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Od Redakcji 

Niniejszy numer Zeszytów Naukowych Towarzystwa Naukowego Prakseologii zawiera pięć 

artykułów i dwie recenzje. 

Numer otwiera artykuł profesora Piotra Masiukiewicza, prezesa Towarzystwa Naukowego 

Prakseologii, zatytułowany Analityka predykcyjna – teoria i praktyka. W niniejszym artykule 

przedstawiono główne problemy teoretyczne i praktyczne analityki predykcyjnej oraz szanse i 

bariery aplikacji tych metod. Zaprezentowano tu metodę Delphi i metodę Pareto-Lorenza jako 

przykłady narzędzi predykcji. Zwrócona zastała uwaga na poprawność procedury analityki 

predykcyjnej oznaczającej świadomość, jaki problem się rozwiązuje, by nie zgubić czegoś w 

transformacji problemu biznesowego na problem analityczny i dobór narzędzi.  

W następnym artykule autorstwa doktora Ryszarda Banajskiego pt. Koordynacja działań w 

świecie cyfrowym przedstawione zostały cechy organizacji wirtualnej oraz istota koordynacji 

działań tych organizacji. Autor dokonuje też, zgodnie z tradycją prakseologiczną, rozróżnienia 

kooperacji i koordynacji.  Przedmiotem analiz są różne modele koordynacji przedsiębiorstw 

biznesowych z uwzględnieniem faz kooperacji organizacji wirtualnych. Pokazano tu 

koordynację wirtualną kontestujących ruchów społecznych na przykładzie rewolucji 

twitterowych (zwanych też internetowymi) w krajach arabskich, Ruchu Oburzonych w Europie 

i Ruchu Occupy Wall Street w USA. W tych analizach ukazuje się dobitnie rola cyfrowych 

technologii informacyjnych, sposoby koordynacji działań z wykorzystaniem narzędzi 

cyfrowych i charakter przywództwa wirtualnego. 

Kolejny artykuł pt. „Invisible hand of effectiveness” - is effectiveness an invisible power or a 

tool devised by managers, doktora Marka Arszułowicza, podejmuje problematykę 

efektywności z trzech perspektyw: osobistej, organizacyjnej i społecznej, aby wesprzeć 

argument o jej podwójnej naturze. W artykule zwrócono również uwagę na problem super 

skutecznych organizacji, które, gdyby nie prawa ogólne, które ograniczają ich działania, 

zdominowałyby konkurencję eliminując ją na całym rynku.  

W następnym artykule autorstwa prof. Romualda Polińskiego pt. Europejski System Banków 

Centralnych  poruszona została problematyka złożonych kwestii celów, organizacji i zadań 

Europejskiego Banku Centralnego (EBC) i szerzej – Europejskiego Systemu Banków 

Centralnych (ESBC) i ich organów decyzyjnych, a także istotne zagadnienia systemu 

finansowego i polityki pieniężnej EBC oraz unii bankowej. Ocena statusu EBC i jego polityki 
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pieniężnej pozwala na sformułowanie zasadniczego dla perspektyw rozwojowych strefy euro 

wniosku: niezbędne jest przeprowadzenie deregulacji oraz zdecydowane ograniczenie czy 

wyeliminowanie nieadekwatności celu inflacyjnego i poziomu stóp procentowych ustalanych 

przez EBC do sytuacji gospodarczej i finansowej różnych grup państw – uczestników strefy 

euro i całej UE, szczególnie tych o niższym poziomie rozwoju gospodarczego i silnie 

zadłużonych, oraz do ich potrzeb rozwojowych – stabilizacji makroekonomicznej i finansowej 

oraz wzrostu konkurencyjności w skali UE i w szerszym zakresie. 

Ostatni artykuł pt. Economic freedom analysis of selected countries, którego autorem jest M.S. 

Dzmitry Luksha porusza problematykę wolności będącej podstawą bycia człowiekiem, 

źródłem godności, podstawowym czynnikiem egzystencji i prawem naturalnym. Z 

ekonomicznego punktu widzenia warto zbadać związek między prawami człowieka a 

istniejącymi regulacjami państwowymi. Określając poziom wolności gospodarczej w danym 

kraju, zwrócono szczególną uwagę na analizę ograniczeń wolności. Wolność działalności 

gospodarczej nie może być absolutna, przeciwnie, w celu zapewnienia zrównoważonego 

rozwoju i uniknięcia niebezpiecznych zjawisk gospodarczych, wolność działalności 

gospodarczej powinna podlegać różnym ograniczeniom mających charakter natury 

subiektywnej i obiektywnej. Zauważono, że kraje, które dążą do budowy społecznej gospodarki 

rynkowej, a jednocześnie ograniczają niektóre działania biznesowe przez instytucje prawne, 

zapewniają zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy. 

Zeszyt kończą dwie recenzje. Pierwsza to recenzja książki napisanej przez W. Juliana Korab- 

Karpowicza pt. Harmonia Społeczna wydanej w 2017 roku przez Państwowy Instytut 

Wydawniczy. Recenzję napisał prof. zw. dr hab. Tadeusz Oleksyn z Akademii Ekonomiczno– 

Humanistycznej w Warszawie. Zdaniem recenzenta „książka ważna, ciekawa, inspirująca i 

trochę kontrowersyjna – co nie jest zarzutem - i którą warto przeczytać”. 

Kolejna, to recenzja monografii Piotra Masiukiewicza pt. Zatory płatnicze w gospodarce, 

wydanej w 2018 roku przez Oficynę Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 

sporządzona przez prof. ndzw. dr hab. Romualda Polińskiego z Uniwersytetu Warszawskiego. 

Recenzent zwrócił uwagę na przedstawiony przez autora monografii sposób rozumienia 

problemu zatorów płatniczych w gospodarce i metody jego rozwiązywania. Stwierdza też, że 

„monografia prof. P. Masiukiewicza „Zatory płatnicze w gospodarce” zainteresuje 

przedsiębiorców i menedżerów oraz ich organizacje, analityków i konsultantów finansowych, 
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wykładowców akademickich i studentów kierunków ekonomicznych, prawniczo-

administracyjnych i zarządzania.” 

 

Redakcja 
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Analityka predykcyjna – teoria i praktyka 

Prof. ndzw. dr hab. Piotr Masiukiewicz 

Szkoła Główna Handlowa 

Towarzystwo Naukowe Prakseologii 

Streszczenie 

Przewidywanie przyszłości jest podstawą trafnych strategii rozwoju tak na szczeblu 

kraju jak i przedsiębiorstwa; równocześnie ryzyko błędów jest tym większe, im bardziej 

zglobalizowana jest gospodarka. W niniejszym artykule przedstawiono główne 

problemy teoretyczne i praktyczne analityki predykcyjnej oraz szanse i bariery aplikacji 

tych metod.  

Poprawna procedura analityki predykcyjnej oznacza świadomość, jaki problem się 

rozwiązuje, by nie zgubić czegoś w transformacji problemu biznesowego na problem 

analityczny i dobór narzędzi. W artykule zaprezentowano metodę Delphi i metodę 

Pareto-Lorenza jako przykłady narzędzi predykcji. 

Lekceważenie prac nad przewidywaniem przyszłości w gospodarce, zarówno na 

poziomie makro i mezzo jak i na poziomie przedsiębiorstw może oznaczać wiele strat 

w gospodarce i wiele upadłości firm. 

Słowa kluczowe: analityka predykcyjna, prognozy, przyszłość, modele, narzędzia. 

 

Wstęp  

Przewidywanie przyszłości jest podstawą trafnych strategii rozwoju tak na szczeblu kraju jak i 

przedsiębiorstwa; równocześnie ryzyko błędów jest tym większe, im bardziej zglobalizowana 

jest gospodarka. Jak pisze E. Mączyńska, takie ryzyko zwiększają procesy związane z 

przesileniami cywilizacyjnymi, generowanymi przez rewolucję cyfrową1. Łączy się z tym 

występowanie nowych form działalności takich jak np. sharing economy, circular economy, 

internet of things. Te nowe zjawiska wymagają monitoringu, wieloprzekrojowych analiz i 

                                                 
1 E. Mączyńska, Wstępne tezy dotyczące potrzeby powołania krajowego, ponadresortowego, profesjonalnego 

centrum diagnoz i studiów strategicznych, Biuletyn PTE nr 2/2018 
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predykcji dla przygotowania skutecznych strategii działania na szczeblu makro, mezzo i mikro. 

Bez solidnej analityki predykcyjnej nie będzie to możliwe. 

Główne obszary sporów na ten temat w nauce są następujące: Czy przewidywanie przyszłości 

jest nauką? Czy przyszłość jest przewidywalna? Czy tradycyjne prognozowanie można 

pogodzić z nowym podejściem do przyszłości? Czy sprawdzalność winna być jedynym 

kryterium oceny jakości prognoz i przewidywań? Gdzie przebiega granica pomiędzy prognozą 

a projekcją i przewidywaniem? Czy metody heurystyczne mają współcześnie przewagę nad 

ekonometrycznymi modelami prognoz? Ale także cytując Miltona Friedmana: teorii 

naukowych nie można oceniać ze względu na prawdziwość ich założeń, lecz na podstawie ich 

przydatności do dokonywania dokładnych predykcji2. 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie głównych problemów teoretycznych i 

aplikacyjnych analityki predykcyjnej oraz szans i barier aplikacji metod tego typu dla 

przewidywania przyszłości.  

1. Teoretyczne aspekty analityki predykcyjnej 

Algorytmy i automatyzacja zdobywają coraz większą popularność w obrębie procesów 

finansowych. Jednym z ważnych osiągnięć technologii jest w tym przypadku analityka 

predykcyjna i nie jest ona nowością. 

Duże firmy stosują ją od wielu lat w różnych obszarach, aby ograniczać ponoszone ryzyko. Za 

przykład mogą posłużyć sektory bankowości i ubezpieczeń. W ich przypadku narzędzia te służą 

m.in. do obliczania wysokości składek lub zdolności kredytowej. Dziś analityka predykcyjna 

oferuje większe możliwości niż kiedykolwiek; z uwagi na zakres dostępu do danych, jakie 

analityk ma do dyspozycji. Dzięki niej można zgłębiać wielkie bazy danych, wyszukiwać w 

nich wzorce i struktury, a tym samym pozyskiwać wiedzę pozwalającą na przewidywanie 

przyszłych zjawisk. 

W ewolucji tej technologii, analityka predykcyjna to kolejny etap po analityce opisowej i 

diagnostycznej. W przypadku analityki opisowej i diagnostycznej stosowano w głównej mierze 

dane historyczne, które służyły do objaśniania zdarzeń w przeszłości. Analityka predykcyjna 

wykracza poza te ramy; tj. wykorzystuje dane do przewidywania przyszłości. Dzięki temu 

                                                 

2 M. Friedman, Esseys in Positive Economics, Chicago Press, Chicago 1953 
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firmy konsultingowe czy dyrektorzy finansowi są w stanie opierać swoje decyzje o rzeczywiste 

liczby, a nie wyłącznie o własną intuicję. Niestety, badanie firmy Gartner wykazało, że 

zaledwie 13% firm stosuje analitykę predykcyjną w procesie podejmowania bieżących decyzji 

strategicznych.3 Słabo też w praktyce rozwinięte są prognozy w ujęciu branżowym (szczebel 

mezzo). 

Jak poprawnie wdrożyć analitykę predykcyjną i w efektywny sposób wykorzystywać dane? 

Istnieją trzy najczęstsze problemy, którym menedżerowie muszą stawić czoła. Pierwszym z 

nich jest zwykle brak dostępu do bazy danych łączącej wewnętrzne i zewnętrzne źródła. 

Drugim problemem bariery dostępu do odpowiednich algorytmów, a trzecim — 

niewystarczająco jasny sposób prezentowania wyników analiz i prognoz. Jest to zaskakujące, 

ponieważ dostępność narzędzi do przetwarzania danych biznesowych jest dziś większa niż 

kiedykolwiek. W tym przypadku ważne jest jednak, aby postawić na jakość, a nie na ilość; 

możemy bowiem dysponować wieloma narzędziami, lecz niezwykle ważne jest, aby 

zastosować to właściwe. Co więcej, firmy konsultingowe czy dyrektorzy finansowi firm muszą 

mieć jasną wizję związaną ze sposobem wykorzystania analiz i ich interpretacji4. 

Na podstawową rolę analityki predykcyjnej w planowaniu i przewidywaniu przyszłości 

wskazują m. in. J. Waupsh5, P. Pietruszyński, M. Gromada, S. Łobejko, Wang i Gao6. 

Modele ekonometryczne wykorzystywane w predykcji można podzielić ze względu na ich 

przeznaczenie: 

- klasyfikacja – target dyskretny (np. drzewa decyzyjne, regresja logistyczna), 

- aproksymacja – target ciągły (np. regresja liniowa, sieci neuronowe), 

 - asocjacja – współwystępowanie wartości (np. algorytm A-Priori, sieci asocjacyjne), 

- segmentacja – podział na segmenty (np. algorytm k-means, sieci Kohonena). 

Niestety w większości ich składowe mierniki dość często oparte były o historyczne dane i stare 

badania. 

                                                 

3 P. Pietruszyński Narzędzia i metody skutecznego modelowania predykcyjnego, 

www.computerworld.pl/news/Narzedzia-i-metody-skutecznego-modelowania-pre..., dostęp 21.08.18 

4 Ibidem. 

5  J. Waupsh Bankruption: How Community Banking Can Survive Fintech, Willey, NJ, 2016 
6 S. Łobejko  Foresight w zarządzaniu strategicznym, w: Rozważania o gospodarce: teoria i praktyka, red. D. 

Niedziółka, CeDeWu.pl, Warszawa, 2014 

https://www.computerworld.pl/news/Narzedzia-i-metody-skutecznego-modelowania-predykcyjnego,406810.html#autorLink
http://www.computerworld.pl/news/Narzedzia-i-metody-skutecznego-modelowania-pre
https://www.amazon.com/John-Waupsh/e/B01HC4SGJS/ref=dp_byline_cont_book_1
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Dla przedsiębiorstw i banków są zwykle stosowane modele predykcji bankructwa. Zdaniem E. 

Mączyńskiej – potrzeba stosowania narzędzi wczesnego ostrzegania ma uzasadnienie przede 

wszystkim w fakcie, że z reguły przedsiębiorstwa wykazują objawy sytuacji kryzysowych na 

długo przedtem zanim dojdzie do upadłości. Charakteryzują je zwykle stagnacja, pasywna lub 

nieskuteczna strategia rynkowa, niewykorzystywane w pełni zasoby, nieefektywne 

zarządzanie.7 Wczesne zidentyfikowanie sygnałów zbliżającego się kryzysu powinno być 

jednym z podstawowych zadań w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wyjątek stanowią tzw. 

kryzysy nagłe w gospodarce, które powodują efekt domina bankructw przedsiębiorstw – stąd 

ważne jest przewidywanie kryzysu na poziomie makroekonomicznym.   

Współcześnie dostępność podstawowych narzędzi dla prowadzenia procesu predykcji pozwala 

na zaawansowana analitykę; są to m.in.: 

− data mart (tematyczna hurtownia danych) – wyodrębniony logicznie zakres danych 

przechowywanych w organizacji, które koncentrują się na jednej tematyce, np. 

wspieraniu sprzedaży, tworzony w celu wsparcia decyzji w zakresie tej tematyki. 

− data warehouse (hurtownia danych, magazyn danych) – centralne repozytorium 

integrujące dane gromadzone i wytwarzanie przez różne komórki danego podmiotu, w 

wyniku różnych procesów biznesowych8. 

− ETL (ang. Extract, Transform, Load) – proces w hurtowni danych odpowiedzialny za 

pobranie danych z jednego źródła, przekształcenie ich w taki sposób, aby odpowiadały 

procesom, do których będą stosowane, a następnie załadowaniu ich do docelowej bazy 

danych. 

− aplikacje weryfikacji jakości danych (data quality) – procesy i techniki związane z 

zapewnieniem rzetelności danych i wydajności ich wykorzystania. Dane są wysokiej 

jakości, jeżeli w sposób wiarygodny odzwierciedlają procesy biznesowe, których 

dotyczą, oraz pasują do zamierzonych zastosowań w działaniach operacyjnych, 

podejmowaniu decyzji i planowaniu. 

− narzędzia predykcji bankructw przedsiębiorstw -  modele logitowe, a m.in. model 

Altmana, model Appenzeler, model Mączyńskiej (preferowany dla polskich 

przedsiębiorstw). 

                                                 

7 E. Mączyńska, Zarządzanie w warunkach ekonomii niepewności. Systemy wczesnego ostrzegania, 

www.pte.pl/pliki/2/12/elzbieta%20maczynska%20%Lodz.pdf, dostęp 15.11.2018 

8 Analityka predykcyjna – słownik pojęć, www.algolytics.pl/analityka-predykcyjna-slownik-pojec/, dostęp 

15.12.18 

http://www.pte.pl/pliki/2/12/elzbieta%20maczynska%20%25Lodz.pdf
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Specjalistyczną grupę stanowią modele przewidywania zagrożenia bankructwem banków. 

Najwcześniej stosowane były w USA; tj. SEER Rating, SEER Risk Rating a następnie 

CAMELS stosowane przez FED oraz system Growth Monitoring System stosowny przez 

FDIC. We Francji wprowadzono model oczekiwanej straty SAABA w bankach. W Polsce w 

latach 90, nadzór bankowy wprowadził model CAMEL a następnie zmienił go na BIOTON. 

Także Bankowy Fundusz Gwarancyjny dysponuje własnym modelem predykcyjnym. 

2. Foresight jako podstawa strategicznego zarządzania 

1.1.Metody foresight 

 

Sprawność zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, a zatem długoterminowego, 

wymaga specyficznych umiejętności i cech osobowości menedżera. Ważne uwarunkowania 

decyzji strategicznych to system wartości w przedsiębiorstwie (w tym poziom ich internalizacji 

przez menedżera), dostęp do informacji, styl kierowania (np. umożliwiający szerokie 

konsultacje) oraz przewidywanie przyszłości przez menedżera – co jest warunkiem sine qua 

non sprawności, w tym skutecznych i efektywnych decyzji długoterminowych9. 

S. Łobejko zauważa, że dzięki wiedzy o przyszłości przedsiębiorstwa mogą planować swoje 

działania, a sukces rynkowy może zapewnić wczesne rozpoznanie zagrożeń. Wiedza o 

zagrożeniach w przyszłości ułatwia menedżerom podejmowanie właściwych decyzji obecnie10. 

Trafne przewidywanie standingu przedsiębiorstwa przy użyciu metod foresight może w 

przyszłości ograniczyć tak straty przedsiębiorstwa jak i środowiska. 

Metody foresightu dzieli się na heurystyczne oraz ekonometryczne, ilościowe i jakościowe 

(opisowe). Poniżej przedstawiono kilka najbardziej charakterystycznych tych metod, które 

mogą być zastosowane zarówno w badaniach międzynarodowych, krajowych, korporacyjnych, 

jak i regionalnych. 

Tabela. 1. Metody foresight 

Lp.  Metody heurystyczne Lp. Metody ekonometryczne 

1 

2 

 Metoda delficka 

Analiza SWOT 

Analiza PEEST 

1 

 

Analiza trendów 

- Analiza strukturalna 

trendów 

                                                 

9 S. Łobejko, Foresight in Strategic Management, in: Considerations about the Economy, ed. D. Niedziółka, 

Warsaw School of Economics Press, Warsaw, 2015 

10 Ibidem. 

http://www.foresight.pl/metody-foresightu/metoda-delficka.html
http://www.foresight.pl/metody-foresightu/analiza-peest.html
http://www.foresight.pl/metody-foresightu/analiza-trendow.html
http://www.foresight.pl/metody-foresightu/analiza-strukturalna-trendow.html
http://www.foresight.pl/metody-foresightu/analiza-strukturalna-trendow.html
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Lp.  Metody heurystyczne Lp. Metody ekonometryczne 

3 

4 

5 

6 

 

7 

 

8 

9 

10 

11 

Priorytetyzacja (burza 

mózgów i in.) 

Metoda warsztatów 

modyfikowanych 

Panele eksperckie 

specjalistyczne - 

zmodyfikowane 

Konsultacje społeczne 

Drzewo decyzyjne 

Model Bayesa 

Inne  

 

2 

3 

4 

 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

- Warunkowa analiza 

trendów 

Budowa scenariuszy 

Sieci antycypacyjne 

Systemy zdarzeń 

dyskretnych 

- modele predykcji upadłości 

Modelowanie dynamiki 

systemów 

Stress-tresty 

Krzyżowa analiza wpływów 

Technologie kluczowe 

Sieci neuronowe 

Inne  

Źródło: opracowanie własne 

 

W ramach metodologii foresight ma zastosowanie szereg metod analityki predykcyjnej (tabela 

1). 

G. Gigerenzer i P. Todd zwracają uwagę na rozwój modeli dotyczących nauki maszyn, podczas 

którego ograniczenie złożoności algorytmu nie jest zazwyczaj najważniejszym czynnikiem, 

jednakże niekiedy prowadzi do powstania modeli na tyle wymagających obliczeniowo, że nie 

są one psychologicznie prawdopodobne11. 

Narodowy Program Foresight Polska 202012 został ujęty jako jedno z działań w zakresie 

wspierania innowacyjności w dokumencie pt. „Plan działań pro-wzrostowych w latach 2003 – 

2004”. Wyniki uzyskane dzięki realizacji tego Narodowego Programu, były wykorzystane w 

przygotowaniu Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013. Narodowy Program powinien 

służyć również dostosowaniu priorytetowych kierunków badań i rozwoju zawartych w 

Krajowym Programie Ramowym do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych i 

naukowych w kraju. Na podstawie doświadczeń Pilotażowego Programu Foresight w 2007 

                                                 

11 G. Gigerenzer, P. M. Todd, Simple heuristics that make us smart, Oxford University Press Inc., Oxford, 1999, 

s. 342 
12 Narodowy Program Foresight Polska 2020, http://foresight.polska2020.pl/, dostęp 15.12.18 

http://www.foresight.pl/metody-foresightu/priorytetyzacja.html
http://www.foresight.pl/metody-foresightu/metoda-warsztatow-modyfikowanych.html
http://www.foresight.pl/metody-foresightu/metoda-warsztatow-modyfikowanych.html
http://www.foresight.pl/metody-foresightu/panele-eksperckie.html
http://www.foresight.pl/metody-foresightu/konsultacje-spoleczne.html
http://www.foresight.pl/metody-foresightu/warunkowa-analiza-trendow.html
http://www.foresight.pl/metody-foresightu/warunkowa-analiza-trendow.html
http://www.foresight.pl/metody-foresightu/budowa-scenariuszy.html
http://www.foresight.pl/metody-foresightu/sieci-antycypacyjne.html
http://www.foresight.pl/metody-foresightu/systemy-zdarzen-dyskretnych.html
http://www.foresight.pl/metody-foresightu/systemy-zdarzen-dyskretnych.html
http://www.foresight.pl/metody-foresightu/dynamika-systemow.html
http://www.foresight.pl/metody-foresightu/dynamika-systemow.html
http://foresight.polska2020.pl/
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roku podjęto realizację Narodowego Programu Foresight obejmującego trzy pola badawcze 

oraz dwadzieścia tematów szczegółowych wchodzących w zakres poszczególnych pól. 

 

1.2. Problemy metodyki prognoz – podejście prakseologiczne 

 

Istotą prognoz ekonomicznych jest określenie prawdopodobnego, przyszłego stanu danej sfery 

gospodarczej (na wybranym poziomie tj. makro, mezzo, mikro) w oparciu o wstępnie 

zidentyfikowane kierunki zmian w wielkościach czynników determinujących przyszłe 

funkcjonowanie, ale także możliwe do przewidzenia zdarzenia nietypowe. Ze względu na 

złożoność problematyki potrzebne jest zarządzanie procesem prognozowania w oparciu o 

prakseologiczne kryteria sprawności, skuteczności i ekonomiczności. 

W praktyce istotne jest przyjęcie adekwatnej procedury prac, w tym dobór metod analizy i 

predykcji (tabela. 2). 

Tabela 2. Procedura opracowania prognozy 

Lp. Etapy procedury Cechy jakościowe Uwagi 

1 

 

2 

3 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

Zgromadzenie informacji o dotych-

czasowych trendach prognozowanych 

zjawisk 

Określenie ram czasowych prognozy 

Ustalenie wiodących czynników 

egzogenicznych 

Dobór metod prognoz (ekonometryczne, 

heurystyczne) 

Oszacowanie występowania i siły 

związków między wielkościami 

prognozowanymi a czynnikami 

egzogenicznymi 

Oszacowanie wskaźników elastyczności 

między wielkościami prognozowanymi i 

czynnikami egzogenicznymi 

Opracowanie modelu związków 

przyczynowo-skutkowych 

Sprawność, oczyszczę-

nie z danych zbędnych, 

Racjonalność 

Ekonomiczność  

 

Skuteczność, 

racjonalność  

Skuteczność, istotność 

 

 

Skuteczność 

 

 

Sprawność, 

skuteczność 

Bariery 

dostępu do 

informacji 
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Lp. Etapy procedury Cechy jakościowe Uwagi 

 

8 

 

9 

Dobór oprogramowania informatycznego 

lub zespołu ekspertów i ustalenie prognozy 

Weryfikacja prognozy (stres-testy i inne) 

 

Ekonomiczność, 

skuteczność 

Skuteczność 

Źródło: opracowanie własne 

Gromadzenie i weryfikacja informacji, ustalenie wiodących czynników egzogenicznych i inne 

działania dla sprawności tych procesów i ich racjonalnego użycia wymagają zastosowania tzw. 

brzytwy Ockhama; tj. koncentracji na najważniejszych aspektach13. Dobór metod prognoz 

może też wymagać konsultacji ze specjalistami, np. ekonometrykami. 

 

1.3. Negatywne i pozytywne uwarunkowania prac prognostycznych w Polsce 

 

A. Karpiński przedstawił ewolucję studiów nad przyszłością na świecie, których intensywny 

rozwój w ostatnim okresie stał się jednym z ważnych nurtów współczesnej cywilizacji. Na tym 

tle autor odpowiada na pytanie jak przedstawiają się takie studia w Polsce14. Niestety diagnoza 

ta wypada niekorzystnie; mamy w Polsce do czynienia z kryzysem myślenia o przyszłości. 

Doświadczenie uczy, że prowadzenie rzetelnych studiów nad przyszłością staje się coraz 

bardziej niezbędne wobec kumulacji zagrożeń i niepewności. Współcześnie gospodarka 

rynkowa osiągnęła stadium, w którym jej działanie prowadzi do autodestrukcji i determinuje 

konieczność opracowania metod racjonalnego sterowania gospodarką i rozwojem społecznym. 

To zaś wymaga racjonalnego myślenia o przyszłości w coraz dłuższym horyzoncie czasowym 

– czego mamy niedostatek w Polsce. Siedem przyczyn tego stanu rzeczy wskazuje A. 

Karpiński15: 

- urazy z przeszłości (planowanie w socjalizmie), 

- brak pozytywnej wiedzy o naukowym myśleniu o przyszłości, 

- dominacja orientacji neoliberalnej, niechętnej długookresowemu myśleniu o przyszłości, 

                                                 
13 P. Masiukiewicz Racjonalność ekonomiczna a brzytwa Ockhama, Prakseologia i Zarządzanie, nr 2/2015 

14 A. Karpiński Co trzeba wiedzieć o studiach nad przyszłością? PTE, Warszawa, 2009 

15 Ibidem. 
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- brak infrastruktury dla profesjonalnych studiów nad przyszłością, 

- zbyt krótki cykl życia politycznego i niechęć polityków (cykl wyborczy), 

- obawy przed „straszeniem” opinii publicznej niekorzystnymi wynikami prognoz, 

- niechęć środków masowego przekazu i szkodliwe stereotypy. 

Zdaniem E. Mączyńskiej, potrzeba studiów strategicznych nad przyszłością wynika z 

następujących uwarunkowań16: 

− dokonujące się przesilenie cywilizacyjne i narastająca złożoność powiązań i procesów, 

a w ślad za tym rosnąca ich nie transparentność, niepewność oraz nowe rodzaje ryzyka 

– powodują trudności co do prawidłowej oceny szans i zagrożeń rozwojowych. Ocena 

taka jest i powinna być jedną z głównych podstaw kształtowania polityki społeczno-

gospodarczej oraz podejmowania decyzji makroekonomicznych. Brak kompleksowych 

analiz i diagnoz z uwzględnieniem sytuacji krajowej i geopolitycznej, może pociągać 

za sobą błędne decyzje, 

− badania wykazują, iż problemy nietransparentności powiązań gospodarczych, zatorów 

informacyjnych, złożoności ocen kondycji gospodarki i kraju będą narastały - stąd 

ryzyko, że oceny będą nie w pełni trafne. Niezbędne jest interdyscyplinarne i 

holistyczne opracowywanie diagnoz, 

− uzasadnia to powołanie w Polsce krajowego, interdyscyplinarnego centrum 

diagnostyczno-strategicznego, wspierającego procesy decyzyjne w instytucjach 

państwa, ośrodek taki powinien tworzyć centralną bazę informacji krajowej i 

zagranicznej. 

Pułapka Tukidydesa, w jakiej znajduje się Polska, której przyszłość jest uzależniona od krajów 

UE, ale także od innych krajów – zarówno przeżywających rozwój jak i kryzysy, wymaga 

systematycznych studiów nad przyszłością z wykorzystaniem narzędzi analityki predykcyjnej. 

  

                                                 
16 E. Mączyńska, Wstępne tezy dotyczące potrzeby powołania krajowego, ponadresortowego, profesjonalnego 

centrum diagnoz i studiów strategicznych, Biuletyn PTE nr 2/2018 
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3. Praktyczne aspekty analityki predykcyjnej 

1.4.Wybrane problemy informatyczne analityki predykcyjnej 

Analityka predykcyjna (ang. predictive analytics; wymiennie stosuje się też pojęcia data mining 

lub data science) jest pojęciem nowym, ale stale zyskującym na znaczeniu szczególnie w 

holdingach posiadających duże bazy klientów. Analityka predykcyjna to proces wydobywania 

informacji z istniejących zbiorów danych w celu określenia modeli oraz przewidywania 

przyszłych zdarzeń i trendów. W działalności biznesowej modele i analizy predykcyjne są 

wykorzystywane do analizowania bieżących i historycznych danych, w celu prognozowania 

zachowań konsumentów oraz identyfikacji potencjalnych szans i zagrożeń dla firmy. 

Nowe możliwości rozwoju analityki predykcyjnej tworzy coraz nowocześniejsze 

oprogramowanie. 

Poprawna procedura analityki predykcyjnej oznacza świadomość, jaki problem się rozwiązuje, 

by nie pominąć ważnych danych w tłumaczeniu problemu biznesowego na problem analityczny 

i dobór narzędzi. Można oczywiście uruchamiać modele bez wiedzy na temat ich zastosowań 

czy właściwych parametrów, istnieje jednak ryzyko, że taki model będzie błędny, a stopień 

komplikacji wzrasta w przypadku analiz prowadzonych na większych, rozproszonych polach 

badawczych. 

Dwa narzędzia analiz są szczególnie przydatne w praktyce: Caret oraz mlr; Caret to zestaw 

narzędzi do budowy modeli klasyfikacyjnych i regresyjnych. Takich modeli jest w nim ponad 

200. Autorzy pakietu Caret wzięli modele z innych pakietów, ujednolicili ich interfejsy, 

dołożyli reprocessing, walidację krzyżową czy dobór parametrów modeli. Caret jest 

powszechnie stosowany i rozwijany od blisko 10 lat. Choć nie ma kompletnej dokumentacji, 

autorzy pakietu wydali książkę o praktycznym modelowaniu predykcyjnym przy zastosowaniu 

tego narzędzia17. 

Drugi z wymienionych pakietów to mlr, udostępniony w 2016 roku. Choć zawiera mniej modeli 

niż Caret, posiada wbudowaną wizualizację oraz zintegrowane algorytmy H2O. Pakiet mlr 

cechuje krokowy, bardziej czytelny przebieg analizy; jest łatwiejszy w użytkowaniu niż Caret. 

Ma także dobrze przygotowaną dokumentację. Dodatkowo, oprócz klasyfikacji, regresji i 

analizy przeżycia ma ujednolicone metody analizy skupienia - czego w Caret nie ma. Inne, 

                                                 
17 P. Pietruszyński Narzędzia i metody skutecznego modelowania predykcyjnego, 

www.computerworld.pl/news/Narzedzia-i-metody-skutecznego-modelowania-pre..., dostęp 30.12.2018 

http://www.computerworld.pl/news/Narzedzia-i-metody-skutecznego-modelowania-pre
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mniejsze pakiety do pracy z dużymi plikami danych to biglm, ff, speedglm, bigmemory, 

gputools czy xgboost18. Pakiet H2O „to narzędzie do rozproszonego przechowywania danych 

w pamięci i wykonywania na nich obliczeń. Przy czym nie są to obliczenia ogóle – jak w 

przypadku Sparka – ale metody Machine Learning i Data Science” 19. W porównaniu do 

rozbudowanych pakietów Caret czy mlr, H2O wyróżnia się niewielkim wyborem dostępnych 

metod analizy – posiada tylko kilka klasyfikatorów, jedną metodę analizy skupień, jedną 

metodę redukcji wymiaru. Ich zaletą jest za to łatwość użycia oraz wydajność narzędzia. 

Kolejnym pakietem możliwym do wykorzystania jest Sparklyr, umożliwiający agregację, 

filtrowanie i analizowanie pakietów danych pochodzących ze Sparka oraz MLlib. 

W modelowaniu predykcyjnym kluczowa jest budowa zbiorów uczących i testujących, a także 

walidacja otrzymywanych efektów. Zdaniem A. Suchwałko „Na jednej próbce budujemy, na 

drugiej walidujemy – byłoby jeszcze dobrze zobaczyć, jak ten model będzie się zachowywał na 

próbce z innego okresu. Dość często do modelowania trzeba wziąć stare dane. (…) Modelując 

np. churn czy ryzyko kredytowe, bierzemy stare dane. Ważna jest walidacja ‘out of time’, czyli 

w innym okresie” 20. 

 

1.5.Metoda Delphi 

Metoda delficka opracowana została przez O. Helmera i N. Dalkey`a w latach 50-tych XX 

wieku. Najważniejszym jej elementem jest dobór ekspertów, wśród których zbierane są 

informacje i opinie (w formie ankietowej). Po zdefiniowaniu głównego problemu eksperci 

mogą otrzymać dodatkową ankietę w celu zaprezentowania konkretnego rozwiązania, ważnym 

elementem ich pracy jest niezależność od pozostałych ekspertów. Otrzymane odpowiedzi są 

przetwarzane i w zależności od stopnia zgodności opinii formułuje się ostateczny wariant. W 

przypadku braku uzyskania jednoznacznych wyników, bądź bardzo rozbieżnych rozwiązań, 

precyzuje się elementy, które nie zostały wystarczająco jasno przedstawione i ponownie trafiają 

one do ekspertów21. 

                                                 
18 Ibidem.  

19 Ibidem. 
20 Cyt. za: Pietruszyński P. Narzędzia i metody skutecznego modelowania predykcyjnego, 

www.computerworld.pl/news/Narzedzia-i-metody-skutecznego-modelowania-pre..., dostęp 30.12.2018 

21 A. H. Van De Ven, A. L. Delbecq, The Effectiveness of Nominal, Delphi, and Interacting Group Decision Making 

Processes, The Academy of Management Journal, Vol. 17, No. 4/1974, s. 605-621; Wang X., Gao Z., Gou H., 

Delphi method for estimating uncertainty distributions, An International Interdisciplinary Journal, no. 150 (2)/ 

2012, s. 449–460. 

http://www.computerworld.pl/news/Narzedzia-i-metody-skutecznego-modelowania-pre
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Wraz z rozwojem prac badawczych, pojawił się problem skuteczności i zasadności stosowania 

metody delfickiej, jej wad i zalet. Oprócz spraw organizacyjnych podkreślano, że bardzo często 

opinie ekspertów bywały zbyt rozbieżne. W praktyce gospodarczej, gdzie ww. metoda 

stosowana jest np. przy tworzeniu strategii, spotkać się można z błędem metodycznym 

polegającym na kontynuowaniu procesu zbierania opinii, mimo dużej rozbieżności zdań w 

pierwszej fazie badania. Zamiast wstrzymania prac i dokonania weryfikacji pytań ankietowych 

lub składu grupy eksperckiej, dokonuje się obliczeń statystycznych mających skutkować 

podjęciem konkretnych ustaleń. Znaczną odmienność opinii zdiagnozować można bez 

obliczeń, jednak przeoczeniu mogą ulec odmienności umiarkowane, ale istotne z 

merytorycznego punktu widzenia22. Dlatego też pojawiła się propozycja zastosowania 

współczynnika zgodności Fleissa do weryfikacji wyników na wstępnym etapie procesu analizy 

odpowiedzi ekspertów23.  

Wymieniony współczynnik nie może służyć do interpretacji wyników badania eksperckiego. 

Poza tym, stopień zgodności opinii nie przesądza jednoznacznie o poprawności przygotowania 

ankiety, czy doboru respondentów. Sygnalizuje on natomiast konieczność sprawdzenia 

poszczególnych narzędzi projektu badawczego. Istotą badania jest bowiem kilkakrotnie 

powtarzany proces zbierania opinii w formie ankiet od ekspertów z danych dziedzin. Eksperci 

nie mogą konsultować ze sobą stanowiska, nie powinni mieć nawet kontaktu ze sobą na żadnym 

z etapów badania. W zależności od konstrukcji kwestionariusza ankietowego, muszą oni 

oszacować na przykład prawdopodobieństwo wystąpienia konkretnego zjawiska, bądź 

przedział czasowy, w którym dane zjawisko będzie miało miejsce lub jego konsekwencje. 

Odpowiedzi zebrane w pierwszej turze analizowane są łącznie, a następnie każdy z uczestników 

badania otrzymuje wyniki analizy zbiorczej i proszony jest o ponowne wyrażenie opinii. Proces 

weryfikacji odpowiedzi prowadzony jest aż do uzyskania znacznej zgodności wszystkich 

ekspertów. 

J. Kuciński zauważył, że skoro foresight ma charakter zbiorowej refleksji nad przyszłością; to 

nosi znamiona badania ogólnospołecznego24. W tym kontekście zastosowanie metody 

                                                 

22 K. Czainska, Wykorzystanie współczynnika Fleissa do weryfikacji zgodności wyników otrzymywanych w 

metodzie delfickiej przy prognozowaniu zjawisk zarządczych i gospodarczych, w: Zachowania przedsiębiorstw w 

obliczu nowych wyzwań gospodarczych, Wydawnictwo Fundacji UE w Krakowie, Kraków 2013 
23 R. Szewczyk i in., Foresight priorytetowych, innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki 

pomiarowej. Badanie metodą Delficką., Tom 2; Monografie, Studia, Rozprawy - Przemysłowy Instytut 

Automatyki i Pomiarów; Warszawa 2010, str. 134  
24 J. Kuciński, Podręcznik metodyki foresight dla ekspertów projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych 

Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”, http://akademickiemazowsze2030.pl/Data/File/28.pdf  

http://akademickiemazowsze2030.pl/Data/File/28.pdf
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delfickiej, w której istotną rolę odgrywają opinie ekspertów oraz zastosowanie metody 

delfickiej, w której istotną rolę odgrywają opinie ekspertów oraz interesariuszy z rożnych 

środowisk, jest jak najbardziej wymagane i uzasadnione.  

Wyniki otrzymywane w procesie zbierania opinii eksperckich na każdym etapie badania są 

analizowane zbiorczo przy użyciu metod i technik statystycznych, z których najczęściej 

stosowanymi są: średnia arytmetyczna, mediana, a także kwartyle. Powszechność i zasadność 

stosowania wskazanych współczynników wynika z praktyki analizy danych uzyskiwanych w 

badaniach ankietowych (przy użyciu kwestionariusza) oraz wywiadu, gdy respondent ocenia 

prawdopodobieństwo wystąpienia danego zjawiska. 

W 1971 r. Joseph L. Fleiss opublikował artykuł, w którym zaprezentował współczynnik 

zgodności ocen eksperckich25. Koncepcja tego autora była rozwinięciem tzw. współczynnika 

Cohena, którym mierzyć można było zgodność ocen wystawionych przez dwóch oceniających 

ekspertów. Zauważając ograniczenia tego modelu, Fleiss opracował współczynnik, który 

znajduje zastosowanie w sytuacji, gdy oceniających jest więcej niż dwóch, ponadto badanie 

dotyczyć może kilku zmiennych.  

W modelu Fleissa zakłada się, że N to łączna liczba obiektów podlegających ocenie, n – liczba 

oceniających, czyli liczba wykonanych pomiarów, k – ilość kategorii, do których można 

zaklasyfikować obiekt; ponadto, i, gdzie i = 1, … N, reprezentuje obiekt, a j, gdzie j = 1, …, k, 

reprezentuje daną kategorię. Wskaźnik nij określa liczbę oceniających, którzy wystawili ocenę 

i-temu obiektowi w j-tej kategorii26. 

Obliczenia rozpocząć należy od wyliczenia wskaźnika pj i Pi według następujących wzorów: 

 

𝒑𝒋 =
𝟏

𝑵𝒏
∑ 𝒏𝒊𝒋

𝑵

𝒊=𝟏

 

 

Wskaźnik Pi dla danego wiersza wylicza się zgodnie ze wzorem: 

 

                                                 

25 Fleiss  J. L. Measuring Nominal Scale Agreement Among Many Raters, Psychological Bulletin, University 

Columbia, 1971, Vol. 76, No.5 
26 Fleiss J. L., Measuring Nominal, op. cit. 
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𝑷𝒊 =  
𝟏

𝒏(𝒏 − 𝟏)
∑ 𝒏𝒊𝒋(𝒏𝒊𝒋 − 𝟏)

𝒌

𝒋=𝟏

 

W celu określenia współczynnika zgodności należy przeprowadzić jeszcze kolejne obliczenia: 

𝑷𝒆
̅̅̅̅ = ∑ 𝒑𝒋

𝟐

𝒌

𝒋=𝟏

 

 

Wstawiając otrzymane dane do wzoru: 

𝑲 =
�̅� − �̅�𝒆

𝟏 − �̅�𝒆

 

 

otrzymuje się wartość współczynnika Fleissa, a przedziały wartości można następująco 

interpretować: 

< 0,40 słaba zgodność  

0,40 − 0,74 umiarkowana lub dobra  

0,75 − 1,00 perfekcyjna zgodność.  

J. R. Landis oraz G. G. Koch zasugerowali bardziej szczegółową klasyfikację przedziałów, a 

mianowicie27:  

1/ < 0,00 brak zgodności  

2/ 0,01 − 0,20 bardzo słaba zgodność  

3/ 0,21 – 0,40 zauważalna zgodność  

4/ 0,41 – 0,60 średnia zgodność  

5/ 0,61 – 0,80 duża zgodność  

6/ 0,81 − 1,00 prawie idealna zgodność. 

Do pozytywnych cech wykorzystania powyższego modelu zaliczyć należy:  

− możliwość szybkiej i kwantyfikowalnej weryfikacji zgodności odpowiedzi eksperckich 

w metodzie delfickiej, a przez to uniknięcia błędów interpretacyjnych w dalszych 

etapach badania, 

− możliwość zastosowania w przypadku analiz wielokryterialnych, w których udział 

bierze wieloosobowa grupa ekspertów,  

                                                 
27 J. R. Landis, G. G. Koch, The measurement of observer agreement for categorical data, Biometrics. Vol. 33, 

1977 oraz Gromada M. Modele predykcyjne. Teoria i praktyka, www.mariusz-gromada–mathspace.pl. dostęp 

2017-04-25 
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− łatwość zastosowania i przeprowadzenia obliczeń, np. z wykorzystaniem odpowiednio 

przygotowanego arkusza kalkulacyjnego takiego jak Microsoft Excel28. 

Głównymi mankamentami i ograniczeniami zastosowania współczynnika Fleissa są 

następujące cechy:  

− możliwość wskazania przez ekspertów tylko jednego kryterium (j) dla danego 

podmiotu/przedmiotu (i),  

− brak możliwości jakiejkolwiek stopniowalności, czy wskazania prawdopodobieństwa 

wystąpienia danego kryterium (j).  

Podstawowy problem polega tu na tym, iż nie ma możliwości zastosowania współczynnika 

Fleissa w przypadku, gdy eksperci nie tylko diagnozują wystąpienie danego zjawiska, ale także 

szacują prawdopodobieństwo jego wystąpienia. Przykłady zastosowań tej metody można 

znaleźć w pracy K. Czainskiej29. 

Należy też zauważyć, iż Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową opracował zmodyfikowaną 

metodę ekspercką dla potrzeb foresight – uwzgledniającą w pierwszym etapie propozycje 

własnych prognoz ze strony ekspertów30. 

 

1.6. Metoda diagramu Pareto-Lorenza 

Znana zasada Pareto umożliwia znalezienie 20% przyczyn przynoszących 80% strat; opiera się 

ona na analizie przyczynowo-skutkowej. Pokazuje, że występowanie większości typów zdarzeń 

można zaobserwować w małym zaledwie fragmencie możliwych czynników (przyczyn). 

Zasada ta sprawdza się w wielu dziedzinach życia, np.:  

− 80% sprzedaży generuje 20% klientów, 

− 80% braków w produkcji jest skutkiem 20% przyczyn, 

− 20% informacji warunkuje 80% decyzji menedżera, 

− 20% firm giełdowych to 80% wartości wszystkich akcji na parkiecie. 

                                                 
28 Microsoft przygotował nawet oprogramowanie o nazwie AgreeStat, które współpracuje z Excelem; oczywiście 

funkcję wyliczania współczynnika Fleissa mają także programy specjalistyczne stosowane do obliczeń 

statystycznych, np. program STATISTICA.  

29 K. Czainska, Wykorzystanie współczynnika Fleissa do weryfikacji zgodności wyników otrzymywanych w 

metodzie delfickiej przy prognozowaniu zjawisk zarządczych i gospodarczych, w: Zachowania przedsiębiorstw w 

obliczu nowych wyzwań gospodarczych, Wydawnictwo Fundacji UE w Krakowie, Kraków 2013 
30 Makroekonomiczne wyzwania i prognozy dla Polski. Ekspertyza Europejskiego Kongresu Finansowego, w: 

Rekomendacje i stanowiska. Prognozy makroekonomiczne i technologiczne. Rating relacji inwestorskich, 

European Financial Congress, Sopot, 2018 

https://mfiles.pl/pl/index.php/Zasada_Pareto
https://mfiles.pl/pl/index.php/Sprzeda%C5%BC
https://mfiles.pl/pl/index.php/Klient
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Zatem niewielka liczba przyczyn odpowiada za większość występujących zjawisk. 

Ograniczenie tych 20% przypadków zwykle znacząco poprawia końcowy wynik, proces, 

sytuację. Równocześnie ich identyfikacja pozwala ominąć zwalczanie przyczyn mało istotnych, 

ponieważ zasada Pareto opiera się o analizę nierównego rozkładu czynników decyzyjnych czy 

uwarunkowań.   

Diagram Pareto-Lorenza (rys. 1). jest wykresem zakładającym, że w każdym systemie jest tylko 

mała liczba czynników, które mają największy wpływ na jego całość, a wpływ reszty 

czynników jest mniejszy. Analiza Pareto nadaje się do uporządkowania i przeanalizowania 

posiadanych danych. Stosuje się ją między innymi, kiedy celem jest przeciwdziałanie w 

przyszłości31:  

- zjawiskom negatywnym o największej częstotliwości występowania, 

- zjawiskom przysparzającym największych kosztów lub największych zysków. 

 

Rysunek 1. Diagram Pareto-Lorenza ze względu na siłę oddziaływania danego problemu 

(przyczyna) na funkcjonowanie zakładu (skutek) - przykład 
Źródło: opracowanie własne 

                                                 

31 Diagram Pareto, www.mfiles.pl/pl/index.php/Diagram_Pareto, dostęp 8.01.2019, Ahmed M., Ahmad N. An 

application of Pareto analysis and cause-and-effect diagram (CED) for minimizing rejection of raw materials in 

lamp production process. Management Science and Engineering, no. 5(3)/2011, p. 87-95.  

https://mfiles.pl/pl/index.php/Proces
https://mfiles.pl/pl/index.php/Identyfikacja
https://mfiles.pl/pl/index.php/Zasada_Pareto
https://mfiles.pl/pl/index.php/Zasada_Pareta
https://mfiles.pl/pl/index.php/Koszt
http://www.mfiles.pl/pl/index.php/Diagram_Pareto
http://www.cscanada.net/index.php/mse/article/viewFile/j.mse.1913035X20110503.320/1909
http://www.cscanada.net/index.php/mse/article/viewFile/j.mse.1913035X20110503.320/1909
http://www.cscanada.net/index.php/mse/article/viewFile/j.mse.1913035X20110503.320/1909
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Diagram Pareto-Lorentza jest narzędziem umożliwiającym hierarchizację czynników 

wpływających na badane zjawisko. Jest on wykresem, pokazującym zarówno względny, jak i 

bezwzględny rozkład rodzajów błędów, problemów lub ich przyczyn. Pozwala też przedstawić 

dane na wykresie kolumnowym, z uwydatnieniem elementów dających największy wkład do 

analizowanego problemu. 

Podsumowanie  

Analityka predykcyjna oferuje współcześnie większe możliwości niż kiedykolwiek; z uwagi na 

ilość wewnętrznych i zewnętrznych danych, jakie są dostępne; między innymi przez internet. 

Dzięki tym narzędziom możemy przetwarzać ogromne bazy danych, wyszukiwać w nich 

wzorce, modele i struktury, a tym samym pozyskiwać wiedzę warunkującą przewidywanie 

przyszłości. 

 Lekceważenie prac nad przewidywaniem przyszłości w gospodarce, zarówno na poziomie 

makro oraz mezzo jak i na poziomie przedsiębiorstw może oznaczać wiele strat w gospodarce 

i wiele upadłości firm. W Polsce występuje luka badawcza w obszarze przewidywania 

przyszłości, nieliczne są też publikacje na temat analityki predykcyjnej. Stąd ważne jest: 

− rozwijanie badań dotyczących metodologii przewidywania przyszłości, zwiększenie 

nakładów na te badania, 

− kształcenie dla potrzeb wykorzystywania analityki predykcyjnej, 

− poszukiwanie innowacyjnych metod badań typu foresight, 

− stworzenie międzynarodowej bazy danych dla badań nad przyszłością,  

− utworzenie rządowego centrum diagnoz i studiów strategicznych nad przyszłością; 

możliwość udostępniania danych takiego centrum dla ośrodków naukowych dla potrzeb 

wieloprzekrojowych prac badawczych. 

Docenienie problematyki predykcji przyszłości tak na szczeblu centralnej władzy jak i 

corporate governance w przedsiębiorstwie wydaje się być wymogiem współczesnego 

rządzenia i zarządzania. 

https://mfiles.pl/pl/index.php/Dane
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Summary 

Predictive analytics - theory and practice 

Anticipation of the economic future is the basis for accurate development strategies both 

at the national and business level; at the same time, the risk of errors is  higher, when 

the economy is more globalized. This article presents the main theoretical and practical 

problems of predictive analytics as well as the chances and barriers of application of 

these methods.The correct procedure of predictive analytics means knowing what 

problem is solved, so as not to lose something in the transformation of a business 

problem into an analytical problem and the choice of tools. The article presents the 

Delphi method and the Pareto-Lorenzo method as examples of prediction tools. 

Disregarding the work on predicting the future in the economy, both on the macro and 

mezzo level as well as on the micro level can create losses in the economy and many 

bankruptcies of companies. 

Key words: predictive analytics, future, foresight, instruments, models. 
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Koordynacja działań w świecie cyfrowym 

 

Dr Ryszard Banajski 

Towarzystwo Naukowe Prakseologii 

Streszczenie 

W pierwszej części artykułu autor prezentuje cechy organizacji wirtualnej oraz istotę 

koordynacji działań tych organizacji. Dokonuje też, zgodnie z tradycją prakseologiczną, 

rozróżnienia kooperacji i koordynacji. W kolejnym rozdziale przedmiotem analiz są 

różne modele koordynacji przedsiębiorstw biznesowych z uwzględnieniem faz 

kooperacji organizacji wirtualnych. Ostatnie rozdziały są poświęcone koordynacji 

wirtualnej kontestujących ruchów społecznych na przykładzie rewolucji twitterowych 

(zwanych też internetowymi) w krajach arabskich, Ruchu Oburzonych w Europie i 

Ruchu Occupy Wall Street w USA. W tych analizach ukazuje się dobitnie rola 

cyfrowych technologii informacyjnych, sposoby koordynacji działań z wykorzystaniem 

narzędzi cyfrowych i charakter przywództwa wirtualnego. 

Słowa kluczowe: organizacja wirtualna, kooperacja i koordynacja organizacji 

wirtualnych, przywództwo wirtualne. 

 

Wstęp 

Jednym z istotnych wskaźników rozwoju  społeczeństwa informacyjnego jest stały wzrost 

organizacji wirtualnych różnych typów. Pierwotnie polegało to na tym, że tradycyjna 

organizacja (firma) wzbogacała się o elementy działań lub  struktur opartych  na wykorzystaniu 

technologii informatycznych. Na progu XXI wieku światowy biznes systematycznie poszerzał 

sferę swego działania o biznesowe przedsiębiorstwa wirtualne, tworząc także sieci tego typu 

przedsiębiorstw. Pojawił się więc problem zarządzania tego typu  organizacjami. Istotnym 

wyzwaniem  praktycznym i zarazem teoretycznym okazała się koordynacja działań różnych 

podmiotów tworzących organizacje wirtualne. Z punktu widzenia  nauk o organizacji i 

zarządzaniu koordynacja działań wirtualnych w sferze biznesu stanowi już obszar częściowo 

zagospodarowany zarówno w sensie praktycznym, jak i teoretycznym.  Gdy jednak wyjdziemy 
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poza sferę biznesu, dostrzegamy inne działania w świecie cyfrowym, które charakteryzuje 

swoista koordynacja działań (lub jej niedostatek) mnogości podmiotów, czego przykładem 

mogą być niedawne rewolucje w krajach arabskich, określane często przez publicystów jako 

rewolucje twitterowe. Analizując więc koordynację działań w świecie cyfrowym nie można się 

ograniczyć do biznesowych organizacji wirtualnych, lecz w optyce prakseologicznej owa 

koordynacja powinna być postrzegana jako zjawisko dość złożone, uwzględniające specyfikę 

różnych elementów działań, takich jak: cele działania, charakterystykę podmiotów działania 

(sprawców), sposoby działania i narzędzia oraz inne elementy. 

1. Organizacja wirtualna 

Precyzyjne zdefiniowanie organizacji wirtualnych (OW) jest przedsięwzięciem dość trudnym. 

Wynika to z ich istotnych właściwości, a przede wszystkim elastyczności i zmienności form, 

nieograniczoności w czasie i przestrzeni, rozproszonego przywództwa itp. Do tego dochodzi 

też taki czynnik, jak turbulentne otoczenie organizacji, czyli wzrost szybkości zmian i 

złożoności otoczenia. W ostatnich latach pojawiło się wiele publikacji z zakresu nauk o 

organizacji i zarządzaniu, w których autorzy proponują określone definicje organizacji 

wirtualnych. 

Małgorzata Dolińska podkreśla, że „organizacja wirtualna stanowi nową formę sieciowego 

sposobu kooperacji przedsiębiorstw, która bazuje na globalnej sieci komputerowej podczas 

realizacji wspólnych celów jej uczestników. Jest ona odpowiedzią na nowe wymogi globalnej 

konkurencji, a jednocześnie rezultatem rozwoju globalnych sieci komputerowych i 

jednorodnych technik komunikowania się jej uczestników na rynku” (Dolińska 2003, s. 36). W 

tym określeniu najważniejszym elementem jest stwierdzenie, że chodzi tu o nową formę 

sieciowego sposobu kooperacji przedsiębiorstw, co jest możliwe dzięki rozwojowi globalnych 

sieci komputerowych i jednorodnych technik komunikowania się. 

Wiesław Grudzewski i Irena Hajduk w charakterystyce organizacji wirtualnej, a ściślej 

przedsiębiorstwa wirtualnego, uwypuklają następujące cechy: 

− orientacja na klienta i jego potrzeby, 

− dążenie do realizacji jednoznacznych celów, znanych wszystkim uczestnikom, 

− zdolność do dostrzegania szans rynkowych i dostosowywania (zmiany) własnego 

modelu organizacyjnego, 

− szybkie podejmowanie decyzji, 
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− dysponowanie paletą światowych umiejętności dzięki połączeniu możliwości i 

uprawnień swoich uczestników, 

− opieranie  się na zaufaniu, 

− dbałość  o częste i rzetelne komunikaty i odpowiedni styl zarządzania  (Grudzewski, 

Hajduk, 2002, s. 48). 

Z pozoru są to cechy każdego sprawnego przedsiębiorstwa, ale w tej charakterystyce chodzi o 

uwzględnienie specyfiki tych cech. Każda dobra firma musi mieć jednoznacznie określone cele, 

ale w firmie wirtualnej wszyscy uczestnicy muszą znać owe cele i skutecznie je realizować. 

zaznaczone się również wyraźne zalety przedsiębiorstwa wirtualnego. Jest również wzmianka 

o zaufaniu, chodzi tu oczywiście o zaufanie ponadstandardowe, bo tradycyjny biznes  też nie 

może funkcjonować, zwłaszcza w dłuższej perspektywie czasowej, bez odpowiedniego 

poziomu zaufania. 

Barbara Olszewska, eksplikując elastyczność organizacji wirtualnej, przytacza następującą 

argumentację: „Tymczasowość struktury organizacji wirtualnej powiązana jest również z 

możliwościami udziału danego przedsiębiorstwa w wielu organizacjach wirtualnych 

równocześnie. Stwarza to szanse małym i średnim przedsiębiorstwom, które mogą stać się 

dostawcami produktów lub usług dla wielu przedsięwzięć jednocześnie. Tymczasowość 

organizacji wirtualnych, umożliwiająca elastyczną, najlepszą w danym okresie koordynację 

partnerów, będąc ich zaletą, wydaje się równocześnie ich poważnym zagrożeniem” 

(Olszewska, 2004, s.59). Autorka dostrzega zagrożenia wynikające głównie z nieuczciwości 

partnerów biznesowych. 

Leszek Kiełtycki podkreśla z kolei, że w ujęciu strukturalnym organizacja wirtualna stanowi 

„zbiór podmiotów łączących swe zasoby dla realizacji wspólnego celu. Organizacja wirtualna 

jest to forma kooperacji niezależnych i rozproszonych terytorialnie podmiotów gospodarczych, 

współdzielących kluczowe zdolności, zasoby, koszty i ryzyko dla realizacji ustalonego celu, 

zintegrowanych w spójną jedność poprzez narzędzia i środki technologii informacyjno-

komunikacyjnej. Współdziałające podmioty w ramach organizacji wirtualnej występują wobec 

swych klientów jako jednolita organizacja gospodarcza” (Kiełtycki, 2008, s. 154). Trzeba 

jednak zaznaczyć, że klient nie zawsze jest świadomy, że chodzi o OW, gdyż to zależy od 

modelu organizacyjnego OW. 

Empirycznym punktem odniesienia dla eksplikacji organizacji wirtualnej w powyższych 

definicjach i wypowiedziach są podmioty gospodarcze. Jednakże nawet w sferze biznesu 



30 

 

można znaleźć takie struktury organizacyjne, które w przybliżeniu odpowiadają cechom 

organizacji wirtualnej, lecz z założenia oparte są na nieco innych cechach. Takim przykładem 

mogą być klastry przemysłowe, których istotną cechą jest geograficzna koncentracja 

konkurencyjnych firm w powiązanych sektorach, związanych ze sobą gospodarczo, dzielących 

te same umiejętności, technologię i infrastrukturę. Stąd też w nazwach tych klastrów pojawiają 

się często określenia geograficzne (w Polsce np. Dolina Lotnicza, Podlaski Klaster Bielizny). 

Nie we wszystkich klastrach można dostrzec obecność organizacji wirtualnych, ale realizujące 

swe cele np. w branży telekomunikacyjnej przybierające  model OW na takie określenie 

niewątpliwie zasługują. 

Interesującym przykładem organizacji wirtualnej są niektóre portale społecznościowe, które 

wykraczają poza  dzielenie się informacjami, nierzadko banalnymi, wśród członków swojej 

społeczności, podejmując ambitne cele i zadania i dzieląc się przy tym  zasobami kreatywności 

swych członków. Przykładem jest internetowa platforma społecznościowa „Good” 

zainicjowana przez młodego filantropa Bena Goldhirsha. Portal opracowuje i oddaje do użytku 

społeczności instrumenty internetowe służące wspieraniu różnych projektów non profit. 

Członkowie tej społeczności dzielą się problemami wymagającymi rozwiązań, zgłaszają 

pomysły rozwiązań, a najlepsze projekty wyłaniane są drogą losowania,  następnie finansowane 

przez Fundację Goldhirsha  i praktycznie realizowane przez członków tej społeczności (Pustoła, 

2013, s. 5).  Inne portale o podobnym charakterze organizują wśród swoich członków zbiórki 

funduszy na kolegialnie wybrane projekty  i realizują je niekoniecznie ze względu na jakieś 

dobro wspólne. 

Inny typ organizacji wirtualnej można dostrzec w działaniach wielkich grup społecznych 

(etnicznych, klasowo-warstwowych czy pewnych zbiorowości społecznych dążących do 

zaspokojenia własnych istotnych potrzeb). Przykładem są to rewolucje w krajach arabskich, 

manifestacje Ruchu Oburzonych lub Occupy Wall Street. Tu też można odnaleźć swoiste 

organizacje wirtualne, chociaż ich obraz daleko odbiega od obrazu wirtualnych organizacji 

biznesowych. Tym ostatnio wymienionym organizacjom poświęcone będą oddzielne części 

niniejszego opracowania. Jest bowiem interesujące, jak dochodzi do koordynacji działań wśród 

tysięcy podmiotów skupionych z reguły w sposób żywiołowy i podejmujących zintegrowane 

do pewnego stopnia, choć zazwyczaj krótkookresowe, działania. 
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 2. Kooperacja, współdziałanie, koordynacja 

Zdarza się, iż pojęcia „kooperacja” i „koordynacja” są używane zamiennie, do czego niekiedy 

skłania podobieństwo etymologiczne. W języku łacińskim zaimek „cum” znaczy „razem”, 

„operor” - „jestem czymś zajęty”, a „ordo” - porządek”. Tadeusz Pszczołowski, któremu 

zawdzięczamy uporządkowanie podstawowego słownictwa prakseologicznego, określa 

kooperację jako „działanie wielopodmiotowe, w którym każdy z uczestników liczy się z 

czynami innego” (Pszczołowski,1978, s.106). Pada tu akcent na stronę podmiotową, choć w 

drugiej części tej definicji samo działanie jest dookreślane jako liczenie się z czynami innych, 

co praktycznie oznacza koordynację. Tadeusz Kotarbiński wyróżniał kooperację pozytywną 

(zgodność celów) i kooperację negatywną (przeciwstawne cele), czyli walkę (Kotarbiński, 

1999, s.144). Pojęcie kooperacji negatywnej nie zadomowiło się w przestrzeni publicznej, 

chociaż prakseolodzy analizujący np. zbiorowe rywalizacje sportowe wykorzystują je jako 

pojęcie kluczowe. 

T. Pszczołowski określa koordynację w sensie czynnościowym jako „włączenie do działania 

jako systemu dynamicznego elementów niezbędnych (powiązanych przyczynowo) dla 

osiągnięcia zamierzonego wyniku, w odpowiedniej ilości, jakości, we właściwym czasie” 

(Pszczołowski, tamże). Autor tego hasła  przywołuje też pojęcia bliskoznaczne koordynacji, tj. 

scalanie, czyli integrację, i synchronizację. Pojęcie „współdziałania” bywa utożsamiane z 

kooperacją pozytywną, ale główny akcent pada na wzajemne pomaganie sobie w realizacji 

wspólnych celów (Pszczołowski, 1978, s.273). 

Analizując modele i zasady koordynacji organizacji wirtualnych szukamy odpowiedzi na 

pytania o formy i sposoby scalania podmiotów wchodzących w skład organizacji wirtualnych 

(OW), o zasady synchronizowania poszczególnych elementów i o reguły wspólnego 

przezwyciężania przeszkód, które generuje m. in. konkurencja występująca wewnątrz OW, jak 

i w turbulentnym otoczeniu. Implikuje to  ogląd wszystkich elementów działań wirtualnych,  

poczynając od sprawców (podmiotów) tych działań i  ich motywacji, a kończąc na wytworach, 

rezultatach i konsekwencjach owych działań. Znajduje to odbicie w szerokiej panoramie 

problemów podejmowanych od kilkunastu lat przez stały cykl seminariów Wirtualnej 

Organizacji Działań, których moderatorem jest Zbigniew Kierzkowski. Idąc jednak dalej 

szlakiem wyznaczanym przez prakseologię, nie sposób pominąć zagadnień antynomii działań 

wirtualnych, preparacji, czy wreszcie sprawy fundamentalnej w prakseologii, tj. walorów 

praktycznych działań z uwzględnieniem, w miarę możliwości, ich kwantyfikacji, choć – co 
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trzeba zaznaczyć – pewne ilustracje tych zagadnień też pojawiały się we wspomnianym cyklu 

seminaryjnym. Te wszystkie kwestie wymagałyby jednak prezentacji na miarę obszernego 

podręcznika.   

3.  Koordynacja w biznesowej OW 

Organizacje wirtualne w środowisku biznesowym cechuje różny  stopień cyfryzacji. Wiąże się 

to niewątpliwie z ogólnym postępem technologii cyfrowych, poziomem ich przyswojenia 

zależnym od kompetencji pracowników i możliwości finansowych przedsiębiorstw oraz w 

niemałym stopniu z rutyną, tradycyjnymi nawykami i obawami przed nadmierną 

innowacyjnością. 

Maciej Roszkowski przedstawia sześć modeli organizacji wirtualnych, które różnią się siłą 

więzi organizacyjnych oraz stopniem wirtualizacji (Roszkowski, 2012). Przyjmuje on 

następujące kryterium: im niższa siła więzi organizacyjnych w znaczeniu tradycyjnym, tym 

wyższy stopień wirtualizacji. Na tej podstawie wyróżnia: 

1. Wirtualny wizerunek, w którym to modelu organizacja wirtualna wspomaga działalność 

tradycyjną, a istniejące do tej pory więzi organizacyjne pozostają w zasadzie bez zmian. 

2. Zrównoważona kooperacja – tworzy ją grupa niezależnych organizacji z jednakowym 

zaangażowaniem w alians oraz w proces planowania i bieżącej koordynacji; w tym 

modelu siła więzi organizacyjnych jest nadal wysoka a wirtualność względnie niska. 

3. Alians gwiaździsty – tworzy je grupa niezależnych organizacji z wyodrębnionym 

liderem, który odpowiada za zarządzanie całościowe; w tym przypadku obserwuje się 

pewne osłabienie więzi organizacyjnych z jednoczesnym wzbogaceniem wirtualności. 

4. Alians wzdłuż łańcucha wartości – to również grupa niezależnych organizacji, które 

tworzą wartość dodaną do efektów pracy wytworzonych przez poprzedzające je w tym 

łańcuchu wirtualnym; ten łańcuch może się składać z pojedynczych ogniw lub 

zwielokrotnionych na pewnych odcinkach, a relacje z klientami utrzymuje tylko 

ostatnie ogniwo tego łańcucha. 

5. Alians rynkowy – to grupa niezależnych organizacji z wyodrębnionym wśród nich 

liderem (organizacją główną), który kieruje działaniami marketingowymi i sprzedażą, 

ale nie zarządza samodzielnie OW; w tym modelu stopień wirtualności dominuje nad 

siłą więzi organizacyjnych, chociaż w bezpośrednie relacje z klientem wchodzi tylko 

lider. 

6. Broker wirtualny – to pośrednik, który jest odpowiedzialny za selekcję partnerów do 

kooperacji wirtualnej, wspieranie procesów uczenia się pracy zespołowej oraz 

zarządzanie całością; tu siła więzi organizacyjnych jest minimalna, a wirtualność 

najwyższa. 
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Być może nazwy tych modeli nie są najbardziej trafne, a ich listę – na podstawie badań 

empirycznych – można powiększyć lub zawęzić, ale kryterium rozróżnień modelowych jest 

słuszne i skłania do pogłębienia badań chociażby w kwestii dookreślenia wyznaczników siły 

więzi organizacyjnej i poziomu wirtualności. 

Motywy inicjowania kooperacji wirtualnej wynikają już z ogólnej charakterystyki OW. 

Kazimierz Krupa wskazuje na kilka najczęściej występujących motywów. Są to; 

− efekt skali, 

− rozproszenie ryzyka, 

− zysk z kompleksowości oferty, 

− efekt synergii, 

− połączenie sił, 

− większe możliwości stymulowania postępu technicznego i organizacyjnego dla 

uzyskania korzyści skali (Krupa, 2006, s.35). 

Wspomniany autor sygnalizuje też uwzględnienie w katalogu motywacji „właściwego 

wypośrodkowania pomiędzy zachowaniami kooperatywnymi a konkurencyjnymi” (Krupa, 

tamże). Jest to kwestia  dość złożona, bo w gospodarce rynkowej konkurencja jest głównym 

instrumentem napędzającym rozwój. Istnieją jednak regulacje prawne dotyczące przestrzegania 

zasad uczciwej konkurencji, a w obiegu publicznym funkcjonują też zasady etyczne, które 

dodatkowo reglamentują walkę konkurencyjną. 

Sprawna koordynacja przedsiębiorstw wirtualnych  uwarunkowana jest w dużym stopniu 

optymalnym zaprojektowaniem kooperacji. W prakseologii określa się to preparacją działań. 

Aleksander Moczała wyróżnia w procesie projektowania kooperacji cztery fazy (Moczała, 

2004). Faza pierwsza to poszukiwanie kooperantów. Wymaga to stworzenia bazy potencjalnych 

kooperantów. Polega to na zebraniu o nich najważniejszych danych. Tu pojawia się pewna 

bariera w postaci  ochrony danych dotyczących know-haw firmy, a jak wiadomo, dostęp do 

nowych technologii może to być ważnym  motywem podjęcia kooperacji. Wśród danych o 

przyszłym kooperancie należy zebrać zwłaszcza te, które charakteryzują wolne zasoby 

kooperanta niezbędne do realizacji zamierzonych zadań. Faza druga polega na określeniu 

możliwych sieci kooperantów. W fazie trzeciej chodzi o wybór optymalnych przebiegów 

koordynacji. Decydującym czynnikiem jest tu wykorzystanie technologii informacyjnej, 

zwłaszcza zintegrowanych pakietów oprogramowań oferujących spójny przepływ informacji w 

przedsiębiorstwie i między kooperantami. Ostatnia, czwarta faza, obejmuje całkowite 
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dookreślenie przebiegu kooperacji. 

 Oddzielną kwestią jest projektowanie produkcji w warunkach koordynacji. Po dogłębnej 

analizie rynku następuje zaprojektowanie samego produktu i technologicznego oraz 

organizacyjnego sposobu jego wytwarzania. 

Zarządzanie samym procesem produkcyjnym umożliwiają specjalistyczne systemy 

informatyczne. Istnieją technologie, które pozwalają obecnie z dowolnego podłączonego do 

sieci terminala zdalnie sterować i nadzorować linie produkcyjne, zlokalizowane nawet na 

innych kontynentach (Krupa, 2006, s. 36). 

Koordynacja w ramach OW jest uwarunkowana cyklem życia organizacji. Na ogół w różnych 

bytach, nie tylko biznesowych, można wyodrębnić stadium zalążkowe, zwane też 

embrionalnym, wzrostowe, dojrzałe i schyłkowe. W dynamicznych OW te cykle mają często 

krótki czas trwania, więc niezbędna jest trafne określenie fazy koordynacji, między innymi 

dlatego, by podjąć właściwe decyzje dotyczące dalszego wzrostu sieci kooperantów czy szukać 

partnerów do nowej OW. 

4. Koordynacja wirtualna w czasie arabskich rewolucji twitterowych 

Niektórzy publicyści i politolodzy arabscy, wspierający rewolucje arabskie w 2011 roku, są 

przeciwni określaniu zaistniałych wydarzeń jako rewolucji twitterowej czy internetowej, gdyż 

rzekomo deprecjonuje to słuszny i najczęściej  powiązany z ofiarami życia zryw ludów 

arabskich. W kontekście tych rozważań są to jednak określenia dość trafne, bo eksponują rolę 

podstawowego narzędzia, jakim jest internet. 

Pierwsze rewolucje twitterowe miały miejsce w Iranie i w Mołdawii w 2009 roku. Warto 

zaznaczyć, że nie są to kraje arabskie, choć Iran, zwłaszcza ze względu na islam ma bardzo 

bliskie związki z większością państw arabskich. Zarówno w obu wymienionych krajach, jak i 

w pozostałych państwach objętych rewolucją społeczną władze starały się utrudnić dostęp do 

sieci i kontrolować internautów. W Iranie niezwykle skuteczna była zwłaszcza ochotnicza 

policja, która wychwytywała z internetu personalia i zdjęcia protestujących i dostarczała je 

władzom. Analitycy cyfrowych rewolucji przypominają, że pierwszym przykładem obalenia 

dyktatury z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych było pozbawienie 

władzy filipińskiego prezydenta Josepha Estrady, kiedy to protestujący wykorzystali kasety 

magnetofonowe i SMS-y. 
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Pierwotne źródła Arabskiej Wiosny Ludów tkwią w warunkach społeczno-politycznych tych 

krajów: bezwzględności dyktatorskich reżymów, ogromnych nierównościach społecznych z 

rzeszą skrajnej biedoty, rozpasanej korupcji, bezrobociu, zwłaszcza wśród młodych, i wielu 

patologiach społecznych. Scenę polityczną w tych krajach cechuje brak zorganizowanej 

opozycji, więc w sytuacji narastającego niezadowolenia uwyraźnia się potrzeba 

wyartykułowania  osobistego poczucia biedy, braku perspektyw, rozpaczy i wtedy internet staje 

się terapeutycznym narzędziem odreagowania.  Przy tym okazuje się, że podobnie czują i myślą 

inni i tak rodzi się impuls do masowych demonstracji. Niekiedy bezpośrednią iskrą dla 

protestów staje się jakieś nadzwyczajne, bulwersujące wydarzenie w przestrzeni publicznej.  

Tak zdarzyło się pod koniec 2010 roku w Tunezji, gdy 17 grudnia tegoż roku bezrobotnemu 

absolwentowi wyższej uczelni Mohamedowi Bouazizi, który zarabiał na życie sprzedając na 

wózku owoce i warzywa, policjantka skonfiskowała ów prowizoryczny stragan. Pokrzywdzony 

odwołał się do merostwa, ale nikt w urzędzie nie chciał z nim rozmawiać. Zdesperowany wylał 

na siebie kanister benzyny i podpalił się, a po kilkunastu dniach zmarł. To wydarzenie 

natychmiast nagłośnili internauci, rozpoczęły się masowe protesty w miastach tunezyjskich i 

urzędujący prezydent Ben Ali został zmuszony do ucieczki z kraju, a władzę przejęła nowa 

ekipa, wśród której znalazł się m.in. młody cyberaktywista Slim Amamou, popularny bloger, 

aresztowany przez stary reżym jeszcze na początku rewolucji, a kilka tygodni później zaistniał 

jako nowy minister młodzieży i sportu. 

Jak w perspektywie prakseologicznej postrzegać te twitterowe rewolucje? W każdym działaniu 

musi zaistnieć pewien impuls, szerzej ujmując – pewna motywacja. W tym przypadku 

motywacje były niewątpliwie bardzo silne. Wystąpiły też impuls bezpośredni, który znalazł 

odbicie w sieci. Wśród internautów znaleźli się ludzie, którzy zaproponowali zwołanie 

masowych manifestacji. Byli to ludzie mający pewne kompetencje informatyczne. Gdy w 

lutym 2011 roku doszło do manifestacji w wielu miastach Maroka, choć rządy króla 

Mohammada VI są relatywnie liberalne na tle krajów arabskich,  przywódcą manifestujących 

stał się bezrobotny technik komputerowy Oussam El Khalifi. W ogłoszonej przez 

waszyngtoński magazyn „Foreign Policy” liście najbardziej wpływowych ludzi w 2011 roku w 

pierwszej dziesiątce ex aequo znaleźli się ludzie mający doświadczenia zawodowe w świecie 

mediów cyfrowych, tacy jak Wael Ghenonim – pracownik Google'a w Egipcie i twórca stron 

na Facebooku z informacjami dla manifestantów, Razan Zaitonneh – syryjska prawniczka, 

autorka strony internetowej zbierająca informacje o łamaniu praw człowieka przez syryjski 

reżym, Wadah Khanfar – Palestyńczyk, szef telewizji Al-Dżazira,  i Manal al-Szarif – saudyjska 
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programistka walcząca o prawa kobiet. Nie byli to tradycyjni przywódcy, ale można ich 

określać mianem przywódców wirtualnych. 

Charakterystycznym  rysem działań rewolucyjnych było organizowanie wielkich manifestacji 

na centralnych placach stolic (np. Tahrir w Kairze, Plac Perłowy w Bahrejnie) i większych 

miast. Tak wielkie skupiska ludzi, zwoływane przy pomocy narzędzi cyfrowych, dają ludziom 

poczucie jedności, siły, wzmacniają przeświadczenie o słuszności żądań i głoszonych haseł. 

Podczas manifestacji bohaterami i zarazem doraźnymi liderami stają się ci, którzy wykrzyczą 

lub wypiszą na transparentach najbardziej nośne społecznie hasła, którzy najtrafniej 

wyartykułują nastroje i oczekiwania zebranych. Takie przywództwo nie ma cech trwałości, 

najczęściej bywa też anonimowe, a staje się bardziej rozpoznawalne w przestrzeni publicznej, 

jeśli jest wsparte blogiem, zdjęciami, odzewem innych. Przywódcy wirtualni koordynują 

przebieg manifestacji – ustalają czas i miejsca manifestacji, trasy dojść i przemarszów, 

ostrzegają przed zagrożeniami ze strony sił bezpieczeństwa starego reżymu, artykułują hasła i 

postulaty, które są przyjmowane przez aklamację (oklaski) lub odrzucane (co znamionuje cisza 

lub gwizdy zgromadzenia). Mobilność manifestantów jest możliwa dzięki wykorzystaniu 

narzędzi cyfrowych. Trzeba zaznaczyć, że względna sprawność koordynacji dotyczy samego 

okresu manifestacji i krótkiego czasu przygotowań.  W tym sensie można mówić o skuteczności 

rewolucji w Tunezji, Egipcie i Algierii.  Koordynacja zawodzi w okresie „konsumowania” 

pierwszego stadium rewolucji, gdy tworzą się nowe władze i nowy porządek społeczny. 

Pozostaje jednak cenne doświadczenie i pamięć historyczna, co może ułatwić wznowienie 

procesów rewolucyjnych w krajach negujących porządek demokratyczny. 

5. Koordynacja wirtualna w Ruchu Oburzonych 

Ruch Oburzonych w Hiszpanii i w innych krajach europejskich miał inne uwarunkowania niż 

rewolucje w krajach arabskich. Jego geneza tkwi w narastającym kryzysie ekonomicznym, 

szczególnie dokuczliwym w krajach południowej Europy (cięcia budżetowe, wzrost 

bezrobocia, brak perspektyw dla młodego pokolenia, gdzie bezrobocie przekraczało nawet 50 

procent, brak możliwości spłaty kredytów, a przy tym wszystkim brak perspektyw wyjścia z 

kryzysu). Protesty zapoczątkowała  wielka demonstracja na Puerta del Sol w Madrycie w dniu 

15 maja 2011 roku. Zgromadziła ona głównie studentów i młodych absolwentów wyższych 

uczelni. Nie trudno dostrzec, że w sensie organizacyjnym manifestacje europejskie, a później 

także amerykańskie, korzystały z doświadczeń rewolucji arabskich. W tym przypadku portale 
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społecznościowe też potwierdziły swoją skuteczność zarówno w fazie organizowania 

manifestacji, jak i formułowania postulatów do władz oraz haseł mobilizujących społeczeństwo 

do wspierania reform. Ówczesne zapisy na portalach społecznościowych dowodzą, że skrajne 

hasła populistyczne spotykały się z ostrą krytyką, że poszukiwano argumentacji racjonalnej, że 

starano się znaleźć sensowne alternatywy dla panujących reguł działania gospodarczego i 

politycznego.  Warto zauważyć, że manifestanci nie powoływali się na aktualnych przywódców 

– ani spośród lewicy, ani z kręgów prawicowych i nie starali się wykreować na liderów nikogo 

nawet spośród najbardziej aktywnych manifestantów – internautów. Tak np. w Londynie 

podczas manifestacji przemawiał m. in Julien Assange, założyciel portalu WikiLeaks, 

potraktowano go przyjaźnie, ale nie zaistniał jako przywódca. Koordynowanie manifestacji i 

formułowanie żądań społeczno-gospodarczych było dziełem tzw. przywództwa rozproszonego, 

co w tym przypadku oznacza przywództwo wirtualne. Komentatorzy tych wydarzeń oceniają 

akcje Ruchu Oburzonych jako nieskuteczne, ale nie trudno zauważyć, że wymusiły one na 

władzach krajowych i kierownictwie Unii Europejskiej pewne działania, które stwarzały 

przesłanki przezwyciężenia dotychczasowego kryzysu. 

6. Koordynacja wirtualna w Ruchu Occupy Wall Street 

Ruch ten zainspirowała bezpośrednio kanadyjska organizacja Adbusters, nawiązując wyraźnie 

do rewolucji  arabskich i hiszpańskiego Ruchu Indignades. Źródła społeczno-polityczne tego 

Ruchu były zasadniczo różne w porównaniu do krajów arabskich i nie pokrywały się też z 

motywacjami manifestantów europejskich. Okupujący Wall Street główne zarzuty kierowali w 

stosunku do działalności sfery finansowej i uległej jej władzy politycznej. Przyjęło się nawet 

określenie tego Ruchu jako „Ruchu 99%”, co oznacza wyzysk i relatywne zubożenie 99% 

obywateli okradanych przez jeden procent najbogatszych i ciągle pomnażających swe zasoby. 

Manifestacja 17 września i późniejsza okupacja placów w najbliższym sąsiedztwie Wall Street 

ukazuje pewne mechanizmy współdziałania i kształtowania się przywództwa wirtualnego. 

Wymiana informacji między potencjalnymi demonstrantami i inicjatorami demonstracji 

przebiega poziomo, głównie przez portale Twitter, Facebook i YouTube. Nie pojawiają się 

nazwy żadnych organizacji, nie przywołuje się nazwisk żadnych polityków, ani z lewej, ani z 

prawej strony sceny politycznej. Nie ma wyraźnych przywódców. Każdy ma prawo zgłaszać 

postulaty, które podlegają weryfikacji poprzez głośną i jednoznaczną aklamację lub przez 

podniesienie rąk. Gdy policja zabrania używania urządzeń nagłaśniających, zebrani przekazują 

sobie hasła i postulaty, powtarzając je w kolejnych kręgach zgromadzonych. Gdy padają 
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postulaty nawołujące do przemocy tłum powoli milknie, co jest oznaką dezaprobaty.  Krąg 

najbardziej aktywnych spisuje na tabletach lub telefonach komórkowych zweryfikowane przez 

tłum postulaty. W węższym, choć także przypadkowym, gronie są one redakcyjnie korygowane 

i przesyłane do władz. Jest to niewątpliwie przywództwo rozproszone, kolegialne, zmienne i 

zarazem wirtualne. Nie ma ono w sobie nic z charyzmy. Jest w miarę sprawne w fazie 

uzgadniania ogólnych postulatów, mniej sprawne, a nawet wręcz nieskuteczne w fazie 

uszczegóławiania programów alternatywnych, gdyż interesy poszczególnych grup 

manifestujących są dość rozbieżne. Choć Ruch Occupy Wall Street niemal obumarł (w rocznicę 

pierwszej demonstracji w parku Zucottiego w Nowym Yorku zebrała się zaledwie garstka 

demonstrantów), to jednak presja demonstrantów na władzę nie pozostała całkowicie bez echa. 

W czasie kampanii do Senatu Elizabeth Warren zaangażowała się szczególnie w reformę prawa 

finansowego i w rezultacie uchwalono ustawę Dodda-Franka, według której firmy finansowe 

nie będą mogły udzielać złych kredytów i winić za nie klientów (Orliński, 2012, s. 5). 

Uwagi końcowe 

Przedmiotem powyższych analiz była problematyka koordynacji działań w dwóch rodzajach 

organizacji wirtualnych – w przedsiębiorstwach ukierunkowanych na zysk i w masowych 

ruchach protestu. Organizacje wirtualne przybierają jednak różne formy i powstają w różnych 

obszarach życia społecznego. Dostrzec je można w sferze działań  antykryzysowych, 

wywołanych nadzwyczajnymi wydarzeniami, gdzie niezależne instytucje podejmują wspólne 

działania z reguły z zaangażowaniem  osób fizycznych, używając do tego celu różnych technik 

informacyjnych i komunikacyjnych. Występują w obszarze ochrony zdrowia, gdzie technologie 

informacyjne koordynują nie tylko pracę zespołów specjalistów (nie tylko lekarzy) w 

przypadku skomplikowanych operacji, ale służą zdalnej opiece medycznej, czego najbardziej 

spektakularnym przykładem może być opieka medyczna nad astronautami znajdującymi się w 

przestrzeni kosmicznej (Kardyś, Dąbrowski, 2011). Andrzej Wilk, podczas Konferencji 

Okrągłego Stołu z okazji Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego 

w 2011 roku, przedstawił szeroką panoramę możliwości tworzenia OW w społecznościach 

lokalnych (Wilk, 2011, s. 15-27). W zorganizowanych społeczeństwach, jak trafnie zauważa 

A. Wilk, „obok starań o coraz nowsze, szybsze łącza czy komputery, powinniśmy starać się 

również podejmować działania w obszarze organizacyjnym i prawnym. Powinny one 

wspomagać wykorzystanie tych nowych narzędzi...” (Wilk, 2011, s. 19). Sprawna koordynacja 

w OW nie zamyka się bowiem tylko w obszarze badanym przez prakseologię wybranych 
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działań i różnych gałęzi nauk o zarządzaniu, ale  obejmuje też kwestie organizacyjno-prawne i 

tworzenie takich technologii, które ułatwiałyby procesy współdziałania w różnych obszarach 

życia społecznego. Chodzi też o to przed czym ostrzega Julia Angwin: byśmy nie stali się 

towarem na targowisku danych, gdyż podglądanie i  gromadzenie wszelkich możliwych danych 

o każdym z nas jest dziś najprężniej rozwijającą się gałęzią cyfrowego biznesu (Angwin, 2017). 
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The coordination of activities in the digital world 

Abstract 

In the first part of the article the author presents the characteristics of the virtual 

organization and the essence of the coordination of activities between these organizations. 

Also made in accordance with the praxiological tradition, a distinction cooperation and 

coordination. In the next chapter the subject of analysis are different models of 

coordination of business companies with regard to the cooperation phases of virtual 

organizations. The last chapters are devoted to the virtual coordination of contesting social 

movements as an example twitter revolution (also called Internet) in the Arab world, 

Outraged Movement in Europe and Occupy Wall Street Movement in the USA. These 

analyzes clearly show the role of digital information technologies, ways of coordinating 

activities with the use of digital tools and the nature of virtual leadership. 
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„Invisible hand of effectiveness” - is effectiveness an 
invisible power or a tool devised by managers 

Dr Marek Arszulowicz 

Towarzystwo Naukowe Prakseologii 

Abstract: 

The paper describes effectiveness from three perspectives: personal, organizational, and 

societal to support an argument of its dual nature. From the perspective of a single act 

of a single actor effectiveness can and should be considered as a gauging tool for 

achieving desired effects. However, in the market where various actors, hence various 

strength of effectiveness meets, effectiveness seems to be a subject of the evolutionary 

laws where the stronger wins. The paper points out also the problem of super effective 

organizations which, if not for the state laws that limit their influence, would dominate 

the whole market eliminating competition. It also argues that the alternative way of 

measuring effectiveness should be that of using one’s potential and that business schools 

should teach effectiveness both as a process of achieving goals but also as reliance in 

times of crisis.  

Key words: Effectiveness, super effective companies, resilience, Kotarbinski, 

praxeology, invisible hand  

Introduction 

The main purpose of this study is to develop an understanding of effectiveness by answering 

the question: is effectiveness an invisible power that rules human behaviour regardless of who 

performs an action or where it is performed or is it a tool devised by a human mind to measure 

an effort in achieving goals. This paper investigates understanding of effectiveness on three 

levels: personal, organizational, and societal. Since effectiveness is the core of human action it 

is assumed that any human being will use all possible and available tools to achieve one 

common basic goal - survival through adjustment.  

The paper argues that effectiveness is influenced by different forces exerted by various market 

actors.  It goes on to argue that effectiveness is a power that guides human actions and 

frequently a doer inadvertently succumbs to this power because to be effective is a default mode 

of every action. Acting in a group, congregation, or society, where various and opposite/hostile 
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goals are confronted, there must be a clash of various powers. As if one effectiveness would be 

more powerful than others.  

It also illustrates effectiveness as a form of communication between people - an acting man is 

seen as a cog in a machine and the effectiveness of that cog describes their utility.  On the 

organizational level it is the institution that decides how effective or ineffective each of its 

members is 

The main idea behind Kotarbiński’s action theory is the significance of the philosophical 

investigations of the general conditions of effectiveness, efficiency, and economy of intentional 

actions. This paper investigates effectiveness on three levels and concludes by suggesting that 

on all of them- ‘effective’ means using potential and should be gauged on a spectrum since utter 

goal achievement is a rarity.    

One effectiveness or many 

When Adam Smith introduced his theory on division of labour that laid foundations for the 

social system in which he assumed the economy will grow if each and every member will 

pursue to achieve personal goals,  he coined the phrase ‘invisible hand’ to describe the 

unobservable market force that helps the demand and supply of goods in a free market to reach 

equilibrium automatically, "and he is in this, as in many other cases, led by an invisible hand to 

promote an end which was no part of his intention." (Smith:2013) By introducing into the theory 

an abstract agent to explain the system of exchange that can normally be depicted with numbers, 

graphs, logic, analysis or simple and complex mathematical formula, he intuitively drew 

attention to the fact that people act within the environment of intricate and invisible 

connections.  

What Smith bypassed without explanation is effectiveness of actions. On several occasions he 

uses the word ‘dexterity’ which, judging by the broad spectrum of its meaning, describes what 

seems to be the core of praxiological endeavour – study of human action. Effectiveness is used 

in various disciplines: physics, mathematics, heat transfer, medicine, computer interactions, 

military, and management. Without going into details, the common understanding of 

effectiveness is as follow: the capability of producing a desired result or output. Kotarbinski 

writes (1972): ‘In short, practical evaluation, i.e. efficacious one, comes down to the question 

of effectiveness and economy of action. What are effective acts? Those which lead to a chosen 

goal’. 
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What seems to be problematic is whose goals are to be achieved when various actors act in a 

society? When car, clothes, electronic equipment companies shorten life cycles of their products 

to achieve a goal of higher sales, environmentalists want to achieve a goal that seems to be the 

opposite - protect the environment by lowering sales. A company X wants to sell as much sugar 

containing products as possible by targeting children, but parents of those children want to 

minimize sugar consumption. John reduces energy consumption in his household to save money 

but at the same time his energy supplier increases energy prices. A company pushes its 

employees to achieve a goal, but Robert does not feel like working today because of personal 

reasons and is realizing his goal of finding consolation by chatting with friends. All goals can 

be ethically justified.  

There seems to be a conflict of various kinds of ‘effectiveness’ where one can exclude the other. 

Without a social context effectiveness can be described from an analytical perspective; 

analysing thoroughly each actor, relationships and definition. But would that approach explain 

effectiveness in the social arena with various actors or would we need a different perspective, 

different tools, different gauging means? And the ultimate question remains unanswered: Is 

there one effectiveness or many?  

Personal effectiveness 

From the micromanagement perspective effectiveness describes an action whose aim is to 

eliminate the gap between a goal and its realization. All goals are purely theoretical and abstract 

entities that describe a desired32 state and are created in the mind of an actor. None other but 

actor’s goal is to be achieved with the means and tools available. The relationship between a 

goal, an abstract, and an end result, a measurable achievement, is the source of various internal 

relationships such as: need for a goal, available resources, time, skills and abilities, 

methodology, control, satisfaction.  

Regardless of the intricate nature of these relationships, they are constantly evaluated and 

calculated in the mind of an actor. Due to changes in one of the variables, it is still possible to 

either raise or lower expectations which lead to a goal adjustment. The main goal does not have 

to be achieved in order to describe an action as effective. It is enough that other goals are 

                                                 

32  Needs and Desires from a praxiological perspective are addressed by Timo Airaksinen in his article ‘Trouble 

with Success’ in Praxiological Essays, 2018 
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reached that make it easier to achieve or realize the main goal [Bieniok, 2003, s. 82]. 

Effectiveness can be then measured as the extent to which the goal has been reached 

[Zieleniewski, 1974, s. 20]. 

Effectiveness with regards to a human action [Hendzel, 1998, s. 85; Cabała, 2007a, s. 9; Cabała, 

2007b, s. 32–56; Szafrański, 2003, s. 23] is described as ‘one’s ability to perform certain 

actions’  [Doroszewski, 1963, t. 8, s. 628] and equally applies to a body and mind. Effectiveness 

applies to any human action regardless of its reason and goal. [Machnik, 2002; Łasiński, 2003; 

Panfil, 2006; Trysła, 1997]. As a complex entity there are various measuring criteria: 

effectiveness, usefulness, efficacy33. 

On a personal level the same actor sets a goal, acts, and evaluates the process with regards to 

personal needs and desires. The goal is set to change a current state into a better one, the act is 

set in a timeframe, available resources are well established, the end goal is either accepted or 

rejected. Should the goal be such that eliminates social interaction, the probability of achieving 

it is high, e.g. John wants to make a sandwich with ingredients available in the kitchen.  

Effectiveness from an organization’s point of view 

It is enough, however, when two actors cooperate towards one goal, that their cooperation can 

be described as organization. Kotarbinski’s concept of organization is as follows: ‘a certain 

kind of totality with regards to the relationship between its own elements, such a totality, in 

which all parts cooperate to the contribute the  wellbeing of the whole’  (Kotarbiński 2000: 49). 

The same principle applies to a simple and complex organization. Providing that an 

organization realizes its own goals it relies utterly on its members that act within certain 

structures.  

To understand more about the structure of an effective organization and the connection to 

productivity, Right Management conducted a global study of nearly 29,000 employees from 

ten major industry sectors in 15 countries in the Americas, Europe and Asia Pacific34. The 

purpose of the study aimed at discovering which components contribute most to organizational 

effectiveness. As the results of the study uncovered, to create organizational effectiveness and 

                                                 

33 Anna Mazurkiewicz provides theoretical descriptions of praxiological effectiveness in ‘Sprawnosc dzialania - 

interpretacja teoretyczna pojec. 

34 The research has been presented in Right Mamagement A Manpower Comapny report ‘Organizational 

Effectiveness. Discovering How To Make It Happen’ 2010 
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ensure sustainability, business leaders need to focus their attention on aligning their people, the 

systems, the structure and roles with the organization’s strategy, while engaging their 

employees with their jobs and with the organization.  

Organizational effectiveness is thus derived from a complex system of elements, each of which 

if taken separately cannot guarantee success and only cooperation of all of them can lead to 

effectiveness improvement. That conclusion leads to three questions: how to accurately 

measure effectiveness; what better enhances effectiveness - cooperation or competition; who is 

responsible if the company fails to achieve its goals? These questions have been the subject of 

such intense study that it led to establishing separate subcategories of managerial studies.   

Not only reduction of waste - a paradigm of effectiveness - is in the focus of management, but 

also intangible assets such as the attitude of people, their wellbeing, stress level, cooperation 

between actors, alignment. The science of management noticed that well motivated and 

properly treated workers can be engaged more hence are more effective. Effectiveness from an 

organization’s point of view might lead to a paradox - employees can be both the source of 

effectiveness and ineffectiveness at any given moment. At this level the attribute of 

effectiveness as an inherent power for survival is made void. Effectiveness changes into a tool 

that, if inappropriately used, can lead to abuse. What further complicates the issue is the fact 

that organizational culture as seen by Kozminski (1998, 155) analysing Shein (1990) that is: 

relationship between an organization and the environment, human nature, relationships between 

people and events, motivation may or may not influence company’s effectiveness as they are 

frequently unconscious. Equally effective can be an organization with a Darwinian style 

corporate culture and that with very effective work - life balance style.  

As company’s effectiveness has been reduced to managing people, human resources 

departments focus on how to develop the full potential of each and every employee, hence 

activities such as talent management, stress management, work life balance, formal and 

informal recognition, a system of rewards and punishments have been introduced.  By doing 

so, the company tries to overtake the invisible hand of effectiveness and steer it for its own 

purposes as if overtaking the inner, personal drive of effectiveness. People are then motivated 

to be more effective in order to win the competition. What really needs to be aligned is the 

personal drive for effectiveness with company’s goals.  
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Effective society. 

As far as effectiveness seems to be more tangible on a persona and company level it seems to 

be a slipper subject in terms of society. A man can be effective in his own private eyes (I worked 

a lot) but ineffective from the perspective of an employer (no results). A man can be effective 

towards a society by contributing development or ineffective by contributing loss (criminals, 

pensioners, babies). A man can be effective towards the government by buying alcoholic drinks 

and tobacco and by doing so increasing tax revenue but ineffective when he goes to a hospital 

for cancer treatment in the aftermath of tobacco and alcohol excessive consumption.  

It seems that the history of human action in business is a constant search for the proper 

description of the relationship between a single human being, society and government. All 

market systems describe and ascribe a role of a man in society with regards to others. By doing 

so they seem to be dictating whose goals are more important, that of a man, an 

institution/organization or a society. Two opposing systems, communism and capitalism, have 

been in such a strong conflict that it led to political division of the world.  

When Kotarbinski introduced an idea of ‘dobra robota’ he certainly wished to apply the rules 

of decent labour in all areas of the society that needed to improve and develop after wounds 

inflicted during the war. He wanted to improve effectiveness of all institutions. In order to 

improve work ethic Kotarbinski’s motto of ‘decent work’ was being developed (Kotarbiński 

1968); its aim was to shape the mentality of the society towards the ‘exact and conscientious 

work’ (Zieleniewski 1965: 198). 

Though Kotarbinski created his system nearly a hundred years ago, the need for ‘decent work’ 

has not changed much. Constant economic development generates new problems, new attitudes 

and new solutions to the theory of human action and social interaction. Masiukiewicz (2018) 

describes new areas of Praxiological Research pointing out the following segments of public 

life: regulatory Processes in Economy versus Compliance; Risk Management Efficiency, 

parallel digital economy, sharing economy, decisions and managers’ responsibility with the list 

of problems that need to be addressed.  Two of them seem to be of crucial importance: how to 

manage huge corporations, how to make decisions in an effective and efficient manner, and the 

second; how to improve ethics level in managing those corporations. All in the context of shared 

economy and proper understanding managers’ responsibility.  

Establishing the need for high work ethic as a paradigm for an effective society, the following 

questions naturally arise: what does it mean an ‘effective’ society, how to measure society's 



47 

 

effectiveness, who sets goals, who controls them, what organizational tools can be used in 

shaping society's attitude? And finally, can effectiveness be learned? At the basic level, where 

effectiveness is considered to be a power aimed at survival (and that applies to any environment) 

there seems to be no need to learn survival skills as everybody is born with them. Additionally, 

every action is inherently aimed at effectiveness. However, effectiveness understood as an 

improvement of one’s potential can and should be learned as its main function is to acquire new 

skills and develop abilities that lead to enhance one’s power in achieving goals through 

becoming better at mastering certain activities.  

Business schools and MBA programmes offered by universities worldwide want to effectively 

teach effective managers at an academic level. Invariably management has become a science 

whose main objective it to make organizations more effective. Business consultancy is so well 

developed that it becomes an industry on its own with a detailed segmentation of the market. 

Project managers are expected to work in accordance with certain methodology of which the 

most popular in the UK is the Prince2. In the US the Malcolm Baldrige National Quality Award 

(MBNQA) is an award established by the U.S. Congress in 1987 to raise awareness of quality 

management and recognize U.S. companies that have implemented successful quality 

management systems. The award is the nation's highest presidential honour for performance 

excellence. Three MBNQA awards can be given annually in six categories: manufacturing, 

service company, small business, education, healthcare, non-profit. Effectiveness of similar 

social ideas is also materialized in social responsibility by creating equal conditions for minors, 

handicapped, pensioners. Would that nation be most effective whose citizens are the happiest 

or the nation whose citizens who are the most resilient in the face of a catastrophe?   

Superefficient businesses create the potential for social disorder by unequally bestowing market 

power on the most-effective competitors and eliminating weaker actors. To counterbalance 

unrestricted efficiency governments, introduce antitrust laws to curb the impact of super-

efficient market players forcing them to adjust to a Gaussian distribution rather than to Pareto’s 

(Martin, 2019). But even if the market had not been regulated too much concentration of power 

by one company can and eventually always does lead to a catastrophe. Super-efficient 

enterprises pose a threat to a steady growth of all society members. But the crises do not occur 

according to anyone’s plan - they seem to be obeying gravitational law, as if an invisible hand 

of effectiveness equalizes chances of all market players.  



48 

 

Rules of effectiveness 

Should it be possible to fully understand and describe effectiveness none of the praxiological 

efforts in understanding human action would be justified. But effectiveness might be for 

management a paradox just as Newtonian and Einsteinian physics are to each other, where 

different rules apply to describe small and large objects.   

Effectiveness as a tool always aims at evaluating the effort of an actor who receives goals 

created beyond his mind. Effectiveness as a power means that there is a constant conflict of 

effectiveness elaborated by organizations in the social arena where one is more effective than 

the other. The ultimate goal of effectiveness always aims at survival at all costs. Effectiveness 

is inherent - once a goal has been brought to life an actor is inherently programmed to achieve 

that goal. Moreover, even if the goal is not reached the action is still effective because secondary 

goals are achieved on a continuum of becoming. As Steer writes: ‘the process model does not 

specify criteria for effectiveness; instead, it focuses on the process of becoming effective. The 

model incorporates various aspects of the goal model and systems model and introduces a third 

aspect—the link between individual behaviour and organization performance. Based on this 

approach, the concept of organizational effectiveness is best understood in terms of a 

continuous process rather than an end state’ (Steers, 1976). 

Effectiveness has its own life cycles and its own gravity; too much concentration of power by 

one actor will inevitably lead to a market catastrophe. Equally companies are liable to life cycles 

of customer’s demands and expectations. There seem to be two extreme points for company’s 

effectiveness which independently call for mastering two sets of skills: resilience when a 

company collapses, and market domination when a company controls the market. Within these 

limits companies usually adjust to changing environment. This attitude is expressed by 

innovation.  

Effectiveness is based on developing one's potential, be it a person, company, organization, or 

a society. To enhance that development various stimuli are needed. Would creating some 

obstacles rather than eliminating them, lead to more effective results? Society is no different 

than a commercial entity in managing human capital, talent and potential, and since 

effectiveness is always with regards to something, proper variables need to be named. 

Effectiveness is a rarity where a perfect combination of factors need to take place 

simultaneously.  
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Conclusion 

The paper analysed effectiveness from three different perspectives: personal, organizational, 

national. One of the more interesting findings that emerge from this study is that effectiveness 

is of dual nature. On a private and organizational level, it is a tool that measures an actor’s 

effort, however, on a societal level, effectiveness is invariably forged through a clash of 

conflicting powers and is a subject of life cycle rules. The author proposes to see effectiveness 

as an act of unlocking potential on a continuum of becoming. That philosophy applies to 

effectiveness described on three discussed levels. The simple fact that the more complex 

organization includes more variables in the process of achieving a goal, makes it difficult to set 

a general assessment tool for all organizations as well as to create a concrete formula for 

effectiveness. Would it suggest that effectiveness has its own life - that it is steered with an 

‘invisible hand’ that inevitably leads to a goal achievement. Practical implications of the paper 

can lead to understanding effectiveness as unlocking potential of a person, organization, or 

society that can be translated into company’s policy of talent management, organizational 

culture, work – life balance, social responsibility, innovations, leadership, goal setting. 

Paradoxically one of the more serious problems of effectiveness is the fact that some of the 

companies became super effective. To prevent them from overtaking market power 

governments must regulate their activities to protect weaker players as well as to  avoid a social 

catastrophe. That would implicate that business education in itself has proven to be very 

effective.  
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Streszczenie 

Unia Europejska (UE) Traktatem z Maastricht z 1992 r. ustanowiła Unię Gospodarczą i 

Walutową (UGW), którą definiuje się jako proces prowadzący do jednolitej waluty euro 

(single currency, the euro) i jednolitej polityki pieniężnej, a także do ścisłej koordynacji 

polityk gospodarczych państw członkowskich UE. Utworzony został Europejski 

System Banków Centralnych (ESBC) i Europejski Bank Centralny (EBC). ESBC 

złożony jest z EBC i narodowych banków centralnych wszystkich państw 

członkowskich UE. 

W tym kontekście w artykule rozważa się złożone kwestie celów, organizacji i zadań 

EBC i szerzej – ESBC i ich organów decyzyjnych, a także istotne zagadnienia systemu 

finansowego i polityki pieniężnej EBC oraz unii bankowej. 

Głównym celem EBC jest utrzymanie stabilności cen. A jego zadania polegają na 

określaniu i realizacji polityki pieniężnej UE, przeprowadzaniu operacji walutowych, 

utrzymywaniu i zarządzaniu oficjalnymi rezerwami walutowymi państw 

członkowskich oraz na popieraniu sprawnego funkcjonowania systemów płatniczych. 

Idzie tu również o przyczynianie się do należytego wykonywania polityk 

prowadzonych przez właściwe władze w odniesieniu do nadzoru ostrożnościowego nad 

instytucjami kredytowymi, głównie bankami. EBC spełnia także funkcje doradcze 

wobec właściwych instytucji lub organów UE, w szczególności Komisji Europejskiej 

(KE) i Rady (UE). 

Określona została traktatowo główna zasada funkcjonowania ESBC i EBC – zasada 

niezależności. 

Każde państwo członkowskie UE zapewnia zgodność swojego ustawodawstwa 

narodowego, w tym statutu narodowego banku centralnego, z Traktatami i Statutem 

ESBC i EBC. EBC ma osobowość prawną. 

Organami decyzyjnymi EBC są: Rada Prezesów/Gubernatorów (Governing Council), 

Zarząd (Executive Board) i Rada Ogólna (General Council). Rada Prezesów ustala 

politykę pieniężną i podejmuje decyzje w sprawie pośrednich celów pieniężnych, 

podstawowych stóp procentowych oraz wielkości rezerw obowiązkowych i innych w 

Eurosystemie, złożonym w EBC i narodowych banków centralnych państw 

członkowskich UE, których walutą jest euro. 

Kapitał EBC jest tworzony i obejmowany zasadniczo przez jego subskrypcję, do której 

uprawnione są wyłącznie narodowe banki centralne wszystkich państw członkowskich 

UE. Kapitał jest subskrybowany zgodnie z ustalonym kluczem. EBC jest wyposażony 

przez narodowe banki centralne nie tylko w kapitał subskrybowany, ale również w 
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rezerwowe aktywa walutowe inne niż waluty państw członkowskich (a także innego 

rodzaju aktywa), do kwoty stanowiącej równowartość 50 mld EUR. Kapitał może być 

podwyższony nie tylko poprzez subskrypcję, ale także przez wpłaty z zysku netto. 

Właściwymi organami w przedmiocie kapitału EBC są Rada (UE) i Rada Prezesów. 

Zysk netto EBC jest dzielony w następującym sposób: a) suma określona przez Radę 

Prezesów, która nie może przekroczyć 20 proc. zysku netto, jest przekazywana na 

ogólny fundusz rezerwowy ograniczony do 100 proc. kapitału, a pozostały zysk netto 

dzieli się między udziałowcami EBC proporcjonalnie do ich wpłaconych udziałów w 

kapitale. Straty poniesione przez EBC mogą być pokrywane z ogólnego funduszu 

rezerwowego EBC i, jeśli jest to konieczne, również z dochodów pieniężnych 

osiąganych przez narodowe banki centralne strefy euro w wyniku realizowania zadań 

polityki pieniężnej ESBC. Subskrybowany kapitał EBC według stanu na dzień 

31.12.2017 r. wyniósł 10.825,0 mln EUR, a zysk netto za rok obrotowy 2017 1.274,7 

mln EUR, przy sumie bilansowej na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszącej 414.162,4 

mln EUR. 

EBC uchwala rozporządzenia konieczne do wykonania zadań określonych w Traktatach 

i aktach Rady (UE), podejmuje decyzje oraz wydaje zalecenia i opinie. 

Zmiana Statutu ESBC i EBC może dokonywać się w różnych procedurach w zależności 

od przedmiotu zmiany. W tym zakresie zaangażowanych może być kilka instytucji – 

EBC, KE, Rada (UE), Parlament Europejski (PE) i Rada Europejska (RE).  

Niezależność EBC rozumiana szerzej niż określona w Traktacie z Maastricht z 1992 r. 

i Traktacie Lizbońskim z 2007 r. jest ograniczona przez daleko idące kompetencje 

organu wykonawczego – KE i organów ustawodawczych – Rady (UE) i PE.  

Analiza postanowień Traktatów i Statutu ESBC i EBC pozwala stwierdzić, że status 

Eurosystemu jest przeregulowany z powodu wielości instytucji i organów decyzyjnych 

oraz wielości i złożoności różnych procedur stanowienia prawa bankowego i innych 

aktów normatywnych czy podejmowania decyzji zarządczych. To wszystko utrudnia i 

spowalnia realizację przez EBC i innych uczestników Eurosystemu celów i zadań ich 

polityk pieniężnych. 

EBC ma również określone zadania w zakresie nadzoru ostrożnościowego nad 

instytucjami kredytowymi (głównie bankami). Idzie tu o funkcjonowanie unii 

bankowej, a w szczególności Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego. 

KE poszukując sposobów zmniejszenia ubytku w dochodach budżetu UE, który 

powstanie wskutek wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE (brexitu) w 2019 r., 

rozważa projekt regulacji zakładający kierowanie przez EBC bezpośrednio do budżetu 

UE wszystkich dochodów należnych dotychczas 19 narodowym bankom centralnym 

strefy euro z tytułu emisji banknotów euro, a ściślej – renty z monopolu emisyjnego 

przysługującego EBC, tzw. senioratu (ang. seigniorage). Według szacunków KE 

dochody z tego tytułu mogłyby w perspektywie finansowej 2021 – 2027 wynieść 56 

mld EUR35 i zasilać odpowiednio kolejne budżety UE w tym okresie. Wspomniany 

projekt regulacji stanowi próbę ograniczenia niezależności finansowej EBC i banków 

centralnych państw strefy euro. 

W strefie euro dwa główne wskaźniki makroekonomiczne za 2017 r. przedstawiają się 

następująco: średnia inflacja ogółem 1,5 proc., a wzrost PKB 2,5 proc., co oznacza 

wzrost gospodarczy na pograniczu stagnacji. 

                                                 

35 https://parkiet.com/Gospodarka-Swiat/303299993-Komisja-Europejska-chce-przejąć-zyski-EBC-na-zatkanie-

dziury-budżetowej.html 
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Ocena statusu EBC i jego polityki pieniężnej pozwala na sformułowanie zasadniczego 

dla perspektyw rozwojowych strefy euro wniosku: niezbędne jest przeprowadzenie 

deregulacji oraz zdecydowane ograniczenie czy wyeliminowanie nieadekwatności celu 

inflacyjnego i poziomu stóp procentowych ustalanych przez EBC do sytuacji 

gospodarczej i finansowej różnych grup państw – uczestników strefy euro i całej UE, 

szczególnie tych o niższym poziomie rozwoju gospodarczego i silnie zadłużonych, oraz 

do ich potrzeb rozwojowych – stabilizacji makroekonomicznej i finansowej oraz 

wzrostu konkurencyjności w skali UE i w szerszym zakresie. 

Słowa kluczowe: Unia Europejska, Rada (Unii Europejskiej), Komisja Europejska, 

Unia Gospodarcza i Walutowa, Traktat Lizboński, polityka pieniężna, Europejski 

System Banków Centralnych, Europejski Bank Centralny, jednolita waluta euro (single 

currency, the euro), strefa euro, derogacja,kapitał, zysk netto, Rada 

Prezesów/Gubernatorów, Eurosystem, Eurogrupa, unia bankowa, polityka pieniężna. 

Wstęp 

Europejski Bank Centralny jest najważniejszym instytucjonalnym elementem Unii 

Gospodarczej i Walutowej (Economic and Monetary Union), którą definiuje się jako proces 

prowadzący do jednolitej waluty euro i jednolitej polityki pieniężnej, a także do ścisłej 

koordynacji polityk gospodarczych państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Wiedza o EBC wielu środowisk społecznych, w tym ekonomistów, menedżerów 

i przedsiębiorców, jest niepełna, powierzchowna i wymaga uzupełnienia o istotne i złożone 

kwestie jego organizacji, kompetencji, systemu finansowego i polityki pieniężnej oraz unii 

bankowej. I właśnie te aspekty statusu EBC i jego organów decyzyjnych w szerszym kontekście 

unijnej bankowości centralnej są przedmiotem artykułu. 

Celem artykułu jest przedstawienie, charakterystyka i ocena dziesięciu grup zagadnień, takich 

jak: 

1. geneza UGW i ESBC; 

2. cele, zadania i funkcje ESBC; 

3. zasady organizacji ESBC; 

4. organy decyzyjne EBC i ich obowiązki; 

5. rezerwy obowiązkowe i operacje EBC; 

6. kapitał EBC, klucz subskrypcji kapitału, rezerwy walutowe, podział zysku netto 

i pokrywanie strat; 

7. sprawozdania finansowe i kontrola rachunków EBC; 

8. akty prawne, kontrola sądowa i zmiana Statutu ESBC i EBC; 

9. unia bankowa; 

10. polityka pieniężna. 
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W analizach i ocenach uwzględniono literaturę naukową przedmiotu, akty prawne UE i inne 

źródła. Artykuł zawiera wnioski wynikające z przeprowadzonych charakterystyk, analiz i ocen 

zasad funkcjonowania oraz polityki pieniężnej EBC jako głównego ogniwa ESBC. 

 

1. Geneza UGW i ESBC 

Podstawą prawną UGW oraz ESBC, w tym EBC, są: Traktat o Unii Europejskiej z 1992 r., 

zwany Traktatem z Maastricht36, oraz Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej z 2007 r., 

zwany Traktatem Lizbońskim37. „Unia ustanawia unię gospodarczą i walutową, której walutą 

jest euro” – stanowi art. 3. ust. 4 Traktatu z Maastricht38. Integralną częścią obu tych traktatów 

jest, załączony w formie protokołu (nr 4), Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych 

i Europejskiego Banku Centralnego. 

Państwa członkowskie UE, które przyjęły jednolitą walutę euro, tworzą strefę euro (euro zone, 

euro area) definiowaną jako jednolity obszar walutowy, w którym jednolita polityka pieniężna 

jest prowadzona przez Europejski System Banków Centralnych i na podstawie jego 

upoważnienia39. 

Traktat z Maastricht określił trzy etapy tworzenia UGW. Zadaniem I etapu (1 lipca 1990 r. – 

31 grudnia 1993 r.) było: 

− utworzenie na terytorium UE jednolitego rynku wewnętrznego opartego na czterech 

fundamentalnych swobodach dotyczących przepływu czynników produkcji – towarów, 

usług, kapitału i osób; 

− zacieśnienie współpracy między bankami centralnymi państw członkowskich UE; 

− wzmocnienie koordynacji polityk gospodarczych państw członkowskich. 

                                                 

36 Traktat z Maastricht został zawarty 7 lutego 1992 r., a wszedł w życie 1 października 1993 r. Pierwotna nazwa: 

Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. WE C 235 z 24.12.2002). 

37 Traktat Lizboński został zawarty 13 grudnia 2007 r., a wszedł w życie 1 grudnia 2009 r. Oficjalna nazwa Traktatu 

Lizbońskiego: Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę 

Europejską. 

38 Treść Traktatu z Maastricht i Traktatu Lizbońskiego według wersji skonsolidowanych Urzędu Publikacji Unii 

Europejskiej, Luksemburg 2010. 

39 H.K. Scheller, The European Central Bank. History, Role and Functions, European Central Bank, Frankfurt am 

Main 2006, s. 209. 
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Etap II (1 stycznia 1994 r. – 31 grudnia 1998 r.) zakładał spełnienie przez państwa 

członkowskie UE zestawu sprecyzowanych kryteriów konwergencji40 nominalnej 

(makroekonomicznej) i prawnej (dotyczącej bankowości centralnej) jako warunku 

zakwalifikowania się do etapu III UGW, a także utworzenie podstawowych instytucji i struktur 

organizacyjnych UGW, w tym Europejskiego Instytutu Walutowego jako zalążka EBC. Już w 

grudniu 1995 r. RE41 podczas szczytu w Madrycie określiła zasady wprowadzania jednolitej 

waluty europejskiej – ramy czasowe, środki, podział kompetencji na poziomie unijnym oraz 

nazwę waluty euro (i jej podział na 100 eurocentów). 

Zgodnie z Traktatem z Maastricht, w końcowym III etapie przygotowania do utworzenia UGW, 

z dniem 1 stycznia 1999 r. przestał istnieć Europejski System Walutowy  (ESW), utworzony 

przez państwa członkowskie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) w 1979 r. Dwa 

zasadnicze filary ESW to: mechanizm kursu wymiennego (Exchange Rate Mechanism – ERM) 

i europejska jednostka pieniężna ECU (European Currency Unit) jako zalążek przyszłej 

jednolitej waluty. Rozpoczął działalność statutową Europejski System Banków Centralnych 

(ESBC), w tym EBC, którego zadaniem jest prowadzenie jednolitej polityki pieniężnej. 

Nastąpiło niezwłoczne i nieodwołalne usztywnienie kursów wymiany walut narodowych na 

jednolitą walutę euro oraz wprowadzenie euro do obiegu – początkowo tylko bezgotówkowego, 

a od 1 stycznia 2002 r. również gotówkowego. ECU zostało wymienione na euro w stosunku 

1:1. Zmieniono ERM. Zaczął obowiązywać ERM II jako mechanizm stałych, 

dostosowywanych kursów walut narodowych państw członkowskich UE, które nie przyjęły 

waluty euro, z ustalonym kursem centralnym i standardowym pasmem wahań +/-15%. 

Podstawą ERM II jest wielostronna umowa zawarta między państwami członkowskimi UE, 

państwami członkowskimi strefy euro i EBC. Decyzje co do kursów centralnych podejmowane 

są w procedurze wzajemnego uzgodnienia między uczestnikami mechanizmu, w tym EBC.  

W celu wspierania uzasadnionych interwencji na krańcach pasma wahań kursowych utworzono 

instytucję finansowania na bardzo krótki termin (Very Short-Term Financing Facility – 

VSTFF). Uczestnicy mechanizmu ERM II, w tym EBC, mogą inicjować poufną procedurę 

zmiany dostosowawczej kursów centralnych walut narodowych. 

                                                 

40 Konwergencja (ang. covergence) – zbliżenie. 

41 „Rada Europejska nadaje Unii impulsy niezbędne do rozwoju i określa ogólne kierunki i priorytety polityczne. 

Rada Europejska nie pełni funkcji prawodawczej” – stanowi art. 15 ust. 1 Traktatu z Maastricht. „W skład Rady 

Europejskiej wchodzą szefowie państw lub rządów państw członkowskich Unii Europejskiej, jak również jej 

przewodniczący oraz przewodniczący Komisji Europejskiej” - stanowi art. 15 ust. 2 Traktatu z Maastricht. Rada 

Europejska podejmuje decyzję w drodze konsensusu. 
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W pierwszej kolejności do etapu III UGW (strefy euro) zostało zakwalifikowanych 

i przystąpiło 11 państw członkowskich UE: Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Hiszpania, 

Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia i Włochy, a w roku 2001 przystąpiła 

Grecja. 

Należy wyraźnie podkreślić, że datę 1 stycznia 2002 r., kiedy to wprowadzono do obiegu 

gotówkowego jednolitą walutę euro, uznaje się za datę zakończenia etapu III przygotowania i 

utworzenia kompletnej unii walutowej. Do powstałej już strefy euro przystąpiły niektóre inne 

państwa członkowskie UE. 

Zgodnie z Traktatem z Maastricht/Traktatem Lizbońskim inne państwa członkowskie UE 

(spoza strefy euro) mają status państw z derogacją42 lub klauzulą opt-out43. 

W prawie UE derogacja oznacza wyłączenie (bezterminowe) państwa członkowskiego z 

obowiązku spełniania części (specjalnie wynegocjowanej) zobowiązań wynikających 

ze stosowania prawa Unii. Państwo posiadające klauzulę opt-out nie bierze udziału w III etapie 

UGW, co oznacza, że ma ono prawo dokonania wyboru, czy zamierza przyjąć euro, czy 

pozostawać przy własnej narodowej walucie. Zjednoczone Królestwo i Dania mają status 

państw z klauzulą opt-out. Mogą więc one samodzielnie decydować, czy i kiedy przyjmą 

jednolitą walutę euro. Państwa te nie deklarują zamiaru przyjęcia waluty euro, a Zjednoczone 

Królestwo jest w trakcie wystąpienia z UE – tzw. Brexitu. 

Państwa strefy euro, w oczekiwaniu na moment, w którym euro stanie się walutą wszystkich 

państw członkowskich UE, utworzyły Eurogrupę44. Ministrowie państw, których walutą jest 

euro, zbierają się na nieformalnych spotkaniach w celu przedyskutowania spraw związanych 

ze szczególnymi obowiązkami, jakie na nich ciążą w związku z jednolitą walutą. KE bierze 

udział w tych spotkaniach. EBC jest zapraszany do udziału w tych spotkaniach, które są 

przygotowywane przez przedstawicieli ministrów ds. finansów oraz przedstawicieli KE. W 

spotkaniach Eurogrupy mogą brać udział również przedstawiciele państw UE spoza strefy euro 

bez prawa głosowania. 

Traktat Lizboński, w celu zwiększenia skuteczności funkcjonowania rozszerzonej UE, zmienił 

instytucjonalne i ekonomiczne ramy UGW, w szczególności przez włączenie EBC do grupy 

                                                 

42 Derogacja (łac. derogatio) – uchylenie części normy prawnej i zastąpienie jej nową. 

43 Klauzula opt-out – klauzula nieprzystąpienia. 

44 Podstawą działania Eurogrupy są art. 137 Traktatu Lizbońskiego i Protokół (nr 14) w sprawie Eurogrupy, 

dołączony do tego Traktatu. 
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podstawowych instytucji UE – obok PE, RE, Rady (UE), KE, Trybunału Sprawiedliwości UE 

i Trybunału Obrachunkowego, wprowadzenie podstawy traktatowej dla Eurosystemu 

i Eurogrupy, modyfikację procedury przejścia ze stanu derogacji do stanu pełnego członkostwa 

w UGW oraz nadanie uprawnień KE do wydawania bezpośrednich ostrzeżeń państwom 

członkowskim w przypadku wystąpienia lub możliwości wystąpienia nadmiernego deficytu 

budżetowego.  

Rady (UE) nie należy mylić z Radą Europejską (RE). Rada (UE), zgodnie z art. 16 Traktatu z 

Maastricht, pełni wspólnie z Parlamentem Europejskim (PE) funkcję prawodawczą i 

budżetową. Pełni funkcję określania polityki i koordynacji zgodnie z warunkami 

przewidzianymi w traktatach. W skład Rady (UE) wchodzi jeden przedstawiciel szczebla 

ministerialnego z każdego państwa członkowskiego UE, upoważniony do zaciągania 

zobowiązań w imieniu rządu państwa członkowskiego, które reprezentuje, oraz do 

wykonywania prawa głosu. Rada (UE) zbiera się na posiedzenia w różnych składach, których 

wykaz ustanawiany jest przez RE. RE ustanawia również prezydencję składów Rady (UE). 

Za przygotowanie prac Rady (UE) odpowiada Komitet Stałych Przedstawicieli Rządów Państw 

Członkowskich UE. Rada (UE) obradująca w składzie ministrów właściwych do spraw 

ekonomicznych i finansowych państw członkowskich UE zwana jest Radą ECOFIN. 

Każde państwo członkowskie objęte derogacją traktuje swoją politykę kursową jako przedmiot 

wspólnego zainteresowania i uwzględnia doświadczenia zdobyte dzięki współpracy w ramach 

mechanizmu kursu wymiany walut ERM II (art. 142 Traktatu Lizbońskiego). 

Regulacje Traktatu z Maastricht/Traktatu Lizbońskiego oraz Statutu ESBC i EBC dotyczące 

bezpośredniego celu inflacyjnego EBC, tj. utrzymania stabilności cen i niskiej inflacji, 

inspirowane były koncepcją Edmunda S. Phelpsa, profesora Columbia University w Nowym 

Jorku, laureata Nagrody Nobla z 2006 r. Z koncepcji tej, opublikowanej w roku 196845, wynikał 

wniosek co do braku zamienności w długim okresie między inflacją a bezrobociem. Oznacza 

to, że bezcelowe jest stosowanie polityki pieniężnej do pobudzania koniunktury gospodarczej, 

a mandatem banku centralnego powinno być utrzymanie niskiej inflacji. Nadmierna 

restrykcyjność polityki pieniężnej przyczyniała się do stagnacji gospodarczej. Należy w tym 

kontekście zaznaczyć, że mandat Banku Rezerwy Federalnej (FED) jako banku centralnego 

                                                 

45 E.S. Phelps, Money-Wage Dynamics and Labour-Market Equilihrium, „Journal of Political Economy” 1968, 

Vol. 76, No. 4. 
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USA polega na dwóch równorzędnych celach: ograniczaniu inflacji oraz wspieraniu polityki 

wzrostu gospodarczego i pełnego zatrudnienia. 

2. Cele, zadania i funkcje ESBC 

ESBC i EBC zostały utworzone na mocy artykułu 8 Traktatu z Maastricht, a ich statut został 

określony w Protokole (nr 4) dołączonym do Traktatu z Maastricht  i Traktatu Lizbońskiego46. 

„Europejski Bank Centralny i narodowe banki centralne stanowią Europejski System Banków 

Centralnych (ESBC). Europejski Bank Centralny i narodowe banki centralne państw 

członkowskich, których walutą jest euro, tworzące Eurosystem, prowadzą politykę pieniężną 

Unii” – stanowi Traktat Lizboński47. 

Głównym celem ESBC jest, jak stanowi art. 127 ust. 1 Traktatu Lizbońskiego, „utrzymanie 

stabilności cen. Bez uszczerbku dla celu stabilności cen, ESBC wspiera ogólne polityki 

gospodarcze w Unii, mając na względzie przyczynianie się do osiągnięcia celów Unii (...). 

ESBC działa w poszanowaniu zasady otwartej gospodarki rynkowej z wolną konkurencją, 

sprzyjając efektywnej alokacji zasobów (…)”. W praktyce głównym celem ESBC jest 

utrzymanie inflacji na niskim i stabilnym poziomie. Za niski poziom uznaje się poziom nie 

wyższy niż 2 proc., ale około tej wielkości w średnim okresie. 

Podstawowe zadania ESBC polegają na48: określaniu i realizacji polityki pieniężnej Unii, 

przeprowadzaniu operacji walutowych, utrzymywaniu i zarządzaniu oficjalnymi rezerwami 

walutowymi państw członkowskich (bez uszczerbku dla utrzymywania i zarządzania przez 

rządy państw członkowskich walutowymi kapitałami obrotowymi) i popieraniu sprawnego 

funkcjonowania systemów płatniczych. 

Zadaniem ESBC jest również przyczynianie się do należytego wykonywania polityk 

prowadzonych przez właściwe władze w odniesieniu do nadzoru ostrożnościowego nad 

instytucjami kredytowymi (bankami i innymi) oraz do stabilności systemu finansowego. 

ESBC spełnia określone funkcje doradcze wobec właściwych instytucji lub organów Unii bądź 

władz państw członkowskich poprzez przedkładanie im opinii. W tym celu EBC jest 

                                                 

46 Dziennik Ustaw C 191 z 29.7.1992, str. 68. 

47 Art. 282 ust. 1 Traktatu Lizbońskiego z 13.12.2007 r. 

48 Art. 127 ust. 2 Traktatu Lizbońskiego. 
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konsultowany w sprawie każdego projektowanego aktu Unii w dziedzinach podlegających jego 

kompetencji, a przez władze państw członkowskich w sprawie każdego projektu regulacji w 

dziedzinach podlegających jego kompetencji, ale w granicach i na warunkach określonych 

przez Radę (UE). EBC jest w szczególności uprawniony do wyrażania opinii i udzielania 

konsultacji Radzie (UE), Komisji i właściwym organom państw członkowskich w sprawie 

zakresu i stosowania ustawodawstwa unijnego odnoszącego się do nadzoru ostrożnościowego 

nad instytucjami kredytowymi, jak i w do stabilności systemu finansowego. EBC wspomagany 

przez narodowe banki centralne gromadzi, tworzy i upowszechnia niezbędne informacje 

statystyczne, a także przyczynia się do harmonizacji reguł i praktyk w tym zakresie. EBC 

decyduje o sposobie reprezentacji ESBC w dziedzinie współpracy międzynarodowej związanej 

z powierzonymi mu zadaniami. Wspomniany Protokół (nr 4) stanowi, że EBC i, za jego zgodą, 

narodowe banki centralne mogą uczestniczyć w międzynarodowych instytucjach walutowych. 

3. Zasady organizacji ESBC 

Określona została traktatowo główna zasada funkcjonowania ESBC i EBC – zasada 

niezależności. Zgodnie z artykułem 130 Traktatu Lizbońskiego, „w wykonywaniu uprawnień 

oraz zadań i obowiązków, które zostały im powierzone Traktatami i Statutem ESBC i EBC, ani 

Europejski Bank Centralny, ani narodowy bank centralny, ani członek któregokolwiek z ich 

organów decyzyjnych nie zwraca się o instrukcje ani ich nie przyjmuje od instytucji, organów 

ani jednostek organizacyjnych Unii, rządów państw członkowskich, ani jakiegokolwiek innego 

organu. Instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii, jak również rządy państw 

członkowskich zobowiązują się szanować tę zasadę i nie dążyć do wywierania wpływu na 

członków organów decyzyjnych Europejskiego Banku Centralnego lub narodowych banków 

centralnych przy wykonywaniu ich zadań.” Identycznie niezależność definiuje Statut ESBC 

i EBC (w art. 7). 

W tym kontekście Traktat Lizboński stanowi również „że każde państwo członkowskie 

zapewnia zgodność swojego ustawodawstwa narodowego, w tym statutu narodowego banku 

centralnego, z Traktatami i Statutem ESBC i EBC” (art. 131). 

EBC na mocy postanowień traktatowych49  ma osobowość prawną, posiada w każdym z państw 

członkowskich zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych o najszerszym zakresie 

                                                 

49 Art. 282 ust. 3 Traktatu Lizbońskiego. 
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przyznanym przez ustawodawstwa narodowe osobom prawnym. Może on zwłaszcza nabywać 

i zbywać mienie ruchome i nieruchome oraz stawać przed sądem. 

EBC ma wyłączne prawo do upoważniania do emisji euro. Jest niezależny w wykonywaniu 

swoich uprawnień oraz w zarządzaniu swoimi finansami. Instytucje, organy i jednostki 

organizacyjne Unii oraz rządy państw członkowskich zobowiązane są szanować 

tę niezależność. Państwa członkowskie, których walutą nie jest euro, a także ich banki centralne 

zachowują swoje kompetencje w kwestiach pieniężnych. 

Państwami członkowskimi objętymi derogacją są te państwa, w odniesieniu do których Rada 

(UE) nie zdecydowała, że spełniają one warunki niezbędne do przyjęcia euro. Zatem do państw 

członkowskich objętych derogacją nie stosuje się takich postanowień, jak50: a) cele i zadania 

EBC; b) emisja euro; c) akty EBC; d) środki dotyczące używania euro; e) porozumienia 

walutowe i inne środki dotyczące polityki kursowej oraz f) mianowanie członków Zarządu 

EBC. 

4. Organy decyzyjne EBC i ich obowiązki 

ESBC jest kierowany przez organy decyzyjne EBC, którymi są: Rada Prezesów (Governing 

Council). Zarząd (Executive Board) i Rada Ogólna (General Council).  

Rada Prezesów EBC ustala politykę pieniężną i podejmuje decyzje w sprawach pośrednich 

celów pieniężnych, podstawowych stóp procentowych i wielkości rezerw w Eurosystemie oraz 

określa wytyczne do ich realizacji.  

Organem decyzyjnym EBC, który jest uprawniony do upoważniania narodowych banków 

centralnych do emisji euro, jest Rada Prezesów. Banknoty euro są jedynym legalnym środkiem 

płatniczym w Unii. Rada Prezesów wykonuje funkcje doradcze EBC. Rada Prezesów na 

wniosek Zarządu ustanawia warunki zatrudnienia personelu EBC. Rada Prezesów EBC składa 

się z członków Zarządu EBC i prezesów narodowych banków centralnych państw 

członkowskich, których walutą jest euro. Zbiera się 2 razy w miesiącu. 

Zarząd realizuje politykę pieniężną zgodnie z wytycznymi i postanowieniami Rady Prezesów 

oraz udziela niezbędnych instrukcji narodowym bankom centralnym państw członkowskich, 

których walutą jest euro. Zarząd odpowiada za bieżące sprawy EBC.  

                                                 

50 Art. 139 ust. 2 Traktatu Lizbońskiego. 
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Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa i czterech innych członków. Prezes, Wiceprezes i 

pozostali członkowie Zarządu są mianowani za wspólnym porozumieniem przez rządy państw 

członkowskich na szczeblu szefów państw lub rządów, na zalecenie Rady (UE) i po konsultacji 

z PE oraz Radą Prezesów spośród osób o uznanym autorytecie i doświadczeniu zawodowym w 

dziedzinie pieniądza lub bankowości. Posiedzenia Zarządu odbywają się raz w tygodniu. 

Prezes lub, w razie jego nieobecności, Wiceprezes przewodniczy Radzie Prezesów i Zarządowi 

EBC. Prezes lub osoba przez niego wyznaczona reprezentuje EBC na zewnątrz. Mandat Prezesa 

i innych członków zarządu trwa osiem lat i nie jest odnawialny. Członkami Zarządu mogą być 

tylko obywatele państw członkowskich Unii. 

Tak długo jak istnieją państwa członkowskie objęte derogacją Rada Ogólna EBC jest 

ukonstytuowana jako trzeci organ decyzyjny EBC. W tym kontekście EBC w odniesieniu 

do tych państw członkowskich umacnia współpracę między narodowymi bankami centralnymi 

w zakresie koordynacji ich polityk pieniężnych dla zapewnienia stabilności cen, instytucji 

i rynków finansowych, a także nadzoruje funkcjonowanie mechanizmu kursu wymiany walut 

(ERM II). 

Rada Ogólna EBC wspiera gromadzenie informacji statystycznych w celu realizacji zadań 

ESBC, działalność sprawozdawczą EBC oraz stosowanie przepisów dotyczących klucza 

subskrypcji kapitału EBC. Rada Ogólna wspiera również wszelkie przygotowania niezbędne 

do nieodwołalnego ustalenia kursów walut państw członkowskich objętych derogacją w 

odniesieniu do walut lub jednej waluty państw członkowskich nieobjętych derogacją, zgodnie 

z art. 140 ust. 3 Traktatu Lizbońskiego. Idzie tu głównie o określenie kursu, po jakim jednolita 

waluta euro (single currency, the euro) zastępuje walutę danego państwa członkowskiego. Rada 

Ogólna jest informowana przez Prezesa EBC o decyzjach podjętych przez Radę Prezesów. 

Rada Ogólna składa się z Prezesa i Wiceprezesa EBC oraz prezesów wszystkich narodowych 

banków centralnych państw członkowskich Unii. 

Przewodniczący Rady (UE) i członek Komisji Europejskiej mogą uczestniczyć 

w posiedzeniach Rady Ogólnej, ale bez prawa głosowania. 

W praktyce Rada Ogólna rozwiązuje przejściowe problemy związane z przyjęciem waluty 

euro. Jest więc ona organem łączącym i płaszczyzną współpracy EBC i narodowych banków 

centralnych państw członkowskich Unii, które przyjęły euro, i tych, które aplikują o przyjęcie 

tej jednolitej waluty. 
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Każde państwo członkowskie zapewnia zgodność swojego ustawodawstwa, w tym statutu 

narodowego banku centralnego, z Traktatem Lizbońskim i Statutem ESBC i EBC. Statuty 

narodowych banków centralnych powinny stanowić, że kadencja prezesa nie jest krótsza niż 

pięć lat. W Polsce kadencję prezesa banku centralnego (NBP) ustalono na 6 lat. 

Zgodnie ze Statutem ESBC i EBC, narodowe banki centralne są integralną częścią ESBC i 

działają zgodnie z wytycznymi i instrukcjami EBC. 

EBC opracowuje i publikuje co najmniej raz na kwartał sprawozdania z działalności ESBC, a 

skonsolidowane zestawienie finansowe jest publikowane co tydzień. Sprawozdanie roczne z 

działalności ESBC i w sprawie polityki pieniężnej za rok ubiegły i rok bieżący EBC kieruje do 

PE, Rady (UE) i KE, jak również do RE. 

EBC ma monopol emisyjny tzw. seniorat (ang. seigniorage) i osiąga z tego tytułu rentę 

emisyjną. Rada Prezesów EBC ma wyłączne prawo do upoważnienia do emisji banknotów 

w Unii. Banknoty takie mogą emitować EBC i narodowe banki centralne państw, których 

walutą jest euro. Banknoty emitowane przez EBC i narodowe banki centralne są jedynym 

legalnym środkiem płatniczym w państwach członkowskich, o których mowa wyżej. EBC 

osiąga z tytułu emisji banknotów euro znaczne dochody. 

5. Rezerwy obowiązkowe i operacje EBC 

W ramach realizowanych celów polityki pieniężnej EBC ma prawo żądać od instytucji 

kredytowych (banków i innych) ustanowionych w państwach członkowskich utrzymywania 

rezerw obowiązkowych na rachunkach w EBC, jak i w narodowych bankach centralnych. 

Rada (UE) ustala podstawę dla rezerw obowiązkowych oraz dopuszczalne maksymalne 

proporcje pomiędzy rezerwami a ich podstawami, a także stosowne sankcje w razie 

nieprzestrzegania tych zasad. Szczegółowe zasady obliczania i określania wymaganych rezerw 

obowiązkowych mogą być ustalane przez Radę Prezesów. 

EBC określa ogólne zasady dokonywania przez niego lub przez narodowe banki centralne 

operacji na otwartym rynku i operacji kredytowych. EBC i narodowe banki centralne państw 

członkowskich mogą w szczególności otwierać rachunki bankowe instytucjom kredytowym, 

organom publicznym i innym uczestnikom rynku oraz akceptować aktywa, w tym papiery 

wartościowe, na rachunku bieżącym jako zabezpieczenie. 
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Zgodnie z art. 123. ust. 1. Traktatu Lizbońskiego „zakazane jest udzielanie przez Europejski 

Bank Centralny lub banki centralne państw członkowskich, zwane dalej narodowymi bankami 

centralnymi, pożyczek na pokrycie deficytu lub jakichkolwiek innych kredytów instytucjom, 

organom lub jednostkom organizacyjnym Unii, rządom centralnym, władzom regionalnym, 

lokalnym lub innym władzom publicznym, innym instytucjom lub przedsiębiorstwom 

publicznym państw członkowskich, jak również nabywanie bezpośrednio od nich przez 

Europejski Bank Centralny lub narodowe banki centralne ich papierów dłużnych”. Powyższy 

zakaz nie dotyczy publicznych instytucji kredytowych, które, w ramach utrzymywania rezerw 

przez banki centralne, korzystają ze strony narodowych banków centralnych i EBC z takiego 

samego traktowania jak prywatne instytucje kredytowe. 

EBC i narodowe banki centralne mogą przeprowadzać operacje zewnętrzne, a to: 

1) ustanawiać stosunki z bankami centralnymi i instytucjami finansowymi innych krajów oraz 

z organizacjami międzynarodowymi; 2) nabywać i zbywać wszelkiego rodzaju rezerwowe 

aktywa walutowe i metale szlachetne, to jest papiery wartościowe i wszelkie inne aktywa 

wyrażone w walucie dowolnego państwa lub w jednostkach rachunkowych; 3) utrzymywać 

i zarządzać wyżej wymienionymi aktywami; 4) przeprowadzać wszelkiego typu operacje 

bankowe z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi, w tym operacje udzielania 

i zaciągania pożyczek. 

W lipcu 2018 r. Rada Prezesów EBC postanowiła, że podstawowe stopy procentowe, to jest 

stopy podstawowych operacji refinansowych oraz stopy procentowe kredytów i depozytów 

w EBC, pozostaną na niezmienionym poziomie – odpowiednio 0,00 proc., 0,25 proc. i -0,40 

proc., i tak długo, jak długo będzie to konieczne do zapewnienia dalszego trwałego zbliżania 

się inflacji do poziomu poniżej albo blisko 2 proc. w średnim okresie51. 

 

 

                                                 

51 Decyzje w sprawie polityki pieniężnej. Komunikat prasowy, Europejski Bank Centralny, 25.10.2018 

(https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ecb.mp181025.pl.html).  
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6. Kapitał EBC, klucz subskrypcji kapitału, rezerwy walutowe, podział zysku 

netto i pokrywanie strat 

Właściwymi organami w przedmiocie kapitału EBC są Rada (UE) i Rada Prezesów. Granice i 

warunki podwyższenia kapitału ustanawia Rada (UE), a kwotę podwyższenia – Rada Prezesów, 

która określa również wymaganą wysokość i sposoby objęcia kapitału. 

Kapitał może być podwyższony przez jego subskrypcję, jak i przez wpłaty z zysku netto. 

Do subskrybowania i rozporządzania kapitałem EBC uprawnione są wyłącznie narodowe banki 

centralne wszystkich państw członkowskich UE52. Kapitał jest subskrybowany zgodnie z 

ustalonym kluczem. Każdemu narodowemu bankowi centralnemu przyznana jest waga w tym 

kluczu, która uwzględnia udział danego państwa członkowskiego w ludności Unii, jak i w 

produkcie wewnętrznym brutto Unii liczonym w cenach rynkowych. Narodowe banki centralne 

państw spoza strefy euro wpłacają co najmniej 3,75 proc. swojego udziału w subskrybowanym 

kapitale jako wkład w koszty operacyjne EBC. Wagi przyznawane narodowym bankom 

centralnym są dostosowywane co pięć lat po ustanowieniu ESBC. 

Subskrybowany kapitał EBC według stanu na 31.12.2017 r. wynosił 10.825.007.069 EUR. 

Kapitał opłacony przez narodowe banki centralne ze strefy euro i spoza tej strefy wynosił 7. 

740.076.935 EUR. Narodowe banki centralne ze strefy euro opłaciły w całości subskrybowaną 

przez siebie część kapitału, która od 1 stycznia 2015 r. wynosi 7.619.884.851 EUR. Od tej daty 

wkład narodowych banków centralnych spoza strefy euro wynosi łącznie 120.192.083 EUR, w 

tym Narodowego Banku Polskiego 20.796.192 EUR. 

Narodowe banki centralne spoza strefy euro nie są uprawnione do udziału w zyskach EBC ani 

nie są zobowiązane do pokrywania jego ewentualnych strat53. 

Udziały narodowych banków centralnych w subskrybowanym kapitale EBC nie mogą być 

zbywane, zastawiane ani zajmowane. Jeżeli jednak klucz subskrypcji kapitału EBC ulega 

zmianie, narodowe banki centralne przekazują sobie udziały kapitałowe w taki sposób, aby 

podział tych udziałów odpowiadał nowemu kluczowi. Terminy i warunki tych transferów 

określa Rada Prezesów. 

                                                 

52 Art. 28-30 Statutu ESBC i EBC. 

53 Roczny Raport EBC 2017 – Roczne sprawozdanie finansowe, Europejski Bank Centralny. Eurosystem, 

Frankfurt nad Menem, kwiecień 2018, A 51-52. 
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EBC jest wyposażony przez narodowe banki centralne nie tylko w kapitał subskrybowany, ale 

również w rezerwowe aktywa walutowe inne niż waluty państw członkowskich, ECU, pozycje 

rezerwowe w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (MFW) i specjalne prawa ciągnienia 

(SDR), do kwoty stanowiącej równowartość 50 mld EUR. EBC ma pełne prawo do 

utrzymywania i zarządzania rezerwami walutowymi, które zostały mu przekazane. Udział 

każdego narodowego banku centralnego w takich rezerwach jest ustalony proporcjonalnie do 

jego udziału w subskrybowanym kapitale EBC. Każdy narodowy bank centralny uzyskuje od 

EBC wierzytelność stanowiącą równowartość jego udziału. Wartość nominalną i należność za 

te wierzytelności określa Rada Prezesów. EBC może utrzymywać i zarządzać pozycjami 

rezerwowymi w MFW i specjalnymi prawami ciągnienia (SDR) oraz akceptować łączenie tych 

aktywów. 

Kapitał EBC może być podwyższony nie tylko przez jego subskrypcję, ale również przez 

wpłaty z zysku. 

Zysk netto EBC jest dzielony w następującym porządku54: 

a) suma określona przez Radę Prezesów, która nie może przekroczyć 20% zysku netto, jest 

przekazywana na ogólny fundusz rezerwowy ograniczony do 100% kapitału; 

b) pozostały zysk netto dzieli się między udziałowców EBC proporcjonalnie do ich 

wpłaconych udziałów w kapitale. 

Ewentualne straty poniesione przez EBC mogą być pokrywane z ogólnego funduszu 

rezerwowego EBC i, jeśli jest to konieczne, również z dochodów pieniężnych za dany rok 

obrotowy osiąganych przez narodowe banki centralne w wyniku realizowania zadań polityki 

pieniężnej ESBC, proporcjonalnie i maksymalnie do wysokości kwot rozdzielonych pomiędzy 

tymi bankami zgodnie z art. 32 ust. 5 Statutu ESBC i EBC. 

Zysk netto EBC za rok 2017 wyniósł 1.274,7 mln EUR. W ramach tymczasowego podziału 

zysku zgodnie z decyzją Rady Prezesów w dniu 31. stycznia 2018 r. rozdzielono pomiędzy 

narodowe banki centralne ze strefy euro kwotę 987,7 mln EUR. Ponadto Rada Prezesów 

postanowiła rozdzielić między narodowe banki centralne ze strefy euro pozostałą część zysku 

w kwocie 287,0 mln EUR55. 

                                                 

54 Art. 33 Statutu ESBC i EBC. 

55 Raport Roczny EBC 2017. Roczne sprawozdanie finansowe, Europejski Bank Centralny. Eurosystem, Frankfurt 

nad Menem, kwiecień 2018, A 68. 
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Należy dodać, że zysk netto EBC za rok 2017 w ww. kwocie (1.274,7 mln EUR) został 

osiągnięty przy sumie bilansowej na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszącej 414.162,4 mln 

EUR56. 

7. Sprawozdania finansowe i kontrola rachunków EBC 

Rok obrachunkowy EBC i narodowych banków centralnych pokrywa się z rokiem 

kalendarzowym: 1.I – 31.XII. Co najmniej raz na kwartał EBC opracowuje i publikuje 

sprawozdania z działalności ESBC. EBC kieruje sprawozdania roczne z działalności ESBC i w 

sprawie polityki pieniężnej za rok ubiegły i rok bieżący do PE i Rady (UE) oraz do RE. 

Skonsolidowane zestawienie finansowe ESBC jest publikowane co tydzień. 

Rachunki EBC i rachunki narodowych banków centralnych są kontrolowane przez 

niezależnych rewidentów z zewnątrz wyznaczonych na zalecenie Rady Prezesów 

i zatwierdzonych przez Radę (UE). Zakres kontroli jest ograniczony do badania skuteczności 

zarządzania EBC. 

8. Akty prawne, kontrola sądowa i zmiana Statutu ESBC I EBC 

EBC uchwala rozporządzenia konieczne do wykonania zadań określonych w Traktacie 

Lizbońskim i aktach Rady (UE), podejmuje decyzje niezbędne do wykonania zadań 

powierzonych ESBC na podstawie Traktatu i Statutu ESBC oraz wydaje zalecenia i opinie57. 

Rozporządzenia mają zasięg ogólny, wiążą w całości i są bezpośrednio stosowane 

we wszystkich państwach członkowskich. Natomiast decyzje wiążą w całości adresatów, 

do których są kierowane. Zalecenia i opinie nie mają mocy wiążącej. 

EBC jest upoważniony, w przypadku nieposzanowania jego rozporządzeń i decyzji, 

do nakładania na przedsiębiorstwa grzywien i okresowych kar pieniężnych. 

Trybunał Sprawiedliwości UE może kontrolować działania i zaniechania EBC bądź 

interpretować je w sprawach i na warunkach określonych w Traktacie Lizbońskim. EBC może 

wszczynać postępowania w sprawach i na warunkach określonych w tym Traktacie. Spory 

pomiędzy EBC a jego wierzycielami, dłużnikami lub innymi stronami rozstrzygają właściwe 

                                                 

56 Op. cit., A 24. 

57 Vide art. 132 Traktatu Lizbońskiego. 
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sądy państw członkowskich, chyba że właściwość ta zostanie przyznana Trybunałowi 

Sprawiedliwości UE.  

EBC podlega systemowi odpowiedzialności przewidzianemu w art. 340 Traktatu Lizbońskiego. 

Trybunał Sprawiedliwości UE jest właściwy do orzekania w każdym sporze związanym ze 

spełnianiem przez narodowe banki centralne zobowiązań określonych w Statucie ESBC i EBC. 

Zmiana Statutu ESBC i EBC może dokonywać się dwojako58. Po pierwsze, jedne jego  

postanowienia mogą zostać zmienione przez PE i Radę (UE), stanowiące w procedurze 

ustawodawczej na zalecenie EBC i po konsultacji z Komisją Europejską albo na wniosek 

Komisji i po konsultacji z EBC. Po drugie, inne przepisy zmienić może Rada (UE) na wniosek 

Komisji i po konsultacji z PE i EBC bądź na zalecenie EBC i po konsultacji z PE i Komisją. 

9. Unia bankowa 

EBC ma szczególne zadania w odniesieniu do unii bankowej, która jest istotnym uzupełnieniem 

UGW i rynku wewnętrznego. Podstawą prawną unii bankowej jest art. 127 ust. 6 Traktatu 

Lizbońskiego, który stanowi, że Rada (UE) może powierzyć EBC szczególne zadania 

dotyczące polityk w dziedzinie nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i 

innymi instytucjami finansowymi, z wyjątkiem instytucji ubezpieczeniowych. W dniu 20 

listopada 2012 r. PE przyjął rezolucję zatytułowaną W kierunku faktycznej unii gospodarczej i 

walutowej59, w której zalecił KE utworzenie unii bankowej. 

Głównym celem powołania w ramach EBC unii bankowej jako zintegrowanych ram 

finansowych jest usprawnienie funkcjonowania strefy euro oraz wyeliminowanie zaburzeń na 

jednolitym rynku usług finansowych. 

Chodzi w szczególności o ochronę strefy euro przed negatywnymi skutkami sprzężenia 

zwrotnego zachodzącego między pogarszaniem się kondycji dużych banków komercyjnych o 

znaczeniu systemowym a zadłużeniem i ryzykiem kredytowym danych państw. Pomoc 

publiczna udzielana w ogromnej skali dużym bankom komercyjnym w celu ratowania ich przed 

                                                 

58 Wykaz artykułów Statutu podlegających zmianom w tych procedurach vide: art. 129 Traktatu Lizbońskiego. 

59 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2012 r. zawierająca zalecenia dla Komisji dotyczące 

sprawozdania przewodniczących Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego 

i Eurogrupy pt. W kierunku faktycznej unii gospodarczej i walutowej. Dostępny w Internecie: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2012-

0430+0+DOC+PDF+V0//PL. 
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bankructwem zwiększała dług publiczny, co destabilizowało finanse państw i gospodarek 

narodowych. Wiarygodność makroekonomiczna państwa wpływa w zasadniczy sposób na 

sytuację finansową jego sektora bankowego, na wartość posiadanych przez banki skarbowych 

papierów dłużnych (państwowych, rządowych) i stabilność depozytów bankowych. 

Przeniesienie znacznej części odpowiedzialności za banki z poziomu narodowego 

poszczególnych państw na poziom ogólnounijny eliminuje w znacznym stopniu zależność 

długu publicznego od sytuacji finansowej dużych banków komercyjnych. 

Unia bankowa opiera się na trzech filarach: 

− jednolitym mechanizmie nadzorczym60; 

− jednolitym mechanizmie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków objętych 

jednolitym mechanizmem nadzorczym61; 

− jednolitym systemie gwarantowania depozytów62. 

Pierwszy filar jako element struktur EBC obejmuje wszystkie banki działające w strefie euro. 

Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad 128 największymi bankami należy do EBC, a ściślej 

– do utworzonego w tym celu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) z siedzibą w 

Londynie. Narodowe urzędy nadzorcze nadal nadzorują pozostałe banki. Państwa 

członkowskie spoza strefy euro mogą uczestniczyć w tym mechanizmie. 

Głównym celem drugiego filaru unii bankowej jest zapewnienie efektywnej naprawy oraz 

restrukturyzacji i likwidacji banków przy minimalnych kosztach dla finansów publicznych 

i gospodarki realnej. Podobnie jak w przypadku jednolitego mechanizmu nadzorczego zadania 

podzielono między podmioty unijne a urzędy narodowe. Podmioty unijne odpowiadają za 

restrukturyzację i likwidację znaczących banków oraz za sprawy transgraniczne. Określone 

zostały zasady i procedury odpowiednich działań, w tym zasada, że straty bilansowe banków 

w pierwszej kolejności pokrywają akcjonariusze (udziałowcy) i wierzyciele. Państwa 

                                                 

60 Rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi 

Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad 

instytucjami kredytowymi (Dz. Urz. UE L 287/63 z 29.10.2013). 

61 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. ustanawiające 

jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych 

i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 

oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 

1093/2010 (Dz. Urz. UE L 225/01 z 30.07.2014). 

62 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), 20l4/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów 

gwarancji depozytów (wersja przekształcona) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 173/149 

z 12.06.2014). 
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członkowskie mogą wspierać działania naprawcze i restrukturyzacyjne dzięki funduszom 

zewnętrznym tworzonym ze składek wpłacanych przez sektor bankowy. 

Na szczeblu unijnym, na podstawie umowy międzynarodowej, utworzono Jednolity Fundusz 

Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji Banków oraz Jednolitą Radę 

ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji. 

Trzeci filar unii bankowej, tzn. jednolity system gwarantowania depozytów, ustala limit 

ochrony depozytów zasadniczo na poziomie 100 tysięcy euro, a w wyjątkowych przypadkach 

– na poziomie wyższym, co dotyczy tymczasowych wyższych sald na rachunkach 

depozytowych, wynikających np. ze sprzedaży domu. Skrócone zostały terminy wypłaty 

gwarantowanych depozytów. System ten stwarza możliwość wykorzystania gwarantowania 

depozytów również do finansowania środków pozwalających uniknąć upadłości banku. 

Do pełnego urzeczywistnienia trzeciego filaru unii bankowej przyczynia się również stały 

Europejski Mechanizm Stabilności (EMS). 

W kontekście unii bankowej i działań antykryzysowych należy zaznaczyć, że pewne znaczenie 

mają regulacje dotyczące wyższych wymogów kapitałowych i norm ostrożnościowych wobec 

banków. W czerwcu 2013 r. uchwalony został pakiet CRD IV/CRR składający się z IV 

dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych (CRD IV)63 i rozporządzenia w sprawie 

wymogów kapitałowych (CRR)64. 

Te dwa akty prawne transponują do prawodawstwa unijnego międzynarodowe ostrożnościowe 

wymogi kapitałowe dla instytucji kredytowych (banków i innych) oraz firm inwestycyjnych – 

rekomendacje Bazylea III, to jest środki mające na celu wzmocnienie sektora bankowego i 

eliminowanie potencjalnych kryzysów systemowych, określone przez Komitet Bazylejski65 w 

                                                 

63 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków 

dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami 

kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 

2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Capital Requirements Directive IV, CRD IV) 

(Dz. Urz. UE L 176/338 z 27.06.2013). 

64 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie 

wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) 

nr 648/2012 (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Capital Requirements Regulation, CRR) (Dz. Urz. UE L 176/01 

z 27.06.2013). 

65 Komitet Bazylejski jest międzynarodową organizacją regulatorów (urzędów) nadzoru bankowego. 
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grudniu 2010 r. Pakiet CRD IV/CRR został implementowany do prawodawstwa polskiego 

przez nowelizację ustawy – Prawo bankowe i innych ustaw66. 

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego współpracuje z urzędami/organami nadzoru 

bankowego państw członkowskich strefy euro w celu zapewnienia harmonizacji przepisów 

i jednolitego wdrożenia ustalonych wymogów. 

Wczesnemu wykrywaniu zagrożeń o charakterze makroekonomicznym służą Rada ds. Ryzyka 

Systemowego (ESRB) i dwa pozostałe europejskie urzędy nadzoru: Europejski Urząd Nadzoru 

Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) z siedzibą we Frankfurcie 

nad Menem oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) z 

siedzibą w Paryżu, któremu zostały podporządkowane również agencje ratingowe. 

W Polsce skonsolidowany nadzór nad całym sektorem finansowym sprawuje Komisja Nadzoru 

Finansowego. 

10. Polityka pieniężna EBC 

Koszty przystąpienia krajów określonego ugrupowania gospodarczego do unii walutowej są 

określane w literaturze jako koszty utraty stabilności ekonomicznej (economic stability loss) 

lub jako strata stabilizacyjna. Idzie tu głównie o utratę możliwości przywracania równowagi 

zewnętrznej (w obrotach z zagranicą) wskutek zmian kursu waluty narodowej w przypadku 

pojawienia się szoków asymetrycznych, np. spadku zagregowanego popytu. Dewaluację 

stosuje się z reguły w ramach polityki proeksportowej, w szczególności w celu zapewnienia 

przewagi konkurencyjnej, przede wszystkim cenowej, dla krajowych towarów na rynkach 

zagranicznych. 

Przyjęcie przez państwa członkowskie UE jednolitej waluty euro wiąże się nie tylko z różnymi 

kosztami, ale i zagrożeniami. Koszty mają charakter bezpośredni i  krótkookresowy, a 

zagrożenia – długookresowy (potencjalny lub realny). Idzie tu o przypadki destabilizacji i 

szoków na rynku narodowym oraz brak możliwości stosowania zmian kursu waluty narodowej 

dla przeciwdziałania takim szokom oraz łagodzenia wahań koniunktury gospodarczej (cykli 

biznesowych). 

                                                 

66 Na temat unii bankowej vide R. Poliński, Problemy strefy euro, Wydawnictwo Naukowe FREL, Warszawa 

2015, ss. 109-113. 
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Zmiana stóp procentowych banku centralnego i kursów waluty narodowej to instrumenty 

finansowe stosowane również w przypadku pojawienia się zewnętrznych szoków 

asymetrycznych, wywierających nierówny wpływ na sytuację gospodarczą i finansową 

poszczególnych państw. Dotyczy to takich zjawisk, jak nadmierne wahania podaży, popytu 

i poziomu cen czy kryzysy finansowe (fiskalne, walutowe i inne). 

Istotne zagrożenie stanowi ograniczenie kompetencji narodowych banków centralnych państw 

małych i otwartych, o zliberalizowanej gospodarce, co dotyczy również wielu państw, które 

przechodziły prorynkowe transformacje systemowe, w tym Polski. Banki centralne takich 

państw mają dodatkowe trudności w zakresie sprawowania skutecznej kontroli nad zmianami 

ogólnego poziomu cen (inflacja, deflacja) ze względu na rosnący udział globalizacji jako 

czynnika tego typu zmian. Idzie tu również o nieadekwatność przyjętej przez EBC rocznej i w 

średnim okresie referencyjnej stopy inflacji 2 proc.  do sytuacji i potrzeb rozwojowych grupy 

państw mniej rozwiniętych, w których inflacja jest wyższa od średniej w całej strefie euro. Taka 

różnica poziomów inflacji obniża konkurencyjność ich towarów na rynku wewnętrznym 

(krajowym), a wpływ wyższej inflacji od średniej na realne dochody społeczeństwa jest 

znacznie silniejszy. 

Podatność na szoki zewnętrzne jest związana również ze stopniem synchronizacji cykli 

koniunkturalnych w państwach, o których wyżej, z cyklami w lepiej rozwiniętych państwach 

członkowskich strefy euro. Negatywne konsekwencje ewentualnych zewnętrznych szoków 

asymetrycznych są mniejsze w przypadku podobieństwa struktur gospodarczych nowych 

państw członkowskich strefy euro i pozostałych państw strefy, a także wtedy, gdy powiązania 

handlowe, inwestycyjne i inne między nimi są silniejsze pod względem ilościowym, jak 

jakościowym. 

Można wyróżnić cztery następujące mechanizmy zapewniające skuteczną absorpcję 

zewnętrznych szoków asymetrycznych: elastyczność rynku towarów i usług, elastyczność 

rynku pracy, międzynarodowy podział ryzyka na rynkach finansowych i racjonalną politykę 

fiskalną. Międzynarodowy podział ryzyka na rynkach finansowych polega na możliwości 

zaciągania pożyczek czy kredytów w innych państwach w celu wygładzania konsumpcji 

po przejściowym wstrząsie asymetrycznym oraz na rozproszeniu własności działających na 

terenie danego państwa przedsiębiorstw pomiędzy podmioty z różnych państw. Mechanizmy 

te umożliwiają podmiotom gospodarczym i całej gospodarce narodowej szybsze, 

skuteczniejsze i mniej kosztowne reagowanie na szoki czy inne zaburzenia gospodarcze 

i dostosowywanie się do nowych uwarunkowań rynkowych. 
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Należy podkreślić, że w strefie euro polityki fiskalna i strukturalna pozostają w pewnym 

stopniu w kompetencji państw członkowskich, co oznacza, że zagrożenia, związane z 

wyzbyciem się własnej autonomicznej polityki pieniężnej i narodowej waluty, mogą być 

skutecznie zarządzane, będąc w określonym zakresie pod kontrolą rządów tych państw. 

Zamierzenia UE przewidują centralizację na szczeblu unijnym polityki fiskalnej, co ma 

prowadzić do pogłębionej unii fiskalnej, a w konsekwencji likwidacji obecnego dualizmu 

instytucjonalnego, polegającego na centralizacji polityki pieniężnej i pewnej decentralizacji 

(autonomizacji) polityki fiskalnej. 

Istotnym zagrożeniem nie tylko potencjalnym, ale również realnym, kosztem długookresowym, 

wynikającym z jednolitej polityki pieniężnej w strefie euro, jest nieadekwatność, 

niedostosowanie poziomu stóp procentowych ustalanych przez EBC do sytuacji gospodarczo-

finansowej i potrzeb różnych grup państw, szczególnie tych o znacznie niższym poziomie 

rozwoju i mniej zasobnych w kapitał w porównaniu z największymi państwami strefy euro. 

Dotyczyło przede wszystkim gospodarek państw peryferyjnych Europy, silnie zadłużonych. 

Zagrożenie nasila się, gdy tempo wzrostu gospodarczego jest znacznie niższe od przeciętnego 

tempa w strefie euro, a poziom stóp procentowych nie odpowiada potrzebom stabilizacji i 

ożywienia gospodarczego. 

Stopy procentowe w strefie euro były i są ustalane na zbyt niskim poziomie, nawet zerowym 

czy ujemnym realnym, co zniechęca do oszczędzania, a jednocześnie zachęca 

do nieracjonalnego inwestowania („błędnych inwestycji”), finansowanego między innymi 

tanimi kredytami (katastrofalne bańki na rynku nieruchomości w sektorze prywatnym – 

budownictwo mieszkaniowe w Irlandii i Hiszpanii), czy wręcz do nadmiernego wzrostu 

konsumpcji prywatnej (Grecja i inne państwa). Występowało i nadal występuje 

niedofinansowanie usług społecznych w sektorze publicznym. Zbyt duże fundusze 

zaangażowane są w sektor finansowy, w tym spekulacje giełdowe, ze szkodą dla rozwoju 

realnej gospodarki (przemysłu, budownictwa i innych branż). 

Jeśli idzie o nadmierny wzrost konsumpcji (boom konsumpcyjny), o którym mowa, to wiązał 

się on ze zbyt szybkim wzrostem płac i cen, a w konsekwencji – zmniejszał konkurencyjność 

narodowych produktów i usług na zagranicznych rynkach. Skala i skutki zamienności 

inwestycji przez nadmierną konsumpcję są znaczne w porównaniu z długookresowymi 

korzyściami z wprowadzenia waluty euro. 
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Jednolita waluta euro typu one-size-fits-all (jeden-rozmiar-dla-każdego) doprowadziła również 

do ogromnego braku zbilansowania w rachunkach obrotów bieżących między państwami strefy 

euro – powstania w jednych państwach dużych nadwyżek i zwiększenia rezerw (Niemcy, 

Holandia, Austria, Belgia), a w innych – dużych trwałych deficytów (Grecja, Portugalia, 

Hiszpania, Irlandia, Francja, Włochy). Portugalia, dla przykładu, utrzymywała deficyt 

w rachunkach obrotów bieżących na poziomie 10% PKB przez kilka lat, całkowicie 

finansowany przez europejskie prywatne banki komercyjne. 

Wewnętrzny brak równowagi w rachunkach obrotów bieżących w strefie euro spotęgował 

„błędne inwestycje” wskutek niskich, zerowych czy nawet ujemnych realnych stóp 

procentowych ustalanych przez EBC, przyczyniając się w ten sposób do kryzysu bankowego z 

lat 2009-201467. 

Przed skutkami nieadekwatności i błędów polityki pieniężnej EBC, szczególnie w zakresie stóp 

procentowych, może chronić w pewnym stopniu oprócz dyscypliny fiskalnej również 

elastyczność gospodarki narodowej – mobilność siły roboczej, niskie koszty zatrudniania 

i zwalniania pracowników oraz brak barier administracyjnych i biurokratycznych 

w prowadzeniu i rozwijaniu działalności gospodarczej. 

Koszty udziału w strefie euro mogą wynikać również z konieczności przyjęcia w narodowej 

polityce i strategii wskaźników makroekonomicznych ustalanych centralnie na szczeblu 

Komisji Europejskiej i Rady (UE), takich jak stopa inflacji, deficyt budżetowy i dług publiczny, 

poziom zatrudnienia i stopa wzrostu gospodarczego (PKB). 

Zakończenie 

Traktat z Maastricht z 1992 r. ustanowił UGW, którą definiuje się jako proces prowadzący do 

jednolitej waluty euro (single currency, the euro) i jednolitej polityki pieniężnej, a także do 

ścisłej koordynacji polityk gospodarczych państw członkowskich UE. Utworzony został ESBC 

i EBC. ESBC złożony jest z EBC i narodowych banków centralnych wszystkich państw 

członkowskich UE. 

                                                 

67 Vide: Kryzys w strefie euro. Przyczyny, przebieg i perspektywy jego rozwiązania, Narodowy Bank Polski, 

Warszawa 2013. 
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W tym kontekście w artykule rozważa się istotne i złożone kwestie celów, organizacji i zadań 

EBC i szerzej – ESBC i ich organów decyzyjnych, a także istotne zagadnienia systemu 

finansowego i polityki pieniężnej EBC oraz unii bankowej. 

Głównym celem EBC jest utrzymanie stabilności cen. A jego zadania polegają na określaniu i 

realizacji polityki pieniężnej UE, przeprowadzaniu operacji walutowych, utrzymywaniu i 

zarządzaniu oficjalnymi rezerwami walutowymi państw członkowskich oraz na popieraniu 

sprawnego funkcjonowania systemów płatniczych. Idzie tu również o przyczynianie się do 

należytego wykonywania polityk prowadzonych przez właściwe władze w odniesieniu do 

nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi, głównie bankami. EBC spełnia 

także funkcje doradcze wobec właściwych instytucji lub organów UE, w szczególności KE i 

Rady (UE). 

Określona została traktatowo główna zasada funkcjonowania ESBC i EBC – zasada 

niezależności. 

Każde państwo członkowskie UE zapewnia zgodność swojego ustawodawstwa narodowego, w 

tym statutu narodowego banku centralnego, z Traktatami i Statutem ESBC i EBC. EBC ma 

osobowość prawną. 

Organami decyzyjnymi EBC są: Rada Prezesów/Gubernatorów (Governing Council), Zarząd 

(Executive Board) i Rada Ogólna (General Council). Rada Prezesów ustala politykę pieniężną 

i podejmuje decyzje w sprawie pośrednich celów pieniężnych, podstawowych stóp 

procentowych oraz wielkości rezerw obowiązkowych i innych w Eurosystemie, złożonym 

z EBC i narodowych banków centralnych państw członkowskich UE, których walutą jest euro. 

Kapitał EBC jest tworzony i obejmowany zasadniczo przez jego subskrypcję, do której 

uprawnione są wyłącznie narodowe banki centralne wszystkich państw członkowskich UE. 

Kapitał jest subskrybowany zgodnie z ustalonym kluczem. EBC jest wyposażony przez 

narodowe banki centralne nie tylko w kapitał subskrybowany, ale również w rezerwowe aktywa 

walutowe inne niż waluty państw członkowskich (oraz inne różne aktywa), do kwoty 

stanowiącej równowartość 50 mld EUR.  

Kapitał może być podwyższony nie tylko przez jego subskrypcję, ale również przez wpłaty z 

zysku netto. Właściwymi organami w przedmiocie kapitału EBC są Rada (UE) i Rada 

Prezesów. 



75 

 

Zysk netto EBC jest dzielony w następującym porządku: a) suma określona przez Radę 

Prezesów, która nie może przekroczyć 20 proc. zysku netto, jest przekazywana na ogólny 

fundusz rezerwowy ograniczony do 100 proc. kapitału, a pozostałe zysk netto dzieli się między 

udziałowcami EBC proporcjonalnie do ich wpłaconych udziałów w kapitale. Straty poniesione 

przez EBC mogą być pokrywane z ogólnego funduszu rezerwowego EDC i,  jeśli jest to 

konieczne, również z dochodów pieniężnych osiąganych przez narodowe banki centralne strefy 

euro w wyniku realizowania zadań polityki pieniężnej ESBC. Należy dodać, że subskrybowany 

kapitał EBC według stanu na dzień 31.12.2017 r. wyniósł 10.825,0 mln EUR, a zysk netto za 

rok obrotowy 2017 1.274,7 mln EUR, przy sumie bilansowej na dzień 31 grudnia 2017 r. 

wynoszącej 414.162,4 mln EUR. 

EBC uchwala rozporządzenia konieczne do wykonania zadań określonych w Traktatach i 

aktach Rady (UE), podejmuje decyzje oraz wydaje zalecenia i opinie. 

Zmiana Statutu ESBC i EBC może dokonywać się w różnych procedurach w zależności od 

przedmiotu zmiany. W tym zakresie zaangażowanych może być kilka instytucji – EBC, KE, 

Rada (UE), PE i RE.  

Niezależność EBC rozumiana szerzej niż określona w Traktacie z Maastricht z 1992 r. i 

Traktacie Lizbońskim z 2007 r. jest ograniczona przez daleko idące kompetencje organu 

wykonawczego – KE i organów ustawodawczych – Rady (UE) i PE. Analiza postanowień 

Traktatów i Statutu ESBC i EBC pozwala stwierdzić, że status Eurosystemu jest 

przeregulowany z powodu wielości instytucji i organów decyzyjnych oraz wielości i złożoności 

różnych procedur stanowienia prawa bankowego i innych aktów normatywnych czy 

podejmowania decyzji zarządczych. To wszystko utrudnia i spowalnia realizację przez EBC i 

innych uczestników Eurosystemu celów i zadań ich polityk pieniężnych. 

KE poszukując sposobów zmniejszenia ubytku w dochodach budżetu UE, który powstanie 

wskutek wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE (brexitu) w 2019 r., rozważa projekt 

regulacji zakładający kierowanie przez EBC bezpośrednio do budżetu UE wszystkich 

dochodów należnych dotychczas 19 narodowym bankom centralnym strefy euro z tytułu emisji 

banknotów euro, a ściślej – renty z monopolu emisyjnego przysługującego EBC, tzw. senioratu 

(ang. seigniorage). Według szacunków KE dochody z tego tytułu mogłyby w perspektywie 

finansowej 2021 – 2027 wynieść 56 mld EUR68 i zasilać odpowiednio kolejne budżety UE. 

                                                 

68 https://parkiet.com/Gospodarka-Swiat/303299993-Komisja-Europejska-chce-przejąć-zyski-EBC-na-zatkanie-

dziury-budżetowej.html 
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Wspomniany projekt regulacji stanowi próbę ograniczenia niezależności finansowej EBC i 

banków centralnych państw strefy euro. 

W strefie euro dwa główne wskaźniki makroekonomiczne za 2017 r. przedstawiają się 

następująco: średnia inflacja ogółem 1,5 proc., a wzrost PKB 2,5 proc., co oznacza wzrost 

gospodarczy na pograniczu stagnacji. 

Ocena funkcjonowania EBC i jego polityki pieniężnej pozwala na sformułowanie zasadniczego 

dla perspektyw rozwojowych strefy euro wniosku: niezbędna jest deregulacja oraz 

zdecydowane ograniczenie czy wyeliminowanie nieadekwatności celu inflacyjnego i poziomu 

stóp procentowych ustalanych przez EBC do sytuacji gospodarczej i finansowej różnych grup 

państw – uczestników strefy euro i całej UE, szczególnie tych o niższym poziomie rozwoju 

gospodarczego i silnie zadłużonych, oraz do ich potrzeb rozwojowych – stabilizacji 

makroekonomicznej i finansowej oraz wzrostu konkurencyjności w skali UE i w szerszym 

zakresie. 
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Europejskiej, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2010. 

5. Protokół (nr 14) w sprawie Eurogrupy. Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej. 

6. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2012 r. zawierająca zalecenia dla 

Komisji dotyczące sprawozdania przewodniczących Rady Europejskiej, Komisji 

Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego i Eurogrupy pt. W kierunku faktycznej unii 

gospodarczej i walutowej. Dostępny w Internecie: 
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-

2012-0430+0+DOC+PDF+V0//PL 

7. Rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające 

Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki 

związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (Dz. Urz. UE L 

287/63 z 29.10.2013). 

8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. 

ustanawiające jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego 

mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu 

restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 

1093/2010 (Dz. Urz. UE L 225/01 z 30.07.2014). 

9. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), 20l4/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w 

sprawie systemów gwarancji depozytów (wersja przekształcona) (Tekst mający znaczenie dla 

EOG) (Dz. Urz. UE L 173/149 z 12.06.2014). 

10. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w 

sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru 

ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca 

dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Tekst 

mający znaczenie dla EOG) (Capital Requirements Directive IV, CRD IV) (Dz. Urz. UE L 

176/338 z 27.06.2013). 

11. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 

r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Capital 

Requirements Regulation, CRR) (Dz. Urz. UE L 176/01 z 27.06.2013). 
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European system of central banks 

Summary 

The European Union (EU) established the Economic and Monetary Union (EMU) with 

the Maastricht Treaty of 1992, which is defined as a process leading to a single currency 

(the euro) and a single monetary policy, as well as close coordination of the economic 

policies of the EU Member States. The European System of Central Banks (ESCB) and 

the European Central Bank (ECB) have been established. The ESCB is composed of the 

ECB and the national central banks of all EU Member States. 

In this context, the article considers complex issues related to the objectives, 

organization and tasks of the ECB and, more broadly, the ESCB and its decision-making 

bodies, as well as relevant issues of the financial system and monetary policy of the 

ECB and banking union. 

The ECB's main objective is to maintain price stability. Its tasks are to define and 

implement the EU's monetary policy, carry out foreign exchange operations, maintain 

and manage the official foreign reserves of the Member States and promote the smooth 

operation of payment systems. It also aims to contribute to the smooth conduct of 

policies pursued by the competent authorities in relation to the prudential supervision 

of credit institutions, mainly banks. The ECB also advises the relevant EU institutions 

or bodies, in particular the European Commission (EC) and the Council (EU). 

The main principle of the functioning of the ESCB and the ECB - the principle of 

independence - has been laid down in the Treaties. 

Each EU Member State ensures that its national legislation, including the statutes of the 

national central bank, is compatible with the Treaties and the Statute of the ESCB and 

of the ECB. The ECB has legal personality. 

The decision-making bodies of the ECB are: The Governing Council, the Executive 

Board and the General Council. The Governing Council establishes monetary policy 

and decides on intermediate monetary objectives, key interest rates and the amount of 

minimum and other reserves within the Eurosystem, deposited with the ECB and the 

national central banks of the EU Member States whose currency is the euro. 

The capital of the ECB is constituted and subscribed, in principle, by its subscription, 

to which only the national central banks of all EU Member States are entitled. The 

capital is subscribed in accordance with a fixed key. The ECB is equipped by the 

national central banks not only with subscribed capital, but also with foreign reserve 

assets other than Member States' currencies (and other types of assets), up to an amount 

equivalent to EUR 50 billion. The capital may be increased not only by subscription but 

also by contributions from net profit. The competent authorities for the capital of the 

ECB are the Council (EU) and the Governing Council. 

The ECB's net profit is distributed as follows: (a) an amount determined by the 

Governing Council, which may not exceed 20 % of the net profit, is allocated to a 

general reserve fund limited to 100 % of the capital and the remaining net profit is 

https://parkiet.com/Gospodarka-Swiat/303299993-Komisja-Europejska-chce-przejąć-zyski-EBC-na-zatkanie-dziury-budżetowej.html
https://parkiet.com/Gospodarka-Swiat/303299993-Komisja-Europejska-chce-przejąć-zyski-EBC-na-zatkanie-dziury-budżetowej.html
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distributed among the ECB shareholders in proportion to their paid-in capital shares. 

Losses incurred by the ECB may be covered by the general reserve fund of the ECB 

and, if necessary, also by monetary income accruing to the euro zone national central 

banks as a result of the achievement of the ESCB's monetary policy tasks. The ECB's 

subscribed capital at 31.12.2017 was EUR 10,825.0 million and its net profit for the 

financial year 2017 was EUR 1,274.7 million, with a balance sheet total at 31 December 

2017 of EUR 414,162.4 million.  

 

The ECB adopts the regulations necessary for the performance of its tasks under the 

Treaties and Council (EU) acts, takes decisions and issues recommendations and 

opinions. 

An amendment to the Statute of the ESCB and of the ECB may follow different 

procedures depending on the subject matter of the amendment. Several institutions - the 

ECB, the European Commission, the Council (EU), the European Parliament (EP) and 

the European Council (EC) - can be involved in this respect. 

The independence of the ECB in a broader sense than the Maastricht Treaty of 1992 and 

the Lisbon Treaty of 2007 is limited by the far-reaching competences of the executive 

body - the European Commission and the legislative bodies - the Council (EU) and the 

EP.  

The analysis of the provisions of the Treaties and the Statute of the ESCB and the ECB 

supports the conclusion that the status of the Eurosystem is over-regulated due to the 

multiplicity of institutions and decision-making bodies and the multiplicity and 

complexity of different banking lawmaking procedures and other normative acts or 

remedial decisions. All this hinders and slows down the achievement by the ECB and 

other Eurosystem participants of the objectives and tasks of their monetary policies. 

The ECB also has specific tasks in the field of prudential supervision of credit 

institutions (mainly banks). This is about the functioning of the banking union and, in 

particular, of the European Banking Authority. 

As it seeks to reduce the revenue shortfall in the EU budget resulting from the UK's 

withdrawal from the EU (Brexit) in 2019, the European Commission is considering a 

draft regulation whereby the ECB directs all the revenue hitherto accruing to the 19 

national central banks in the euro zone from the issue of euro banknotes directly to the 

EU budget, and more specifically the pension from the issuing monopoly of the ECB, 

the so-called seigniorage. According to the European Commission's estimates, the 

revenues could amount to EUR 56 billion  in the financial perspective 2021 - 2027 and 

could contribute to subsequent EU budgets in this period. This draft regulation is an 

attempt to limit the financial independence of the ECB and the central banks of the euro 

zone. 

In the euro zone, the two main macroeconomic indicators for 2017 are as follows: 

Average total inflation 1.5% and GDP growth 2.5%, which means economic growth on 

the verge of stagnation. 

The assessment of the ECB's status and monetary policy makes it possible to formulate 

a conclusion essential for the development prospects of the euro zone: it is necessary to 

deregulate and decisively reduce or eliminate the inadequacy of the inflation target and 

the level of interest rates set by the ECB to the economic and financial situation of the 

various groups of countries - participants in the euro zone and the EU as a whole, 

especially those with a lower level of economic development and high debt, and 

development needs —macroeconomic and financial stability and increased 

competitiveness at EU level and to a wider extent.  
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Economic freedom analysis of selected countries 

M.Sc. Dzmitry Luksha  

Warsaw School of Economics 

Introduction  

Freedom is the foundation of being a man, the source of dignity, the basic factor of 

existence and the natural law. Historically, human freedom, although it is an inherent 

law, was a subject to infinite restrictions and threats caused by nature, power and culture. 

From the economics point of view the relationship between the natural rights of man, 

and existing state regulations is worth to be examined. The existing limitations of human 

activities, including business activities, are created in order to make a better life for 

everyone, but taking into account the imperfection of human beings and the existing 

public institutions, a delicate balance between the necessary restrictions of the human 

activity, and the natural right for self-fulfillment of one's own potential can be 

compromised. 

In determining the level of economic freedom in a given country, a significant 

consideration should be given to the analysis of restrictions of freedom, because 

limitation of activities in various areas serve as an appropriate measure of the level of 

economic freedom. Freedom of economic activity cannot be absolute, on the contrary, 

in order to ensure sustainable development and avoid dangerous economic phenomena, 

freedom of economic activity should be a subject to various limitations. Legal 

instruments affecting economic freedom allow it to become an issue in which public 

and entrepreneurial interests intersect. The public interest and any limitation of 

economic freedom should be presented in an appropriate statutory form, while the basic 

premise is to prohibit disproportionately severe restrictions69. The types of restrictions 

of economic freedom may be distinguished on the basis of the nature of these 

restrictions, and there are limitations of a subjective and objective nature. Subject 

restrictions are presented in the form of specific bans addressed to selected unit groups, 

due to specific features they possess their ability to set up and run a business must be 

limited70. Level of economic freedom of the country has a direct impact on the 

development of entrepreneurship. Additory economic freedom leads to more advanced 

and developed society, because it brings out greater entrepreneurial activity. Economic 

freedom, being a relatively abstract issue, should be measured by its constituent 

elements or institutions. Without the institutions that direct entrepreneurship towards 

market activity and ensure freedom to run a business, sustainable economic 

development will not be possible. An important requirement related to economic 

freedom is the necessity of applying measures limiting state interventions. State should 

not interfere in individual choices of its citizens, limit voluntary trade or free enterprise. 

Governmental administrations should also not compete with existing private entities 

that already supply certain goods or services. Excessive taxation is also contrary to 

                                                 

69 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Wolters Kluwer, Warszawa, 2017. 

70 K. Klecha, Wolność działalności gospodarczej w konstytucji RP, C.H. Beck, Warszawa, 2009. 
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economic freedom because it limits an ability of individuals to use their own monetary 

resources in a way that they consider appropriate. An individual choice is limited by the 

government when taxes or regulations are imposed, excessively regulating voluntary 

trade71. 

The consequences of state actions in the economy are volatile and the positive impact 

of government actions that restrict economic freedom is not sufficient justification of 

such actions. Intensification of imposed restrictions may contribute to a significant 

reduction of freedom in the economy, which will bring negative effects afterwards. 

Undesirable effects of state interference in economic life may include such phenomena, 

as tax offenses, the development of the grey economy, unfair competition, reduced state 

protection of individual rights and freedoms in economic activity72. Limiting the activity 

of state by reducing it to protection of the basic freedoms of citizens does not necessarily 

mean simultaneous limiting the scope of social welfare. Voluntary cooperation and 

market activities of an economic nature should not be underestimated, because such 

activities supported by a private initiative will ensure sustainable economic 

development, and improve the overall standard of living in a given country. Countries 

that aim to build a social market economy, and at the same time limiting some business 

activities by legal institutions ensure sustainable socio-economic development. 

 

1. Measures and methods for determining economic freedom 

The basic institutions of the market economy, such as money, property rights and trade 

exchange are described and measured by a variety of methods and indicators, among which an 

important role is played by indicators of economic freedom. Economic freedom is being 

estimated for each state every year, and on the basis of the economic freedom index selected 

countries can be compared. The most comprehensive indicators of economic freedom were 

developed by the Canadian Fraser Institute and by the American Heritage Foundation. More 

detailed measures of economic freedom, which examine the concept of freedom only at a 

certain angle are presented in reports of the World Bank. Report Doing Business focuses on 

existing business environment, determines the extent to which socio-economic system 

positively or negatively affects the ability to start a business in selected countries. On the other 

hand, indicators of economic freedom developed by the International Institute for Management 

Development and World Economic Forum focus on the attractiveness of economies and on 

their capabilities to compete with economies of other countries73. The founders of the Fraser 

                                                 

71 M. Bedard, Entrepreneurship and economic freedom. An analysis of empirical studies, MEI - ideas for more 

prosperous society, Montreal, 2016. 

72 M.K. Newman, Government intervention in the economy, http://olemiss.edu/courses/pol387/lam00.pdf (view 

28.08.2018). 

73 J.D. Gwartney, The Impact of the Economic Freedom of the World Index, Mont Pelerin Society, 2003. 
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Institute define economic freedom as a duty of the government for protecting society and private 

property of individuals against aggression from other indoor and outdoor units. The EFW index 

assesses the extent to which state institutions and the entire political system are consistent with 

the primary protective function of the state and how it reflects the freedom of individuals to 

make economic decisions that are not the result of someone else's pressure or coercion. The 

EFW index is an attempt to determine to what extent the policy of a given country corresponds 

to the ideals of state actions towards economic units, examines whether in fact the government 

administration provides required public goods, such as national defense, access to sources of 

financing business operations and foreign private capital. In order to obtain a high rating of 

economic freedom a country must ensure high standards of private property protection that 

guaranteed by transparent legal system74. 

Economic freedom analysis performed by World Bank presented in the Doing Business report, 

unveiled its own measure of economic freedom - ease of doing business, which classifies 

countries from those forming the most favorable conditions for starting and running a business 

to those, in which the conditions are absolutely unsatisfactory, and the barriers to start own 

business are impassable75. Research conducted by the World Bank confirms the results of 

analyzes of other organizations studying economic freedom - protection of private property, 

transparent legal system and simple rules for running a business are key factors that have a 

direct impact on the level of economic freedom and sustainable development. The analysis of 

economic freedom indicators is not an average task and requires the significant time and 

resources. The errors occurring during the gathering of statistical data also have a specific 

impact, which can be offset by the use of comparative analysis of various indices of economic 

freedom76.  

The Heritage Foundation index of economic freedom has existed since 1995 and every year it 

is used to determine the level of economic freedom in 183 countries. The complexity of this 

index allows to evaluate economic freedom by many specific aspects. Freedom of business is 

determined by the number of procedures and the amount of time needed to start a business, and 

                                                 

74 Economic Freedom Basics, https://www.fraserinstitute.org/economic-freedom/economic-freedom-basics (view 

13.08.2018). 

75 Doing Business in Poland 2015, https://www.bgk.pl/files/public/Pliki/news/Aktualnosci/2015/25-06-2015-

raport-doing-busine/DB15-Poland-english.pdf (view 16.08.2018). 

76 S. Chrupczalski, Wskaźniki wolności gospodarczej, 

https://www.nbportal.pl/wiedza/artykuly/poczatek/wskazniki_wolnosci_gospodarczej (view 15.08.2018). 
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by the costs of starting a company77. Government intervention in foreign trade is next key 

indicator that defines economic freedom. Among the factors that have a direct impact on the 

level of economic freedom must be taken into account tax burdens, which were considered by 

many economists to be the primary limitation of freedom . However, the level of taxation does 

not explicitly state the level of freedom in a country. Analyzing the freedom of such states as 

Kuwait or Qatar, it can be observed that these countries have low tax burdens compared to 

Western European countries, but still the level of economic freedom in these countries relatively 

low78.  

 

2. Comparative analysis of economic freedom indices of selected European 

countries 

The comparative analysis of the level of economic freedom in European countries is a great 

example of the diversification of the economic freedom index in one of the most democratic 

and libertarian regions of the world. The comparative analysis presents the level of economic 

freedom in such European countries as Estonia, Lithuania, Germany, the Czech Republic, 

Poland and Ukraine in years 2016 -2018. 

 

Table 1. Index of Economic Freedom Heritage Foundation in selected European countries 

 

Source: Own study based on the Economic Freedom Index, http://zpp.net.pl/wp-

content/uploads/2017/11/omt8r5_01.02.2016IndexofEconomicFreedom2016-1.pdf (view 16.09.2018). 

                                                 

77 About The Economic Freedom Index, https://www.heritage.org/index/about (view 20.08.2018). 

78 T. Miller, Highlights of the 2015 Index of Economic Freedom, https://irr.org.za/reports/occasional-

reports/files/index-of-economic-freedom-2015-highlights.pdf (view 21.08.2018). 
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Significant change of the level of economic freedom in a given country is rarely happen in a 

short time, but even in a stable European region changes in the index of economic freedom 

caused by concrete events can be observed. Undervaluation of economic freedom in Poland due 

to limitations of the judicial system or noticeable improvement of economic freedom in Ukraine 

after 2014 Ukrainian revolution may be an illustrative example of short-term economic freedom 

volatility.  Among European countries, Estonia stands out with a relatively high level of 

economic freedom compared to other countries; in 2018 Estonia’s economic freedom amounted 

to 78.8 points. As a result, the country's economy was ranked 7th in the Freedom Heritage 

ranking of 2018, becoming one of the world's most free economies. The countries of the Baltic 

region, and Estonia especially are being a positive example compared to other countries of the 

former Eastern Bloc, where post-socialist economy and mentality created hardly impassable 

barriers for developing of libertarian economy79. In 2018 there was an upward trend in the 

sphere of economic freedom in selected European countries, the fastest growth rate of freedom 

was presented by Ukraine, increasing its own result from the previous year by 3.8 points, with 

a particular impact of improvement in the monetary policy and foreign investment80. Lower 

level of economic freedom in 2018 occurred among the analyzed countries in Lithuania, the 

main reasons for this were the lower assessment of the government's reliability, and restrictions 

on property rights81.  

Europe remains one of the most libertarian regions of the world, even in presence of certain 

risks and restrictions on economic freedom in some countries. Economic freedom growth, 

safety and fair treatment of all European citizens contribute to the continuous improvements of 

living standards of European states and ensure development of European society. 

3. Analysis of economic freedom in the United States 

From year to year economic freedom of the world illustrate an upward trend, however, in 2018 

one of the most developed economies - the United States achieved one of the lowest ratings of 

economic freedom in its history. It was largely caused by higher taxes, growing indebtedness 

                                                 

79 F. Gradalski, System podatkowy w świetle teorii optymalnego opodatkowania, Oficyna Wydawnicza SGH, 

Warszawa, 2006. 

80 2018 Index of Economic Freedom of Ukraine, https://www.heritage.org/index/country/ukraine (view 

17.09.2018). 

81 2018 Index of Economic Freedom of Lithuania, https://www.heritage.org/index/country/lithuania (view 

17.09.2018). 
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and a greater regulatory burden82. Heritage Foundation economic freedom index in 2018 was 

estimated at 75.7 points, what puts the US economy at 18th place among the freest economies 

in the world. Nine years ago American economy was 6th in the Heritage Foundation ranking. 

Taking into account significant freedom improvement in the financial sector, with simultaneous 

deterioration of freedom due to increased government spending83. Compared to its neighboring 

countries the American economy took 2nd place among 32 countries; overall score of the US 

economic freedom significantly exceeds the average regional level. In 2018 the US position in 

the ranking of economic freedom declined due to the relatively better improvement of the 

freedom in other surveyed countries, but the downward trend of the last ten years has been 

stopped. Increasing employment and legal reforms make the economy more attractive for 

investors.  

The image of the US government in recent years deteriorates, which is a result of growing 

protectionism of the government84. The Republican Party of the United States, regardless of the 

advantage in the Congress in 2017, was unable to fulfill its promises to dismantle unsuccessful 

reforms of the health system; however, at the end of 2017 long expected reform of the tax 

system was launched. The service sector represents about seventy percent of US GDP, while 

the country still remains to be the second largest producer of industrial goods in the world, and 

at the same time being a leader in research and development85. Private property rights in the 

USA are constitutionally guaranteed and the judiciary functions independently. The highest tax 

rate on personal income amounted to 39.6 percent, the highest rate of corporation tax remained 

in the US at 35 percent in 2017. The total tax burden is 26.4 percent of the total US domestic 

income. In the last three years, US government spending amounted to 38.1% of total production 

(GDP), and the budget deficit averaged 4.0% of GDP. Public debt corresponds to 107.4% of 

GDP86. The number of legal regulations in force in the country has increased significantly 

during the presidency of Barack Obama. Annual compliance costs for enterprises have 

                                                 

82 Economic Freedom in the United States Hits Record Low in 2017, https://freebeacon.com/issues/economic-

freedom-united-states-hits-record-low-2017/ (view 06.09.2018). 

83 Economic Freedom in the United States Hits Record Low in 2017, https://freebeacon.com/issues/economic-

freedom-united-states-hits-record-low-2017/ (view 06.09.2018). 

84 2018 Index of Economic Freedom - #18 United States, https://www.heritage.org/index/country/unitedstates# 

(view 07.09.2018). 

85 Conservative think tank says US economy has shifted under Trump, https://www.cnbc.com/2018/02/01/donald-

trump-makes-the-us-freer-the-heritage-foundation-index-of-economic-freedom.html (view 08.09.2018). 

86 Who Pays Taxes in America in 2018, https://itep.org/who-pays-taxes-in-america-in-2018/ (view 07.09.2018). 
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increased by approximately 120 billion dollars over last eight years. Trump Administration 

conducted a regulatory reform, but evaluation of the validity of the new regulations 

effectiveness is not possible yet. 

4. Analysis of economic freedom in Israel 

Israel is an unconventional example of a country that in a relatively short time using the free 

market mechanisms and foreign direct investment reached the highest level of economic 

development in the Middle East. In 2018, according to the Doing Business report, Israel is 

ranked 54 out of 190 ranked in terms of ease of doing business87. In the ranking of 

competitiveness of the economies Israel showed unprecedented growth and was placed on the 

16th place among 137 countries, which is due to government policy of improving the business 

environment. Among the various components of the competitiveness index, Israel was third in 

innovation area, seventh in terms of the development of technology, and first in terms of 

financial market development88. In terms of the number of start-ups, Israel achieved second 

place in the world right after the United States, which confirms the existence of an appropriate 

environment for starting up and running a business.  

According to the Heritage Foundation report, Israel's economic freedom index in 2018 

amounted to 72.2 points, which places Israel on 31 place among the most free economies in the 

world. Comprehensive evaluation of economic freedom in Israel improved by 2.5 points due to 

significant improvements in reliability of the government and the development of a fiscal 

system. In 2018 Israel was 3rd among 14 countries of the Middle East and North Africa, and 

its overall index of economic freedom exceeds the regional average89. Strong trade and 

investment connections with the western economies isolate the technologically advanced 

economy of Israel from the regional political instability90.  

                                                 

87 Doing business: Measuring Business Regulations in Israel, 

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/israel (view 05.09.2018). 

88 Israel Ranked World's 16th Most Competitive Economy: New Report, 

https://www.breakingisraelnews.com/95671/israel-jumps-eight-places-global-competitiveness-index/ (view 

06.09.2018). 

89 Country Risk of Israel: Economy, https://importexport.societegenerale.en/country/israel/economy-country-risk 

(view 06.09.2018). 

90 Israel’s economic freedom score, https://www.heritage.org/index/pdf/2018/countries/israel.pdf (view 

06.09.2018). 
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State of Israel with its advanced socio-economic development has much more in common with 

the democratic countries of Western Europe, than the neighboring Arab countries, which are 

characterized by low economic freedom. Israel has a modern economy, that attracts significant 

foreign investment. Despite the continuing external threats from the Arab states, as well as the 

continued threat of terrorism, the Israeli economy remains fundamentally sound and dynamic, 

attracting investments and the best specialists from all around the world91. The Israeli judicial 

system, based on the British system of case law, is independent and protects the rights of 

citizens. Taxes in Israel are relatively high, the highest tax rate on personal income is 48 percent, 

corporation income tax is 25 percent, which, however, ensure a high quality of life and 

guarantee national defense. Expenses on the defense sector currently amount to around 15.5 

billion USD, which is about 5 percent of GDP92. Economic policy of the government 

administration is conducive to doing business and has a positive effect on the economy of the 

country. Israel supports start-ups, the existing restrictions in trade policy favor domestic 

producers, which reduces competition from external markets. Highly qualified and well-

educated specialists are the biggest advantage of the Israeli economy. Israel's capital markets 

are evolving due to state efforts to become a regional financial center. Trade plays a significant 

role in the development of the Israeli economy, total value of exports and imports in 2017 

accounted for 57% of GDP. 

5. Analysis of economic freedom in Poland 

The latest 2018 Heritage Foundation report placed Polish economy on the 45th place according 

to the index of economic freedom, what results that Poland remains at the same place as a year 

earlier. The coming to power of the conservative party made noticeable negative impact on 

economic freedom in Poland, which was reflected in the index – polish economy lost six 

positions in comparison with the result from two years ago, when was achieved the best result 

in the polish history by occupying 39th place. In 2018 the economic freedom in Poland 

amounted to 68.5 points, comparing with the previous year there was improvement in the sphere 

of public health and the freedom of the market, but the negative assessment of the reliability of 

                                                 

91 The Global Competitiveness Report 2017–2018, https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-

report-2017-2018 (view 06.09.2018). 

92 Israel Military Expenditure 1952-2018 Data, https://tradingeconomics.com/israel/military-expenditure (view 

06.09.2018). 
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the government reduced the result93. Poland is on the 21st place among 44 countries in Europe, 

therefore the overall result of the country is below the average of European region, but above 

the average of economic freedom in the world. The structural reforms of Polish economy, such 

as trade liberalization, tax breaks for start-up entrepreneurs and a business-friendly regulatory 

environment contribute to the positive assessment of economic freedom in Poland. The 

economy faces certain systemic challenges, among which must be mentioned existing 

deficiencies in road and rail infrastructure, rigid labor code, bureaucracy and burdensome tax 

system for entrepreneurs. During the recent subprime financial crisis, Polish economy was the 

only one among other European economies, which recorded economic growth, which was 

possible due to strong state institutions and a reasonable use of European funds94. In recent 

years, there has been tension in the relations between Poland and the European Commission in 

connection with changes in the juridical system, as well as the EU attempts to impose Poland 

to accept immigrants95. Freedom of economic activity in Poland is lower than in many other 

European countries, which is associated with a number of economic phenomena, among which 

are the relative high costs of employment. The total tax burden in Poland is 32.1 percent of the 

total national income. In the past three years government spending amounted to 41.7% of GDP, 

and the budget deficit accounted for 2.8% of GDP. The public debt of the Polish economy is 

49,4% of GDP. Economic freedom in Poland, despite the controversial actions of the 

government and limitations of the judicial system, remains at a similar level in recent years.  

Summary 

The freedom of action for a man has always been one of the most important issues of 

existentialism, and the right to act freely remains a major route to accomplish human ambitions. 

Limitations of the freedom of human activity are necessary to ensure sustainable development, 

but an excess of restrictions on economic freedom has an adverse effect on the economy and 

society. Currently occurring changes of economic freedom were analyzed in this article, with 

                                                 

93 Poland ranks higher in the Index of Economic Freedom 2018, http://zpp.net.pl/en/poland-ranks-higher-in-the-

index-of-economic-freedom-2018/ (view 07.09.2019). 

94 Polska jako jedyna w UE zanotuje w tym roku wzrost PKB, http://forsal.pl/artykuly/367093,polska-jako-jedyna-

w-ue-zanotuje-w-tym-roku-wzrost-pkb.html (view 08.09.2018). 

95 There’s still no end in sight for Poland v EU, https://www.ft.com/content/ace048cc-78f0-11e8-bc55-

50daf11b720d (view 08.09.2018). 
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an emphasis on restrictions on the economic freedom of the citizen and entrepreneur. Aim of 

the study, which is to determine the level of economic freedom in selected countries, to illustrate 

correlation between the level of economic freedom, political system and socio-economic 

development has been achieved. Presented indicators and reports of economic freedom allowed 

to illustrate economic situation in selected countries in details, and evaluate the present 

economic freedom. Economic freedom in the world increases from year to year, and the 

temporary disruption of freedom is countered by rational actions of governments. The results 

of research on economic freedom by widely recognized organizations such as the Heritage 

Foundation, the Fraser Institute and the World Bank presented in this study illustrate an upward 

trend for economic freedom in the world. The fundamental role of ensuring the optimum level 

of economic freedom for the sustainable development of a state was proved using theoretical 

material presented in this article. At the same time, real measurable economic indicators have 

been used to describe freedom level in such countries as the United States, Israel, Poland and 

other selected European state. The issue of economic freedom remains very important and 

challenging theme, and the necessity for restrictions on the freedom of business in order of 

sustainable development is a challenge posed before governments and nations. 
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Harmonia Społeczna  
Recenzja książki  

W. Juliana Koraba-Karpowicza 

Prof. zw. dr hab. Tadeusz Oleksyn 

Akademia Ekonomiczno – Humanistyczna w Warszawie 

Stosunkowo niedawno ukazała się ważna i pogodna książka polskiego filozofa i myśliciela 

politycznego W. Juliana Koraba–Karpowicza Harmonia społeczna (wydana przez PIW w roku 

2017), korzystnie odróżniająca się od wielu publikacji odbijających dominujący obecnie zamęt 

i pesymizm. Autor doktoryzował się na Uniwersytecie w Oxfordzie, habilitował na 

Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, wykładał na kilku uniwersytetach – poza 

polskimi także w USA, Korei Południowej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich – co jest 

niewątpliwie rozwijające.   

Autor pisze o ustrojach politycznych, polityce oraz życiu społecznym w sposób klarowny i  

usystematyzowany, pozbawiony negatywnych emocji. Zachowuje dystans właściwy dla 

filozofa, osadzonego w długiej tradycji i skarbnicy myśli z różnych epok, ze szczególnie 

widocznym wpływem Platona i jego świata idei oraz Arystotelesa i arystotelesowskiej 

akceptacji prawa człowieka do szczęścia i „etyki umiaru”.  

Główną osią książki jest przeciwstawienie dążenia do dominacji dążeniu do doskonałości; 

napięcia między tymi dwoma dążeniami towarzyszyły stale ludzkości na przestrzeni dziejów i 

są obecne także współcześnie. Książka daje nadzieję, gdyż – jak zaznaczył jej Wydawca – 

nacechowana jest rzadkim współcześnie epistemologicznym optymizmem, pozwalającym 

wierzyć w pozytywne przekształcenia moralne i intelektualne oraz postęp ludzkości. Ten 

optymizm wynika z wiary we wzniosłe zadanie człowieka, jakim jest świadoma ludzka 

ewolucja.  

Już w pierwszych zdaniach przedmowy Autor wyjaśnia tytuł i przesłanie książki: „Wyobraźmy 

sobie idealny, doskonały świat. Byłby to świat harmonii. Harmonia społeczna nie jest sztuczną 

unifikacją ludzkości, ani też nużącą równością społeczeństwa bezklasowego – nie jest 

ujednoliceniem ani też zrównaniem. Jest raczej społecznym bogactwem – swoistą kompozycją 
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różnorodności i odmienności, w której odnajdziemy wzajemne uzupełnienie się oraz cnotę 

moralną (…). Harmonia społeczna jest nieodzowna dla szczęścia i życia dobrego” (s. 7). 

Książka nie jest opisem rzeczywistości, albo też jest nim w stopniu niewielkim. Według Autora 

ma ona charakter normatywny, opisuje rzeczywistość postulowaną. Wskazuje, na jakich ideach 

i założeniach powinien być oparty świat społeczny, aby osiągnąć stan społeczeństwa 

szczęśliwego. Nie chodzi tu jednak o wykreowanie jakiejś kolejnej utopii ani też o szczęśliwość 

powszechną, niemożliwą do osiągnięcia w świecie, w którym są przecież choroby, wojny, 

wypadki i inne nieszczęścia, jest śmierć. Pełna ogólna i powszechna szczęśliwość jest nierealna. 

Autorowi chodzi tu o system polityczno – społeczny, który byłby jak najbliższy stanowi 

społecznej harmonii i który sam nie generowałby zła, uniemożliwiającego ową społeczną 

szczęśliwość, ogólny dobrostan,  do którego powinno się zmierzać, mimo że jest to nieosiągalny 

ideał. Nawiasem mówiąc, rzadko zasmuca on nas takimi stwierdzeniami.     

Jak Korab–Karpowicz rozumie ową harmonię i jak ją osiągnąć? Przede wszystkim 

współdziałając, bo współdziałanie jest „pierwszą zasadą ludzkości”. Jednostka jako 

samodzielny byt, to fikcja. Bez uczestnictwa w różnych społecznościach, poczynając od 

rodziny, człowiek nie mógłby się urodzić, wychować, rozwinąć swoich zdolności i szybko by 

umarł. Rozwój moralny i intelektualny dokonuje się w procesie wychowawczym, przy pomocy 

innych osób. Związek z określoną społecznością i współdziałanie w jej ramach jest więc 

nieodłączną, naturalną treścią każdego indywidualnego ludzkiego życia. Człowiek jest z natury 

istotą społeczną, ma naturalną dyspozycję do życia w społeczeństwie i współdziałania z innymi 

(s. 33). Współdziałanie – a nie konflikt czy walka o władzę – stanowi też (stanowić powinno) 

istotę polityki. 

Ludzie muszą współpracować, aby osiągać indywidualne i zbiorowe cele. Jednak to 

współdziałanie załamuje się w sytuacjach podziałów i konfliktów. Ich przyczyny mogą mieć 

charakter ekonomiczny lub polityczny. Mogą też wynikać z konfliktu wartości.96  

                                                 

96 Warto dodać, że niemiecki filozof z przełomu XIX i XX wieku, Nicolai Hartmann, wykreował pojęcie „tyrania 

wartości” i nie bez racji twierdził, że każda wartość, nadmiernie eksponowana, może być groźna. Dochodziło do 

największych nawet nieszczęść w dążeniu do sprawiedliwości społecznej (wiodące hasło komunizmu), dobra 

poszczególnych narodów (Niemców, Japończyków, Włochów, Serbów, Horwatów, Ukraińców, itd.), zbawienia 

dusz. Dlatego też tak niebezpieczne są wszelkie ideologie, promujące – często bez umiaru – swoje wartości. 

Prowadzi to zazwyczaj do konfliktu wartości: nieumiarkowane kreowanie wartości, jaką jest naród i jego dobro 

może naruszać inne wartości, jakimi są: życie, wolność, tolerancja. W imię sprawiedliwości społecznej 

dopuszczano się eksterminacji grup społecznych, uznanych za „wrogów ludu”. W dążeniu do zbawienia dusz 

posuwano się do wojen religijnych, niszczenia „herezji” mieczem, torturowania ludzi i palenia ich na stosach. 

Współcześnie w imię wolności i demokracji dokonywano nalotów dywanowych na miasta, używano napalmu, 
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Korab-Karpowicz również w konflikcie wartości widzi istotną przyczynę konfliktów. Co 

więcej uważa, że  okres obecny jest czasem licznych konfliktów. Do tradycyjnych konfliktów  

o charakterze gospodarczym, politycznym czy religijnym dochodzą konflikty między 

wartościami tradycyjnymi, modernistycznymi  i postmodernistycznymi. Modernistyczne 

przekonanie, wywodzące się od Hobbesa i Locka, że społeczeństwo to zbiór samotnych 

jednostek ożywianych własnymi interesami, osłabia jego zdaniem tradycyjne wspólnoty. 

Postmodernistyczny przekaz o wielości równoprawnych kultur i równorzędnych tożsamości 

seksualnych doprowadzi, jak twierdzi, do osłabienia tradycyjnych więzi społecznych i 

rodzinnych. Wielu ludzi czuje się zaniepokojonych zagrożeniem ich świata wartości i 

tożsamości, rozmywaniem kultury pod naporem świata zewnętrznego, nowych idei, migracji.97 

Jest pewnym paradoksem – można by dodać – że to poczucie zagrożenia nie musi być 

współmierne do realiów i w kraju monoetnicznym, takim jak Polska, może być większe, niż 

np. w krajach złożonych już od dawna z imigrantów, jak USA czy Wielka Brytania – chociaż i 

w tych ostatnich poziom tolerancji maleje. Nadmiar migrantów w ostatnich latach stał się jedną 

z głównych przyczyn Brexitu, a w USA sztandarowym pomysłem populistycznego prezydenta 

Trumpa jest budowa wielkiego muru na granicy z Meksykiem – można by dodać. 

Korab–Karpowicz uważa, że rozwiązanie tych konfliktów nie może polegać ani na bazującej 

na politycznej poprawności wielokulturowości i rozmyciu narodowej tożsamości, ani też na 

bazującej na zbrojeniach dominacji i narzucaniu swej woli innym; historia pokazuje – pisze 

Korab–Karpowicz - że wszystkie potęgi przemijają. Należy, jego zdaniem, budować silną 

społeczność międzynarodową, opartą o wspólne wartości, szacunek dla prawa 

międzynarodowego i współdziałanie - dla dobrobytu i postępu całej ludzkości. Silna 

społeczność międzynarodowa to, jak pisze, społeczność niezależnych, ale współpracujących ze 

sobą państw.  

                                                 
stosowano strategie „szoku i przerażenia” oraz niszczenia odległego kraju pod nigdy nie potwierdzonym zarzutem 

gromadzenia broni masowego rażenia.      

97 Jest pewnym paradoksem – można by dodać – że to poczucie zagrożenia nie musi być współmierne do realiów 

i w kraju monoetnicznym, takim jak Polska, może być większe, niż np. w krajach złożonych już od dawna z 

imigrantów, jak USA czy Wielka Brytania – chociaż i w tych ostatnich poziom tolerancji maleje. Nadmiar 

migrantów w ostatnich latach stał się jedną z głównych przyczyn Brexitu w Wielkiej Brytanii, a w USA 

sztandarowym pomysłem populistycznego prezydenta Trumpa jest budowa wielkiego muru na granicy z 

Meksykiem.  
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Wydaje się, że problem tkwi nie tyle w samym założeniu, dość przecież oczywistym i 

akceptowalnym, ile w spoiwie i koordynacji, o czym wszakże Autor nie pisze.98  Przyczyną 

rezerwy Autora wobec UE (niechęć to pewnie zbyt mocne słowo) jest jakoby „dążenie [UE] do 

pogłębiania struktur integracyjnych, narzucania arbitralnej woli jej członkom, osłabiania ich 

struktur narodowych i pozbawiania ich suwerenności” (s. 215). 

Pogłębianie integracji (nie tylko struktur!) wydaje się jednak konieczne – można by rzec - 

przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo – zwłaszcza w sytuacji, gdy obecny prezydent 

USA, Donald Trump, nie kryje swej niechęci do angażowania się w bezpieczeństwo innych 

państw niż USA, wyraża swój sceptyczny stosunek do NATO i jego artykułu 5 („jeden za 

wszystkich i wszyscy za jednego”). Europa  musi możliwie szybko stać się zdolna do działań 

obronnych – nie tylko o charakterze militarnym -  jako jedność, a to wymaga rozwiązań 

instytucjonalnych, których obecnie nie ma. Co do ograniczania biurokracji, to jest to ogólnie 

dobra myśl, choć trudna do zrealizowania także w mniejszej skali, na przykład w Polsce.  

Zarzut Autora o pozbawianiu przez UE suwerenności krajów członkowskich jest po prostu 

nieprawdziwy. Kraje te dobrowolnie podpisywały traktat akcesyjny i zgodziły się na przyjęcie 

pewnych wspólnych wartości i zasad, które są logiczne. W szczególności dotyczyło to 

demokratycznego ładu, trójpodziału władzy, państwa prawa, przestrzegania praw człowieka, 

swobód obywatelskich i szeroko pojętej wolności. Uważam, że nie tylko należy przy tych 

wartościach i zasadach pozostać, ale też ich aktywnie bronić, gdy są czy też gdy będą 

zagrożone. 

W części drugiej swej książki Autor przedstawia zasady szczęśliwego społeczeństwa. Obok 

powtórzonej „pierwszej zasady” – współdziałania - wymienia i rozwija zasady dalsze: 

sprawiedliwość i równowagę społeczną, mądrość przywódców i cnoty obywateli, właściwą 

                                                 

98 Koordynacja przez międzywojenną Ligę Narodów czy powojenną ONZ nie bardzo się sprawdziła, oględnie 

rzecz ujmując. Autor nie jest, zdaje się, przekonany ani do globalizacji, ani też do Unii Europejskiej (bardzo 

niewiele o niej pisze, a jeśli już, to głównie krytycznie). Może to dziwić, bo UE jest przecież bardzo śmiałym i 

ciekawym projektem, który w tej części świata zapewnił kilkadziesiąt lat pokoju, harmonijny rozwój, dobrobyt, 

międzynarodową współpracę w skali dotąd niespotykanej. Każdy z obywateli UE pozostaje obywatelem swojego 

kraju i jest jednocześnie Europejczykiem, może podróżować bez paszportu i wiz w obrębie UE, podejmować pracę 

i osiedlić się w dowolnym kraju UE, założyć tam własną firmę, sprzedawać swoje produkty bez ceł. Wzajemnie 

respektowane są dyplomy szkół i uczelni  wszystkich krajów UE, orzeczenia sądów. Są międzynarodowe wymiany 

uczniów, studentów i nauczycieli, wiele innych udogodnień. Jest międzynarodowa solidarność, choć nie wszystkie 

kraje się do niej poczuwają. UE jest oparta na wspólnych wartościach i wspólnotowym prawie. Nie ma dzisiaj na 

świecie lepszej bazy dla wnioskowanej przez Autora międzynarodowej współpracy niezależnych państw, niż Unia 

Europejska; szkoda, że w niewielkim stopniu to dostrzega. 
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edukację, dobre prawa, wiedzę polityczną, ciągłość pokoleń. W swych zwięzłych wywodach 

Korab – Karpowicz jest ogólnie logiczny i przekonywujący – z uwagą, że zdaje się przeceniać 

możliwości państwa narodowego i nie doceniać międzynarodowych wspólnot.  

Na początku wszakże dokonuje zwięzłego wprowadzenia, gdzie stwierdza, że [dobra] polityka, 

to droga „złotego środka”, złoty środek to szczęśliwe społeczeństwo a także punkt równowagi 

między skrajnościami. „Złoty środek” Greków i ich pochwała umiaru są bliskie także mnie. 

Istotnymi warunkiem szczęśliwego społeczeństwa – pisze Autor - jest możliwość 

samorealizacji, jednak bez dopuszczania się krzywdy drugiego człowieka. Inaczej mówiąc, 

samorealizacja oraz spełnianie dążeń i marzeń nie powinny się dokonywać kosztem innych – 

ich wyzysku, krzywdy, dyskryminacji i zniewolenia. 

Jedną z gwarancji ludzkiej wolności i szczęśliwości jest prawo własności – także dlatego, że 

posiadając własne źródło utrzymania stajemy się niezależni od innych. Jednak dobra materialne 

i pieniądze powinny być środkiem do celu, nie zaś samym celem. Ponieważ niektórzy ludzie są 

chciwi i małoduszni, stwierdza Autor, mogą chcieć stać się tak bogatymi, jak się tylko da. Może 

to dotyczyć nie tylko wartości materialnych, ale także niematerialnych, takich jak władza, 

znaczenie i innych. Ono również może prowadzić do unieszczęśliwiania innych – na przykład 

wówczas, gdy jednostka żądna władzy i znaczenia uniemożliwia czy ogranicza innym ich 

wolność i samostanowienie.  

Autor opowiada się za społeczeństwem zróżnicowanym i twierdzi, że społeczeństwo 

bezklasowe jest społeczeństwem zwulgaryzowanym, w którym „wolność nabiera cech anarchii, 

tak jak w liberalizmie, lub zostaje zastąpiona przez tyranię, jak w kolektywizmie” (s. 70). Z 

tym zdaniem trudno się zgodzić. Podstawowymi wartościami (autentycznych) liberałów jest 

wolność ale i odpowiedzialność; nie sama tylko wolność. Gdy jest wysokie poczucie 

odpowiedzialności, nie ma miejsca dla anarchii. Co do kolektywizmu to dużo zależy od tego, 

jak to pojęcie jest rozumiane. Jeżeli kolektywizm jest utożsamiany z komunistycznym 

totalitaryzmem, to Autor ma rację. Ale kolektywizm może być kojarzony także z 

komunitaryzmem, który też ma charakter wspólnotowy, ale zupełnie nie akceptuje komunizmu  

ani żadnej innej tyranii. Komunitaryzm ma co najmniej tak długa historię, jak indywidualizm i 

szereg argumentów na swoją rzecz – także tych, które Autor wcześniej wymienił w tej pracy 

pisząc o człowieku jako o istocie wspólnotowej, społecznej. 

Jedną z tez zawartych w tej książce jest stwierdzenie, że „w szczęśliwym społeczeństwie 

obywatele to miłośnicy wolności i swojej ojczyzny” (s. 71). Byłoby dobrze, gdyby to 
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stwierdzenie było poparte wynikami reprezentatywnych badań. Nie twierdzę, że to zdanie jest 

nieprawdziwe, ale bez badań nie jest ono wiarygodne. Co do wolności prędzej bym się zgodził. 

Miłość do ojczyzny zapewne w dużym stopniu zależy jednak od tego, jaka ta ojczyzna jest. 

Trudno sobie wyobrazić miłość obywatela niemieckiego pochodzenia żydowskiego do Trzeciej 

Rzeszy, czy też – całkiem współcześnie – miłość Wenezuelczyków do własnej ojczyzny, skoro 

miliony usiłują stamtąd uciec do krajów ościennych z kraju zrujnowanego przez populistyczne 

rządy prezydentów Chaveza i Maduro. W efekcie ich rządów Wenezuela stała się w istocie 

krajem upadłym o najwyższej na świecie inflacji (2000 procent) i o powszechnym dziś 

bandytyzmie. Ucieczka do innych krajów nie jest zresztą już obecnie możliwa, bo granice 

Wenezueli zostały obsadzone wojskami krajów ościennych. 

Kontrowersyjna wydaje się także dalsza jego teza, że „szczęśliwe społeczeństwo to społeczność 

zamożna, której wspólnym celem jest życie dobre i gdzie nie ma wielkich różnic 

majątkowych”.  Czołowi przedstawiciele i zwolennicy głośnej Austriackiej Szkoły Ekonomii 

powiedzieliby, że albo społeczeństwo zamożne, albo egalitarne. Aby stworzyć choćby średniej 

wielkości przedsiębiorstwo, potrzebne są duże pieniądze. Tam, gdzie nie ma większych różnic 

majątkowych, nie mogą istnieć średnie i duże przedsiębiorstwa, a także większość małych 

(pomijając może jednoosobowe i niektóre kilkuosobowe) – jeżeli mają to być przedsiębiorstwa 

prywatne, nie zaś państwowe – komunistyczne, nazistowskie czy faszystowskie. Bo, jak pisał 

Ludwig von Mises, filar tej Szkoły, „albo prywatna własność środków produkcji, albo głód i 

nędza dla wszystkich”. Tak więc, o ile można warunkowo zgodzić się z pierwszą częścią zdania 

(szczęśliwe społeczeństwo to społeczność zamożna), to z drugą częścią zgodzić się trudno – 

chyba, że ma się na myśli ordoliberalizm albo, inaczej mówiąc, społeczną gospodarkę rynkową, 

która też jest gospodarką liberalną, niemniej różnice majątkowe między obywatelami są 

bardziej stonowane, niż w modelu amerykańskim, u nas nazywanym neoliberalnym.  Nie 

można jednak byłoby w sposób uprawniony twierdzić, że w ordoliberaliźmie nie ma wyraźnych 

różnic majątkowych, bo są.  

Zdecydowana większość stwierdzeń zawartych w omawianej tu książce jest jednak 

przekonywująca - gdy traktuje się je jako postulaty, nie zaś jako opis realnej rzeczywistości. 

Mądrość przywódców i cnoty obywateli to istotnie jeden z warunków szczęśliwego 

społeczeństwa. W każdym kraju funkcje przywódcze winny pełnić osoby o najwyższych 

walorach umysłowych i moralnych (jak to zapewnić?). Kiedy brak cnót obywatelskich, 

obywatele dają się łatwo zmanipulować, skłócić, przekupić i zniewolić. Państwo, którego 

obywatele są skorumpowani, zdemoralizowani, podzieleni i skłóceni, nie będzie silne ani 
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bogate (s. 88); można to odczytać także jako memento dla Polski. Despotyzm to forma władzy, 

która poddaje wszystkich w sposób arbitralny woli rządzącego. Przeciwieństwem despotyzmu 

są samorząd obywatelski i rządy prawa, stanowionego przez obywateli. (Jednak) despotyczną 

formę organizacji społeczeństwa znajdujemy też zgrabnie ukrytą pod przykrywką wielu 

dzisiejszych demokracji (s. 90). Podobną myśl wyraził kilkadziesiąt lat temu Ludwig von 

Mises, gdy pisał, że „naprawdę, nie ma żadnej istotnej różnicy pomiędzy nieograniczoną 

władzą państwa demokratycznego, a nieograniczoną władzą autokraty”;  żadna władza nie 

powinna być nieograniczona. To samo mówi Korab-Karpowicz, choć nie wydaje się być 

zadeklarowanym liberałem, jak Mises. Ma też rację, gdy pisze, że „wielką wadą demokracji 

jest uzurpacja, czyli kandydowanie na stanowiska w państwie i ich pełnienie przez ludzi bez 

odpowiednich kwalifikacji intelektualnych i moralnych” (s. 95).   

Korab–Karpowicz przedstawia siebie jako zwolennika sofokracji, czyli  uszlachetnionej 

demokracji, „gdzie musi zawsze znaleźć się miejsce dla tych, którzy zazwyczaj stanowią 

mniejszość w społeczeństwie – dla ludzi mądrych i szlachetnych, których ze względu na 

wyróżniające ich cechy nazywamy elitą waloru i zasługi” (s. 95).  

Trudno nie zgodzić się z tym, co Autor pisze o edukacji, dobrych prawach (powinny służyć 

dobru wspólnemu całego społeczeństwa, a nie interesom partykularnych grup nacisku – s. 111). 

Podobnie jest z potrzebą rzetelnej wiedzy politycznej, bez czego „ludzie łatwo ulegają 

manipulacji i indoktrynacji” (s. 121), wspierania rodziny i tolerancji (s. 144 i dalsze). 

Trzecia część recenzowanej pracy nosi tytuł Szczęśliwe społeczeństwo i dobre państwo. Dla 

mnie szczególnie interesujące są tu rozważania na temat demokracji rzeczywistej i pozornej (s. 

172 i dalsze). Za bardzo trafne uważam słowa Autora, że „podstawową cechą demokracji jest 

wolność. Wyraża się ona w prawach i wolnościach obywatelskich, cyklicznych wolnych 

wyborach i obecności autonomicznych, ale powiązanych i współpracujących ze sobą i z władzą 

państwowa instytucji. Jej wyrazem jest oddzielenie instytucji religijnych od instytucji państwa, 

niezależność organizacji społecznych, naukowych i gospodarczych, autonomia rodziny i 

samorządu lokalnego. Demokracja, jako rządy obywateli, osadza się na samorządzie. Zakłada 

to zaangażowanie się obywateli w działania w sferze publicznej i ich współrządzenie, czyli 

samostanowienie o sobie, a wyklucza istnienie scentralizowanej władzy, która by kontrolowała 

wszystkie aspekty życia”. Można by do tego dodać wolne media, wolność słowa, artystycznej 

wypowiedzi, parę jeszcze innych cech. (Przy opracowywaniu tzw. indeksu / wskaźnika 

demokracji dla poszczególnych krajów bierze się pod uwagę aż 60 kryteriów!). 
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Ma rację Korab–Karpowicz, gdy pisze, że dobre państwo jest obrońcą społeczeństwa a nie jego 

panem, a tym bardziej niszczycielem. Dlatego państwo narzucające obywatelom swoje 

panowanie, to państwo wadliwe. Uzasadniony jest też jego niepokój spowodowany ucieczką 

(zbyt) wielu ludzi w prywatność, brakiem zainteresowania sprawami publicznymi. W 

opuszczoną przez obywateli przestrzeń wciskają się różne konkurujące ze sobą grupy nacisku 

i partie polityczne, które tę przestrzeń zawłaszczają. Demokracja ogranicza się wówczas do 

metody wyłaniania i zmiany elit władzy – co z prawdziwą demokracją ma już niewiele 

wspólnego.  

Ostatnią, czwartą (i najkrótszą) część Autor nazwał Ludzka ewolucja i teoria kwantowa. 

Odbiega ona charakterem od trzech poprzednich i nie będzie tutaj komentowana. 

Reasumując, ukazała się książka ważna, ciekawa, inspirująca i trochę kontrowersyjna – co nie 

jest zarzutem - i którą warto przeczytać. Dodatkowymi jej zaletami są piękny język i jasność 

przekazu.  
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Zatory płatnicze w gospodarce, 
Recenzja monografii: Piotra Masiukiewicza 

Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 

Warszawa 2018, ss. 236. 

Prof. ndzw. dr hab. Romuald Poliński 

Uniwersytet Warszawski 

Jednym z wielu problemów funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw w Polsce, szczególnie 

sektora małych i średnich (MŚP), są nieprawidłowości systemu rozliczeń płatności – 

wierzytelności i zobowiązań gospodarczych. Idzie tu głównie o zatory płatnicze. Problemy te 

oprócz aspektu mikroekonomicznego mają również znaczenie makroekonomiczne i szersze – 

unijne. 

W badaniu zjawiska zatorów płatniczych stosuje się podejście wąsko utylitarne i/lub 

holistyczne. To drugie przyjął profesor Piotr Masiukiewicz w swej monografii pt. Zatory 

płatnicze w gospodarce, wydanej w 2018 r., a będącej jednym z rezultatów projektu 

badawczego „Zatory płatnicze a ochrona praw wierzycieli” realizowanego pod kierunkiem 

prof. zw. dr hab. Elżbiety Mączyńskiej z SGH w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki 

pt. Ocena poziomu rzeczywistej ochrony praw wierzycieli w Polsce w latach 2004 – 2012 – 

koszty transakcyjne dochodzenia praw z umów99, przyznanego Kolegium Nauk 

o Przedsiębiorstwie SGH. Koordynatorem zespołu badawczego ds. zatorów płatniczych był 

prof. ndzw. dr hab. Piotr Masiukiewicz (SGH). 

Za ogólny cel badania Autor monografii przyjął przeprowadzenie analizy i oceny teoretycznych 

i praktycznych problemów związanych z występowaniem zatorów płatniczych w gospodarce 

Polski na tle rynków Unii Europejskiej. Przedmiotem badania były zatory płatnicze i metody 

ich dezaktywacji. 

                                                 

99 Grant NCN (UMO – 2013/09/B/HS4/03605). 
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We wstępie Autor sformułował następującą hipotezę badawczą: problem zatorów płatniczych 

występuje w wielu państwach europejskich i wymaga stałego monitoringu oraz szybkiej i 

skutecznej ich dezaktywacji, a wobec ich skali i zagrożenia makroekonomicznego również 

odpowiednich regulacji prawnych i interwencji państwa. 

Wobec powyższego sformułowane zostały następujące pytania badawcze: 

1. jakie podstawowe czynniki określają powstawanie i tendencje rozwojowe zatorów 

płatniczych w Polsce i innych państwach członkowskich Unii Europejskiej; 

2. jakie zagrożenia dla gospodarki generują zatory płatnicze; 

3. czy stosuje się monitoring zatorów płatniczych w przedsiębiorstwach i w skali 

gospodarki narodowej, w tym system wczesnego ostrzegania przedsiębiorców przed 

ryzykiem niewypłacalności; 

4. czy przedsiębiorcy wykorzystują w praktyce handlowej różne formy zabezpieczenia 

wierzytelności; 

5. jak przedsiębiorcy zarządzają wierzytelnościami; 

6. jakie są ekonomiczne instrumenty dezaktywacji zatorów płatniczych w Polsce i jaka 

jest ich skuteczność; 

7. czy banki i fundusze wspierają restrukturyzację zadłużonych przedsiębiorstw; 

8. jakie są bariery prawno-ekonomiczne dezaktywacji zatorów płatniczych; 

9. jaki jest poziom moralności spłacania długów. 

Pytania te były podstawą opracowania ankiet badawczych adresowanych do przedsiębiorców i 

studentów SGH, a do ekspertów (menedżerów i wykładowców akademickich) w przypadku 

badania typu Delphi. 

Autor zastosował w monografii nie tylko ww. badania ankietowe, ale również inne metody 

badawcze, takie jak analiza literatury ekonomicznej dotyczącej przedmiotu badania, analiza 

statystyczna, analiza komparatywna, desk reaserch i studia przypadków. Zakres czasowy analiz 

to w zasadzie lata 2009 – 2016. 

Monografia składa się ze wstępu oraz sześciu rozdziałów, a także zakończenia, streszczenia (w 

językach polskim i angielskim), obszernej bibliografii (w tym stron internetowych), spisu 

wybranych aktów prawnych oraz spisów rysunków, tabel i wykresów. 

W rozdziale 1 monografii „Teoretyczne aspekty zatorów płatniczych. Zarys problematyki” 

określono pojęcia i definicje oraz teoretyczne problemy występowania zatorów płatniczych, a 

także ich społeczno-ekonomiczne skutki. Scharakteryzowano główne regulacje polskie i unijne 
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dotyczące zatorów płatniczych oraz funkcjonowanie europejskiej sieci wsparcia dla 

przedsiębiorstw w przypadku wystąpienia takiego zjawiska. 

Autor uważa, że zatory płatnicze to kumulacja przeterminowanych wierzytelności na danym 

rynku wywołująca efekt domina w systemie płatniczym danej branży lub kraju. A za należności 

nieuregulowane przeterminowane ujęte w bilansach uważa się te niespłacone w ciągu 90 dni. 

NBP zdefiniował zator płatniczy jako sytuację powstałą wskutek kumulowania się zadłużeń i 

ich przechodzenia na kolejnych powiązanych ze sobą kontrahentów100. A więc podstawą 

definicji jest tu wzrost skali zadłużeń (kumulacja) i efekt domina. 

Zatory płatnicze powodują dezorganizację rozliczeń pieniężnych (wydłużające się opóźnienia 

w regulowaniu zobowiązań o charakterze kaskadowym) między uczestnikami rynku, co z kolei 

powoduje zachwianie czy utratę płynności finansowej w wielu przedsiębiorstwach czy w skali 

szerszej. Autor przedstawia  typologię zatorów płatniczych i dzieli je na krótkoterminowe 

(niewymagające interwencji państwa) i długoterminowe (wymagające interwencji państwa) 

oraz inne (lokalne,  branżowe, ogólnokrajowe i międzynarodowe). Określił także formułę 

współczynnika koncentracji branżowej (WKB) – str. 15. W tym kontekście pisze o wyróżnianiu 

trzech typów płynności przedsiębiorstw: płynność płatniczą (kwotę środków pieniężnych 

zapewniającą bieżące regulowanie zobowiązań), płynność strukturalną równoważną z 

majątkiem płynnym (i niepłynnym w krótkim okresie czasu) oraz płynność potencjalną 

oznaczającą dostęp do zewnętrznego finansowania w przyszłości. 

W przypadku nieskuteczności działań samego przedsiębiorstwa czy zewnętrznych działań 

interwencyjnych pozostają trzy opcje: restrukturyzacja zadłużenia (trudno dostępna procedura 

sądowa), upadłość i likwidacja. Autor przedstawia również inne wskaźniki umożliwiające 

kwantyfikację zjawisk zatorów i płynności oraz ich wzajemnych zależności. 

Autor analizuje ważne aspekty zatorów płatniczych – istotę, formy i rodzaje, oraz ich 

społeczno-ekonomiczne konsekwencje, sygnalizuje zmianę podejścia Unii Europejskiej do 

przedsiębiorstw, których działalność była zagrożona – przejście do preferowania polityki 

„drugiej szansy” i restrukturyzacji zadłużenia zamiast dotychczasowej twardej polityki 

prowadzącej do ich upadłości. Nowa polityka Komisji Europejskiej ma polegać na tworzeniu 

skutecznego systemu przywracania i reorganizacji działalności gospodarczej, tak aby 

przedsiębiorstwa mogły przetrwać kryzys finansowy, funkcjonować efektywniej i ewentualnie 

                                                 

100 Zator płatniczy, https://www.nbpportal.pl/slownik/pozycje-slownika/zator (15.12.2017). 
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zacząć od nowa, co dotyczy nie tylko wielkich korporacji międzynarodowych, ale także około 

20 mln małych i średnich przedsiębiorstw stanowiących fundament unijnej gospodarki. 

Rozdział 2 „Czynniki kreacji zatorów płatniczych” to zarys analizy czynnikowej zatorów 

płatniczych w ujęciu endogenicznym i egzogenicznym. 

Przedstawione tu zostały takie zagadnienia, jak luki w zakresie regulacji ustawowych i wadliwe 

ich stosowanie, klasyfikacja czynników, w szczególności bezpośrednich, płynność a dostęp do 

finansowania krótko – i długo-terminowego, niedostateczny poziom wiedzy finansowej 

(inżynierii finansowej) wśród kadr zarządzających i innych, zwłaszcza w zakresie zarządzania 

płynnością. Autor zwraca uwagę na konieczność wdrożenia przez agencje rządowe i 

organizacje przedsiębiorców programów szkoleń i popularyzacji rozwiązań legislacyjnych i 

innych w zakresie poprawy terminowości płatności. 

Już wiele lat funkcjonują takie inicjatywy, programy, projekty, jak: 

1. badania dotyczące ochrony praw wierzycieli oraz poziomu zatorów płatniczych (SGH i 

Konfederacja Przedsiębiorstw Finansowych); 

2. system SOLVIT – tworzona przez Komisję Europejską bezpłatna sieć rozwiązywania 

problemów, w ramach której państwa członkowskie UE oraz Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (Norwegia, Islandia i Liechtenstein) próbują w ciągu 10 tygodni znaleźć 

praktyczne rozwiązanie problemu zgłoszonego przez przedsiębiorcę (w naszym kraju 

działa Centrum SOLVIT Polska); 

3. bazy danych o nieterminowych dłużnikach (Krajowy Rejestr Dłużników, Biuro 

Informacji Gospodarczej S.A., Związek Banków Polskich i inne); 

4. certyfikaty przyznawane w ramach programu „Rzetelna Firma” przez BIG Informator; 

5. portal infopozytywni.pl prowadzony przez firmę ERIF, rekomendującą listę dobrych 

dłużników. 

Szkoleniem małych i średnich przedsiębiorców oraz menedżerów ich firm, a także działalnością 

wydawniczą w zakresie problematyki zatorów płatniczych i ochrony wierzycieli, zajmuje się 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Komisja Europejska zaleciła państwom członkowskim tworzenie kodeksów szybkich płatności 

oraz publikowanie stóp procentowych z tytułu opóźnień w płatnościach. Dyrektywa ta została 
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implementowana w polskiej ustawie z 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach 

handlowych101. 

Prof. Piotr Masiukiewicz przedstawił w recenzowanej monografii wiele wątpliwości co do tej 

regulacji ustawowej, a także innych np. ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o 

postępowaniu sądowym i komorniczym w przypadku roszczeń przedsiębiorców czy prawa 

podatkowego. Idzie tu o błędy w przyjętych rozwiązaniach ustawowych i nieskuteczność 

sankcji z tytułu nieuczciwych praktyk płatniczych przedsiębiorców, a także przewlekłość i 

koszty postępowań sądowych i komorniczych. 

Rozdział 3 „Instrumenty dezaktywacji zatorów płatniczych” obejmuje takie zagadnienia, jak 

instrumenty przedsiębiorstw (monitoring i inne), badanie wiarygodności klientów a 

zabezpieczenie długu, korzystanie przez przedsiębiorstwa z informacji gospodarczej w świetle 

przeprowadzonych badań, poprawa zarządzania płynnością finansową poprzez saldo 

wyprzedzające, kredyty płynnościowe a gwarancje Skarbu Państwa, gwarancje kredytowe, 

ubezpieczenia należności, faktoring i handel wierzytelnościami przetermino-wanymi, leasing 

zwrotny, pożyczki udziałowców i właścicieli, samodzielna restrukturyzacja zadłużenia 

(sekurytyzacja wekslowa i własna windykacja), rola bitcoina i pożyczek płynnościowych w 

szarej strefie oraz arbitraż i europejski tytuł egzekucyjny. Rozdział zawiera również obszerny 

tekst dotyczący restrukturyzacji banków. 

Czytelnika monografii będącego przedsiębiorcą lub menedżerem zainteresować może 

szczególnie ten fragment rozdziału, który charakteryzuje regulacje dotyczące spłaty niektórych 

należności przez państwo i pomoc ZUS w restrukturyzacji zadłużenia. 

Przedmiotem rozdziału 4 „Skala zatorów płatniczych w Polsce i Unii Europejskiej” jest 

autorska analiza statystyczna zatorów płatniczych w Polsce i UE z uwzględnieniem 

międzynarodowych indeksów płatniczych oraz badań innych autorów. Przedstawiono wyniki 

badania ankietowego przeprowadzonego na próbie 609 mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw, zrealizowanego przez CBM Indicator (na zlecenie SGH – Kolegium Nauk o 

Przedsiębiorstwie) w 2015 r. pod kierunkiem Autora monografii. Omówiono także wyniki 

badania metodą Delphi, przeprowadzonego wśród wybitnych przedstawicieli środowiska 

naukowego ekonomii i praktyków gospodarczych. 

                                                 

101 Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty  w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013, poz. 403). 
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Piąty rozdział monografii „Etyka spłacania zobowiązań” z pewnością zainteresuje nie tylko 

wielu przedsiębiorców i menedżerów, ale również przedstawicieli innych zawodów i sektorów 

administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz wykładowców akademickich z 

różnych kierunków studiów. 

Powszechnie sądzi się, że przedsiębiorcy powinni być uczciwi i rzetelni oraz respektować 

przepisy prawa. Ale praktyka różni się od założeń w tym zakresie. W jakim stopniu, to kwestia 

otwarta i dyskusyjna. Wiele podmiotów gospodarczych opracowuje kodeksy etyczne 

określające normy postępowania przedsiębiorców i menedżerów w ramach społecznej 

odpowiedzialności biznesu (corporate social responsibility – CSR). 

Zasadą prowadzenia etycznego biznesu jest terminowe regulowanie poszczególnych 

zobowiązań. Moralność płatnicza jest swego rodzaju wypadkową wielu czynników i 

okoliczności. 

Prof. Piotr Masiukiewicz pisze w tym kontekście o niskiej skuteczności prawa, częstym braku 

kultury zarządzania, o tolerancji społecznej dla niespłacania zobowiązań, a także o 

negatywnych doświadczeniach historycznych w tym zakresie. Ostrzega, że etyczna strona 

spłacania długów w polskich przedsiębiorstwach staje się palącym problemem. I stawia 

hipotezę badawczą: w Polsce występuje dyspersja między deklarowanymi postawami wobec 

spłaty długów a faktycznym poziomem wywiązywania się z obowiązku uregulowania długu 

w terminie. 

W rozdziale 6 „Kierunki zmian regulacji oraz strategii przedsiębiorstw” Autor konstatuje 

istnienie luki w systemie wsparcia restrukturyzacyjnego i przedstawia prognozy i 

rekomendacje dla państwowych regulatorów i przedsiębiorstw w zakresie nowych rozwiązań 

prawnych i realizowanych strategii dezaktywacji zatorów płatniczych. 

Wiele instytucji, które mogłyby wspierać restrukturyzację i dezaktywację zatorów płatniczych, 

wspiera zdrowe przedsiębiorstwa. Idzie to głównie o PARP, Agencję Rozwoju Przemysłu, izby 

gospodarcze sektora MŚP oraz regionalne fundusze gwarancyjne i poręczeniowe. Autor 

pozytywnie ocenia udział sektora bankowego w restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. 

Pisze o słabym rozwoju firm doradczych i ich niskim udziale w procesach restrukturyzacyjnych 

i naprawczych. Wyjątkiem tu jest European Enterprise Network. Brakuje krajowego funduszu 

restrukturyzacyjnego, który z bankiem finansującym zapewniałby tzw. kapitał przetrwania dla 

przedsiębiorstw w kryzysie – pisze Autor. Większą rolę niż dotychczas w procesie 

restrukturyzacji mogłyby odegrać urzędy skarbowe i ZUS. 
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W literaturze ekonomicznej zgłoszono już projekt utworzenia państwowego lub publiczno-

prywatnego funduszu złych długów, którego przedmiotem działania byłoby oddłużanie 

podmiotów sektora MŚP, przede wszystkim tych, w których zatory płatnicze powstają w 

wyniku nieterminowych płatności ze strony instytucji publicznych102. 

Danie przedsiębiorstwom w krótkim czasie, bez zbędnej zwłoki szansy na przywrócenie 

rentownej działalności gospodarczej i ochrona miejsc pracy, z ochroną słusznych interesów 

wierzycieli, to kluczowe elementy nowego racjonalnego podejścia do niepowodzeń 

biznesowych i niewypłacalności. Stąd propozycje nowelizacji unijnego rozporządzenia w 

sprawie postępowań upadłościowych w aspekcie transgranicznym. W UE ważnym 

instrumentem ratowania banków w okresie kryzysu finansowego było tworzenie banków złych 

długów, banków pomostowych i funduszy wykupu złych długów (subprime i innych). 

W rozdziale tym zaprezentowano autorską propozycję P. Masiukiewicza i S. Morawskiej 

rozwiązania problemu windykacji należności w przypadku restrukturyzacji lub upadłości. 

Niemożność windykacji stanowi tu barierę sprawnościową i efektywnościową całego procesu. 

Skutecznego rozwiązania wymaga też sprawa należności rezydualnych likwidowanych 

przedsiębiorstw, co do których nie ogłoszono upadłości ze względu na brak środków 

finansowych. Propozycja ta zakłada utworzenie państwowej agencji – Publicznego Funduszu 

Restrukturyzacji Długów (PFRD), nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości103, a której 

zadaniem byłoby (str.  196- 198): 

1. przejmowanie wierzytelności rezydualnych od upadłych przedsiębiorstw;  

2. przejmowanie wierzytelności zagranicznych od wskazanych przedsiębiorstw;  

3. oferowanie wierzytelności na sprzedaż;  

4. prowadzenie profesjonalnej windykacji w skali kraju i w skali międzynarodowej;  

5. umarzanie nieściągalnych wierzytelności;  

6. skup złych (toksycznych) aktywów w przedsiębiorstwach oraz ich dalsza windykacja. 

Więcej szczegółów o PFRD vide str. 200 – 202. 

                                                 

102 Vide Ł. Prysiński, Zarządzanie należnościami i zobowiązaniami bieżącymi w kreowaniu wartości kapitału 

pracującego w MŚP w kryzysie zaufania do partnera biznesowego „Zarządzanie i Finanse” 2012 Nr 4/2 oraz 

S. Morawska, Przedsiębiorca w obliczu upadłości. Diagnoza i propozycje zmian systemu instytucjonalnego w 

Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013. 

103 P. Masiukiewicz, S. Morawska, Koncepcja poprawy efektywności upadłości, „Kwartalnik Nauk o 

Przedsiębiorstwie” 2012 Nr 2. 
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W rozdziale tym Autor zarysował również kierunki dalszych badań i działań w przedmiotowej 

problematyce: 

1. analiza i ocena krajowych i międzynarodowych indeksów płatności (indeksów 

moralności płatniczej) oraz indeksu zatorów płatniczych opracowanego przez 

Konfederację Przedsiębiorstw Finansowych;  

2. badanie skuteczności instrumentów dezaktywacji zatorów w praktyce funkcjonowania 

przedsiębiorstw;  

3. badanie wiarygodności kontrahentów gospodarczych;  

4. szerokie stosowanie zabezpieczeń prawnych na należnościach;  

5. upowszechnianie obrotu przeterminowanymi wierzytelnościami i obniżenie prowizji za 

takie usługi; 

6. powszechne stosowanie odsetek za zwłokę w zapłacie należności;  

7. zwiększenie dostępności do preferencyjnych kredytów płynnościowych; 

8. stosowanie w szerokim zakresie instytucji polubownego rozstrzygania sporów i  

9. upowszechnienie europejskiego tytułu egzekucyjnego. 

W Zakończeniu recenzowanej monografii prof. P. Masiukiewicz sformułował tezy, wnioski 

i rekomendacje. 

Skutki domina w zatorach płatniczych to konieczność pożyczania droższego pieniądza, groźba 

utraty płynności, koszty programu naprawczego lub układu i ryzyko upadłości przedsiębiorstw. 

Najczęściej stosowane instrumenty odzyskiwania wierzytelności to negocjacje terminu spłaty, 

presja negocjacyjna i wezwania ostrzegawcze dot. zaległych płatności. 

Przedsiębiorcy uważają, że nie mają wpływu na zasięg efektu domina w opóźnianiu płatności, 

co nie jest w części wiarygodne, gdyż rzadko sami stosują odsetki za zwłokę. 

Respondenci wyrażali zadowolenie ze współpracy z bankami i z klasy-cznych form udzielanej 

pomocy. 

Badania dotyczące postaw etycznych polskich przedsiębiorców wskazywały, że deklarowana 

skłonność do regulowania zobowiązań była wysoka, ale realny poziom spłacania długów był o 

wiele niższy (zjawisko dyspersji). 

Według badań międzynarodowych wiarygodność płatnicza podmiotów w Polsce, mierzona 

indeksami płatniczymi (EPI, INP) była niska i pogorszała się. Z analizy European Payment 

Index 2014 wynika, że Polska znajduje się w środku tabeli rankingowej. 
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Etyka spłacania długów musi więc ulec radykalnej poprawie głównie poprzez edukację 

ekonomiczną i etyczną przedsiębiorców i menedżerów oraz presję społeczną i wyższą jakość i 

skuteczność stanowionego prawa. 

Badanie Delphi przeprowadzone przez Autora wśród 63 wybitnych wykładowców 

akademickich i praktyków gospodarczych wykazało, że najskuteczniejsze instrumenty 

dezaktywacji zatorów płatniczych to publiczne rejestry niesolidnych dłużników, ustawowe 

pozbawianie ulg podatkowych tych firm, które stale wykazują opóźnione płatności, i 

stosowanie zabezpieczeń prawnych na każdej należności handlowej. 

Mimo wdrożenia w ostatnich latach rozwiązań w zakresie dezaktywacji zatorów (nowela 

ustawy o płatnościach, ustawa Prawo restrukturyzacyjne, kredyty płynnościowe, możliwość 

sekurytyzacji długów i rozwój faktoringu) rośnie poziom przeterminowanego zadłużenia i skala 

zatorów płatniczych, co powinno być ostrzeżeniem dla władz państwowych i przedsiębiorstw. 

Prof. Piotr Masiukiewicz stwierdza in fine recenzowanej monografii, że potrzebna jest też 

koalicja na rzecz rzetelności w biznesie, na rzecz firm inteligentnych moralnie, a 

przedsiębiorstwa powinny uwzględniać w swoich kodeksach etycznych takie wartości, jak 

terminowe regulowanie zobowiązań. 

Idzie tu o zobowiązania gospodarcze i zatory płatnicze, ale ważną rolę w tym kontekście 

odgrywają również – co należy podkreślić – zobowiązania publiczno-prawne (podatki CIT i 

inne), od regulowania których uchylają się w Polsce i innych państwach członkowskich UE 

wszystkie korporacje międzynarodowe poprzez tzw. planowanie podatkowe, instytucje rajów 

podatkowych (tax heaven) czy transfer pricing. Działania te, w przeważającej mierze 

nielegalne, mają negatywne bezpośrednie konsekwencje makro-ekonomiczne (dla budżetu 

państwa i rozwoju społeczno-gospodarczego), jak i pośrednie mikroekonomiczne, w 

szczególności w zakresie rentowności przedsiębiorstw małych i średnich i ich zdolności 

płatniczej (szerokość bazy podatkowej a ogólny poziom stopy opodatkowania). 

Autor monografii przeprowadził interesujące badania przedmiotowego problemu z 

zastosowaniem różnych metod, w tym ankiet i międzynarodowych indeksów płatniczych. 

Hipotezy Autora monografii zostały dowiedzione i jako tezy mają dużą wartość teoretyczną, 

poznawczą i praktyczną. Główną tezą jest to, że zatory płatnicze stanowią poważne zagrożenie 
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dla sprawności obrotu gospodarczego oraz stabilności finansowej przedsiębiorstw, wielu 

sektorów i gospodarki narodowej. 

Struktura monografii spełnia wymogi metodologiczne w odniesieniu do rozprawy naukowej – 

układu hierarchicznego i ciągu wynikania oraz proporcjonalności tez, wniosków i rekomendacji 

do analizowanych przesłanek. Autor przedstawił sposób rozumienia problemu zatorów 

płatniczych w gospodarce i metody jego rozwiązywania, co oznacza, że sformułował teorię 

naukową w tym przedmiocie. 

Monografia prof. P. Masiukiewicza „Zatory płatnicze w gospodarce” zainteresuje 

przedsiębiorców i menedżerów oraz ich organizacje, analityków i konsultantów finansowych, 

wykładowców akademickich i studentów kierunków ekonomicznych, prawniczo-

administracyjnych i zarządzania. 

Piotr Masiukiewicz, Payment bottlenecks in economy, 

Warsaw 2018 

The monograph analyses the factors of delays in payments in commercial transactions 

and the assessment of the level of payment bottlenecks in the EU and Poland. Data from 

international and domestic intelligence reports was used. The data indicates that the 

payment credibility of entities in Poland, measured by the so-called payment index, is 

low and continues to deteriorate; the ethics of paying off debts is also low. 

A survey of 609 companies in the type of SME system carried out in 2015 was 

presented. Falsification of the above research was conducted by the Delphi panel (63 

experts – being research workers or managers). Among the most effective instruments 

for inactivation of congestion, the respondents – experts – most often mentioned the use 

of public records of unreliable debtors, statutory deprivation of tax reliefs of companies 

permanently having delayed payments and the application of legal protections on each 

trade receivable. 

Among the barriers to investing in small and medium-sized enterprises, the financing 

gap seems to be an important problem in many European Union countries. It is 

necessary to conduct periodic estimates of the SME financing gap; both in the context 

of the basis for the state's economic policy and in the context of the requirements of the 

European Commission regarding business assistance programmes. There is a significant 

SME financing gap in Poland. The funding gap may be an accelerator for payment 

bottlenecks. Further research is needed in this area. 

The monograph consists of 6 chapters. Chapter 1 of the monograph presents theoretical 

problems of payment jams, concepts and definitions, socio-economic effects in this area. 

The basic legal regulations in the EU and in Poland as well as the European network of 

support for entrepreneurs were also cited. 

Chapter 2 presents the outline of factor analysis of payment gridlocks in endogenous 

and exogenous terms. Important external factors include the SME financing gap, 

insufficient support for company restructuring processes, delayed payments from 

government institutions. 

The analysis of the basic instruments for deactivating congestion is included in Chapter 

3. The classification of instruments was made according to the criterion of the disposer; 

i.e. that is in the hands of enterprises, banks and government administration. The new 
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laws discussed in this chapter are of particular importance for the protection of creditors' 

rights. A detailed analysis of the SME financing gap and its consequences for payment 

bottlenecks was presented. 

The next, 4th chapter deals with the statistical analysis of payment bottlenecks in the 

European Union and in Poland, including the analysis on the basis of international 

payment indices and research by other authors. The third part of this chapter presents 

the results of a survey in 609 micro, small and medium-sized enterprises carried out in 

2015 by CBM Indicator (commissioned by Collegium of Business Administration, SGH 

Warsaw School of Economics) under the direction of the author. The results of the 

Delphi survey were also presented to verify some of the important opinions expressed 

in the survey of enterprises in 2015. The survey was conducted among outstanding 

science experts (economists) and business practitioners in 2016. 

Chapter 5 of the monograph is devoted to the ethics of obligations. There is a widespread 

belief that entrepreneurs should be guided by ethics and the rule of law. Currently, many 

companies develop codes of ethics that set the standards for the conduct of the 

organization. A lot of research and publications are devoted to corporate social 

responsibility (CSR). Unfortunately, many entrepreneurs forget or are unable to comply 

with the basic principle of ethical business, which means settling their obligations on 

time. Payment morality is a resultant of effective law, management culture, but also 

historical experience (e.g. traditions of tax evasion in the socialism era). The morality 

of paying off debts in Polish enterprises is becoming a pressing problem; hence the 

analysis of this issue was undertaken - both in economic and ethical terms. The analysis 

was supported by the results of the survey among students of finance and management, 

on the attitudes towards repayment of obligations. 

Chapter 6 presents forecasts, recommendations for regulators and for enterprises on the 

discussed issue. They concern changes in regulations, recommendations for 

entrepreneurs and new research areas aimed at greater protection of creditors against 

the negative effects of payment gridlocks in the future, but also support for debtors. 

Recognising the deepening implications of late payment and implementing the policy 

objectives of the European Commission, the authorities of the Member States have 

introduced in their national legal order certain legal and financial instruments based on 

the EU directive on commercial payment dates. A business support network (the 

Enterprise Europe Network) is also being created in the European Union (including 

Poland). 
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anonimowych recenzentów, którzy, wypełniając arkusz recenzyjny, biorą pod uwagę 

oryginalność (nowość) i teoretyczną wagę problematyki, poprawność metodologiczną, 

klarowność struktury i logikę argumentacji oraz poprawność redakcyjno-językową. Recenzenci 

przedstawiają swoją opinię w formie pisemnej. Recenzja zawiera finalną konkluzję o przyjęciu 

tekstu do druku, o jego odrzuceniu lub o konieczności dokonania poprawek wskazanych w 
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Wymagania redakcyjno-techniczne: W tekście należy umieścić informacje o autorze: imię, 

nazwisko, tytuł naukowy, miejsce pracy, adres e-mail.  
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Artykuł powinien zostać wypełniony tekstem wg szablonu umieszczonego pod adresem: 

http://www.tnp.edu.pl/?zeszyty-naukowe   

Wymaga się stosowania przypisów dolnych. 

Rysunki i wykresy traktujemy jako rysunki; podpisujemy „Rysunek” i dodajemy kolejny 

numer.  

Streszczenie w języku polskim i angielskim nie powinno przekroczyć 150 wyrazów. 

Autor ma obowiązek podania informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie 

instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.  
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