financial distress can occur. Regulators’ purpose
is to address adequately such places. One of the examples of the need for
regulation is the sphere of liquidity in the banking system. The issue of the
lack of liquidity is especially worth considering, as many economists argue
that it was one of the most crucial factors causing the last crisis in a banking
sector. During the crisis, the maturity mismatch between banks’ assets and li-
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abilities was clearly noticeable. For banks, shortage of long-term funding was
symptomatic of a huge threat to the financial stability of credit institutions.
Just to give an example: funding of long term assets (e.g. mortgage loans)
with short-term liabilities (e.g. loans from the wholesale market with maturity
not exceeding 1 week) created the necessity to rollover the liabilities very often. Although on the efficient interbank market obtaining the funding on the
subsequent periods was easily achievable, during the crisis, when the trust
between market participants was very limited, serious problems with access
to financing emerged. As a result, the liquidity and funding risk rose substantially. It led many banks to insolvency and, in consequence, to bankruptcy
(Berrospide 2013; Acharya and Mora 2013). The increased level of liquidity
risk and wrongly adjusted structure of balance sheet decreased the financial
stability on a micro (banks) and macro scale (banking sector).
From the supervisor’s, commercial banks’ or central bank’s perspective, it
is crucial to predict possible future consequences of new standards introduction. Currently, it is difficult to assess unambiguously effects of the regulations on the activity of institutions on the financial market or the stability and
efficiency of the whole system. The aftereffects are often harder to predict
precisely than it would seem at first glance.
To my mind, regulations ought to be even more deeply analysed in terms
of their potential results. Of course, all the documents which are now prepared – impact assessments, analyses, monitoring exercises – are worth appreciating. Nevertheless, it seems that there is still some room for improvement within this matter. Impact assessment is strongly future-oriented. When
a regulator takes a decision on the implementation of macroprudential instruments, the efficiency of such tools should be studied carefully. The knowledge about the most probable outcomes of regulatory measures would cause
changes in business entities’ plans or in the state’s financial policy. From this
perspective, putting strong emphasis on the impact assessment is even more
legitimate. It will contribute to the law amendment by increasing its quality
and by decreasing the uncertainty related to regulatory rules. The most significant result of impact assessments are conclusions about the level of necessity and efficiency of banking sector’s regulations as well as any costs and
effects connected with them. Then, lawmakers are provided with the valuable
source of information, especially because banks and systemically important

R egul at i on of ba nki ng i ndustry i n Eu r o p e – s h o u l d I s t a y o r s h o u l d I g o ?

39

financial institutions (SIFIs) have a strong impact on the economic development of a country. It concerns also the preferable level of restrictiveness of
regulations.
In the European Union, the position of banks has not been threatened seriously so far. In years to come, it will not be changed significantly even by the
new concept of Capital Markets Union which became a high priority-plan in
the EU [European Commission 2015]. In the United States the most important
source of funding for the economy is not banking systems but the capital markets. In Europe, those proportions are totally reversed. Bank loans are much
more popular than, for instance, issuing shares on the stock market [Deutsche
Boerse]. Obviously, the historic division of the financial models: the ‘AngloSaxon’ model based on the capital market and ‘German/Japanese’ model
grounded on the banking sector is of strong significance here. The level of
reliance on bank funding will presumably not decrease substantially in coming years. Therefore, banking sectors will remain the most important part of
the financial market to regulate. Implications of regulations can, however, be
detrimental to the real economy. All of the rules that limit the access to credit
or those which lead to its higher cost, would affect the economy severely.
Therefore, before any new banking standard implementation, the regulator
should ask a question: what would be the adverse effects for people, companies and the state?
Referring to the question raised in the topic: ‘Should I stay or should I go’
with regulation, it must be stated that only analysing a problem on many
levels and from various perspectives can give us the whole overview. From
the banks’ point of view, they were burdened with the compliance necessity.
They have spent a lot of money on implementation of new standards (which
is still in progress) and the overall costs will be even higher. It deteriorated the
efficiency of these institutions. Thus, from the micro-perspective it was at the
very least inconvenient. However, from the macro-perspective of the whole
banking system, there was an urgent need to do “something”. It seems that,
in general, the changes were made in a proper direction. The level of systemic
risk may fall because of newly introduced regulation. Then, the supervisory
objectives are closer to be achieved. Of course, there are always some claims
that there have been too little or too much done in this field. In my opinion, most important steps have been taken, although, there is always a room
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for improvement. Some people claim that with increasing level of regulation
the pace of economic growth will be slower. Even if it is true to some extent
(doubtfully), one must answer the following question: is it proper to have
higher growth with more frequent and more severe crises or to grow more
slowly but steadily and with very limited number of crises? In my opinion,
stability is a value in itself.
But what next? It seems that now we found ourselves on the edge of overregulation. It means that costs of introducing new ones would potentially
exceed its advantages. Thus, it would be highly recommended not to exaggerate. We should wait several years until regulations which have just been
implemented start to show their potential drawbacks – so that the whole
spectrum of their impact (good and bad) is seen. Afterwards, there will be
time to summarize, make conclusions and amendments. It will be clearly visible where we will be and it will be a convenient situation for asking several
significant questions. Have the regulations prevented us from suffering another disaster in the banking sector? Have they contributed to lowering the
systemic risk? Or maybe something totally opposite happened – have they
generated risk in other fields which we have not think about before? Some
other areas to regulate will probably emerge. Thus, we should rest a bit and
slow down a regulation pace, let it act and wait some time. We need to make
the European Union’s policies more coherent and its states more integrated,
which will take some time as well. It is also one of the decisive factors of the
success of the regulatory efforts. Therefore, we have to thouroughly discuss
pros and cons and try to answer the question: should we regulate more or do
we need to deregulate?
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Co zmieniłbym w Europie?

Ostatni kryzys gospodarczy pokazał, że strefa euro nie jest konstrukcją stalową, lecz raczej kolosem na glinianych nogach. Ustalone wartości wskaźników w ramach tak zwanych kryteriów z Maastricht są wymagane tylko
przed przyjęciem przez dane państwo wspólnej waluty. Natomiast dla państwa, które już uczestniczy w procesie integracji walutowej, wskaźniki z konwergencji nie odgrywają już praktycznie żadnej roli. Jak wynika z danych
Eurostatu, dług publiczny poniżej 60% ma tylko sześć państw: Finlandia,
Słowacja, Litwa, Łotwa, Luksemburg oraz Estonia. Uważam, że Unia Europejska, a przede wszystkim strefa euro, potrzebuje bardzo szybkich zmian
dotyczących ich funkcjonowania.
Kryzys gospodarczy, który wiązał się ze znacznym wzrostem zadłużenia
państw strefy euro czy też potwierdzonym faktem fałszowania statystyk oraz
prowadzenia tak zwanej kreatywnej księgowości, potwierdził słabość dotychczasowej formy działalności unii walutowej oraz potrzebę zmian. Oprócz
omawianej oraz częściowo wprowadzonej już w życie unii bankowej, wielu ekspertów oraz polityków europejskich uważa, że jest bardzo potrzebne
wprowadzenie scentralizowanej polityki fiskalnej w ramach strefy euro. Nie
jest to nowa propozycja. Już w 1969 roku minister finansów Luksemburga
Pierre Werner postulował o utworzenie unii gospodarczej i walutowej, która
miała charakteryzować się między innymi właśnie prowadzeniem wspólnej
polityki budżetowej.
Dotychczas zostały wprowadzone zmiany przede wszystkim poprzez tak
zwany sześciopak oraz dwupak. Wzmocniono Pakt Stabilności i Wzrostu,
podpisano pakt fiskalny czy Pakt Euro Plus, zwiększając kontrolę nad po-
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lityką budżetową państw członkowskich Unii Europejskiej oraz strefy euro.
Jednak prawdziwa reforma wprowadzająca scentralizowaną politykę fiskalną dopiero się krystalizuje. W ostatnim czasie pojawiły się następujące
rozwiązania dotyczące fiscal capacity:
•
•
•
•

budżet centralny,
fundusz na wypadek kryzysu (rainy day fund),
wspólny system zasiłków dla bezrobotnych,
zabezpieczenie fiskalne dla unii bankowej (fiscal backstop).

Koncepcja pierwszego z nich zakłada finansowanie budżetu ze składek
państw członkowskich. Składki byłyby uzależnione od takich czynników, jak
wielkość PKB lub od konkretnych instrumentów podatkowych. Wprowadzenie budżetu centralnego wymusiłoby rozszerzenie współpracy w ramach polityki podatkowej a także spowodowało harmonizację polityki wydatkowej
w zakresie systemu ubezpieczenia społecznego. Niewątpliwą korzyścią tego
rozwiązania jest podział ryzyka makroekonomicznego między krajami strefy
euro w ramach oceny ex ante. Instytucja zarządzająca budżetem centralnym
powinna mieć także uprawnienia do zaciągania zobowiązań na rynkach finansowych. Implikuje to konieczność stworzenia skutecznej formy kontroli
nad nią w celu ograniczenia pokusy nadużycia. Prawdziwym problemem
może być jednak osiągnięcie kompromisu w sprawie redystrybucji środków
finansowych. Spowodowane jest to występującymi różnicami względem
oczekiwań obywateli w stosunku do poziomu oraz jakości usług dostarczanych przez państwo. Z pewnością koniecznie jest zawarcie unii politycznej
między krajami strefy euro, co również w obecnym czasie nie byłoby proste.
Druga koncepcja, czyli stworzenie funduszu na wypadek pogorszenia
się sytuacji gospodarczej, finansowanego ze składek państw członkowskich
w momencie dobrej koniunktury, miałby być wykorzystany w chwili, gdy
dane kraje odczułyby problemy gospodarcze. Nie ma zgodności wśród ekonomistów co do tego, jak wyliczać kwoty wpłacane do funduszu. Jednak według szacunków Davide’a Furceriego oraz Aleksandry Zdzienickiej (2013 r.)
składki w wysokości 1,5-2,5% PKB wystarczyłyby na złagodzenie około 80%
wstrząsów wpływających na spadek dochodów w państwach strefy euro
oraz Unii Europejskiej. Bardzo istotne w tej koncepcji byłoby określenie sytuacji oraz momentu automatycznego uruchomienia procesu wypłaty środków
z funduszu, bez politycznych negocjacji. Kluczowym problemem w chwili
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powstania takiego rozwiązania stałaby się ocena źródła wstrząsu. Pomoc nie
powinna być udzielana państwu, które stosowało nieodpowiednią politykę
gospodarczą.
Trzecia koncepcja, zakładająca utworzenie wspólnego systemu ubezpieczeń dla bezrobotnych, jest najmniej upolityczniona oraz automatyczna. Podczas kryzysu gospodarczego i wzrostu bezrobocia kraj członkowski
otrzymywałby środki finansowe. Według założeń pomoc miałaby dotyczyć
osób krótkotrwale bezrobotnych (zasiłek do 1 roku), co ograniczyłoby ryzyko
nadużyć. Dodatkowo trzeba uznać, że wprowadzenie w życie tej koncepcji
spowodowałoby konieczność integracji w kwestii rynku pracy oraz stworzenie ponadnarodowej instytucji. Taki obrót sprawy trzeba uznać za korzystny,
ponieważ obecne rozwarstwienie w tej kwestii w państwach członkowskich
wywołuje różną reakcję ich gospodarek na kryzysy.
Czwarta koncepcja utworzenia zabezpieczenia fiskalnego wiąże się już
z powstaniem unii bankowej. Jean Pisani-Ferry i Guntram Wolff (2012 r.) proponują jednak, aby na szczeblu unijnym powołać instytucję, która miałaby
ograniczoną możliwość nakładania podatków. Uzyskane środki miałyby być
wykorzystane na likwidację i restrukturyzację banków w momencie, gdyby
pieniądze pochodzące z innych źródeł (m.in. Single Revolution Mechanism,
SRM) okazały się niewystarczające1.
Prowadzenie wspólnej polityki fiskalnej przez kraje strefy euro, nadzorowanej przez instytucję ponadnarodową, jest melodią przyszłości. Jednak już
nie tak odległą, jak kiedyś. Do 2008 roku, czyli do momentu wybuchu kryzysu w Europie, myśleli o niej tylko i wyłącznie najbardziej proeuropejscy entuzjaści. To właśnie problemy gospodarcze i sytuacja w Grecji pokazały, jak
ważny dla strefy euro jest nadzór nad polityką fiskalną państw członkowskich.
Niezależnie od wszystkich czterech koncepcji opisanych wyżej, kluczową rolę
w ostatecznym ukształtowaniu jednolitej polityki fiskalnej będą miały negocjacje między przywódcami wszystkich państw Unii Europejskiej, a w szczególności strefy euro. Analogicznie, jak miało to miejsce w przypadku unii bankowej, kiedy to Francja i Niemcy nie mogły dojść do pełnego porozumienia
w sprawie III filaru unii ‒ wspólnego europejskiego systemu gwarantowania
depozytów. Można zaryzykować stwierdzenie, że porozumienie w sprawie
1 A. Kosior (red), M. Rubaszek (red.), Ekonomiczne wyzwania integracji Polski ze strefą euro, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2014, s. 7–33.
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fiscal capacity może być bardzo trudne do osiągnięcia. Państwa będą musiały
bowiem się zgodzić na ograniczenie swoich narodowych kompetencji, co przy
obecnym nasileniu eurosceptycyzmu może być wręcz niewykonalne.
Dużym problemem dla Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim strefy euro, była wysoka wartość relacji aktywów bankowych do PKB. W całej
UE była to wartość 334%, a na przykład w USA ‒ tylko 86%. Powoduje to
dużą zależność sytuacji gospodarczej w Europie od kondycji banków komercyjnych. Dodatkowo europejskie państwa nie mogą pozwolić na bankructwa
największych banków, ponieważ mogłoby to grozić załamaniem narodowych systemów gospodarczych. Przed tą sytuacją musiały się bronić takie
kraje, jak Irlandia czy Cypr.
Dla utrzymywania stabilności oraz bezpieczeństwa na rynkach finansowych utworzono unię bankową. Jej fundamentem jest nadzór ostrożnościowy
nad sektorem bankowym (Single Supervisory Mechanism, SSM) oraz restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja banków (Single Revolution Mechanism,
SRM). Oficjalne przejęcie funkcji nadzorczych w ramach SSM przez Europejski Bank Centralny nastąpiło 4 listopada 2014 roku. Według postanowień
EBC sprawuje nadzór nad bankami, których wartość aktywów wynosi ponad
30 mld euro lub relacja aktywów banku do PKB kraju przekracza 20%. Objęte kontrolą EBC są także te banki, które korzystają z pomocy Europejskiego
Instrumentu Stabilności Finansowej (EFSF) lub Europejskiego Mechanizmu
Stabilności (ESM). Dodatkowo EBC ma możliwość kontrolowania trzech najważniejszych banków w danym kraju. SSM działa na mocy przepisów we
wszystkich państwach strefy euro. Jeśli dane państwo, przykładowo Polska,
nie przyjęła wspólnej waluty, również może uczestniczyć w tym procesie.
Warunkiem koniecznym jest jednak otrzymanie zgody zatwierdzonej przez
EBC o nawiązanie bliskiej współpracy z naszym krajem.
Drugi z fundamentów unii bankowej, czyli proces restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, wejdzie w życie w 2016 roku. SSM i SRM są ze sobą kompatybilne. Oznacza to, że jeśli uznaje się bank za niewypłacalny, musi istnieć także
mechanizm postępowania w takim przypadku. To właśnie jest określone w ramach SRM. Na mocy przepisów został utworzony również Jednolity Fundusz
Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRF). Jego zadaniem jest finansowanie całego tego procesu a wartość funduszu wyniesie około 66 mld euro2.
2 A. Kosior (red), M. Rubaszek (red.), Ekonomiczne..., op. cit., s. 69–99.
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Powstanie unii bankowej było reakcją na wydarzenia w czasie kryzysu
gospodarczego i problemy z płynnością wielu dużych banków. Jest to bardzo ambitny projekt, dzięki któremu sektor finansowy ma odzyskać stracone zaufanie w europejskim społeczeństwie. Ma także ograniczyć powiązania
między problemami banków a finansami publicznymi. Jednak jest to projekt
w budowie, który nie został dokończony z powodu braku woli politycznej
w sprawie utworzenia III filaru – jednolitego mechanizmu gwarantowanych
depozytów (SDGS).
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What would I change
in Europe?

The European Union, especially the euro zone, is struggling with the persistent economic stagnation and the low inflation rate, which are the results of
the latest financial crisis (mostly banking crisis) that started in 2008. This issue
is one of the main topics of all financial debates. As a consequence, a lot of
initiatives has been launched in order to combat the causes of the European
problems. However, not all of the projects have been implemented (or even
drawn) so far, which means that almost a decade after the start of the slump
the European Union has not solved all the identified issues. The reason for
this is that the European Union is mostly debating, and not acting. I strongly
believe that this is the main problem that should be changed in Europe. We,
as Europeans, live in the culture of discussions and consultations, which prevents us from implementing the necessary changes. In this article, I would
like to present examples of the main financial regulation initiatives in order
to prove that the main problem of the European Union is the length of the
decision-making process.
In the area of the bank crisis containment, the Directive establishing the
main rules of the bank resolution framework (Bank Recovery and Resolution
Directive, BRRD) was passed in 20141. This is approximately 6 years after the
crisis outbreak. The exact negotiations concerning the text of the regulations
lasted about 24 months (this is roughly 720 days) and comprised hundreds
1 Before 2014 there were no concise regulations regarding rules of the crisis management in Europe. Each state had its own regulations in this area which usually didn’t establish the proper
framework consisting of a set of authority rights against problematic banks and rules regarding
the funding of the anticrisis measures.
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of debates, meetings of working groups in the European Commission and
rounds of negotiations in which most financial safety-net institutions took
part. The result of this process is a very long and complicated act, which has
159 pages (132 articles without recitals). This is not all. The European Banking
Authority (EBA) has prepared (or is preparing) over 30 regulatory standards
that complement the text of the BRRD. Few of them will have to be passed by
the European Commission (which is naturally connected with the process of
negotiations with member states). Now, in the first quarter of 2016, even basic
provisions have not been completely implemented in all of the EU countries.
This means that after 8 years (since the beginning of the crisis) the bank resolution framework has not been implemented (and even completely developed),
although hundreds of meetings have been held and thousands of pages have
been written. The outcome is that the resolution regime is still not functioning
properly. The problem of the lack of the reasonable bank crisis management
framework in European Union is not completely solved.
The situation is similar in the case of the deposit guarantee framework.
The negotiations regarding the so-called DGSD (Deposit Guarantee Scheme
Directive) lasted 45 months (approximately 1350 days!), but resulted in only
30 pages and few EBA regulatory standards (mainly due to the less complicated and narrower field of interest). Similarly, the rules have not been implemented in all European Union countries so far.
It should be added that both BRRD and DGSD introduce the obligation
of the establishment of national resolution and deposit guarantee funds. In
the banking union one Single Resolution Fund (SRF) and one common Deposit Insurance Fund (DIF) for all participating countries will be created. The
funds, however, will be of limited size. Therefore, the European states agreed
in 2013 to provide the fiscal backstop to secure the emergency financing for
the funds in the event of severe crisis. So far (after 3 years!) only a temporary
solution has been found (the usage of the national credit lines for SRF, which
does not end completely the negative interaction between banks and national
governments).
There are more examples of lengthy decision-making processes regarding
the financial regulations. Although the works last many years, Europe has
not managed to find solutions regarding, for example, resolution framework
for institutions other than banks (e.g. insurers, central counterparties), proper
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rules for liquidity requirements for banks, or complete implementation of
capital market union.
The examples given above indicate that the European Union is continuously developing the financial regulations. The result of this process are thousands of pages of new provisions. The dominant style of the existing ones is
the casuistry – there are fewer and fewer universal rules. They are displaced
by the very circumstantial provisions sometimes resembling the description
of certain situations. Although such a shape of financial regulations curbs
their “creative flexibility”, it also increases the possibility of leaving some “unpopular” (from the perspective of legislators or regulators) areas unregulated.
It should be expected that the banks will capitalize on such opportunities in
order to generate profit, especially when strong regulations imposed on basic
banking activity prevent banks from delivering financial gains to the shareholders. It seems that such an argument is especially justified in the environment of the low interest rates. At the same time, the financial regulations seem
to be quite biased. Due to the fact, that the current banking regulations are
written mainly by the politicians (unfortunately not banking specialists), the
provisions seem to be indeed milder in the areas connected, e.g. with funding of the member states. The bank capital requirements for the expositions
towards countries are remarkably lower than for other classes of assets. The
experience in this field, however, does not indicate that they are connected
with lower risk of losses. The problem of the tremendous public debt hold by
the banks remains unsolved, although the debates have been conducted for
many years and a lot of papers have been written.
I think on balance the European Union is constantly debating and conducting the negotiations regarding new financial regulations. The result of
this process is the whole range of acts, directives, regulations and regulatory
standards. However, they do not solve all the existing problems (or even the
most fundamental ones). What is more, the lengthy legislative process (which
of course results from the fact that there are many participants involved in the
work) is the reason why new challenges that have just arisen are not taken
into consideration in the passed regulations. Good examples here are banking
regulations. As a consequence of the complex institutional framework of the
bank stability net as well as lengthy, complicated and sometimes inadequate
banking regulations, the financial intermediary activities are carried out more
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and more frequently by the non-bank (and non-regulated) entities. The development of the banks’ and other financial institutions’ assets is presented
in the figure below.
Figure 1. Comparison of banks’ assets and other financial institutions’
assets (in billions of dollars) in the euro area.

Source: my own work on the basis of the Financial Stability Board data.
The rising dominance of the so called shadow-banking institutions in the
financial intermediary implies lower level of control over banking activities.
Many of the entities functioning in the shadow-banking sector are the subsidiaries or other institution of the banks. This way they sometimes try to transfer at least part of their operations to other, less regulated entities in order
to avoid excessive burden and improve the efficiency of their activities. This
complicates also the structure of the European financial system. On the whole,
the situation results paradoxically in the higher level of risks. The difference
is, however, that they are hidden in unregulated and still unknown areas and
forms. We will undoubtedly discover them during the next financial crisis.
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Nevertheless, it seems that the European regulators have already started
the debate in this field… It should be expected that the problem will be solved
within a few years… However, in a few years the world will be facing problems that may be totally different from the current ones.
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Co zmieniłbym w Europie –
dlaczego musimy stworzyć
Europę jednej prędkości?

Unia Europejska stoi obecnie przed wieloma wyzwaniami, które zagrażają
nie tylko poszczególnym państwom członkowskim, ale również i jedności
całej wspólnoty. Europę nękają narastające problemy gospodarcze, demograficzne, kulturowe i religijne o charakterze egzogenicznym. Europa żeby
poradzić sobie z wyzwaniami napływającymi z zewnątrz powinna najpierw
poradzić sobie z problemami wewnętrznymi.
Jeżeli Unia nie będzie w stanie działać jako jeden silny i odpowiednio zjednoczony organizm, to najprawdopodobniej rozbieżności pomiędzy poszczególnymi
państwami członkowskimi będą się pogłębiać. W ostateczności może to doprowadzić nawet do upadku Unii w obecnie znanej formie, czego konsekwencją będzie
spadek potencjału gospodarczego oraz znaczenia na arenie międzynarodowej.
Jednym z istotnych problemów jest narastający podział na państwa należące do strefy euro oraz państwa pozostające przy własnych walutach. Do
strefy euro, z paroma wyjątkami, należą najbardziej rozwinięte kraje, cechujące się silną i nowoczesną gospodarką. Dodatkowo korzystają one z dobrodziejstwa silnej waluty, której pozycja z uwagi na obecny rozmiar eksportu
europejskiego wydaje się przez najbliższe lata niezagrożona.
Odmienna jest sytuacja państw nienależących do strefy euro, pomijając
oczywiście takie kraje jak Wielka Brytania czy Szwecja, które od początku
wyrażały chęć pozostania przy własnej walucie. Waluta krajowa zapewnia
wprawdzie większą elastyczność gospodarce krajów rozwijających się (chociażby mechanizm realnej obniżki cen możliwy dzięki zmianie kursu walutowego), ale jednocześnie spycha te państwa na margines w kwestiach decyzji
gospodarczych podejmowanych przez państwa strefy euro.
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Zjawisko to określane jest mianem „Europy dwóch prędkości”, mimo
że de iure istnieje póki co w niewielkim stopniu, to w rzeczywistości rysuje
coraz bardziej widoczną linię podziału między państwami członkowskimi.
Nadto obecnie podejmowane wewnątrz Unii działania legislacyjne sprawiają,
że istnieje ryzyko umocnienia tego trendu (przykładowo wdrażana obecnie
Unia Bankowa).
W rezultacie państwa spoza strefy euro mają coraz mniejszy wpływ na
kierunek zmian zachodzących w Unii Europejskiej, a także w coraz mniejszym stopniu są ich beneficjentami. Jednocześnie państwa członkowskie gotowe są ponosić znaczne nakłady celem zapewnienia stabilności wspólnej
waluty, czego dowodzi m.in. przykład Grecji, podłączonej przez minione lata
do unijnej „kroplówki”.
W rezultacie strefa euro rozwija się w szybszym tempie niż pozostałe kraje
członkowskie, przez co wewnątrz unijne różnice gospodarcze zamiast ulegać
stopniowej niwelacji stają się coraz większe. Dodatkowo globalne zawirowania na rynkach finansowych sprawiły, że przyjęcie euro przez pozostałe kraje
zostało istotnie przesunięte w czasie – kraje spoza strefy mają problem ze
spełnieniem kryteriów konwergencji, a także często nie chcą obecnie ryzykować przyjęcia wspólnej waluty.
W mojej ocenie, to jest właśnie jeden z obszarów Unii Europejskiej,
w przypadku którego niezbędne są zmiany. Nie możemy sobie pozwolić na
Europę dwóch prędkości, potrzebujemy Europy jednej prędkości. Po pierwsze już samo pogłębianie się różnic w rozwoju między strefą euro, a pozostałymi państwami członkowskimi jest niekorzystne dla gospodarki unijnej, co
w przyszłości niechybnie doprowadzić może do rozkładu Unii Europejskiej.
Trudno bowiem wyobrazić sobie wspólny interes, który mógłby w przypadku coraz większych różnic gospodarczych wszystkie państwa członkowskie
skutecznie cementować.
Po drugie, zakreślony wyżej podział rodzi niezadowolenie i frustrację
wśród obywateli państw nienależących do strefy euro. Rozgoryczenie z wewnętrznej polityki unijnej (zwłaszcza z braku wpływu na niektóre decyzje
oraz spadku finansowego wsparcia ze strony Unii) prowadzić będzie do
wzrostu nastrojów anty unijnych i nacjonalistycznych. A rosnąca różnica
w potencjale gospodarczym państw członkowskich będzie tylko ten problem
pogłębiać.
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Wydaje się, że najwyższa pora zastanowić się nad tym, co w rzeczywistości stanowi priorytet wewnętrznej polityki Unii Europejskiej. Czy kluczowe
jest zachowanie stabilności przez najbliższe lata, a więc wsparcie i wzmocnienie rozwiniętych państw strefy euro, czy też jednak najważniejszy cel stanowić powinna silna i zjednoczona Europa przyszłości? Utrzymanie pierwszego, pozornie prostszego w realizacji celu nie tylko może doprowadzić do
rozkładu Unii Europejskiej, ale także i do znacznego zwiększenia wpływów
Federacji Rosyjskiej w Europie. Nie ulega chyba wątpliwości, że taka sytuacja
ostatecznie istotnie zaszkodzi państwom strefy euro, gdyż stracą one rynki
pracy i zbytu, z których szeroko korzystają.
Warto więc przeanalizować, czy nie bardziej opłacalne jest jednak utrzymanie finansowego wsparcia dla państw nowoprzyjętych, przy jednoczesnych
zapewnieniu im realnego wpływu na kierunek zmian zachodzących w Unii
Europejskim, w tym także tych związanych z samą strefą euro. Zwłaszcza, że
wszystkie nowoprzyjęte państwa członkowskie zobowiązały się co do przystąpienia do unii walutowej, co sprawia, że powinny mieć wpływ na przyszły
jej kształt.
Jednocześnie odpowiednio kierowane wsparcie finansowe powinno zapewnić niezbędny rozwój gospodarczy oraz spadek nastrojów anty unijnych
wśród obywateli państw nowoprzyjętych. Co istotne, tak wydatkowane środki nie tylko dają nadzieję, na konsolidację Unii Europejskiej w przyszłości,
ale również pozytywnie wpływają na sytuację krajów strefy euro z uwagi na
znaczny rozmiar eksportu wewnątrz unijnego. Inwestycje w nowoprzyjęte
państwa członkowskie skutkują bowiem wzrostem rentowności gospodarki
całej Unii.
Reasumując, w mojej ocenie organy Unii Europejskiej powinny podjąć
wszelkie kroki niezbędne do tego, aby w miejsce powstającej Europy dwóch
prędkości, stworzyć Europę jednej prędkości. Dalszy wzrost różnic między
strefą euro, a pozostałymi państwami członkowskimi przekreśla korzyści
płynące z wzmocnienia wyłącznie państw unii walutowej. Jedynie gospodarcza i polityczna konsolidacja państw członkowskich umożliwi stworzenie silnej i stabilnej Europy przyszłości.
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Wysoki Przedstawiciel Unii do
Spraw Zagranicznych i Polityki
Bezpieczeństwa ‒ sekretarz stanu
Unii Europejskiej?
Przez lata istnienia Wspólnoty Europejskiej, mimo rozwoju i uspójniania jej
struktury, niczym mantra powracał temat wyboru koncepcji integracyjnej
państw członkowskich. Z pozoru linearny kierunek pogłębiania więzi, firmowany traktatami rzymskim, paryskim czy amsterdamskim, został wyraźnie
zaburzony. O ile odejście od koncepcji Europy Ojczyzn ‒ tak bliskiej sercu
Charlesa De Gaulle’a ‒ stało się swoistym signum temporis, to załamanie się
dążenia do federacji europejskiej okazało się fundamentalnym wyzwaniem
i przełomem w funkcjonowaniu tej organizacji. Mowa tu przede wszystkim
o odrzuceniu referendalnym projektu konstytucji europejskiej przez Holendrów i Francuzów, państwa-filary integracji.
Próbą dostosowania się do nowych okoliczności jest tak zwana koncepcja
funkcjonalistyczna integracji. To droga balansu między interesami narodowymi a zachowaniem spójności Unii Europejskiej i próbą możliwie efektywnego występowania przez ten podmiot na arenie międzynarodowej.
Należy zadać sobie zatem pytanie: czy koncepcja funkcjonalistyczna jest
drogą najlepiej wykorzystującą, niemały przecież, potencjał płynący z integracji europejskiej? Czy mamy do czynienia z synergią płynącą z połączonego
wysiłku państw członkowskich?
Patrząc na wskaźniki gospodarcze, Unia Europejska jest niewątpliwie
światowym supermocarstwem. Według statystyk Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF), w zależności od parametru, jest największą albo
drugą co do wielkości gospodarką świata. Warto jednak dodać, że w perspektywie kilku najbliższych lat udział Unii Europejskiej w światowym PKB
będzie spadał, choć nadal pozostanie pokaźny.
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A zatem Unia (na przekór sceptykom) ,patrząc przynajmniej z perspektywy finansów, wciąż będzie nosiła znamiona mocarstwowości.
Tyle teorii. W jaki sposób przekłada się to na rzeczywistość mieszkańców
Europy?
Czy bułgarski rolnik spod Warny lub Polak z Gdańska mają świadomość
życia w światowym mocarstwie?
Oczywiście, że nie. O ile, spoglądając do portfela, mogą mieć względne
powody do optymizmu, to ich świadomość współtworzenia mocarstwa jest,
mówiąc wprost ‒ żadna.
Powstaje naturalne pytanie: dlaczego?
Odpowiedź na nie płynie wprost z teorii geopolityki. Unia Europejska ma
niską zdolność do projekcji siły. Nie chodzi tu jedynie o aspekty militarne i
zarzucony projekt budowy wspólnej, europejskiej armii. Projekcja siły może
mieć charakter wielowymiarowy. Mówimy tu przede wszystkim o projekcji
siły na kanwie polityki zagranicznej, szeroko pojętej niezależności (przede
wszystkim niezależności energetycznej), oddziaływania na tereny ościenne
czy budowy własnej strefy wpływów.
Najprościej narzucającym się rozwiązaniem, realizującym wymienione
postulaty, byłoby programowe pogłębienie integracji europejskiej ‒ czyli kolejna reinterpretacja pojęcia Unii Europejskiej i jej charakteru. Być może również zmiany instytucjonalne.
Czy potrzebujemy kolejnej rewolucji? Fiasko referendów holenderskiego
i francuskiego unaocznia, że nadmierna presja związana z pogłębianiem integracji europejskiej może mieć skutek wprost odwrotny do zamierzonego.
Należy zatem przyjrzeć się dzisiejszej Unii, działającej w określonych
wcześniej ramach instytucjonalnych oraz traktatowych i potraktować wspomnianą wcześniej funkcjonalną koncepcję integracji jako wystarczającą do jej
przemodelowania.
Według mnie niezmiernie ważnym krokiem w stronę realnej mocarstwowości Unii Europejskiej powinno być zreformowanie pozycji Wysokiego
Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa i upodobnienie tego organu do amerykańskiego sekretarza stanu.
Kluczowy jest już sam sposób wyboru przedstawiciela. Regulacja amerykańska jest znacznie prostsza. Sekretarz stanu mianowany jest przez prezydenta po naradzie z senatem i za jego zgodą. Tym samym staje się jednocześnie
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członkiem prezydenckiego gabinetu. Upraszczając ‒ sekretarz stanu w USA
jest de facto człowiekiem prezydenta. Jest jego prawą ręką a zarazem najwyższym urzędnikiem wykonawczym. Przepisy pozwalają na bardzo skuteczne
realizowanie przez sekretarza stanu poleceń swojego zwierzchnika, co za tym
idzie ‒ spójność polityczną. Sekretarz stanu jest zatem wykonawcą konkretnej wizji polityki zagranicznej, nie zaś organem kompromisu między władzą
a opozycją.
Zgoła inaczej wygląda mianowanie Wysokiego Przedstawiciela.
Wybierany jest przez Radę Europejską za zgodą szefa Komisji, zaś sam
wybór musi zostać zatwierdzony przez Parlament Europejski. Nasuwa się tu
dość oczywista wątpliwość: czyją wizję polityki zagranicznej wdraża Wysoki
Przedstawiciel? Wykonawcą czyjego politycznego zamysłu jest ten organ?
Wybór przez Radę Europejską, co wynika ze składu Rady, jest siłą rzeczy
wyborem kompromisowym. To próba pogodzenia sprzecznych interesów
narodowych. Natomiast konieczność zatwierdzenia kandydatury przez Parlament Europejski wiąże się także z dostosowaniem nominacji do partykularyzmów partyjnych. Wydaje się, że tak skomplikowany system elekcji nie służy prowadzeniu długofalowej, spójnej polityki zagranicznej. Jest raczej próbą
adaptacji pozycji Wysokiego Przedstawiciela do bieżących zmian układu sił
wewnątrz wspólnoty.
Niezbędne jest uproszczenie tej zawiłej procedury.
Trzeba zaznaczyć, że Traktat Lizboński wprowadza instytucję tak zwanego Prezydenta Europy, czyli Przewodniczącego Rady Europejskiej. W myśl
art. 9b traktatu „Przewodniczący reprezentuje Unię na zewnątrz w sprawach
dotyczących wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa bez uszczerbku
dla uprawnień Wysokiego Przedstawiciela.” Zapis ten wskazuje na faktyczny
dualizm prowadzenia polityki zagranicznej w Europie.
Jest to bezcelowe. Inspirując się wzorcem amerykańskim, rozsądniejsze
byłoby hierarchiczne podporządkowanie Wysokiego Komisarza Prezydentowi Europy. Kandydat na to stanowisko winien być przedstawiany przez
Przewodniczącego na Radzie Europejskiej, zaś samo głosowanie odbywać się
zwykłą, a nie kwalifikowaną większością głosów. Usprawniłoby to wybór,
jednocześnie zdejmując ciężar szukania nienaturalnie daleko idących kompromisów. Odwołanie Komisarza byłoby natomiast arbitralną decyzją jego
zwierzchnika.
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Rozwiązanie to wiązałoby się oczywiście ze zmianą Traktatu Lizbońskiego i przyznaniem dodatkowych uprawnień Przewodniczącemu Rady Europejskiej. Konieczne byłoby nakreślenie nowego projektu dwuczłonowej europejskiej egzekutywy ‒ Komisji Europejskiej współdziałającej z „Prezydentem
Europy”. Sprawna delegacja obowiązków uczyniłaby z Wysokiego Przedstawiciela skuteczne narzędzie polityki europejskiej.
Analizując regulacje dotyczące tego organu, warto zauważyć, że jego
uprawnienia traktatowe są związane przede wszystkim z administrowaniem. Podporządkowanie Przewodniczącemu Rady Europejskiej odciążyłoby ten organ z nadmiernych obowiązków administracyjnych i wpłynęłoby
korzystnie na aktywność zagraniczną. Żaden z dotychczasowych Wysokich
Przedstawicieli nie może równać się z amerykańską sekretarz stanu Hillary Clinton, która podczas swojej kadencji odwiedziła aż 122 kraje. O ile aktywność przedstawicielki Stanów Zjednoczonych wydaje się być oczywista,
o tyle pasywność Wysokich Przedstawicieli jest niezrozumiała, biorąc pod
uwagę aspiracje Europy do odgrywania większej roli w polityce światowej.
Pewnym naturalnym ograniczeniem pozycji Wysokiego Przedstawiciela
względem sekretarza stanu jest duża autonomia pozostawiona państwom
członkowskim w kształtowaniu własnej polityki zagranicznej.
Jest to niewątpliwe, natomiast nie musi to rzutować na efektywność działania organu.
Unia Europejska, jako organizacja międzynarodowa, wymaga innej specyfiki swojego przedstawicielstwa za granicą. Przykładowo ‒ nie ma żadnych
zobowiązań militarnych.
W takim układzie Wysoki Przedstawiciel winien przede wszystkim stać
się stałym reprezentantem Unii Europejskiej w kontaktach z najbardziej prężnymi gospodarkami świata oraz z najbardziej wpływowymi organizacjami
międzynarodowymi.
Unia znacznie śmielej powinna wpływać na forsowanie swojego stanowiska w Organizacji Narodów Zjednoczonych. To ogromne pole aktywności dla
Wysokiego Przedstawiciela. Dwa państwa członkowskie mają przecież status
stałego członka w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Koordynacja ich stanowisk
mogłaby być istotną częścią działalności Wysokiego Przedstawiciela, służącą
realizacji unijnych celów na forum światowym.
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Współcześnie pozycja Wysokiego Przedstawiciela zaburzana jest również
przez brak faktycznie obsługującego go urzędu. Amerykański sekretarz stanu ma do dyspozycji cały departament stanu ‒ bezcenny z punktu widzenia
organizacji pracy i skuteczności działania organu.
Z drugiej strony, Wysoki Przedstawiciel wspomagany jest co prawda
przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych, natomiast jest to wsparcie
zupełnie niewymierne i nieporównywalne z dostępem do podporządkowanego organowi urzędu, jakim jest Departament Stanu.
Unia Europejska nie wymaga dziś zmian rewolucyjnych, lecz daleko idących usprawnień jej działalności. Przyhamowany przed laty proces integracji
europejskiej nie musi być równoznaczny z zarzuceniem przez Unię jej aspiracji
mocarstwowych, do których gospodarczo jest po prostu predestynowana. Niezwykle istotnym a zupełnie niedocenianym ogniwem jej funkcjonowania jest
stanowisko Wysokiego Przedstawiciela ds. Zagranicznych i Bezpieczeństwa.
Dzisiejszy Wysoki Przedstawiciel to siłą rzeczy niewolnik krępujących
kompromisów a nie wizjoner długofalowo kształtujący politykę europejską.
To w pierwszej kolejności administrator a nie skuteczny ambasador interesów unii na forum światowym. Wzorem dla jego działalności powinno być
funkcjonowanie amerykańskiego sekretarza stanu ‒ efektywnego wykonawcy zamysłu politycznego prezydenta.
Co zmieniłbym w Europie? Właśnie ten fragment naszej rzeczywistości.
Nie potrzebujemy radykalnych zmian. Dziś nie trzeba burzyć murów. Każdy
z nas musi sumiennie dokładać swoją cegiełkę do budowy wspólnego domu,
jakim jest Europa. Proponowana zmiana byłaby ważnym krokiem, aby dom
ten stał się jeszcze bardziej okazały.
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The need to reduce
wealth inequalities

Introduction
There are more and more noticeable income and property disparities between
a broad social group without any property and a small group of wealthy elites
that have huge financial assets and properties. A striking way to picture inequality in America was presented by a Dutch economist Jan Pen: “Imagine
people’s height being proportional to their income, so that someone with an
average income is of average height. Now imagine that the entire adult population of America is walking past you in a single hour, in ascending order of
income. The first passers-by, the owners of loss-making businesses, are invisible: their heads are below ground. Then come the jobless and the working
poor, who are midgets. After half an hour the strollers are still only waisthigh, since America’s median income is only half the mean. It takes nearly
45 minutes before normal-sized people appear. But then, in the final minutes,
giants thunder by. With six minutes to go they are 12 feet tall. When the 400
highest earners walk by, right at the end, each is more than two miles tall.”1
The problem of rising inequalities is two-dimensional. One dimension
is the income inequality and the second one is the wealth inequality. Although most of the studies and discussion concern the income inequality, the
wealth inequality is worth paying special attention because, as many examples and observations show, the distribution of wealth – including income
from capital – is much more concentrated than the distribution of income
1 The Economist (2011) The rise and rise of the cognitive elite, The Economist 1(22). Retrieved from:
http://www.economist.com/node/17929013 (19.03.2016).
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from labour.2 While the mechanism of inequality formation is well-known,
the mechanism of reducing the gap between rich and poor has not been well
examined and described. Therefore, this article is not only an attempt to diagnose the wealth inequalities in selected OECD countries, but also an attempt
to propose possible solutions to this problem, particularly by means of proper
tax system and capital taxation. The aim of this paper is to point out the need
for reducing wealth inequalities as well as to propose possible way to solve
this problem. The article is an attempt to verify the hypothesis that high and
still growing inequalities require a progressive capital taxation.
The choice of OECD countries selected for the analysis was limited due
to the availability of statistical data on wealth which is, in turn, related to
methodological difficulties associated with the size of private wealth. However, the selected countries represent both highly developed countries like the
United States and Germany, as well as emerging markets such as Central and
Eastern Europe countries (the Slovak Republic) and South Korea.
The analysis of wealth inequalities
The problem of inequalities has been studied by many prominent authors,
with respect to both: personal wealth as well as wealth of nations.3 The gap between rich and poor people was shaped in times past. Yet nowadays, despite
the democratization of political systems and the globalization of economies,
the chasm does not only persist but progresses and deepens. The process of
concentration of wealth by affluent social groups is supported by structural
economic changes and new trends in the functioning of developed market
economies. The first of these changes after World War II was a strengthening of the corporations and the internationalization process, which led to the
increasing importance of managers.4 Professor Joseph Stiglitz, a recipient of
the Nobel Memorial Prize in Economic Sciences in 2001 for his contribution to
the theory of information asymmetry, said that currently CEOs earn roughly
2 T. Piketty (2014), Capital in the twenty-first century, Harvard University Press, Cambridge, pp. 170–193.
3 T. Piketty (2014), Capital..., op. cit., A. Smith (2007), Badania nad naturą i przyczynami bogactw
narodów, PWN, Warszawa, J. Galbrait (1958), The Affluent Society, Mariner Books, New York.
4 J. Pietrzak (2012), Mechanizm kreacji bogactwa a nierówności dochodowe i majątkowe, “Challenges of
the global economy. Working Papers Institute of International Business University of Gdańsk”
No. 31, Gdańsk, pp. 872–874.

66

Małgorzata Twarowska

300 times more than workers, and the multiplier was formerly 20, 30. Any
increase in productivity does not justify such a change in relative wages.5 The
turn of the XXI century can be described as a “financial capitalism” initiated
by liberalization of the financial markets in the United States, the United Kingdom and other developed countries. The issues associated with the increasing
importance of the financial sector in the economy are defined as “financialization.” A characteristic feature of this phase is the increased importance of
capital markets, brokers and financial instruments. The poorer social groups
are not able to participate in capital operations and inevitably remain outside
the mechanism of getting rich.6 As pointed out by T. Piketty, in all known
society and in all times the least wealthy half of the population owns almost
nothing (generally little more than 5% of total wealth), while the top decile of
the wealth hierarchy owns a clear majority of what there is to own.7
The data presented in the figure 1 indicates the level of wealth disparities.
In all analysed countries the ratio is higher than 1, which indicates that most
people have low wealth compared to the mean. The highest disparities occur
in the US (7,25) and Netherlands (5,03). In Slovakia and Greece the ratio is
near 1, which means lower inequalities.

5 Forbes (2015), UECD: nierówności majątkowe rosną, Retrieved from: http://www.forbes.pl/oecdnierownosci-majatkowe-rosna,artykuly,194775,1,1.html (19.03.2016).
6 J. Pietrzak (2012), Mechanizm..., op. cit., pp. 876–878.
7 T. Piketty (2014), Capital..., op. cit., p. 239.

The ne ed to redu ce w ea lth i neq u a li t i e s

67

Figure 1. Wealth inequality: mean to median net wealth (ratio)* in selected
OECD countries* This indicator is a simple measure of wealth inequality.
As the median is the point at which one half of the population owns more
and one half owns less, the ratio mean to median will be higher than 1
when the mean net wealth will be higher than the median, reflecting the
situation where most households have low wealth compared to the mean
and a smaller number of households have wealth above the mean.

The analysis includes latest available data; for most of the countries it is for the year
2010. In case of Australia, Canada, Norway and United Kingdom the available data is
for the year 2012, and in the case of South Korea available data is for 2013.

Source: Personal elaboration based on OECD Statistics database.
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The value of non-financial assets of households per capita is different in
every country. In the case of the OECD countries publishing their data, the
highest value of properties owned by households in 2011 was recorded8 in
France (USD 63 872), Denmark (USD 61 262) and Germany (USD 58 720),
whereas the least expensive apartments were observed in Poland (USD 5 818),
Japan (USD 21 630) and Estonia (USD 24 630).9 There are also differences in
housing standards which may be measured inter alia by the share of dwellings without basic facilities and the number of rooms per person. The best
housing conditions in the OECD countries in terms of the former criterion are
present in the Netherlands, Spain and Sweden, where the share of apartments
without essential facilities is lower than 0.1%, whereas the worst conditions
are in Turkey (12.7%), Chile (9.4%) and in Estonia (8.6%). In the case of the
latter criterion i.e. the number of rooms per person, the best conditions are in
Canada (2.5), Australia, Belgium, New Zealand and the United States (2.3),
and the worst in Poland, Mexico and Hungary (1).10
Significant inequalities exist in terms of accumulated wealth: the 10%
wealthiest people in the US own assets worth more than three times higher
than the entire assets owned by 90% of the population (Figure 2). Moreover
1% richest people in the US own more than 36% of the total wealth. It is the
largest wealth gap among developed countries. Although in all examined
countries there are wealth inequalities, the differences between countries are
important. The highest concentration of wealth occurs in developed countries
such as the US, Austria, Netherlands and Germany, while in countries such
as the Slovak Republic and Greece the 1% richest people own less than 10% of
wealth and the 10% of richest people own less than 40% of total wealth.

8 United Kingdom (92 831 USD) – value includes lands with dwellings.
9 OECD (2014), National Accounts at a Glance 2014, OECD Publishing, p. 78.
10 OECD, Statistics database, http://stats.oecd.org.
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Figure 2. The share of wealth owned by the 1% and 10%* wealthiest people
in selected OECD countries

* The analysis includes latest available data, for most countries year 2010. In the case of
Australia, Canada, Norway and United Kingdom the available data are for the year 2012.
The share of the top 1% refers to share of wealth owned by the 1% wealthiest people
in the population and the share of the top 10% refers to share of wealth owned by the
10% wealthiest people in the population.

Source: Personal elaboration based on OECD Statistics database,
http://stats.oecd.org, 20.03.2016.
As figure 3 shows, since the 1980s the largest wealth grew much faster than
average wealth. Between 1987 and 2013, the number of billionaires per 100
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million adults rose from 5 to 30, and their share in aggregate private wealth
rose from 0.4% to 1.5%.
Figure 3. Billionaires as a fraction of global population and wealth 1987-2013

Source: (Piketty 2014: 306).
Capital income (dividends, interest, etc.) has a much higher degree of inequality than income from work. As a result, differences in the distribution of financial assets are greater than the differences in the distribution of non-financial
assets. But the biggest differences in wealth distribution concern the inherited
assets.11 It should be noted that inequality of income from capital may be greater than inequality of capital itself if individuals with large fortunes somehow
manage to obtain a higher return than those with modest to average fortunes.12
The share of capital income in total disposable income is presented in figure
4. The relative largest income from capital has been observed in Canada and
France, where the share of capital income in total disposable income is larger
than 10%. The smallest share of capital income is in Slovakia.

11 Davies J.B., Shorrocks A.F. (2000), The Distribution of Wealth, [in:] Atkinson B., Bourguignon F.
(ed.), Handbook of Income Distribution, Volume 1 (2000), pp. 664–666.
12 T. Piketty (2014), Capital..., op. cit., p. 175.
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Figure 4. The share of capital income in total disposable income in selected
OECD countries (in %)

The analysis includes latest available data, for most countries year 2012. In the case of
Canada the available data are for year 2011. No data for Korea and United Kingdom.

Source: Personal elaboration based on OECD Statistics database.
Conclusions
The huge and still growing wealth inequalities require instruments which
might reduce this phenomenon. One of the proposals is cumulative taxation
of both financial and non-financial wealth.
Income from capital is taxed to a much lesser extent than income from
work. Capital income is even frequently completely exempted from tax. High
and still deepening wealth inequalities demands the capital taxation. Moreover, I believe this tax should be progressive.
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Income from work is not always the right measure of ability to pay taxes,
especially if it concerns the most wealthy people, who receive huge income
from capital (man of leisure).
At the same time, the international tax competition and the desire to attract
foreign investors and foreign capital provokes legislators of many countries
into lowering taxes on capital income or completely exempt the capital from
tax. All that contributes to the concentration of wealth in the hands of the
wealthiest people in the world as well as to deepening social inequalities.
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Edukacja kluczem do
rozwoju Europy

Mając za sobą lata edukacji, zdaną maturę oraz ukończone studia pierwszego
i drugiego stopnia a także zdobyte doświadczenia związane z edukacją za
granicą, zauważam znaczące różnice w faktycznym poziomie wykształcenia
między absolwentami uczelni wyższych w poszczególnych krajach Europy.
Czy tytuł magistra w Polsce i magistra w Austrii naprawdę poświadcza taką
samą zdobytą wiedzę? Moim zdaniem nie. Chociaż program studiów, liczba
godzin i punktów Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS) wskazuje na to, że są porównywalne, można odnieść wrażenie, że jakość kształcenia zachodnich ośrodków naukowych jest znacznie wyższa.
W moim odczuciu wschodnia część Europy, uwzględniając w tym między
innymi Polskę, Czechy, Słowację czy Ukrainę, pod względem jakości kształcenia odstaje na tle pozostałych krajów starego kontynentu. Dlaczego? Studenci zachodnich ośrodków kształcenia mają dostęp do znacznie większych
zasobów wiedzy, w tym światowej klasy wykładowców. Uczelnie są bardziej
elastyczne i otwarte na potrzeby studentów, a biblioteki lepiej wyposażone.
Ponadto ośrodki naukowe oferują wiele udogodnień, takich jak swobodę doboru terminu zajęć i fakultetów czy też naukę on-line.
To właśnie podniesienie poziomu wykształcenia wśród społeczeństwa
krajów postsocjalistycznych oraz jego ujednolicenie względem całego kontynentu uważam za znaczącą kwestię dla dalszego rozwoju Europy. W mojej
ocenie konieczne są zmiany w dotychczasowym programie kształcenia. Należy rozpocząć od wprowadzenia obowiązkowych zajęć praktycznych lub specjalnych kierunków studiów o profilach praktycznych, na których wykładać
będą nie tylko dydaktycy ale również praktycy branży. Ich wiedzę, popartą

75

latami pracy i doświadczeń, uważam za nieocenioną. Zajęcia powinny odbywać się z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych,
sprawdzających nabyte umiejętności, wiedzę teoretyczną oraz kreatywność
studenta.
Uczelnie wyższe, zrzeszając tak liczną grupę studentów, mają wyjątkowy wpływ na rozwój ich umiejętności i zdobywanych kompetencji. Powinny
zatem wprowadzić w ramach zajęć fakultatywnych kursy i szkolenia, których ukończenie poświadczałby certyfikat. Połączenie ukończonych studiów
o profilu praktycznym i popartych certyfikatami szkoleń (np. z zakresu znajomości języków obcych czy programów komputerowych) znacząco ułatwiłyby studentom odnalezienie się na rynku pracy ‒ nie tylko w kraju lecz także
za granicą.
Moim zdaniem ważną zmianą jest także rozszerzenie działalności i zwiększenie finansowania programów wymiany międzynarodowej (m.in. Erasmus), tak by jak najwięcej chętnych mogło skorzystać z możliwości wyjazdów studyjnych. Decyzję dotyczącą podjęcia rekrutacji na Erasmusa znaczna
część studentów uzależnia od wysokości przyznawanych środków. Często
nie wystarczają one na pokrycie kosztów utrzymania. Dlatego też w wielu przypadkach studenci rezygnują z wyjazdu, a tym samym z możliwości
sprawdzenia i poprawy znajomości języków obcych, nawiązania nowych
znajomości czy zdobycia ważnego doświadczenia życiowego.
Studia to czas, który powinien być poświęcony na naukę, zdobywanie nowych umiejętności oraz podjęcie pierwszych kroków zawodowych. Z kolei
uczelnie wyższe powinny stworzyć optymalne warunki, w których studenci
będą mogli rozwijać się w wybranych przez siebie dziedzinach. Moim zdaniem Europa powinna dążyć do rozwoju wschodnich ośrodków kształcenia.
Drzemie w nich wysoki potencjał. Wyższy poziom kształcenia w Europie to
przede wszystkim szansa na rozwój nowych technologii a tym samym na rozwój europejskiego rynku pracy.
Zaproponowane przeze mnie zmiany w europejskim systemie kształcenia
na poziomie studiów wyższych oparłam przede wszystkim na dążeniu do
sytuacji, w której pięcioletnie studia (licencjackie i magisterskie) będą dobrym
startem dla absolwenta na rynku pracy ‒ z praktycznymi umiejętnościami
oraz znajomością języków obcych poświadczonych certyfikatami. Korzyści są
obopólne, zarówno dla absolwentów jak i potencjalnych pracodawców.
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Europe – too much at stake

The pursuit of management efficiency
To all the European authorities, political parties and people responsible for
managing the EU. It is time to understand that behind every decision, agreement or regulation there is a set of cold and hard numbers called people. People, who are paying your salaries and privileged lifestyles with their taxes. The
minimum governors could do is to try to be faster decision-makers and work
more efficient, because this will definitely lead to more democratic Europe.
For eight years the global crisis has been having a harmful impact on the EU
economy. Most of the things that were urgent during the crisis still remain urgent today. This shows lack of management, huge bureaucracy and inefficiency
of the EU institutions. Citizens’ trust in their leaders is about to collapse.
People trust actions more than words and the citizens are starting to question the ability of their leaders to make the right decisions. That’s why current trust placed in our governors is dangerously low and political elites are
subject to strong criticism.
Europe is still suffering the consequences of the crisis. Zero or slow economic growth, high unemployment in the periphery countries, increasing inequality and youth unemployment rate are some of them.
Europe! The house is on fire(d)!
We can see that the EU economy is slowly recovering or giving signals of willingness to recover. In my opinion this is just an illusion of recovery. Growth

79

rates for most EU countries are rather lower than higher, if not negative. Stock
markets are very sensitive and overreacting every time there is an announcement of poor performance.
Unemployment is one of the biggest problems the EU is facing. Especially
among young people where the numbers are extremely devastating: (19,4%)1
of young Europeans are looking for a job. This number is much higher if we
take the young unemployment rate of the periphery countries like Greece
(48,9%)1 or Spain (45,3)1 from February 2016.
Politicians may only see numbers but behind the numbers there are families, fathers and mothers. Not only young people need help to get a job, but
also people in their 50s who, after 25 or 30 years of working, deserve another
opportunity. People are trying to be someone they used to be before the crisis.
Youth unemployment rate has reached dramatic levels. Everyone knows
someone who has obtained university degree but cannot find their first job.
In Europe, 19,4% of youth is unemployed. Mario Draghi, the President of the
ECB, recently named this issue “tragic”. The truth is that such high unemployment rate is harming not only the economy but also the social harmony,
creating the risk of the so-called “lost generation.”
Every stick has two ends, there are candidates who lack the experience required for a given job and there are candidates who do not have the required
knowledge, and very often they lack both. EU authorities have done a lot
and some progress is visible, especially if we compare the current situation to
what was happening during the main wave of the crisis. According to Mario
Draghi, we cannot risk to create a lost generation in Europe, as it is unacceptable morally as well as economically for a society aiming to be the most
advanced civilization in the world.
The main problem is that young people cannot find a way to afford economic independence from their parents and transition to the adulthood. It is
a significant change, compared to the previous generations that had a wealth
legacy. This generation is, sadly, born with debt. Most of the young people still
live at home and struggle to get a decent job or, in some countries – any job.
This is not an issue that can be fixed as fast as snapping our fingers, but I believe there are solutions or at least measures that can help to improve this situation. What I am sure about is that increasing poverty among young generation
will help neither the EU, nor the economical perspective or the pro-EU ideas.
1 http://www.statista.com/statistics/266228/youth-unemployment-rate-in-eu-countries/
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The European Union’s economic challenge
Looking at the EU economical improvements, there is still an investment gap
of €300 billion compared to pre-crisis investment level. This gap has an substantial negative impact on the EU’s potential long-term growth. The good
side of this is that the solution for the problem is already created. It involves
the institution, the European Investment Bank (EIB) and the tool, the European Fund for Strategic Investments. This is a great starting point but the
amounts managed are insignificant compared to the gap mentioned before.
A good move would be to encourage the EIB to work on the recovery of the
investment gap, always focusing on the creation of a more efficient Europe.
EIB should support the countries where credit and trade are stuck, investing independently in these countries. The support given to the weak investment flows among the EU countries could help to improve the poor productivity and weak growth prospects of certain EU countries.
After critical analysis of current situation, I would like to propose four
recommendations. Please be aware that these recommendations will not create any economic revolution in Europe, but I believe they would contribute to
achieving improvement.
Enhance productivity – Reduce debt / Love – Hate Relationship
Is it possible to slow down and accelerate at the same time? Countries with
large public foreign debt are damaged by the crisis, and most of the times are
forced to “absorb” from their citizens in order to meet the requirements imposed by their debt holders. At the same time, these countries are generally
suffering from poor job creation, low productivity together with low competitiveness and the need to improve their business environment. They need to
invest in public and private equities to be able to resolve these problems. What
I would recommend is to find an adequate balance between these issues.
On the other hand, countries with current account surpluses should take
measures to channel the excess of savings to help the countries with economical problems. A program, where countries with account surpluses would
invest in other EU countries that need investments should be launched. Of
course this would not come for free but in conditions more convenient than
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high interests or short term borrowing timeframe. Europe needs to start looking for win-win situations between countries, if not, the “European dream”
can be in danger.
Labor reforms to boost job creation must remain a top priority
This solution should be a top priority for the EU officials until the unemployment rate is low in every country. In order to achieve it, I would recommend
an implementation of labor reform that would establish flexible labor contracts. Good solution for companies is also to be obliged to have continuous
improvement projects and skills improvement programs for their employees.
To combat high unemployment governments should create plans of reintegration of unemployed citizens into the job market. At the same time they
should encourage people to work by lowering tax wedge to the level where
it is better to work than receive money from the National Unemployment
Insurance.
To combat the youth unemployment governments should make sure that
young people are possess at least the minimum of skills required by companies. Additionally, it should be mandatory for companies to have a minimum
amount of interns based on the company’s size. Every company, despite their
financial situation, should hire certain amount of interns to be compliant with
the law. This would link universities with the private sector, pulling down the
biggest barrier that young people are facing nowadays, that is, lack of working experience.
Personally, I am sure that only through close collaboration between companies and young adults development of their skills and employability can
be achieved. If we do not want to lose a whole generation we must effectively
force companies to employ young people, and not leave it for tomorrow because yesterday was already late. So please, act now.
Europe, tax hell & asymmetric fiscal effort
First part of the recommendation is to lower the taxes. For me, the EU is the
synonymous with tax hell. Without it, companies would not spend millions
on lawyers designing tax avoidance strategies. Even inside the EU there is an
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unfair tax rate competition allowed by EU regulations, e.g. between countries
like Ireland and Lichtenstein.
Much is currently being done but equality principles must be implemented, and no EU country should be allowed to offer any tax benefit compared
to any other EU country. Unification of taxes must be implemented to avoid
tax evasion epidemic.
The EU must improve and balance the fiscal effort across countries. Especially in the ones that were devastated by the financial crisis, the tax effort of
their citizens creates big discrepancies between taxpayers and government.
Banks – lowering the too big to fail risk
I believe that if some of the above-presented solutions where implemented,
the reduction of banks’ non-performing loans and improvement of insolvency, one being the consequence of the other, would be noted. As for banks, I
would suggest they should start deleveraging and focusing on Fintech. European periphery countries’ taxpayers are tired of paying for banks’ bailouts.
Banks need to be much more careful than ever before, because if they collapse,
it is highly probable that citizens will not want to bail them out this time.
Due to the low interest rate imposed by ECB and the intervened sovereign
bond market, Europe has become a hostile area for banks – a place where their
business models are struggling. Fintech industry is eating big parts of the core
banking business and payments, lending, investing are just some examples.
Personally, I think it is a good opportunity for governments to encourage
small companies to dispute some business parts of the banks in order to lower
the so called “too big to fail” effect/pressure.
Conclusion
Yes, clearly the European Union is in need of sweeping changes.
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Ogólnoeuropejski system
rejestracji uchodźców sposobem
na migracyjny kryzys

Koniec XX i początek XXI wieku był dla Europy niesamowicie dynamicznym okresem. Zwiększenie znaczenia Unii Europejskiej, zacieśnienie relacji
między państwami, które jeszcze kilkadziesiąt lat wcześniej toczyły ze sobą
wojny, zniesienie granic między członkami strefy Schengen, rozwój nowych
technologii, wzrost innowacyjności europejskich przedsiębiorstw czy też
znaczne przyspieszenie gospodarcze to tylko promil z wydarzeń i faktów,
które miały pozytywny wpływ na Europę w ciągu ostatnich 25 lat. Niemniej
Europa ostatniego ćwierćwiecza to nie tylko wzloty i sukcesy. To również
dotkliwe porażki i upadki, takie jak kryzys ekonomiczny, który zaczął się
w 2008 roku. To także znaczący wzrost ataków terrorystycznych czy niekontrolowany napływ imigrantów. I choć każda z wyżej wymienionych porażek
była dla Europy bardzo dotkliwa, to wydaje się, że właśnie napływ imigrantów może być dla Europy najbardziej brzemienny w skutkach.
Migracja ludności nie jest Europie obca. Towarzyszyła od początków jej
historii. Począwszy od ekspansji kolonialnych między XVII a XVIII wiekiem,
przez przymusowe migracje w okresie II wojny światowej, na politycznych
i ekonomicznych migracjach kończąc. Obecnie najczęstszym rodzajem przemieszczania się ludności w Europie są migracje ekonomiczne i wojenne.
I choć proceder ten trwa od wielu lat, to w latach 2014–2016 przybrał znacząco na sile. Do tego stopnia, że władze krajów, do których najczęściej zmierzają uchodźcy oraz krajów, którymi wiodą szlaki migracyjne, nie są w stanie
sobie z tym problemem poradzić. Główną przyczyną drastycznego wzrostu
liczby przemieszczających się ludzi jest konflikt zbrojny w Syrii. Dla większości Syryjczyków ucieczka przed wojną jest jedyną możliwością uchronienia
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siebie i najbliższych od utraty życia. Jednak dla pewnej części Syryjczyków
to pretekst do sprytnego przedostania się do tych krajów, w których panują
wyjątkowo korzystne warunki ekonomiczne i socjalne.
Pod koniec 2015 roku napływ imigrantów był spotęgowany do tego stopnia, że niemieckie władze zaczęły wpuszczać do swojego kraju osoby bez
dowodów tożsamości i innych dokumentów. Tego typu działanie niesie za
sobą wiele negatywnych konsekwencji. Umożliwia przedostawanie się terrorystów na teren unii oraz wyłudzanie świadczeń socjalnych przez osoby
rejestrujące się w kilku lub nawet kilkunastu obozach dla uchodźców. Bez
dokumentów nie ma możliwości wyciągania wobec tych ludzi prawnych
konsekwencji za drobne przestępstwa. Jak donoszą zagraniczne media, na
granicy turecko-syryjskiej można kupić podrobiony paszport syryjski już za
200 dolarów 1. Takie osoby z łatwością mogą przedostać się do Europy i starać
o azyl w jednym z krajów unijnych. Na przestrzeni najbliższych kilku lub kilkunastu lat konsekwencje społeczno-ekonomiczne tych działań mogą okazać
się tragiczne w skutkach. Dlatego uważam, że niezbędne jest uszczelnienie
granic Unii Europejskiej i wprowadzenie ujednoliconego systemu rejestracji
osób chcących przyjechać na teren państw członkowskich ‒ niezależnie od
dowodów tożsamości przedstawianych przez te osoby. Rejestracja taka miałaby polegać na pobraniu od takich osób odcisków palców, zrobieniu zdjęcia
oraz wpisaniu wszystkich możliwych informacji do ogólnoeuropejskiej bazy
danych. Dostęp do niej miałoby każde państwo. Umożliwiałaby weryfikację
tożsamości uchodźcy.
Niemieckie władze, zdając sobie sprawę z narastającego problemu imigracyjnego, wprowadziły na początku 2016 roku jednolite dowody tożsamości dla imigrantów starających się o status azylanta lub uchodźcy w Niemczech. W ślad za nimi powinna podążyć cała Unia Europejska. Osoby, które
otrzymałyby taki dokument, zobowiązane byłyby do udostępnienia swoich
odcisków palców oraz skanu twarzy do jednej, europejskiej centralnej bazy
danych. Musiałyby to zrobić jeszcze na granicy państwa ‒ pierwszego po
wjeździe na teren Unii Europejskiej. Tak zorganizowana rejestracja dawałaby podstawy do wyciągania późniejszych konsekwencji wobec osób, które
wykorzystują i oszukują państwa europejskie oferujące im pomoc. Brak przy
1 https://www.washingtonpost.com/world/europe/migrants-are-disguising-themselves-assyrians-to-gain-entry-to-europe/2015/09/22/827c6026-5bd8-11e5-8475-781cc9851652_story.html
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sobie dokumentów nie stanowiłby zasadniczego problemu. Personalia (nawet
sfałszowane w momencie rejestracji) zostałyby zweryfikowane na podstawie
odcisków palców a duplikat dowodu mógłby zostać wydany niezwłocznie.
Koszty takiego programu, mimo że byłyby znaczące, nie powinny być barierą nie do pokonania. Jak pokazują wydarzenia z marca 2016 roku, Unia
Europejska jest gotowa przeznaczyć znaczne sumy na zażegnanie kryzysu
(chociażby poprzez przekazanie Turcji 6 miliardów euro w zamian za przyjęcie imigrantów, którym odmówiono azylu lub tym, którzy na teren Unii
dostali się nielegalnie). Podstawą do wprowadzenia takich zmian są art. 79
i 80 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej2.
Wydaje się, że oprócz zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego (a ściślej mówiąc konwencji genewskiej), państwa europejskie mimo
wszystko gotowe są nieść pomoc wszystkim tym, którzy cierpią i tej pomocy
potrzebują. Co do słuszności niesienia pomocy uchodźcom w Europie nie ma
żadnych wątpliwości. Natomiast w celu ustabilizowania sytuacji na Starym
Kontynencie i zapobieżenia rozrastającemu się kryzysowi migracyjnemu, Europa powinna wprowadzić znaczące zmiany w polityce imigracyjnej. Należy
pamiętać, że skutki społeczno-ekonomiczne bierności w działaniach na rzecz
ustabilizowania sytuacji mogą okazać się największym podatkiem, jaki przyjdzie nam zapłacić. Weryfikacja i kompleksowa rejestracja w scentralizowanej
europejskiej bazie danych wszystkich osób, chcących otrzymać pomoc, powinna być podstawą do kolejnych działań podejmowanych na rzecz niesienia
pomocy osobom z państw ogarniętych wojną.

2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
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Wysokości wynagrodzeń w Polsce
na tle krajów Unii Europejskiej

Prawo do otrzymywania minimalnego wynagrodzenia za pracę znajduje
swoje podwaliny w Konstytucji art. 65 ust.4. Konstytucja Rzeczpospolitej Polski w pewien sposób narzuca ustawowo regulację minimalnego wynagrodzenia1. Ustanowienie i utrzymywanie płacy minimalnej nie jest rozwiązaniem
systemowym i nie chroni klasy średniej będącym kołem zamachowym naszej gospodarki, przed nieustannym drenażem. Najczęściej zarzucanymi niedoskonałościami płacy minimalnej jest spłaszczenie wynagrodzeń, spadek
konkurencyjności przedsiębiorstw, czy zwiększenie sztywnych wydatków
budżetowych2. Według Andrzeja Sadowskiego wiceprezydenta Centrum im.
Adama Smitha system podatkowy i machina biurokracji w Polsce nie sprzyjają pracy, dobrobytowi i wyższym wynagrodzeniom. Rozwiązaniem problemu jest zwiększenie swobody gospodarczej3.
Celem pracy jest wskazanie dysproporcji średniej płacy w Polsce względem pozostałych krajów Unii Europejskiej, oraz implementacja czynników
wpływających na relatywnie niski wzrost płac. Średnie koszty wynagrodzeń
w Polsce w sektorach niefinansowych są niższe od średnich wynagrodzeń
w państwach Unii Europejskiej. Największa dysproporcja w kosztach
wynagrodzeń dotyczy sektora działalności profesjonalnej i naukowej (różnica
29,5 tyś. EUR na zatrudnianą jednostkę w skali roku), przetwórstwa przemysłowego (25,4 tyś. EUR na zatrudnianą jednostkę w skali roku). Obecna
sytuacja może przyczynić się do materializacji ryzyka wzmożonego odpływu
kapitału ludzkiego za granicę4.
1 E. Musiałowicz Zagdnienie pracy i wynagrodzenia za pracę w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997, s. 79.
2 W. Michałek, Płaca minimalna szkodzi rynkowi pracy (2013), Dziennik Gazety Prawa nr 111, 10.06 s.A4.
3 J. Ceglarz Pięć faktów o zarobkach w Polsce. Unijną średnią dogonimy za 30 lat, z dnia 24.04.2016.
4 Eurostat , Labour cost leve, z dnia 25.04.2016.
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W poszukiwaniu nowych rynków pracy inwestorzy decydują się na lokowanie klastrów przemysłowych w regionach o niższych kosztach pracy. Do
niedawna czynnik ten według Ministerstwa Gospodarki, był decydującym
w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej Polski5.
Średnie koszty pracy w państwach Unii Europejskiej oscylują w granicy
24,5 EUR za godzinę i są niemalże trzykrotnie wyższe niż średnie koszty pracy w Polsce, 8,2 EUR za godzinę (Wykres 1).
Wykres 1. Koszty pracy w przedsiębiorstwach niefinansowych w krajach
Unii Europejskiej w roku 2014 (Euro za godzinę pracy).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Eurostat, Labour cost level.
5 M. Hajec Koszty pracy w Polsce na tle Unii Europejskie, Sedlak&Selk z dnia 10.08.2015.
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W analizowanym okresie koszty pracy w Polsce zrosły zaledwie o 4%.
Średni wzrost kosztów pracy w przedsiębiorstwach niefinansowych w Unii
Europejskiej był dwukrotnie wyższy niż w Polsce, oscylował w granicy 8%.
Najwyższe wzrosty zanotowano w Norwegii (54,6%), Danii (42%), Belgii
(41,1%). oraz Szwecji (40,2).
Wykres 2. Zmiana kosztów pracy w przedsiębiorstwach finansowych lata
2000–2014.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Eurostat, Labour cost level.
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Analizując pozapłacowe koszty pracy należy mieć na uwadze elementy
składowe kosztów. Aktualnie do kosztów ponoszonych przez pracodawcę
zalicza się:
•
•
•

składka emerytalna,
składka rentowa,
składka chorobowa;

Dodatkowo w badaniu zostały ujęte koszty szkoleń zawodowych, oraz
inne wydatki (koszty rekrutacji, wydatki na odzież roboczą, pozostałe subsydia). Niskie koszty pracy stwarzają ryzyko niedostatecznego wyszkolenia
polskich pracowników i gorszej pozycji na europejskim rynku pracy.
Pomimo relatywnie niskich kosztów pracy w Polsce, wydatki pozapłacowe okazują się najbardziej dotkliwymi dla mikro i małych przedsiębiorstw.
Sytuację można w łatwy sposób wyjaśnić, biorąc pod uwagę fakt, że różnica
w poziomie rozwoju gospodarki oraz poziomie zamożności społeczeństwa
pomiędzy Polską a kluczowymi krajami Unii jest znacząca. Dzieje się tak
ze względu na niskie koszty godzinowe pracy w Polsce. Przykładowo w Belgii koszty pozapłacowe stanowią 31% całkowitych kosztów (Wykres 3), czyli
ponad dwukrotnie więcej niż w Polsce. Jednak pozostałe 69% przypadające
na koszty wynikające z wynagrodzenia brutto w Belgii daje ok. 27,01 EUR,
w Polsce natomiast pozostałe 82% to tylko ok. 6,16 EUR6.
Wykres 3. Udział narzutów w kosztach wynagrodzeń, w ujęciu procentowym.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Eurostat, Labour cost level.
6 M. Mozelowski Koszty pracy w Unii Europejskiej w latach 2008–2012, Sedlak&Sedlak, z dnia 24.09.2013.
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W ramach wynagrodzeń gotówkowych można wyróżnić wiele składowych
ze względu na tytuł płatności, oraz sposób wyliczania wynagrodzeń. W literaturze wyodrębnia się wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, obejmujące płatności z umów cywilnoprawnych. Wynagrodzenia osobowe można podzielić
na wynagrodzenie podstawowe składające się m.in. z dopłat, premii, nadwyżek akordowych, oraz wynagrodzenie uzupełniające (np. deputaty i ryczałty).
Z danych Eurostatu za rok 2011 wynika, że Polska na tle pozostałych
państw członkowskich Unii Europejskiej miała niższe wskaźniki partycypacji
kosztów osobowych w ogólnych kosztach wytworzenia. Jedynie w sektorze
wydobywczym udział kosztów osobowych był wyższy od średnich kosztów
osobowych dla państw Unii Europejskiej, różnica wyniosła 17,3 p.p.
Rentowność operacyjna polskich przedsiębiorstw w sektorze niefinansowym według sekcji w analizowanym okresie była wyższa dla większości
obszarów biznesowych. Największą różnicę odnotowano dla przemysłu wydobywczego i górniczego (9,3 p.p.), informacji i komunikacji (9,5 p.p.) oraz
konserwacji i napraw komputerów (8,7 p.p.). Jedynie sektor związany z obsługą rynku nieruchomości cechuje się niższą rentownością, niż w pozostałych krajach Unii Europejskiej (-22,9 p.p.)7.
Problemem w Polsce jest niski poziom wynagrodzeń, który nie znajduje
uzasadnienia w kosztach pracy, czy rentowności przedsiębiorstw. Nie istnieje
prosta zależność między tymi czynnikami. Na poziom płac w Polsce ma natomiast znaczący wpływ relatywnie niskie PKB per capita, będący podstawowym miernikiem rozwoju gospodarczego danego państwa. Średnia wielkość
PKB per capita w Unii Europejskiej jest wyższy niż w Polsce o około 30%8.
Chcąc zwiększyć wzrost PKB, a tym samym przyczynić się do wyrównania
poziomu płac do standardów europejskich należy zachować zasady gospodarki wolnorynkowej. Rozwiązaniem jest interwencjonizm państwa, jedynie
w zakresie wsparcia polskich przedsiębiorstw. Należy zapewnić polskim
firmom wsparcie dyplomatyczne w ekspansji na rynki międzynarodowe.
Ważnym aspektem jest skoordynowanie instytucji eksportujących dobra, aby
zapewniały kompletną obsługę eksporterów. Konieczne jest wprowadzenie
ulg na B&R, oraz możliwość zwiększonych odpisów podatkowych z tytułu
wydatków na B&R.
7 Eurostat, Annual detailed enterprice statistic for industry, z dnia 25.04.2016.
8 Eurostat, Glossary: European system of national and regional accounts (ESA 2010), z dnia 25.04.2016.
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Making aviation
profitable again

It is difficult to talk about change in Poland without changing Europe and vice
versa. Poland is an integral component of the European Union and, regardless
of the disputed idea of two-speed Europe (Eastern and Western), both heavily influence and depend on each other. Polish aviation is a peculiar topic.
While in most of the European countries aviation industry expanded on both
international and domestic level after 1989 following the fall of communism
and opening of the eastern markets, it dwindled in Poland. From a profitable
industry aviation turned into a headache. Year by year, airports like the one
in Lodz continue to make losses while those built recently, as in the case of
Radom, are objects of ridicule. Problems are deeply ingrained in the understanding of the nature of aviation. After all, airports do not “fly” and increasing merely their capacity cannot affect the demand side of the business. The
demand side is where we should be looking for solutions, and fortunately
there is an extensive expertise in redefining the approach of generating and
accommodating demand for air transportation in Europe. Small Air Transport (SAT) offers a solution through addressing the issue of growing car ownership and zero emission targets. Capturing a proportion of car passengers
by the small aircraft industry would revive airports offering an additional
transportation mode to European cities. Flightpath 2050 Europe’s Vision for
Aviation strategy’s goal is that 90% of travelers within Europe will be able to
complete their journey door-to-door within 4 hours.
SAT system will employ between 4- and 19-passenger aircrafts aiming
at the segment of the transportation market that is not served by scheduled
flights or railway connections, Consequently, the problem of road congestion
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will be effectively alleviated. Accessibility of the European airports (95% of the
EU population within a distance of 40km or less) is already sufficient to implement SAT without infrastructural investments in airports. Through coordinated national and cross-border transportation demand management within
the EU it will be possible to redistribute the demand across the available airports and boost air travel in the less frequently used airports, thereby putting
an end to their unprofitability. Travelers will choose the transportation mode
that minimizes costs generation including travel and time costs. In its study
on the SAT cost structure the European Personal Air Transportation System
(EPATS) found that on distances over 200 km SAT is more cost-effective than
car transportation, and that by 2020 up to 7% of car travel could be shifted to
small air travel adding over 40 million new flights per year. This gives scope
for development for regional transportation-related businesses linked to the
airports. Currently, airports with low numbers of flights per day fail to realize
their potential and struggle with empty office spaces and overemployment
which cannot be reduced due to binding employment contracts at the airports
which are, in turn, linked to the European development funds. SAT lies at the
junction of transportation - it employs an already existing infrastructure network and bridges it with increasing transportation demand simultaneously
addressing environmental aspects of congestion and gas emissions.
SAT is a particularly interesting system for Poland due to its geographic
location, as it offers easy reach to the largest transportation demand centers in
Europe (Figure 1, EPATS 2011).
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Figure 1. European transportation demand centers (largest in circles), EPATS 2011

According to the Aviation Institute in Warsaw, the implementation of
SAT in this decade is realistic. However, there is a series of steps necessary
to accommodate the demand for transportation. It requires ground up works
and that is why Polish Ministry of Development and Ministry of Infrastructure and Construction (both deal with the topic of aviation) should invest in
a thorough research on how SAT can operate in and from Poland to the neighbouring countries. It is essential to evaluate which airports are the most capable of managing transportation. This can be done effectively by launching
a probe in form of a research project in which a sample SAT model would be
implemented on a few Polish airports. This would allow to assess the demand
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in the CEE region, how Polish airports can tap into the stream of European
travelers, and, last but not least, point out the limitations of the current transportation demand system (TDM). TDM as a tool is widely developed in the
‘Old Europe’ whereas in Poland the aviation suffers from a complete lack of
comprehensive management programs oriented towards the aviation industry. The ministries in cooperation with polytechnics, universities and the aviation industry need to develop an education scheme in the area of TDM that
will provide proficient brokers and managers to the domestic market who
are able to optimize transportation in the CEE region. Currently one of the
greatest problems is the lack of communication between the academia and
the business, as the content offered by the former and the needs of the latter
do not correspond with each other. This results in inadequate education and
workers who can’t satisfy the requirements of the labor market. Initiatives
such as the cluster of Piaggio, Evektor, PZL Mielec, Grob, and Diamond show
that SAT has a rock solid R&D and construction foundation. Unfortunately,
little attention is dedicated to the issue of the demand side.
Poland has an opportunity to become a leader in management on the
transportation market – first in the CEE region and later also in the Old Europe. Geographic location, connectivity between airports and transportation
networks and extensive SAT expertise provide a strong basis for implementation of the system. In order to kick-start SAT in Poland three parties need to
come to work together, namely: the academia, aviation industry and appropriate government agencies. The synergy combined with the redefined model
of management in aviation can bring Poland to leadership in the region with
airports being no longer a headache but a panacea for weakening economic
growth and congestion problems.
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Raz jeszcze o problemie
wieku emerytalnego

Problem wieku emerytalnego i zabezpieczenia społecznego był już wielokrotnie
poruszany. Obecnie został zastąpiony innymi, bardziej bieżącymi problemami.
Warto w tym miejscu pamiętać o tak zwanej macierzy Eisenhowera. Uczy
ona, że często sprawy najbardziej istotne rzadko kiedy są pilne. Bardzo często
zaś wymagają zmian, których nie da się przeprowadzić „od ręki” i potrzeba
na nie stosunkowo dużo czasu. Dlatego nie wolno nam, jako ekonomistom,
powracać do tematu jedynie przy okazji politycznych rozgrywek na tym
polu. Poza tym takie podejście zdaje się znacznie bardziej sprzyja racjonalnemu i wszechstronnemu traktowaniu problemu.
Taka analiza może doprowadzić do zaskakujących konkluzji. Przykładowo: nauki medyczne i ekonomiczne pozornie mają mało wspólnych elementów. Jestem jednak przekonany, że zastosowanie w ekonomii niektórych
uznanych praktyk ze świata medycyny, znacząco udoskonali proces dbania
o żywy organizm, jakim jest gospodarka kraju.
Mowa oczywiście o unikaniu najbardziej inwazyjnych metod w rozwiązywaniu problemu tak długo, dopóki są możliwe rozwiązania mniej inwazyjne
(a przez to też mniej niebezpieczne) i nie istnieją wyraźne przesłanki za zastosowaniem drastycznych środków.
Brzmi to dość zawile, ale tak naprawdę to intuicyjna zasada, z którą
(w wersji uproszczonej) możemy się spotkać w wielu aspektach ludzkiej działalności.
Wydaje się, że istnieje powszechna zgoda co do faktu, że w przypadku choroby najpierw zastosujemy lekarstwa, zaś operacja jest ostatecznością. Przynajmniej do czasu, kiedy nie istnieje realne zagrożenie dla życia czy zdrowia

103

pacjenta. Niemniej nawet w przypadku interwencji chirurga jest czymś niespotykanym, aby było to jedyne działanie. Najczęściej mamy kumulację wszystkich metod – pacjentowi przepisuje się leki, otrzymuje on zalecenia dotyczące
przygotowania do operacji oraz wskazania rehabilitacyjne. Taki stan rzeczy jest
oczywisty i nikogo nie dziwi.
Jednak nie wiedzieć czemu, kiedy przejdziemy do tematów gospodarczych, równie złożonych jak ludzkie zdrowie, nagle zaczynamy wierzyć
w cudowne pigułki.
W dotychczasowej debacie na temat podwyższenia czy obniżenia wieku
emerytalnego najbardziej zaskakuje mnie nie to, co zostało powiedziane, ale
to, co powiedziane nie zostało. Dotychczasowe rozważania polegały na wymianie argumentów i statystyk o tym, czy stać nas na obniżenie wieku emerytalnego. Rozmowy skupiały się na szacowaniu kosztów zmian oraz na dywagacjach natury prawnej nad legitymizacją tych zmian. Każdy, kto chciałby
przeczytać dowolny tekst traktujący o problemie, stanie przed koniecznością
zapoznania się z podstawami demografii, opisem różnorodnych systemów
emerytalnych oraz analiz rynku pracy. Czasami można natknąć się na jeszcze bardziej nietuzinkowe podejście do zagadnienia – na przykład ujęcie tego
tematu z punktu widzenia kulturoznawstwa. A mimo tak szerokiego spektrum poruszanych tematów, dobitnie pokazujących złożoność problemu, gdy
przychodzi do rozwiązań, mamy prostą alternatywę rozłączną: podwyższyć
albo obniżyć. Wręcz niemal słyszymy słynne „Tertium non datur”. Z rzadka
wspomni się o polityce pronatalistycznej (w szczególności prorodzinnej), ale
najczęściej jest to traktowane jako temat poboczny a nie immanentna część
recepty na palącą dolegliwość.
Powiedzmy to wprost – abstrahując od słuszności czy też niesłuszności
podwyższenia wieku emerytalnego ‒ jest czymś oczywistym, że nie może
to być jedyne działanie w tym zakresie. Że, niezależnie od podjętej decyzji,
to zdecydowanie za mało, aby zapewnić sprawnie funkcjonujący system zabezpieczenia społecznego. Potwierdzają to zresztą raporty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które zarówno w perspektywie 2021 roku, jak i roku 2060,
w każdym wyliczonym wariancie wskazują na mniejszą aniżeli 100% wydolność funduszu emerytalnego1.
1 Odpowiednio: http://www.zus.pl/bip/prognozy_fus/Publikacja_FEP_2017_2021.pdf oraz
http://www.zus.pl/bip/pliki/Prognoza_fundusz_emerytalny_2015_2060.pdf

104

Błażej Dobek

Powracanie zaś do tematu jedynie „od wielkiego dzwonu” i wyłącznie
„zasypywanie dziur” w zasadzie niewiele różnią się od chocholego tańca rodem z „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.
Taka bezczynność prędzej czy później będzie nas sporo kosztować. Rachunek zostanie wystawiony nie tylko nam, ale też (a może przede wszystkim)
przyszłym pokoleniom. Ludziom, którzy nie ponoszą żadnej winy za stan
rzeczy, jaki zastaną. To oni jednak najdotkliwiej odczują jego skutki.
Oczywiście w perspektywie długoterminowej ekonomiczne uzasadnienie sprzeciwu wobec podwyższenia wieku emerytalnego to dość karkołomne zadanie. Z drugiej jednak strony – powtórzę – samo tylko podwyższenie
wieku emerytalnego nie jest wystarczające. Stwarza za to dwa rodzaje zagrożeń. Pierwsze wiąże się z iluzorycznym rozwiązaniem problemu, co skutkuje zaprzestaniem dalszych działań w tej materii. Drugie jest zdecydowanie
bardziej subtelne. Dotyczy czegoś, co nazwałbym intelektualnym wygodnictwem. Ponieważ w tym przypadku zdecydowanie prościej (przynajmniej pod
względem intelektualnym, niekoniecznie pod względem politycznym – co
pokazują badania Centrum Badania Opinii Społecznej ) jest sięgnąć po najbardziej radykalny środek i uniknąć jakichkolwiek innych reform.
Oczywiście samo podwyższenie wieku emerytalnego nie wyklucza innych
działań. Odnoszę jednak wrażenie, że zbyt mało miejsca w debacie publicznej
zostało poświęcone samemu rynkowi pracy oraz problemom z nim związanym: zarządzaniem wiekiem czy poprawieniem statystyk dotyczących bezrobocia wśród starszych osób. Zwłaszcza, że mimo powszechnej, lecz błędnej
percepcji, miejsca pracy osób młodych nie są substytutami miejsc pracy dla
osób starszych.
Konkludując: chcąc rozwiązać trudne problemy, musimy liczyć się ze
skomplikowanymi metodami. Należy uwzględnić działania naprawcze na
wielu polach (rynek pracy, demografia, przepisy prawne dotyczące zatrudnienia osób starszych). Nie możemy ograniczać się do jednej metody, traktowanej niczym cudowne remedium, którym zresztą nie jest.
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What would I change in my
country?

Having lived outside Poland for the past few years, I was a distant observer
of how my homeland was changing. Nothing of what happened had a direct
effect on me, so why I even bothered to follow it? Well… because I wanted to
return.
Clearly, there are different views on whether emigration should have a say
in the homeland’s affairs. Some people would say: “you do not understand
our problems;”yet some emigrants would respond: “since we came here, we
have gained another perspective and we know better what is good for you.”
So, here it goes. You and Us, Yours and Ours. And so, the question arises:
“is this division between You and Us systematic?” But most importantly, “can
it be eradicated?” In my opinion, it can be changed, and this is what I would
wish for.
I would not say that the issue of social division is an inherently Polish phenomenon. Everywhere in the world people like to identify themselves with
one or the other social group be it political, sports, or religious one. It is also
clear that dividing is easier than uniting...
A few months ago I saw a satirical drawing by Raczkowski with a survey
question “Is your country divided into halves?” You can probably guess the
answer… Well, what would you answer?
The topic of division has also been willingly picked up by the media. Why?
Because divisions are convenient. It makes it easier to explain why things
happen. I remember the results of the 2007 elections and the map of borders of
the territories annexed in 1795. Some journalists matched these two together
to get an appealing and easily explicable picture. Did you live in Russian ter-
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ritory? You voted for PiS. Did you live in Prussia? You voted for PO. The
same thing happened during the last elections when the age and professional
groups were compared and various sources were drawing some “informative” inferences.
But did they, really?
Let us look closely at the subject of interpretation polls and a statistical
concept called misspecification.
How can we misspecify a model and misinterpret results? Very easy – just
make some wrong assumptions. Let’s use an example of the election preferences among prisoners and say that 90% of them voted for the party Make Poland Great Again. Intuitively, people would think that being in prison makes
one a supporter of that party. But just before you make any judgement, stop
and ask yourself some questions. Is it really the prison that makes them vote
for that party? Or maybe is i lack of education? Or maybe restricted access to
the media? Or maybe religious beliefs? And maybe, even further, the fact that
they are in prison is not making them any more likely to vote for Make Poland
Great Again than just being poorly educated, anti-clerical, and living on the
outskirts of a city with no access to electricity?
Not everything is as easy as it seems. Even understanding percentages.
The previous story could be also a perfect consistency-in-evaluation-check
to compare our deduction techniques based on whether we are a part of an
evaluated group. When we think about some abstract group of prisoners it is
easier for us to make some definite statements. Once we become a part of the
evaluation, nothing is as unambiguous as it was.
Why then, can we not use the same criteria to judge others as we use to
judge ourselves? At the end of the day, we are often and unconsciously a part
of the group that we try to evaluate from a “distant and objective point of
view” …
My second objection is caused by something that is called reverse causality
in statistics. It is crucial to understand that a cause-effect relation in a society
is not a single arrow going from A to B.
Suppose, for example, that we would like to estimate the effect of religiousness on the state of health of a sample group. Some religious people
would say that because of their prayers they are in good health, and people
who do not pray are paying for their sins with poor health. But let me reverse
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that: if one is of poor health, they cannot really attend weekly masses and pray
as devotedly as others. They can even give up on their faith because of the illness. And what does it mean? The cause-effect relation evidently works both
ways and it is not a “single direction arrow”.
The same problem can appear in any other judgment we make. Is it really
the beliefs affecting the division or is it actually the division that is affecting
the beliefs?
If statistics is not sufficient to convince you that division can do more harm
than good by giving a very misleading picture of the reality, let me turn to
sociology.
Max Weber, one of the founders of sociology, asserts that before we can
understand societies we need to first understand an individual, vide: Verstehen.
To understand an individual, let us investigate how we think. Imagine
a flat wooden surface with four legs. Most probably, we would say it is a table. How would we know it? From our experience (a posteriori knowledge,
after Kant). One has probably seen and used many tables before and knows
how they look like. But just as well as we generalize about objects, we generalize about people, and this makes it easier for us to know how to behave and
interact with others.
Is generalizing bad? No, because it helps us navigate in our lives. But what
about stereotype which is just another word for overgeneralization?
For instance, we might think that Russians are arrogant, and ginger-haired
men are false. Just as with the example of a table, we think we “know it from
experience”. But here, the memory is selective. As we grow older, when we
meet someone who seems to fit our idea of a specific group it reinforces our
stereotype. At the same time, if such a person does not fit our stereotype we
tend to ignore such an incident.
It is a well-known phenomenon that we tend to remember more vividly
bad incidents and that we easily forget about the good ones. Why? Because
negative emotions typically require more thinking and more information
needs to be processed (see: negativity bias). Therefore, it is much easier
to form negative stereotypes than positive ones. This is also why we read
much more often about some atrocities in the news than about some positive events.
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At the same time, the selectivity of our memory is far more favourable to
our activities than to the activities of others. Ask your colleagues how much,
in percentages, they have contributed to the project you are currently working
on. I would be surprised if the total would sum up to one hundred. What I am
trying to convey is that people tend to overestimate their input and simultaneously underestimate others’. Yet, the challenge is not to make correct estimations but to acknowledge mistakes we all make. And Poland is not going
to flourish if we keep overlooking these obvious flaws.
So is there any hope for change?
Just look again at the intensity of the crusade against the Radio Maryja/
KomitetObronyDemokracji (underline as applicable). If the same level of
effort, that is used to find weaknesses in the argumentation of others, was
used to re-examine our own assumptions, how many fewer unnecessary arguments would we participate in? Unfortunately, such self-reflexion could
also open a door to an unwanted guest: a possibility of being wrong. And
this is what people living in a divided, black and white world do not want to
acknowledge.
It is easy to see oneself as ethical and peaceful and the other side as evil
and aggressive, but accepting a grey and nuanced world is actually the only
possible reality. Living in a neatly divided world allows you to live your life
on automatic pilot. The question remains though, where would the autopilot
lead you if its initial coordinates were messed up?
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Ida Sywula
W 2015 roku ukończyła Finanse i Rachunkowość, specjalność
Finanse Przedsiębiorstw i Controlling, a rozpoczęła studiowanie
Informatyki i Ekonometrii, specjalność Analityka Gospodarcza
na Uniwersytecie Gdańskim. Zwyciężczyni XIII edycji Jesiennej
Szkoły Leszka Balcerowicza za pracę „Cichy Monopolista z Ko
pertą”. Wolontariuszka Forum Obywatelskiego Rozwoju, gdzie
koordynuje działalność Fundacji w regionie pomorskim, orga
nizuje wykłady ekspertów, współpracuje przy organizacji kon
kursów.
Z zamiłowania doradczyni noszenia dzieci w chustach i no
sidłach. Jej pasją jest także fotografia, laureatka wielu konkur
sów fotograficznych, organizatorka własnych projektów foto
graficznych oraz wernisaży i wystaw. Prywatnie samodzielna
mama 4-letniego synka.
Ida Sywula
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ence and Econometrics (Analytical Economics), both at the Uni
versity of Gdańsk. Winner of the 23rd edition of „Autumn School
of Leszek Balcerowicz” for the article „Silent Monopolist with an
Envelope”. She volunteers at the Society Development Founda
tion where she is responsible for the Pomeranian region coordi
nation. She is involved in organizing competitions and lectures
by experts.
Baby wearing (both slings and carriers) expert by avocation. Pas
sionate about photography. Winner of numerous photographic
competitions. She organizes her own photo-projects, vernissag
es and exhibitions. In her private life – Mom to a 4-year-old boy.
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Naturalizacja wpływu zmian
demograficznych na wzrost
gospodarczy w Polsce

Społeczeństwo polskie się starzeje. Obecnie współczynnik dzietności to 1,33
a aby zapewnić zastępowalność pokoleń, powinien wynosić około 2,2. Trzeba
pamiętać jednak o tym, że próby zmian kierunku demografii mogą mieć jakikolwiek wpływ na rynek pracy dopiero za minimum 20 lat. Wówczas bowiem
osoby rodzące się dzisiaj będą wchodziły na rynek pracy. , Jednak już w najbliższym czasie możemy zneutralizować wpływ zmian demograficznych na
wzrost gospodarczy w kraju poprzez podnoszenie wskaźnika zatrudnienia,
czyli odsetka pracujących w wieku produkcyjnym.
Gdzie zatem szukać rezerw pracujących?
Wiek emerytalny
Według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego do 2040 roku liczba osób
w wieku produkcyjnym spadnie aż o 2,4 mln. Jednak gdyby partia rządząca
wprowadziła w życie plany uwzględnione w swoim programie wyborczym,
które dotyczą obniżenia wieku emerytalnego dla kobiet do 60 lat i dla mężczyzn do 65 lat, to spadek ten powiększyłby się do prawie 4,5 mln. Należy
więc przyjąć przeciwny kierunek zmian ‒ automatycznie zwiększać wiek
emerytalny wzorem wielu rozwiniętych krajów Unii Europejskiej. Trzeba też
powiązać go z wydłużaniem się oczekiwanej długości trwania życia. Oczywiście warto podkreślić także konieczność przeprowadzenia reform systemu
opieki zdrowotnej, aby wydłużać długość życia w dobrym zdrowiu. Należy
zmienić sposób wyznaczania emerytury minimalnej, aby wydłużanie czasu
pracy prowadziło do wzrostu wysokości przyszłego świadczenia. Musimy
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też pamiętać o takich kwestiach, jak przywileje emerytalne dla górników,
służb mundurowych, sędziów i prokuratorów. W mojej opinii są one jedynie
nieuzasadnionym kosztem dla budżetu.
Przedwcześnie wychodzący z rynku pracy
W Polsce pracuje tylko 42,5% osób w wieku 55-64 lata, w Niemczech natomiast 66%, zaś w Szwecji aż 74%. Aby zwiększyć zatrudnienie wśród osób
starszych, dobrym posunięciem byłaby likwidacja czteroletniego okresu
ochronnego przed zwolnieniem i zmianami warunków zatrudnienia przed
przejściem na emeryturę. Przepisy te powodują, że pracodawcy niechętnie
zatrudniają osoby starsze, a więc je dyskryminują. Kolejnymi ograniczeniami
zatrudnienia osób starszych są: niskie kryteria uprawniające do świadczeń
przedemerytalnych dla bezrobotnych, zbyt niski wiek uprawniający do renty
rodzinnej (który powoduje bierność zawodową kobiet) a także zbyt wysokie
renty chorobowe w stosunku do świadczeń emerytalnych.
Polityka rynku pracy
Poziom bezrobocia wzrasta wraz z wysokością zasiłków dla bezrobotnych.
Same zasiłki w Polsce nie są wysokie. Jednak skumulowanie wszystkich
świadczeń społecznych zniechęcają one ludzi do podejmowania zatrudnienia. Aby zmniejszyć wpływ zasiłków na wzrost bezrobocia, należy uzależnić ich przyznawanie od bardziej restrykcyjnych wymagań dotyczących aktywnego poszukiwania pracy. Także nowy program dla rodzin, tak zwany
„500+”, który przewiduje kryterium dochodowe przy udzielaniu świadczeń
na pierwsze dziecko, może powodować demobilizację do podejmowania pracy wśród najmniej zarabiających osób. Świadczenia te, także niezależnie od
kryterium dochodowego, będą – moim zdaniem – zniechęcać do podejmowania legalnej pracy.
Kolejnymi kwestiami, które negatywnie wpływają na popyt na pracę, są
płaca minimalna i wysokie opodatkowanie pracy. Płaca minimalna zniechęca
pracodawców do zatrudniania osób o niższej produktywności, doświadczeniu i wykształceniu. Także brak geograficznego jej zróżnicowania powoduje
niższy poziom zatrudnienia, ponieważ biedniejsze regiony Polski nie mają
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szans konkurować niższymi kosztami pracy. Opodatkowanie pracy podnosi
bezrobocie. Ludzi nie powinno się karać za chęć zarabiania. Należy natomiast
prowadzić skuteczną i aktywną politykę rynku pracy. Właśnie dlatego postulowałabym zmniejszenie wysokości podatku dochodowego dla osób o najniższej produktywności.
Niski poziom zatrudnienia kobiet
Dużym problemem w Polsce jest także relatywnie niski poziom zatrudnienia
kobiet w stosunku do innych krajów Unii Europejskiej. Nie mamy wypracowanych skutecznych rozwiązań, które pozwalałyby łączyć kobietom obowiązki rodzinne z pracą zawodową. Mimo poprawy w ostatnich latach dostępności miejsc w żłobkach i przedszkolach, nadal istnieje zapotrzebowanie
na pomoc młodym rodzicom. Szczególnie ważne jest dofinansowanie pobytu
dzieci w placówkach opiekuńczych a także zwiększenie liczby miejsc w tych
placówkach. Przedłużony urlop macierzyński a następnie wychowawczy powoduje wypychanie kobiet z rynku pracy i trudności z powrotem do pracy zawodowej. Nie jest to więc efektywne wsparcie. Aby poprawić sytuację kobiet
na rynku pracy, należy raczej wprowadzić możliwość dowolnego dzielenia
urlopów rodzicielskich między rodziców oraz wydłużać urlopy dla ojców.
Bardzo dobrą możliwością jest promowanie elastycznych form zatrudnienia
dla matek (np. praca na część etatu lub praca zdalna). Ułatwiałoby to łączenie
kariery zawodowej z rodzicielstwem. Z dnia na dzień przybywa także osób
najstarszych, które często wymagają opieki. Najczęściej to kobiety szybko odchodzą z rynku pracy, by zajmować się starszymi rodzicami. Aby zapobiegać
tym zjawiskom, należy rozwijać opiekę instytucjonalną także w kontekście
seniorów.
Imigranci jako szansa dla wzrostu wskaźnika zatrudnienia
Dużym źródłem niepewności co do liczby osób w wieku produkcyjnym,
a więc także co do wskaźnika zatrudnienia, jest saldo migracji. Będzie ono
zależało od wzrostu gospodarczego w Polsce. Jeśli uda nam się systematycznie doganiać poziom życia bogatych krajów unijnych, Polacy przestaną emigrować z kraju a część osób, które już wyemigrowały – wróci. Dużą szansą
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jest także napływ imigrantów z Ukrainy oraz Afryki do Europy. Potrzebne są
wielowymiarowe programy, które pomogą zaadaptować się takim osobom
w naszej kulturze, nauczyć języka, a przede wszystkim – odpowiednio wykorzystać ich kwalifikacje zawodowe na polskim rynku pracy.
Podsumowanie
Aby neutralizować negatywny wpływ zmian demograficznych zachodzących w Polsce, musimy działać w wielu różnych wymiarach. Powinniśmy
wprowadzać kompleksowe reformy, które skupiać się będą na wielu aspektach rynku pracy. Rąk do pracy należy szukać w wielu miejscach. Istnieją
bodźce, które demotywują osoby starsze do podjęcia pracy, a motywują do
wyjścia z rynku pracy. Trzeba je zidentyfikować i zlikwidować. Nie powinniśmy przywracać niższego wieku emerytalnego. Zmiany wymaga też polityka
zatrudnienia, w tym zmniejszenie płacy minimalnej i podatku dochodowego
dla osób najmniej produktywnych. To wpłynęłoby na aktywizację zawodową
osób o najmniejszym doświadczeniu i wykształceniu. Aby zmobilizować do
pracy kobiety, trzeba umożliwić im łączenie obowiązków rodzinnych z zawodowymi, a więc zapewnić opiekę dzieciom i seniorom. Powinniśmy także
mądrze wykorzystać potencjał imigrantów, którzy napływają do nas między
innymi z Ukrainy i Afryki.
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I am a student of finance at the Ivan Franko National University
in Lviv. I focus on research in econometrics and the implemen
tation of its results in business environment. My research inter
ests also cover the ownership structure of Ukrainian economy,
as well as the socioeconomic analysis of Poland and Georgia.
I am the author and co-editor of several publications on eco
nomics and finance.
I have always been interested in international environments and
have gained much study, work and travel experience in Europe
and around the world. I have participated in several workshops
and conferences in Ukraine, Italy and Poland.
In my spare time I am an active volunteer for different cultural
events such as Ukrainian-Polish Partnership Festival and Lviv
Outsourcing Forum. In addition, I am a fan of literature (espe
cially science fiction), horse riding and biking.
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Jestem studentką finansów na Uniwersytecie Narodowym Ivan
Franko we Lwowie. Skupiam się na badaniach w zakresie eko
nometrii i wdrożenia jej wyników w środowisku biznesowym.
Moje zainteresowania naukowe obejmują także struktury wła
snościowe gospodarki ukraińskiej , jak i społeczno-ekonomicz
ną analizę Polski i Gruzji. Jestem autorem i współredaktorem
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Od zawsze jestem zainteresowana międzynarodowym środo
wiskami i zdobyłam wiele doświadczenia naukowego i zawo
dowego podczas podróży po Europie i całym świecie. Brałam
udział w warsztatach i konferencjach na Ukrainie , we Włoszech
i w Polsce.
W wolnym czasie jestem aktywnym wolontariuszem w różnych
wydarzeniach kulturalnych takich jak Festiwal Partnerstwa ukra
ińsko- polskiego i lwowskim Forum Outsourcingu . Poza tym je
stem fanem literatury (zwłaszcza science fiction ) , jazdy konnej
i rowerowej.
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The urgency of business
culture changes. Where do
the roots come from?

“The world as we have created it is a product of our thinking.
It cannot be changed without changing our thinking”

Albert Einstein
Nowadays changes are a matter of great ungercyin Ukraine. Everybody
knows that reforms should begin, but where does the change come from?
“We should change our economy, implement essential institutional and
economic reforms, and learn from the experience of developed countries”
– our politicians say. Also, there are no objections to a proposition that we
should change our mentality and culture, because we know “the change starts
from us”. But the topic of business culture as a force of economic reforms is
hidden on our political arena.
What does business culture mean for most of Ukrainians? Nothing. From
the general point of view, business thinking should be aimed only at earning
money and it does not matter which methods you should use. “If you want to
be a market player you should comply with market rules, not develop your
own” – it is a popular informal proverb in Ukraine. But mentality is a reason
of rules, or are rules a reason of mentality? Sounds like a vicious circle.
The biggest obstacle in the way of business culture reforms is monopolization. In Ukraine perfect conditions for prosperity of oligarchic businesses
prevail. Only according to the official statistics, 53% of competitive markets
have a monopolistic or oligopolistic position. Proprietors give no chance for
small- and medium-sized business. To my mind, there are two basic ways to
solve this problem. Firstly, we should implement case law in our law system
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to avoid corruption schemes. Secondly, people should be made aware that
only the customers as the most significant market force could change the situation. Ukrainians protested against the government twice, and we overthrew
the regime of our presidents twice, but never did we overthrow the regime
of oligarchs.
The second obstacle is lack of government transparency and bureaucracy.
As far as I am concerned, they are two main factors which promote corruption.
Even if people finally decide to set up an enterprise they mostly think about
avoidance of endless bureaucratic procedures and taxes. Of course in a situation where the system is non-transparent and there is a lot of paper work, it is
not even a problem. One way to fight corruption is to make conditions where
there would be no things to offer bribes for. But, unfortunately, it depends on
political activities. As we can see this weapon is ineffective in Ukraine. There
is, however, one more option – to change people’s thinking. If we attract the
best foreign experience and make some efforts towards economic changes, I
believe that we can establish competitive and socially responsible companies.
The main purpose of these companies will be rather a long-term prospect,
than a short-term profit.
In Ukraine, there are high expectation of the young generations. People
think that children who have been brought up in independent Ukraine will
act differently from those who were born in the Soviet Union. Nowadays
young brave patriotic politics are expected to implement the crucial reforms.
Of course, it will be great if somebody as Lech Walesa or Nelson Mandela appeared and lead the country. Nevertheless, we can’t only hope for a miracle
we should bring up a new generation with other principles and values. So
where is the root cause of the problem?
Nelson Mandela said: “Education is the most powerful weapon which
you can use to change the world.” When we look at the education system in
Ukraine, a following question arises: “Is it a real foundation for implementation of different political and business thinking?” Unfortunately, people who
were brought up in families with wrong principles and studied in outdated
educational system inherited from the Soviet Union cannot think in another
way.
I study at the 5thbest rated university in Ukraine and I see how many
students break their principles under the educational system. To my mind,
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a university is a place where your ideas should be encouraged so that they
could flourish in the future. Unfortunately, this is not so in Ukraine. Students
of Economics know nothing about the corporate system and business culture
at all. For our classes we write huge texts cited from outdated books, or solve
economic tasks without using a computer and have no connection with the
real business environment. I am sure there are a lot of potential talented politicians and economists in Ukraine, but most of them need an impetus for their
professional development.
Nevertheless, I believe that we are on the right way to make sweeping
reforms in the Ukrainian educational system. Ukraine is 13th among144countries in a ranking of gross tertiary education enrolment, so it means that
we have a huge potential. Students make efforts towards improvement of
our country’s situation through active participation in different educational
projects across Ukraine or by means of drawing on the experience of other
countries. The best European universities and programs of academic mobility
provide us with the best experience. Therefore I believe, the Ukrainian youth
should put efforts towards development of our educational system through
implementation of brand new ideas and principles.
In conclusion, I would like to say that it is obvious that we need a lot of
changes in the Ukrainian political system, but even more obvious, from my
point of view, is that we shouldn’t wait for a magical impetus but we should
act now. In my opinion, there are no reasons for complaining about politicians, educational system or business environment. If you feel changes are
urgently needed – make them. Maybe you can’t have an impact on final versions of reforms, but you can definitely influence the roots where reforms
come from.
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Zbyt wysoki zakres
tolerancji na zaniżanie zbyt
wielu standardów

Ostatnie 25 lat dla Polski były okresem rozwoju i rozkwitu gospodarczego.
W tym czasie Polska konsekwentnie budowała swoją pozycję na arenie międzynarodowej. Efekty widać chociażby w strukturach najwyższych władz Unii
Europejskiej ‒ profesor Jerzy Buzek w latach 2009-2012 był przewodniczącym
Parlamentu Europejskiego, a Donald Tusk 1 grudnia 2015 roku został wybrany
na przewodniczącego Komisji Europejskiej na okres 2,5 roku. Obecnie Polska to
kraj otwarty, postępowy i bardzo przedsiębiorczy. Zmniejszające się bezrobocie,
które w 2015 roku osiągnęło 10,6 % w porównaniu do 12,3% w 2014 r.1, coroczny
wzrost PKB (1,7% w 2013, 3,4% w 2014 r. i 3,5% w 2015 r.) pokazują, że Polska radzi sobie naprawdę dobrze. Kolejnym przykładem jest zdolna polska młodzież,
która coraz chętniej decyduje się na studia za granicą. Przedstawione w 2015
roku przez OECD dane wskazują, że około 48 tysięcy młodych Polaków uczy
się lub studiuje za granicą2. Nie tylko studenci, ale również polskie firmy świetnie radzą sobie na zagranicznych rynkach, a takie marki jak LPP, Maspex, CCC,
Solaris, Inglot, CD Projekt czy Integer.pl S.A. są tego doskonałymi przykładami.
Niemniej jednak oprócz politycznych i gospodarczych sukcesów, Polska
nadal ma spore zaległości w niektórych dziedzinach życia społecznego. Powyższe przykłady pokazują, jak ogromny potencjał drzemie w Polakach i jak
potrafimy go wykorzystywać. W moim przekonaniu w Polsce nadal panuje
jednak niepisane przyzwolenie do zaniżania wszelkich standardów. Pojęcie
to jest bardzo szerokie, ale też spektrum dziedzin, w którym owo zaniżanie
występuje, jest obszerne. Przykładów jest wiele: brak poszanowania dla par1 https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/pl.html
2 http://www.rp.pl/artykul/1176047-Studenci-wola-sie-uczyc-za-granica.html

123

ków, lasów czy miejsc użyteczności publicznej, gdzie panuje zasada „jeśli coś
jest wspólne, to jest niczyje”; brak profesjonalizmu i częsta opryskliwość osób
pracujących w sektorze usług; przymykanie oczu na niedokładne wykonywanie prac przez podmioty publiczne, czy w końcu marnotrawienie publicznych pieniędzy przy budowach, remontach oraz renowacjach budynków
i dróg użyteczności publicznej. Przykładem jest także akceptowanie ściągania
przez uczniów podczas egzaminów oraz brak skuteczności w egzekwowaniu
prawa. Dwóm ostatnim przykładom chciałbym poświęcić nieco więcej uwagi.
Polska nadal należy do krajów, w których ściąganie podczas testów, egzaminów czy każdej innej formy sprawdzenia wiedzy jest specyficznie traktowane. Co prawda nie powinno mieć miejsca, ale jak się już wydarzy, to nikt
nie wyciąga z tego zdarzenia poważnych konsekwencji. Prowadzący zajęcia
informują o braku tolerancji w stosunku do nieuczciwego zachowania w trakcie egzaminu, lecz w praktyce złapanie na takim zachowaniu kończy się upomnieniem, obniżeniem oceny, a w najsurowszym scenariuszu ‒ wyrzuceniem
z egzaminu. Mimo, iż w znakomitej większości uczelniane statuty i regulaminy mówią o wszczęciu dyscyplinarnego postępowania wobec takich osób
i ewentualnym wydaleniu z uczelni, tego typu sytuacji raczej się nie spotyka. Natomiast jeżeli chodzi o samych uczniów, to w większości akceptują oni
proceder ściągania. Oczywiście nie wszyscy postępują w ten sposób. Wszyscy
natomiast wiedzą, że takie sytuacje mają miejsce i nikt z tym nic nie robi. Tracą na tym obie strony ‒ i uczelnie i studenci. Uczelnie ‒ gdyż poziom nauczania spada. Studenci ‒ ponieważ poziom ich wiedzy jest zdecydowanie niższy
od tego, jaki powinien być po otrzymaniu dyplomu ukończenia uczelni wyższej. Sposobem na poradzenie sobie z tym problemem jest wzmożona edukacja najmłodszych, tłumaczenie, dlaczego nie warto ściągać, czemu jest to nie
fair wobec innych oraz uświadamianie, że to sam uczeń w konsekwencji traci
na tym najbardziej. Dopełnieniem działań powinien być bezwzględny brak
tolerancji dla tego typu zachowania wraz z egzekwowaniem statutów i regulaminów uczelnianych. Wobec studentów złapanych na ściąganiu powinno
zostać wszczęte postępowanie dyscyplinarne. Konsekwencją mogłoby być
wydalenie z uczelni. Być może początkowo wzbudzałoby to niezadowolenie
w środowisku studenckim, lecz docelowo ukształtowałoby kulturę uczelnianą w taki sposób, że studenci zaprzestaliby ściągania nie ze strachu, lecz z powszechnie panującego braku tolerancji względem takiego zachowania.
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Kolejnym zagadnieniem, które chciałbym poruszyć, jest brak skuteczności
w egzekwowaniu prawa. Polskie prawodawstwo, wbrew pozorom, nie należy do najłagodniejszych w Europie. Według badań Centrum Badań Opinii
Społecznej z 2013 roku 51% Polaków twierdzi, że rodacy często nie przestrzegają prawa. Według tych samych badań co drugi Polak twierdzi, że zawodzi
skuteczność w egzekwowaniu prawa. Tylko 22% badanych uważa, że polskie
prawo w ostatnich latach jest egzekwowane bardziej rygorystycznie, natomiast
57% ankietowanych sądzi odwrotnie3. Według danych Eurostatu Polska, zaraz
po Wielkiej Brytanii i Walii, ma największą liczbę więźniów w całej Unii Europejskiej4. Nie dziwi więc fakt, że wiele decyzji sądowych kończy się wyrokiem
w zawieszeniu lub zastosowaniem innego środka karnego (mimo że skazani zasługiwali na surowszy wymiar kary). Łagodniejsze wyroki często zapadają ze
względu fakt, iż polskie więzienia są przepełnione. W rezultacie obawa przed
popełnieniem przestępstwa jest relatywnie mniejsza, bo prawdopodobieństwo
wyciągnięcia pełnych konsekwencji jest małe. Kolejnym powodem braku skuteczności w egzekwowaniu prawa jest zawodność systemów powiadamiania
alarmowego. Długi czas oczekiwania na zgłoszenie się dyspozytora powoduje,
że albo sprawca zdarzenia zdąży zbiec albo sami zgłaszający rezygnują z oczekiwania na połączenie. Rozwiązaniem tego problemu może być usprawnienie
systemu zawiadamiania policji oraz zwiększenie zatrudnienia i wzrost płac
w tej instytucji. Wybudowanie większej liczby więzień wraz z przyzakładowymi miejscami pracy dla osadzonych w ramach programu resocjalizacji to
również propozycja warta uwagi. Niewątpliwie wraz z tymi działaniami należy rozpocząć uświadamianie Polaków, iż prawa trzeba przestrzegać, a każde przestępstwo zgłaszać. Władza sądownicza jest w stanie skutecznie sądzić
przestępców za czyny, których się dopuścili. Już od najmłodszych lat szkolnych
należałoby uświadamiać dzieci, że złe czyny popełnione z premedytacją nie są
tolerowane przez społeczeństwo. Dotychczas tylko się o tym mówi. Praktyczne działania samoistnie wpłynęłyby na kształtowanie się społeczeństwa prawa
od najmłodszych lat. Szeroko zakrojona edukacja i konkretne działania w celu
usprawnienia systemów alarmujących oraz egzekwowanie prawa sensu stricto
powinny być działaniami podjętymi jak najszybciej.
3 http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_005_13.PDF
4 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Prison_population,
_2004-2010_NEW.png
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Przykłady polskich sukcesów na arenie międzynarodowej pokazują, że
jesteśmy w stanie konkurować z najlepszymi. W wielu dziedzinach życia Polacy udowadniają, że jesteśmy narodem, który potrafi nie tylko osiągać wysokie standardy ale również je kreować. Tym niemniej głęboko wierzę, że
przy odpowiednio podjętych działaniach jesteśmy w stanie spowodować, że
społeczeństwo przestanie tolerować zaniżanie standardów w otaczającej ich
rzeczywistości. Urzędnicy zajmujący wysokie stanowiska unijne, ich koledzy
z Parlamentu Europejskiego, przedsiębiorcy osiągający globalne sukcesy czy
też młodzież studiująca za granicą ‒ wszyscy powinni dawać przykład i wzór
do naśladowania w swoim kraju. To od nich powinien pójść impuls a za nim
fundamentalne zmiany w systemie nauczania: począwszy od zajęć w wieku
przedszkolno-szkolnym jak i w latach późniejszych, podczas nauki w liceum
czy na studiach. Zmiany wpływające na skuteczność w egzekwowaniu prawa
powinny zachodzić dwutorowo. Jeden kierunek to rozwinięty system edukacji, drugi zaś ‒ zmiany polegające na prostych zabiegach ulepszenia systemu powiadamiania ratunkowego oraz wykorzystanie zasobów w zakładach
karnych do utworzenia kolejnych miejsc do odbywania kary i resocjalizacji
przestępców.
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Few remarks on the role
of the state in supporting
innovation policy

There was quite a buzz in the last weeks about the news that Polish IT firm
Medicalgorithmics bought a 75% stake in MediLynx, an American company
with a similar profile. It was one of rare examples of international success
achieved by Polish firm. Other Polish success stories come from Pesa and
LPP. But this is definitely not enough to state that Poland is a good place for
introducing innovations. The country is regularly placed in one of the last
positions in Innovation Union Scoreboard rank conducted by the European
Commision1. How could this situation be changed? This essay will explore
the role of the state in creating a system supporting innovations.
The experience of Polish companies with new technologies was for many
years mainly limited to buying technologies from abroad. This approach
helped to reduce the technological backwardness inherited from the times of
planned economy. Nowadays Polish entrepreneurs rely a lot on funds from
the EU which are a source of financing innovations and R&D expenses. After
joining the EU, it was announced that there are approximately PLN 40 bln to
spend on projects related to innovations between 2007 and 2013. The idea of
getting a partial refund seemed to be attractive for entrepreneurs, as at the
time Polish law provided little support to the actions in the field of R&D.
The duty of funds allocation was handed down to state agencies performing
actions related to innovation system. As it was an exceptional situation for
administration, the whole process had its weaknesses. In some surveys, like
the one conducted by Innovation Development Agency, the owners of SMEs
indicated a very limited access to external sources of financing as one of the
1 European Commision (2015), Innovation Union Scoreboard, http://ec.europa.eu/growth/industry/
innovation/facts-figures/scoreboards/files/ius-2015_en.pdf
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main obstacles in developing their businesses2. A new financial perspective
introduced in 2014 will last until 2020. It is not too late to avoid recurring
mistakes. There are some chances for change, given the fact that EU funds will
surely remain a popular option of financing.
I think that criteria of project’s selection should be reorganized and the scope
of documentation must be considerably limited. Applying for subsidies within
EU operation programs is still associated with all bad aspects of bureaucracy.
Reduction of documentation would reduce costs for companies and accelerate the process of making decisions about subsidies. Some issues included in
questionnaires are nearly impossible to evaluate. The reason for this is that the
final results of innovation may be too complex so they cannot be examined
at the time of filling an application. Entrepreneurs also complain about rigid
control of the results. On the other hand more attention should be paid to market factors concerning the project and presenting its added value. There were
some examples (including infamous 8.1 priority axis from Innovative Economy
Operational Program) of spending hundreds of thousands of zloty on projects
which were repetitive and had a very low chance of achieving success. This
might be a proof that insignificant factors like document correctness might have
been a reason for decision regarding allocation of funds. As far as I am concerned more methods from modern management theory should be included in
the application – I mean Porter’s five forces strategy, SWOT analysis and business model canvas. They put more emphasis on the issues i.e. why demand for
specific product will go up in the future or which problems it solves.
And here we come across another problem which is inevitable in the application process – how to choose the best projects? We can agree that it is
impossible to not make any mistakes, because market conditions are volatile.
But some steps can be taken immediately to minimize the risk of pessimistic
scenarios. One of the hints could be setting up the list of sectors, in which
Poland has a competitive advantage due to natural resources, know-how etc.
Such analysis was prepared by some of the Polish state agencies. Mutual area
of specializations proposed by National Programme of Research and National Research and Development Centre (NCBiR)3 includes healthcare, national
2 http://filary.pb.pl/3010058,10840,msp-mniej-sklonne-do-ryzyka
3 Ministry of Economy (2013), Krajowe Inteligentne Specjalizacje, http://www.ncbr.gov.pl/gfx/
ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/1_konkurs_2015/7_wykaz_
krajowych_inteligentnych_specjalizacji.pdf
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defense, energy production and innovations in industrial processes. There is
also a need for further improvement of competencies among decision makers
who are in charge of deciding which firm will get a subsidy. To improve the
quality of decisions more experts from universities or markets should be engaged in the process as the members of the voting board. This solution would
involve higher salaries for them than for ordinary administration employees,
but it would be beneficial in the long term. Only few institutions have introduced this approach in their works.
Decision-making process cannot be too long due to market changes. There
are some positive signs coming from the Intelligent Development Operational
Program, like the fact that some programs run for only two months, which is
a remarkable progression when compared to the last 5 years. Other solution
to shorten the waiting time is maximizing effectiveness of the assessment panel. Their remuneration should depend on their ability to select ventures with
the highest potential and on the pace of their work. Decision makers would
probably make better decisions because they would be more responsible for
their job. In terms of private financial participation, I would propose introducing new financial instruments, for example, securitization of loans lent to SME
firms to reduce the risk on the bank’s side related to crediting small enterprises. Many companies struggle to fulfill this criteria. Funds should be spent on
projects which have a high possibility of generating regular stream of income,
instead of satisfying current needs. First of all, the EU funds should be used
to strengthen Polish economy. Support for entrepreneurs should be continuously improved. Some of them do not know how to apply for the funds or
have difficulties with answering the question, whether their project fits the
definition of innovation. But in my opinion there are more budget ways to
deliver this knowledge than organizing workshops, for example individual
consultations, during which one could discuss the application.
The above-mentioned solutions could be used in other areas as well. For
example, public procurement law actually favors low-cost projects. Quality
and the use of proposed solutions should matter much more. I would also
suggest merging many institutions dealing with innovation into one. Firstly,
there ought to be a new unit which would be superior to the current innovation support system. Its actions should come down mainly to distributing
aims and duties between institutions. Similar vision was presented in the
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Responsible Development Plan drawn by vice prime minister Morawiecki,
which provides a proposition of combining several institutions into one. This
would be costly due to the expenditures like severance pay. However, after
this stage the state would benefit from the savings and the effect of scale.
Entrepreneurs would be also better-informed as the whole system would be
more productive. Every unit would have its own duties that wouldn’t overlap
with other institutions’ responsibilities.
Another topic I would like to elaborate on is tax relief on R&D expenses
introduced in 2015 as the part of innovation law. The former tax relief on
purchase of new technologies had a very complicated structure. Only few
SME companies used this tax exemption as a way of reducing their costs.
The entrepreneurs complained that paying tax in many cases costs less than
expenses related to the procedures of receiving this tax relief. The problem
with this solution was the accurate definition of innovation and obtaining
a confirmation from independent scientific unit which was too expensive for
smaller enterprises. New law ensures that some percentage of R&D expenses
can be subtracted from tax basis. What is worrying is the fact that the rate of
tax relief diminished in comparison with early versions of the law (from 50%
to 10-30%). Personally, I don’t think that R&D sector is the one where the
state should search for savings. Reasonable taxation concerning innovation
support will pay off in the future. Moreover, similar tax relief rates are much
higher in some neighboring countries, like Lithuania, where this rate amounts
to 300%.4 What may raise many doubts is the definition of “qualified funds”
which are the basis of calculating expenses. They are then used to reduce tax
basis. The range of tax ought to be expanded to new patents. According to
data from the European Innovation Scoreboard, Poland lags far behind in
terms of new applications for patents. The country makes only about 10% of
EU average5. With a new innovation law some amendments for business angels and venture capitalists were made. But unfortunately, proposals offered
by the government are still too strict. For example, tax relief for them will be
in force for only two years – 2016 and 2017. Many investments last more than
this period, so in this solution the possibility of abrupt change of market con4 Deloitte (2014), Przegląd zachęt na działalność B&R na świecie, Deloitte, http://www2.deloitte.com/
content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_PrzegladZachetPodatkowych_BR_2014.pdf
5 European Commision (2015), ibidem
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ditions wasn’t fully recognized. It was stated that this is not the final version
of the tax which is not necessarily a good news for innovators as it indicates
more uncertainty. I guess that most entrepreneurs would prefer lower taxes
without any tax reliefs than higher taxes with lots of exemptions.
To conclude, it seems that the state finally identified the importance of supporting innovations and R&D. As the threat of falling into middle income trap
becomes more realistic, we should expect more positive actions from the government in this area. There is not enough time, too many solutions proposals
and lack of readiness to take risks. Polish entrepreneurs are not less creative
than the European ones so let’s hope that the state will learn effectively from its
own mistakes, so that the full potential of Polish companies will be discovered.
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w naszym kraju?
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Czego NIE powinniśmy
zmieniać w naszym kraju?
Analiza ujemnych stóp
procentowych.
Europejski Bank Centralny w 2014 roku, następnie Bank Japonii, Centralny
Bank Szwecji, Danii i Szwajcarii ‒ instytucje te wprowadziły ujemne stopy
procentowe. Zjawisko jest ekscytujące i pełne niewiadomych, ponieważ wystąpiło po raz pierwszy na tak dużą skalę. W artykule chciałbym rozważyć,
czy wprowadzenie ujemnych stóp procentowych jest dobrym rozwiązaniem
i czy w przypadku długotrwałego wzrostu deflacji Rada Polityki Pieniężnej
powinna skorzystać z tego nietypowego instrumentu.
Stopa procentowa jest to koszt posiadanego kapitału ‒ cena, jaka przysługuje posiadaczowi kapitału za udostępnienie go. W Polsce obowiązują:
stopy banku centralnego (stopa referencyjna, stopa lombardowa, stopa depozytowa oraz stopa redyskonta weksli – ich wysokość ustala Rada Polityki
Pieniężnej), stopy międzybankowe (oprocentowanie kredytów i depozytów
na rynku międzybankowym) oraz oprocentowanie kredytów i depozytów
udzielanych albo przyjmowanych przez banki. Aby dokładniej przedstawić,
w jaki sposób funkcjonuje stopa procentowa, podam przykład. Wyobraźmy
sobie, że stopa procentowa w ujęciu rocznym wynosi 2%, zaś kwota pożyczki
udzielonej przez bank to 100 zł. Oznacza to, ze pożyczający po upływie roku
jest zobowiązany oddać do banku 100 zł plus 2% z tej kwoty (czyli 2 zł).
Stopy procentowe odgrywają bardzo istotną rolę w gospodarce. Zmiany
stóp procentowych wpływają na wysokość kredytów i oszczędności obywateli. Obniżenie stóp procentowych w Polsce przez Radę Polityki Pieniężnej
zmniejsza koszt kredytu udzielanego przez Narodowy Bank Polski bankom
komercyjnym. Skutkuje to niższym kosztem uzyskania kredytu przez obywateli. Analogicznie ‒ spada depozytowa stopa procentowa a więc spadają
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stopy procentowe oferowane przez banki komercyjne. Jak się można spodziewać, podwyższenie stóp procentowych przynosi odwrotne skutki. Im
wyższe stopy procentowe ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej, tym wyższy jest koszt uzyskania kredytu (zarówno na rynku międzybankowym jak
i komercyjnym). Im wyższe stopy procentowe, tym wyższe oprocentowanie
depozytów. Podsumowując: wzrost stóp procentowych sprzyja oszczędzaniu, zaś spadek stóp procentowych ‒ wydawaniu pieniędzy. Dlaczego stopy
procentowe ulegają zmianom? Najczęściej jest to powiązane z oczekiwaniami
inflacyjnymi, płynnością na rynku finansowym oraz z krótkoterminowym
wzrostem gospodarczym powiązanym z wyborami.
Jak widać, stopy procentowe są ściśle powiązane z polityką monetarną.
Ta zaś jest powiązana z decyzjami NBP, a w szczególności Rady Polityki Pieniężnej. Wykorzystywany przez NBP zestaw instrumentów polityki pieniężnej pozwala na kształtowanie rynkowych stóp procentowych. Instrumenty
te obejmują operacje otwartego rynku, rezerwę obowiązkową i operacje depozytowo-kredytowe. Operacje otwartego rynku są to transakcje z bankami
komercyjnymi dokonywane z inicjatywy banku centralnego. Obejmują one
warunkową i bezwarunkową sprzedaż lub kupno papierów wartościowych
bądź dewiz, a także emisję własnych papierów dłużnych banku centralnego.
Kolejnym instrumentem jest rezerwa obowiązkowa. Ma ona na celu łagodzenie wpływu bieżących zmian płynności sektora bankowego na stopy procentowe na rynku międzybankowym. Konieczność utrzymywania rezerwy
obowiązkowej na rachunkach w NBP służy również ograniczaniu nadpłynności banków. Wysokość stopy rezerwy obowiązkowej ustala Rada Polityki
Pieniężnej. Jako trzeci instrument polityki monetarnej wskazujemy operacje
kredytowo-depozytowe NBP1.
Obecnie w wielu krajach można zaobserwować politykę ujemnych stóp
procentowych, co jest postrzegane jako naturalne rozszerzenie konwencjonalnej polityki pieniężnej banków centralnych. Jak wspomniałam wcześniej,
obniżenie stóp procentowych stymuluje wzrost gospodarczy. Jednakże, ze
względu na świeżość tej polityki, trudno stwierdzić, w jaki sposób na obecną
sytuacje zareaguje rynek.

1 http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/informacje/polityka_pieniezna.html
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Ujemne stopy procentowe
Nominalne stopy procentowe są zazwyczaj dodatnie. Realne stopy procentowe mogą być ujemne w sytuacji, gdy nominalna stopa procentowa jest
poniżej inflacji. W przypadku, gdy jest to zabieg wykonywany w ramach
polityki monetarnej (np. przez wymagania dotyczące rezerwy obowiązkowej), jest to powiązane z represjami finansowymi. Było to już praktykowane przez Stany Zjednoczone oraz Wielką Brytanię po II wojnie światowej.
a także przez Zastosowała to również Szwajcaria w latach 1964-1965 oraz
od 1971 do 1979 roku, gdy depozyty bankowe nierezydentów były oprocentowane nawet według stopy -10% kwartalnie. Tak wysoka opłata za
przechowywanie pieniędzy w bankach szwajcarskich miała powstrzymać
napływ do kraju kapitału spekulacyjnego z zagranicy2. Jako prekursora
polityki niskich stóp procentowych można wskazać Johna Maynarda Keynesa. Uważał on, że dostęp do taniego pieniądza (obniżenie stopy procentowej) pozytywnie oddziałuje na gospodarkę. Teoria ta miała zastosowanie po 1930 roku (okres wielkiego kryzysu) oraz po II wojnie światowej,
gdy gospodarka wymagała stabilizacji.
Ujemne stopy procentowe postrzegane są przez niektórych ekonomistów jako akt desperacji; jako sygnał, że tradycyjne zabiegi polityki monetarnej okazały się nieskuteczne. Mają na celu „ukaranie” banków, które
gromadzą gotówkę zamiast udzielać kredytów przedsiębiorcom, co hamuje rozwój gospodarki oraz deflację. Europejski Bank Centralny rozpoczął
wprowadzanie ujemnych stóp procentowych w 2014 roku. Zaraz po nim,
w 2016 roku, działania te podjął Bank Japonii, następnie Bank Centralny
Szwecji, Danii oraz Szwajcarii. Poniższe wykresy przedstawiają rentowność 5-letnich obligacji: japońskich, niemieckich, szwajcarskich, duńskich
oraz szwedzkich.

2
https://www.bodie.pl/blog/konsekwencje-stosowania-w-strefie-euro-ujemnych-stop-procentowych,7
https://pl.wikipedia.org/wiki/Og%C3%B3lna_teoria_zatrudnienia,_procentu_i_pieni%C4%85dza
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Opracowanie własne na podstawie danych z http://www.investing.com
Jak wynika z wykresu, obecnie rentowność obligacji w tych państwach jest
poniżej zera. Oznacza to, że inwestor, aby ulokować swoje fundusze w obligacjach, jest zobowiązany za to zapłacić. Sytuacja w strefie euro przedstawia
się podobnie. Od 2014 roku banki komercyjne muszą płacić za ulokowanie
pieniędzy w Europejskim Banku Centralnym.

Opracowanie własne na podstawie https://www.ecb.europa.eu/stats/monetary/rates/
html/index.en.html
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Przyczyny ujemnych stóp procentowych
Główną przyczyną wprowadzenia ujemnych stóp procentowych jest galopująca deflacja a także wzrost oszczędności utrzymywanych przez banki komercyjne na depozytach oraz przez przedsiębiorców na lokatach bankowych.
Deflacja powoduje, iż ludzie wolą odłożyć inwestycje na następny dzień z nadzieją, że ceny obniża się jeszcze bardziej. Powoduje to spadek inwestycji
a w efekcie ‒ zahamowanie wzrostu gospodarczego.
W związku z tym Europejski Bank Centralny postanowił wprowadzić ujemne
stopy procentowe na rezerwach przetrzymywanych w EBC, aby zachęcić banki
komercyjne do udzielania kredytów. Kolejną podstawową przyczyną wprowadzenia ujemnych stóp procentowych jest celowe obniżenie wartości euro. Teoretycznie ma to zwiększyć eksport oraz wpłynąć pozytywnie na rozwój biznesu.
Kolejnym powodem jest przywrócenie transakcji na rynku międzybankowym. Gdy banki centralne ustanawiają ujemne stopy procentowe na depozytach, banki komercyjne wolą pożyczać sobie gotówkę niż płacić za trzymanie
depozytów w banku centralnym.
Poniżej zestawiono obawy przed ujemnymi stopami procentowymi.
1. Ujemne stopy procentowe wpłyną negatywnie na sektor bankowy. Banki
komercyjne osiągają zyski poprzez pobieranie opłat za udzielone kredyty
i płacą klientom za depozyty. Przynosi to dodatnią stopę zwrotu. W przypadku braku zysków z udzielonych kredytów banki zaczną osiągać ujemną stopę zwrotu.
2. W przypadku ujemnych stóp procentowych istnieje zagrożenie, że klienci zaczną wypłacać pieniądze z banków. Zachwieje to płynnością sektora
bankowego.
3. Ujemne stopy procentowe mogą być zarzewiem wojny walutowej. Słabszy
kurs zwiększa ceny dóbr importowanych, co w efekcie powoduje inflację.
W przypadku dewaluacji walut może dojść do nasilenia polityki protekcjonizmu. Wpłynęłoby to niekorzystnie na światowy wzrost gospodarczy.
4. Wprowadzenie ujemnych stóp procentowych jest ostatnią deską ratunku
polityki monetarnej. To krańcowe rozwiązanie, jakie może wprowadzić
bank centralny.
5. Ujemne stopy procentowe mogą skutkować wzrostem awersji do ryzyka
przy planowaniu inwestycji.
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Jakie są zalety wprowadzenia ujemnych stóp procentowych?
Korzyścią może być stymulowanie długoterminowego rozwoju gospodarki.
Niskie stopy procentowe ustanawiane przez banki centralne powinny zachęcać banki komercyjne do udzielania kredytów. Częściej jednak są
przyczyną bardziej ryzykownych inwestycji finansowych. Ten pęd może
prowadzić do przewartościowania aktywów finansowych. Ponadto niskie
koszty obsługi kredytu umożliwiają przetrwanie niedochodowym firmom.
Tak więc polityka ujemnych stóp procentowych nie przyczynia się do rozwoju gospodarki w dłuższym okresie.
Rekomendacje dla Polski
Obecna sytuacja Polski wygląda podobnie jak w wspominanych wyżej krajach.
1. Aktualnie mamy w Polsce deflację, ale z prognozami powrotu do inflacji
(wykres poniżej).
2. Ponadto, jak wynika z raportów Komisji Nadzoru Finansowego, na polskim rynku międzybankowym można zaobserwować znaczny spadek
liczby zawieranych transakcji.
3. Kurs złotego względem walut głównych partnerów handlowych Polski
jest obecnie słabszy niż w poprzednim kwartale.
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Analiza obecnej sytuacji wskazuje, że sytuacja polskiej gospodarki jest
podobna do sytuacji wspominanych wcześniej krajów. Jednakże deflacja
może być skutkiem spadku cen ropy naftowej a deprecjacja polskiej waluty
może być powiązana ze wzrostem awersji do ryzyka na międzynarodowych
rynkach finansowych.
Biorąc pod uwagę powyższe informacje uważam, że Rada Polityki Pieniężnej nie powinna ustanawiać ujemnych stóp procentowych. Ujemne stopy
procentowe są nowym zjawiskiem w gospodarce. Niosą za sobą wiele niewiadomych oraz obaw. Przede wszystkim wpłynęły negatywnie na sektor
bankowy. Należy pamiętać, że sektor bankowy jest niczym układ krwionośny organizmu a tym organizmem jest gospodarka. Ponadto ujemne stopy
procentowe mogą wpłynąć na wzrost awersji do ryzyka przy planowaniu
inwestycji, szczególnie na wschodzących rynkach. Istnieje wiele innych możliwości stymulowania długoterminowego rozwoju gospodarki. Za przykład
niech posłuży zwiększenie świadczeń społecznych, choćby wprowadzenie
programu „Rodzina 500+”, co może przyczynić się do pobudzenia dynamiki
konsumpcji.
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What would I change
in my country?

Last months have brought a lot of new topics, which contain both advantages
and disadvantages. New government, refugees, social programs and possible
ways to finance government’s promises. One of such controversial topics is
also “a bank tax”. To be more precise, this tax is imposed also upon insurance
companies, and not only upon banks. In a couple of days we will summarize
the first three months since this tax was introduced in Poland. Although we
should know all or almost all details regarding this tax, there are still some
doubts and misunderstandings.
At the very beginning I should add that Poland is one of the last countries
which has implemented bank tax. After the crisis, which was one of the most
spectacular for my generation, banks required support. Support was offered
by states but, as everything, also this help had its consequences. When the
crisis was almost defused, we could notice that countries, one after another,
were taking into consideration implementation of a bank tax, so that they
could get back financial assets. Starting from 2011, through 2012 and 2013,
almost all European countries implemented the tax which was calculated on
the basis of the size of liabilities. That is the first point which in my opinion
should be changed in Polish regulations. In Poland the tax relates to the value
of assets. The risk that may be involved in some transactions is also not included in regulations, and neither is the level of loans. What is the main effect
of such taxation? First of all, increase of charges and commissions. Banks have
found an easy solution to cover the tax in the rate of 0,44% (bank tax rate in
Poland is one of the greatest in whole European Union). The cost was shifted
to customers also via loans’ charges.
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In Poland tax is calculated on the monthly basis, on the last day of each
month. In the act we can find a settlement that tax is calculated only from the
value of assets on the last day of month. What does it mean in practice? That
value on the particular days of a month is not taken into account, so the banks
can reallocate their assets only for an indicated day. There are also some tax
exemptions foreseen. For example, a bank is not obligated to settle the liability, if the whole profit is allocated for its own funds.
There are also some doubts regarding tax base. It has been almost three
months since the bank tax has been implemented. During this time the Polish
Banks Union created the list of 92 questions regarding the tax base, but the
response has not been received yet. The main question is how it was possible
that the most important issue, such as tax base, has not been described in
detail? We could see the examples of other countries as this tax was implemented in Europe since 2011, nevertheless, it seems like our legislator did
not take the opportunity to use the experience of the neighboring countries.
What is also remarkable, is that the act in Poland consists of 4 pages. I may
say that this is the shortest act in Poland. It is intriguing that the document
which regulates the income of billions zloty is so inaccurate. Was it caused by
rush? There are plenty of liabilities due to social programs like “500+”, but
I strongly believe that the reason for issuing such a general document was
deeper. An undeniable advantage of this is that we finally have the bank tax
in Poland, but it should be clarified as soon as possible, if we want to receive
the real income.
After three months after the tax implementation we are able to see the
first results. First of all, differences between forecasted and real values. At the
beginning it was believed that income will reach 7 billion zloty after first 11
months. Those forecasts were shortly adjusted to the level of 4 billion zloty.
The truth is that the income didn’t even reach 50% of 4 billion (statistics show
that after three months the income is about 45%). Maybe the real outcome will
be the reason to think of how many loopholes are there in the law.
We have to remember that the bank tax is not the first charge for financial
institutions. In 2013 banks and insurance companies were also charged on the
basis of “opłata ostrożnościowa.” What is the future of financial services in
Poland if the operating costs are becoming even greater? I hope that this area
will still develop, but this may be just a hope.
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There are also other areas that could be changed in our country but I believe that improvement of issues that already exist is necessary to build a balanced system. When we will build the systems, acts, programs, which are free
of mistakes, then we can expect that our neighbors or business partners will
trust us every step of the way.

What wo uld I ch a nge i n my co u ntry?
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Co zmieniłbym w Polsce –
czy możemy sobie pozwolić
na ekonomiczną ignorancję?

W mojej ocenie istotny problem polskiego społeczeństwa stanowi niska wiedza o podstawowych zagadnieniach ekonomicznych, dlatego też konieczne
jest wprowadzenie zmian, które w przyszłości zaowocują wzrostem świadomości ekonomicznej przeciętnego Polaka.
Przeczytanie komentarzy internetowych, przysłuchanie się rozmowom
ludzi w sklepie czy w pociągu, a nawet lektura gazety niezmiennie utwierdza mnie w przekonaniu, że nawet podstawowe zagadnienia ekonomiczne
umykają polskiemu społeczeństwu. Przeciętny Polak nie jest w stanie pojąć,
dlaczego państwo nie może wydrukować pieniędzy i wybudować za nie nowych mieszkań, czy też dlaczego zamknęli fabrykę, mimo że produkowała
dzień i noc.
Do teraz pokutują liczne mity wyniesione jeszcze z czasów ustroju gospodarki centralnie planowej. Statystyczny obywatel przekonany jest, że cała trudność
gospodarcza polega na tym, że trzeba produkować, a jak już się coś produkuje,
to zakład jest rentowny. Mało kto świadomy jest, że produkować potrafi każdy,
a sukces polega na tym, żeby produkt sprzedać i to w dodatku z zyskiem.
Z dumą podkreśla się, że przykładowo za PRLu byliśmy jednym z większych producentów stali, ale nie mówi się o tym, że stal była marna, a produkcja mało efektywna. Mówi się, że państwo powinno stworzyć takie warunki, żeby wszyscy mieli pracę, byli zdrowi i bogaci. Nie można przecież
zapominać o tym, że w odczuciu społecznym jeżeli coś jest państwowe, to jest
niczyje, a więc darmowe. Można odnieść wrażenie, że zdaniem przeciętnego
obywatela gospodarka wolnorynkowa wyłącznie tym się różni od komunizmu, że powinny być wyższe pensje.

147

Niewiedza ekonomiczna rodzi wiele negatywnych konsekwencji. Obywatele nierozumiejący podstawowych procesów gospodarczych podatni są
na wszelkiej maści polityczny populizm, przez co sprawdzoną strategią polityczną jest „nikt nie da wam tyle, ile ja wam mogę obiecać”. I też większość
głosujących nie zastanawia się nigdy nad tym, z czego zapowiadane Eldorado ma być finansowane.
Brak wiedzy wpływa też na decyzje życia codziennego, a w szczególności
fatalną świadomość co do podstawowych zasad zarządzania budżetem domowym. Mało kto pamięta o tym, że nie można wydać więcej niż się posiada,
przez co często zdecydowana większość pensji przeznaczana jest na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Żerują na tym także instytucje finansowe, które wciskają klientom zupełnie niepotrzebne produkty, chociażby takie
jak słynne przez ostatnie lata „polisolokaty”.
Mało kto też potrafi skutecznie prowadzić własną działalność gospodarczą. Większość uważa, iż lepiej przeczytać kilka książek z cyklu „jak zarobiłem pierwszy milion”, zamiast zastanowić się nad rynkiem zbytu dla planowanych produktów i usług.
To wszystko sprawia, że jesteśmy krajem o niskiej efektywności gospodarczej, czy też jak niektórzy to ładnie określają – „montownią Europy”. Póki
opieramy się na społeczeństwie, które nie rozumie podstawowych zasad gospodarki wolnorynkowej nie możemy oczekiwać, że w przyszłości dojdzie
do jakiegoś spektakularnego sukcesu gospodarczego Polski. Za dużo tracimy
na niewiedzy.
Oczywiście zmiana opisanego wyżej stanu rzeczy nie jest łatwa. Jednak
wydaje mi się, że w pierwszej kolejności modyfikacji wymaga program kształcenia podstawowego. Niewielka wiedza przekazywana na lekcjach podstaw
przedsiębiorczości jest niewystarczająca, zwłaszcza że istotna część materiału wydaje się zbędna.
Wiedza z zakresu ekonomii i gospodarki powinna być „przemycana” także w ramach innych przedmiotów, takich jak matematyka czy WOS. Wydaje
mi się, że wiedza na temat ilu posłom przysługuje inicjatywa ustawodawcza
nie jest tak bardzo przydatna, jak wiedza o tym, jak działa procent składny
(chociażby w przypadku kredytu).
Zmian w tym zakresie wymaga też program studiów uniwersyteckich –
niezależnie od wybranego kierunku każdy absolwent powinien podstawową
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wiedzę posiadać. Nie każdy musi zostać magistrem, ale skoro już nim chce
zostać to powinien podstawowe zagadnienia rozumieć. Skoro od magistra
matematyki wymaga się, aby umiał pisać, to tak samo od magistra filologii
można wymagać aby umiał liczyć.
Wreszcie konieczne jest także zaangażowanie w ten proces przedsiębiorców działających w Polsce. Wydaje się, że skoro instytucje finansowe korzystają ze statusu instytucji zaufania publicznego, to też powinny w większym
zakresie wspierać ekonomiczną edukację swoich klientów, zwłaszcza że być
może pozwoliłoby to znacząco ograniczyć koszyk złych kredytów, czy też
liczbę niezadowolonych klientów.
Moim zdaniem długofalowy rozwój gospodarczy musi iść w parze właśnie z rozwojem świadomości ekonomicznej. Dzięki temu nie tylko łatwiej
będzie nam osiągnąć sukces, ale też i znacznie trudniej będzie go nam w przyszłości zaprzepaścić. Jeśli nie zmienimy świadomości społeczeństwa, to nie
uda się nam zmienić gospodarki.
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Reguły fiskalne w Polsce

Polityka budżetowa, nazywana także polityką fiskalną, jest elementem polityki gospodarczej, na którą składają się wydatki i dochody rządowe. Wspólnie z polityką monetarną umożliwia państwu oddziaływanie na gospodarkę
w celu łagodzenia efektów występowania cyklów koniunkturalnych oraz
osiąganie wzrostu gospodarczego przy zachowaniu stabilnego poziomu cen.
Jednak finanse publiczne w Polsce znajdują się w stanie trwałej nierównowagi. Odzwierciedleniem tego jest fakt, iż począwszy od 2000 roku jedynie raz
deficyt budżetowy Polski wyniósł mniej niż 3% wartości PKB. Równocześnie
wartość długu publicznego w stosunku do PKB znajduje się w wyraźnym negatywnym trendzie wzrostowym. W 2000 roku zadłużenie sektora finansów
publicznych w Polsce wyniosło około 38%, natomiast w 2013 roku ‒ aż 56%
wartości polskiego PKB (obecnie, po przeniesieniu aktywów z otwartych funduszy emerytalnych, jest to wartość ok. 51% PKB). Występuje wiele czynników
wpływających na taki stan rzeczy. Najważniejsze z nich to skłonność polityków
do nadmiernych wydatków, problem tak zwanych opóźnień, niespójność polityki budżetowej, brak długoterminowego planu przeprowadzanych wydatków oraz nieskuteczność reguł fiskalnych obecnie obowiązujących w Polsce.
Reguły fiskalne są to instrumenty ograniczające zakres prowadzonej polityki budżetowej. Ich celem jest ograniczenie głównych zmiennych fiskalnych
(dochodów, wydatków, zadłużenia) przy użyciu limitów ilościowych. Dotyczących one przede wszystkim:
•
•
•

dopuszczalnego salda budżetowego,
wysokości długu publicznego,
wzrostu lub poziomu wydatków budżetowych.
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Numeryczne reguły fiskalne mogą dotyczyć całego sektora finansów publicznych bądź jego fragmentów, na przykład budżetu państwa, jednostki
samorządu terytorialnego czy funduszy ubezpieczeń społecznych. Występują różne kary za złamanie reguł: od kar zapisanych w konstytucji, egzekwujących określone postępowanie, poprzez kary ﬁnansowe. Reguły fiskalne są
współcześnie dość powszechnym sposobem stabilizowania budżetu i finansów publicznych.
Występujące obecnie najważniejsze reguły fiskalne w Polsce to:
1. Stabilizująca Reguła Wydatkowa (SRW) obowiązująca od 2014 roku, mająca na celu ograniczenie wzrostu wydatków sektora instytucji rządowych
i samorządowych do średniego tempa wzrostu PKB. Główne założenie
powyższej reguły opiera się na tym, aby w okresie korzystnej koniunktury gospodarczej wydatki sektora finansów publicznych rosły wolniej niż
tempo przyrostu PKB, natomiast w okresie spowolnienia gospodarczego
‒ szybciej. Dodatkowo, w przypadku wystąpienia sytuacji nadmiernej
nierównowagi finansów publicznych, uruchomiona ma być automatyczna korekta tempa wzrostu wydatków. Wspomniana korekta może zostać
zawieszona wyłącznie w sytuacji, jeżeli prognozuje się silną dekoniunkturę gospodarczą. Nowa reguła wydatkowa ma charakter typowo antycykliczny. Ma to zapewnić długookresową stabilność finansów państwa,
złagodzić występowanie cyklów koniunkturalnych oraz sprzyjać stabilności makroekonomicznej kraju.
2. Progi ostrożnościowe, czyli ustalone graniczne wartości relacji kwoty długu publicznego do PKB. Są one zapisane w Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, czyli najważniejszym akcie obowiązującym w polskim systemie
prawnym. Zapewnia to wysoką skuteczność powyższej reguły fiskalnej.
Nawet wtedy bowiem, gdy przyjęta ustawa budżetowa posiada niezgodny z zapisem konstytucyjnym poziom planowanego długu publicznego,
może ona zostać podważona przez Trybunał Konstytucyjny (co nie ma
zastosowania w przypadku pierwszej wymienionej reguły). Dodatkowo
zmiana konstytucji wymaga co najmniej 2/3 głosów parlamentarzystów,
co przy obecnej sytuacji politycznej w Polsce jest znaczącym utrudnieniem.
Wymienione powyżej obowiązujące w Polsce reguły fiskalne posiadają
jednak istotne wady. Stabilizująca reguła wydatkowa została bowiem zapisana w formie ustawy, a nie w najważniejszym akcie prawnym, czyli konstytu-
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cji. Wpływa to wyraźnie na efektywność powyższej reguły, gdyż nie jest ona
odporna na próby jej zmieniania czy też omijania. Status prawny reguły fiskalnej zapisanej w ustawie jest taki sam, jak ustawy budżetowej. Oznacza to,
że może wystąpić konflikt między zapisami dwóch ustaw o tej samej randze.
W polskim prawie zaś nie nakłada się kar na rząd, który przedstawił projekt
ustawy budżetowej niezgodny z obowiązującą ustawą. Co ważne, w przypadku rządu większościowego (co ma miejsce obecnie) formułę zapisania
powyższej reguły należy uznać za niewystarczającą, gdyż rząd może stosunkowo łatwo przegłosować jej zniesienie lub zmianę. Kolejnym aspektem jest
fakt, iż stabilizująca reguła wydatkowa nie obejmuje tak zwanych sztywnych
wydatków budżetu (czyli zapisanych w ustawach), jeśli weszły one w życie
przed wprowadzeniem reguły fiskalnej. Należy zaznaczyć, iż aktualnie wydatki sztywne stanowią około 74% wydatków ogółem. Są to na przykład subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego, składki emerytalne, rentowe
i zdrowotne (opłacane za osoby na urlopach wychowawczych i macierzyńskich oraz za osoby niepełnosprawne) czy też wydatki na obronność. Ograniczenie nie obejmie też wydatków, których wysokość trudno prognozować.
Są to między innymi koszty obsługi długu publicznego, składki do budżetu
Unii Europejskiej czy wydatki refundowane z budżetu unijnego. Powyższe
elementy znacząco obniżają efektywność zastosowanej reguły fiskalnej.
Odnosząc się do wad reguły fiskalnej w postaci progów ostrożnościowych, oprócz wspomnianej wyżej niewątpliwej zalety w postaci jej zapisania
w konstytucji, należy także wskazać na wadę tego rozwiązania. Zapis konstytucyjny jest zwięzły i nie zawiera jakichkolwiek szczegółów dotyczących
stosowania powyższej reguły. Brakuje w nim informacji o sposobie obliczania podstawowych wskaźników fiskalnych, koniecznych do oszacowania
stosunku długu publicznego do PKB. Dodatkowo do momentu osiągnięcia
wysokości zadłużenia sektora finansów publicznych na poziomie 50% PKB,
rząd ma praktycznie pełną swobodę w kształtowaniu struktury i wysokości wydatków budżetowych. Jednak z chwilą osiągnięcia pierwszego progu
ostrożnościowego, reguła wymusza gwałtowną reakcję w postaci wyraźnego
zaostrzenia polityki fiskalnej. Jest to społecznie kosztowne i może, pod naciskiem społeczeństwa, spowodować chęć odstąpienia od reguły.
Podsumowując ‒ stabilizująca reguła wydatkowa została zapisana w akcie prawnym niższej rangi, czyli w ustawie. Dzięki temu jest ona podatna
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na zmiany lub próby jej ominięcia. Co więcej, w polskim budżecie występuje bardzo wysoki udział wydatków sztywnych (obecnie ok. 75% wydatków
ogółem), co w konsekwencji prowadzi do tego, że zastosowana reguła wydatkowa odnosi się wyłącznie do ¼ wydatków publicznych. Podczas analizy stosowanych w Polsce progów ostrożnościowych pod kątem ich efektywności
należy stwierdzić, że mimo, iż posiadają one wysoką rangę w postaci zapisu
w Konstytucji Rzeczpospolitej, to jednak mają także wadę. Zapis reguły jest
zwięzły i nie zawiera szczegółów na temat metodologii jej stosowania. Tworzy to możliwość umyślnego dobierania takich metod obliczania wskaźników
fiskalnych, które pozwolą uzyskać pożądany wynik. Dodatkowo reguły deficytu i długu mają typowy charakter procykliczny a wskaźniki, na podstawie
których wyznaczane są progi ostrożnościowe, nie są korygowane o wpływ
cyklu koniunkturalnego. W konsekwencji przedstawione reguły fiskalne
przestają być wiarygodne. Tracą więc jedną z podstawowych cech, stanowiących o ich efektywności.
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The war against corruption –
great fighting step by step

“We must become the change we wish to see in the world.”
– Mahatma Gandhi

When people hear the word “country” they tend to think about certain things.
They think about a political system, territorial entity, borders, currencies, etc.
But when I hear the word “country” I think about people. Countries are fundamentally about people, and what people do and create is at the core of what
makes a country work. The shining example of this statement is the Ukraine’s
revolution of dignity. This protest movement changed not only the political
forces but also the way people think and act.
Although Ukraine is staring into an economic abyss now, we are on the
way of creating a new generation of people – people who understand the
problems we have and who are not afraid of facing and overcoming them.
Economic stagnation, political crisis and low welfare constitute the Ukrainian reality nowadays. From my point of view, the greatest enemy of our country’ further development is corruption. It is indisputable that bribery, embezzlement, fraud exist in every state. But the main task of the government is to
minimize the level of corruption.
Embezzlement and graft often result in loss of funds. Estimates show that the
cost of corruption equals more than 5% of global GDP with over US$ 1 trillion
paid in bribes each year. Efficient use of these funds could significantly improve
the lives and well-being of the citizens of this big country.
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The high level of corruption in Ukraine has a negative impact on its reputation. Reports of corruption in a given country can make shareholders and
investors lose trust and confidence in the business.
Unfortunately, we can see that the place where a fight against dishonesty
should begin is the hotbed of corruption in Ukraine. That provokes citizens’
total distrust of any public institution. And everywhere you can hear: “Why
should I be different. All people do the same.” According to Transparency
International, Ukraine is the most corrupt nation in Europe.
How can we talk about fighting corruption ona state level when the majority of Ukrainian officials own secret offshore companies? We also cannot
talk about attracting investors when every entrepreneur has to offer bribes
to a number of officials only to have a right to start their business? How can
we talk about trust in state institutions when bribes and injustice follow you
since kindergarten and up to the retirement age? Due to all these facts, there
will be no economic development without breaking the whole rotten system.
As far as I am concerned, there is a recipe for economic growth in Ukraine
which consists of 3 necessary steps. Firstly, we need a strong leader – a person
who could build a powerful team with strong values and absence of double
standards. We can follow the example of Georgia where president Saakashvili
successfully used policy and values to effectively root out corruption and actively encourage foreign investment and economic development.
As a matter of fact, fighting widespread corruption in Ukraine cannot be
solved simply by applying anti-corruption structures and powerful officials. But
the first step the government has to take to achieve public trust should be an open
and fair fight against the corrupt system. The government must uphold the rule
of law through the excellent reputation and active fight against lawlessness.
The second step will be the introduction of radical reforms on all governmental levels. This step involves elimination of bureaucracy and reducing
administrative staff. These measures may not only ensure the transparency of
public administration but can also accumulate a large amount of additional
financial resources.
In Ukraine, as well as and elsewhere in the former Soviet Union, a very peculiar situation can be observed: only about a third of staff is basically friendly
and has a “normal” interaction style. The other two-thirds are unhappy to see
you, and they are unable to answer your questions politely. It’s no wonder
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that so many Ukrainians feel uncomfortable when they turn to civil service
for help. That is why people do everything they can to avoid dealing with
government officials.
The best way to cut the red tape in Ukraine is by means of improving information and communications technology. Now the government has to provide
authorities with sufficient technological support in order to optimize department’s work and cooperation with citizens. It is also necessary to establish an
effective system of communication between governmental departments.
Furthermore, we should not underestimate the young workforce– with
fresh thoughts and ideas they could change the status quo. Education and
training of young managers are crucial at the current stage of reform implementation in Ukraine. Therefore, I emphasize the importance of quality of
education for the further development of the country. Because it is an undisputed truth that well-educated citizens contribute to the economic prosperity
and enhance social responsibility.
Frank Herbert once said:“Power attracts the corruptible. Absolute power
attracts the absolutely corruptible.” Nowadays, we can watch the process of
decentralization in Ukraine. It involves shifting of power to lower tiers of
government or granting greater authority to line managers. Complete transparency, accountability, and easy accessibility on all levels of government can
go a long way towards solving the problem.
And the last major step in overcoming a corrupt system is to establish a
strong national identity. It should be noted that corruption is often a national
phenomenon and could be caused by people’s mentality. Every person, since
their childhood, has to know that corruption is a crime. We, as a new generation of Ukrainians, have to start from ourselves and our children and return
to traditional values and honesty. It is necessary to comprehensively promote
a culture of transparency and fairness.
Corruption is the single greatest obstacle to economic and social development around the world. But it does not just steal money from where it is needed the most; it leads to weak governance and polarizes society. The solution
of this problem fully depends on us. Each one of us has the power to change
the country we live in. Overcoming corruption is a complicated and complex
process, but everyone should start changing the world around them from the
most important point–changing themselves.
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Zmiana sposobu zarządzania
mieniem komunalnym

W mojej opinii jednym z aspektów wymagających w Polsce natychmiastowych zmian jest sposób zarządzania mieniem komunalnym. Jest on szczególnie istotny w zakresie gospodarki mieszkaniowej.
Nieefektywne gospodarowanie mieniem komunalnym to problem, z którym samorządy terytorialne borykają się od wielu lat. W mojej ocenie dotychczas nie zrobiono nic, by go zniwelować. Skala problemu wciąż rośnie i dotyczy przede wszystkim nieruchomości położonych w centrach miast, a więc
charakteryzujących się najlepszą lokalizacją i najwyższymi cenami transakcyjnymi za m2 powierzchni użytkowej.
Centralnie położone kamienice, zamiast stać się wizytówką miasta i przyciągać inwestorów, odstraszają i grożą zawaleniem. W wielu przypadkach
pełnią funkcję lokali socjalnych. Z roku na rok zasoby mieszkaniowe gmin
zmniejszają się z uwagi na rosnące koszty utrzymania budynków oraz brak
wystarczającej ilości środków w budżecie na bieżące remonty i naprawy.
Uważam, że sytuacja, do jakiej doprowadzono przez lata zaniedbań i nieefektywnego zarządzania, jest dla Polski wyjątkowo niekorzystna. Sektor komunalny powinien zostać zrestrukturyzowany i najwyższa pora, by zaczął
przynosić wymierne zyski.
W czym tkwi problem nieefektywnego zarządzania zasobami komunalnymi?
W większości polskich miast lokale mieszkalne, stanowiące składnik majątku
publicznego, zamieszkiwane są przez osoby niepracujące, pobierające świadczenia socjalne, a co za tym idzie ‒ nieposiadające żadnego majątku. Jest to
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pierwszy aspekt problemu związanego z zarządzaniem mieniem komunalnym, ponieważ lokatorzy często nie płacą za lokal mieszkalny. Rosnące długi
nie znajdują pokrycia w majątku osobistym najemcy i w konsekwencji sięgają
niebotycznych sum.
Skalę tego problemu obrazować mogą dane przedstawione w „Informacji
o wynikach kontroli dysponowania mieniem komunalnym przez gminy województwa kujawsko-pomorskiego”, według których nieuregulowane należności
z tytułu najmu lub dzierżawy mienia (stan na koniec 2010 r.) wynosiły prawie
3 mln złotych. Sytuacja w pozostałych województwach kształtuje się podobnie.
Ponadto według danych Najwyższej Izby Kontroli w latach 2009–2011 kwota zadłużenia z tego tytułu zwiększyła się aż o 33% ‒ z 587 mln zł do 881 mln złotych.
Polskie prawo chroni najemcę w szerokim zakresie, przede wszystkim
poprzez obowiązek zapewnienia mu lokalu socjalnego lub zastępczego.
W zasobach gminnym takich nieruchomości jest zbyt mało a środków na
budowę nowych również brakuje. Dlatego też, mimo nakazu eksmisji czy
wypowiedzenia umowy najmu, dłużnik wciąż pozostaje w lokalu mieszkalnym. Zwiększa swój dług i zajmuje miejsce, na które czekają tysiące innych
obywateli. Stąd też czas oczekiwania na mieszkanie w zasobie komunalnym
przekracza nawet 20 lat (najdłuższy czas oczekiwania na lokal mieszkalny
zanotowano w Kielcach ‒ 27 lat).
Do problemów związanych z windykowaniem należności od najemców
należy doliczyć także zaniedbania urzędników odpowiedzialnych za gospodarowanie lokalami komunalnymi. Zaniedbania te to między innymi brak
kontroli nad sytuacją finansową najemcy (nie kontrolowano, czy najemca
w trakcie trwania umowy jest w stanie spłacać należności z tytułu najmu)
oraz, sprzyjający nadużyciom, brak przejrzystych zasad w sposobie rozpatrywania wniosku o mieszkanie komunalne. Ponadto gminy w wielu przypadkach nie korzystały z prawa do wypowiedzenia umowy najmu a stawki za
najem ustalane były na zbyt niskim poziomie.
Wysokie zadłużenie znacząco odbiło się także na kondycji zasobów mieszkaniowych. Gmin nie stać na bieżące remonty i konserwacje. Przyczyniło się
to do diametralnego pogorszenia stanu technicznego najstarszych budynków
komunalnych (w latach 2011‒2013 zasób zmniejszył się aż o 10%), a tym samym także do obniżenia poziomu bezpieczeństwa ich mieszkańców. Mając
na uwadze deficyt środków w budżecie gmin, prace remontowe ograniczano,

162

Marta Martyniak

a z użytku wyłączano kolejne obiekty. Również najemcy przyczyniają się do
obniżenia standardu lokali mieszkalnych, dewastując je.
Jak temu zaradzić?
Powyżej przedstawiłam ważniejsze, ale nie jedyne problemy związane z nieefektywnym zarządzaniem i gospodarowaniem mieniem komunalnym. Zarówno skala, jak i złożoność tego problemu, czyni go wyjątkowo istotnym
w rozwoju samorządów terytorialnych. Uważam, że właściwie prowadzona
gospodarka mieszkaniowa potrzebna jest zarówno miastu jak i obywatelom.
Powinna służyć lokalnej społeczności i przynosić wymierne korzyści ekonomiczne. Dlatego też moje rozważania, oparte na analizach, raportach i wynikach weryfikacji prowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli odnośnie gospodarowania lokalami komunalnymi, prowadzą do dwóch konkluzji.
Po pierwsze uważam, że należy usprawnić sposób zarządzania mieniem
komunalnym i zwiększyć kontrolę nad jednostkami samorządu terytorialnego, które odpowiadają za gospodarowanie mieniem komunalnym. Trzeba
wprowadzić obowiązek sporządzania raportów na temat stanu i wielkości
zasobu mieszkaniowego oraz je skrupulatnie weryfikować. Po drugie ‒ kontrola powinna obejmować najemców zarówno w trakcie procesu ubiegania
się o mieszkanie, jak i w późniejszym okresie jego wynajmu. Bieżące monitorowanie stanu zatrudnienia najemcy pozwoli na zmniejszenie ryzyka braku
opłat z tytułu wynajmu.
Aby skutecznie zarządzać mieniem komunalnym nie wystarczy jedynie
zdywersyfikowana kontrola. Moim zdaniem należy także zaostrzyć politykę
wynajmu w połączeniu z nowymi inwestycjami. Gmina powinna w pierwszej
kolejności wybudować nowe lokale socjalne i zastępcze na obrzeżach miast
a następnie przenieść dłużników z centrum do tych właśnie lokali.W kolejnym etapie należałoby wyremontować centralnie położone nieruchomości
i po dokładnym procesie weryfikacji potencjalnego najemcę wynająć je za
rynkową stawkę czynszową.
Jednakże wyjątkowo trudna sytuacja, w jakiej obecnie znajdują się polskie
samorządy, właściwie wyklucza taką możliwość. Do tej sytuacji doprowadziło nieefektywne zarządzanie zasobem komunalnym oraz brak spójnej polityki mieszkaniowej w skali całego kraju. Dlatego uważam, że należy rozważyć
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również drugi wariant zmian. Obejmuje on całkowite zlikwidowanie zasobu
komunalnego i przeniesienie jego zadań na podmioty sektora prywatnego,
które są wyspecjalizowane w zakresie zarządzania nieruchomościami.
Takie rozwiązanie z pewnością znajdzie odzwierciedlenie w wysokości
wpływów do budżetu oraz ułatwi procesy windykacyjne. Ponadto odciąży
jednostki samorządu terytorialnego. Konkurencyjność wolnego rynku w zakresie zarządzania nieruchomościami dodatkowo przyczyni się do obniżenia
kosztów działalności w tym sektorze.
Jednakże uważam, że likwidacja zasobów komunalnych to ostateczność.
Powinniśmy przede wszystkim dać szansę sektorowi publicznemu, przeprowadzić konsultacje społeczne i stworzyć spójną politykę mieszkaniową. Politykę opartą na zasadach efektywnego zarządzania kontynuowaną niezależnie od zmian politycznych.
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What would I change
in my country?

After decades of communism, Poland underwent political transformation and
became a country with free market economy in 1989. It was a mile stone in
Poland’s history and started a period of development in my country. This development was, and still is, quite problematic because at the time when Poland was behind the Iron Curtain, West European countries were developing
rapidly. Nowadays, Poland is still recovering, and working on its international
position and competitiveness in relation to other European countries. Despite
the distance being smaller, there are still many things to improve and many
internal issues to solve to make Poles’ lives easier and more comfortable.
First of all, the level of public debt is too high and Polish government
should look for opportunities to save money in national budget. The easiest
and the fastest way to achieve the mentioned result could be to raise taxes but
it is not a feasible plan. Polish tax system demands reforms, however, I will
discuss it later. In my opinion high level of bureaucracy is a crucial problem
in Poland. The number of various offices, departments, etc., as well as “the
army” of officials should be reduced. The worst thing in their functionality is
the fact that in most cases they use separate systems and there is no flow of
information between them. People lose time and money going from office to
office and waiting in queues. In my view, lower number of offices and officials
and better cooperation between them could create savings to national budget
and make daily affairs of common people easier to solve.
I see an analogical situation in a Polish healthcare system which is also totally ineffective. People with really serious diseases often need to wait years to
receive some medical treatments, e.g. to have an operation, because the limit
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for a current year has been reached and the state is not going to fund more.
People who cannot afford to get private medical care are often left without
any help just because of official regulations and limits.
Labour law in Poland should be also reformed as well as the tax system.
Polish people are very hard-working, yet most of them are underpaid. The tax
office takes too much money from employee’s and employer’s pockets. The
former need to go abroad in pursue of higher salary for the same job which
they would do in Poland. The latter, entrepreneurs, are afraid of running business because of lack of incentives for them. It results in high level of monthly
contributions made each month to the tax office. Those who decided to do it
look for ways of cutting costs including “junk employment contracts” which
give the employees almost no privileges. And it is not only the employers’
fault, but rather a result of flawed labour law and tax system.
This situation has an impact on labour market as well. We have highly talented students who, after graduating, often face the problem of finding a job
adequate to their skills and qualifications. Employers do not want to waste
time and money on employees’ training and mostly look for the experienced
workers. Novice graduates have no experience and no opportunity to gain it.
Most internships are unpaid and students have to take jobs unrelated to their
qualifications and interests to make ends meet. After finishing university they
go abroad, get a chance to develop professionally, then become experts and
build the force of foreign countries’ economy. It is a closed circle and Polish
labour market remains in stagnation. What I would do to solve this problem
is to develop more cooperation between universities and employers. The best
students should be recognized and examined by head-hunters from various
companies under an agreement with universities. Companies should prepare
young people to work for them during their university years just like in other
countries. What government could do in this case is to increase the level of research & development expenses for universities and support grant programs
for the best students to a greater extent. Nowadays, grants for the best students at Polish universities are dramatically low and often insufficient to pay
monthly rent for a room.
Another significant problem in Poland is pension system which is totally
ineffective in a current economic and social situation of my country. Pension
system existing in Poland consists of three pillars. First of them is based on
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a very old-fashioned model called PAYG (Pay As You Go) which was created
by Otto von Bismarck in the XIX century. It means that pensions are paid from
contributions taken from wages of the currently employed and deposited in
hopelessly functioning ZUS (Social Security Office). Second pillar is based on
Open Pension Funds (OFE) which collect and invest contributions. This pillar is
quite effective but in 2014 Polish government reformed it by reducing its share
in contributions and moving it to the first pillar. The great part of contributions
already collected from the second pillar has been overtaken over by the Ministry of Finance to patch the budget hole. However, the amount of money used to
do so was significantly lower than the amount withdrawn from OFE. This money disappeared in mysterious circumstances. To put it simply, one could argue
that the Poles’ hard-earned money was stolen by the government. The third
and the least popular pillar is represented by Individual Pension Accounts (IKE
and IKZE), Employee Pension Scheme (PPE) and all other voluntary forms of
money saving. IKE and IKZE are barely used by Polish society, because they
do not yield profits. In turn, PPE depends mostly on approach of the employer
and it is non-obligatory. Income taxes and contributions to ZUS are very high
for employees and most of them cannot afford to save additional money on
their own. What I would do in this case is to reform the existing system, reduce
income taxes, liquidate ZUS and base pension system mostly on private savings
of the citizens. Polish pension system should evolve and progress towards the
Canadian or New Zealand system. In my opinion, the decision what to do with
their own money should be taken by the people who earned it.
All of above-mentioned reforms could be introduced if politicians finally
stopped arguing with one another and creating red herrings to divert people’s
attention from relevant public affairs. They should start speaking with the
common voice, make common cause in the interest of the state and society
and beyond political divisions.
To sum up, Poland is a dynamically developing country which could and
should become a CEE region’s economic leader. There are many ambitious
and hard-working people who really do not want to leave their mother country to seek for better life and work conditions elsewhere, but they are forced
to do so. Many reforms, including the pension system, labour law, tax system,
and healthcare system above all, should be made to convince them to stay in
Poland or – return home.

What wo uld I ch a nge i n my co u ntry?
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Co bym zmieniła
w moim kraju?

Dziś, jak nigdy, Ukraina potrzebuje nowego programu. Takiego, który zapewni rozwój gospodarki i wpłynie na efektywne użycie finansowych, przemysłowych i ludzkich zasobów, zarówno w państwowym, jak i w prywatnym
sektorze. Obiektywnie patrząc, czynnik, który najbardziej wpływa na sytuację Ukrainy, to wojskowy konflikt. Przez niego zatrzymały się inwestycje
i podupada gospodarka. To zaś przekłada się na inne obszary funkcjonowania państwa. Trwający konflikt zbrojny zahamował zbywalność – bankową,
zewnętrzną, wewnętrzną, inwestycyjną. Dziś Ukraina prowadzi ekonomiczną i wojskową wojnę własnymi siłami.
Program rozwoju kraju w pilnym trybie musi uwzględniać kluczowe
kwestie, takie jak:
•
•
•

zapewnienie wsparcia rodzimej produkcji w celu podwyższenia eksportowego potencjału kraju a także stworzenie nowych miejsc pracy;
wprowadzenie klimatu sprzyjającego inwestycjom;
umożliwienie Narodowemu Bankowi Ukrainy prowadzenia niezależnej
polityki, która wyłącza ręczną regulację walutowym rynkiem.

W ciągu ostatniego roku Ukraina utraciła swoje eksportowe pozycje. W porównaniu z 2007 rokiem produkcja przemysłowa zmniejszyła się o 35%. To ma
bezpośredni wpływ na potencjał eksportowy kraju. Ukraina z jednej strony straciła
możliwość zbytu towarów w Federacji Rosyjskiej, a z drugiej – nie jest w stanie
zabezpieczyć prawnie rodzimej produkcji, nie może konkurować z producentami
na europejskim rynku. А największe zakłady przemysłowe Ukrainy są bowiem
ulokowane na wschodzie kraju, który objęty jest działaniami wojennymi.
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Według danych ministerstwa rozwoju ekonomicznego Ukrainy Unia Europejska została głównym partnerem Ukrainy w eksporcie towarów w pierwszych dwóch miesiącach 2016 roku (44,4%). Eksport towarów w tym czasie
oszacowano na 4,7 mld dolarów. Według danych Państwowej Służby Statystyki Ukrainy deficyt handlu zagranicznego ukraińskimi towarami za styczeń
i luty 2016 roku wyniósł 731 mln dolarów, czyli był o 2,9 raza większy w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedzającego (wyniósł wówczas
254,9 mln dolarów).
W pierwszym kwartale 2016 roku Ukraina eksportowała tylko 0,9 tys ton
wieprzowiny, czyli ponad czterokrotnie mniej niż w analogicznym okresie
w 2015 roku.
Według ekspertów miało to związek przede wszystkim z zakazem eksportu do Rosji. Zakaz ten wprowadzono 25 grudnia 2015 roku. Po stracie
rosyjskiego rynku głównymi krajami dla zbytu ojczystej wieprzowiny stały
się Armenia, Hongkong oraz Gruzja. Jednak, jak informuje Ukraiński Klub
Biznesu Agrarnego (UKBA), nie udało się w całości zrekompensować strat
z powodu zamknięcia rynku rosyjskiego.
W pierwszym kwartale 2016 roku dochód Ukrainy z eksportu produkcji
mlecznej wyniósł 24,5 mln dolarów, w porównaniu do analogicznego okresu
roku poprzedzającego, obniżył się o 50% (informacja UKBA).
Eksport towarów z Ukrainy w styczniu i lutym 2016 roku, w porównaniu
z tym samym okresem 2015 roku, obniżył się o 21,3% (4,722 mld dolarów),
import zaś – o 12,8% (5,453 mld dolarów). Współczynnik pokrycia importu
eksportem wyniósł 0,87 (w styczniu i lutym 2015 roku wynosił 0,96).
Nawet tradycyjne ukraińskie towary eksportowe zanotowały straty z powodu wejścia na rynek światowy producentów z Chin. Na przykład (jak donosi Eurometal) w zeszłym roku Chiny zwiększyły eksport wyrobów hutniczych do Europy o 130%, a na Bliski Wschód – o 179%. To wyraźnie pokazuje,
że Ukraina szybko traci swoją pozycję. Są przesłanki, które pozwalają sądzić,
iż wkrótce może pojawić się nawet tańszy zamiennik ukraińskiego zboża.
Już teraz kraj zostaje w tyle, jeśli chodzi o zastosowanie najnowszej techniki
umożliwiającej zwiększenie produkcji.
Niski poziom modernizacji produkcji, a w związku z tym wysoka nieefektywność, niedorównywanie zachodnim standardom i sanitarnym normom
to przyczyny coraz większych różnic między Ukrainą a krajami konkuren-
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cyjnymi. Ukraina potrzebuje olbrzymich nakładów inwestycyjnych. W ciągu
ostatnich lat w sektorze rolnym zlikwidowano wiele norm i wymogów niezbędnych do uzyskania różnych certyfikatów. Gospodarkę sektora rolnego
należy więc zrównać z wymogami obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej. Trzeba również mieć świadomość, że Ukrainie bardziej opłaca się eksportować produkty wytworzone z surowców rolnych niż sam surowiec.
Ukrainie potrzebna jest odpowiednia państwowa strategia rozwoju
i wsparcie sektora przemysłowego. Państwo powinno stać się siłą napędową,
która stymuluje rozwój perspektywicznych branż poprzez instrumenty rynku finansowego. Trzeba wprowadzać wolne strefy ekonomiczne i stworzyć
parki technologiczne. Tym inwestorom, którzy planują uruchomić zakłady
produkcyjne na Ukrainie, należy zaproponować różnego rodzaju ulgi, odpowiednią infrastrukturę, otwarte środowisko finansowe i prawne. Należy po
prostu stworzyć warunki sprzyjające inwestycjom.
Kolejny rząd niestety nie potrafił wypracować właściwego kierunku inwestycyjnego państwa. Rząd zdeterminowany powiększającą się dziurą budżetową
zdecydował się na pożyczanie kosztów Międzynarodowego Funduszu Walutowego i innych funduszy międzynarodowych. To spowodowało, że Ukraina zobowiązana była ulegać wymaganiom kredytodawców (a te nierzadko były dla
kraju niekorzystne), zamiast zacząć tworzyć nowoczesną gospodarkę, wysoko
technologiczne miejsca pracy i własny rynek spożywczy. A właśnie te składowe
mogły stać się podstawą postępującego ekonomicznego rozwoju Ukrainy.
W ciągu ostatniego roku jeszcze bardziej pogłębiało się bezrobocie, mimo że oficjalne statystyki wskazują, że liczba bezrobotnych prawie się nie zmieniła. Według
szacunków Federacji Pracodawców Ukrainy dotyczących ubiegłego roku, bez pracy pozostawało blisko 400 000 osób. W tym roku pracę może stracić dodatkowy
1 mln osób, jeśli nie zapanuje pokój i nie zostaną wdrożone niezbędne reformy.
Konflikt zbrojny na Ukrainie przyczynił się do spadku zaufania do waluty narodowej oraz ryzyka inflacji i dewaluacji. W ciągu ostatnich lat zaszły
zmiany w strukturze ukraińskiego długu państwowego, długu korporacyjnego i kredytów udzielanych rodakom. Odbywała się dolaryzacja nie tylko
aktywów ale i pasywów. W 2015 roku średni poziom dolaryzacji kredytów
i depozytów w bankowym systemie kraju sięgał 50%.
Według prognoz Ministerstwa Rozwoju Ekonomicznego i Handlu Ukrainy
na 2016 rok kurs hrywny może wynieść około 26,7–28 hrywien za jednego dolara.

Co bym z mi eni ła w moi m kra j u ?
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Przy inflacji na poziomie 43,3% w 2015 roku bardzo trudno ufać narodowej
walucie. Jednocześnie duża ilość wypłat z Funduszu Gwarantowania Wkładów Osób Fizycznych i utajona emisja hrywny skierowały ludność Ukrainy
do bankowych kas, a z kolei walutowe ograniczenia ‒ na czarny rynek. Próby
przejścia Narodowego Banku Ukrainy do monetarnej polityki inflacyjnego
targetowania rozbijają się o fundamentalne problemy gospodarki, wysoki
poziom korupcji, nieprzewidywalne zachowanie ludności w czasie kryzysu
i brak kompetencji rządu.
Budżet Ukrainy na 2016 rok przewiduje inflację na poziomie 12%. Ceny
na Ukrainie w 2015 roku wzrosły o 43,3%. Dla porównania w 2014 roku ceny
wzrosły o 24,9%. Inflacja w zeszłym roku osiągnęła najwyższy poziom na
przestrzeni ostatnich 20 lat.
W ciągu roku najbardziej wzrosły ceny gazu ziemnego (prawie czterokrotnie),
ciepłej wody i ogrzewania (78,4%), energii elektrycznej (66,9%), warzyw (66,7%),
oleju słonecznikowego i jaj (59,4%) oraz napojów bezalkoholowych (57,8%).
Jeśli natychmiast nie zostanie wdrożona konkretna strategia państwowa
dotycząca rozwoju gospodarki, w 2016 roku średni międzybankowy kurs
waluty narodowej w porównaniu do dolara uzyska poziom 27,50%, inflacja
osiągnie poziom 25% a stagnacja wzrostu PKB ‒ 0,75–1,2.
A zatem dla przemian, które chciałabym zobaczyć w swoim kraju, niezbędne jest przede wszystkim wprowadzenie błyskawicznych reform. Powinne one skupiać się na tworzeniu nowych warunków dla przedsiębiorczości, prawnym wsparciu eksporterów oraz na zlikwidowaniu błędów polityki
fiskalnej i monetarnej.
Państwo, w obliczu rządu i innych instytucji władzy, powinno stymulować dywersyfikację i modernizację produkcji przemysłowej oraz infrastruktury. To najważniejsze zadanie. W rezultacie powinno to pomóc pozostać na
rynku dużemu biznesowi z ekonomicznym potencjałem. Taki duży biznes
jest potrzebny, ponieważ jest szansą na stworzenie nowych miejsc pracy. Dlatego już dziś powinien zostać wprowadzony system restrukturyzacji długów
dużego biznesu przy współudziale państwa.
Bardzo ważnym celem jest rozwijanie olbrzymich zasobów rynku wewnętrznego, również w obszarze energii, wiedzy i rynków kapitałowych, tak
aby zapewnić możliwość czerpania z niego jak największych korzyści.
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Co zmieniłbym
w swoim kraju?

Esej będzie dotyczyć moich propozycji zmian w Polsce, które przyczyniłyby się do rozwoju gospodarczego naszego kraju w przyszłości. Uważam, że
ostatnie 26 lat trzeba uznać niewątpliwie za sukces gospodarczy. Warto przytoczyć fakt, że gospodarki Polski i Ukrainy w 1990 roku były na podobnym
poziomie. Według danych Banku Światowego w 1990 roku w naszym kraju
wskaźnik PKB per capita wynosił 1698 dolarów, zaś na Ukrainie ‒ 1570 dolarów. Natomiast w 2014 roku nasze kraje dzieliła prawdziwa przepaść ekonomiczna. Otóż w Polsce wynosił on 14 343 dolarów, natomiast na Ukrainie
‒ 3083 dolarów. To prawie pięciokrotna różnica. Innym krajem poradzieckim,
do którego warto porównać Polskę, są Węgry. W 1991 roku PKB per capita
wyniósł w tym kraju 3334 dolarów, czyli był ponad dwukrotnie wyższy niż
w Polsce. W 2014 roku było już jednak niższy ‒ wyniósł 14 029 dolarów. Można więc bez większego ryzyka stwierdzić, że w ostatnich latach polska gospodarka rozwijała się bardzo dobrze.
Jednak przed nami kolejne wyzwania. Najważniejsze z nich to nie wejść
w tak zwaną pułapkę średniego dochodu, czyli uniknąć długookresowego
spowolnienia gospodarczego po wcześniejszym dynamicznym wzroście.
W mojej pracy przedstawię propozycję zmian, jakie należy wdrożyć, aby Polska nadal była na ścieżce długookresowego rozwoju.
Jednym z najważniejszą wyzwań stojących przed Polską w najbliższych
latach będzie zmiana charakteru gospodarki: z opartej na niskich kosztach
pracy na ścieżkę innowacyjną. Jak wynika z danych Europejskiej Komisji
Gospodarczej dotyczących średnich zarobków w krajach Unii Europejskiej
w 2013 roku, Polska wyprzedza tylko pięć państw: Bułgarię, Rumunię, Litwę,
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Łotwę oraz Węgry. Nad Wisłą średnie zarobki kształtowały się na poziomie
865 euro. Najwyższe są natomiast w Luksemburgu oraz w Danii i wynoszą
tam ponad 4000 euro. Polskę wyprzedzają także inne kraje Europy środkowo-wschodniej. Na Słowenii średnia pensja wynosi 1803 euro, w Czechach
970 euro a na Słowacji ‒ 969 euro. Odbiegamy więc znacznie od średniej unijnej czy strefy euro. To pokazuje, że pod tym względem jesteśmy wciąż krajem
doganiającym. Zanim nastąpi konwergencja płac względem średniej unijnej,
musi jeszcze minąć wiele lat.
Tabela 1. Wydajność pracy wg Eurostatu w krajach Unii Europejskiej
w latach 2004–2013
Państwo

2004 r.

2008 r.

2012 r.

2013 r.

Austria

35,3

38,3

39,5

39,9

Belgia

45.0

46,0

45,7

45,9

Bułgaria

3,9

4,3

4,8

4,9

Chorwacja

-

-

-

-

Cypr

19,7

21,2

21,5

21,6

Czechy

11,1

13,0

13,2

13,1

Dania

50,5

51,1

52,6

53,4

Estonia

8,7

10,0

11,2

11,4

Finlandia

37,7

40,3

39,5

39,7

Francja

43,0

44,4

45,4

45,6

Grecja

27,7

22,2

20,2

20,2

Hiszpania

27,7

28,7

31,5

32,1

Holandia

43,8

46,2

45,6

45,8

Irlandia

43,8

45,0

50,4

48,8

Litwa

7,5

8,8

10,3

10,6

Luksemburg

60,9

60,8

58,2

-

Łotwa

5,5

7,3

8,2

8,4

Malta

16,0

15,4

14,5

-

Niemcy

39,4

42,0

42,6

42,8

Polska

8,2

9,0

10,4

10,6

Portugalia

15,4

16,1

17,0

17,1

Rumunia

4,4

5,6

5,4

5,6
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Państwo

2004 r.

2008 r.

2012 r.

2013 r.

Słowacja

10,1

12,1

12,8

13,2

Słowenia

17,0

20,1

21,3

21,4

Szwecja

41,5

43,3

44,9

45,5

Węgry

10,3

11,3

11,3

11,5

Wielka Brytania

38,1

40,3

39,3

39,2

Włochy

32,1

32,4

32,2

32,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tsdec310 [dostęp z dnia: 05.06.2015].
Trzeba jednak zwrócić uwagę, że zbyt dynamiczny wzrost płac może spowodować utratę konkurencyjności naszej gospodarki. Dojdzie do tego w sytuacji, kiedy ten wzrost nie będzie synchronizowany ze wzrostem wydajności
pracy. Jak wynika z powyższej tabeli, jesteśmy na bardzo niskim poziomie.
Wyprzedzamy bowiem tylko Łotwę, Rumunie i Bułgarię. Z czego to może
wynikać? Problemem jest fakt, że polski pracownik jest jednym z najbardziej
zapracowanych w Europie. Tak wynika z danych Komisji Europejskiej za
2015 rok. Średni czas pracy w Polsce wynosi 42,5 h. Dłużej pracują tylko Grecy – 43,5 h.
Moim zdaniem warto także rozważyć reformę dotyczącą zróżnicowania
pensji minimalnej w odniesieniu do poszczególnych regionów. Propozycja
ta wynika z faktu, że nie możemy porównywać wartości realnej pensji w jej
obecnej wysokości wynoszącej 1850 zł w regionach bogatszych (np. w województwie dolnośląskim czy wielkopolskim) do warunków w tak zwanej
ścianie wschodniej. Innym, bardziej konkretnym przykładem, jest porównanie wartości realnej tej kwoty na przykład między Warszawą a Przemyślem.
Dla przedsiębiorcy działającego w niewielkim mieście w biedniejszym regionie naszego kraju to istotna bariera w funkcjonowaniu firmy. Niejednokrotnie takiego przedsiębiorcy nie stać na zatrudnienie odpowiedniej liczby
pracowników.
Z pewnością nie można uznać polskiej gospodarki w 2016 roku za innowacyjną. Mówią o tym przede wszystkim statystyki. W rankingu Innovation
Union Scoreboard 2015, nasz kraj wyprzedzają jedynie cztery państwa: Rumunia, Bułgaria, Litwa oraz Łotwa.
Według rankingu Banku Centralnego (Knowledge Economy Index) PolCo zmie ni łbym w swoi m kra j u ?
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ska w 2012 roku zajmowała 38 miejsce w rankingu innowacyjności na świecie.
Warto zwrócić uwagę na to, że w rankingu w 2000 roku byliśmy na 35 miejscu. A zatem na przestrzeni dwunastu lat miejsce naszego kraju pod względem innowacyjności niestety się nie zmieniło. Natomiast w rankingu Global
Innovation Index Polska zajmuje dopiero 46 miejsce na świecie. Najlepiej
zostaliśmy ocenieni w kategorii „instytucje” – uzyskaliśmy 33 miejsce. Najgorzej wypadliśmy pod względem stopnia zaawansowania biznesu – Polska
znalazła się dopiero na 66 miejscu.
W żadnym rankingu uwzględniającym innowacyjność gospodarki nie jesteśmy więc w czołówce. Mało tego ‒ przegrywamy nawet z krajami z naszego sąsiedztwa: Czechami, Estonią czy Słowacją. Oczywiście jesteśmy krajem,
który szybko się rozwija. Nasza pozycja w Europie ciągle rośnie. Daje nam to
coraz większe możliwości ‒ przykładowo Polska była partnerem strategicznym targów technologicznych CeBIT 2013 w Hanowerze. Polscy naukowcy
i przedsiębiorcy mogli zaprezentować swoje pomysły na arenie międzynarodowej. To ogromna szansa na ewentualne kontrakty biznesowe.
Nasz kraj potrzebuje ludzi dobrze wykształconych. To jest klucz do stworzenia gospodarki innowacyjnej. Przykładem takiej osoby jest Rafał Brzoska
‒ absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, który jest dzisiaj jednym z najmłodszych milionerów w Polsce. Wraz ze wspólnikami opracował
innowacyjny pomysł na przesyłkę kurierską i powstały tak zwane paczkomaty.
Każdy może podjechać na przykład na stację benzynową i bez względu na porę
dnia odebrać swoją przesyłkę. Obecnie firma prowadzi ekspansję zagraniczną
i jest jednym z najszybciej rozwijających się polskich przedsiębiorstw. Takich
przykładów jest wciąż za mało, żeby mówić o Polsce jako kraju innowacyjnym.
Nasz kraj otrzyma bardzo duże fundusze unijne na dofinansowanie młodych,
innowacyjnych przedsiębiorców. A to właśnie brak środków jest zazwyczaj
największą przeszkodą podczas przechodzenia z fazy idei do fazy produkcji.
Warto zwrócić także uwagę na strukturę wydatków na sferę badawczo-rozwojową w Polsce. Na każde trzy złote wydane na innowację w naszym
kraju, dwa pochodzą z sektora publicznego, a tylko złotówka ‒ z sektora
prywatnego. Jest to struktura charakterystyczna dla krajów mniej innowacyjnych. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że brakuje nam dużej międzynarodowej korporacji, która byłaby znana na całym świecie i stałaby się
motorem napędowym naszej gospodarki – analogicznie jak to robi Samsung
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w Korei Południowej. Aby taka firma powstała, musi nastąpić szereg zdarzeń
‒ od pomysłu, rozwoju, aż po pomoc państwa. Czasem wystarczy po prostu szczęście. Miejmy nadzieje, że wydarzy się to możliwie szybko. Obecnie
mamy jedynie firmy, które są duże i cenione w konkretnych branżach, jak na
przykład KGHM Polska Miedź S.A. Jednak przeciętny człowiek na świecie
nie zna tej firmy.
Niedofinansowanie sfery badawczo-rozwojowej jest jedną z pięt achillesowych naszej gospodarki. Zmiana tego stanu to zdecydowane jedna z najważniejszej kwestii, aby Polska mogła znajdować się na długofalowej ścieżce
wzrostu gospodarczego. Myślę, że przede wszystkim należy wprowadzić
szereg ulg dla przedsiębiorców, aby zachęcić ich do wydawania środków finansowych na innowację. Bardzo dobrym przykładem tego typu rozwiązań
jest wprowadzona niedawno ulga podatkowa, która pozwala przedsiębiorcom odliczać od podatku od 10 do 30% kosztów.
Warto zadbać także o poprawę otoczenia biznesowego w naszym kraju.
Mam tu na myśli przede wszystkim zmianę systemu podatkowego, który jest
powszechnie oceniany jako mało stabilny. W ciągu ostatnich dziesięciu lat kilkanaście razy zmieniano rozporządzenia wykonawcze do ustawy dotyczącej
podatku VAT. Istotnym problemem jest także fakt, że interpretacja jednego
przepisu może się różnić w zależności od urzędu. To z kolei niesie ze sobą poważne konsekwencje dla przedsiębiorców. Znane są przykłady bankrutowania
firm z powodu urzędniczych błędów. Najbardziej spektakularnym przypadkiem jest firma Optimus Romana Kluski. Właściciel firmy został oskarżony
w 2002 roku o rzekomo milionowe oszustwa podatkowo-celne. Z pewnością
obecny system podatkowy nie sprzyja rozwojowi Polski. Powinien on zostać
zmieniony i być przede wszystkim przyjazny dla polskich pracodawców.
Zmiana charakterystyki polskiej gospodarki wymaga wielu połączonych
ze sobą działań. Dadzą one efekt w perspektywie długoterminowej. Warto
jednak zaznaczyć, że kraje o większym stopniu innowacyjności charakteryzują się większymi wynagrodzeniami. Uważam, że jest to jedno z kluczowych
wyzwań, jakie stoi przed naszym krajem. Umożliwi zwiększyć dobrobyt
w naszym kraju i pozwoli tym samym uniknąć pułapki średniego dochodu.
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What would I change
in my home country?
Changes in Ukraine

Situated between two powerful global regions, throughout its whole history,
Ukraine has been a country of immense opportunities and political uncertainty. Its potential has always been obvious due to the country’s abundant natural and human resources, beneficial geographic location and amicable foreign
policy. Nevertheless, from the high-starting point till today, both economic
and political development capacities of Ukraine have been restrained because
of political instability and the influence of historical past.
Nowadays, research and statistics show that in most European countries
Ukraine is associated with war (46%), Russia (18%), and poverty (9%). The
questions now are: Why so many attempts of socially conscious people to
improve the situation failed? Why the change of ruling elite does not bring
the expected results? And what should be done to make Ukraine a thriving
economy and an equal member of European community?
In my opinion, it is absolutely correct to consider current political crisis and
the war in the Eastern regions of Ukraine to be the main barrier of the country’s
development. However, I would also agree that too much attention paid to the
“problematic side” plays into the hands of some politicians. The change of authorities resembles the change of body, not the engine of a car, and thus, new
personalities do not transform the country’s policy fundamentally.
As Ukraine has proclaimed its pro-European orientation, it should act and
function according to the western standards. To my mind, this concerns education in the first place. Empirical studies prove the mainly theoretical orientation of education in Ukraine.
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Consequently, this makes youth, students, and practitioners unable to develop their skills and fully reveal their potential. This problem further results
in emigration and phenomenon called “brain drain”. For example, known as
one of the global centers of IT outsourcing, Ukraine should redirect the efforts
and knowledge of the qualified employees to the development of its own IT
industry. Moreover, the application of IT products and services into governmental and infrastructural facilities might make the functionality of Ukrainian institutions transparent and more efficient.
Another central point that, I believe, must be changed is the rate of unity
of Ukrainian society. Certain external and internal powers apply the modern
weapon called “informational war” to trigger hostility within the society. To
strengthen ties between Western and Eastern regions of Ukraine, both governmental and non-governmental powers should carry out extensive cultural
and business programs, events, as well as exchanges in educational sphere.
In this aspect, we should pay respect to the European Union for resistance to
deceptive informational sources.
To summarize, I would like to quote George L. Lichtenberg saying: “I cannot say whether things will get better if we change; what I can say is they must
change if they are to get better.”
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Jak poprawić wizerunek
polskiego rynku
finansowego?

Osobiste przyczyny rozważań
Jednym z kluczowych problemów rynku finansowego jest sposób postrzegania go przez społeczeństwo. Obecny świat finansów poddawany jest w Polsce
ostrej krytyce społecznej. Bankowcy, ubezpieczeniowcy, doradcy finansowi
i inni specjaliści określani są epitetami typu: „oszuści” bądź „złodzieje”. Czy
istnieje sposób na poprawienie wizerunku polskiego sektora finansowego?
Przecież rynek ten jest jednym z głównych aspektów egzystencji i nie istniałby bez czynnika ludzkiego. Wzrastająca niechęć może być powodem kształtującego się stereotypu o interesowności sektora finansowego. Zgodnie ze słowami Henry’ego Forda: „Interes, który nic poza pieniędzmi nie przynosi, jest
złym interesem”. Zatem szansą na ocieplenie wizerunku finansów, a przez
to przyciągnięcie większej liczby uczestników rynku, jest ukazanie „dobrej”
strony polskich inwestycji.
Jako studentka finansów i rachunkowości spędzam godziny, ucząc się
o istotności zysku. Gdy słyszę słowa „Ważna jest tylko kasa”, na mojej twarzy
pojawia się grymas. Zdaniem wielu nie da się połączyć zarabiania dużych
pieniędzy w branży finansowej i etyki. To oczywiście błędne myślenie. Można bowiem inwestować i prowadzić biznes w sposób moralny.
W ślad za bardziej rozwiniętymi rynkami finansowymi
W wielu regionach świata zdano sobie sprawę, iż społeczeństwo oczekuje ujrzenia „ludzkiej” strony sektora finansowego. Zrobiono krok milowy
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w postaci włączenia do strategii finansów idei inwestowania społecznie odpowiedzialnego (Socially Responsible Investment SRI). Korzeni tego społecznie
odpowiedzialnego procesu można doszukiwać się już w XVIII wieku. Jednak
współcześnie pojmowane inwestowanie społecznie odpowiedzialne zaczęło
się później. Pierwsze odpowiedzialne produkty finansowe pojawiły się w krajach amerykańskich i anglosaskich w latach 70. i 80. XX wieku. Kluczową datą
jest 1971 rok ‒ wówczas powstał amerykański fundusz Pax World Fund. SRI
w Europie pojawiło się w 1984 roku w postaci etycznego funduszu Friends
Provident Stewardship Unit Trust1. Z czasem na międzynarodowych rynkach
finansowych koncepcja SRI stała się powszechnie stosowana. Dynamika jej
rozwoju może sugerować, iż SRI wchodzi na następny poziom ewolucji i być
może wkrótce odpowiedzialne lokowanie środków będzie zjawiskiem globalnym. Dlatego też warto być częścią tej tendencji rozwojowej. W innym wypadku można zostać pominiętym na europejskim rynku finansowym.
W Polsce jednak ten społecznie odpowiedzialny trend nadal raczkuje.
Mamy tylko jeden społecznie odpowiedzialny indeks giełdowy ‒ RESPECT
Index, parę społecznie odpowiedzialnych funduszy inwestycyjnych oraz nieliczne odpowiedzialne usługi finansowe. Wciąż brak zatem zdecydowanych
czynności i ludzi, którzy zrozumieją, iż SRI jest szansą, a nawet ratunkiem dla
instytucji finansowych.
Inwestowanie społecznie odpowiedzialne jako recepta na zwiększenie
autentyczności i przyjazności polskiego rynku finansowego
Socially Responsible Investment to rodzaj zaangażowania kapitałowego, w którym przy wyborze przedmiotu inwestycji wykorzystuje się założenia odpowiedzialności społecznej. W rezultacie zarządzający odrzucają inwestycje
w określone branże, a wybierają takie, które spełniają odpowiednie kryteria
i oferują lepszą charakterystykę. Strategia SRI składa się z czterech typów
inwestowania: ekologicznego, etycznego (religijnego), społecznego oraz z tytułu zrównoważonego rozwoju2.
1 J. R. Boatright, Finance Ethics. Critical Issues In Theory and Practice, John Wiley & Sons, Hoboken
2010, s. 397.
2 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie odpowiedzialnych społecznie
produktów finansowych (opinia z inicjatywy własnej), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, nr
2011/C 21/06.
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Dlaczego strategia SRI miałaby pomóc w zwiększeniu autentyczności polskiego rynku finansowego? Dotyczy ona bowiem wiarygodności jednostek.
Jak wiadomo, dla każdej firmy ważne jest zdobycie zaufania zarówno klientów jak i interesariuszy. Budowanie zaufania instytucji przy wykorzystaniu
strategii SRI i CSR opiera się na trzech filarach3. Te filary to:
•
•
•

kultura korporacyjna,
etyka przedsiębiorstwa,
społecznie odpowiedzialne produkty finansowe.

Powyższe elementy silnie wpływają na klientów i mogą oddziaływać na
pozytywny wizerunek instytucji ‒ również finansowej.
Aspekty krytyczne, czyli motywy odpowiedzialnych aktywności
jednostek finansowych
Wbrew pozorom polski rynek finansowy posiada ogrom możliwości ekologicznych, społecznych i etycznych. Niestety, gdy zestawimy obok siebie
słowa „finanse” oraz „ekologia” bądź „etyka” i użyjemy ich we wspólnym
kontekście, większość ludzi roześmieje się i stwierdzi, że w żaden sposób te
pojęcia się nie łączą a wszelkie tego typu próby uznane zostaną za kompletną
bzdurę.
Stop! Zadajmy sobie pytanie, co jest tą „kompletną bzdurą”. Czy to, że
taka działalność istnieje czy też fakt, że taka działalność jest nieautentyczna?
Na stronach internetowych i w raportach bez problemu znajdziemy udokumentowane działania społecznie odpowiedzialne i tego nie sposób podważyć. Czy jednak jest ich wystarczająca ilość? W Polsce niestety nie.
Pojawia się zatem wątpliwość (a podejrzliwość jest wpisana w ludzką naturę): czy społecznie odpowiedzialne działania instytucji finansowych mają motyw autentyczny? Według Leszka Dziawgo motywacje SRI sektora finansów
to4: presja społeczna i środowiska biznesowego, rentowność zabiegów społecznie odpowiedzialnych, przekonania kadry oraz wymogi prawne. Ewentualne sankcje prawne bądź niespełnienie oczekiwań otoczenia niewątpliwie
3 T. Murawski, Społeczna odpowiedzialność biznesu ‒ wyzwania i dylematy rozwoju bankowości, Annales UMCS, sectio H: Oeconomia, vol. 45/2, Lublin 2011, s. 167.
4 L. Dziawgo, Zielony rynek finansowy. Ekologiczna ewolucja rynku finansowego, PWE, Warszawa
2010, s. 27.
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mogą być swoistym determinantem wdrożenia przez bank bądź fundusz inwestycyjny na przykład polityki proekologicznej. Wątpliwości co do działań
społecznie odpowiedzialnych pojawiają się zwłaszcza w branżach bardzo
perspektywicznych i przynoszących spore zyski. Takim sektorem jest energia
odnawialna (jedna z dziedzin SRI). Argument, że przekonania proekologiczne
pracowników tej branży są prawdziwe, w zasadzie nie jest traktowany poważnie. Istnieje przekonanie, że zasadniczym motorem ich działań jest Czy
w takim razie „odpowiedzialne finanse” to tylko sposób reklamy lub budowanie pozytywnego wizerunku w oczach klientów i inwestorów? A może to
działania mające na celu obniżenie kosztów lub zwiększenie zysków?
Analiza zachowania odbiorców akcji społecznie odpowiedzialnych
Warto zastanowić się nad odbiorcami działań SRI. Kim oni są? I na jakiej
dziedzinie skupia się aktywność społecznie odpowiedzialna? Odpowiedź
jest prosta ‒ to otoczenie (społeczeństwo i środowisko naturalne). Czy ta aktywność ma zatem na nie pozytywny wpływ? Tak. Ale czy fakt, że instytucja
finansowa „na pokaz” bądź dla zysków angażuje się w akcje społeczne, ma
jakiekolwiek znaczenie dla powietrza, zwierząt lub potrzebujących dzieci?
Oczywiście, że nie. Przecież, podając absurdalny przykład ‒ lis, na którego
ochronę wpływają środki z inwestycji bądź chore na nowotwór dziecko nie
zbuntują się, gdy dowiedzą się, iż dane akcje wspiera firma finansowa, której
nadrzędnym celem jest pieniądz.
W przeprowadzonym przeze mnie badaniu postaw wobec inwestowania
ekologicznego5 zadałam między innymi takie pytanie: „Jaką ma Pan(i) opinię na temat zaangażowania instytucji finansowych w ekologię?” Najwięcej
ankietowanych (55%) zaznaczyło odpowiedź świadczącą o niewiarygodności
tych zabiegów. Należy jednak podkreślić fakt, iż mimo przekonania o nieautentyczności motywów, aż 35% respondentów uważało ekologiczne zaangażowanie za potrzebną, dobrą i godną pochwały działalność.
Podsumowując ‒ jakiekolwiek motywy kierują instytucjami finansowymi
w podejmowaniu społecznych akcji, jednego nie da się podważyć: wpływa to
pozytywnie na opinię publiczną.
5 A. Lakowska, Inwestowanie w ekologiczne fundusze inwestycyjne jako przykład postawy wobec
środowiska naturalnego, prezentacja wygłoszona na: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ubezpieczenia i finanse ‒ nowe perspektywy’’ z dnia 11.12.2015.
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Propozycje zmian dla polskiego rynku finansowego
W dzisiejszych czasach sektor finansowy powinien oczekiwać od uczestników nie tylko maksymalizacji zysku, ale też postępowania w sposób społecznie odpowiedzialny. Zasady odpowiedzialności społecznej stały się swoistym
savoir-vivre oraz narzędziem promocji.
Niewątpliwie polski rynek finansowy wypada słabo na tle rynków zagranicznych. Biorąc pod uwagę wysoki poziom rozwoju polskiego rynku kapitałowego, można by wymagać większego zastosowania czynników społecznie
odpowiedzialnych w konstrukcji portfeli. Jeden indeks społecznie odpowiedzialny i kilka społecznie odpowiedzialnych produktów finansowych to zbyt
mało.
Co ważne ‒ nie należy bać się oskarżeń o fałszywe motywacje sektora finansów. Można nieśmiało stwierdzić, że wsparcie otoczenia przez instytucje
finansowe jest ważniejsze niż domniemana fałszywość jednostki. Dosadniej:
pieniądze, pracujące w ramach SRI, bez względu na motywację firmy, nie są
„gorsze” i mają cały czas tę samą wartość. Trudno odeprzeć zarzuty o powierzchowności działań społecznych. Jednak podejmując więcej takich inicjatyw, zmniejszamy natężenie podobnych ataków.
Poza podejmowaniem stricte ekonomicznych działań społecznie odpowiedzialnych, potrzebna jest również kampania edukacyjna, która przygotuje klientów na „boom” Socially Responsible Investment. Mam nadzieję, że ten
boom niedługo w Polsce nastąpi.

Jak p opra wi ć w i zerunek po lski ego ryn k u f i n a n s o w e g o ?

191

Jaka przyszłość Europy?
możliwe scenariusze

The future of the European Union
– possible scenarios

Maria Wilczek
jest studentką nauk politycznych w Mansfield College na Uni
wersytecie Oksfordzkim. W zeszłym roku ukończyła licencjat
z filozofii, politologii i ekonomii (PPE) w Hertford College, rów
nież na Uniwersytecie Oksfordzkim. W latach 2014–15 przewod
niczyła Polskiemu Stowarzyszeniu na Oksfordzie.
W wolnym czasie reprezentuje uczelnię w tańcu towarzyskim
oraz swój College w piłce nożnej. Urodzona w Polsce dorastała
mieszkając w Anglii, Turcji i aktualnie w Rumunii.
Maria Wilczek
Maria Wilczek is an MPhil student in Politics at Mansfield Col
lege, University of Oxford. Last year she completed her BA in
Philosophy, Politics and Economics (PPE) at Hertford College,
University of Oxford. In 2014 she served as President of the
Oxford University Polish Society.
In her free time, she represents the University in dance and her
College in football. She was born in Poland, but grew up living
in England, Turkey and currently in Romania.

Maria Wilczek

What happens after Britain
decides to “Stay” in the EU?

The possible scenarios for Europe after Brexit have been hotly debated by the
public, press and by policy-makers. However, the chances of a British exit are
small. It is much more likely that Britain will vote to “Stay.” Then, a more interesting and scarcely considered question arises - will we wake up in the same old
EU the next day? I believe there is a great deal of uncertainty about the possible
scenarios for Europe in the event of Britain staying. This essay will explore them.
The first of these scenarios is what most “Stay” voters are naively hoping for - a return to the safe status quo. The second possibility is that Britain
emerges weaker after the referendum, having destroyed a sense of loyalty
to the Community, burnt bridges for future concessions on migration and
caused severe reputational damage for British-Poles. A weaker Britain could
seek out new partners such as the now Eurosceptic Poland. The third and
most dangerous scenario would be the referendum serving as a laboratory
case for Frexit, Hexit or Czexit, encouraging Eurosceptics continent-wide to
put membership to a vote.
I. Why Britain Will Stay
Just a week after the European Financial Congress, the EU will reach a pivotal moment in its future development. On June 23rd Britain will hold a referendum on “Brexit”. I believe that Britain will vote to “Stay”. This week
(2–8th April) polls have shown “Stay” leading by 1%1. As things in Europe get
1 YouGov poll (March 29th - April 4th) shows 39% “In”, 38% “Out” and 23% undecided/unwilling to vote.
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messy, many British Brexit voters may get cold feet. As a form of introduction,
this essay will first examine why Britain is unlikely to leave.
British voters have a good reason to be sceptical of In-Out economic predictions. The shape of many policies in an independent Britain is completely
unknown. In March Prime Minister David Cameron told the British public
that those who are thinking of voting to “Leave” are “taking a risk with people’s jobs, taking a risk with families’ finances”. For those living in the UK
prices of food and energy could change. The healthcare benefits and pensions
of 2 million UK citizens residing in EU states could be called into question. As
for business, the attractiveness of the UK products on British largest export
market following a new EU-trade deal is still unknown. The sterling continues to slide to its lowest levels against the dollar first time in eight years – so
even financial markets feel unsafe.
Larry LeDuc, Professor Emeritus at the University of Toronto, has studied
the effect of such “unknowns” on people’s votes. He has found a trend to explain why so many well-boding referendums ultimately fail. According to his
research, support for change generally falls as polling day approaches. Voters
get cold feet. This is largely because of the familiarity with the status quo. If
you’ve ever been cliff diving, you’ll understand the dilemma of plunging into
whatever is below those frothy waves.
This trend has been apparent in the last three referendums on the Isles.
In 2011 the Liberal Democrats tried to change the First-Past-The-Post voting
system. Despite initial polls showing a strong lead for change (by 20%) they
suffered a humiliating defeat with 32.1% of the vote. In 2013 the Irish government held a vote to abolish the Senate. Despite years of enduring support, the
public’s desire for reform only returned 48.3% in the vote. Finally, in the 2015
case, whilst the bets where on Scotland leaving, Mr Salmond scraped 44.7% of
the vote. Sometimes it is just better to stick to the devil you know.
In this referendum 23%2 of voters are yet undecided – enough to sway for
Stay. Moreover, the “Out” Campaign’s rhetoric of “sovereignty” and “taking
back democracy” may lose bite as the public starts to weigh up the facts. For
all these reasons, when June comes around – voters might just get too cold
feet to walk “Out”.

2 Ibidem.
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II. Future scenarios for Europe if Britain votes to “Stay”
1. The desired status quo
The first of our three scenarios is that Britain chooses to remain part of the EU.
What makes “Stay” so attractive to many cold-footed voters is the promise
that everything will revert to the safe status quo. The “Stay” scenario is often
presented as the converse of “Leave” – saving all jobs reliant on current EUBritain trade (2m in the Eurozone and 3m in Britain), no trade tariffs, averting
depreciation of the Sterling and keeping the European headquarters of big
companies in the UK.
Whilst the formal relationship of Britain with the EU may remain unchanged – this approach is flawed. It is completely agnostic to how the EU
itself will change. Europe is in a flux. We have the impending prospect of
more pressure for monetary, banking or even a full fiscal union. Bail-outs
for Southern Europe are still on the table. Migrant quotas could also increase
with time as the warm spring weather and enduring Syrian conflict bring
more eager refugees to Calais. This is what political scientists call “reversion
point reversal”. That is, the current status quo remaining after a “Stay” vote is
more uncertain than voters like to think.
2. A fall-out with the “community of values”
The second possible scenario ought to shed light on how Britain will emerge
weaker after the entire Referendum affair. For one, it has decreased its credibility as an international partner. The fate of the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) has already been questioned by the US. Germany is at times already seen as the preferable partner – decisive, central to the
Eurozone and sure to remain in the Community. What is more, in times of the
economic and migrant crises, candidate countries like Turkey and Ukraine
see the superficiality of the “Community of values” they once strove to join.
It is perceived as a “Community” where its leaders abandon ship in hardship
rather than steering through the storm.
Within the Community itself, over the past years the PM Cameron has
enjoyed leverage in negotiations by threating others with Brexit. A “Stay”
vote will mean public commitment to the EU and thus, put an end to this upper hand in “renegotiating the partnership”. This could mean an interesting
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development for Poland. Two years ago the UK had already offered to create
a non-euro caucus within the EU led by Poland and the UK. At the time, the
PM Donald Tusk rejected the idea. Nevertheless, in a prevailing atmosphere
of European uncertainty and with the new Eurosceptic PiS government, Poland could be more accommodating. The PM Beata Szydło and Cameron may
find themselves largely of one mind.
Nevertheless, the Polish-UK partnership would be made harder by the
reputational damage that has already been done. Attitudes towards Poles in
the UK took a hit in the recent years. Jack Straw, foreign secretary claimed in
2004 that opening up to immigration from “states like Poland” was a “spectacular mistake”. Ed Milliband, former Labour leader, claimed that “Polish
immigration in particular” is “driving down living standards” for Brits. Since
then, slogans tantamount to populism have equated half a million of Poles
in the UK with scroungers and benefits seekers. The entire question of Brexit
has created a platform for these views – and has made them appear in mainstream political discourse.
3. Impending European “neverendum”
The final scenario following Britain’s “Stay” vote is the risk of the floodgates
opening for Frexit, Hexit, Czexit… Brexit has already sparked a meaningful
surge of hope amongst other anti-EU parties in Europe. The drama surrounding the UK referendum has brought the EU’s democratic deficit into the spotlight. It has, in a sense, legitimized the issues being raised by smaller Eurosceptic parties over the last decades. It has helped them electorally.
Cameron achievement of bringing the issue to a vote is itself encouraging.
France’s Front National has already announced that it seeks to hold a similar
In-Out vote if their party wins the presidency in 2017 – and 53% of the French
electorate declared themselves in favour of holding the vote. So far only 33%
would vote to Leave, but given the dangerous population of 22% sway voters,
the referendum should not be trivialized3.
The case is similar in Germany where in mid-March the Alternative for
Germany Party secured a quarter of the vote in Saxony. Following the vote,
deputy-chairwoman Beatrix von Storch MEP said: “I want every member
state to decide what is better for them, and the only way we can really do that
3 University of Edinburgh poll, 2016
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is to have a referendum, like the UK.” The Czech Prime Minister, Bohuslav
Sobotka has warned about the possibility of “Czexit”. Italy, Austria and the
Netherlands are following suite. Even in the traditionally pro-EU member
states like Poland there have been grumblings from the Kukiz Party leadership about such a vote.
What is more, Anand Menon, a professor of European politics at King’s
College called the British referendum “a laboratory for other referendums in
Europe”. This is precisely why a “Stay” vote surprisingly could be more dangerous than a “Leave” vote. Little do voters know that Art. 50 of the Lisbon
Treaty specifies that when negotiating a new deal, the EU acts without the
involvement of the leaving country. It is like a worker quitting his job and
leaving the settlement to his frustrated boss. The process is likely to be timeconsuming and paperwork-ridden. If Britain votes and ultimately stays, other
states will not see the mess that comes with hasty leaving – and may themselves will vote “Out”.
The goal of this essay is to highlight how the Brexit referendum may have
a serious impact on not only the British citizens but also on all Europeans,
even in the likely case of the “Stay” vote. It is my conviction - as a student in
the UK hoping to soon return to Poland - that we underappreciate the effects
this referendum will have on our European future.
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Rozpad strefy euro

Uważam, że największym zagrożeniem dla przyszłości Europy jest rozpad
strefy euro. Z założenia strefa ta miała być daleko idącą konwergencją gospodarek narodowych państw członkowskich. Niestety to tylko teoria. Warto zaznaczyć, że przede wszystkim problem długu publicznego i deficytów
budżetowych odgrywa istotną rolę w całej strefie euro. Trzeba także zwrócić
uwagę na kwestię inflacji. Tuż po wprowadzeniu euro w krajach unii walutowej nastąpił proces nazwany „iluzją euro”, czyli odchylenie inflacji. Polega
on na odchyleniu postrzeganej inflacji od rzeczywistego wskaźnika. Do przyczyn tego zjawiska trzeba zaliczyć takie kwestie, jak niewłaściwe zaokrąglanie cen, stosowanie starych cen jako punktu odniesienia, stopień akceptacji
nowej waluty czy wzrost cen za usługi i towary podstawowe. Konsekwencją
był więc spadek realnej płacy, która wpłynęła na żądania podwyżek. Nastąpił
również spadek konsumpcji. Przełożyło się to oczywiście na spowolnienie
rozwoju gospodarczego, co implikowało za sobą spadek poparcia integracji
europejskiej1.
W ostatnich latach Europa boryka się przede wszystkim z kryzysem zadłużeniowym. Średnie zadłużenie państw strefy euro w 2014 roku (wg danych Eurostatu) wyniosło 92,3%. Z kolei tylko w sześciu państwach (Finlandii, Luksemburgu, Estonii, na Litwie, Łotwie i Słowacji) dług publiczny jest
mniejszy niż 60%. To pokazuje, że kryteria konwergencji nominalnej, zapisane w traktacie z Maastricht, są w zasadzie mało istotne w sytuacji posiadania
wspólnej waluty. Największe zadłużenie występuje w Grecji (178% PKB), we
Włoszech (132% PKB) oraz w Portugalii (130% PKB). Można zaryzykować
1 http://www.euconsulting.pl/strefa-euro-iluzja-pieniadza.html [dostęp dnia: 02.04.2016].
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stwierdzenie, że obecny kryzys zadłużeniowy będzie miał wpływ na sytuację
strefy euro na wiele lat. Spłata tak wysokich obciążeń jest bowiem rozłożona
w perspektywie długoterminowej.
Gospodarki krajów członkowskich strefy euro są bardzo zróżnicowane.
Nie jest spełniane teoretyczne założenie dotyczące konwergencji realnej.
Mogę zaryzykować stwierdzenie, że od momentu wybuchu kryzysu finansowego obserwujemy dezintegrację. Gospodarki są dotknięte różnymi problemami, a odnotowywane wskaźniki gospodarcze potwierdzają moją tezę.
Chciałbym jednak także zwrócić uwagę na zróżnicowanie w poziomach deficytu budżetowego oraz inflacji. W pierwszym przypadku można zauważyć, jak kraje strefy euro, kolokwialnie mówiąc, „rozjechały się” w polityce
fiskalnej. Trzy kraje ‒ Luksemburg, Niemcy oraz Estonia ‒ osiągnęły w 2014
roku nadwyżkę budżetową. Wynosi ona odpowiednio 1,4%, 0,3%, 0,7% PKB.
Odnotować należy, że tylko siedem państw członkowskich osiągnęło deficyt
budżetowy poniżej wartości 3%, która została wyznaczona jako graniczna
w Pakcie Stabilności i Wzrostu. Średnia deficytu budżetowego dla strefy euro
wyniosła -2,6% PKB. Można zauważyć więc różnice między sytuacją finansów publicznych w Grecji czy Słowenii, a Luksemburgiem oraz Niemcami,
w których występuje nadwyżka budżetowa. Ten fakt potwierdza, jak ważna
dla przyszłości strefy euro jest integracja w zakresie polityki fiskalnej.
Dużym balastem dla strefy euro jest właśnie sytuacja gospodarcza w Grecji. Kraj ten otrzymał w maju 2010 roku kredyt w wysokości 110 miliardów
euro. Dzięki niemu Grecja mogła spłacić bieżące raty kredytowe. Dodatkowo grecki rząd musiał dokonać radykalnych reform gospodarczych, w tym
głównie cięcia wydatków. Jednak już w październiku 2011 roku Grecja otrzymała kolejną transzę kredytów ‒ w łącznej wysokości około 150 mld euro.
Mimo to sytuacja ciągle nie poprawiała się w diametralny sposób. Grecja borykała się przede wszystkim z utratą konkurencyjności jej gospodarki. Implikowało to wysokie bezrobocie oraz odpływ kapitału. W czasie trudnych dla
społeczeństwa reform gospodarczych nastąpił gwałtowny wzrost poglądów
antyunijnych. W efekcie w styczniu 2015 roku wybory w tym kraju wygrała
populistyczna, radykalna partia lewicowa o nazwie Syriza. Zapowiada ona
zakończenie polityki zaciskania pasa, co skutkuje bardzo trudnymi negocjacjami z Europejskim Bankiem Centralnym oraz Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Sytuacja w pierwszej połowie 2015 roku rozwijała się bar-
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dzo dynamicznie. Widmo bankructwa Grecji i jej wyjścia ze strefy euro było
bardzo realne. W wyniku tak zwanego „runu na banki” rząd grecki został
zmuszony 28 czerwca 2015 roku do czasowego zamknięcia banków i giełdy oraz wprowadzenia kontroli przepływu kapitałów. Zdecydowano także
o kontroli wypłat z bankomatów ‒ do wysokości 60 euro dziennie. Mimo
wyniku lipcowego referendum, w którym aż 61% Greków opowiedziało się
przeciwko reformom narzuconym przez tak zwaną Trojkę, rząd grecki zmienił front i ostatecznie zgodził się na porozumienie. 14 sierpnia 2015 roku ministrowie finansów państw strefy euro zaakceptowali trzeci program pomocy
dla Grecji ‒ warty blisko 86 mld euro, rozłożony na trzy lata. Uważam jednak,
że dodatkowe pieniądze dla tego kraju są tylko chwilowym ratunkiem. Największym problemem Grecji jest utrata konkurencyjności gospodarki. Pokazują to wszystkie rankingi oceniające tę kwestię. W rankingu World Economic
Forum (Global Competitiveness Index 2013-2014) Grecja zajęła 91. pozycję na
148 państw objętych porównaniem. Ranking oparty jest na 12 filarach, takich
jak: efektywność rynku dóbr, efektywność rynku pracy, poziom rozwoju
rynku finansowego, innowacyjność i infrastruktura. Według raportu World
Economic Forum „The Europe 2020 Competitiveness Report: Building a More
Competitive Europe 2014”, Grecja zajmuje 26. pozycję. Wyprzedza w rankingu konkurencyjności jedynie Bułgarię i Rumunię. W tym tkwi problem Grecji.
Tylko dzięki konkretnym reformom, które będą sprzyjały budowaniu innowacyjnej gospodarki, jest szansa na poprawienie tej trudnej sytuacji.
Strefa euro nie jest monolitem. Jak zauważa profesor Jerzy Hausner, „tworzenie unii ekonomicznej i walutowej wymaga wyższego stopnia jednorodności ekonomicznej integrujących się krajów, niż realizacja unii celnej czy
strefy wolnego handlu”2. Niestety, jak pokazał ostatni kryzys, konwergencja
realna pozostaje raczej w sferze wirtualnej. Kryzys w krajach PIIGS nie był
tylko „produktem zaimportowanym” ze Stanów Zjednoczonych. Te państwa
bowiem jeszcze przed bankructwem Lehmann Brothers miały swoje kłopoty
gospodarcze. W większości przypadków problemy te wiązały się z obniżeniem konkurencyjności narodowych gospodarek po przyjęciu euro czy też
wynikały z braku wprowadzenia strukturalnych reform. Problemem była
także jednolita stopa procentowa ustalana przez Europejski Bank Centralny
2 J. Hausner, Wpływ nierówności rozwoju gospodarczego na przebieg procesu integracji krajów Europejskiej
Wspólnoty Gospodarczej, Kraków 1980, s. 254.
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dla wszystkich państw strefy euro. W pewnym momencie interesy poszczególnych państw były ewidentnie rozbieżne. W niektórych krajach nastąpiło
po prostu przegrzanie koniunktury, wynikające z nieadekwatnej polityki pieniężnej.
Aby ograniczyć prawdopodobieństwo rozpadu strefy euro trzeba konieczne wprowadzić poważne reformy systemowe. Zaliczyć do nich można
przede wszystkim rozszerzenie istniejącej już unii bankowej, harmonizację
systemów podatkowych oraz wprowadzenie jednolitej polityki fiskalnej. Wymienione kwestie według mnie są bardzo istotne. Jednak w mojej opinii strefę
euro powinna cechować elitarność. Dlatego najważniejszą reformą, jaka powinna zostać wprowadzona, to model wyjścia ze strefy euro („exit rules”).
W ramach systemu powinny obowiązywać kryteria dotyczące wartości najważniejszych wskaźników gospodarczych, takich jak na przykład dług publiczny i deficyt budżetowy. Określone powinny być ich maksymalne wartości. Według mnie, w odróżnieniu do postanowień Traktatu z Maastricht,
powinny być dostosowane do gospodarki danego kraju, a nie jedną liczbą
dla wszystkich. Wniosek ten wynika z faktu, że dla Niemiec obciążenie pochodzące z zadłużenia na przykład na poziomie 60% jest mniej uciążliwe, niż
dla Łotwy, dla której oznaczałoby to już prawdopodobnie trudną sytuację gospodarczą. Dlatego kryteria powinny być uzależnione od takich wartości, jak
między innymi wielkość PKB. Kraje, które by się nie dostosowały, powinny
dostać ostrzeżenie a potem być wykluczone na określony czas z uczestnictwa
w unii walutowej.
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Co czeka Europę w przyszłości
– czarny scenariusz

Przez ostatnią dekadę Europa zmagała się z różnorodnymi problemami – najpierw z kryzysem gospodarczym (wywodzącym się przecież wprost ze Stanów Zjednoczonych), potem z kryzysem „greckim”, aż wreszcie z obecnym
kryzysem imigracyjnym. Żaden z powyższych problemów nie został jeszcze
w pełni rozwiązany. Nie wiemy, jakie skutki przyniesie zastosowana liberalna polityka pieniężna. Nie wiemy także, jak rozwiązać kwestię imigrantów.
Wspomnieć przecież należy, że na temat kryzysu finansowego i greckiego długu powstały już liczne artykuły i publikacje naukowe (w tym także
i monografie). Problem imigrantów również od dłuższego czasu spotyka się
z należną mu atencją. Nie szukając daleko ‒ był choćby przedmiotem debaty
podczas zeszłorocznego kongresu finansowego w Sopocie. Ale dobrych rozwiązań nadal brak.
Przywykliśmy w Europie (w Europie Zachodniej od dawna, a w krajach
postsocjalistycznych od czasu upadku Rosji Radzieckiej) do znacznej stabilizacji i życia na wysokim poziomie. Nie sposób ukrywać, że Ameryka Północna i Europa od dawna żyją na koszt reszty świata. Opowiadamy się za dobrobytem, demokracją, ochroną środowiska, ale jednocześnie chcemy kupować
tanie produkty ‒ tak żeby na nic nam nie zabrakło.
Minione lata sprawiły, że również i nas zaczęły dotykać różne zagrożenia i turbulencje ‒ najpierw finansowe, a obecnie związane także z całkowitą
odmiennością kulturową części imigrantów oraz równoczesnym nasileniem
się terroryzmu (a właściwie jego ukierunkowaniem na kraje europejskie). To
wszystko sprawiło, że w Europie zintensyfikowały swoje działania różne ruchy, które wcześniej notowały jedynie marginalne poparcie społeczne.
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Coraz częściej można się spotkać z organizacjami, które należy tak naprawdę określić jako nacjonalistyczne, czy wręcz faszystowskie. Jednocześnie
wzrasta poparcie dla ruchów paramilitarnych i spada poparcie dla ustroju
demokratycznego. W krajach postsocjalistycznych rośnie liczba osób przekonanych, że gospodarka wolnorynkowa jest drogą donikąd. A do tego dochodzą wszystkie nierozwiązane wciąż problemy.
Jak w związku z powyższym potoczą się przyszłe losy Europy? Mam nadzieję (i staram się wierzyć, że tak będzie), że Europa wyjdzie z opresji zwycięsko
i tylko umocni swoją dotychczasową pozycję. Niestety ‒ trzeba brać pod uwagę
również negatywne scenariusze. Dlatego poniżej przedstawiam, z jakimi konsekwencjami, moim zdaniem, Europa musi zmierzyć się w nadchodzących latach.
Zagrożenia związane z terroryzmem (a także, na drugim planie, z przestępczością zorganizowaną) skutkować będą nieuchronnym zwiększeniem zakresu
kontroli obywateli, w tym także kontroli korespondencji oraz rozmów telefonicznych. Takie rozwiązanie może prowadzić do pokusy wśród rządzących, by wykorzystać uzyskiwane informacji także w innych celach – na przykład początkowo w celu zwalczania mniejszych przestępstw, a później także i opozycji.
W konsekwencji społeczny strach przed terroryzmem może skutkować
przyzwoleniem na znaczne ograniczenie swobód obywatelskich. A z tego, jak
uczy historia, wiele osób będących u władzy, skwapliwie skorzysta. Od ograniczenia swobód obywatelskich jest już natomiast tylko niewielki krok do
ograniczenia demokracji i, w rezultacie, do powstania państw totalitarnych.
Wydaje się, że nie można ignorować symptomów widocznych w ostatnim
czasie w wielu państwach europejskich (zwłaszcza postsocjalistycznych).
Mam na myśli przede wszystkim wyraźny wzrost poparcia dla ruchów o charakterze nacjonalistycznym. W dużej mierze opierają one swoją ideologię na
zaprzeczeniu wartościom, na których oparta została Unia Europejska.
Nie jest to ani pierwszy, ani zapewne ostatni raz, kiedy w rozwiniętych
krajach dochodzi do nasilenia takich poglądów. I wydaje się, że tak samo jak
wcześniej, jest to wynik sytuacji gospodarczej ‒ w szczególności odczuwalnego spadku poziomu życia (który i tak jest przecież nieporównywalny z tym,
jak żyło się chociażby pół wieku temu). Problemy związane z imigrantami
i nasileniem terroryzmu stanowią jedynie punkt zapalny – takie sytuacje zdarzały się już przecież w Europie wielokrotnie.
Na uwadze trzeba mieć także fakt, do czego takie postawy doprowadziły w przeszłości. Wojny nie wybuchały dlatego, że ktoś chciał zacieśniać
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współpracę z sąsiadami. Wynikały z przekonania o wyższości własnego kraju i konieczności podporządkowania sobie państw ościennych, by wzmocnić własną gospodarkę. Od ostatniego wielkiego konfliktu w Europie minęło
wiele lat. Niewielu już żyje naocznych świadków tamtych zdarzeń. Zapewne
dlatego rośnie dziś poparcie dla ruchów paramilitarnych.
Powyższy scenariusz napawa dużym lękiem i prawdopodobnie pociągnie
za sobą jeszcze inne fatalne skutki. Trudno sobie w takich okolicznościach
wyobrazić dalsze funkcjonowanie Unii Europejskiej. Powinna ona przecież
dążyć do zwiększenia swoich uprawnień decyzyjnych, nie zaś do rezygnacji z obecnie uzyskanych kompetencji. Wzrost dążeń nacjonalistycznych nie
tylko stanie na przeszkodzie dalszej integracji, ale również doprowadzi do
stopniowego demontażu wspólnoty.
W efekcie erodować będą powiązania gospodarcze, od których przecież
zaczęła się współpraca europejska. Tylko nieliczne państwa europejskie są
w stanie samodzielnie działać w warunkach globalizacji (Niemcy, Wielka
Brytania). Mniej prężne gospodarki w pojedynkę staną się znacznie mniej
konkurencyjne niż obecnie. Taki stan rzeczy prowadzić będzie do dalszego
wzrostu napięcia w Europie.
Pamiętać także należy o imperialnych zapędach wschodniego sąsiada Europy – Rosji. Wewnętrzne spory i problemy unijne będzie ona bezwzględnie wykorzystywać do zwiększenia swoich wpływów ‒ oczywiście głównie w państwach
słowiańskich (a jednocześnie postsocjalistycznych). Nawet, jeżeli w rezultacie nie
dojdzie do dalszego zaognienia konfliktu, to skutkiem będzie jeszcze bardziej odczuwalny spadek konkurencyjności gospodarki europejskiej.
Trudno sobie obecnie wyobrazić powrót do Europy podzielonej, niewspółpracującej. To trudne, mając na uwadze zwłaszcza fakt, że konkurują z nami
już nie tylko Stany Zjednoczone, ale także liczne rozwijające się gospodarki.
Jeszcze trudniej sobie wyobrazić skutki, do których może ta sytuacja doprowadzić (przecież Europa w naszym mniemaniu zawsze była gospodarczym
i kulturowym centrum świata).
Nie ulega natomiast wątpliwości, że jednym z najważniejszych celów, jakie stoją obecnie przed Unią Europejską, jest niedopuszczenie do ziszczenia
się wyżej opisanego scenariusza. I chodzi nie tylko o to, aby dla zasady bronić
tego, co już zostało osiągnięte. Chodzi o fakt, że tylko dalsza integracja zapewni nam kolejne dekady pokoju oraz gospodarczej i kulturowej przewagi.
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The future of Europe – how
migration crisis can affect the
European Union

For a couple of years we have been inundated with information about a crisis in
Europe. It all started in 2008 during the financial crisis. Whole Union has been
dealing with distrust on financial markets, liquidity problems and increasing risk
of meltdown. Some countries like Greece, Cyprus, Ireland used help from the EU
as a last resort in order to avoid bankruptcy. Although all countries have been
dealing with financial problems the idea of community, unity or possibility of
profits has motivated some member states to raise some funds and prevent the
collapse. Whether it was profit-motivated or frank willingness to help – the European Union has proved to be a strong pillar where you could rely on the others.
Nowadays we are dealing with some new kind of crisis – migrant crisis.
This time it is hard to rely on other countries and decide whether we should
protect our culture, our safety or human rights.
Last year we were flooded with information, photos and videos of immigrants fighting for their freedom or sometimes even their lives. These people
were trying to save their own and their relatives’ lives, hoping they will find
peace, safety and help in European Union countries. We have been dealing
with migration processes for many years now: during the war, the opening of
Schengen zone and treated it as a chance to change life, gain experience and
integrate. Of course it was not as nice as it sounds but countries were able to
deal with problems on their own. This time it has become one of the political tools used on domestic and international arena to struggle for power and
divided societies not infrequently provoking racist violence. Anger has been
rising along with the threat of terrorism, and we have experienced terrifying
acts of terrorism in Paris and Brussels this year.

211

A debate has been sparked off: what is more important – human rights to
live or fear of prejudices. Before we are able to decide, we have to understand
and answer that question on our own. We have been taught to use experience
and our believes. Evolution of Eastern countries like Iran, Pakistan in the past
forty years has shown how dangerous migration processes of Islamic nations
might be. Horrible increase of terrorism, violation of woman’s rights and
omnipresent fear.
For thousands of years, wars, crusades, massive genocide on religious
ground indicates that it seems impossible to bring together different cultures,
religions. But it’s hard to keep that in mind while people are dying there and
searching for help. And this is the biggest dilemma for us.
Receiving refugees carry a risk of islamization of Europe. But this is not the
only risk that we have to take. Financial aspect of migration crisis is the next debate discussed in EU. Are European countries ready for financial burden after
the crisis in 2008? European Commission has proposed €700 million for refugees support. It’s a huge amount of money and we cannot forget that we are
also dealing with, e.g. malnourished children in most of European countries.
But how to judge who deserves help? And how much is the human life worth?
Migration crisis is a new huge challenge that European Union is facing and
it has to react and resolve this situation. We have to protect human rights, but
on the other hand keep in mind importance of security of the citizens. We cannot go back to the times of Second World War where world was divided and
when parentage or race were indicators whether we should help, persecute
or leave for death.
If we are not going to do something, in my opinion, process of massive migrations will not stop – on the contrary – it will even rise. Then we’ll be facing
a huge risk of islamization in Europe, increasing financial burdens caused by
humanitarian aid. In this scenario the future of Europe looks worst than even
during the crisis in 2008. All economic crises are connected with an economic
cycle – even the Greatest Depression in the ’30s was overcom after a couple
of years. But when we are dealing with human rights, human relocations,
religion, this is not something that we can put into mothball and wait for
solution.
We should help people in the Eastern countries where they actually are at
the moment. We should find solution for crisis in countries like Syria, Turkey
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and start fixing the root cause of the problem – reasons of migration. At the
same time we should educate society to avoid racist attacks and introduce
considered assimilation programs. It’s the only way to deal with migration
crisis and it can even strengthen the European Union as tolerant, aware association conscious of human rights.
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Pokonanie kryzysów
szansą na przetrwanie Unii
Europejskiej

Unia Europejska w swojej obecnej formie powstała w 1 listopada 1993 roku.
Została utworzona na mocy Traktatu z Maastricht, podpisanego w 7 lutego
1992 roku. Przez wiele lat swojego funkcjonowania kojarzona była jako solidna, bezpieczna i zjednoczona unia państw. Kraje te, dzięki zacieśniającej
się z roku na rok polityczno-gospodarczej współpracy, wzbudzały podziw
i respekt w skali całego globu. By zrealizować nadrzędny cel zbudowania
wspólnej, silnej i zintegrowanej Europy, unia wprowadziła szereg rozwiązań. Zagwarantowanie wolności przepływu towarów, usług, kapitału i osób,
otworzenie granic wewnątrzwspólnotowych poprzez wprowadzenie strefy
Schengen, wdrożenie karty praw podstawowych Unii Europejskiej, wspólny
rynek, unia walutowa i gospodarcza, prowadzenie wspólnej polityki rolnej,
handlowej i transportowej, polityka azylowa, migracyjna i zagraniczna ‒ to
tylko niewielka część i absolutne podstawy działalności tej instytucji. Na
przestrzeni lat do unii dołączały kolejne państwa i w 2016 roku ich łączna liczba wynosiła 28. Dopiero ostatnie lata, w których nastąpiło wiele wewnętrznych kryzysów, sprawiły, że unia utraciła mistyczną opinię niezniszczalnej,
silnej i solidarnej. Wspomniane kryzysy to prawdopodobne bankructwo
Grecji (niosące za sobą widmo upadku strefy euro), kryzys migracyjny (który może, w łagodnym scenariuszu, nieść za sobą upadek strefy Schengen)
czy też możliwość opuszczenie wspólnoty przez Wielką Brytanię (może ono
w konsekwencji doprowadzić do całkowitego rozpadu unii). Według mojej
opinii, rozwiązanie wszystkich wyżej wymienionych kryzysów będzie główną determinantą, czy Unia Europejska przetrwa, czy też w ciągu najbliższych
lat upadnie.
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Choć problemów wewnętrznych było znacznie więcej, to te wymienione
przeze mnie były niewątpliwie najszerzej poruszane na arenie międzynarodowej. Mogły, lub będą mogły nieść za sobą najpoważniejsze konsekwencje. Widmo bankructwa Grecji zostało odsunięte w czasie poprzez kompromis osiągnięty w lipcu 2015 roku między greckim rządem a wspólnotą. Jego
gwarantem miały być drakońskie reformy oszczędnościowe wprowadzone
w Grecji i wspierane przez Europejski Mechanizm Stabilizacyjny. Jednak,
jak donoszą media, temat Grecji wrócił na wokandę spraw ważnych dla Komisji Europejskiej już w kwietniu 2016 roku. Mimo ustalonego na 2016 rok
oszczędnościowego budżetu greckiego, Grecja po raz kolejny zaczyna borykać się brakiem możliwości spłaty swoich zobowiązać wobec wierzycieli.
Konsekwencje takiego bankructwa znane są Europie dość dobrze, gdyż temat
ten był szeroko omawiany w połowie 2015 roku. Grozić może potencjalnym
rozpadem strefy euro i być pierwszym krokiem ku schyłkowi całej unii.
Kolejnym zasadniczym problemem, od którego uzależniam możliwość
przetrwania Unii Europejskiej w obecnym stanie, jest umiejętne rozwiązanie kryzysu migracyjnego. Państwa członkowskie borykają się z nim od
2014 roku, a apogeum zostało osiągnięte pod koniec 2015 roku. W połowie
roku bowiem kanclerz Niemiec Angela Merkel otwarcie zaprosiła wszystkich
uchodźców do swojego kraju. Wojna w Syrii jest niewątpliwą przyczyną fali
imigrantów. Niestety wraz z potrzebującymi do Europy ściągają tłumy imigrantów ekonomicznych. Niszczą oni swoje dokumenty, podają się za Syryjczyków, którzy pomoc mają zagwarantowaną (m.in. na podstawie konwencji
genewskiej z 1949 r. uzupełnianą dodatkowymi protokołami na przestrzeni
lat). Problem imigrantów narasta, a państwa członkowskie nadal nie potrafią
sobie z nim poradzić. Brak porozumienia w kwestii postępowania z uchodźcami, solidarności przy ich ewentualnym rozdzieleniu między członków
wspólnoty a także brak koncepcji na rozwiązanie problemu narastającej fali
uchodźców, chcących pozostać w Unii na dłużej ‒ wszystko to może w konsekwencji doprowadzić do poważnego rozłamu wewnątrzwspólnotowego.
Największy wpływ na ewentualny rozpad Unii Europejskiej może jednak
mieć opuszczenie jej szeregów przez Wielką Brytanię. Choć ekonomiści z banku HSBC wyliczyli, że brytyjski funt może stracić na tym nawet 20%, a brytyjskie PKB może spaść o 1,5 % 1, to długofalowy wpływ tej decyzji może być
1
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zdecydowanie bardziej bolesny dla wspólnoty, niż dla samych Brytyjczyków.
Mimo znaczących strat gospodarczych i ekonomicznych, utrudnień w handlu zagranicznym oraz problemów politycznych, Wielka Brytania przetrwa
i będzie nadal funkcjonowała. Z perspektywy unii, wspólnotę bez Brytyjczyków również można sobie wyobrazić. Bez Francji niestety już nie. Przy obecnej sytuacji politycznej Francji, w której nadchodzące wybory prezydenckie
może wygrać reprezentująca antyeuropejski Front Narodowy Marine Le Pen,
chęć powtórzenia scenariusza brytyjskiego byłaby niemal przesądzona. Należy również pamiętać, że w ślad za tymi krajami mogłyby pójść państwa,
w których antyeuropejskie partie przybierają na sile (m.in. grecka Syriza czy
hiszpański Podemos). Decyzja o wystąpieniu Wielkiej Brytanii ze wspólnoty
może być zatem realnym początkiem końca Unii Europejskiej.
Zrealizowanie się jednego z dwóch pierwszych scenariuszy, czyli bankructwo Grecji lub nieporadzenie sobie z kryzysem migracyjnym w relatywnie krótkim czasie, osłabiłoby znacznie całą wspólnotę. Nie doprowadziłoby raczej do jej upadku w krótkim czasie. Długoterminowe skutki mogłyby
być oczywiście różne, ale wszystko zależałoby od działań zapobiegawczych
podjętych przez państwa członkowskie. Wystarczy jednak, że Wielka Brytania zdecyduje się na opuszczenie unii. Prawdopodobieństwo wystąpienia
kolejnych państw jest wówczas duże. Konsekwencją tego może być upadek
wspólnoty w ciągu najbliższych lat (3–5 lat). W mojej ocenie zrealizowanie się
wszystkich wskazanych przeze mnie negatywnych scenariuszy doprowadziłoby do rozpadu unii w bardzo krótkim czasie. Gdyby jednak państwa członkowskie wykazały się solidarnością, wolą współpracy i umiejętnie zażegnały
wszystkie panujące we wspólnocie kryzysy, zaś Wielka Brytania zdecydowałaby się nie opuszczać jej szeregów, Unia Europejska przetrwałaby w obecnej
formie przez kolejne, długie lata. Stałaby się unią, która potrafi wyjść z każdej
opresji; byłaby solidarna, zjednoczona i silna ‒ jak nigdy wcześniej.
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Wyzwania dla polityki
pieniężnej w strefie euro

Europejski System Banków Centralnych jest rozwiązaniem instytucjonalnym zastosowanym w Unii Europejskiej. Składa się z Europejskiego Banku
Centralnego (banku centralnego krajów strefy euro) oraz Krajowych Banków
Centralnych Unii Europejskiej. Banki centralne krajów Unii Europejskiej, które nie przyjęły wspólnej waluty (euro), mają możliwość prowadzenia autonomicznej polityki pieniężnej i nie biorą udziału w procesie podejmowania
decyzji dotyczących kształtowania polityki pieniężnej w strefie euro. Wiodącym celem ESBC jest utrzymanie stabilnego poziomu cen. Do zadań Europejskiego Banku Centralnego możemy zaliczyć między innymi kształtowanie
polityki monetarnej strefy euro, przeprowadzanie operacji walutowych i zarządzanie oficjalnymi rezerwami walutowymi. Zajmuje się też wspieraniem
sprawnego funkcjonowania systemów płatniczych. Wpływa również na efektywne sprawowanie nadzoru makroostrożnościowego przez instytucje krajowe w odniesieniu do instytucji kredytowych mających siedzibę na terenie
państw członkowskich a także nadzoruje stabilność krajowych systemów finansowych.
Na mocy Traktatu z Maastricht celem nadrzędnym EBC jest utrzymanie
stabilnego poziomu cen. Według definicji opublikowanej przez Radę Prezesów EBC, stabilny poziom cen jest rozumiany jako wzrost zharmonizowanych wskaźników cen konsumenckich (HICP1) w strefie euro o nie więcej niż
1 HICP – ang. Harmonised Index of Consumer Prices – wskaźnik cen konsumpcyjnych mierzony na
podstawie wytycznych wprowadzonych przez Unię Europejską. Analizuje on realizację przez
kraje członkowskie wymaganego poziomu inflacji (wg Traktatu z Maastricht). Zmienność cen badana jest w 12 grupach (m.in. żywność, odzież i obuwie, zdrowie, edukacja, rekreacja i kultura).
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2%. W celu zapewnienia stabilnego poziomu cen EBC dąży do utrzymania
inflacji na niskim poziomie, nieprzekraczającym 2% w perspektywie średniookresowej. Należy zwrócić uwagę, że spójność polityki pieniężnej prowadzonej przez bank centralny strefy euro przyczynia się do stabilizacji oczekiwań
inflacyjnych oraz do zwiększenia wiarygodności banku jako instytucji, mającej najważniejszy wpływ na kształtowanie polityki monetarnej.
Podstawowym narzędziem oddziaływania EBC są krótkoterminowe stopy procentowe. Dzięki nim prowadzona przez niego polityka monetarna
wpływa bezpośrednio na sferę pieniężną gospodarek krajów przynależnych
do strefy euro i pośrednio na poziom cen w tych krajach. Europejski Bank
Centralny prowadzi politykę pieniężną w zakresie stabilności cen, opierając
się na dwóch filarach: analizie monetarnej i analizie ekonomicznej. W pierwszym przypadku koncentruje się na długookresowym wykorzystaniu relacji,
jakie zachodzą między ilością pieniądza w obiegu a poziomem cen. Średniookresowe i krótkookresowe wskaźniki monetarne, wynikające bezpośrednio
z analizy ekonomicznej, są porównywane ze wskaźnikami długookresowymi
w celu kontroli ich znaczenia jako podstawowych elementów decydujących
o charakterze prowadzonej polityki. W analizie monetarnej kluczową rolę
odgrywają agregaty M1, M2 oraz M3. Natomiast w analizie ekonomicznej
koncentruje się na zmianach poziomu cen w perspektywie krótko- i średniookresowej, będących przede wszystkim wynikiem interakcji między popytem
a podażą na rynkach towarów, usług, czy czynników produkcji. Uwzględnia
nie tylko kondycję finansową sfery monetarnej, ale także sytuację ekonomiczną jednostek przynależnych do sfery realnej gospodarki. W tym przypadku
najważniejsze są między innymi: poziom PKB krajów strefy euro, bilans płatniczy, poziom zadłużenia i poziom produkcji krajowej.
Najważniejszym agregatem monetarnym wykorzystywanym przez EBC
jest M3. Analizy tego agregatu dokonuje się w perspektywie średnio- i długoterminowej. Strategia przyjęta przez bank centralny strefy euro uniemożliwia bezpośrednią reakcję w wyniku krótkookresowych zmian na rynku. To
decyduje o stabilności prowadzonej polityki. Ale dlaczego EBC nie uwzględnia M1 lub M2? Okazuje się, że krótkookresowe wahania podaży pieniądza
nie mają znaczącego wpływu na poziom cen. Dlatego EBC nie wykorzystuje
agregatów M1 i M2 do długofalowych analiz stabilności. Dłuższy okres analizy agregatu M3 daje szansę na dokładną ocenę podaży w gospodarce. W kon-
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sekwencji umożliwia jednoznaczne wskazanie sygnałów informujących o negatywnych zmianach, które mogą wywołać efekt niestabilności finansowej,
a tym samym bezpośrednio wpłynąć na poziom cen w gospodarce. W 1998
roku Bank Centralny strefy euro ustanowił graniczny próg dla tego agregatu
na poziomie 4,5%. Informuje on o zagrożeniu dla prowadzonej przez bank
polityki w przypadku przekroczenia tego progu. Poziom ten został przekroczony w drugiej połowie 2015 roku i aktualnie oscyluje wokół 5%. Może to
świadczyć, że w strefie euro dzieje się coś niekorzystnego.
Spójrzmy na działania EBC z pespektywy czasu. Już na początku swojego
istnienia Europejski Bank Centralny musiał zmagać się z kryzysem, jaki miał
miejsce na rynkach światowych w latach 2000–2001. Mimo, iż z początkiem
2002 roku na rynkach amerykańskich odnotowano znaczące wzrosty cen akcji, to w krajach strefy euro wzrosty kursów były mało widoczne. Również
stopa wzrostu PKB krajów strefy euro różniła się od stopy wzrostu Stanów
Zjednoczonych. Głównym powodem nierównomiernego poziomu ożywienia
gospodarczego była zachowawcza polityka EBC ‒ niedoświadczonego w realizacji polityki pieniężnej w obliczu zaburzenia płynności rynków finansowych.
EBC nie prowadził restrykcyjnej polityki monetarnej, która umożliwiłaby utrzymanie inflacji poniżej zakładanego poziomu 2%. Dopiero w obliczu
ostatniego kryzysu cel inflacyjny stał się wiodącym elementem polityki pieniężnej banku centralnego strefy euro. Od końca 2012 roku EBC kontrolował
poziom inflacji, tak aby nie przekraczał on ustalonego w ramach Traktatu
z Maastricht poziomu 2%. Na zachowanie się inflacji w strefie euro miało
wpływ wprowadzenie Paktu Stabilności i Wzrostu (SGP). Zmusił on kraje członkowskie do wypełnienia kryteriów z Maastricht, a tym samym do
ograniczenia wydatków rządowych lub zwiększenia obciążeń podatkowych
w celu pokrycia deficytów budżetowych.
Aktualnie problemem nie jest utrzymanie poziomu inflacji na poziomie
wyznaczonym przez traktat. Ważne, by nie dopuścić, aby deflacja o charakterze podażowym zagościła na dłużej w strefie euro. Gdyby jednak zaistniała
taka sytuacja, to EBC będzie musiał zapobiec niebezpiecznej spirali ‒ przesuwaniu decyzji konsumpcyjnych w czasie, a tym samym spadkowi popytu
i inwestycji. Ze względu na ograniczony przez pokryzysowe działania wachlarz instrumentów pieniężnych, EBC ma do wyboru jedynie skupowanie
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obligacji z rynku albo zastosowanie LTRO. Ale czy sektor bankowy strefy
euro, który w ostatnim czasie został wyposażony w nadmierną płynność, będzie chciał zwiększenia podaży pieniądza na rynku? Spójrzmy na to z perspektywy ostatniego kryzysu.
W perspektywie przedkryzysowej EBC prowadził politykę pieniężną
z wykorzystaniem tradycyjnych kanałów transmisji do sfery realnej gospodarki. Analizie poddawano dane makroekonomiczne z krajów, które przyjęły
wspólną walutę. Konfrontowano je z danymi tych krajów z wcześniejszych
okresów. W analizach ujmowano reakcję sfery pieniężnej na szoki zewnętrzne, które nie podlegają wpływom EBC, a tym samym są niezależne od jego
interwencji na rynku. EBC, wykorzystując niskie stopy procentowe, stymulował wzrost konsumpcji i inwestycji w sferze realnej gospodarki, a tym samym wzrost gospodarczy. Zawirowania na światowych rynkach finansowych wymusiły na EBC wykorzystanie niekonwencjonalnych metod, które
umożliwiają ustabilizowanie cen. W drugiej połowie 2009 roku zapadalność
długoterminowych operacji refinansujących, które zwiększają płynność, została przedłużona z 3 do 12 miesięcy. W tym samym czasie zwiększono listę
dopuszczalnych aktywów, które mogły być wykorzystane przez banki komercyjne w operacjach refinansujących. EBC zadbał także o płynność rynku
walutowego poprzez umowę zawartą z Systemem Rezerwy Federalnej. Dotyczy ona dolarowej linii swapowej, która umożliwiła zakup dolara na rynku
pierwotnym. Od tego czasu EBC realizuje program zakupu obligacji zabezpieczonych, którego celem jest ustabilizowanie sytuacji na rynku finansowym
poprzez: ograniczenie kosztów związanych z zaciągnięciem zobowiązania
w sektorze bankowym przez przedsiębiorstwa i osoby prywatne (a tym samym stymulowanie wzrostu inwestycji i konsumpcji w gospodarce), zwiększenie płynności sektora finansowego i wolumenu transakcji zawieranych na
rynku międzybankowym oraz wpływanie na krótkoterminowe stopy procentowe rynku międzybankowego.
Działalność EBC, który stał się gwarantem uzyskania przez inwestorów
zwrotu z obligacji emitowanych przez zadłużone rządy, stanowi impuls do
nadmiernego zadłużania się na rynku finansowym państw borykających się
z problemami deficytów strukturalnych. Polityka pieniężna stosowana przez
bank centralny strefy euro pełni funkcję ubezpieczenia. Gwarantuje on inwestorom zwrot zainwestowanych przez nich środków, zaś sam EBC stał się
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pożyczkodawcą ostatniej instancji dla rządów borykających się z problemem
niewypłacalności.
Kanał oczekiwań inflacyjnych jest jednym z najważniejszych kanałów
transmisji polityki pieniężnej w krajach strefy euro. Decyduje o skuteczności
oddziaływania banku centralnego na stabilność sfery realnej gospodarki. Pojawia się zatem pytanie o skuteczność wpływania na sferę realną gospodarki
przez ujemne stopy procentowe. Instrumentarium stosowane przez EBC powoli się wyczerpuje. Strefa euro będzie musiała zatem stanąć przed nowymi
wyzwaniami związanymi z polityką fiskalną, stabilnością strefy euro oraz
sytuacją, jaka pojawiła się na globalnym rynku finansowym. Czy EBC zdecyduje się na skup obligacji z rynku w momencie ograniczonej możliwości autonomicznej zmiany stóp procentowych? Czas pokaże. Można jednak śmiało
stwierdzić, że konsekwencje akomodacyjnej polityki banku centralnego będą
widoczne w perspektywie średnio- i długoterminowej.

Wy zwan i a dla po li tyki pi eni ężnej w s t r e f i e e u r o

223

DESIGN: Sopocka Grupa Marketingowa
TYPESET : Łukasz Sitko
ISBN: 978-83-88835-29-2

Akademia
The European Financial Congress
is a debate about the European
Union’s safety and stability,
a debate on good solutions
for the joint success of the EU
and its member states.
The Congress’ objective
is to identify the most current
challenges faced by the modern
economy as well as putting
forward recommendations
for their pragmatic solutions.

www.efcongress.com
ISBN 978-83-88835-29-2

