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1. Wprowadzenie 
Moim celem jest zaprezentowanie głównych pozycji mojego dorobku naukowego i 

projektowego. Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski prezentuję w innych 

dokumentach towarzyszących wnioskowi o przeprowadzenie postępowania 

habilitacyjnego. Jako główną pozycję mojego dorobku naukowego odpowiadającego 

wymogom formalnym przedstawiam monografię  pt. Rejestry kredytowe. Teoria i 

praktyka. Jest to stosunkowo nowa tematyka w Polsce i pierwsza w  kraju tak obszerna 

pozycja książkowa poświecona tematyce rejestrów kredytowych. Przedstawiam w niej 

mój model teoretyczny systemu wymiany informacji o zobowiązaniach finansowych, 

którego elementem składowym są rejestry kredytowe. Tworząc model teoretyczny, 

posługiwałem się pojęciami wcześniej wprowadzonymi do ekonomii takimi jak: 

asymetria informacji (George Akerlof), ryzyko i niepewność (Frank H. Knight), pokusa 

nadużycia (Kenneth Arrow), sygnalizowanie rynkowe (market signaling, Michael 

Spence), przeszukiwanie rynkowe (screening, Joseph E. Stiglitz), koszty transakcji (Ronald 

H. Coase, Oliver E. Williamson). Naukowcy, którzy wprowadzili te terminy do ekonomii, 

zajmują się m.in. ekonomią informacji, teorią wyboru, efektywnością rynków, ryzykiem, 

ekonomią instytucjonalną. Opisuję rozwój i funkcjonowanie rejestrów kredytowych na 

świecie. Pokazuję wyzwania przed polskim systemem rejestrów kredytowych oraz 

przewiduję kierunki zmian. W ramach tej tematyki wykonałem też wiele ekspertyz oraz 

napisałem wiele artykułów popularyzatorskich. Jest ona również częścią moich 

wykładów w Szkole Głównej Handlowej.   

Następne osiągnięcie przedstawione w autoreferacie należy do grupy osiągnięć 

projektowych, które zgodnie ze stosowną ustawą, również mogą być brane pod uwagę w 

postępowaniu habilitacyjnym. Przedsięwzięcie projektowe, które prezentuję, to 

opracowany przez mnie system badania koniunktury gospodarczej, który 

zaprojektowałem i wdrożyłem w Instytucie Rozwoju Gospodarczego SGH (d. SGPiS). Był 

to pierwszy ogólnopolski projekt badania koniunktury gospodarczej, który do tej pory 

funkcjonuje w Instytucie Rozwoju Gospodarczego, a Instytut od tamtego czasu 

specjalizuje się wyłącznie w badaniach koniunktury i stał się znaczącą w Polsce marką w 

tej dziedzinie, rozpoznawalną również na forum międzynarodowym. Tematyka ta stała 

się potem bardzo popularna w Polsce. Badania podobne do tych, które ja zainicjowałem, 

zostały uruchomione m.in. w NBP i GUS. Przez pewien czas podobne badania, 

równolegle, prowadziła Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. 
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Kolejnym moim osiągnięciem projektowym był mój udział w tworzeniu założeń i 

wdrażaniu projektu transformacji systemowej w Polsce w latach 1989–1991. Projekt ten 

był wielkim projektem ekonomiczno – społecznym nigdy wczesnej nie przeprowadzonym 

na świecie. Byłem wówczas w grupie kilku osób mających duży wpływ na kształt i 

przebieg procesu transformacji. Przedstawiam tu główne założenia transformacji, 

dyskusję i krytykę wokół jej założeń i sposobu wdrażania, organizację sztabów 

ekonomicznych zaangażowanych w transformację, oceniam jej wyniki.  Niestety to 

osiągnięcie projektowe ze względu na jego obszerność, dużą liczbę zaangażowanych 

osób i nietypowy sposób przeprowadzenia oraz wymogi formalne przewidziane w 

postępowaniu habilitacyjnym (oświadczenia wszystkich współautorów) nie mogę zaliczyć 

do grupy osiągnięć w rozumieniu stosownych przepisów. Dlatego zamieszczam je w 

pozostałych osiągnięciach. 

 

W pozostałych moich  osiągnięciach omawiam także prace  w obszarach: prognozowania 

makrogospodarczego, nadzoru korporacyjnego i finansowego, analizy kryzysów 

gospodarczych, cen surowców, w szczególności ropy naftowej, w obszarze relacji między 

innowacyjnością a wzrostem gospodarczym.  
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2. Dane ogólne 
 

1. Imię i Nazwisko:  Alfred Bieć 

 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe:  

 Doktor nauk ekonomicznych uzyskany w dniu 29 lutego 1984 roku na 

Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Rozprawa 

doktorska pt. Organizacja i sprawność systemu gospodarczego. Elementy 

teorii. Promotor prof. zw. dr hab. Tadeusz Kasprzak 

 Magister matematyki: Uniwersytet Wrocławski, 1973. Praca magisterska 

pt. Kraty modularne algebr binarnych. Promotor dr Józef Dudek (później 

profesor Uniwersytetu Wrocławskiego) 

 Dyplom studiów podyplomowych ze Scuola Superiore Enrico Mattei w 

Mediolanie, Włochy, 1981 

 Ukończone studia doktoranckie w SGPiS w latach 1975–1978 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu i doświadczeniach zawodowych 

1. W jednostkach naukowych 

i. 2007 – obecnie Szkoła Główna Handlowa, adiunkt 

ii. 1979–1989 Szkoła Główna Planowania i Statystyki, straszy 

asystent, adiunkt (część okresu na ½ etatu) 

iii. 1975–1978 doktorant w SGPiS (obecnie SGH) 

iv. 1973–1975  Akademia Rolnicza we Wrocławiu, asystent stażysta, 

asystent 

2. W innych miejscach  

i. 2006–2009   Ekspert Parlamentu Europejskiego ds. rynków 

finansowych 

ii. 2005–2006  Prezes zarządu Banku Pocztowego SA 

iii. 2003–2005  Prezes zarządu InfoMonitora Biura Informacji 

Gospodarczej  SA 

iv. 1996 –2003 w sektorze finansowym w Nowym Jorku 

v. 1992–1996  Wiceprezes zarządu Banku Pekao SA 

vi. 1989 –1992   Podsekretarz stanu w Urzędzie Rady Ministrów, 

sekretarz Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów  

 

3. Inne doświadczenia zawodowe 

 



Dr Alfred Bieć 
Szkoła Główna Handlowa 

Załącznik 2 
 

5 
 

Członek Rady Dyrektorów Polish - American Freedom Foundation 

Członek Rady Fundacji Edukacji i Badań Bankowych 

Wiceprzewodniczący Rady Fundacji Wspierania Małego i 

Średniego Biznesu 

Członek założyciel Amerykańsko-Polskiego Klubu Biznesu w 

Nowym Jorku 

Visiting professor – Uniwersytet La Sapienza w Rzymie  
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3. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

(Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.) – dalej Ustawa: 

 

1. Tytuł i autor osiągnięcia naukowego (art. 16 ust. 2 pkt 1 Ustawy) 

Monografia pt. Rejestry kredytowe. Teoria i praktyka (stron 272) 

Autor: Alfred Bieć 

Nazwa wydawnictwa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w 

Warszawie. Rok wydania: 2012 

 

2. Inne osiągnięcie, które będę omawiał w autoreferacie ma charakter  

oryginalnego osiągnięcia projektowego. Ustawa dopuszcza ten typ 

osiągnięć w art. 16 ust. 2 pkt 2.  

Będzie  to następujące osiągnięcie: 

i. Przygotowanie i uruchomienie pierwszego w Polsce projektu 

badania koniunktury gospodarczej. Badanie zostało uruchomione 

w 1986 roku w Instytucie Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej 

Planowania i Statystyki.  

 

3. Pozostałe osiągnięcia naukowe i projektowe 
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i. Omówienie celu naukowego pracy pt. Rejestry kredytowe. Teoria i 

praktyka i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich ewentualnego 

wykorzystania. 

 

Omawiana praca jest pierwszą na rynku polskim monografią kompleksowo omawiającą 

przesłanki teoretyczne i praktyczne funkcjonowania systemów wymiany informacji o 

zobowiązaniach finansowych. Rejestr kredytowy jest elementem systemu wymiany 

informacji o zobowiązaniach finansowych. W Polsce funkcjonują cztery rejestry 

kredytowe (podaję uporządkowane według wielkości): Biuro Informacji Kredytowej 

(BIK), Krajowy Rejestr Długów (KRD), InfoMonitor oraz Europejski Rejestr Informacji 

Finansowej (ERIF). Na świecie rejestry kredytowe funkcjonują w zdecydowanej 

większości krajów. 

Celem naukowym pracy jest stworzenie podstaw teoretycznych funkcjonowania systemu 

wymiany informacji o zobowiązaniach finansowych oraz opis rozwoju i charakterystyka 

systemów wymiany w Polsce i na świecie. Światowa literatura dotycząca wymiany 

informacji o zobowiązaniach finansowych nie jest zbyt bogata, ale w ostatnich latach 

rozwija się dynamicznie. Kwestia wymiany informacji o zobowiązaniach finansowych nie 

doczekała się w literaturze w miarę całościowego ujęcia. Dotyczy to w szczególności 

piśmiennictwa polskiego, które jest bardzo ubogie, ale i obcojęzycznego. Brak jest 

dobrych propozycji teoretycznych objaśniających funkcjonowanie systemów wymiany 

informacji o zobowiązaniach finansowych. Nauka o wymianie informacji o 

zobowiązaniach finansowych jest w większości przypadków na etapie opisywania 

rzeczywistości i doświadczeń zachodzących w różnych częściach świata. Czas na 

uogólnienia teoretyczne zbliża się jednak nieuchronnie. Uogólnienia teoretyczne będą 

służyć lepszemu zrozumieniu istoty systemu i takiemu kształtowaniu systemu wymiany 

informacji o zobowiązaniach finansowych, aby równoważąc interesy uczestników 

systemu, doprowadzić do wzrostu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Wzrost 

bezpieczeństwa jest uzyskiwany drogą redukcji ryzyka transakcji zawieranych między 

uczestnikami obrotu gospodarczego. System wymiany kształtują jego uczestnicy, w 

zależności od kontekstu prawnego i kulturowego obowiązującego w danym kraju.  

 

W literaturze światowej dominuje jednowymiarowe spojrzenie na kwestie wymiany 

informacji o zobowiązaniach finansowych. Na wymianę informacji patrzy się przez 

pryzmat rejestrów kredytowych i banków. Nie dostrzega się i nie analizuje wymiany 

informacji jako systemu interakcji między wieloma stronami tego procesu. Jeśli mówi się 

o systemie wymiany informacji, to trzeba mieć na myśli nie tylko obraz składający się ze 

zbioru rejestrów kredytowych funkcjonujących w danym kraju, opisu otoczenia 
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prawnego i czasami kulturowego rejestrów, opisu typów i źródeł zbieranej informacji, 

tak jak to robią różni autorzy: (Miller, 2002), (Jappelli, Pagano, 2000), (Jappelli, Pagano, 

1999), (Jentzsch, Riestra, 2003), (Hunt, 2003). Należy widzieć również relacje i interesy 

zarówno dostawców informacji, jak i jej odbiorców – niekoniecznie banków. Interesy 

podmiotów, których dotyczy informacja to na przykład kwestie ich prywatności 

(Jentzsch, 2007), ale także interesy regulatorów, czyli tych, którzy stanowią prawo, oraz 

organizatorów wymiany informacji (rejestry kredytowe). Innymi słowy, oprócz relacji 

sprzedający – kupujący należy analizować otoczenie instytucjonalne (organizacyjne, 

regulacyjne), w którym zachodzi proces wymiany informacji. 

W wymiarze teoretycznym podstawowym pojęciem ekonomicznym, którym najczęściej 

posługują się autorzy, dyskutując na temat rejestrów kredytowych, jest pojęcie asymetrii 

informacji, wprowadzone do literatury ekonomicznej przez G. Akerlofa (Akerlof, 1970). 

Pojęcie to w kontekście rozważań na temat teoretycznych podstaw funkcjonowania 

rejestrów kredytowych jest użyteczne, ale niewystarczające. Na ten temat będę pisał 

szerzej w dalszej części autoreferatu przy okazji prezentacji mojego modelu systemu 

wymiany informacji o zobowiązaniach finansowych. 
Innym wymiarem dyskusji literaturowych na temat rejestrów kredytowych jest 

koncentrowanie się na dwóch kwestiach: (1) na opisie samego zjawiska tworzenia 

rejestrów kredytowych, zakresu zbieranych przez nie informacji i (2) na poszukiwaniu 

związku, najczęściej za pomocą modelowania ekonometrycznego, między istnieniem 

rejestru a dostępnością lub ceną kredytu na rynku [(Mylenko, 2008), (McIntosh, Wydick, 

2007), (Madeddu, 2006), (Klappe, 2004), (Kallberg, Udell, 2003)]. Kwestie podstaw 

teoretycznych istnienia i rozwoju systemu wymiany informacji o zobowiązaniach 

finansowych znajdują się nieomal całkowicie poza zainteresowaniem autorów. Są jednak 

wyjątki, jak na przykład (Laband, Maloney, 1994). Jednak w tej bardzo sformalizowanej 

pracy poświęconej teorii rejestrów kredytowych autorzy koncentrują się wyłącznie na 

relacji sprzedający – kupujący i na związanym z tym ryzyku transakcji, a rejestr 

kredytowy w ich rozumowaniu występuje jako osobny arbiter wzmacniający kontrakt 

zawarty między stronami. Centralnymi pojęciami, którymi posługują się autorzy, są: 

ryzyko, koszty transakcji, oportunizm i pokusa nadużycia. Co ciekawe, autorzy nie 

powołują się na tak popularne obecnie wśród ekonomistów i użyteczne teoretycznie 

pojęcie asymetrii informacji. W mojej ocenie ich ujęcie jest zbyt wąskie – chociaż 

teoretycznie dopuszczalne, gdyż teoria rejestrów kredytowych (systemów wymiany 

informacji) nie może pomijać innych uczestników systemu wymiany informacji o 

zobowiązaniach, poza sprzedającym i kupującym, ich celów i interesów oraz otoczenia 

instytucjonalnego.  
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Pytanie główne, jakie stawiam (oprócz pytań pochodnych i pomocniczych), na które w 

pracy udzielam odpowiedzi, jest następujące: jak w teoretycznych kategoriach 

ekonomicznych wyjaśnić, dlaczego powstają i trwają systemy wymiany informacji o 

zobowiązaniach finansowych. Odpowiedź na tak postawione pytanie wymagała 

stworzenia modelu systemu wymiany informacji o zobowiązaniach finansowych.  

 

Metoda badawcza i zakres pracy 

Metoda badawcza zastosowana w pracy składa się z trzech elementów: (1) krytycznej 

analizy obecnego stanu wiedzy na temat systemów wymiany informacji o 

zobowiązaniach finansowych; (2) obserwacji funkcjonowania różnych systemów 

wymiany informacji o zobowiązaniach finansowych. Obserwacja była dokonywana przez 

studia literaturowe i rozmowy z uczestnikami systemu. Oparta była również na 

osobistych doświadczeniach autora wynikających z kierowania rejestrem kredytowym, 

jego projektowania i udziału w tworzeniu regulacji takiego systemu w Polsce. Innym 

polem praktycznej obserwacji funkcjonowania systemu było zdobywanie doświadczenia 

jako użytkownik korzystający z zasobów rejestru kredytowego w okresie, kiedy 

kierowałem bankiem;  (3) uogólnienia rezultatów analiz i obserwacji w formie własnego 

teoretycznego modelu systemu wymiany informacji o zobowiązaniach finansowych. 

Ponieważ celem pracy jest m.in. stworzenie fundamentów teoretycznych 

funkcjonowania i rozwoju systemu wymiany informacji, zatem uogólnienia, o których 

mowa, wymagały uzupełnienia o teoretyczne studia literaturowe z dziedziny ekonomii w 

poszukiwaniu adekwatnych do opisywanego zjawiska teorii i pojęć ekonomicznych.  

Podstawowe pojęcia z teorii ekonomii, które znalazły zastosowanie w tej pracy, to m.in.: 

koszty transakcji (Ronald H. Coase, Oliver E. Williamson), asymetria informacji (George 

Akerlof), ryzyko i niepewność (Frank H. Knight), pokusa nadużycia (moral hazard i 

adverse selection (Kenneth Arrow), sygnalizowanie rynkowe (market signaling, Michael 

Spence), przeszukiwanie (screening, Joseph E. Stiglitz)1. 

 

Zastosowana metoda doprowadziła do dwóch efektów: umożliwiła stworzenie podstaw 

teoretycznych funkcjonowania systemów wymiany informacji, czyli pozwoliła objaśnić w 

kategoriach pojęć i teorii ekonomicznych, dlaczego systemy te funkcjonują i rozwijają 

się, dostarczyła informacji na temat praktycznych efektów funkcjonowania systemu 

wymiany informacji w Polsce i na świecie oraz wskazała na obecne tendencje rozwojowe 

w obszarze rynku wymiany informacji o zobowiązaniach finansowych. 

                                                           
1
 Wszyscy wymienieni (z wyjątkiem F.H Knighta) otrzymali Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. 
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Zakres pracy obejmuje wymianę informacji o zobowiązaniach finansowych powstających 

w wyniku transakcji kupna i sprzedaży kredytów bankowych lub kredytów handlowych 

udzielanych przez przedsiębiorstwa bądź powstałych w wyniku innych zobowiązań 

ustalonych prawem. Kluczem do zrozumienia zachowań wielu uczestników systemu 

wymiany informacji są ich interesy i strategia wobec ryzyka generowanego przez 

transakcje, w których uczestniczą, oraz chęć wyeliminowania strat generowanych przez 

niesolidnych partnerów transakcji. Spośród wielu możliwych strategii wobec ryzyka 

transakcji zajmiemy się tymi, które zmierzają do redukcji asymetrii informacji między 

uczestnikami transakcji. Nie będziemy analizować takich strategii, jak: przenoszenie 

ryzyka na innych – ubezpieczenia, derywatywy kredytowe (swapy); limity na wielkość 

aktywów narażonych na ryzyko lub limity na wielkość strat, jakie może wygenerować 

transakcja; tworzenie rezerw na ryzyko; dywersyfikacja aktywów narażonych na ryzyko.  

 

Model systemu wymiany informacji o zobowiązaniach finansowych 

Punktem wyjścia mojego teoretycznego modelu systemu wymiany informacji o 

zobowiązaniach finansowych jest transakcja między dwoma podmiotami uczestnikami 

rynku. Z teorii ekonomii widomo, że między uczestnikami transakcji istnieje zwykle 

asymetria informacji na temat zawieranej transakcji (zob. G.A. Akerlof, 1970). Jeden z 

uczestników transakcji zwykle wie więcej na temat przedmiotu transakcji niż drugi. 

Asymetria informacji powoduje niepewność co do rezultatów transakcji. W warunkach 

wielokrotnie opisywanej w teorii ekonomii pokusy nadużycia (moral hazard) niepewność 

może łatwo przekształcić się w realne straty. W skrajnych przypadkach niepewność może 

być tak duża, że do transakcji nie dochodzi. Inni dwaj teoretycy zauważyli kolejne dwie 

prawidłowości występujące na rynku w związku z zawieranymi transakcjami w  

warunkach niepewności. J.E. Stiglitz (1975) zauważył, że uczestnicy rynku w celu 

identyfikacji jakości dóbr i usług rynkowych przeprowadzają screening (przeszukiwanie), 

a urządzenia służące identyfikacji nazywa screening devices. Natomiast A.M. Spence 

(1973) wprowadził pojęcie market signaling (sygnalizowanie rynkowe). Jest to postawa 

rynkowa jednego z partnerów potencjalnej transakcji, polegająca na dostarczaniu drugiej 

stronie informacji o sobie, istotnej dla zawieranej transakcji. Spence pokazuje tę 

postawę na przykładzie rynku pracy, ale wydaje mi się, że lepszą egzemplifikacją tej 

postawy może być publikowanie prospektów emisyjnych przez przedsiębiorców 

plasujących swoje akcje lub dług na rynku kapitałowym. Wszyscy trzej jednocześnie w 

2001 roku za swoje prace uzyskali Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii. Jednocześnie 

pojęcia przez nich wprowadzone do ekonomii stały się podstawą mojego modelu 

systemu wymiany informacji o zobowiązaniach finansowych. Po objaśnieniu i nadaniu im 

miejsca i roli w systemach wymiany oraz uzupełnieniu tych pojęć o czynniki 
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instytucjonalne (regulatora, regulacje i organizatora wymiany) otrzymujemy teoretyczny 

model systemu wymiany informacji, który w praktyce rocznie (tylko w Polsce) obsługuje 

dziesiątki milionów transakcji o charakterystykach wyżej opisanych teoretycznie. Model  

interakcji między uczestnikami systemu wymiany informacji o zobowiązaniach 

finansowych można przedstawić jak na rysunku 1. 

W skład systemu wymiany informacji o zobowiązaniach wchodzą wymienieni poniżej 

uczestnicy, z których każdy urzeczywistnia swoje cele w zadowalającym go stopniu, 

dzięki czemu system utrzymuje się w równowadze (równowaga korzyści i kosztów jego 

uczestników). 

Uczestnikami systemu wymiany informacji są: regulator, organizatorzy systemu lub 

organizator (czyli rejestr kredytowy), użytkownik informacji (ten, który przeszukuje rynek 

– screener), dostarczyciel informacji (ten, który sygnalizuje rynkowi – signaler) oraz 

podmiot, którego dotyczy informacja lub inaczej dłużnik (aktualny lub potencjalny). Ten 

ostatni podmiot występuje również w roli tego, który sygnalizuje rynkowi, czyli dostarcza 

informacji na swój temat. Każdy z uczestników systemu wymiany informacji o 

zobowiązaniach, uczestnicząc w systemie, urzeczywistnia swoje cele w sposób 

następujący:  

Rysunek 1  

 
 

Organizator 

systemu wymiany 

informacji 

Regulator wymiany 

informacji 

Organizator 

systemu wymiany 

informacji 

Dostarczyciel 

informacji 

Signaler 

Użytkownik informacji 
Screener 
(Stiglitz) 

 

Podmiot informacji 

Signaler 

(Spence) 

 

Asymetria informacji 
(Akerlof) 

Transakcja 

Model systemu wymiany informacji o zobowiązaniach finansowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Bieć, Rejestry kredytowe. Teoria i praktyka, 2012). 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Bieć, Rejestry kredytowe. Teoria i praktyka, 2012). 
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 Regulator ustala zasady zbierania, przechowywania i udostępniania informacji o 

zobowiązaniach finansowych. Jego celem jest stworzenie takiego systemu 

wymiany informacji, który zwiększy efektywność działalności gospodarczej, a 

jednocześnie będzie realizować interesy uczestników systemu w sposób 

zrównoważony, tzn. taki, że żaden z uczestników systemu nie będzie 

maksymalizował swoich interesów w sposób nieakceptowany przez pozostałych 

uczestników systemu. Regulator tak definiuje parametry systemu wymiany 

informacji, aby redukować asymetrię informacji między uczestnikami transakcji, 

ułatwiać przeszukiwanie rynku informacji o zobowiązaniach oraz ułatwiać 

sygnalizowanie rynkowi o wywiązywaniu się jego uczestników ze zobowiązań 

finansowych. Dzięki temu rośnie efektywność gospodarki. System eliminuje z 

gospodarki część obarczonych ryzykiem transakcji między partnerami wymiany 

gospodarczej. Mniejsze ryzyko oznacza mniejsze straty w gospodarce.  

 

  Organizator systemu wymiany organizuje przepływy informacji o 

zobowiązaniach między użytkownikiem informacji, dostawcą informacji oraz 

podmiotem, którego dotyczy informacja. W ten sposób umożliwia użytkownikowi 

informacji, będącemu stroną transakcji, przeszukiwanie rynku informacji o 

zobowiązaniach. Jednocześnie umożliwia on sygnalizowanie dostawcy informacji 

w ten sposób, że dostawca informacji dostarcza do bazy danych organizatora 

informacje o wywiązywaniu się jego klienta (dłużnika) ze zobowiązań 

finansowych wobec niego (dostawcy informacji). Zwykle jest to działalność 

komercyjna, czyli organizator za swoje usługi pobiera opłaty. Najczęściej 

płatnikiem jest użytkownik informacji i dostarczyciel informacji. Często jest to 

jeden podmiot gospodarczy występujący w obu rolach: użytkownika i 

dostarczyciela informacji. Organizator przygotowuje system wymiany informacji 

według wymagań regulatora i przyświecających mu przesłanek biznesowych. W 

niektórych przypadkach regulator występuje również w roli organizatora systemu 

wymiany informacji. Wówczas mamy do czynienia z publicznym systemem 

wymiany informacji (rejestr kredytowy publiczny).  

 Użytkownik informacji o zobowiązaniach jest to przedsiębiorca, sprzedający 

towary lub usługi z odroczoną płatnością, lub kredytodawca bankowy, którego 

celem we współpracy z systemem wymiany jest ograniczenie asymetrii informacji 

między nim a potencjalnym klientem. W wyniku czego następuje ograniczenie 

ryzyka straty w sprzedaży jego towarów lub usług. Cel ten osiąga on dzięki 
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przeszukiwaniu rynku informacji o zobowiązaniach finansowych, zakupując 

informacje u organizatora systemu. Informacja ta jest wykorzystywana w bardziej 

lub mniej rozwiniętym systemie scoringowym użytkownika. Wynik oceny stanowi 

podstawę do podjęcia decyzji sprzedażowej. W teorii ekonomii mówi się, że 

przeszukiwanie służy uniknięciu straty w wyniku błędnej decyzji (adverse 

selection) w sytuacji, gdy drugą stronę transakcji charakteryzuje pokusa 

nadużycia (moral hazard). 

 

 Dostawcą informacji o zobowiązaniach jest przedsiębiorca (bank), który już 

sprzedał usługę lub towar w systemie z odroczoną płatnością (udzielił kredytu) 

swoim klientom i na tej podstawie może dostarczyć do systemu informacje o 

zobowiązaniach swoich klientów. Ma ona charakter pozytywny, jeśli klient 

wywiązuje się ze zobowiązań, lub negatywny, jeśli nie wywiązuje się ze 

zobowiązań. Jego głównym celem jest sygnalizowanie rynkowi o zwyczajach 

płatniczych dłużnika oraz wzmocnienie jego działań windykacyjnych, tj. działań 

prowadzących do uzyskania zapłaty za swój towar bądź usługę wcześniej 

sprzedaną w kredycie. Stąd jest on zainteresowany przekazywaniem informacji 

negatywnych o swoich klientach za ich wiedzą, aby przez zagrożenie 

upublicznieniem negatywnej informacji wzmóc nacisk na dłużników w celu 

odzyskania należności. Dostawca informacji może również dostarczać informacji 

pozytywnej. Informacja pozytywna pomaga budować reputację kredytową 

(rynkową) podmiotu, którego dotyczy. 

 Podmiot, którego dotyczy informacja zgromadzona w systemie. Jest to osoba 

fizyczna lub prawna uczestnicząca w obrocie gospodarczym, o której zbierane są 

informacje w systemie wymiany informacji. Jest ona zainteresowana 

budowaniem pozytywnej reputacji kredytowej, gdyż w ten sposób może 

uzyskiwać większy i oferowany na lepszych warunkach niż przeciętne dostęp do 

towarów i usług. Z tego względu otrzymuje ona w systemie status signalera 

(dostarczyciela informacji). W założeniach systemu wymiany informacji o 

zobowiązaniach przyjmuje się, że jest to ktoś, kto może mieć cechę zwaną w 

teorii ekonomii pokusą nadużycia (moral hazard). W praktyce pokusa nadużycia 

może oznaczać na przykład ukrywanie przez dłużnika całości lub części swojego 

zadłużenia, zawyżanie zdolności do spłaty długu, podawanie się za kogoś innego 

lub zamiar niespłacania zadłużenia w momencie zaciągania zobowiązania. 
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Wkład autora w rozwój dyscypliny naukowej 

Omawiana praca jest pierwszą na rynku polskim kompleksową monografią poświęconą 

tematyce systemów wymiany informacji o zobowiązaniach finansowych. Podstawowym 

wkładem autora w rozwój nauk ekonomicznych zawiązanym z omawianą pracą jest 

stworzenie podstaw teoretycznych (modelu) funkcjonowania systemów wymiany 

informacji o zobowiązaniach finansowych. 

Osobnym wkładem autora w rozwój nauk ekonomicznych jest opis, analiza i ocena 

praktycznych aspektów funkcjonowania systemów wymiany informacji o 

zobowiązaniach finansowych funkcjonujących na świecie i w Polsce. Szczególnie analiza i 

ocena polskiego systemu wymiany informacji o zobowiązaniach finansowych na tle 

rozwiązań światowych, wskazanie jego słabych i mocnych stron oraz kierunków rozwoju 

stanowi znaczny wkład w rozwój tego obszaru wiedzy ekonomicznej w Polsce. 

Stworzenie modelu wymiany informacji pozwoliło na sformułowanie wielu tez 

dotyczących omawianej problematyki.  

Podstawową tezą pracy jest stwierdzenie, że istniejące i nowe systemy wymiany 

informacji funkcjonują i rozwijają się, ponieważ realizują interesy wszystkich jego 

uczestników w stopniu satysfakcjonującym. 

Następną tezą tej pracy jest stwierdzenie, że podstawową siłą napędową rozwoju 

systemów wymiany informacji o zobowiązaniach finansowych jest potrzeba redukcji 

kosztów transakcji po stronie sprzedającego towar lub usługę. Odbywa się to drogą 

sygnalizowania i poszukiwania informacji, w efekcie czego dochodzi do redukcji asymetrii 

informacji i zmniejszenia ryzyka oraz kosztów transakcji. 

Tę samą tezę można również sformułować w kategoriach budowania wartości klienta. 

Siłą napędową rozwoju systemów wymiany informacji o zobowiązaniach finansowych 

jest dążenie do podniesienia wartości zbioru obsługiwanych klientów. Odbywa się to 

drogą eliminowania ze współpracy tych klientów, którzy niosą wysokie potencjalne 

ryzyko straty. 

Podstawową słabością polskiego systemu wymiany informacji o zobowiązaniach 

finansowych jest jego dualizm prawny, tj. oparcie systemu na dwóch podstawach 

prawnych: prawa bankowego i ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych. 

Powoduje to, że żaden rejestr kredytowy nie ma dostępu do całego zasobu informacji 

zgromadzonych w polskich rejestrach, a przez to ocena ryzyka transakcji nie jest tak 

dokładna jak mogłaby być przy dostępie do pełnej informacji. 

Wreszcie teza o kontrcykliczonści systemu wymiany o zobowiązaniach finansowych 

mówi, że wyniki ekonomiczne rejestrów kredytowych są lepsze w okresie kryzysu 

gospodarczego i słabsze w okresach dobrej koniunktury gospodarczej. Powodem tego 

jest wzrost ryzyka działalności gospodarczej w okresie dekoniunktury i większe 
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zainteresowanie współpracą z rejestrem ze strony uczestników systemu wymiany 

informacji oraz spadek zainteresowania w okresie dobrej koniunktury. 

W pracy znalazło się również wiele nowych koncepcji i pomysłów związanych z 

analizowaną sferą działalności gospodarczej.  

Poddałem analizie i opisałem, jak powstaje informacja o zobowiązaniach finansowych 

(podrozdział 1.7). Jest to swego rodzaju morfologia procesu powstawania informacji o 

zobowiązaniach finansowych. Na pewno jest to nowe spojrzenie. 

W podrozdziałach 1.9 oraz 1.10 pokazałem, jak powstają błędy w informacji zbieranej 

przez rejestry, kto i dlaczego może je generować oraz komu one szkodzą i dlaczego. Już 

na etapie projektowania systemu mogą powstać błędy wynikające z jakości informacji. 

Przesądza ona o reputacji całego systemu wymiany informacji i jego instytucji, a w 

konsekwencji o stopniu zaufania uczestników rynku do systemu oraz skłonności do 

korzystania z niego. Z tym wiąże się problem jakości bazy danych rejestru (podrozdział 

1.11). 

Ciekawą koncepcją, całkowicie autorską, jest migracja korzyści i strat w ramach branży i 

poza branżę (straty migrują od tych uczestników, którzy korzystają z systemu wymiany, 

do tych, którzy z niego nie korzystają) (podrozdział 1.12).  

Dużą nowością jest analiza polskiego systemu wymiany informacji (rozdział piąty). 

Pokazałem tam wyzwania i słabości polskiego systemu wymiany informacji o 

zobowiązaniach finansowych. Ogólnie na tle doświadczeń światowych polskie rejestry 

wypadają bardzo dobrze2. Z rzeczy nowych i istotnych w tym rozdziale można wymienić: 

analizę wzrostu rynku rejestrów kredytowych w Polsce (podrozdziały 5.2–5.5), 

wspomniane wcześniej wyzwania stojące przed polskim rynkiem wymiany informacji 

(podrozdziały 5.6–5.9), porównanie przebiegu procesu pozyskiwania informacji w 

reżimie prawa bankowego i ustawy regulującej funkcjonowanie biur informacji 

gospodarczej (punkt w podrozdziale 5.7), finanse rejestrów kredytowych (podrozdział 

5.10).  

Analiza wyzwań, mocnych i słabych stron polskiego systemu wymiany pozwala 

sformułować wnioski co do głównych procesów, jakie będą zachodzić w polskim 

systemie wymiany informacji o zobowiązaniach finansowych. Najważniejsze z nich to:  

■  Likwidacja dualizmu prawnego, czyli trzech3 typów rejestrów, z których każdy opiera 

swoją działalność na innej podstawie prawnej. Powoduje to, że żaden uczestnik systemu 

wymiany nie ma dostępu do całości informacji zgromadzonej w polskim systemie 

                                                           
2
 Zob. Raport Banku Światowego z serii „Doing Business”. 

3
 Trzecim typem rejestru (poza BIK i bigami) jest ZONK, o którym niewiele wiadomo poza tym, że obsługuje 

telefonie komórkowe i funkcjonuje prawdopodobnie na podstawie kodeksu cywilnego. 
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wymiany4. To z kolei wpływa na ograniczenie właściwości predykcyjnych systemu 

wymiany informacji. Głównym problem z tym związanym jest niedostateczny dostęp 

banków do informacji spoza sektora bankowego oraz sektorów niebankowych 

gospodarki do danych zbieranych przez sektor bankowy.  

■ Konsolidacja na rynku rejestrów kredytowych. W Polsce funkcjonuje 8 baz danych 

obsługujących rynek. Cztery bazy danych funkcjonują w ramach jednej grupy kapitałowej 

zorganizowanej wokół BIK-u, 2 bazy danych funkcjonują wokół grupy kapitałowej KRD, 

pozostałe 2 bazy danych nie mają związku z wymienionymi wyżej grupami kapitałowymi. 

Z drugiej strony doświadczenie światowe pokazuje, że w kraju może funkcjonować 1–3 

rejestrów kredytowych. Stąd należy oczekiwać, że powinno dojść do konsolidacji na 

polskim rynku rejestrów i być może baz danych zbierających informację o dłużnikach. 

■ Wzrost zasobów informacyjnych. Głównie chodzi o uzyskanie dostępu do informacji 

podatkowej i informacji z ZUS. Uzyskanie dostępu będzie wymagać dużego wysiłku ze 

strony branży rejestrów, żeby przekonać regulatora do zmiany nastawienia w zakresie 

dostępu do informacji o charakterze publicznoprawnym.  

■ Rozwój współpracy transgranicznej w ramach Unii Europejskiej. Jest to stosunkowo 

nowy problem w Europie. Niewielka współpraca istnieje między kilkoma krajami w 

Europie Zachodniej. Należy się liczyć, że proces będzie się nasilał w miarę rosnących 

potrzeb związanych z wymianą gospodarczą w ramach Unii Europejskiej i coraz większej 

migracji ludności w ramach Unii Europejskiej. 

■ Wzrost transparentności systemów wymiany informacji gospodarczej oraz 

wypracowanie standardów funkcjonowania. Dotyczy to przede wszystkich takich 

zagadnień, jak wielkość i struktura danych zawartych w rejestrach oraz ujednolicenie 

standardu dotyczącego liczby sprzedawanych raportów. Obecnie takie standardy nie 

istnieją.  

Sposób rozstrzygnięcia wymienionych pięciu problemów będzie miał największy wpływ 

na kondycję polskiego systemu wymiany informacji o zobowiązaniach finansowych w 

nadchodzących latach. Te pięć problemów stanowią przesłanki dla polskich regulatorów 

na temat tego w jakim kierunku powinny iść prace poprawiające funkcjonowanie 

polskiego systemu wymiany informacji o zobowiązaniach finansowych. Wskazują jak 

praktycznie można wykorzystać wyniki badań naukowych zawarte w omawianej 

monografii. 

                                                           
4
 Jeśli wziąć pod uwagę 100% informacji zgromadzonej przez polskie rejestry, to banki nie mają dostępu do 

około 40% informacji zgromadzonej w biurach informacji gospodarczej, a pozabankowe sektory 
gospodarki nie mają dostępu do 60% informacji negatywnej zgromadzonej w bankach. Jest to powodem 
tego, że ryzyko w polskiej gospodarce jest ok. 2 razy większe niż mogło by być, gdyby dostęp do całej 
zgromadzonej w Polsce informacji był pełny.  
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Warto na koniec dodać, że nie istnieje idealny model systemu wymiany informacji o 

zobowiązaniach finansowych. Na świecie istnieją dość zróżnicowane rozwiązania. 

Wydaje mi się, że najbliższy ideałowi jest model amerykański ze względu na łatwy i 

nieskomplikowany dostęp do informacji a w Polsce – model oparty na prawie 

bankowym. Podlega on jednak deformacji przez różne ograniczenia nakładane poza 

prawem bankowym, nie ma też wystarczającego dostępu do transakcji odbywających się 

poza sektorem bankowym. 

 

Widzę jeszcze kilka perspektyw, przez które można patrzeć na ten obszar aktywności 

ludzkiej, a których w książce nie poruszyłem lub nie wyczerpałem. Najbardziej 

interesującą perspektywą byłoby w miarę dokładne określenie, jak system wymiany 

informacji o zobowiązaniach finansowych wpływa na gospodarkę w makroskali. 

Dokonany przeze mnie uproszczony szacunek strat w gospodarce, których można 

uniknąć dzięki funkcjonowaniu systemu wymiany informacji (podrozdział 1.12), nie 

wyczerpuje wszystkich czynników determinujących makroefekty. Interesującym nurtem 

badawczym jest ocena wpływu funkcjonowania pełnego systemu wymiany informacji na 

wartość PKB, przychody budżetu państwa, inwestycje i bezrobocie, natężenie bankructw 

czy popyt na kredyt. Być może dałoby się oszacować jego wpływ na wzrost poziomu 

zaufania i reputacji w gospodarce, a w związku z tym na zmniejszenie kosztów jej 

funkcjonowania. Można też patrzeć na system wymiany informacji z perspektywy 

budowania wartości klienta. Jest oczywiste, że do budowania wartości bazy klientowskiej 

wykorzystuje się system wymiany, który służy do eliminacji klientów niosących zbyt duże 

ryzyko straty oraz do efektywniejszej windykacji wierzytelności. Inną perspektywę 

stanowi patrzenie na system wymiany z pozycji teorii informacji. Jaka jest wartość 

informacji wykorzystywanej w systemie, od czego ona zależy i jak wpływa na wartość 

przedsiębiorstwa i wartość klienta. Wreszcie można patrzeć na system wymiany 

informacji z perspektywy poufności informacji o dłużniku i sprawności systemu wymiany. 

Na świecie robi się to m.in. na podstawie praw własności, a w tym wypadku – własności 

informacji [(zob. (Jentzsch, 2007)]. Prawa własności określają, jaką część informacji jej 

właściciel chce lub może ujawnić i komu. W różnych systemach prawnych różnie 

definiowana jest własność informacji. Co z tego wynika i jaki jest tego wpływ na 

sprawność systemu wymiany, poczucie bezpieczeństwa dłużnika, wzrost gospodarczy? 

Są to tylko niektóre pytania, na które można poszukiwać odpowiedzi przy okazji 

studiowania systemów wymiany informacji o zobowiązaniach finansowych. Pozostaje 

jeszcze proste, ale pracochłonne zadanie pogłębiania i doprecyzowania wielu tematów 

podjętych w rozprawie – jak chociażby ten, o którym wspomniałem wyżej: o wpływie 

systemu wymiany informacji na gospodarkę w makroskali.  
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Drugie osiągnięcie, które przedstawiam, ma charakter oryginalnego osiągnięcia 

projektowego (zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt. 2 Ustawy). 

 

ii. Pierwszy ogólnopolski projekt badania koniunktury gospodarczej 

uruchomiony w 1986 roku w Instytucie Rozwoju Gospodarczego Szkoły 

Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH).  

 

Przedsięwzięcie to, choć w gruncie rzeczy jest badaniem naukowym, zaliczam do 

projektów ze względu na jego znaczenie dla praktyki gospodarczej (krótkookresowe 

prognozowanie kształtujące politykę makroekonomiczną i strategie przedsiębiorstw) 

oraz długofalowy charakter przedsięwzięcia (badanie kontynuowane jest do dziś i cieszy 

się uznaniem wśród szeroko rozumianych uczestników rynku). W tamtym okresie 

badanie koniunktury metodą testu było projektem pionierskim. Było ono całkowicie 

przeze mnie zaprojektowane.  Projekt wdrożony był z udziałem pracowników Instytutu 

oraz Centrum Informatycznego SGPiS i wsparciem rzymskiego ISCO (Istituto Nazionale 

per lo Studio della Congiuntura – Narodowy Instytut Badania Koniunktury). System 

badania obejmował swym zasięgiem cały kraj5. Główne merytoryczne obszary, którymi 

zajmowałem się w ramach tego projektu, obejmowały: studia literaturowe nad 

narzędziami krótkookresowego diagnozowania i prognozowania koniunktury 

gospodarczej, przystosowanie narzędzia testu koniunktury do ówczesnej struktury 

polskiej gospodarki, dobór próby badawczej, opracowanie głównego wskaźnika 

koniunktury, opracowanie sposobu zliczania i ważenia uzyskanych wyników, 

zaprojektowanie systemu informatycznego przetwarzającego zebrane dane empiryczne, 

wdrożenie badania oraz regularne raportowanie wyników. Zapoczątkowane przeze mnie 

w 1986 roku badania koniunktury i ukształtowane w tamtym czasie pod względem 

merytorycznym i organizacyjnym są obecnie głównym obszarem działalności badawczej 

IRG SGH. Potem badania takie rozpoczęły też inne ośrodki w Polsce, jak na przykład: GUS 

(od 1992), NBP (od 1995), IBnGR (2001) i wiele mniejszych. Przy czym na początku 

funkcjonowania projektu wielu naukowców i  praktyków gospodarczych podchodziło do 

wyników badań sceptycznie. Była to nowość w Polsce. Metodologia była nieznana i nie 

było wypracowanych sposobów interpretacji wyników. Z biegiem czasu metoda stała się 

w kraju coraz bardziej rozpoznawalna i uznawana.  

                                                           
5
 Podobny projekt w 1984 roku uruchomiła grupa naukowców z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 

(Barczyk, Kokocińska, Przybylska-Kapuścińska, Rekowski). Jednak obejmowali oni swoim badaniem jedynie 
województwo wielkopolskie. Później rozszerzyli je na całą Polskę, a jeszcze później zaprzestali badań. 
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Prace studialne poprzedzające badania rozpocząłem na początku lat 80. XX w. a 

głównym motywem poszukiwania narzędzi krótkookresowego prognozowania były 

skutki światowego kryzysu z początku lat 80. Dotknął on wówczas boleśnie6 także Polskę 

(widać to na rysunku 4 i na rysunku 5). Pojawiły się pomysły, aby stworzyć system 

wskaźników wczesnego ostrzegania gospodarczego. System taki pozwoliłby z 

wyprzedzeniem reagować na zbliżające się kryzysy gospodarcze.  

W 1983 roku przedstawiłem na forum Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGPiS założenia 

programu badań na temat systemu wskaźników wczesnego ostrzegania gospodarczego 

na lata 1983–1985 i kierowałem projektem w następnych latach. Program realizował 

zespół pracowników naukowych SGPiS. 

Dzisiaj, kiedy patrzę raz jeszcze na prace z tamtego okresu, to widzę to, czego nie 

potrafiłem tak dobrze dostrzec w tamtym czasie. Dzisiejsza konkluzja jest taka: w 

tamtym okresie, w tamtym systemie politycznym nie mógł istnieć żaden skuteczny 

system wczesnego ostrzegania gospodarczego ani żadnego innego ostrzegania, który 

skutecznie wskazywałby na powstające napięcia gospodarcze bądź społeczne i prowadził 

do działań naprawczych. Przyczyna była prosta: informacje o zagrożeniach obciążałyby 

aktualne władze i układy interesów wokół władzy, które do tych napięć doprowadziły. 

Zaakceptowanie ostrzeżeń oznaczałoby obciążenie winą wiele ważnych osób, przede 

wszystkim w partii i w administracji państwowo-gospodarczej, zresztą ściśle uzależnionej 

od struktur partyjnych. Ostrzeżenia uruchomiłoby mechanizmy obronne u zagrożonych 

osób. Ponieważ osoby te posiadały władzę i wpływy, to w pierwszym rzędzie doszłoby do 

ograniczenia rozpowszechniania ostrzeżeń, a dopiero w drugiej kolejności do prób 

zaradzenia niekorzystnym zjawiskom sygnalizowanym przez te ostrzeżenia. Próby te 

byłyby nieskuteczne, ponieważ powstrzymanie negatywnych tendencji wymaga 

prawidłowej oceny stanu gospodarki, czyli dokonania diagnozy. Jednak prawidłowa 

ocena tego stanu znów uderzyłaby w pozycję i interesy osób odpowiedzialnych za 

zaistniałą sytuację. W związku z tym ocena zagrożeń zawierałaby takie stwierdzenia, 

które odsuwałyby odpowiedzialność od głównych graczy politycznych i gospodarczych. 

Jednym słowem – powstała diagnoza byłaby fałszywa. W konsekwencji działania 

naprawcze oparte na fałszywej diagnozie nie przyniosłyby pożądanych skutków i  

doszłoby do kryzysu. System ostrzegania nie mógł wówczas odgrywać swojej roli, 

ponieważ byłby skutecznie wyłączony z obiegu informacji o zagrożeniach jako 

mechanizm podważający istniejący układ interesów osobistych ludzi sprawujących 

władzę. 

                                                           
6
 Wówczas pojawiły się masowe protesty społeczne, powstała „Solidarność”, a władza wprowadziła stan 

wojenny. 
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Jednocześnie zastanawiam się, czy opisany mechanizm obronny władzy nie jest czymś 

uniwersalnym. Do pewnego stopnia niezależnym od systemu politycznego i czasu, w 

którym się funkcjonuje. Ale za to jest zgodny z naturą ludzką i utartymi metodami 

obrony własnych interesów. Ostatnio dość dużo czasu spędziłem, studiując kryzysy 

gospodarcze w różnych częściach świata. Jedna z konkluzji moich analiz jest taka, że 

władza nie jest skłonna do rzeczywistych działań zapobiegających kryzysowi. Działania 

naprawcze byłyby bolesne społecznie i obciążyłyby obecne rządy – czego władza nie 

chce. W związku z tym władza zaczyna wykonywać ruchy pozorne, licząc na to, że 

sytuacje kryzysowe same i bezboleśnie się naprawią. W końcu dochodzi do otwartego 

kryzysu. Kryzys powoduje zmianę władzy. Nowy rząd wprowadza niezbędne i trudne 

społecznie zmiany. Odpowiedzialność za te zmiany składa na barki poprzedników. 

Rozpoczyna się nowy cykl rozwojowy.   

Kluczem dla stworzenia systemu ostrzegania było sformułowanie wzorca gospodarki, 

rodzaju pożądanego jej stanu, który stanowiłby podstawę formułowania ostrzeżeń.  

Jednym z dość oczywistych pomysłów było oparcie systemu ostrzegania na odchyleniach 

od planu centralnego. Zakładano, że na wielkości gospodarcze znajdujące się w planie 

centralnym nałożone zostaną pewne parametry dopuszczalnych odchyleń od planu. 

Ostrzeżenia byłyby formułowane w przypadku przekroczenia przez obserwowaną 

zmienną gospodarczą dopuszczalnego odchylenia. Była to prosta koncepcja i łatwa do 

wdrożenia. Miała jednak wady. Po pierwsze, czy plan centralny był dobrym wzorcem 

prawidłowego rozwoju gospodarczego? Czy w samym planie nie były wbudowane 

proporcje gospodarcze, których realizacja musiała doprowadzić do kryzysu? Po drugie, 

jak szerokie miałyby być przedziały dopuszczalnych odchyleń? Jeśli byłyby zbyt szerokie, 

to system generowałby sygnały zbyt późno, jeśli byłyby za wąskie to system generowałby 

fałszywe sygnały ostrzegawcze.  

Pojawiły się inne koncepcje wzorca gospodarki, ale żaden nie wydał się na tyle 

obiecujący, aby go rozważać do praktycznego stosowania.  

Po paru latach badań i zdobywania doświadczeń oraz poszukiwania koncepcji7 

zdecydowałem się na uruchomienie badań koniunktury za pomocą testów koniunktury. 

Jak do tego doszło? Wydawało się, że nie można szybko stworzyć dobrego systemu 

wczesnego ostrzegania. Poza tym ważnym momentem dla badań koniunktury był mój 

drugi wyjazd do Włoch wiosną 1983 roku (pierwszy był wyjazd na studia podyplomowe 

do Mediolanu w roku akademickim 1980/1981). Pojechałem jako visiting professor na 

Uniwersytet Rzymski La Sapinza. Poznałem tam wiele osób, a wśród nich Inncenzo 

                                                           
7
 Wyniki prac zespołu pracującego nad stworzeniem wskaźników wczesnego ostrzegania gospodarczego 

zostały opisane w pracy pod moją redakcją (Bieć, 1989). 
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Cipollettę, który był wtedy wicedyrektorem ISCO8. Zapoznał mnie z badaniami 

koniunktury, a w szczególności pokazał mi test koniunktury stosowany przez ten instytut. 

Zaprosiłem go do Polski w celu wymiany doświadczeń i poprosiłem, żeby napisał coś 

dotyczącego badania koniunktury. Przystał na moje propozycje i wziął udział w 

konferencji na temat badania koniunktury, którą zorganizowałem w SGPiS.  

Miałem z jednej strony przeświadczenie, że droga do stworzenia naszego oryginalnego 

systemu wczesnego ostrzegania nie będzie łatwa, a z drugiej – widziałem we Włoszech 

system mierzenia koniunktury, który działa w praktyce przez lata. Poza tym w Polsce i we 

wszystkich krajach ówczesnego bloku wschodniego badanie koniunktury metodą testu 

było nowe i wydawało mi się, że może być użyteczne i będzie uzupełniać to, co o 

gospodarce raportuje GUS. 

W 1986 roku zaprojektowałem i uruchomiłem pierwsze w Polsce ogólnopolskie badanie 

koniunktury gospodarczej w przemyśle metodą testu koniunktury. Po latach oceniam, że 

był to mój bardzo udany projekt. Badania te, w formie poszerzonej, są prowadzane w 

IRG SGH do dnia dzisiejszego i jest to podstawowa obecnie działalność badawcza 

Instytutu. Dzięki zainicjowaniu tych badań i dzięki pracy moich kontynuatorów w IRG 

obecnie SGH jest wiodącym ośrodkiem badania koniunktury metodą testu w Polsce. 

Badania te stały się również popularne w innych ośrodkach akademickich w Polsce. 

Dzięki nim Polska ma mocną pozycję na arenie międzynarodowej w tej dziedzinie. Na 

światowej konferencji CIRET, organizacji grupującej światowe ośrodki badania 

koniunktury, która odbyła się w Rzymie w 2006 roku, polska delegacja przygotowała 

drugą co do ilości liczbę referatów, a przedstawiciele z Polski prowadzili niektóre panele 

dyskusyjne konferencji. Warto też dodać, że w 2004 roku organizację tej konferencji 

powierzono SGH9, co również świadczyło o mocnej pozycji Polskich badaczy wśród ogółu 

ośrodków zajmujących się koniunkturą gospodarczą. Dzięki temu projektowi Instytut 

Rozwoju Gospodarczego posiada ogromną i unikatową bazę danych o przemyśle 

sięgającą 1986 roku. W Polsce nie istnieje druga taka baza danych stworzona tą metodą. 

Dane te mogą być wykorzystywane przez badaczy do weryfikowania różnorodnych 

hipotez dotyczących trafności przewidywań stanu koniunktury, dynamiki wzrostu, 

harmonizacji cykli koniunktury itp. W późniejszym okresie badania koniunktury w IRG 

SGH zostały rozszerzone na: budownictwo (M. Podgórska), handel (A. Noga, K. 

Majchrzak), rolnictwo (E. Gorzelak), bankowość (M. Dędys, B. Kluza, S. Kluza), 

konsumentów (J. Małysz, P. Białowolski, S. Dudek). Na podstawie tych badań stworzono 

barometr koniunktury dla Polski (E. Adamowicz, J. Klimkowska). Każdego miesiąca baza 

                                                           
8
 Potem był m.in. prezesem stowarzyszenia włoskich przemysłowców, prezesem włoskich kolei 

państwowych, rektorem uniwersytetu w Trento. 
9
 W ramach SGH organizował ją IRG. 
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danych Instytutu jest uzupełniana o nową porcję kilkuset informacji. Na podstawie 

zebranych danych w Instytucie i innych ośrodkach analizowano m.in.: konkurencyjność 

przedsiębiorstw (Kokocińska, 2002), bariery rozwoju gospodarczego (Oryńczak, Święcka, 

Walkowska, & Zagoździńska, 2008), rynek pracy (Bielak & Kowerski, 2008), inflację, PKB 

(Białowolski, Rosiak-Lada, & Zwiernik, 2008), oczekiwania w ekonomii i ich racjonalność 

(Tamczyk, 2011) oraz budowano modele Markowa (Decewicz, Dędys, & Podgórska, 

2008) i tworzono wskaźniki wielokomponentowe dla rynku pracy, inflacji, nastrojów 

konsumenckich (Drozdowicz-Bieć, 2012). Wymieniam tylko niektóre kierunki badań i 

zastosowań związanych z projektem, który zapoczątkowałem w 1986 roku. Wszystkich 

wymienić nie zdołam. W samym tylko IRG SGH w okresie 1993–2007 powstało około 550 

prac naukowych i popularyzatorskich związanych z badaniami koniunktury (Adamowicz, 

2008). 

Wspomnę o jeszcze jednym ważnym zastosowaniu tego badania: w momencie 

rozpoczęcia transformacji ustrojowej zimą 1989 roku okazało się, że GUS nie był w stanie 

przekazywać szybkiej i rzetelnej informacji na potrzeby zarządzania gospodarczego. 

Nadal jego systemy zbierania i przetwarzania informacji gospodarczych i społecznych 

tkwiły w systemie gospodarki nakazowo-rozdzielczej. W tej sytuacji bardzo przydały się 

rozwijane wcześniej przez mnie w SGPiS systemy oceny koniunktury gospodarczej. W 

porozumieniu z ówczesnym dyrektorem Instytutu Rozwoju Gospodarczego (prof. 

Włodzimierzem Januszkiewiczem), Urząd Rady Ministrów, gdzie pracowałem, 

otrzymywał na bieżąco wyniki badań koniunktury. Wyniki badania dystrybuowałem 

wśród zainteresowanych. Sytuacja w gospodarce w okresie jej transformacji zmieniała 

się bardzo dynamicznie i osoby odpowiedzialne ze przemiany gospodarcze chciały jak 

najszybciej wiedzieć, jakie trendy przyjmuje gospodarka. Powstało zatem pytanie 

badawcze: jak można temu zaradzić, jak lepiej obserwować to, co się dzieje w 

gospodarce. Wówczas zaprojektowałem dla IRG SGH tygodniowe badania koniunktury 

(normą jest badanie miesięczne bądź kwartalne) połączone z automatycznym 

sygnalizowaniem odchyleń od trendu (rodzaj sztucznej inteligencji), które mogły być 

niebezpieczne dla gospodarki i które mogły wymagać reakcji rządzących. Tak oto moje 

doświadczenia badawcze z SGH mogłem przenieść na teren procesów realnych i ludzi 

zarządzających transformującą się wówczas gospodarką, a z drugiej strony ten przykład 

pokazuje, jak potrzeby praktyki gospodarczej generowały moją aktywność naukową. 

 

System badania koniunktury gospodarczej metodą testu polega na zbieraniu informacji z 

przedsiębiorstw lub innych uczestników życia gospodarczego – wybranych w zależności 

od celu badania. Odbywa się to za pomocą ankiety rozsyłanej do respondentów. Po 
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wypełnieniu respondenci zwracają ankietę. Następuje zliczanie wyników, ich analiza i 

dokonywana jest ocena koniunktury.  

Wykonawstwem badań od strony technicznej zajmowała się grupa pracowników IRG, a 

od strony informatycznej – Centrum Informatyczne SGPiS/SGH.  

Głównym zadaniem w projekcie było wskazanie obszarów aktywności gospodarczej, 

które należałoby badać, aby dobrze oceniać stan gospodarki. Wskazanie obszarów badań 

było o tyle ułatwione, że wcześniej przez kilka lat kierowałem zespołem, w którym 

analizowaliśmy możliwości skonstruowania systemu wskaźników wczesnego ostrzegania 

gospodarczego. W związku z tym istniał materiał merytoryczny, który można było 

wykorzystać.  

Ankieta, którą stosowano w ISCO we Włoszech nie przystawała do polskich warunków ze 

względu na to, że w Polsce obowiązywał system centralnego planowania, a we Włoszech 

była gospodarka rynkowa. W związku z tym nasza ankieta musiała być skonstruowana 

stosownie do warunków panujących w polskiej gospodarce. Na przykład uznałem, że 

musi zawierać pytanie o centralne rozdzielnictwo środków produkcji, musi oceniać 

stopień nierównowagi (niedoborów) w gospodarce, ograniczenia dewizowe, 

ograniczenia w handlu zagranicznym itp.10. Drugim zadaniem był dobór próby badawczej 

oraz sposób dotarcia do respondentów i sposób utrzymania ich w badaniu przez kolejne 

okresy. Następnie trzeba było zaprojektować metodę zliczania i prezentacji wyników 

badania. 

Po zmianie systemu gospodarczego w Polsce w 1989 roku trzeba było również zmienić 

częściowo ankietę, aby dostosować ją do nowych realiów gospodarczych. Zmiany 

dokonano w 1991 roku, ale tę zmianę już nie ja robiłem. Zajmowałem się wówczas 

transformacją polskiej gospodarki z centralnie planowanej w rynkową, pracując w 

Urzędzie Rady Ministrów.  

                                                           
10

 Zabawny przypadek miał miejsce pod koniec 1988 roku, a więc jeszcze w okresie gospodarki centralnie 
planowanej. W ramach prowadzonych badań koniunktury w przedsiębiorstwach zostało zadane pytanie na 
temat zakresu rozdzielnictwa dóbr inwestycyjnych i zaopatrzeniowych. Badania pokazały, że według 
przedsiębiorstw około 40% dóbr służących produkcji jest rozdzielanych. Dane te były sprzeczne z 
oficjalnymi danymi Komisji Planowania, która podawała, że tylko 20% dóbr jest rozdzielanych. Wyniki te 
opublikowałem w „Gazecie Bankowej” (nr 5, 1989) . Jakie było nasze zaskoczenie, gdy w IRG rozdzwoniły 
się telefony i zaczęły pojawiać osoby z administracji państwowej z żądaniami ujawnienia tych 
przedsiębiorstw, które podają zawyżone informacje na temat rozdzielnictwa. Wiedzieliśmy, że nie wolno 
nam ujawnić danych o tych przedsiębiorstwach, gdyż ucierpiałby nasz prestiż jako  niezależnego ośrodka 
badawczego, a poza tym, ujawniając te dane utracilibyśmy zaufanie przedsiębiorstw. Mogłoby to 
spowodować zaprzestanie współpracy z nami lub podawanie nieszczerych odpowiedzi na nasze zapytania. 
W końcu, pomimo nacisków, udało się zatrzymać w tajemnicy odpowiedzi naszych respondentów. Był to 
dla nas ważny sygnał, że władza centralna nas czyta i musimy być gotowi do utrzymania w tajemnicy 
naszych źródeł informacji. 
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Pozostałe osiągnięcia naukowo-badawcze i projektowe 
 

 

iii. Udział w projekcie polskiej transformacji systemowej z gospodarki centralnie 

planowanej do gospodarki rynkowej w latach 1989–1991 w rządach Tadeusza 

Mazowieckiego i Jana Krzysztofa Bieleckiego11. 

 

Wybrałem przedstawienie mojego udziału w projekcie transformacji polskiej 

gospodarki, ponieważ było to wydarzenie bez precedensu w świecie. Nigdy wcześniej 

taki projekt nie był przeprowadzony.  Wymagało to przygotowania, wiedzy i 

wyobraźni ekonomicznej oraz gotowości do ciężkiej pracy. Stwarzało dla ekonomisty 

rzadką okazję weryfikacji akademickiej wiedzy i doświadczenia badawczego. 

Możliwość udziału w takim projekcie była wielkim wyzwaniem, ale i wyróżnieniem. 

Tym bardziej że w tamtym okresie naukowo zajmowałem się organizacją i 

sprawnością systemu gospodarczego, w tym centralnie planowanego systemu 

gospodarczego. Jednocześnie prowadziłem badania koniunktury w SGPiS 

dostarczające ważnej informacji na temat funkcjonowania sfery realnej gospodarki. 

W związku z tym udział w przekształcaniu gospodarki centralnie planowanej w 

rynkową wydawał mi się bardzo interesujący.  Moje przemyślenia dotyczące 

niesprawności gospodarki centralnie planowanej opublikowałem w książce pt. 

Organizacja i sprawność systemu gospodarczego. Elementy teorii, PWN, Warszawa 

1988. W pracy tej pokazałem niewydolność centralnego planowania, która jest 

skutkiem ograniczonej zdolności centralnego planisty do przetwarzania dużej liczby 

informacji potrzebnej do równoważenia gospodarki oraz skutkiem fałszowania 

(zamierzonego bądź nie) informacji płynącej w górę i w dół hierarchii organizacyjnej 

administracji gospodarczo-rządowej. Ujęcie, które zastosowałem w tej książce, 

należy do nurtu ekonomii instytucjonalnej i ekonomii informacji. Za pracę naukową 

w tym nurcie badawczym pt. Sprawność rozwiązań biurokratycznych i rynkowych w 

sterowaniu działalnością gospodarczą otrzymałem nagrodę rektora SGPiS.  

 

                                                           
11

 To osiągnięcie projektowe, według mojej oceny, nadaje się jako osiągnięcie wynikające z art. 16 ust 2 
ustawy o stopniach i tytule naukowym. Zrezygnowałem jednak z prezentacji tego osiągnięcia w tej grupie 
osiągnięć, ze względu na formalną konieczność zebrania oświadczeń od wszystkich współautorów 
projektu. A to zadanie ze względu na obszerność projektu transformacji  i wielość osób występujących w 
projekcie wydaje się niepraktyczne. 
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Przystępując do projektu transformacji systemowej polskiej gospodarki, miałem 

zatem pewne teoretyczne przygotowanie.  

 

Oceniam, że projekt transformacji systemowej i jego pozytywny wynik dla kraju ma 

charakter oryginalnego osiągnięcia projektowego. Chociaż były i są nadal głosy, że 

projekt ten nie był sukcesem lub był umiarkowanym sukcesem, o czym będę pisał w 

dalszej części autoreferatu. Projekt transformacji systemowej został już opisany na 

wiele sposobów przez wielu autorów, dlatego nie będę omawiał go szczegółowo. 

Skoncentruję się na kilku kluczowych kwestiach merytorycznych i organizacyjnych. 

 

W projekcie znalazłem się w połowie września 1989 roku, kiedy to premier Tadeusz 

Mazowiecki, na wniosek Leszka Balcerowicza, powołał mnie na podsekretarza stanu 

w Urzędzie Rady Ministrów. Zostałem też sekretarzem Komitetu Ekonomicznego 

Rady Ministrów (KERM)12. Należałem do grupy kilku osób13, które w ówczesnej ekipie 

gospodarczej miały największy wpływ na kierunki przemian gospodarczych. Brałem 

udział w formułowaniu wielu koncepcji gospodarczych oraz w ich wdrażaniu. Brałem 

również udział w pracach nad pierwszym sejmowym wystąpieniem premiera 

Tadeusza Mazowieckiego14. Każdego tygodnia uczestniczyłem w posiedzeniach rządu 

i KERM. KERM powołany przez rząd, stanowił rodzaj sita, dzięki któremu dokumenty 

rządowe dotyczące gospodarki mogły być formułowane, kształtowane, dyskutowane 

i akceptowane przez ekipę gospodarczą rządu jeszcze przed posiedzeniem rządu. 

Każdy dokument dotyczący gospodarki musiał wcześniej być zaakceptowany przez 

KERM. KERM był koordynatorem polityki gospodarczej, dzięki któremu można było 

utrzymać jednolitą zgodną z przekonaniami reformatorów linię przemian 

gospodarczych. Moją rolą w KERM było dbanie o odpowiednią jakość merytoryczną 

dokumentów wprowadzanych na posiedzenia KERM, utrzymywanie założonej linii 

reform, sprawne przygotowanie obrad tego gremium oraz o ich podsumowanie w 

postaci decyzji KERM. W tym celu miałem zespół doradców, którzy na bieżąco 

                                                           
12

 Niektóre elementy mojego udziału w projekcie transformacji można znaleźć m.in. w (Balcerowicz, 1992), 
(Gomułka & Kowalik, 2011), (Kowalik, 2010). 
13

 Stanisław Gomułka (Gomulka, 1992) określił tę grupę „grupą Balcerowicza” i zaliczył do niej 4 osoby: 
Leszka Balcerowicza, Marka Dąbrowskiego, Stefana Kawalca i mnie. Ja bym dodał jeszcze inne osoby, a na 
pewno Jerzego Koźmińskiego. 
14

 W końcowej fazie przygotowywania exposé pracowaliśmy w Pałacu Natolińskim na południu Warszawy. 
Prace trwały do godziny 4-tej nad ranem 12 września 1989 r. Tego samego ranka T. Mazowiecki 
prezentował exposé w Sejmie. Wyczerpany całonocną pracą zasłabł podczas wygłaszania exposé. Po 
powrocie na mównicę zażartował: Doprowadziłem się do tak fatalnego stanu jak nasza gospodarka – 
cytuję z pamięci. A omdlał w trakcie tej części expose, w której mówił o katastrofalnym stanie gospodarki. 
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oceniali dokumenty przesyłane na posiedzenia KERM. Drugi zespół dbał o 

odpowiednią sprawność administracyjną i koordynację prac KERM. 

 

Gospodarka polska w tym czasie, tj. we wrześniu 1989 roku, znajdowała się w 

skrajnej nierównowadze: bardzo szybko rosła inflacja, co było spowodowane 

uwolnieniem cen żywności w dniu 1 sierpnia 1989 roku przez rząd M.F. Rakowskiego, 

indeksacją płac (opartą na wzroście cen) wprowadzoną w lipcu 1989 roku na skutek 

porozumienia „okrągłego stołu” oraz indeksacją płac w sferze budżetowej ze stycznia 

1989 roku, występowały ujemne realne stopy procentowe, wysokie zadłużenie 

zagraniczne i trudności z obsługą długu, ucieczka od złotego, rosnący deficyt budżetu 

państwa oraz spadek produkcji. Były to najpoważniejsze systemowe zagrożenia.  

 

Gospodarka była gospodarką centralnie planowaną z: centralnym planowaniem 

alokacji zasobów, produkcji i usług, dominującą państwową własnością środków 

produkcji, reglamentacją i rozdzielnictwem dóbr, nakazami produkcji, cenami 

ustalanymi administracyjnie, dotacjami do produkcji, przede wszystkim węgla, 

niedoborem dóbr i usług, ograniczeniami swobody działalności gospodarczej, 

brakiem konkurencji na rynku wewnętrznym, pozycją monopolistyczną wielu 

przedsiębiorstw i monopolem państwa w handlu zagranicznym. Największym 

partnerem handlowym Polski był ówczesny Związek Radziecki. Jego udział w polskim 

eksporcie w 1985 roku wynosił 28,4%. W 1990 roku po załamaniu się handlu ze 

wschodem ZSRR spadł na drugie miejsce (za Niemcami) z udziałem w eksporcie na 

poziomie 15,3%, a w 1995 roku udział Rosji w eksporcie wynosił już tylko 5,6%15. 

Podkreślam ten fakt, ponieważ wykorzystam go do oceny, na ile transformacja i 

„szok” z nią związany spowodowała spowolnienie gospodarcze w pierwszych jej 

latach, a na ile spowolnienie było spowodowane załamaniem się wymiany handlowej 

ze wschodem i dekoniunkturą na świecie. 

 

W tej sytuacji zadanie ekipy gospodarczej składało się z dwóch grup działań, które 

trzeba było prowadzić równolegle: 

 Po pierwsze należało stabilizować gospodarkę, przywracając jej elementarną 

równowagę, a przede wszystkim ograniczyć hiperinflację, która w grudniu 1989 

roku wyniosła ok. 740% (grudzień poprzedniego roku = 100, dane GUS). 

                                                           
15

 Zob. Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2011, GUS, Warszawa 2011. 
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 Po drugie należało przekształcać system gospodarczy z centralnie planowanego 

na rynkowy, czyli tworzyć nowe instytucje i rozwiązania systemowe typowe dla 

gospodarki rynkowej, doprowadzić do zmian strukturalnych.  

 Po trzecie należało to robić szybko. Poprzednie próby reform w Polsce polegające 

na stopniowych przekształceniach zwykle prowadziły donikąd. 

 

 

W pierwszym okresie naszej działalności prace nad całym programem zmian 

gospodarczych można podzielić na następujące fazy: 

 konstruowanie składu osobowego ekipy gospodarczej;  

 prace nad koncepcją zmian stabilizacyjnych i systemowych16; 

 przyjęcie programu gospodarczego przez rząd; 

 prace nad zasadniczymi zmianami legislacyjnymi i przeprowadzenie ich przez 

KERM, rząd i Sejm; 

 bieżące stabilizowanie gospodarki, a głównymi  sprawami były tu: 

o redukcja inflacji, 

o tworzenie funduszu stabilizacyjnego kursu wymiany złotego, 

o utrzymanie równowagi budżetowej, 

o negocjacje wsparcia gospodarki z Międzynarodowym Funduszem 

Walutowym i Bankiem Światowym, 

o redukcja zadłużenia zagranicznego i związane z tym negocjacje, 

o załamanie się obrotów i rozliczenia w handlu z ZSRR/Rosją i RWPG; 

 wdrażanie wprowadzonych zmian legislacyjnych; 

 przygotowywanie nowych zmian legislacyjnych, dotyczących na przykład: 

o  regulacji dotyczących prywatyzacji i rynku kapitałowego,  

o konkurencji w gospodarce,  

o demonopolizacji,  

o komercjalizacji,  

                                                           
16 Prace nie zaczynały się od zera. Kierunki zmian systemowych dla gospodarki Leszek Balcerowicz 

przedstawił już w maju 1989 roku na konferencji Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGPiS w Podkowie 
Leśnej w opracowaniu pt: „Czynniki instytucjonalne a przemiany strukturalne w gospodarce”. W tekście 
tym znalazło się to, co później, po uzupełnieniach związanych ze koniecznością stabilizacji gospodarki, 
zostało zawarte w programie gospodarczym rządu. Doszło tam też do ostrej wymiany zdań na temat tego, 
w jakim tempie i w jakim zakresie należy przekształcać gospodarkę. Leszek Balcerowicz zalecał szybkie 
tempo i szerokie zmiany. Niektórzy dyskutanci byli innego zdania (np. prof. Mieczysław Nasiłowski). Z 
obecnej perspektywy widzę, że dyskusja podczas konferencji była zapowiedzią całej późniejszej krytyki 
programu polskiej transformacji. Stawiam taką tezę, rozumiejąc, że w maju 1989 roku L. Balcerowicz nie 
wiedział, że będzie kierował polską transformacją gospodarczą. 
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o restrukturyzacji w rolnictwie,  

o likwidacji dotacji do węgla, transportu, mieszkalnictwa, żywności, 

o  wprowadzenia VAT i podatków od dochodów osobistych,  

o stworzenia systemu zarządzania długiem wewnętrznym i zewnętrznym 

państwa,  

o wprowadzenia planu kont bankowych i regulacji nadzorczych, 

o  wprowadzenia rynkowych  stóp procentowych,  

o reorganizacji NBP,  

o zmian taryf celnych,  

o reorganizacji systemu ochrony środowiska naturalnego. 

 Były to tylko niektóre najważniejsze zagadnienia. 

 

W Urzędzie Rady Ministrów funkcjonowały trzy zespoły wspierające transformację 

gospodarczą17.  

Pierwszym zespołem był Sztab Informacyjny, którego celem było zbieranie informacji 

o stanie gospodarki (GUS jeszcze nie był dobrze przygotowany do tej roli). W jego 

skład wchodzili wiceministrowie i dyrektorzy ministerstw gospodarczych. 

Drugim zespołem był Sztab Interwencyjny, którego celem było bieżące reagowanie 

na nieprawidłowości w gospodarce. W praktyce ten zespół odgrywał rolę forum  

uzgodnień międzyresortowych jeszcze przed proponowaniem zapisów na 

posiedzenie KERM lub uzgodnień pomysłów resortowych na pewne kierunki ich 

działań. W skład sztabów wchodzili wiceministrowie i dyrektorzy z resortów 

gospodarczych.  

Trzeci zespół zajmował się analizą zjawisk społecznych i politycznych. 

 

Rząd Tadeusza Mazowieckiego 9 października 1989 roku przyjął program 

gospodarczy. Program składał się z dwóch zasadniczych elementów: pierwszy z nich 

zakładał szybką stabilizację gospodarki, a drugi – równie szybkie przekształcenie 

systemu gospodarczego z centralnie planowanego w rynkowy. 

W dyskusjach nad tym programem były rozważane różne koncepcje18. Dość uważnie 

dyskutowano tzw. Plan Beksiaka przygotowany na zlecenie Obywatelskiego Klubu 

                                                           
17

 Prace ekipy gospodarczej odbywały się w dwóch miejscach: w Urzędzie Rady Ministrów (URM) w tzw. 
grupie KERM-owskiej oraz w Ministerstwie Finansów. Duża część kadry doradczej KERM to byli urzędnicy 
wywodzący się z URM, a część to byli ludzie nowi. Łącznie w URM przy ekipie gospodarczej w różnych 
rolach pracowało ok. 90 osób. 
18

 Mój pogląd na to, jak reformować gospodarkę opublikowałem w 1989 roku w jednym z wrześniowych 
numerów „Życia Warszawy” (Bieć, 1989). Zalecałem bardzo radykalny program przekształceń 
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Parlamentarnego. Według mojej oceny Plan Beksiaka był radykalniejszy niż ten, który 

ostatecznie przyjął rząd. Przede wszystkim zakładał jeszcze szybsze działania 

reformatorskie (przeprowadzenie zmian w 2–3 tygodnie) i pójście na skróty m.in. 

legislacyjne. Z tego powodu generował więcej rodzajów ryzyka i byłby 

prawdopodobnie niewykonalny. Głównie dlatego, że w praktyce ekipa gospodarcza 

nie mogła się koncentrować włącznie na projektowaniu i wdrażaniu transformacji. 

Należało na bieżąco reagować na to, co działo się w gospodarce. A to zajmowało 

uwagę ekipy gospodarczej i ograniczało czas potrzebny na projektowanie nowych 

rozwiązań. Recepty na opanowanie sytuacji gospodarczej i przyszłe zmiany 

systemowe w jednym i w drugim programie nie były identyczne, jednak były w 

pewnym stopniu zbliżone19. Znany też był plan Sachsa i Liptona przedstawiony w 

Senackiej Komisji Gospodarczej w połowie 1989 roku, również zbieżny z planem, 

który przyjął rząd. 

 

Program gospodarczy rządu zakładał przede wszystkim opanowanie inflacji i 

stabilizację gospodarki. W tym celu należało m.in. usunąć indeksację płac i nałożyć 

ograniczenia na ich dalszy wzrost. Uruchomienie mechanizmów rynkowych i 

konkurencji w gospodarce oraz usunięcie niedoborów wymagało uwolnienia cen i 

ustabilizowania kursu walutowego, a przede wszystkim wprowadzenia 

wymienialności złotówki i zniesienia monopolu handlu zagranicznego. Dalej należało 

zmniejszyć wydatki budżetu przez ograniczenie dotacji do większości produktów i 

zwiększyć jego przychody. Warto dodać, że w okresie wrzesień – grudzień 1989 roku 

rząd musiał przygotować trzy projekty budżetu państwa. Dwa projekty budżetu na 

1989 rok ratujące równowagę budżetową zagrożoną galopującą inflacją oraz projekt 

budżetu na 1990 rok.  

 

W efekcie działań stabilizacyjnych inflacja w Polsce kształtowała się jak na rysunku 2. 

Widać, że już w styczniu 1989 roku inflacja była wysoka, bo wynosiła 183% (styczeń 

1988 roku = 100). Potem, po indeksacji płac w lipcu i uwolnieniu cen żywności w 

sierpniu, zaczęła gwałtownie rosnąć. Następne ostre przyspieszenie wzrostu cen 

nastąpiło z chwilą uwolnienia ich w styczniu 1990 roku – już w ramach programu 

transformacji20. W lutym tego roku inflacja wyniosła 1 283%. Po roku od uwolnienia 

                                                                                                                                                                             
gospodarczych z opcją ich poluzowania, gdyby opór społeczny okazał się zbyt duży. W tym artykule 
omówiłem i oceniłem również inne opublikowane w różnych miejscach pomysły na reformy gospodarcze. 
19

 Więcej o porównaniu obu programów w (Beksiak & Winiecki, 1990). 
20

 Wzrost cen spowodowany ich liberalizacją (udział wolnych cen wzrósł do 90% w 1990 roku w stosunku 
do 50% w 1989) był nadspodziewanie duży i nieprzyjemny dla nas reformatorów. Przez cały styczeń 1990 
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cen ich wzrost zmalał do poziomu z pierwszej połowy 1989 roku, ale był ciągle 

wysoki. Poniżej 10% inflacja spadła pod koniec 1998 roku, a poniżej 5% pod koniec 

2001 roku. Czyli po 11 latach od momentu, kiedy rozpoczęto ich stabilizowanie21. 

 

 

 

Rysunek 2 

 
 

Zasadniczą bazę pierwszego etapu transformacji gospodarczej stanowiło 10 ustaw, 

nad którymi prace trwały między wrześniem a grudniem. Były to następujące ustawy 

przyjęte przez Sejm pod koniec grudnia 1989 roku: 

1. Ustawa o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych. Dopuszczała 

możliwość bankructwa i likwidacji przedsiębiorstwa państwowego. 

2. Ustawa o prawie bankowym. Nie pozwalała na finansowanie budżetu przez bank 

centralny i ograniczała emisję pieniądza. 

3. Ustawa o kredytowaniu. Wprowadziła jednolite traktowanie kredytobiorców bez 

względu na formę własności. Urealniła cenę kredytów, wiążąc ją z wielkością 

inflacji. 

                                                                                                                                                                             
roku wyczekiwaliśmy sygnałów ich stabilizacji. Pierwszym towarem, którego ceny zaczęły się stabilizować 
były jaja kurze. Gdzieś pod koniec drugiej dekady stycznia stworzony ad hoc zespół śledzący ceny 
bazarowe poinformował (Teresa Hildebrand), że ceny jaj przestały rosnąć. Pod koniec stycznia pojawiało 
się coraz więcej sygnałów o stabilizacji cen towarów. 
21

 Źródło: GUS, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1638_PLK_HTML.htm 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

st
y 

m
ar

 

m
aj

 

lip
 

w
rz

 

lis
 

st
y 

m
ar

 

m
aj

 

lip
 

w
rz

 

lis
 

st
y 

m
ar

 

m
aj

 

lip
 

w
rz

 

lis
 

1989 1990 1991 

Inflacja w Polsce  
w okresie 1989 -1991 

Źródło: opracowanie własne, dane GUS, analogiczny miesiąc poprzedniego roku 
= 100. 

Pierwsze uwolnienie cen 

Drugie uwolnienie cen Uchwalenie indeksacji płac 



Dr Alfred Bieć 
Szkoła Główna Handlowa 

Załącznik 2 
 

32 
 

4. Ustawa o podatku od wzrostu wynagrodzeń. Wprowadziła ograniczenia wzrostu 

płac w przedsiębiorstwach. 

5. Ustawa o nowych zasadach opodatkowania. Wprowadzała jednolite zasady 

płacenia podatków we wszystkich sektorach gospodarki.  

6. Ustawa o działalności gospodarczej prowadzonej przez inwestorów 

zagranicznych. Tworzyła warunki do wywozu zysków za granicę, zwalniała 

przedsiębiorstwa zagraniczne z ograniczeń wzrostu płac, jakie obowiązywały 

przedsiębiorstwa państwowe. 

7. Ustawa o prawie dewizowym. Likwidowała państwowy monopol w handlu 

zagranicznym i wprowadzała wewnętrzną wymienialność złotówki.  

8. Ustawa o prawie celnym. Wprowadzała jednakowe dla wszystkich podmiotów 

gospodarczych zasady clenia towarów importowanych.  

9. Ustawa o zatrudnieniu. Wprowadziła nowe zasady funkcjonowania biur 

pośrednictwa pracy. 

10. Ustawa o szczególnych warunkach zwalniania pracowników. Wprowadzała nowe 

zasady postępowania w związku ze zwolnieniami pracowników i wprowadziła 

zasiłki dla bezrobotnych.  

 

Jak widać, były to ustawy, które wprowadzały zręby rynku i konkurencji. Otwierały 

polską gospodarkę na współpracę ze światem. Wprowadzały możliwość 

restrukturyzacji gospodarki i osłony socjalne dla pracowników restrukturyzujących 

się przedsiębiorstw.  

Przeprowadzenie tych ustaw przez Sejm wiązało się dla doradców KERM, których 

nadzorowałem, i dla mnie osobiście z dość dużym przedsięwzięciem logistyczno- 

merytorycznym. Nie chcieliśmy dopuścić, aby ustawy w Sejmie były dyskutowane, a 

szczególnie poprawianie bez naszego nadzoru merytorycznego. W związku z tym 

doradcy pracujący dla KERM mieli przysłuchiwać się dyskusjom poselskim nad 

naszymi ustawami i sygnalizować o wszelkich pomysłach odbiegających od 

pierwotnych założeń ustawowych. W ten sposób każdego dnia mogliśmy 

interweniować, jeśli w pracach sejmowych sprawy szły w złym kierunku.  

Warto zauważyć, że nie ma wśród wymienionych ustaw ustawy o prywatyzacji, która 

uruchomiła fundamentalny dla transformacji proces przekształceń własnościowych i 

tworzenie rynku kapitałowego. Nie ma, bo koncepcja prywatyzacji nie była jeszcze 

gotowa. Pamiętam na przełomie 1989/1990 roku mnożące się pomysły na sposób 

prywatyzacji. Co tydzień dochodziły nowe pomysły. Ale pewnego dnia zauważyłem, 

że nowych pomysłów już nie przybywa, a niektóre wcześniejsze są odrzucane. 

Zbliżała się więc dojrzała faza dyskusji i gotowość do przeprowadzania zapisów 
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ustawowych przez Sejm. Sejm przyjął ustawę o prywatyzacji w lipcu 1990 roku. 

Pierwsza oferta prywatyzacyjna pięciu firm pojawiła się w grudniu 1990 roku. 

Warto dodać, że w ramach przekształceń systemu gospodarczego powstało wiele 

nowych instytucji, których zadaniem było regulowanie i wspieranie rozwoju nowego 

typu gospodarki. Były to: Urząd Antymonopolowy, Agencja Rynku Rolnego, Polski 

Bank Rozwoju, Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, Korporacja Ubezpieczeń 

Kredytów Eksportowych, Agencja Rozwoju Przemysłu.  

 

Moja rola w projekcie przekształcenia polskiej gospodarki praktycznie skończyła się 

wraz z odejściem z rządu Leszka Balcerowicza w grudniu 1991 roku. W końcu 

listopada 1991 roku kierowałem opracowaniem Raportu o stanie gospodarki, który 

stanowił cześć Raportu o stanie państwa i to była moja ostania większa praca w 

ramach udziału w projekcie transformacji gospodarczej. 

Na zakończenie chce poddać dodatkowej ocenie wyniki stabilizacji i przekształceń 

polskiej gospodarki z przełomu lat 80. i 90. Jako aktywny uczestnik i współprojektant 

tego procesu, prawdopodobnie nie mogę być uznany za osobę w pełni obiektywną, 

ale spróbuję wskazać kilka faktów, pozostawiając czytelnikowi ich ocenę.  

Już w trakcie tworzenia i wdrażania programu transformacji można było usłyszeć 

krytykę, że robimy to za szybko, za dużo i nie tak, jak należałoby to robić. Do 

krytyków można zaliczyć22 m.in.:  

 dr. Bugaja: „(…) chcemy – powiem brutalnie – przeciwstawić się bolszewickiej linii 

liberałów…”– „Gazeta Wyborcza”, październik 1991;  

 prof. Kaletę: „Podstawową przyczyną załamania się programu Balcerowicza była 

(...) błędna koncepcja programu“ – w: Przyczyny załamania programu 

Balcerowicza, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1994; 

 prof. Kołodkę: teza o „przestrzeleniu” albo „szoku bez terapii”;  

 prof. Kowalika: „Plan Balcerowicza – operacja niepotrzebna i chybiona” – w: 

www.lewica.pl, luty 2010; 

 prof. Krawczyka: „(…) ludzie ci nie mają instynktu samozachowawczego, bo nadal 

brną w ślepą uliczkę…” – „Wprost”, lipiec 1990;  

 prof. Kurowskiego: „(…) te gruzy i zgliszcza, które pozostawił minister finansów, 

mówiąc, że jest to jedyna droga do gospodarki rynkowej…” – „Gazeta Wyborcza”, 

listopad 1991;  

                                                           
22

 Niektóre cytaty wypowiedzi krytyków transformacji pochodzą z (Balcerowicz, 1992). 
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 prof. Podkaminera: „Było wielkim błędem wyrzeczenie się przez rząd pośredniego 

i bezpośredniego ingerowania w ceny, ograniczającego tempo i skalę ich 

wzrostu…” – „Polityka”, maj 1990;  

 prof. Sadowskiego: „(…) głupstwo polegało na neofickim zachłyśnięciu się 

rzekomymi dobrodziejstwami zdania się na swobodę rynkową. Gospodarki 

rynkowej trzeba się dopracować, nie można jej ot tak wprowadzić”, – „Nowa 

Europa”, luty 1992. 

 

Mimo tej krytyki uważam, że transformacja się udała, a jej program był dobrze 

przygotowany i przeprowadzony.  

Spójrzmy na wskaźnik rzadko przytaczany w kontekście polskiej transformacji, czyli 

na zmiany wydajności pracy w okresie 1989–2011. Posłużę się tu danymi The 

Conference Board23, który skonstruował międzynarodową bazę danych. Do 

porównań wybrałem dwa kraje z naszego regionu, do których najczęściej się 

porównujemy (Czechy i Węgry) oraz najbardziej rozwinięte kraje świata, do poziomu 

których dążymy. 

 

Rysunek 3 

 
 

Jak widać na rysunku 3 przyrost wydajności pracy w Polsce na tle grupy krajów 

wybranych do porównań jest największy i jest on prawie liniowy, poczynając od 1991 

roku. Świadczy to o tym, że polska transformacja została dobrze zaprojektowana i 

                                                           
23

 http://www.conference-board.org/data/economydatabase/#files 
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przeprowadzona. A liniowość wzrostu wskazuje, że nikt w późniejszym okresie ani 

nie poprawił motoru wzrostowego polskiej gospodarki, ani go nie zepsuł. Natomiast 

tempo poprawy wydajności pracy pozwala wierzyć, że jesteśmy w stanie zmniejszać 

dystans do krajów bardziej rozwiniętych. 

 

Nawet krytyk początków transformacji prof. Kołodko przyznaje: „…Polska (…) 

prezentuje się najlepiej spośród wszystkich 29 krajów posocjalistycznych…”. Prof. 

Kołodce chodziło w wzrost PKB w okresie 1989–2006. Stwierdza w innym miejscu: 

„Nie mam wątpliwości, że historia pozytywnie oceni proces transformacji ustrojowej 

w Polsce” (Kołodko, 2007). Z kolei inny krytyk polskiej transformacji prof. Bugaj w 

wywiadzie telewizyjnym powiedział: „(…) bilans tych przemian był dość dobry…”. 

Chodziło o wyniki polskiej transformacji gospodarczej. W innym wywiadzie 

telewizyjnym na pytanie Justyny Pochanke: „Wygraliśmy te 23 lata?”. Odpowiedź 

prof. Bugaja „Powiedziałbym, że tak” 24. 

No, ale to dopiero po około 20 latach ówczesnym krytykom przychodzi przyznać 

rację reformatorom. Niepoważnie wyglądały wcześniejsze dyskusje i krytyka, na ile 

projekt nasz był dopracowany, na ile trafnie dobrano metody i instrumenty oraz 

zakres zmian, na ile zmiany były zbyt gwałtowne, zbyt skoncentrowane w czasie. Nie 

chodzi mi tu o to, że dyskutowano na ten temat. Temat ten nadaje się bardzo dobrze 

do dyskusji ekonomicznej. Chodzi mi o to, że ktoś z pewnością twierdzi, że można 

było zrobić to lepiej (zob. przytoczone wyżej krytyczne cytaty). Tego nie można już 

zweryfikować i jak w laboratorium powtarzać eksperyment dowolną ilość razy25. To, 

że reformy robione były szybko i zdecydowanie, przyczyniło się do ich powodzenia. 

Wystarczy zwrócić uwagę na to, jak długo trwało w Polsce przyzwolenie polityczne 

na reformy. Oceniam, że było to 7–9 miesięcy – licząc od września 1989 roku26. 

Później opór polityczny narastał co raz bardziej i co raz trudniej było wprowadzać 

nowe zmiany. Niepoważnie wyglądają zarzuty, że można było reformę przeprowadzić 

łagodniej, mniej boleśnie dla społeczeństwa, bardziej kontrolować jej przebieg. 

Świadczą o tym dobre wyniki naszych reform i słabe tych co chcieli przeprowadzać 

zmiany łagodnie. Jestem przekonany, że kierunki reform były nakreślone prawidłowo 

i nie dało się wówczas oszacować, o ile spadnie PKB  i  produkcja, o ile zmniejszy się 

lub zwiększy inflacja, jaki będzie deficyt budżetu lub nadwyżka budżetowa, jakie 

pojawi się bezrobocie, ile przedsiębiorstw zbankrutuje, a ile powstanie nowych. 

                                                           
24

Pierwsza rozmowa z prof. Bugajem w TVP Info w dn. 19.04.2012 godz. 00:20. Druga to rozmowa  Justyny 
Pochanke z Władysławem Frasyniukiem i prof. Bugajem  w TVN24 w dn. 05.06.2012, godz. 00:15. 
25

 Chociaż życie stworzyło nam pewien rodzaj laboratorium, o czym napiszę później. 
26

 Leszek Balcerowicz uważa, że dłużej. Lech Wałęsa w 1989 roku mówił, że będzie to 6–12 miesięcy.  
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Wówczas można było jednie mówić z sensowną wiarą o kierunku spodziewanych 

zmian, ale nie można było racjonalnie ocenić ich głębokości. Byłoby dużą naiwnością i 

brakiem rozsądku zakładanie lub twierdzenie, że przy tak ogromnych zmianach 

systemowych i tylu zmiennych wpływających na wynik końcowy wewnątrz kraju i 

przy tak zmiennym otoczeniu zewnętrznym i dekoniunkturze światowej można 

dobrze oszacować wielkości liczbowe projektowanych zmian. A potem dodatkowo 

twierdzić, że można było uzyskać lepsze wyniki lub odnotować mniejsze koszty. To 

jest nierozumna iluzja albo wiara we własną nieomylność. 

 

Nigdy nie będziemy wiedzieć, o ile mniejsze mogły być koszty przemian ani o ile 

lepsze wyniki mogłaby uzyskać gospodarka, gdyby zastosować inną politykę 

transformacji gospodarczej. Taki idealny model przekształceń, wzorzec swojego 

rodzaju, który mógłby służyć do oceny i do porównań, nie istnieje. Jedyne, co 

możemy zrobić, to porównać nasze wyniki z wynikami uzyskanymi przez gospodarki, 

które przeszły podobny proces. Porównania te wypadają na naszą korzyść27. Dlatego 

ówczesną i późniejszą krytykę transformacji uważam za niewiele wnoszącą do 

sprawy,  która niczego nie dowodzi. A co najważniejsze, niczego już realnie nie 

zmieni.  

 

Wcześniej przytoczyłem dane na temat udziału eksportu Polski do Związku 

Radzieckiego w całości polskiego eksportu. Uległ on gwałtownemu spadkowi w 

okresie, kiedy Polska przechodziła wczesną transformację. Stanowił ponad ¼ całego 

polskiego eksportu w połowie lat 80., a w 1995 roku eksport do Rosji stanowił już 

tylko 5,6% całości polskiego eksportu. Powodem załamania współpracy gospodarczej 

z tym krajem był rozpad Związku Radzieckiego, transformacja systemowa w Rosji, 

rozpad RWPG i światowa dekoniunktura, która rozpoczęła się w 1989 roku.  

Podobny jak Polska udział eksportu do Związku Radzieckiego w całości eksportu 

miała Finlandia. W latach 70. i 80. wynosił on około 25% fińskiego eksportu ogółem. 

Podobnie jak polski eksport do Rosji, również eksport fiński do Rosji w tym samym 

czasie uległ załamaniu. Potem stopniowo się odbudowywał i w 2006 roku osiągnął 

około 10% w całości eksportu (Hjerppe, 2010). Czyli gospodarka fińska, podobnie jak 

polska w tamtym czasie, musiała silnie odczuć gwałtowny spadek sprzedaży do ZSRR 

a potem do Rosji. Z tą różnicą, że gospodarka fińska nie przechodziła transformacji 

systemowej i nie musiała walczyć z hiperinflacją.  

                                                           
27

 Zob. (Kołodko, 2007). 
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Dodatkowym czynnikiem utrudniającym utrzymanie wzrostu gospodarczego była 

światowa dekoniunktura na przełomie dekady lat 80. i 90. Pokazuje to rysunek 4 

(kółkami na rysunku zaznaczyłem okresy światowej dekoniunktury). Dekoniunktura  

początku lat 90. była podobna do tej, którą świat przechodził na początku XXI wieku, 

płytsza od dekoniunktury lat 80. i zdecydowanie płytsza niż ta ostatnia z lat 2008– 

2009.  

 

Rysunek 4 

 
 

Jeśli porównać zmiany polskiego i fińskiego PKB, to okazuje się, że spadek PKB w obu 

krajach był bardzo podobny (zob. rysunek 5). Jak wspominałem, w Finlandii nie było 

transformacji gospodarczej, nie było również terapii szokowej, nie było hiperinflacji. 

Oba kraje w bardzo podobny sposób zagregowały na spadek rosyjskiego PKB (tylko w 

1992 roku prawie 15%). W Polsce spadek PKB był nieco głębszy i gwałtowniejszy niż 

w Finlandii – prawdopodobnie wpływ na to miały program stabilizacji i zmiany 

instytucjonalne w naszej gospodarce. Jak wiadomo, reformy, restrukturyzacja, 

zmiany instytucjonalne zawsze obniżają sprawność działania (efekt dołka 

reorganizacyjnego). Jeśli są dobrze przeprowadzone, to powrót sprawności i jej 

poprawa następują szybko. Jeśli są źle przeprowadzone, to 

gospodarka/przedsiębiorstwo wpada w dryf reorganizacyjny i sprawność nie rośnie.  
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Polski PKB wzrastał szybciej niż fiński po przekroczeniu dolnego punktu zwrotnego, a 

recesja w Polsce trwała 2 lata, w Finlandii – 3 lata28.  

 

Rysunek 5 

 
 

Może to sugerować, że regulacje transformacji wyzwoliły większy potencjał 

wzrostowy niż w niepoddanej transformacji gospodarce fińskiej29. W 1992 roku 

polski PKB wzrósł już około 2%, podczas gdy w fińskiej był jeszcze ujemny. 

 

Los stworzył nam laboratorium, rzecz rzadko spotykaną w naukach ekonomicznych. 

Dwa kraje w podobnej sytuacji, jeden i drugi w podobnym zakresie uzależnione od 

sprzedaży do sąsiedniej Rosji, oba ponoszą straty z tego powodu, z tą różnicą, że w 

jednym odbywa się transformacja ustrojowa, a w drugim nie. W tym laboratoryjnym 

porównaniu polska transformacja wypada zupełnie dobrze. Czy w świetle tego 

można oskarżać twórców polskiej transformacji gospodarczej o zasadnicze błędy? 

 

                                                           
28

 Gwoli ścisłości na przełomie lat 80.i 90. w Skandynawii wybuchł kryzys bankowy, który objął również 
największy bank fiński. Bank został uratowany dzięki wsparciu rządu fińskiego. 
29 

Można to też częściowo tłumaczyć entuzjazmem i uwolnioną przedsiębiorczością Polaków w tamtym 
okresie. Dla przykładu w 1990 roku polski eksport wzrósł prawie 40% w stosunku do poprzedniego roku, 
mimo załamania współpracy z Rosją i krajami dawnego RWPG. 
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Jeśli były jakieś błędy lub przeoczenia w naszej strategii transformacji to wymienię 

dwa: 

 nie zadbaliśmy o usprawnienie wymiaru sprawiedliwości i to się mściło przez dwa 

dziesięciolecia i trwa nadal, spowolniając polską gospodarkę; 

 nie zajęliśmy się reformą służby zdrowia, co do dzisiaj jest ciężarem dla polskiej 

gospodarki i obniża jakość życia ludzi. 

Jest jednak pytanie, czy to były zadania ekipy gospodarczej? Trudno byłoby bronić 

takiej tezy. Chociaż niektórzy, zajmujący się wówczas ochroną zdrowia, teraz 

twierdzą, że trzeba było to robić. Jednak te dwa rodzaje aktywności (wymiar 

sprawiedliwości oraz ochrona zdrowia) w ramach rządu w tamtym czasie były w 

gestii ZSL/PSL. To ugrupowanie polityczne nie jest zbyt radykalnie nastawione do 

zmian rzeczywistości. Poza tym nie wiem, czy my, reformatorzy, w tamtym czasie 

wyraźnie zdawaliśmy sobie sprawę z długookresowego znaczenia dla wzrostu 

gospodarczego tych dwóch dziedzin życia społecznego. Dzisiaj to widać wyraźnie. 

Wtedy takiej świadomości raczej nie było. 

 

Na zakończenie wspomnę jeszcze o jednym moim pomyśle z tamtego okresu, który 

praktycznie zaczął być realizowany dopiero po 20 latach. Chodzi o budowę autostrad. 

Gdzieś na przełomie 1990 i 1991 roku miałem pomysł, żeby zaprojektować dla Polski 

duży program inwestycyjny, który dodatkowo poza zmianami regulacji, wsparłby 

rozwój gospodarczy. Tym programem miała być budowa autostrad. Źródłem 

finansowania programu miały być opłaty za korzystanie z autostrad. Skonsultowałem 

pomysł z wicepremierem Leszkiem Balcerowiczem, który go wsparł. Wówczas 

zacząłem szukać wykonawców dla pomysłu. I bardzo się zdziwiłem, że w Polsce nie 

ma ludzi, którzy potrafiliby zaprojektować program budowy płatnych autostrad. Nie 

było ich w administracji państwowej, nie było ich w nauce i tym bardziej nie było ich 

w praktyce gospodarczej. W końcu na posiedzeniu rządu stanął program budowy 

autostrad, przygotowany przez resort transportu. Program był bardzo optymistyczny, 

ale jak się okazało wówczas niewykonalny. Dopiero w ostatnich latach, przy wsparciu 

środkami finansowymi z UE, realizowano ówczesne plany.   
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W grupie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych mieszczą się również takie 

zagadnienia jak: prognozowanie makrogospodarcze, analiza światowych rynków ropy 

naftowej, żywności, metali, analiza kryzysów finansowych, nadzór korporacyjny, a 

ostatnio koncentruję się na badaniu związku między innowacyjnością gospodarki a 

tempem jej rozwoju i poprawą warunków życia. 

 

Cenami ropy naftowej zajmowałem się w połowie 2008 roku, kiedy to znalazły się one 

na najwyższym historycznie poziomie. Chciałem zrozumieć przyczyny tego zjawiska. 

Moje analizy opublikowałem w (Bieć, 2009a). Wprowadziłem pojęcie skumulowanej luki 

podażowej ropy naftowej. Skumulowana luka podażowa to suma z kolejnych lat różnicy 

między tempem wzrostu światowego PKB a tempem wzrostu światowego wydobycia 

ropy naftowej. Okazało się, że luka podażowa do 2004 roku rosła w tempie wzrostu cen 

ropy na światowych rynkach. Jednak od 2004 roku przyrost luki podażowej był wyraźnie 

szybszy niż tempo wzrostu cen. Przyrost luki świadczył o tym, że wydobycie ropy jest za 

niskie w stosunku potrzeb gospodarki światowej i zacznie się spekulacja na cenach ropy, 

które będą musiały wzrosnąć. Podstawową przyczyną wzrostu cen ropy była 

sukcesywnie narastająca luka podażowa ropy na świecie w ciągu 4–5 lat poprzedzających 

ich eksplozję w 2008 roku. Przy czym różnica tempa wzrostu światowego PKB i tempa 

wzrostu światowego wydobycia ropy na poziomie 1–2 punktów procentowych rocznie, 

nawet jeśli utrzymuje się przez wiele lat, nie wydaje się szkodliwa. W tym sensie, że nie 

powoduje presji na wzrost cen tego surowca ze względu na postęp technologiczny, który 

pozwala zużywać mniej ropy naftowej na wytworzenie jednostki PKB. Jeśli jednak różnica 

ta wynosi powyżej 2 punktów procentowych i trwa wiele lat, to staje się przyczyną 

wzrostu cen ropy. W ostatnich kilku latach przed 2008 rokiem wzrost światowego 

wydobycia ropy nie nadążał za światowym zapotrzebowaniem na ropę. Gospodarka 

światowa rozwijała się w dość wysokim tempie 4–5%, a tempo wzrostu światowego 

wydobycia ropy sukcesywnie obniżało się z około 4% w 2004 roku do zera w 2007 roku. 

Nigdy w historii od 1965 roku nie zdarzyło się, aby luka podażowa narastała sukcesywnie 

przez 4 lata. Kto był temu winien? Winni są przede wszystkim producenci ropy naftowej, 

a głównie kraje OPEC, które w sposób skoordynowany wzajemnie dostarczają 43% 

światowego wydobycia ropy. Jej wydobycie nie rosło w tempie wzrostu gospodarki 

światowej. Głównymi oponentami zwiększenia wydobycia ropy przez kraje OPEC były 

wówczas Iran i Wenezuela.  

W tym samym tekście zajmowałem się też próbą wyjaśnienia przyczyn wzrostu 

światowych cen żywności i metali. Wzrosty te towarzyszyły wzrostom cen ropy, 
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podobnie jak w latach 70. XX wieku. Właściwie to nie znalazłem dobrego wytłumaczenia, 

dlaczego ceny żywności rosną wraz z cenami ropy. Pewnym wyjaśnieniem wzrostu cen 

obu grup towarów może być wzrost kosztów wytwarzania żywności z powodu rosnących 

kosztów transportu, robót polowych, nawozów sztucznych, nawadniania, środków 

ochrony roślin. Jeśli do tego dołączyć gwałtowny wzrost cen metali, to presja na wzrost 

kosztów produkcji żywności i ich cen wydaje się być do pewnego stopnia zrozumiała.  

 

Prognozami makrogospodarczymi, globalnymi i krajowymi zajmuję się m.in. w artykule 

pt. Gospodarka w długookresowej perspektywie (Bieć, 2011), ale również w (Bieć, 2009b) 

i w wielu ekspertyzach na zamówienie rządu, np. (Bieć, 2012a). 

We wspomnianym wyżej artykule dokonuję prognozy długookresowej dla gospodarek 

rozwiniętych. Analizuję cykl Kondratiewa w długim okresie. Z analizy tej wynika, że 

obecnie gospodarka światowa znajduje się w fazie spadkowej tego cyklu. Faza ta 

rozpoczęła się około 2000 roku i dolny punkt zwrotny osiągnie około 2016 roku. Oznacza 

to wolniejszy wzrost gospodarczy dla świata przez następnych prawie 10 lat. Ale lata 20. 

tego wieku już będą w fazie wzrostowej cyklu Kondratiewa. 

Kolejną tezą zawartą w artykule jest stwierdzenie, że gospodarki europejskich krajów 

rozwiniętych przestaną wzrastać około 2050 roku, a amerykańska pod koniec tego 

wieku. Wniosek ten oparty jest na długookresowej liniowej ekstrapolacji trendu 

wzrostowego (PKB) gospodarki amerykańskiej. Ekstrapolacja wskazuje na to, że 

gospodarki te (amerykańska i zachodnioeuropejskie) rosną wolniej z roku na rok. 

Sytuacja ta będzie wywoływać napięcia społeczne w tych krajach oraz w stosunkach 

między państwami i może prowadzić do konfliktów o podział dóbr, nie wyłączając 

konfliktów zbrojnych. 

Następna teza zawarta w artykule dotyczy szacunku polskiego PKB per capita w PPS oraz 

oceny, kiedy Polska osiągnie poziom tego wskaźnika równy średniej w Unii Europejskiej. 

Szacunek wskazuje, że będzie to około roku 2025. 

W artykule pokazuję też korzyści, jakie polska gospodarka odniosła dzięki temu, że 

posiada własną walutę. Złoty się umacniał, gdy surowce na świecie były drogie i słabł, 

gdy gospodarki w otoczeniu słabły. Spowodowało to, że na początku ostatniego kryzysu 

oszczędzaliśmy na zakupach surowców, a gdy popyt zagraniczny słabł, to łatwiej 

zarabialiśmy na eksporcie i osłanialiśmy polskich producentów przed konkurencją 

importu. 

Inne dwie tezy artykułu to: cykl Kondratiewa pod koniec XX wieku uległ skróceniu do 

nieco ponad 30 lat z 50–60 lat obserwowanych wcześniej, a dynamika wzrostu PKB 

Polski ustabilizowała się na poziomie 4–4,5% średniorocznie i jest jedną z wyższych w 

regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Ostanie opracowanie z tej grupy moich 
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zainteresowań badawczych wykonałem na prośbę Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i 

zaprezentowałem w ministerstwie w czerwcu 2012 roku. Poświecone ono jest 

długookresowej prognozie PKB dla Polski i nosi tytuł „Polska 2040”. Przewiduję w nim, że 

w 2040 roku PKB Polski wzrośnie do 333% (2010 = 100%) i w tym okresie przeżyjemy 

jeszcze 4–5 kryzysów i spowolnień wzrostu podobnych do tych z lat 2008–2009 czy 

2000–2001. 

  

Analizie kryzysu finansowego jest poświecony mój tekst pt. The Second Economic Crisis 

of the 21st Century: Causes and Forecasts (Bieć, 2009a). Oprócz analizy cen surowców i 

żywności dokonałem też analizy przyczyn i skutków kryzsu gospodarczego z lat 2008–

2009. Napisałem też wiele tekstów popularyzatorskich na ten temat. 

W omawianym artykule wskazałem na trzy główne problemy gospodarki światowej u 

progu kryzysu 2008–2009. Były to rosnące ceny ropy naftowej i metali, rosnące ceny 

żywności oraz kryzys na rynku finansowym, którego przyczyną był spadek wartości 

sekurytyzowanych kredytów hipotecznych o podwyższonym ryzyku na amerykańskim 

rynku kredytów hipotecznych. W artykule omówiłem te problemy i pokazałem ich wpływ 

na przyszły wzrost gospodarczy.  Wskazałem również kanały przenoszenia się zakłóceń w 

sektorze finansowym i z sektora finansowego do sektora realnego gospodarki. 

Zaburzenia w sektorze finansowym przenoszą się czterema drogami: 

• Po pierwsze: instytucje finansowe będą poszukiwały kapitału w celu 

zamortyzowania strat bilansowych i wypełnienia norm bezpieczeństwa. W ten sposób 

zabierają z rynku kapitał, który mógłby być zastosowany gdzie indziej. Przez to również 

wpływają na cenę kapitału. Będzie on droższy niż w sytuacji, gdyby nie został 

zaabsorbowany na dokapitalizowanie instytucji finansowych. Przykładem takiego 

dokapitalizowania było przejęcie pod koniec 2007 roku udziałów w Citibanku przez 

fundusz inwestycyjny z Abu Dhabi. Podobne kłopoty w połowie 2008 roku przeżywał 

czwarty bank inwestycyjny w USA Lehman Brothers, szukając inwestora w Azji, ale nie 

znalazł i ostateczne zbankrutował. Największa firma ubezpieczeniowa na świecie, 

amerykańska AIG, została przejęta przez rząd Stanów Zjednoczonych, który udzielił jej 

pożyczki w wysokości 85 mld dolarów. 

• Po drugie: nastąpił spadek płynności w sektorze finansowym – przez wzajemną 

utratę zaufania i spadek wartości części aktywów. Niektóre instytucje finansowe 

przestały udzielać sobie pożyczek niezabezpieczonych i zabezpieczonych, a te które 

udzielały robiły to drożej i ostrożniej. Groziło to utratą płynności niektórych instytucji i 

ich bankructwem. Spektakularnym okazało się bankructwo dwóch funduszy 

hedgingowych banku inwestycyjnego Bearn Sterns i praktycznie bankructwo samego 

banku. Innym przykładem były kłopoty z płynnością dwóch amerykańskich instytucji 

https://www.google.pl/search?hl=pl&client=firefox-a&hs=orp&rls=org.mozilla:pl:official&sa=X&ei=U5YiUOy6MOfO4QTdsYD4BA&ved=0CFUQBSgA&q=hedgingowy&spell=1
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pożyczkowych na rynku hipotecznym Fannie Mae i Freddie Mac, nie wspominając o 

bankach w Niemczech i Anglii. Ratowanie płynności może również prowadzić do 

sprzedaży niektórych aktywów instytucji finansowych.  

• Po trzecie: w celu przeczekania trudnego okresu i niedopuszczenia do dalszych 

strat nastąpiło zacieśnienie polityki kredytowej banków oraz instytucji finansowych i w 

związku z tym trudniej było otrzymać kredyt, a zatem i trudniej było się rozwijać – w 

efekcie czego gospodarka zaczyna zmniejszać tempo wzrostu i zwalniać ludzi. 

• Po czwarte: następuje ogólnie większa awersja do ryzyka, która dotyczy nie tylko 

banków udzielających kredytów, ale również inwestorów aktywnych na rynkach 

papierów wartościowych w postaci długu, akcji i instrumentów pochodnych, awersja do 

ryzyka obejmuje także przedsiębiorców. Trudniej uplasować emisję nowych akcji czy 

nowego długu na rynkach finansowych, podjąć decyzję o inwestycjach bezpośrednich za 

granicą, a rentowności istniejących instrumentów finansowych spadają. Kraje o wysokim 

zadłużeniu stają się bardziej niebezpieczne jako miejsce inwestowania. 

 

Kwestii nadzoru korporacyjnego poświecony jest artykuł pt. Jak motywować rady 

nadzorcze? (Bieć, 2008). 

Tekst ten powstał na gruncie moich doświadczeń z pracy w radach nadzorczych w 

Polsce, USA i Kandzie.  

Aktywnym nadzorem powinni być zainteresowani przede wszystkim akcjonariusze. W ich 

interesie jest, żeby ryzyka i sprzeczności interesów, jakie mogą wystąpić między 

właścicielem kapitału, akcjonariuszem (pryncypałem) a zarządzającym tym kapitałem 

(agentem30), były jak najlepiej nadzorowane i odpowiednio ograniczane. Można 

przedstawić taką zależność: im koszty nadzoru są wyższe, tym nadzór jest wykonywany 

lepiej. Oczywiście są ograniczenia dla tej zasady, gdyż od pewnego poziomu kosztów 

przyrost jakości nadzoru przestaje rosnąć wprost proporcjonalnie do wzrostu kosztów 

nadzoru. Co więcej, zwiększanie kosztów nadzoru ponad potrzeby może prowadzić do 

jego wynaturzenia. Może się przekształcić w kupowanie przychylności rady. Wówczas 

jakość nadzoru również będzie się obniżać. Znany przykład przekupywania rady za 

pieniądze spółki ze szkodą dla akcjonariuszy wystąpił w amerykańskiej firmie RJR Nabisco 

(Burrough & Helyar, 1990). Wybór ten zilustrowałem rysunkiem 6. 

Jak widać, na rysunku 6 zależność między wielkością nakładów na nadzór a jakością 

nadzoru można zobrazować za pomocą krzywej o kształcie zbliżonym do krzywej Gaussa. 

Rysunek ten został podzielony na cztery segmenty w zależności od tego, jak jakość 

nadzoru zmienia się w zależności od wielkości kosztów ponoszonych na nadzór. Rysunek 

                                                           
30

 Zob. teoria agencji. 



Dr Alfred Bieć 
Szkoła Główna Handlowa 

Załącznik 2 
 

44 
 

ten pozwala uświadomić wyraźnie jedną prawidłowość: zwiększanie kosztów nadzoru w 

pewnym momencie staje się nieproduktywne, gdyż nie polepsza jakości nadzoru. Taka 

sytuacja występuje wtedy, gdy koszty nadzoru znajdują się w segmencie 3 (zob. rysunek 

6). Ta zależność ma swoje uzasadnienie w tym, że doba ma dwadzieścia cztery godziny, a 

wydolność organizmu ludzkiego oraz wiedza i doświadczenie, nawet najlepsze, mają 

swoje ograniczenia. 

 

Rysunek 6 

 
 

Nie można zrobić więcej niż pozwala na to wydolność organizmu oraz zasób wiedzy. 

Wspomniany wcześniej przykład spółki RJR Nabisco to przykład kosztów nadzoru i jakości 

nadzoru w segmencie 4. Duże koszty nadzoru w tej spółce służyły nie poprawie nadzoru, 

ale jego ograniczeniu przez kupowanie przychylności członków rady dyrektorów. W 

spółkach skarbu państwa poziom kosztów i kontroli znajduje się w segmencie 1, gdyż 

członkowie rady otrzymują jedynie niewielkie wynagrodzenie i zwrot kosztów 

związanych bezpośrednio z posiedzeniami rady (ustawa kominowa). Aktywność członka 

w radzie nadzorczej jest do pewnego stopnia jego sprawą indywidualną, gdyż zależy ona 
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Źródło: (Bieć, 2008). 
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m.in. od alternatywnych źródeł jego dochodów oraz od jego zainteresowań 

zawodowych. Jeśli dochód członka rady z innych źródeł jest porównywalny z tym, jaki 

daje mu udział w radzie nadzorczej, to można oczekiwać nieco większej jego aktywności. 

Jeśli jest większy, to jego aktywność nadzorcza będzie w segmencie pierwszym. Jeśli 

dochód członka rady za udział w pracach rady przewyższa znacznie jego dochody z 

innych źródeł, to można oczekiwać jego aktywności na poziomie segmentu 2.  

Trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że w wielu przypadkach zarządcy (agenci wg teorii 

agencji) nie będą zainteresowani intensywnym nadzorem na ich działalnością, wobec 

tego będą dążyli do minimalizowania zwrotu kosztów dla członków rady nadzorczej, po 

to, aby ograniczyć ich aktywność kontrolną, tłumacząc to koniecznością ograniczania 

kosztów nadzorowanej spółki. Taką pozycję mogą również zajmować przedstawiciele 

skarbu państwa, obawiając się posądzeń o niegospodarność ze strony populistów. 

Korzyści dla jakości nadzoru wynikające ze zwiększonej aktywności członków rad 

nadzorczych są oddalone w czasie i trudno wymierne. Natomiast krytyka za 

niegospodarność odbywa się tu i teraz, jest konkretna i sugestywna, mimo że w 

ostatecznym rachunku szkodliwa dla nadzorowanych spółek. Najgorszy efekt dla 

nadzoru spółek skarbu państwa wystąpi wtedy, gdy z jednej strony zarząd będzie chciał 

uwolnić się od zbytniej kontroli sprawowanej przez radę nadzorczą, a z drugiej strony 

skarb państwa jako akcjonariusz w obawie przed krytyką za niegospodarność będzie 

ograniczał koszty nadzoru. Wydaje się, że taki szkodliwy model wykształcił się w Polsce. 

Ten sam negatywny efekt dla kontroli spółki wystąpi w spółkach prywatnych, gdy silny 

zarząd, pomijając radę nadzorczą, przekona właścicieli, że rada nadzorcza to zbędny 

koszt dla spółki. Wówczas nakłady na kontrolę zarządu mogą być również ograniczane. 

Jak pokazuje rysunek 6, niekorzystna sytuacja dla nadzoru występuje wówczas, gdy 

nakłady na nadzór są zbyt małe oraz gdy są zbyt duże. 

Nieco inny problem występuje wtedy, gdy członek rady nadzorczej jest typowym 

figurantem, tzn. osobą niezainteresowaną sprawowaniem nadzoru z powodu 

nieprzygotowania do tej roli lub bezczynności. Bierze on udział w posiedzeniach rady, ale 

nie bierze udziału w czynnościach nadzorczych, nie zna materiałów dostarczonych 

członkom rady, nie zabiera głosu na posiedzeniach, nie jest aktywny między 

posiedzeniami. W takiej sytuacji jakość nadzoru się pogarsza. Jeśli widzi to akcjonariusz, 

to powinien zmienić takiego członka rady. Jeśli akcjonariuszem jest skarb państwa, a 

figurant został wybrany według kryteriów politycznych, to niestety taki członek rady 

będzie nadal obniżał poziom jakości nadzoru. 

 

Drugi tekst z tej grupy moich zainteresowań naukowych dotyczy nadzoru finansowego. 

Artykuł pt. Nadzór bankowy w nowej strukturze (Bieć, 2008a) jest poświecony zmianom 
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w nadzorze finasowym wprowadzonym w Polsce od poczatku 2008 roku. Od stycznia 

2008 roku nadzór bankowy obok wcześniej zintegrowanych trzech innych nadzorów 

(ubezpieczeniowego, emerytalnego oraz nadzoru nad rynkiem kapitałowym)  wszedł do 

struktury zintegrowanego nadzoru finansowego zgodnie z ustawą o nadzorze nad 

rynkiem finansowym. Przy czym sektor bankowy jest największą częścią polskiego 

sektora finansowego. Jego udział w całości aktywów polskiego sektora finansowego 

wynosi blisko 70%. Byłem przeciwny włączeniu nadzoru bankowego31 w ramy nadzoru 

finansowego podobnie jak większość środowiska bankowego, gdyż uważałem, że polski 

nadzór bankowy funkcjonuje prawidłowo i kilkuletnie32 zamieszanie reorganizacyjne nie 

jest mu potrzebne. Tym bardziej że nie istnieją jednoznaczne argumenty przemawiające 

za większą sprawnością nadzoru zintegrowanego nad nadzorem wyspecjalizowanym wg 

rodzajów rynków czy nadzorowanych instytucji33. W Unii Europejskiej w około połowie 

krajów funkcjonuje nadzór zintegrowany, a w pozostałych państwach – nadzór 

wyspecjalizowany. W USA, a więc na najbardziej rozwiniętym rynku finansowym na 

świecie, w samym tylko sektorze bankowym funkcjonują cztery nadzory, w niektórych 

wypadkach konkurujące34 między sobą. Skoro jednak doszło już do połączenia nadzorów 

na rynkiem finansowym w Polsce, to należało się zastanowić, co robić w perspektywie 

2008 roku i dłuższej, aby ta zmiana była jak najmniej uciążliwa. W dalszej części artykułu 

formułuję zasady, według których należy konsolidować nadzór finansowy, aby 

reorganizacyjny spadek sprawności nadzorczych był jak najmniejszy. 

 

Innowacyjność gospodarki a tempo jej wzrostu i poprawa warunków życia. Jest to 

nowa dla mnie tematyka. Zająłem się nią w reakcji na programy Unii Europejskiej 

sugerujące, że innowacyjność powinna być górnym motorem wzrostu gospodarczego i 

poprawy warunków życia. Jestem na początku drogi, ale opublikowałem na ten temat 

dwa artykuły popularyzatorskie w „Rzeczpospolitej” (Bieć, 2012a), (Bieć, 2011a) oraz 

opracowałem rozdział książki35. Innowację rozumiem podobnie jak Schumpeter, 

(Schumpeter, 1960): jako pierwsze zastosowanie danego rozwiązania (wprowadzenie 

towaru na rynek, metody wytwarzania, otwarcie nowego rynku, zastosowanie nowej 

                                                           
31

 Zob. Alfred Bieć: Nie naprawiać tego, co nie jest zepsute, „Rzeczpospolita” z 31.03.2006. 
32

 Na podstawie doświadczeń innych krajów wiadomo, że integracja nadzorów trwa 2–5 lat. 
33

 Ostatnie kłopoty angielskiej instytucji kredytu hipotecznego Northern Rock pokazują, że zintegrowany 
nadzór finansowy wcale nie musi być lepszy od nadzoru wyspecjalizowanego. Co więcej, przebieg 
interwencji Banku Anglii za 25 mld funtów pokazuje brak synchronizacji działań między Financial Service 
Authority (angielski nadzór zintegrowany) a Bankiem Anglii posiadającym możliwość interwencji w postaci 
kredytu płynności.  
34

 Mam tu na myśli Rezerwę Federalną i OCC (Office of the Comptroller of the Currency). 
35

 Uwarunkowania wyceny przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Poltext, red. M. Panfil, A. Szablewski. 
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organizacji). Wszelkie powtórzenie już kiedyś zastosowanego rozwiązania nazywam 

imitacją/naśladownictwem. 

Fakty pokazują, że dla krajów doganiających innowacyjność nie stanowi podstawowego 

czynnika wzrostu gospodarczego, tak jak to sugerują dokumenty unijne i jak 

bezkrytycznie przenosi się je na polski grunt. Fakty są takie: w latach od 1990 do 2010 

wydajność pracy w Polsce, liczona w sposób skumulowany, wzrosła  do 210% (1990 = 

100%), w Czechach  i na Węgrzech 155%, w Niemczech  130% , w USA 145%,  we Francji 

125%36 (zob. rysunek 3).  Weźmy inny wskaźnik, który jest uznawany za podstawowy 

wskaźnik poprawy jakości życia, czyli PKB na głowę mieszkańca. Weźmiemy go z 

uwzględnieniem różnych poziomów cen w porównywanych krajach, czyli w standardzie 

PPS, za lata 1995–2010 w stosunku do średniej UE-27 (wskaźnik ten pokazuje odrabianie 

lub tracenie dystansu do średniego PKB na głowę mieszkańca w UE-27). Tak rozumiane 

PKB  wzrosło w Polsce do 150% (1995 = 100%) , w Czechach nie zmieniło się, na 

Węgrzech wzrosło do 130%, w Niemczech nie zmieniło się, w Wielkiej Brytanii spadło do 

90%, we Francji spadło do 80%37 .  

W tym samym okresie Polska innowacyjność była oceniana nisko na tle Europy. W 2010 

roku była na 6. miejscu od końca, Czechy i Węgry blisko Polski, Francja w środku stawki, 

Niemcy na 3. miejscu od przodu, Wielka Brytania na 4. od przodu. Szwecja była liderem 

innowacyjności w 2010 roku38. Warto dodać, że Litwa i Łotwa, znajdujące się na końcu 

rankingu innowatorów w Europie, uzyskały przyrost PKB na głowę jeszcze wyższy niż 

Polska, bo do 160%. Jednocześnie był to drugi najlepszy wynik w Europie. Czyli najgorszy 

innowator w Europie uzyskał największą poprawę PKB na głowę mieszkańca w stosunku 

do średniej europejskiej. Natomiast u lidera innowacyjności w Europie, czyli w Szwecji, 

wskaźnik PKB na głowę nie zmienił się w stosunku do średniej unijnej. 

Jak w tej sytuacji można bronić innowacyjności jako czegoś na czym ma być osadzony 

wzrost naszej gospodarki w przyszłości? Nie ma żadnych dowodów, że to będzie dobra 

podstawa naszego wzrostu. Krajom o wysokiej innowacyjności, a przy tym bogatym, 

udaje się, i to nie wszystkim, co najwyżej obronić poziom wzrostu w stosunku do innych, 

ale nie zwiększyć go. W przypadku Polski potrzeba innowacyjności jako główny czynnik 

wzrostu gospodarczego to mit. Innowacyjność potrzebna jest krajom bogatym i o 

wysokich kosztach wytwarzania, bo tylko w ten sposób mogą być konkurencyjni. Przez 

jakiś czas innowator jest monopolistą i może korzystać z wysokich marż. My w Polsce 

musimy umieć doskonale imitować i to nam wystarczy, żeby się szybko rozwijać. Kiedy 

                                                           
36

 Dane The Conference Board. 
37

 Szacunki własne na podstawie danych Eurostatu. 
38

 Innovation Union Scoreboard 2010. 
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staniemy się krajem bogatym, to wówczas będziemy musieli być bardziej innowacyjni niż 

jesteśmy dzisiaj. Inaczej nie będziemy konkurencyjni. 
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