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Wprowadzenie

W dniu 8 grudnia 2009 r. odby o si  w Warszawie posiedzenie Komitetu 

Nauk o Finansach PAN, na którym w obecno ci Prezesa NBP mia a miej-

sce dyskusja nad niedawno opublikowanym Raportem NBP pt. „Polska 

wobec wiatowego kryzysu gospodarczego”. Jest to niew tpliwie pierwsze 

obszerne opracowanie, w którym zaprezentowano diagnoz  obecnego kry-

zysu gospodarczego na wiecie, a nast pnie przedstawiono dotychczasowe 

dzia ania antykryzysowe w Polsce. Kolejne fragmenty Raportu zawieraj  

opis warunków prowadzenia antykryzysowej polityki gospodarczej oraz 

propozycj  strategii antykryzysowej. Ko cowa cz  tego niezwykle inte-

resuj cego opracowania po wi cona jest prezentacji propozycji kierunków 

zmian polityki gospodarczej, maj cych na celu z agodzenie skutków kry-

zysu oraz budow  instytucji gospodarczych pozwalaj cych agodzi  równie  

przebieg ewentualnych kryzysów w przysz o ci. 

Go ciem specjalnym posiedzenia by  prof. dr hab. Micha  Kleiber, Pre-

zes Polskiej Akademii Nauk.

Poni ej zostan  przedstawione wa niejsze fragmenty wypowiedzi sze -

ciu cz onków Komitetu Nauk o Finansach PAN, którzy odnie li si  kolej-

no do poszczególnych cz ci Raportu, zg aszaj c propozycje zmian czy te  

jego uzupe nie .
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1. Wypowiedzi

1.1. Wypowied  prof. dr hab. Krzysztofa Jajugi 

dotycz ca tre ci rozdzia u I pt. Diagnoza kryzysu

Pierwszy rozdzia  Raportu NBP „Polska wobec wiatowego kryzysu 

finansowego” dotyczy diagnozy kryzysu, a tak e jego wp ywu na gospo-

darki ró nych krajów, zw aszcza gospodark  Polski. 

Warto przytoczy  najwa niejsze wnioski wynikaj ce z tego fragmentu 

raportu, a jednocze nie poczyni  na tym tle kilka uzupe niaj cych uwag. 

Nale y si  oczywi cie zgodzi  ze wskazan  w raporcie g ówn  cech  obec-

nego kryzysu, mianowicie przeniesienie powa nych problemów rynku finan-

sowego na sfer  realn . Moim zdaniem, w du ej cz ci wynika o to z „ufi-

nansowienia” (financialization) gospodarki. Przez to rozumiem rosn c  

rol  motywacji finansowych, rynków finansowych, instrumentów finanso-

wych i instytucji finansowych w funkcjonowaniu gospodarki wiatowej, jak 

równie  gospodarek wielu krajów. Na potwierdzenie przytaczam dane doty-

cz ce warto ci wiatowych aktywów finansowych (raport McKinsey). War-

to  ta wynosi a w 1980 roku oko o 12 bilionów dolarów, co stanowi o 

oko o 100% wiatowego PKB, za  w 2007 roku (przed kryzysem) oko o 

195 bilionów dolarów, co stanowi o ponad 350% wiatowego PKB.

Raport NBP wymienia dwie grupy przyczyn kryzysu. S  to:

– przyczyny o charakterze makroekonomicznym, w tym rosn ca nierów-

nowaga globalna, powoduj ca wzrost akcji kredytowej i wzrost cen akty-

wów (akcje, nieruchomo ci, surowce), a tak e polityka niskich realnych 

stóp procentowych;

– przyczyny o charakterze mikroekonomicznym, w tym motywacje pod-

miotów gospodarczych, b dy w ocenie i zarz dzaniu ryzykiem oraz 

niedoskona o ci systemu regulacyjnego (w tym procykliczne regulacje).

Z tymi przyczynami nale y zgodzi  si , a jednocze nie doda  kilka 

innych, które w moim przekonaniu by y wa ne, a do których raport odno-

si si  w mniejszym stopniu. Zaliczam tutaj nast puj ce przyczyny:

– nieprzejrzyste ryzyko instrumentów finansowych zabezpieczonych hipo-

tecznie, wynikaj ce ze stosowanego przez banki ameryka skie modelu 

„originate and distribute”;

– nieetyczne i krótkowzroczne zachowania uczestników rynku;

– brak profesjonalizmu wielu uczestników rynku finansowego (w szcze-

gólno ci naiwne stosowanie skomplikowanych modeli matematycznych, 

nieuwzgl dnianie ryzyka cen nieruchomo ci i brak stosowania regu  

zarz dzania ryzykiem);

– polityczna wizja „American dream”, czyli g oszenie dobrobytu ka dego 

(równie  biednego) Amerykanina, który powinien mieszka  we w asnym 

domu, niezale nie od tego, czy sta  go na taki wydatek;
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– zachowania uczestników rynku, przede wszystkim chciwo , przesadne 

zaufanie do w asnej wiedzy i umiej tno ci oraz zachowania stadne (te 

zjawiska bada ga  nauk ekonomicznych, ekonomia behawioralna).

W dalszej cz ci raport wskazuje na wp yw kryzysu na ró ne kraje, 

wskazuj c g ówne kana y oddzia ywania. S  to:

– w przypadku krajów strefy euro: kana  rynku nieruchomo ci, kana  

handlu zagranicznego;

– w przypadku krajów Europy rodkowo-Wschodniej: kana  rynków finan-

sowych, kana  handlu zagranicznego.

Raport zajmuje si  bardziej szczegó owo wp ywem kryzysu na gospo-

dark  Polski, wskazuj c na podstawowe negatywne skutki, takie jak: wzrost 

zad u enia podmiotów gospodarczych (wynikaj cy z deprecjacji z otego 

wzgl dem euro i dolara), spadek zatrudnienia, spadek wielko ci udzielanych 

kredytów, spadek inwestycji. Wyst pi y równie  pozytywne skutki, takie 

jak: wzrost konkurencyjno ci eksportu, wynikaj cy z deprecjacji z otego.

Moim zdaniem, w raporcie mog a si  równie  znale  krótka argumen-

tacja, dlaczego Polska ma (do tej pory) mniejsze k opoty gospodarcze, ni  

reszta krajów Europy rodkowo-Wschodniej. Uwa am, e podstawowymi 

czynnikami, które na to wp yn y, s : mniejszy udzia  eksportu w PKB, 

spadek eksportu ni szy ni  w innych krajach, a tak e ni szy ni  spadek 

importu (co w efekcie oznacza wzrost eksportu netto), bardziej zdywersy-

fikowana gospodarka, du y rynek wewn trzny i umiarkowane zad u enie 

sektora prywatnego.

W ostatnim fragmencie tej cz ci raportu wskazano na g ówne czynni-

ki zagro enia dla Polski, którymi s : sytuacja w gospodarce wiatowej, 

sytuacja na rynku pracy oraz sytuacja sektora finansów publicznych. Do 

tego doda bym niew tpliwie du  ekspozycj  polskiego rynku finansowego 

na wiatowy rynek finansowy (dotyczy to przede wszystkim rynku walu-

towego i rynku akcji).

Uwa am, e mo na równie  zamie ci  w raporcie czynniki, odzwier-

ciedlaj ce szanse polskiej gospodarki. Zaliczy bym do nich przede wszystkim 

nast puj ce czynniki:

– efekt zwi zany z realizacj  finansowanych ze rodków unijnych projek-

tów infrastrukturalnych, jak równie  w pewnym stopniu projektów 

zwi zanych z pi karskim Euro 2012;

– du a konkurencyjno  eksportu;

– wysoko kwalifikowana i przedsi biorcza kadra;

– relatywna odporno  na szoki makroekonomiczne.
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1.2. Wypowied  prof. dr hab. Leszka Dziawgo 

dotycz ca tre ci rozdzia u II pt. „Dotychczasowe dzia ania 

antykryzysowe w Polsce” oraz rozdzia u III 

pt. „Warunki prowadzenia antykryzysowej polityki gospodarczej”

Dotychczasowe dzia ania antykryzysowe w Polsce

Faktem jest istotna dysproporcja dzia a  pomi dzy NBP i RPP a rz dem 

dotycz cych dzia a  antykryzysowych. Dotyczy to zarówno zakresu podj tych 

dzia a , jak te  ich skuteczno ci. Komentuj c aktywno  NBP i RPP nale-

y pozytywnie oceni  zrealizowane dzia ania na rzecz stabilizacji systemu 

finansowego. Podobnie wysoko nale y oceni  realizacj  tych dzia a , które 

mia y na celu utrzymanie aktywno ci gospodarki, a dotyczy y: obni ki stopy 

rezerwy obowi zkowej i obni ania stóp procentowych NBP. Niestety, na kry-

tyczn  ocen  zas u y  „Pakt na Rzecz Rozwoju Akcji Kredytowej w Polsce”. 

Prace nad tym paktem zainicjowano nieco zbyt pó no, a ponadto do dzisiaj 

Pakt ten nie zosta  jeszcze wdro ony. Poniewa  procesy zachodz ce w sferze 

gospodarki realnej przebiegaj  znacznie wolniej, ni  na bardzo dynamicznym 

rynku finansowym, tym bardziej dzia ania zorientowane na pobudzenie sfery 

realnej nale y rozpoczyna  z du ym wyprzedzeniem. Niemniej jednak pozy-

tywnie mo na oceni  sam fakt rozpocz cia prac nad Pakietem. Spowolnienie 

dynamiki kryzysu (wariant negatywny oceny sytuacji) lub pierwsze oznaki 

o ywienia (wariant pozytywny oceny sytuacji) daj  konieczny czas na zako -

czenie prac nad Pakietem, co nale y uczyni , a nast pnie wdro y  w zakre-

sie uzale nionym od bie cej sytuacji (poniewa  nie wiemy czy nast pi zmia-

na polityki kredytowej banków).

Podsumowuj c dotychczasowe dzia ania antykryzysowe nale y stwier-

dzi , i  odniesiono powa ny sukces – w znacznym stopniu uchroniono gospo-

dark  i spo ecze stwo przed kryzysem. Zdecydowana i szybka reakcja NBP 

i RPP pozwoli a wykorzysta  atut zdrowych fundamentów polskiej gospo-

darki i zamortyzowa  pierwsze negatywne i gwa towne szoki kryzysowe. 

Niepokoi natomiast fakt braku przekonywuj cych dzia a  antykryzyso-

wych ze strony rz du.

Warunki prowadzenia antykryzysowej polityki gospodarczej

Istnieje ryzyko powtórzenia sytuacji kryzysowych o ró nym charakterze 

i nat eniu. Maj c to na uwadze nale y stwierdzi , i  wyzwaniem pozosta-

je zaplanowanie i ewentualne wykonanie dzia a  wyprzedzaj cych mo liwe 

zdarzenia kryzysowe. 

Kryzys o tyle mo na oceni  pozytywnie, i  wskaza  nam liczne s abe 

miejsca w globalnym i krajowym systemie finansowym. Wykorzystuj c t  

wiedz  nale y planowa  przysz e dzia ania antykryzysowe. 

Wszystkie przysz e dzia ania antykryzysowe nale y sklasyfikowa  

w dwóch obszarach (rys. 1). Jeden z nich to dzia ania w obszarze „twar-
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dym”, czyli kontrola stabilno ci systemu finansowego, czy te  refinanso-

wanie gospodarki (koniecznym jest zako czenie prac nad „Paktem na Rzecz 

Rozwoju Akcji Kredytowej w Polsce”). Natomiast drugim obszarem dzia a  

antykryzysowych jest obszar tzw. „mi kki”, czyli dzia ania w obszarze 

trudno mierzalnym, jakim jest poszerzanie wiedzy na temat funkcjonowa-

nia rynków finansowych i bankowo ci oraz utrwalanie zaufania do rynków 

finansowych i bankowo ci. Obecny kryzys mocno nadwyr y  kapita  zaufa-

nia publicznego do systemu finansowego. Fakt ten mo e mie  powa ne 

negatywne konsekwencje w przypadku powtórzenia zdarze  kryzysowych. 

Nie mo na lekcewa y  opinii publicznej. Z najnowszych bada  przeprowa-

dzonych przeze mnie w ramach grantu badawczego wynika1, i  stopie  

zaufania publicznego do banków jest bardzo niski (rys. 2, tabela 1).

Rysunek 1

Zakresy dzia a  antykryzysowych

DZIAŁANIA ANTYKRYZYSOWE

OBSZARY TWARDE

Stabilność systemu bankowego

Refinansowanie gospodarki

(Pakt Kredytowy)

OBSZARY MIĘKKIE

Wiedza

Zaufanie

ród o: opracowanie w asne.

Tabela 1

Procent odpowiedzi negatywnych udzielonych na pytanie:

„Czy banki zas uguj  na status spó ki zaufania publicznego”? 

w wybranych grupach respondentów

Procent wskaza  odpowiedzi „Nie” Grupa zawodowa

49% przedsi biorcy

54% dyrektorzy, kierownicy

58% nauczyciele

ród o: badanie w asne przeprowadzone za po rednictwem firmy MillwardBrown SMG/KRC 

na reprezentatywnej próbie polskiego spo ecze stwa w dniach 02-08.10.2009.

1 Badania finansowane ze rodków na nauk  w latach 2007-2010 jako projekt badawczy
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Rysunek 2

Rozk ad odpowiedzi na pytanie:

„Czy banki zas uguj  na status spó ki zaufania publicznego”?

tak

23%

nie

41%

nie

wiem

36%

ród o: badanie w asne przeprowadzone za po rednictwem firmy MillwardBrown SMG/KRC 

na reprezentatywnej próbie polskiego spo ecze stwa w dniach 02-08.10.2009.

Planuj c dzia ania antykryzysowe i pozostaj c jeszcze w „mi kkim” 

obszarze tych e dzia a , nale y zwróci  jeszcze uwag , i  w d ugim hory-

zoncie czasowym wydaje si  zasadnym wykorzystanie takich zagadnie  

jak: spo eczna odpowiedzialno  biznesu (efektywna integracja bankowo ci 

ze spo ecze stwem i gospodark ) oraz relacje inwestorskie2 (mo liwa reak-

tywacja rozproszonego nadzoru w a cicielskiego).

1.3. Wypowied  prof. Stanis awa Flejterskiego 

dotycz ca tre ci rozdzia u IV pt. „Strategia antykryzysowa”

1. W ksi ce sprzed 10 lat „Predictions:30 great minds on the future” (red. 

S. Griffiths, Oxford University Press, 1999) mo na znale  stwierdzenie, 

e „...nikt nie jest w stanie przewidzie  przysz o ci”. Ca kiem nieocze-

kiwane wynalazki czy zdarzenia mog  odebra  prognozom wszelki sens 

ju  par  lat po ich sformu owaniu. Autorzy prognoz coraz cz ciej przy-

znaj  si  do bezsilno ci. Ostatnie stulecia, mimo burzliwego rozwoju 

nauk, nauczy y nas odró nia  rzeczy mo liwe i niemo liwe do przewi-

dzenia. Istniej  pytania, na które jeste my w stanie odpowiedzie  oraz 

takie, na które jedynie czas mo e udzieli  odpowiedzi. O nadchodz cych 

czasach nie jeste my w stanie dowiedzie  si  wszystkiego, czego prag-

niemy. Mimo to warto konstruowa  kolejne prognozy, cho  ich los jest 

niepewny. Ameryka ski analityk G. Friedman, w niedawno wydanej 

ksi ce The Next 100 Years. A Forecast for the 21st Century twierdzi 

we wst pie, e zadanie polega na tym, aby pod chaosem historii dostrzec 

porz dek – i przewidzie , jakie wydarzenia, tendencje i technologie ten 

2 Badania w tym zakresie prowadzi prof. UMK D. Dziawgo.
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porz dek przyniesie. Prognozowanie nawet na 100 lat naprzód – wed ug 

G. Friedmana – mo e by  procesem racjonalnym i wykonalnym. W tym 

kontek cie tym bardziej uprawnione i po dane wydaje si  prognozo-

wanie rozwoju w perspektywie 3, 5, 10 czy 15 lat.

2. W krajach rozwini tych tradycyjne prognozowanie zast pione zosta o 

przez foresight, proces aktywnej refleksji nad przysz o ci , który w prze-

ciwie stwie do zwyk ego prognozowania czyli prób przewidywania, ma 

prowadzi  do wskazania dzia a , aby czarne scenariusze si  nie spe ni-

y lub aby rzeczywisty rozwój wydarze  jak najbardziej zbli y  si  do 

oczekiwanego (M. Kleiber, prezes PAN kieruj cy pracami Narodowego 

Programu Foresight Polska 2020). Foresight polega na zdolno ci dostrze-

gania konturów przysz o ci, decyduj cych dla niej procesów i stawiania 

w a ciwych pyta . 

3. Na tle powy szych ogólnych uwag mo na z pe nym uznaniem odnie  

si  do raportu „Polska wobec wiatowego kryzysu gospodarczego” NBP, 

Warszawa 2009, s. 106. Raport ma logiczn  struktur , sk ada si  z 5 roz-

dzia ów (Diagnoza kryzysu, Dotychczasowe dzia ania antykryzysowe 

w Polsce, Warunki prowadzenia antykryzysowej polityki gospodarczej, 

Strategia antykryzysowa, Proponowane kierunki polityki gospodarczej) 

oraz 2 za czników (Publiczne dzia ania antykryzysowe w Polsce, Pakie-

ty fiskalne jako odpowied  na kryzys finansowo-gospo darczy). Uwa na 

lektura pozwala na stwierdzenie, e analizowany raport jest dzie em 

w pe ni profesjonalnym, rzetelnym, zas uguj cym na zainteresowanie 

ze strony elit akademickich, biznesowych, finansowych, politycznych, 

a tak e mass mediów. Raport jest kolejnym potwierdzeniem specjalnej 

roli spe nianej przez Narodowy Bank Polski (wzorem innych banków 

centralnych) jako o rodka analitycznego (think tank) oraz patrona edu-

kacji ekonomicznej i finansowej (roli NBP w tej dziedzinie nie sposób 

przeceni ). Nale y tu odnotowa , e analizowany raport NBP niejako 

z definicji budzi zaufanie. W erze zawirowa , w czasach erozji autory-

tetów, potrzebne s  opracowania niezale ne od bie cych koniunktur 

politycznych, zorientowane na podej cia pozytywne (opis i obja nienie 

przyczyn), normatywne oraz g ównie stosowane (prognozy, scenariusze, 

programy, plany). 

4. Wysoka, ogólnie rzecz bior c, ocena analizowanego raportu dotyczy 

równie  rozdzia u IV (Strategia antykryzysowa). Do g ównych, godnych 

zaakcentowania konstatacji zawartych w tym rozdziale nale : 

– Kszta t strategii antykryzysowej, rozumianej jako ogólne zasady i prio-

rytety przeciwdzia ania zjawiskom kryzysowym, powinien zale e  od 

tego, który ze scenariuszy zrealizuje si : bazowy czy ostrzegawczy. 

– Z do wiadcze  innych krajów wynika, e w okresie kryzysu wi ksze 

jest przyzwolenie spo eczne na du e, nie atwe zmiany w polityce 

i systemie gospodarczym. Kryzys jest szans  na intensyfikacj  dzia-

a  prorozwojowych i proefektywno ciowych. 
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– Likwidacja barier rozwojowych wymaga  b dzie mobilizacji dodatko-

wych zasobów finansowych i istotnego wzrostu nak adów prywatnych 

i publicznych na redniookresowe cele prowzrostowe (efekty popy-

towe i efekty poda owe).

– Dzia ania wspieraj ce d ugookresowy wzrost i zwi kszaj ce efektyw-

no  alokacji rodków s  szczególnie istotne z perspektywy wst pie-

nia Polski do strefy euro i utrzymania wysokiego tempa wzrostu 

w nowych warunkach prowadzenia polityki gospodarczej.

– Ze wzgl du na specyficzny charakter dzia a  dora nie wspomagaj -

cych wyj cie z kryzysu oraz rodz ce si  w ich konsekwencji wydatki 

sektora finansów publicznych, powinny mie  one charakter punkto-

wy i ograniczony czasowo. Permanentne zwi kszanie wydatków pub-

licznych z tytu u dzia a  antykryzysowych znajdowa oby si  w kon-

flikcie z utrzymaniem redniookresowej równowagi bud etowej 

i perspektywicznym wst pieniem do strefy euro. 

– Do wiadczenia historyczne rozwini tych gospodarek oraz badania 

ilo ciowe nie daj  jednoznacznej odpowiedzi dotycz cej efektywno ci 

polityki fiskalnej w stabilizowaniu cyklu, a próby oszacowania mno -

ników impulsu wydatków rz dowych daj  bardzo ró norodne wyni-

ki. Z wielu bada  wynika, e podejmowane w przesz o ci próby 

pobudzania gospodarek przez impulsy fiskalne, w rednim horyzon-

cie cz sto prowadzi y do narastania d ugu publicznego. 

– Wobec spowolnienia o bezprecedensowej skali i ograniczonych mo -

liwo ciach dzia ania ze strony polityki pieni nej, wi kszo  krajów 

rozwini tych zdecydowa o si  podj  prób  o ywienia gospodarek 

poprzez interwencje fiskalne (antykryzysowe pakiety fiskalne). Ina-

czej by o w niektórych krajach wschodz cych. 

– Polska jako przypadek po redni, kraj, który dzi ki pozytywnej ocenie 

fundamentów gospodarczych utrzyma  zaufanie rynków finansowych. 

Próba znacz cego rozlu nienia polityki fiskalnej mog aby to zaufanie 

powa nie naruszy . 

– W obecnej sytuacji bardziej bezpiecznym i prawdopodobnie bardziej 

efektywnym dzia aniem w ramach polityki fiskalnej wydaje si  reor-

ganizacja i zmiana struktury wydatków publicznych w kierunku 

zwi kszenia udzia u wydatków inwestycyjnych i prorozwojowych. 

– Elementem kluczowym jest zahamowanie wzrostu deficytu bud eto-

wego i d ugu publicznego, a nast pnie ich trwa e obni enie. 

– Z uwagi na fakt, e nale y jednocze nie zwi kszy  zakres finanso-

wania publicznego inwestycji prorozwojowych oraz ogranicza  defi-

cyt sektora publicznego i wzrost d ugu publicznego, osi gni cie tego 

celu zale y od przeprowadzenia g bokiej i kompleksowej reformy 

finansów publicznych oraz doko czenia prywatyzacji gospodarki 

w celu zmniejszenia skali finansowania deficytu bud etowego 

 d ugiem. 
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– Kryzysy finansowe i walutowe pokazuj , e finansowanie nawet naj-

lepszych inwestycji kapita em krótkookresowym niesie ze sob  du e 

ryzyko. Dlatego niezb dne jest pozyskanie inwestorów bezpo red-

nich oraz globalnych inwestorów d ugoterminowych. Przyci gni -

cie inwestycji bezpo rednich wymaga  b dzie wprowadzenia dzia a  

odbiurokratyzuj cych gospodark , racjonalizuj cych obci enia pod-

miotów gospodarczych oraz stymuluj cych konkurencj  na rynku 

krajowym.

– Przyst pienie Polski do strefy euro jest warunkiem koniecznym dla 

dalszych zmian struktury instytucji finansowych inwestuj cych w Pol-

sce i przyci gni cia globalnych inwestorów d ugoterminowych (ogra-

niczenie kosztu finansowania inwestycji w Polsce).

Na tle lektury rozdzia u IV mo na sformu owa  nast puj c  konkluzj : 

raport napisany zosta  – co w pe ni zrozumia e – przez ekonomistów i dla 

ekonomistów (a w ka dym razie dla osób zainteresowanych ekonomi ). 

Raport odnosi si  g ównie do wzrostu gospodarczego, w mniejszym stopniu 

do rozwoju spo eczno-gospodarczego. Uwagi tej nie nale y pojmowa  jako 

zarzutu, lecz jako sugesti  pod adresem Autorów przysz ych raportów opra-

cowywanych pod auspicjami NBP, dotycz cych perspektyw rozwoju polskiej 

gospodarki w kontek cie globalnymi i europejskim. S abo ci  analizowa-

nego raportu z tego punktu wiedzenia jest operowanie niemal wy cznie 

kategoriami i agregatami makroekonomicznymi. Istotnym wzbogaceniem 

raportu by oby zaprezentowanie problematyki zwi zanej z kapita em ludz-

kim i spo ecznym, a tak e kwestii wp ywu polityki i polityków na procesy 

modernizacji i reformowania gospodarki.

1.4. Wypowied  prof. Teresy Famulskiej 

dotycz ca tre ci I cz ci rozdzia u V 

pt. „Propozycje dotycz ce strategii konsolidacji finansów publicznych”

Problematyka finansów publicznych jest rozpatrywana w opracowaniu przez 

pryzmat deficytu sektora finansów publicznych oraz d ugu publicznego. 

Podej cie to jest w pe ni uzasadnione z perspektywy instytucji sporz dza-

j cej Raport – banku centralnego, nale y jednak podkre li , e reforma 

finansów publicznych w Polsce by aby konieczna nawet gdyby nie pog bia  

si  deficyt. Problem budowy wydajnego i sprawiedliwego systemu groma-

dzenia rodków publicznych oraz efektywnego ich wydatkowania podno-

szony jest od pocz tku okresu transformacji gospodarczej, niestety pozo-

staje ci gle otwarty. St d prace NBP nale y uzna  za cenne, wpisuj ce si  

w d enie do naprawy finansów pub licznych.

Zagadnienia z zakresu finansów publicznych tworz  w opracowaniu 

logiczn  ca o . S  to kolejno: diagnoza stanu finansów publicznych w zwi z-
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ku z kryzysem gospodarczym; uwarunkowania prawne i instytucjonalne 

funkcjonowania finansów publicznych, prognozy kszta towania si  podsta-

wowych wska ników opisuj cych sytuacj  sektora finansów publicznych 

w Polsce; propozycje dotycz ce strategii konsolidacji finansów publicznych. 

Propozycje zasadniczo przedstawiono w odniesieniu do: wydatków, docho-

dów i otoczenia instytucjonalnego.

Rozpatruj c stron  wydatkow  s usznie zaakcentowano konieczno  ana-

lizy efektywno ci oraz zmiany struktury wydatków publicznych. W szczegól-

no ci zasygnalizowano mo liwo  poprawy efektywno ci finansów publicznych 

w zakresie systemu pomocy spo ecznej, powo uj c si  na do wiadczenia wybra-

nych krajów. Dyskusyjne wydaje si  si ganie do wzorców krajów, których 

realia spo eczne, polityczne i gospodarcze s  zdecydowanie odmienne od pol-

skich (USA, Wielka Brytania, kraje skandynawskie). Badania o charakterze 

komparatystycznym s  jednak zasadne, w szczególno ci dotycz ce konkretnych 

instrumentów z zakresu wydatkowania rodków publicznych.

We fragmencie nawi zuj cym do wydatków publicznych wprowadzono 

równie  w tek wskazuj cy na niekorzystne tendencje demograficzne w Pol-

sce i innych krajach europejskich. Wydaje si , i  absorpcja pewnej cz ci 

powojennego wpisu demograficznego dzi ki emeryturom pomostowym 

(i innym rozwi zaniom umo liwiaj cym wcze niejsze nabycie praw emery-

talnych) zmniejszy wra liwo  polskich finansów publicznych na wskazane 

zmiany demograficzne.

Propozycje dotycz ce strony dochodowej s  bardzo lapidarne, przy czym 

s usznie nie postuluje si  zwi kszania ci arów fiskalnych w obecnej fazie 

cyklu. W opracowaniu tej rangi nale a oby jednak wi cej uwagi po wi ci  

zagadnieniom podatkowym, chocia by postulowa  doko czenie reformy 

systemu podatkowego, która obj a dotychczas (lata 90. XX wieku) opo-

datkowanie dochodów i konsumpcji, natomiast zaniechano reformy opo-

datkowania maj tku, w tym nieruchomo ci. 

Podejmuj c problem regu  i instytucji w sferze finansów publicznych 

zwrócono szczególn  uwag  na bud et zadaniowy, co nale y uzna  za w pe -

ni zasadne.

Instytucja ta sprzyja efektywnemu wydatkowaniu rodków, obejmuje 

bowiem definiowanie celów polityki pa stwa, szczegó owe planowanie 

zada , monitorowanie post pów w ich realizacji oraz kontrol  osi gni tych 

rezultatów. Za niezwykle trafn  uwag  w Raporcie nale y uzna  stwier-

dzenie, e skuteczno  bud etu zadaniowego w du ej mierze zale e  b dzie 

od odpowiedniego skonstruowania mierników efektywno ci. Wpisuj c si  

w t  konstatacj  nale y postulowa , aby mierniki stosowane do oceny rea-

lizacji bud etu zadaniowego nie by y (tak jak to ma miejsce obecnie w Pol-

sce) okre lane przez dysponentów rodków publicznych, lecz w adze usta-

wodawcze albo niezale ne organy.

Reasumuj c, w Raporcie przedstawiono prawid owe kierunki dzia a  

usprawniaj cych funkcjonowanie sektora finansów publicznych. Zaprezento-



Posiedzenie Komitetu Nauk o Finansach PAN... 171

wane ujecie jest ogólne, co sk ania do sugestii o konieczno ci kontynuowania 

prowadzonych bada  i analiz w uj ciu ju  bardziej szczegó owym. Konkrety-

zacja problematyki badawczej pozwoli na sformu owanie dalszych wniosków 

i propozycji po danych dla naprawy finansów publicznych w Polsce.

1.5. Wypowied  prof. Jana Szambela czyka 

dotycz ca tre ci II cz ci rozdzia u V 

pt. „Propozycje dotycz ce reform rynku pracy”

Uwzgl dniaj c stopy bezrobocia jakie kszta towa y si  w trakcie global-

nego kryzysu finansowego w ko cu 2008 r.. Gary Baker twierdzi, e mówie-

nie o nowym wielkim kryzysie jest mieszne w porównaniu do tego co 

dzia o si  na rynkach pracy w latach 30. XX w. Na tym tle warto pyta  

o podobie stwa ale i ró nice mi dzy kryzysami, ale tak e o to czy wspó -

cze nie dysponujemy zarówno lepszym rozpoznaniem jak i skuteczniejszy-

mi metodami ograniczania bezrobocia? Symptomy pozytywnej odpowiedzi 

to m.in. wska niki przyrostu bezrobocia w okresie obecnego kryzysu, które 

s  mniejsze ni  pogorszenie innych parametrów makroekonomicznych 

w krajach najbardziej dotkni tych kryzysem finansowym, przynajmniej jak 

do tej pory.

Studiuj c tre ci Raportu w kontek cie problemów polskiego rynku pracy, 

warto zwróci  uwag  na fakt, e scharakteryzowane w nim dzia ania s  

wynikiem przede wszystkim stopnia rozpoznania prawid owo ci funkcjo-

nowania tego rynku, a ponadto dost pnych metod interwencji w ramach 

polityki rynku pracy. Nie wchodz c w szczegó y jako ci diagnozy warto 

wspomnie , e polski rynek pracy cechuje specyfika transformacyjno-inte-

gracyjna, wi ksze zró nicowanie regionalne, a tak e znacznie wi ksza 

dynamika zmian ni  na rynkach w rozwini tych gospodarkach rynkowych. 

W tych warunkach opisane w Raporcie przedsi wzi cia, niemal z natury 

rzeczy maj  g ównie charakter objawowy i zmierzaj  ideowo do buforowa-

nia ryzyka wzrostu bezrobocia, poprzez procesy samoregulacji w ramach 

zwi kszenia elastyczno ci rynku pracy. Charakterystyczne przy tym, a jed-

nocze nie niemal klasyczne w uj ciu d ugookresowym, jest kierunkowe 

zwi kszanie elastyczno ci - w warunkach zagro enia kryzysem, niepopu-

larne spo ecznie, nast puje po okresie jego usztywniania w warunkach 

wzgl dnej prosperity ubieg ych lat. 

Stan rozpoznania praktyki polskiego rynku pracy oraz metodyka jego 

badania utrudniaj  dekompozycj  ogólnego bezrobocia na komponent 

koniunkturalny i strukturalny oraz sezonowy, czy okre lenie charaktery-

stycznego dla obecnego etapu rozwoju gospodarki bezrobocia naturalnego, 

nie wspominaj c ju  o koncepcji NAIRU (ang. Non-Accelerating Inflation 

Rate of Unemployment). Takie rozpoznanie wzmacnia o by skuteczno  
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terapii (podobnie jak w medycynie inaczej leczy si  gryp  a inaczej zapa-

lenie oskrzeli). Niepokoje spo eczne zwi zane z utrat  miejsc pracy m.in. 

w zak adach przemys u zbrojeniowego, w stoczniach, czy nawet symbolu 

pracy organicznej HCP Cegielski w Poznaniu, nie s  nast pstwem global-

nego kryzysu finansowego czy spowolnienia gospodarczego w Polsce a nosz  

cechy zaniedba  restrukturyzacyjnych. S  tak e przyk adem konsekwencji 

braku elastyczno ci zatrudnienia. Zreszt  warto podkre li , e po nadzwy-

czajnej mobilno ci zawodowej ludno ci w pocz tkach okresu transformacji, 

i to niemal na wszystkich poziomach piramidy kwalifikacyjnej, obserwuje 

si  procesy spowolnienia ruchliwo ci wewn trz-kohortowej, a pewnie i mi -

dzy-kohortowej, na skutek sukcesywnego zamykania kana ów awansu spo-

eczno-zawodowego, co jest do  typowe dla spo ecze stw rozwini tych 

gospodarek rynkowych. Na tym tle rodzi si  w tpliwo  czy charakteryzo-

wane w Raporcie rozwi zania w dostatecznym stopniu uwzgl dniaj  zró -

nicowanie sytuacji na regionalnych czy lokalnych rynkach pracy, przy 

bardzo ograniczonej mobilno ci przestrzennej ludno ci (abstrahuj c od 

migracji wahad owych, zwi zanych z dojazdami do pracy), warunkowanej 

m.in. sytuacj  na rynku nieruchomo ci mieszkaniowych, w powi zaniu 

z zamo no ci  potencjalnych migrantów.

Ograniczone ramy tej wypowiedzi uniemo liwiaj  bardziej szczegó ow  

dyskusj  poszczególnych rozwi za  czy instrumentów opisanych w Rapor-

cie dlatego ogranicz  si  jedynie do sformu owania syntetycznych priory-

tetów. Po pierwsze, celowym jest promowanie i implementacja do prawa 

rozwi za  zwi kszaj cych elastyczno  rynku pracy, a w tym przedsi wzi  

prowadz cych do wi kszej elastyczno ci zatrudnienia w wymiarze zasobo-

wym (formy i czas pracy), funkcjonalnym (kszta towanie multi-umiej tno-

ci pracowników na bazie meta-umiej tno ci kszta towanych w systemie 

szkolnym) i motywacyjnym ( cz cym poziom dochodów pracowników 

z sytuacj  ekonomiczno-finansow  pracodawcy). Po drugie, aktywizacja 

zawodowa ludno ci jako sposób ograniczania zagro e  systemu emerytal-

nego wspierana promocja tworzenia nowych miejsc pracy przy obni aniu 

klina podatkowego, zwi zanego z ca kowitymi kosztami pracy. Po trzecie, 

stymulowanie rozwi za  bilansuj cych strumienie odp ywu (starsze rocz-

niki) i nap ywu (m ode roczniki) zasobów kapita u ludzkiego, z uwzgl d-

nieniem falowania demograficznego i przekszta ce  piramidy demograficz-

nej. Istotnym sposobem regulowania struktury jako ciowej kwalifikacji 

powinna by  zreformowana polityka edukacyjna wspierana racjonalnym 

wykorzystaniem rodków UE, a w szczególno ci przeciwdzia anie procesom 

generuj cym bezrobocie strukturalne, przy kontrowersyjnej redystrybucji 

dochodów ludno ci zwi zanej z odp atno ci  za kszta cenie.
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1.6. Wypowied  prof. dr hab. Andrzeja Gospodarowicza 

dotycz ca tre ci II cz ci rozdzia u V pt. „Propozycje dotycz ce 

polityki sektorowej oraz Propozycje dotycz ce sektora bankowego

1. S dz , e w Raporcie NBP powinny si  równie  znale  odniesienia 

do szkolnictwa wy szego.

Obecnie znajdujemy si  w kolejnym etapie przemian cywilizacyjnych, 

które zwyk o si  nazywa  gospodark  opart  na wiedzy (GOW). Szacuje 

si , e ma on trwa  do 2020-2025 roku. Jest faktem, e GOW w Stanach 

Zjednoczonych jest na wy szym poziomie rozwoju w porównaniu z Uni  

Europejsk . Aby przyspieszy  rozwój GOW w Unii Europejskiej, przyj ta 

zosta a specjalna strategia zwana Strategi  Lizbo sk . Jednym z wa niej-

szych celów szczegó owych tej strategii jest podniesienie poziomu wydatków 

na badania i rozwój do 3% PKB w 2010, z których 2/3 powinno by  finan-

sowane przez sektor prywatny. Cz  wysoko rozwini tych pa stw Unii 

Europejskiej osi gnie ten cel. Polska wyra nie odstaje w jego realizacji.

Rozpatruj c GOW przyj to, e jest ona oparta na trzech filarach: inno-

wacjach, edukacji i infrastruktury informacyjnej. W naszym kraju na poziom 

innowacji ma wp yw i b dzie mia a w przysz o ci wspó praca pomi dzy 

uczelniami a praktyk  gospodarcz . Z kolei poziom edukacji zale e  b dzie 

w du ym stopniu od jako ci uczelni oraz od zakresu prowadzonej edukacji 

ekonomicznej. Na rozwój infrastruktury informacyjnej ma wp yw dost p 

do Internetu. Nie ulega w tpliwo ci, e w Polsce potrzebna jest g boka 

reforma szkolnictwa wy szego, poniewa  wyra nie odstajemy w tym zakre-

sie w stosunku do wysoko rozwini tych krajów Unii Europejskiej czy te  

USA. Na szcz cie ostatnio mówi si  du o na ten temat. Rz d podejmuje 

równie  pewne dzia ania zwi zane z wprowadzaniem zmian w funkcjono-

waniu szkolnictwa wy szego. 6 stycznia 2009 r. Rz d przes a  do Sejmu 

5 projektów ustaw: o narodowym Centrum Bada  i Rozwoju, o Narodowym 

Centrum Nauki, o instytucjach badawczych, o Polskiej Akademii Nauk, 

o zasadach finansowania nauki. Wkrótce up ynie rok, a tymi projektami 

ci gle zajmuje si  komisja sejmowa. Z punktu widzenia przysz ego rozwo-

ju szkolnictwa wy szego w naszym kraju najwa niejsza jest bardzo zna-

cz ca nowelizacja dwóch ustaw: Prawo o szkolnictwie wy szym i Ustawa 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakre-

sie sztuki. W tej chwili Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy szego opub-

likowa o za o enia do nowelizacji tych dwóch ustaw. Zawieraj  one jednak 

najpilniejsze zmiany. Ministerstwo deklaruje, e przygotuje projekt g bo-

kiej reformy szkolnictwa wy szego po przyj ciu przez Rz d Strategii roz-

woju szkolnictwa wy szego do 2020 r. Nie s dz , e nast pi to w najbli szym 

roku lub dwóch. Bez nacisków i zach t pochodz cych spoza szkolnictwa 

wy szego nie nast pi  istotne zmiany w jego funkcjonowaniu. Dlatego 
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w Raporcie NBP powinny si  znale  postulaty dotycz ce g bokich zmian 

w szkolnictwie wy szym.

Jest rzecz  bezdyskusyjn , e edukacja ekonomiczna spo ecze stwa, 

szczególnie w Polsce, ma du y wp yw na rozwój gospodarczy. Ogromne 

zas ugi w zakresie edukacji ekonomicznej ma Narodowy Bank Polski. Nie-

stety, w niewielkim stopniu w szerzeniu wiedzy ekonomicznej uczestnicz  

komercyjne instytucje finansowe. W Raporcie NBP powinny i  znale  

odniesienia zwi zane z edukacj  ekonomiczn  spo ecze stwa.

2. Raport NBP zawiera bardzo szczegó owe i konkretne propozycje 

dotycz ce sektora bankowego. Powinny one by  w ca o ci wdra ane 

w najbli szym okresie. Wydaje si , e jeden z istotnych wniosków z kry-

zysu na wiatowych rynkach finansowych mo na sformu owa  nast puj -

co: Warunkiem skutecznego zarz dzania ryzykiem systemowym w Polsce 

jest istnienie reprezentatywnego sektora banków lokalnych, w szczególno-

ci banków spó dzielczych. Potrzebna jest w naszym kraju odwa na refor-

ma sektora banków spó dzielczych. Bez tego nie zwi kszy si  udzia  tych 

banków w wiadczeniu us ug bankowych w Polsce. Aby przeprowadzi  tak  

reform  niezb dne jest równie  zaanga owanie si  podmiotów spoza sek-

tora banków spó dzielczych, g ównie Komitetu Stabilno ci Finansowej. 

Dzia alno  tego komitetu powinna by  zaktywizowana równie  w innych 

obszarach zwi zanych z finansami. Dobrze by oby, aby Komitet og asza  

regularnie oceny dotycz ce sytuacji w krajowym systemie finansowym i na 

rynkach mi dzynarodowych.

Warto w Raporcie NBP zauwa y , e banki pozostaj  niedocenionym 

ogniwem procesu przep ywu funduszy unijnych. Do wiadczenia banków 

w procesach kredytowania powinny by  podstaw  formu owania ocen co 

do kwalifikacji projektu do wspó finansowania unijnego i bankowego. Mog o-

by to skutkowa  obni eniem kosztów i zwi kszeniem bezpiecze stwa syste-

mu absorbowania rodków unijnych.


