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Wstêp
Polska nale¿y do grupy najwy¿ej rozwiniêtych krajów, lecz w porównaniu z czo³ówk¹ œwiatow¹ nie jesteœmy krajem zamo¿nym. Nasza
sk³onnoœæ do oszczêdzania jest niska, nasz rynek finansowy sta³ siê w wysokim stopniu zale¿ny od dop³ywu kapita³u z zewn¹trz. Niesie to zagro¿enia dla stabilnego wzrostu gospodarczego.
Hipoteza badawcza przyjêta w niniejszym opracowaniu zosta³a sformu³owana nastêpuj¹co: niska sk³onnoœæ do oszczêdzania, a w konsekwencji niedostateczna poda¿ pieni¹dza dla sektora bankowego, przy
relatywnie du¿ym zapotrzebowaniu na kredyty i po¿yczki ze Ÿróde³ zewnêtrznych, jest nastêpstwem neoliberalnej polityki gospodarczej, w wyniku której rola pañstwa zosta³a zmarginalizowana, a rynek pracy zdominowany przez interesy transnarodowych korporacji.
Metoda badawcza zastosowana w niniejszej pracy to studium przypadku, celem opracowania jest ocena wp³ywu zmiany polskiej gospodarki w okresie transformacji ustrojowej w rachunkach narodowych na
poda¿ i kreacjê pieni¹dza w ujêciu syntetycznym. Badaniami objêto
oficjalne dane Ÿród³owe publikowane przez G³ówny Urz¹d Statystyczny
(GUS), Ministerstwo Finansów, Narodowy Bank Polski (NBP). Wykorzystano tak¿e informacje dostêpne na stronach internetowych Banku Œwiatowego (World Bank) oraz Organizacji Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development).

1. Polska gospodarka w œwietle rachunków narodowych
Realny socjalizm faktycznie zbankrutowa³ w 1980 r., choæ oficjalnie
transformacja ustrojowa rozpoczê³a siê dopiero dziesiêæ lat póŸniej. „Nasze plany nie bêd¹ ani doskona³e, ani ³atwe, ale chodzi o to, a¿eby za rok
mog³o byæ lepiej” – powiedzia³ 9 paŸdziernika 1989 r. premier Tadeusz
Mazowiecki z wiar¹, ¿e tak istotnie bêdzie. Rz¹d pod jego kierownictwem
przedstawi³ program rozpoczynaj¹cy siê od s³ów: „Polska gospodarka
*
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wymaga zasadniczych zmian systemowych. Ich cel to budowa systemu
rynkowego zbli¿onego do tego, jaki istnieje w krajach wysoko rozwiniêtych”. Po 22 latach realizacji tego programu w cenach bie¿¹cych polski
produkt krajowy brutto (PKB) przeliczony na amerykañskie dolary
zwiêkszy³ siê prawie siedmiokrotnie (z 84 mld USD w 1991 r. do ok. 530
mld USD w 2012 r.), dochód narodowy (DN) brutto ponad szeœciokrotnie
(z ok. 78 mld USD do 480 mld USD). Wed³ug parytetu si³y nabywczej per
capita nasz PKB i DN (tabl. 1) wzrós³ 3,5-krotnie. Wystarczy³o to, by Polska
awansowa³a z 44 na 39 miejsce (za Wêgrami, przed Litw¹) w œwiatowym
rankingu jakoœci ¿ycia [Human Development Report 2011..., 2013].
Tablica 1. Polski produkt krajowy brutto i dochód narodowy na mieszkañca
Rok

Produkt krajowy brutto (PKB)
równowartoœæ
USD w cenach
bie¿¹cych

parytet si³y
nabywczej USD
w Polsce

Dochód narodowy brutto (DN)
równowartoœæ
USD w cenach
bie¿¹cych

parytet si³y
nabywczej USD
w Polsce

1991

2 187

5 725

brak danych

5 520

1995

3 603

7 407

3 170

7 300

2000

4 454

10 514

4 600

10 480

2005

7 963

13 784

7 270

13 470

2010

12 303

20 033

12 450

19 310

2011

13 463

21 261

12 480

20 430

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.
PCAP.PP.CD, dostêp dnia 10.02.2013].

1.1. Inwestycje i postêp techniczny a sytuacja na rynku pracy
W teorii ekonomii przyjmuje siê, ¿e wzrost gospodarczy zale¿y od
skali inwestycji oraz ich kapita³och³onnoœci. W 2012 r., w stosunku do
1990 r., wolumen PKB wzrós³ 2,3 raza, zaœ nak³ady inwestycyjne brutto na
œrodki trwa³e ponad 3,5-krotnie. Od 1995 r. tempo wzrostu inwestycji (ok.
6% rocznie) wyprzedza³o o ok. 2 p.p. tempo wzrostu PKB, na 1 p.p. przyrostu polskiego PKB przypada³o bowiem a¿ 1,7 p.p. przyrostu nak³adów
inwestycyjnych. W tym okresie, kapita³och³onnoœæ inwestycji, opartych
g³ównie na importowanej technologii, wzros³a z 15% do 18% [Rocznik Statystyczny..., 2012, s. 56-57].
Restrukturyzacja polskiej gospodarki, w po³¹czeniu z kapita³och³onnym typem postêpu technicznego spowodowa³y likwidacjê ok. 6 mln
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miejsc pracy w przemyœle, budownictwie i rolnictwie. W ich miejsce powsta³o 4 mln nowych stanowisk, g³ównie w handlu i szeroko pojêtych
us³ugach. Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e podobnie jak w czasie pierwszej
rewolucji przemys³owej, maszyny wypiera³y ludzi z rynku pracy. Chroniczne bezrobocie, które w okresach pogorszenia koniunktury siêga³o nawet 3 mln osób, hamowa³o tempo wzrostu wynagrodzeñ, tote¿ realnie
p³ace w 2012 r. by³y tylko o ok. 70% wy¿sze ni¿ w 1990 r. „W Polsce
ukszta³towano swoist¹ psychozê kosztów pracy i negatywn¹ – czasami a¿
do bólu nonsensown¹ – propagandê przeciw wa¿nym a nieuniknionym
elementom tych kosztów” [¯yciñski, 2013].
W ca³ym okresie transformacji ustrojowej wydajnoœæ pracy, mierzona wartoœci¹ dodan¹, ros³a szybciej od przeciêtnych wynagrodzeñ;
zjawisko to nasili³o siê po akcesji Polski do Unii Europejskiej (UE). W 2011
r. fundusz wynagrodzeñ wyniós³ niespe³na 419 mld z³ (wzrós³ nominalnie
w stosunku do poziomu z 2000 r. o 87%), wartoœæ dodana netto – 1181 mld
z³ (zwiêkszy³a siê w tym okresie o 110%) [Rocznik Statystyczny, 2012, s. 254,
676, 706]. Oznacza to, ¿e w 2011 r. z ka¿dej z³otówki wydanej na wynagrodzenia powstawa³a wartoœæ dodana równa 2,82 z³, o 26% wiêksza ni¿
przed jedenastu laty. Mo¿na s¹dziæ, ¿e w 2012 r. relacja ta nie uleg³a
istotnej zmianie, a nawet by³a jeszcze bardziej korzystna dla pracodawców, spad³y bowiem realne p³ace (o 0,1 p.p.) i liczba pracuj¹cych (o 0,3 p.p.)
zaœ wartoœæ dodana wzros³a realnie o 1,9% [Biuletyny Statystyczne GUS,
2013].
1.2. Przekszta³cenia w³asnoœciowe
Signum temporis transformacji ustrojowej sta³a siê prywatyzacja i ufnoœæ w dobroczynny wp³yw rynku na alokacjê czynników wytwórczych:
„relacje wymiany produktów mo¿na ustaliæ wy³¹cznie w oparciu o prywatn¹ w³asnoœæ œrodków produkcji” [Mises, 1972, s. 81]. W percepcji
spo³ecznej, prywatyzacja wytycza³a liniê podzia³u miêdzy ustrojem socjalistycznym i kapitalistycznym. Budzi³a pozytywne emocje, Polacy „chcie°
li dostaæ swój w³asny kawa³ek w³asnoœci, do ¿ycia albo pracy” [Aslund,
2010, s. 180], uwierzyli zapewnieniom, ¿e „w³asnoœæ prywatna stanowi
najwa¿niejsz¹ gwarancjê wolnoœci, nie tylko dla tych, którzy s¹ w³aœcicielami, ale w niewiele mniejszej mierze dla tych, którzy s¹ tej w³asnoœci pozbawieni” [Hayek, 1986, s. 78].
Procesem przekszta³ceñ w³asnoœciowych objêto 7551 przedsiêbiorstw
w sektorze publicznym (86,4% ogólnej liczby przedsiêbiorstw pañstwowych zarejestrowanych w dniu 30 czerwca 1990 r.). Do 31 grudnia 2011 r.
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przetrwa³y 194 przedsiêbiorstwa pañstwowe i 494 spó³ki Skarbu Pañstwa
(³¹cznie 688 podmiotów). Rz¹dowy program prywatyzacji na lata 2012-2013 przewiduje sprywatyzowanie 300 z nich, w tym tak¿e firm o znaczeniu strategicznym w sektorze obronnym i energetycznym oraz wa¿nych dla dobrostanu ludnoœci uzdrowisk [Rocznik Statystyczny..., 2012,
s. 716; Plan prywatyzacji..., 2013, s. 3].
Prywatyzacja, realizowana pod has³em poprawy wyników gospodarczych, w rzeczywistoœci mia³a na celu odtworzenie klasy kapitalistów.
„Polska znajduje siê znów w wyjœciowym stanie pierwotnym, kiedy tytu³y w³asnoœci musz¹ byæ rozdane miêdzy uczestników gry” [Kurczewski, 1995]. Ta filozofia doprowadzi³a do konsolidacji grup interesów,
a pod ich naciskiem na wp³ywowe osobistoœci do „«komercjalizacji»
postawy elit w³adzy” [Kowalik, 2009, s. 18]. Zjawisko to okreœla siê mianem kleptokracji. Ustêpuj¹c ¿¹daniom wielkich koncernów, forsuj¹c
zmiany prawa „¿aden polityk nie ujawni, ¿e ma na uwadze uzyskanie
okazji do otrzymywania ³apówek lub dostêpu do intratnych udzia³ów,
czy nawet czysto polityczne (wyborcze) interesy” [Kowalik, s. 145]. Korupcja i powi¹zania towarzysko-biznesowe generuj¹ wzrost szarej strefy,
której rozmiary w Polsce szacuje siê na ok. 30% PKB [Ancyparowicz, 2010,
s. 97-108].
1.3. Makroproporcje polskiego PKB
Modernizacja, restrukturyzacja i prywatyzacja polskiej gospodarki
w istotny sposób zmieni³y wewnêtrzne makroproporcje PKB i rangê
g³ównych sektorów instytucjonalnych (tabl. 2). W 2011 r. z przemys³u pochodzi³o 22% (w 1990 r. 45%) wartoœci dodanej, do 7% spad³ wk³ad budownictwa, do 3% – rolnictwa. Deindustrializacja przejawia siê spadkiem
udzia³u sektora przedsiêbiorstw w tworzeniu wartoœci dodanej, zaœ prywatyzacja – malej¹c¹ partycypacj¹ sektora publicznego.
Od po³owy 1995 r. zaczê³y do Polski nap³ywaæ coraz szerszym strumieniem bezpoœrednie inwestycje zagraniczne. Zagraniczni inwestorzy
bezpoœredni, wnosz¹c niewielki wk³ad finansowy (³¹cznie ok. 220 mld
USD, tj. ok 40% w relacji do PKB w 2012 r.), zdominowali nasz rynek finansowy i opanowali kluczowe segmenty sfery realnej polskiej gospodarki. Polska sta³a siê zale¿na od importu kapita³u, komponentów do produkcji, dóbr inwestycyjnych. Procesy redeployment’u (przegrupowania
zdolnoœci wytwórczych) sprzyja³y adaptacji wzorców z wysoko rozwiniêtych krajów, lecz polskie wyroby z regu³y przegrywa³y w konkurencji
z dostawami z importu. W tych warunkach deficyt obrotów bie¿¹cych,
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który pocz¹tkowo wynosi³ 0,3-0,5% polskiego PKB, od 2004 r. utrzymuje
siê na poziomie 3,5-4,5% PKB. Drena¿ kapita³u1 zmniejsza potencja³ rozwojowy naszej gospodarki, na co zwraca uwagê OECD [Looking to 2060...,
2013].
Prywatyzacja maj¹tku narodowego w po³¹czeniu z szerokim zakresem zwolnieñ i ulg dla zagranicznych inwestorów prowadzi³a do utraty
zysków wypracowywanych przez przedsiêbiorstwa bezpoœredniego
inwestowania2. Trwa³a przewaga pracodawców nad pracownikami zdeformowa³a rynek pracy, spychaj¹c pracowników do roli (o po³owê tañszych ni¿ na Zachodzie) wykonawców. Si³a nabywcza przeciêtnego wynagrodzenia w Polsce stanowi³a w 2010 r. po³owê si³y nabywczej œredniej
p³acy w Europie Zachodniej; w ujêciu nominalnym ró¿nice te by³y jeszcze
wiêksze. Koszty pracy by³y czterokrotnie ni¿sze w porównaniu z ich poziomem w krajach strefy euro3.
Tablica 2. Struktura sektorowa wartoœci dodanej w Polsce
Wyszczególnienie
Wartoœæ dodana brutto ogó³em

1992

1995

2000

2005

2010

2011

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Sektory instytucjonalne
Przedsiêbiorstwa niefinansowe

56,1

50,9

44,7

46,4

49,8

50,1

0,5

1,0

4,9

4,3

4,3

4,4

Instytucje rz¹dowe
i samorz¹dowe

15,2

14,1

15,2

15,1

14,5

14,0

Gospodarstwa domowe

28,1

34,0

35,2

34,2

31,4

31,5

Instytucje finansowe
i ubezpieczeniowe

Sektory w³asnoœci

1

Publiczny, w tym w³asnoœæ:

52,8

39,4

29,0

24,4

22,5

21,9

pañstwowa

48,1

34,1

17,5

14,3

11,6

10,8

Same tylko dywidendy dla inwestorów zagranicznych powoduj¹ (netto) odp³yw z Polski ok. 20-25 mld USD rocznie [Miêdzynarodowa pozycja inwestycyjna, 2013].
2
W 1991 r. dywidendy od przedsiêbiorstw pañstwowych i spó³ek Skarbu Pañstwa wynosi³y ³¹cznie 6% dochodów bud¿etowych, w 2012 r. by³o to mniej ni¿ 3% [Rocznik Statystyczny..., 1993 oraz Ocena przebiegu prywatyzacji maj¹tku SP w 2012 r., s. 11 i Sprawozdanie
operatywne z wykonania bud¿etu pañstwa w 2012 r.].
3
Dane te pochodz¹ z baz International Labour Organization oraz Eurostatu [http://laborsta.ilo.org/; http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index, dostêp dnia
12.07.2012].
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Tablica 2. (cd.)
Wyszczególnienie
jednostek samorz¹du
terytorialnego

1992

1995

2000

2005

2010

2011

4,0

4,4

9,4

9,0

9,2

9,0

Prywatny, w tym w³asnoœæ:

47,2

60,6

71,0

75,6

77,5

78,1

krajowa

43,9

55,0

57,7

59,0

58,7

59,0

3,3

2,4

8,6

10,7

15,3

15,9

zagraniczna

ród³o: [Rocznik Statystyczny..., 1997 tabl. 7(697), s. 504 i 1(713), s. 522; 2001 tabl. 9(551),
s. 546; Rocznik Statystyczny..., 2012, tabl. 9(562), s. 682].

Utrata znacznej czêœci potencjalnych dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT, corporate income tax)4 oraz niskie wp³ywy
z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT, personal income tax) to
istotna, chocia¿ nie g³ówna przyczyna permanentnego deficytu sektora
finansów publicznych. Deficyt ten pog³êbi³ siê po 1999 r. na skutek eklektycznej reformy emerytalnej, która wygenerowa³a d³ug publiczny szacowany na ok. 300 mld z³ [Orêziak, 2012]. Rosn¹ce z roku na rok zad³u¿enie generowa³o coraz wy¿sze potrzeby po¿yczkowe pañstwa, które
mog³y byæ zaspokajane kosztem ograniczania akcji kredytowej na rzecz
realnej sfery polskiej gospodarki.

2. Kredyt a koniunktura w sferze realnej
Wspó³czesny pieni¹dz jest albo zobowi¹zaniem, albo nale¿noœci¹,
jest prawem maj¹tkowym i poœrednikiem w wymianie, ale nie jest materialnym bytem. Dziêki temu mo¿na powiêkszaæ zasoby pieniê¿ne w oderwaniu od realnej sfery gospodarki. Proces ten nasili³ siê w gospodarce
œwiatowej po 1980 r., gdy rewolucyjne zmiany w systemach transmisji danych umo¿liwi³y przeprowadzanie transakcji w czasie rzeczywistym. Od
tej pory rynek finansowy coraz bardziej alienowa³ siê wzglêdem sfery realnej [Wozinski 2012, s. 151-168; Ricards, 2012, s. 170-174]. W rezultacie
globalne aktywa finansowe, które przed trzydziestu laty przekracza³y zaledwie o 20% œwiatowy PKB, s¹ obecnie ponad trzykrotnie wy¿sze od
tego wskaŸnika: 225 bln USD wobec ok. 70 bln USD [Mapping the Global
Markets..., 2013; Financial globalization..., 2013].

4

Wp³ywy z CIT zmniejszy³y siê z ok. 25% dochodów bud¿etu pañstwa w 1991 r. do ok.
13% w 1999 r. i 9% w 2012 r. [http://laborsta.ilo.org/; http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index, dostêp dnia 12.07.2012].
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2.1. Profil polskiego rynku finansowego
W Polsce, po reaktywowaniu w 1990 r. rynku finansowego, 95%
aktywów finansowych przypada³o na banki. Do 2012 r. suma bilansowa
polskiego sektora bankowego wzros³a ponad 29 razy (o 5 razy wiêcej ni¿
PKB), lecz jeszcze szybciej rozwija³ siê rynek ubezpieczeñ i ró¿ne segmenty rynku kapita³owego. Wysokie tempo wzrostu (po 12,6% rocznie) aktywów banków nie wystarczy³o, by zachowaæ wyjœciow¹ pozycjê; udzia³
sektora bankowego w rynku finansowym spad³ do 70%.
Startuj¹c z bardzo niskiej bazy – 49% naszego PKB w 1996 r. – aktywa
instytucji finansowych ros³y szybciej ni¿ realna sfera gospodarki; ich
wartoœæ w 2012 r. by³a o 25% wiêksza od PKB. Udzia³ Polski w rynku
œwiatowym finansowym zwiêkszy³ siê z 0,1% do ok. 0,3% i od kilku lat
utrzymuje siê na tym poziomie. Pozostajemy najwiêkszym rynkiem
finansowym w Europie Œrodkowej, ale nasz wk³ad do rynku finansowego
UE oscyluje wokó³ 1%.
Tablica 3. Aktywa instytucji finansowych w Polsce; stan na koniec okresu
(w mld z³)
Banki

SKOK

Zak³ady Fundusze
ubezpie- inwestycyjne
czeñ

Podmioty
maklerskie

OFE

Rok

Ogó³em

1996

208,6

197,1

0,2

8,1

1,4

–

1,8

2000

490,8

428,4

1,2

37,9

9,5

9,9

3,9

2005

835,9

586,4

5,3

89,6

61,6

86,1

6,9

2010

1 664,7

1 159,4

14,1

145,1

116,5

221,3

9,2

2011

1 805,5

1 294,6

15,2

146,1

125,0

214,4

10,1

2012

1 952,6

1 353,1

16,3

158,7

145,8

269,6

9,0

Uwaga. Aktywa zak³adów ubezpieczeñ podano wg stanu na dzieñ 30.09.2012, SKOK wg
stanu na dzieñ 30.06.2012.
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych KNF, NBP i GUS.

2.1.1. Sektor bankowy w relacjach z sektorem niefinansowym
W dniu 31 grudnia 2012 r. w Polsce funkcjonowa³o 45 banków komercyjnych (w tym 41 z udzia³em kapita³u zagranicznego), 24 oddzia³y
zagranicznych instytucji kredytowych i 572 banki spó³dzielcze zrzeszone
w dwu grupach kapita³owych. Udzia³ kapita³u zagranicznego w kapitale
podstawowym sektora stanowi³ ok. 65%, podobnie kszta³towa³y siê
udzia³y kontrolowanych przez obcokrajowców banków w kredytach i de-
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pozytach, choæ banki z przewag¹ kapita³u zagranicznego wykazuj¹ wy¿sz¹ aktywnoœæ w akcji kredytowej ni¿ w pozyskiwaniu depozytów. Taka
struktura w³asnoœciowa polskiego systemu bankowego ogranicza mo¿liwoœci skutecznej interwencji organu nadzoru5, niesie ryzyko cyklicznoœci akcji kredytowej dla realnej sfery polskiej gospodarki, a tym samym
zwiêksza wra¿liwoœæ na niekorzystne zjawiska w otoczeniu polskiej
gospodarki narodowej.
Suma bilansowa polskiego sektora bankowego na koniec 2012 r.
przekroczy³a 1353 mld z³ (ok. 85% polskiego PKB). Od kilku lat utrzymuje
siê stabilny poziom koncentracji tego segmentu polskiego rynku finansowego. Na koniec trzeciego kwarta³u 2012 r. udzia³ piêciu najwiêkszych
banków w aktywach wyniós³ 46,0%, w kredytach – 44,0%, w depozytach
sektora niefinansowego – 44,8% [Informacja o sytuacji finansowej banków, 2013].
Rysunek 1. Luka finansowania podmiotów sektora niefinansowego (w %)

ród³o: [http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna..., dostêp dnia 25.02.2013].

W aktywach dominowa³y (60% sumy bilansowej) kredyty i po¿yczki
dla sektora niefinansowego, wynios³y one 810 mld z³, w tym 533 mld z³
przypada³o na gospodarstwa domowe, a 272 mld z³ na przedsiêbiorstwa.
Depozyty sektora niefinansowego stanowi³y 724 mld z³ (54% sumy bilansowej), w tym depozyty gospodarstw domowych wynios³y 516 mld z³,
5

„KNF nie jest w stanie zapobiec zjawisku, jakim mo¿e byæ ograniczanie dzia³alnoœci kredytowej w Polsce przez banki, nale¿¹ce do zagranicznych grup bankowych w celu poprawy wspó³czynników kapita³owych na poziomie grupy” [Capital Strategy, 2012, s. 15].

26

Gra¿yna Ancyparowicz

depozyty i inne zobowi¹zania wobec przedsiêbiorstw – 191 mld z³. Wed³ug stanu na 31 grudnia 2012 r. nale¿noœci banków od sektora niefinansowego by³y o 109 mld wiêksze od zobowi¹zañ. Istnia³a ponadto asymetria struktury walutowej. Udzia³ nominowanych w z³ zobowi¹zañ
banków wobec klientów wynosi³ 89%, zaœ udzia³ nominowanych w z³ nale¿noœci tylko 68%.
Ta struktura bilansu polskich banków ukszta³towa³a siê w znacznej
mierze pod wp³ywem kredytowania w walutach obcych budownictwa
mieszkaniowego. Zad³u¿enie ludnoœci z tytu³u kredytów mieszkaniowych wynios³o 322 mld z³, w tym kredyty nominowane w walutach
obcych mia³y równowartoœæ 178 mld z³ (55%). Udzia³ kredytów mieszkaniowych w kredytach ogó³em dla gospodarstw domowych stanowi³
60% ogó³u kredytów dla tej grupy klientów i 40% kredytów dla ca³ego
sektora niefinansowego [Informacja o sytuacji finansowej banków, 2013]. Dodatnia luka finansowania gospodarstw domowych i przedsiêbiorstw
(rys. 1), pokryta przez instytucje sektora finansowego, powsta³a z powodu niskiej poda¿y pieni¹dza ze strony krajowego sektora niefinansowego.
Do 2008 r. nadwy¿ka depozytów nad kredytami na rachunkach ludnoœci finansowa³a dzia³alnoœæ przedsiêbiorstw. Sytuacja zmieni³a siê po
dewaluacji z³otego (z uwagi na wysoki udzia³ kredytów nominowanych
w walutach obcych), a nastêpnie w wyniku recesji, która pog³êbi³a polaryzacjê maj¹tkow¹ spo³eczeñstwa. Wyniki badañ koniunktury konsumenckiej wskazuj¹, ¿e w ostatnich piêciu latach 37% gospodarstw domowych
nie mia³o i nie ma ¿adnych oszczêdnoœci, a co gorsza – nie przewiduje, by
mog³o je mieæ w przysz³oœci [Biuletyny Statystyczne..., 2013, tabl. 67]. Na
drugim biegunie s¹ osoby, które maj¹ po kilka, a nawet kilkanaœcie rachunków bankowych, a na nich znaczne zasoby gotówki.
2.1.2. Syndrom ubóstwa a sk³onnoœæ do oszczêdzania
Na pocz¹tku transformacji ustrojowej oszczêdnoœci – w rozumieniu
metodologii Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA 95, European System of National and Regional Accounts) –
stanowi³y ok. 15% rozporz¹dzalnego dochodu gospodarstw domowych,
w 2000 r. obni¿y³y siê do 12%. Tendencja ta nasili³a siê po akcesji Polski do
UE: w 2005 r. relacja oszczêdnoœci brutto gospodarstw domowych do ich
przychodów wynios³a 8,1%, w 2010 r. 7,7%, w 2011 tylko 1,8% [Rocznik
Statystyczny, 2012, s. 706]. Równoczeœnie zmieni³a siê struktura tych
oszczêdnoœci, do czego w znacznej mierze przyczyni³a siê wdro¿ona od
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1 stycznia 1999 r. reforma emerytalna. Od tego czasu stale poszerza siê
kr¹g osób, które wiedz¹, ¿e ich przysz³e emerytury bêd¹ realnie o po³owê
ni¿sze od klasycznych i (jeœli tylko ich bud¿et na to pozwala) staraj¹ siê
temu przeciwdzia³aæ, inwestuj¹c w ró¿ne instrumenty i programy inwestycyjne. To dlatego w portfelu finansowym Polaków coraz bardziej maleje
znaczenie tradycyjnych i najmniej ryzykownych form oszczêdzania
(w szczególnoœci lokat), roœnie natomiast udzia³ oszczêdnoœci obligatoryjnych – Otwartego Funduszu Emerytalnego (OFE) – oraz produktów in¿ynierii kapita³owej [Ancyparowicz, Stanis³awski, 2012, s. 17-28]. Na spowolnienie dynamiki depozytów gospodarstw domowych wp³ywaj¹
tak¿e wczeœniej zaci¹gniête kredyty; sp³ata tych zobowi¹zañ znacznie
zmniejsza dochody do dyspozycji ludnoœci.
W Polsce rozporz¹dzalny dochód wiêkszoœci gospodarstw domowych kszta³tuje siê na granicy subiektywnie odczuwanego ubóstwa, jest
o ok. 20-25% wy¿szy od granicy ubóstwa wg metodologii Eurostatu. Na tê
sytuacjê maj¹ wp³yw niskie (jak na standardy wysoko rozwiniêtych
pañstw) wynagrodzenia i pog³êbiaj¹ca siê polaryzacja maj¹tkowa polskiego spo³eczeñstwa. Skalê tego zjawiska obrazuj¹ zmiany wspó³czynnika Giniego. W Polsce wspó³czynnik ten zwiêkszy³ siê z 28,0% w 1990 r.
do 31,1% w 2011 r. Innym miernikiem dysproporcji dochodowych jest
udzia³ w funduszu konsumpcji grup najzamo¿niejszych i najubo¿szych6.
W pierwszych latach transformacji ustrojowej udzia³ w funduszu konsumpcji 20% najzamo¿niejszych Polaków wynosi³ ok. 35%, w 1996 r. przekroczy³ 40%, a obecnie siêga 43%. Udzia³ grupy o najni¿szych dochodach
nie zmieni³ siê, nadal stanowi 8% [Rocznik Statystyczny, 2012, s. 700-701].
Zró¿nicowanie po³o¿enia materialnego ma liczne Ÿród³a, ale jedn¹ z przyczyn s¹ dysproporcje p³acowe.
W okresie dobrej koniunktury (np. w 2010 r.) zarobki równe lub
mniejsze od œredniej krajowej otrzymywa³o ok. 65% pracowników, ale
prawie 18% – zaledwie wynagrodzenia minimalne (tzw. grupa ubogich
pracuj¹cych). Badanie spójnoœci ekonomicznej wykaza³o, ¿e w 2011 r.
27,9% polskich gospodarstw domowych by³o dotkniête co najmniej jedn¹
z trzech form ubóstwa: dochodowym, warunków ¿ycia oraz braku równowagi finansowej. Bez œwiadczeñ z pomocy spo³ecznej i wsparcia instytucji charytatywnych 25% polskich rodzin w ogóle nie by³oby w stanie
egzystowaæ [Rocznik Statystyczny…, 2012; Europejskie badanie dochodów…,
6

W latach 1996-2011 wolumen funduszu konsumpcji prywatnej w Polsce podwoi³ siê (nominalnie wzrós³ 4,5 raza). Zob. [Rocznik Statystyczny..., lata 1996-2011].
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2013]. W 2012 r., gdy gospodarka spowolni³a, wzros³o bezrobocie, spad³y
realne wynagrodzenia, tote¿ sytuacja dochodowa ludnoœci pogorszy³a siê
jeszcze bardziej. Pesymizm nastrojów obrazuje spadek wskaŸnika ufnoœci
konsumenckiej. W styczniu 2013 r. prawie 31% polskich gospodarstw domowych negatywnie ocenia³o swoj¹ bie¿¹c¹ sytuacjê, a jeszcze wiêcej – a¿
41% obawia³o siê o najbli¿sz¹ przysz³oœæ.
Z badañ opublikowanych w maju 2012 r. przez Deloitte Polska
wynika, ¿e zaledwie 67% Polaków posiada przynajmniej jedno konto
w banku lub spó³dzielczej kasie oszczêdnoœciowo-kredytowej, podczas
gdy ten sam wskaŸnik dla Czechów wynosi 75%, dla Wêgrów 74%
[Raport..., 2012]. O ile brak zdolnoœci kredytowej œwiadczy o ubóstwie,
o tyle niska sk³onnoœæ do oszczêdzania nie zawsze jest jego skutkiem.
Czêsto wynika z braku zaufania do instytucji finansowych, przeszkód
technicznych b¹dŸ niechêci do elektronicznych noœników pieni¹dza. Wielu starszych ludzi, pamiêtaj¹cych bankructwa banków, wy³udzenia
i oszustwa, ma zaufanie tylko do gotówki, innym z³y stan zdrowia i podesz³y wiek uniemo¿liwiaj¹ samodzielne wyprawy do banku czy bankomatu [Diagnoza spo³eczna..., 2011, s. 188].
Poda¿ pieni¹dza dla sektora bankowego zmniejsza siê na skutek wykluczenia z rynku finansowego ok. 2,3 mln osób zg³oszonych do Rejestru
D³u¿ników [InfoD³ug..., 2013, s. 4] oraz szerokiego (siêgaj¹cego wg
szacunków Eurostatu 30% polskiego PKB) marginesu szarej i czarnej
gospodarki. Legalizacja dochodów grup przestêpczych dokonuje siê
g³ównie poprzez spekulacje na rynku kapita³owym, gdzie poœrednictwo
biur i domów maklerskich powoduje, ¿e trudniej ni¿ w banku ustaliæ, kto
jest w³aœcicielem gotówki.
2.2. Bie¿¹ce i przysz³e potrzeby po¿yczkowe
Dodatni¹ lukê finansowania sektora niefinansowego wype³ni³y kredyty na rynku miêdzybankowym, generuj¹c popyt, bez którego nie ma
wzrostu PKB. Zak³ócenia w funkcjonowaniu œwiatowych rynków, transmitowane do Polski via sektor bankowy, os³abia³y polsk¹ gospodarkê. Na
przyk³ad kryzys finansowy i pogorszenie koniunktury w strefie euro
spowodowa³y fluktuacje notowañ z³otego. £¹cznie w sprawozdawczoœci
banków odnotowano odp³yw kapita³u w kwocie stanowi¹cej równowartoœæ 43 mld z³. Z³o¿y³ siê na to wzrost o 12 mld z³ depozytów powierzonych nierezydentom w sektorze monetarnym i zmniejszenie o 22 mld
ich zasobów w polskich bankach [Informacja..., 2013].
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Ograniczony dostêp do kredytów bankowych zachêca wszystkie
sektory instytucjonalne polskiej gospodarki narodowej do szukania
zagranic¹ Ÿróde³ zasilania kapita³owego, g³ównie poprzez emisjê papierów udzia³owych i d³u¿nych. Na koniec wrzeœnia 2012 r. ³¹czne zobowi¹zania Polski z tego tytu³u przekroczy³y 533 mld USD. Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy szacuje potrzeby finansowania zewnêtrznego brutto Polski w 2012 r. na ok. 30% PKB, z czego 11% PKB to potrzeby
po¿yczkowe rz¹du [International..., 2011]. Polska bêdzie siê wiêc nadal
zad³u¿a³a, a w œlad za tym bêd¹ coraz bardziej ros³y koszty obs³ugi zad³u¿enia, ze szkod¹ dla poda¿y pieni¹dza ze Ÿróde³ krajowych, wzrostu
inwestycji w sferze realnej, dynamiki PKB i dochodu narodowego.

Zakoñczenie
Czynniki przyci¹gaj¹ce inwestorów na rynki wschodz¹ce (do których
zalicza siê Polskê) maj¹ na ogó³ charakter strukturalny, uwarunkowany
perspektywami szybszego wzrostu gospodarczego ni¿ w gospodarkach
wysoko rozwiniêtych. Z uwagi na silne powi¹zania gospodarcze i finansowe ze stref¹ euro7 oraz nieco gorsze uwarunkowania makroekonomiczne, krótkookresowe perspektywy nap³ywu kapita³u do krajów w regionie
Europy Œrodkowej i Wschodniej s¹ gorsze ni¿ w egzotycznych krajach zaliczanych do emerging markets. Spowalnia to ich wzrost gospodarczy
w stosunku do tempa wzrostu gospodarki œwiatowej. Tak by³o na przyk³ad w latach 2009 i 2012.
Ponadto wystêpuj¹ tak¿e inne, niekorzystne dla polskiej gospodarki
narodowej, okolicznoœci. W szczególnoœci du¿a skala finansowania zewnêtrznego zwiêksza wra¿liwoœæ Polski na wyst¹pienie w skali globalnej
(b¹dŸ regionalnej) podwy¿szonego poziomu awersji do ryzyka. Mo¿e to
znacznie utrudniæ wype³nienie kryteriów konwergencji nominalnej, warunkuj¹cych przyst¹pienie naszego kraju do unii walutowej, co z kolei jest
integraln¹ czêœci¹ zobowi¹zañ w ramach traktatu akcesyjnego.
D¹¿¹c do ograniczenia niedoboru sektora finansów publicznych,
minister finansów podejmuje od 2010 r. wiele dzia³añ zwiêkszaj¹cych
obci¹¿enia podatkowe ludnoœci, co dodatkowo sch³adza polsk¹ gospodarkê. Skutków tych decyzji nie równowa¿¹ obni¿ki podstawowych stóp
procentowych NBP. Ostatnio mówi siê, ¿e procedura przyst¹pienia do
strefy euro zostanie wszczêta po wyborach 2015 r., ale i ten termin zapewne nie bêdzie ostateczny, jeœli nie uda siê w 2013 r. zamkn¹æ – trwaj¹cej od 2009 r. – procedury nadmiernego deficytu wobec Polski.
7

Wiêcej na ten temat: [Banki zale¿ne..., 2012].
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Streszczenie
W latach 1990-2012 polska gospodarka rozwija³a siê szybciej ni¿ gospodarka
œwiatowa i zachodnioeuropejska. Jednak zmiany, jakie dokona³y siê w strukturze
tworzenia naszego PKB, nie dla wszystkich by³y korzystne. Pog³êbi³a siê polaryzacja maj¹tkowa ludnoœci. Wynagrodzenia ros³y znacznie wolniej od wartoœci
dodanej i PKB. Zlikwidowano prawie 90% pañstwowych przedsiêbiorstw,
g³ównie w przemyœle i budownictwie. Wzrost gospodarczy stawa³ siê coraz bardziej zale¿ny od importowanej technologii i dóbr zaopatrzeniowych. Wiele renomowanych, dobrze prosperuj¹cych w latach dziewiêædziesi¹tych XX w. polskich firm upad³o lub przesz³o w obce rêce.
Poda¿ pieni¹dza dla sektora bankowego ros³a wolniej ni¿ dochody sektora
niefinansowego (gospodarstw domowych i przedsiêbiorstw). Przyczyni³a siê do
tego zarówno malej¹ca sk³onnoœæ do oszczêdzania, jak i reforma emerytalna oraz
wzrost zainteresowania funduszami inwestycyjnymi. W po³owie 2008 r. wartoœæ
depozytów sektora niefinansowego by³a po raz pierwszy ni¿sza od wartoœci
udzielonych kredytów. W nastêpnych latach dodatnia luka kredytowania pog³êbi³a siê. Wype³ni³y j¹ kredyty na rynku miêdzybankowym, udzielane utworzonym w Polsce filiom banków przez macierzyste korporacje. Struktura w³aœcicielska polskiego rynku bankowego spowodowa³a, ¿e o rozmiarach akcji
kredytowej w znacznej mierze decydowa³y zagraniczne instytucje monetarne.
Na przyk³ad w ci¹gu pierwszych trzech kwarta³ów 2012 r., w zwi¹zku z kryzysem w strefie euro, nierezydenci wycofali z polskiego sektora kapita³ netto
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w kwocie 43 mld USD. Mia³o to istotny wp³yw na spadek popytu krajowego,
a w konsekwencji na nisk¹ dynamikê polskiego PKB.
Obecnoœæ transnarodowych korporacji nie zawsze ogranicza suwerennoœæ
ekonomiczn¹, lecz nie mo¿na lekcewa¿yæ tego zagro¿enia, jeœli Polska chce
zachowaæ partnerskie relacje z wy¿ej rozwiniêtym, zamo¿niejszym otoczeniem.

S³owa kluczowe
oszczêdnoœci, kapita³, kredyt, inwestycje

The relationship between financial markets and the development of
the Polish economy (Summary)
In the period 1990-2012, the Polish economy has grown faster than the world
economy and European economy, however changes in the structure of our GDP
were not favorable. Increased differences in social position and income of Poles.
Wages and salaries grew at a much slower rate than the value added and GDP.
Privatized almost 90% state-owned enterprises, mainly in industry and construction. Economic growth became more and more dependent on imported technology, machinery and supply of intermediate goods. Many well-known, successful
in the nineties of the twentieth century, companies failed or passed into foreign
hands.
The money supply to the polish banking sector has grown more slowly than
incomes of non financial sector (households and enterprises). Propensity to save
in banks decreased. Partly it happened because of the obligatory saving in OFE,
partly due to the popularization of investment funds. In mid-2008, the value of
non-financial sector deposits was the first time less than the loans. In subsequent
years, a positive credit gap has widened. It has been filled in the interbank credit,
given by the parent corporations. International monetary institutions, that have
supported financially their subsidiaries established in Poland, decided to issue of
credit money in our country. For example: During the first three quarters of 2012,
in connection with the crisis in the euro area, non-residents withdrew from the
Polish banking sector net capital in the amount of 43 billion USD. This had a significant impact on the decline in domestic demand and, consequently, the very
low growth of Polish GDP.
The presence of transnational corporations not always limited economic sovereignty, but you can not ignore this threat, if Poland wants to keep the partnership with higher developed, prosperous international environment.
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