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Wstęp 
 

 

 

Z wielką przyjemnością przekazuję Państwu najnowszy numer Konińskich 
Studiów Społeczno-Ekonomicznych. Publikujemy w nim wyniki badań z zakresu 
pedagogiki specjalnej, ekonomii, zarządzania, filozofii oraz psychologii. Artykuł 
wprowadzający do niniejszego numeru zatytułowany Death as a guide to the 
meaning of life przygotował prof. Jan Šlosiar z Uniwersytetu Mateja Bela. Publi-
kacja porusza zagadnienie śmierci i życia w kontekście filozofii współczesnej. 
Drugi i trzeci artykuł opiera się na koncepcjach wyrosłych z dyscyplin pedagogiki 
i psychologii. Ostatnie artykuły poruszają zagadnienia dotyczące zarządzania, 
ekonomii oraz finansów. Co istotne, są to badania opierające się na doświad-
czeniu rynku krajowego oraz zagranicznego, jak Chile i Włochy.   

Korzystając z okazji, dziękuję autorom za przedłożenie swoich materia-
łów naukowych. Jednocześnie zachęcam do zapoznania się z wyżej wymienio-
nymi tekstami. 
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Death as a guide to the meaning of life 

 
Ján Šlosiar  
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Abstract 
 

Death is an obstacle to life, as it makes it impossible for man to live, and chan-
ges his life into nothingness. If it is a threat, we must take it seriously and learn 
how to live with it. Our attitude to death is revealed in life. Through our awa-
reness of the burden of finitude, we take responsibility for the purpose of ful-
filling our lives. Especially, in borderline situations of desperation and hope-
lessness, we ask ourselves the question why to live for, when our lives lose 
meaning. We gain experience of death from various sources, but the death of 
our loved ones touches us much deeper. We feel abandoned, because they 
belonged to our lives and shaped the meaning of our life. Dying is of vital im-
portance not only from the point of view of our finitude, but it also leads us 
to evaluate how we have lived and whether it has been worth living. Life gains 
value the more it is represented by the presence of death and the more we 
become aware of it.  
 
Keywords: man; sense; meaning of life; crowd; deathin 
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Every life has to end. We know we will die, but no one knows when and 
how that will happen, and that makes death a mystery. Someone gets caught by 
death utterly unprepared, another has been preparing for death for a long time. 
Someone dies in peace, another in sickness, pain and suffering. Death has its 
own absurd „laws.“ Generally, death seems to be something that negatively inter-
feres with our lives. Sometimes it appears as a threat that is directed against our 
efforts to live, sometimes as liberation from our unbearable life or from our resig-
nation to life. There is no hiding place from death, it can not be avoided and can 
not be averted. Sooner or later, it will catch up with each one of us and decide our 
end not seeking our approval, even if we deny death in faith in the immortality of 
the soul, the resurrection, or transcendence into another life. Death, as a mighty 
ruler over life, wise or unwise, just or unjust, merciful or merciless, sets our time 
to die and determines when our life will end. Perhaps, wise, fair and merciful of 
death is only that it does not leave us in this world for eternity.1 

Death, whether good or bad, is an obstacle to life, it deprives a human 
being of future and changes life into nothingness. J. Sartre wrote in The roads to 
freedom that death ruins all waitings and puts them to end; it is motionless and 
voiceless, purposeless, meaningless. (Sartre, 1994, p. 188) If it is true, should we 
be afraid of it? Epikuros reminds us that there is no need to be afraid of death, 
because death can not touch life. „Death does not concern us, because as long 
as we exist, death is not here. And when it does come, we no longer exist.“ (Epi-
kuros, 1989, p. 54) According to Epikuros, we ought to exclude death from our 
lives. But can we deny death this way? „Can we fully understand what life is 
without knowing what death is and whether death exists at all?“ as M. Palenčár 
asks in Some philosophical questions on the medical context of death. (Palenčár, 
1996, p. 14) T. Münz replies to these questions as follows: „The possibility of death 
is given in our instincts, passions, affections, emotions, misery and despair, in 
our occasional will not to live that is motivated emotionally and rationally, in our 
hobbies, games and serious events, in sports, in technology, in our insufficient 
knowledge that we follow in history, yet, we still do not know where we are 
going through this wasteland.“ (Münz, 1996, p. 42) Therefore, if there is a death 
clearly present in our lives, or a threat of death, or redemption in death, we must 
take it seriously and learn to live with it. 

Death touches us for various reasons. Without awareness of death we do 
not know what meaning to give to our life. Death is a part of life and whenever 
we ask about the meaning of life, we also indirectly ask about the meaning of 
death, and conversely, when we ask about the meaning of death, we update the 

                                                           
1 The very idea of prolonging life with medical preparations and substitute human organs is 
frightening. Yet more frightening is the idea of eternal life. 
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meaning of life. Perhaps, for that reason, G. C. Jung writes that it is better for 
human soul to perceive death as a fulfillment of the meaning of life and life´s 
own goal rather than its pointless end. (Jung, 1994, p. 111) According to his 

words, death is a matter of choice − the meaning of life is present in the aware-
ness of death, either as its denial in a meaningless expectation of the end, or is 
emphasized in the attained life goal. However, it is certain that the meaning of 
life and the meaning of death are interdependent. „Since a search for the mea-
ning of death is actually a search for the meaning of life, an explanation of death 
is an explanantion of life, resp. an attitude towards death is revealed in life." 
(Gabašová, 2016, p. 22) On the other hand, a lack of our death awareness is also 
a lack of the very meaning of life. 

Life of each of us unfolds in a way we are aware of our mortality, finitude 
and temporality. M. Heidegger, in his work Being and time, claims that life is the 
being toward death. (Heidegeer, 1996, p. 295) Since man can not withstand a bur-
den of his finality, he avoids himself as a mortal being, tries to escape from su-
ffering and the limits of his existence that remind him his temporality. Although 
suffering is a crucial moment of understanding life and causes one to remember 
his finitude, it is hard to cope with this idea, even though anxiety, fear, despair, 
guilt and other manifestations of suffering2 signalize that awareness of finitude 
is a prerequisite for our decision-making about how to live. It is a burden that is 
difficult to bear, because it puts us in the face of the absurdity of death. A. Camus 
in The myth of Sisyphus claims that this burden, which we have been carrying 
through our whole life, is the reason why to live and it is the reason why to die. 
(Camus, 2015, p. 12) By realizing this burden, which we have freely chosen, we 
take responsibility for the meaning of our life, but if we do not recognize it, then 
we can hardly feel any responsibility. If we ignore death, we become indifferent 
to the way we live and to the meaning that we attribute to life. 

We meet death in everyday life, whether we want it or not. Each of us will 
once face death, but not everyone accepts its presence. Karl Jaspers in A short 
course in philosophical thinking writes that we do not know when death comes for 
us, but we live as if it should never happen. (Jaspers, 1968, p. 183) Nevertheless, 

                                                           
2 The relation between suffering and life from the aspect of resignation to life is discussed 
in detail by A. Schopenhauer in his work World as will and representation. According to him, 
life and suffering are synonyms. Life is suffering and suffering is life. Suffering is a manifes-
tation of the insatiable, blind and mindless will. Schopenhauer was convinced that life be-
comes meaningful when we suppress inside us this blindly acting will, when we try to get 
rid of the misery, when we resign to life. Since suffering is an inseparable part of life, it can 
not be discarded. Only death definitely relieves us of unreasonable suffering and pain. „And 
so the course of a man’s life is, as a rule, such that, having been duped by hope, he dances 

into the arms of death.“ (Schopenhauer, 2010, p. 320−328) 
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we must confront the presence of death mainly in borderline situations of des-
peration and hopelessness when we ask ourselves why we should live, since our 
lives have lost the meaning. „In the face of death there is no lie nor illusion. 
Borderline situations compel us to a final attempt to answer the question: Why 
do I exist? And it would be naive to assume that without this test of suffering, 
one could find a definitive answer.“ (Wieczorek, 1996, p. 66) 

Not only in borderline situations, but also outside them we deal with the 
idea of death, because it is our finitude that determines what we have to do to 
fill our life with meaning. People around us die. We are direct or indirect 
witnesses to death. „We live in the shadow of death and we approach it every 
day.“ (Wieczorek, 1996, p. 60) The experience of dying and death of others we 

gain through various information − mass media, mortality rate, literary works, 
artworks, theater plays, drama films and other sources. Unlike this information, 
which we often overlook or pay attention to only as far as it is current, death of 
our loved ones touches us much deeper. It does not leave us indifferent, but 
creates a void in us which can hardly be filled. We feel abandoned, because our 
significant ones were part of our lives and fulfilled them with meaning. 

Totally different, however, is the experience of death which we encounter 
in the borderline situations of dying. These are situations, as K. Jaspers says, we 
can not escape from, because we all have to die. (Jaspers, 1978, p. 188) Direct 
contact with death causes distress and anxiety which we experience in various 

feelings and moods − sometimes in feelings of guilt or despair, or in bitterness, 
hopelessness and resignation, sometimes in feelings of inner satisfaction that 
we have lived well, and we have done what has been expected of us, or in a con-
viction that we will continue3 in our path in the hope of eternal life.4 Dying is 
extremely important for us not only in terms of our finality awareness, but death 
compels us to evaluate how we have lived and whether it has been worth to 
live. It is not a coincidence that people, who have had near-death experience, 
                                                           
3 Most of people are concerned about questions of how to live, which virtues to uphold, 
what moral value to attribute to life or whether their life inspires others. We worry, whether 
it is better to die than to be a bad example for our followers. Answers to these questions we 
might find in Socrates, who thinks of life as follows: „Though we could live without honor, 
we have chosen honorable death rather than throwing you and your offsprings into shame 
and dishonor our fathers; the entire preceding line ...“ (Plato, 1990, p. 661) 
4 According to the religious understanding, the meaning of world and the meaning of human 
life is in the message of God, who, in divine revelation, shows man the way how to fill life 
with the meaning to deserve eternal life after death. The basic of Christian beliefs is life in 
faith in God, salvation and the afterlife, because only in a transcendental reality and tran-
scendental values a Christian finds the meaning of his life. Death is only a transitional state 
between temporal and eternal life. The idea of eternal life deprives the dying ones of fear, 
in the hope that death is just a temporary farewell to this world. 
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say, that close to death their life flashed before their eyes. It is probably because 
they are searching for the last or ultimate meaning in their life. V. Frankl compares 
the search for the ultimate meaning to a final part of the film, when he asks: „Do 
we not see the ultimate meaning of life (if it ever appears) at the end, on the brink 
of death?“ (Frankl, 2011, p. 122 ) The answer is uncertain, because we will never 
get it from those who are no longer among us. Voices from a tomb are unheardable. 

If we assume that we live in diverse cultural societies sharing their own 
values, then we must agree that the meaning of human life differs in every cul-
tural environment and there are also cultural differences in the perception of a va-
lue of death. Man „is a part of a specific socio-cultural context, in which he has 
been raised, therefore accepts shared collective forms of dealing with death.“ 
(Jakubovská, 2016, p. 117) Depending on the values he upholds in a specific cul-
tural community, he understands the meaning of life and the meaning of death. 
Values lie in their meaning for life as F. Nietzsche says. The same applies to the 
values that express finitude of our life, resp. are related to death. We accept and 
establish values to make our life meaningful, but we also redefine them for va-
rious reasons to give life a new meaning. Life compels us to change its meaning 
by accepting, setting and re-evaluating our values. Values are determining 
factors of a culture that decisively influence our thinking about life and attitude 
towards it. The values we accept, define who we are. We do not perceive values 
only in partial forms of everyday life, but also as a whole. Life is also a universal 
value. It is the highest good with the most profound meaning. According to Ch. Tay-
lor the meaning of life is the universal value which represents the highest good 
of all life. (Taylor, 2007, p. 11) 

Values are the deepest purpose of our existence. We mainly become aware 
of them when we ask ourselves: What life have I lived and what life do I live? 
Have I lived or do I live a good and happy life? Is my life worth living? If not, can 
I change or do something about it? When we look for the universal meaning, 
answers to these questions are of vital importance, because through them we 
assign value to life. If the world of values changes under the influence of diffe-
rent circumstances, our attitude to death changes as well. 5  

                                                           
5 Not only from an axiological point of view, but also from a psychological, it is clear that 
changes in attitude towards death take place throughout our lives. Even children aged 5 to 
7 years understand that death is the ultimate end of every human being's life. Unlike chil-
dren, adolescents already fully understand what death means and what meaning it has for 
the living ones. Although most of them have already gained a realistic view of death, be-
cause they have personally faced it in the family or among friends, the fear of death comes 
in the middle-aged period. In older adulthood most people take death as an inevitable part 

of life − some in fear and desperation, others with calm and peace, especially when they are 
convinced that their life has had a meaning. It is just the awareness of the end of life that 
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Values acquire the meaning when they enter our existential experience. If 
we identify with them internally, they will become a conviction. An acquisition 
of values depends on mental and rational structures of the subject, his expe-
rience, but also on external influences. There the content of values modifies or 
stabilizes itself in order to acquire the concrete image of the meaning of life and 
this image always appears in another, specific combinations and perspectives. 
But there are also persistent values, because they express things that are constantly 
valuable in life. They represent the unchangeable pattern, the standard, or show 
signs of universality or immortality. Values, that surpass by transcendence the 
boundaries of our current cultural environment, have a crucial role for the preser-
vation and the integrity of life, because in them we find the answer to the question 
why and how to live. According to I. Ondrášik, these values express the last life goal, 
because they are the deepest purpose of our existence. Their task is to direct all 
partial values into the ultimate goal, the overall meaning of each human life. (On-
drášik, 2016, p. 26). However, the question is, whether we manage to find these 
fixed, solid and unchangeable universal values before death finds us. 

Experience shows how important it is to have a strong and solid value sys-
tem. The more important and stronger a certain value is, the more an achieve-
ment of personal life goals it influences. Or, we might say, the more death awa-
reness affects our being, the more valuable life is. We can give value to life and 
die in peace, only if we believe that our life has had a meaning. Life and death 
are not meaningful without values. What gives meaning to life, it also gives me-
aning to death. This is mainly because we should feel that life is worth living. 

Even though almost everyone has the mediated experience of death, de-
ath by the „second or third person's optics can not give us a cognitive value.“ 
(Gabašová, 2016, p. 18) This experience can be gained only by returning to life 
from a borderline situation of dying. Therefore those, who have had near-death 
experience, are most interested in questions about death. What experience 
they have acquired from dying, what meaning their return to life has given to 

them, it all depends on a number of subjective factors − fear, pain, suffering, 
despair, hopelessness and others. Besides them we have to take into account 
objective factors, including the cultural influence and the presence of significant 

others − their help, comfort, compassion, support and so on. Moreover, near-
death experience is also expressed by rituals that are different within each cul-
ture. There is an interesting example of the demonstration of death by inhabi-
tants of a certain Spanish town who introduce death as a part of thanksgiving to 

                                                           
makes people to deal more intensively with its meaning. This correlation has been con-
firmed by several psychological studies. It is also confirmed that the more we see a deeper 
meaning in our lives, the less we fear death. 
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the Virgin Santa Marta. The parade is meant for people who narrowly escaped 
death to thank the saint for keeping them alive. Those, who, for various reasons, 
have had near-death experience are carried by their relatives in an open coffin 
in the religious procession to the cemetery and back to the church. This celeb-
ration is quite unusual from the perspective of the established Christian conven-
tions in Europe. However, this seemingly morbid ritual, with its special intro-
duction of death to the audience, drives people away from the hustle and bustle 
of everyday life and brings them to a deeper awareness of human finitude. 

This ritualism can be considered in terms of the value orientation that is 
linked to a specific cultural community. The performance of the Virgin Marta in 
a procession of the returnees to life is understood by the town´s inhabitants not 
only as an awareness of their own finitude, but also as an extraordinary way of 
transcendence to God, which gives them a deeper religious meaning of life. 
From an existential point of view, their near-death experience transforms itself into 
the mental state of human mind in which the acceptance of the meaning is a new 
chance for life. From an axiological point of view, this way of demonstrating near-
death experience becomes a prerequisite for the establishment of a special tradi-
tion in a particular culture, a tradition that draws attention to the responsibility for 
life by pretending death. „The way, the members of a society practice funeral ritu-
als, reflects their cultural values and norms related to life and death.“ (Soukup, 
2016, p. 86) From a socio-cultural point of view, every culture „deals with dying and 
loss of its members through the establishment of a specific set of traditions, rules, 
acts, institutions, superstitions, etc., in which the concept of death is anchored as it is 
perceived in a given culture.“ (Jakubovská, 2016, p. 110) 

The cultural changes fundamentally transform our attitude to death. In our 
so-called consumer society, death takes lots of unwanted forms. One of them is 
a part of the consumer market mechanism of the current consumer society, or, 
as it is called by G. Lipovetsky in the L'ère du vide, society of hyperconsumption 
that drives man to deal with pseudo-nonsense, pseudo-problems, pseudo-va-
lues of life and death. (Lipovetsky, 1998, p. 122) Postmodern era presents 
consumption as a basic model and conformism has been promoted as the best, 
the simplest and the only right way of living. Thus, man has become an object 
of manipulation, and it not only devaluates his life, but also his dying and death 
and reduces him to a means of achieving meaningless goals. Today´s era is „at-
tuned to consumerism and enjoyment, postponing problems on the periphery 
of our interest. And this applies, mainly on an existential level, to questions of 
the meaning of life and death.“ (Gabašová, 2016, p. 21)  

Dying and death have turned into a profitable business item, a product that 
can be bought and sold (burial places, funeral services, cremation services, psycho-
logical counseling for relatives and so on). Death is considered to be a commodity 
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and transforms into the subject of a potential consumption. K. Wieczorek illustrates 
the anti-human attitude towards death in totalitarian societies which have plunde-
red death „from all its majesty; death has become an economic factor and the main 
problem is how to effectively get rid of, or make use of the ever-growing mass of 
human remains.“ (Wieczorek, 1196, p. 62) We assume that this anti-human attitude 
towards death is also typical of a consumer society. 

A similar approach to death we might see in an offer of savings for the 
prospective deceased in television advertising. It promotes the insurance pro-
duct of one unnamed insurance company which has the title: Insure your loved 
ones. This product provides the payment of funeral costs and a client is set to 
open a savings account in the insurance company to protect his relatives from 
financial burden in case of his death. By focusing on these business activities, 
the insurance company certainly does not remind people that their life is tem-
porary and therefore they should think of its deeper meaning. Death is a matter 
of purchase and sale, and it has solely a commodity value. This insurance adver-
tisement thus serves only to attract the attention of prospective dead consu-
mers to a profitable product. 

The vision of profit, pushed by advertising, affects a living investor, but a dead 
consumer, in order to empty the meaning of death. This insurance product 
deprives a consumer of a loving touch and human closeness at the time of his 
death. The cult of consumer values thus joins the manipulation and control even 
in such borderline situations as death. Values of consumer culture and market 
ethics deprive man of responsibility not only for life but also for dying. The lack 
of respect for death makes man cold and emotionless in connection with the 
deceased. We may paraphrase the words of A. Schweitzer who in Civilization 
and ethics mentions that in a place, where people are not aware that every hu-
man touches our life as human, culture and ethics are devastated. (Schweitzer, 
1986, p. 26) And we add that even dying is devastated and disfigured. Today's 
era of hyper-consumption has isolated dying people from their loved ones and 
pushed them into unwelcoming premises of hospitals and hospices. 

Obviously, death and dying can not be reduced to this depressing side of 
consumerism. It is necessary to ponder this issue in the whole spectrum of cultural 
values. In addition, death and dying can be perceived in natural human dimensions 
such as personal tragedy, unbearable pain, but also as a desinterested facticity of 
human fate or even a sensation. A person, who has just lost someone close, will 
react quite differently to the death of his loved one than a person who learns of 
death from statistics on accidents, epidemics and wars that do not concern him. 
The concept of death is different from perspectives of funeral staff, a doctor or 
a philosopher. Their views depend on their own experience, expertise and personal 
involvement in death, not excluding philosophers. Although a philosopher draws 
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insights from medical and other scientific disciplines, his own experience is always 
present in his view of death. Death is thus reflected in human consciousness as 
man´s own experience in the context of cultural and social life, the phylogenetic 
development of man as a biological species, as well as in the context of his onto-
genetic development. The specialized scientific disciplines examine how the ideo-
logical reflection of the manifestations of death and dying is created in human con-
sciousness in their specific form. Without experience and scientific knowledge6 
a philosopher can not take a professional opinion on this issue. Lack of near-death 
experience, or no experience with death of significant others and insufficient un-
derstanding of all those scientific disciplines which fulfill requirements of tanatolo-
gical knowledge, condemnes philosophy to an empty speculation. 

We turn to philosophical thoughts about death under different circum-
stances and under the influence of various stimuli. But if you lose someone who 
was close to you, or whom you loved, or you are excluded from group of your 
friends, isolated from traditions and values that you uphold, when you feel that 
the world is absurd, life is meaningless and God does not exist, or you have fee-
lings of self-estrangement, for the ideals that illuminated your way through life 
collapsed into the abyss, so death seems to be the only redemption from su-
ffering, then the philosophical question of death becomes the most urgent. The 
more we are close to dying, the more insistently finitude enters philosophical 
considerations. We think more and more intensely how our conceptions of the 
world (comprehensible and incomprehensible) determine an interpretation of 
the meaning of life or its loss. Therefore, it is hard to agree with the opinion of 
R. Steindl, who in his work On death claims that death per se „is not yet one of 
the main philosophical problems philosophy must be bound to concrete forms 
of life rather than death. Much more important than any philosophizing, pro-
found, but rather verbalistically clever than thought-rich reflections on inevi-
table finitude of man, are the real problems of life ...“ (Steindl, 2000, p. 12) Life, 
as well as death, are among central philosophical topics, because they both de-
fine limits of any philosophical question concerning man.  

                                                           
6 Not only direct life experience and scientific knowledge, but also knowledge of other mental 
activities e.g. literary art, contributes to the philosophical image of life and death. In this con-
text, E. Pršová comments on the issue in Literary text in communication and experiential learn-
ing that this kind of artistic creation reflects not only the problems of the world, in which we 
live, but also the vital life problems that we solve in everyday life until the hour of death.. „In 
the literature, therefore, all model situations, characters, evil, goodness can be found and 
a reader, with help of phantasy, is being able to encounter any situation and visit whatever 
country, experiencing adventures, secrets and serious life events. Such images, albeit created 
,artificially,‘ influence behavior and thinking of a particular person.“ (Pršová, 2015, p. 10) 
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Parental alienation towards disabled children 
 

This article is based on the research carried out in the Opole voivodeship and 
it outlines the reasons of parental alienation towards their children with dis-
abilities. The data was collected from three foster families and four social as-
sistance homes where children and adults with intellectual disabilities at-
tended. These are mostly residents, patients without families and not very 
independent. The research has revealed that initially parents do ask for a sup-
port and institutional assistance, but if they still can’t manage they give their 
child away. The primary cause of such exclusion is the health condition and 
severity of the disability. Only in a few cases biological parents loose the right 
to care for their disabled child due to domestic violence. 
 

Keywords: parental alienation, methods of alienation; types of parents; disability 

 
 
 

Wprowadzenie 
 

Alienacja rodzicielska jest tematem powszechnie znanym, lecz trudnym 
do zaakceptowania. Nie sposób wyobrazić sobie jak rodzice mogą pozostawić 
dziecko, które przyszło na świat przez raczej świadomą decyzję osób dorosłych. 
Zjawisko odejścia rodzica pozostawia negatywne skutki w psychice i zachowaniu 
dziecka. Może przyczyniać się do powstawania u niego zaburzeń zdrowotnych, 
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emocjonalnych, rozwojowych i behawioralnych. Do niektórych negatywnych 
efektów alienacji rodzicielskiej można zaliczyć problemy w relacjach i budowaniu 
związków intymnych, problemy w panowaniu nad gniewem i wrogością w rela-
cjach, problemy psychosomatyczne, problemy ze snem i jedzeniem, luki w psy-
chice i nadmierna zależność, konfliktowe podejście do autorytetów, poczucie 
uprawnienia do własnej wściekłości prowadzące do alienacji społecznej.  

Katalog negatywnych skutków nie został powyżej wyczerpany. Możemy do 
niego zaliczyć również m.in. stany lękowe lub skłonności samobójcze, towarzy-
szące przez całe życie problemy z tożsamością, choroby psychiczne, zaburzenia 
seksualne w dorosłym życiu, problemy neurotyczne, inne problemy psychoso-
matyczne jak bóle głowy, brzucha, astma i problemy z przemianą materii. Zaob-
serwować można u dzieci poddawanych alienacji rodzicielskiej niskie poczucie 
własnej wartości, brak zaufania, depresje oraz podatność na uzależnienia, co 
spowodowane jest utratą zdolności do dawania i przyjmowania miłości od ro-
dziców (Wojewódka, 2015, s. 13). 

Trudniej pogodzić się z sytuacją, kiedy w rodzinie przychodzi na świat dziecko 
z niepełnosprawnością lub jest to jedyne dziecko tych rodziców. Alienacja w tym 
przypadku doprowadza do samotności dziecka. Jako jedno z istotnych źródeł nad-
miernego poczucia samotności dzieci i młodzieży należy wskazać środowisko spo-
łeczne; prowadzone badania nad samotnością dowodzą, że jej rodzaj i charakter 
pozostają w ścisłym związku z nastawieniami ujawnianymi ze strony środowiska 
rodzinnego, szkolnego i rówieśniczego (Szczupał, 2016, s. 167–177). 

Najważniejszą, z wychowawczego punktu widzenia, instytucją opieki i wy-
chowania jest środowisko rodzinne. Rodzina to najmniejsza grupa społeczna, w któ-
rej dziecko odgrywa znaczącą rolę. Jest owocem miłości, radości, celem i sensem 
pokonywania dalszych etapów życia małżonków. To rodzina stanowi wsparcie dla 
swoich członków. W niej powstają tradycje, obyczaje, wzorce zachowań, te po-
zytywne, jak i te negatywne. W rodzinie dziecko uczy się podstawowych zasad 
współżycia i współdziałania z innymi. Rodzina jest nieodłącznym źródłem pod-
stawowych, a niekiedy i stałych zasad funkcjonowania człowieka. Rodzina stanowi 
wsparcie dla swoich członków i tworzy nieprzerwalną więź między nimi. Ta pod-
stawowa grupa społeczna spełnia kilka podstawowych funkcji, rozumianych jako 
jej pierwszoplanowe zadania, zarówno wobec swych członków, jak i społeczeń-
stwa (Łobocki, 1999, s. 43).  

W literaturze przedmiotu wyróżniamy kilka klasyfikacji funkcji rodziny, jed-
nak Łobocki odwołuje się do klasyfikacji zaproponowanej przez Marię Ziemską, 
która wyróżnia funkcje: prokreacyjną, zarobkową, usługowo-opiekuńczą, socja-
lizującą, psychohigieniczną (Łobocki, 1999, s. 44). Nie wszystkie rodziny spełniają 
te funkcje w jednakowym stopniu. Zależy to często od konfiguracji rodzinnej, to 
znaczy od rodzaju rodziny. „Najbardziej optymalne warunki do spełnienia swych 
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funkcji ma rodzina pełna, składająca się w dwojga rodziców i dzieci, połączonych 
ze sobą silną więzią emocjonalną […]” (Nowak, 2018). Jeśli te funkcje nie są reali-
zowane, możemy wówczas mówić o dysfunkcjach. Powodem niezaspokojenia 
tych funkcji może być rodzina niepełna, która ma mniej korzystne warunki do spra-
wowania funkcji rodzinnych. Rodzina niepełna, nie spełnia oczekiwań ze względu 
na swój rodzaj, np. rodziny zrekonstruowane, rodziny zdezorganizowane, rodziny 
dysfunkcyjne, rodziny zastępcze, rodziny rozbite, rodziny zdemoralizowane.  

Funkcjonowanie rodziny zależy w dużym stopniu od jej rodzaju i postaw ro-
dziców. Na temat postaw i ich znaczenia pisała Ziemska (1973) i William D. Wall 
(1960), i wydaje się, że wiedza zgromadzona w tamtych latach jest powielana i prak-
tykowana. Błędy wychowawcze wynikające z niewłaściwych postaw rodziców wy-
wierają na dziecko ogromny wpływ, którego konsekwencje ponosi niemal przez 
całe życie. Do postaw niesprzyjających prawidłowemu rozwojowi dzieci i młodzieży 
zaliczamy postawę nadmiernie chroniącą dziecko, postawę przesadnej koncentra-
cji uczuciowej na dziecku i postawę nadmiernego dystansu lub niechęci, a niekiedy 
jawnej wrogości (Łobocki, 1999, s. 45). 

Nieco inne postawy wykazują rodzice wychowujący dzieci z niepełnospraw-
nościami, które obszernie opisuje Irena Obuchowska w dziale poświęconym sy-
tuacji rodziny dzieci niepełnosprawnych (Obuchowska, 1995). Zaprezentowany 
tam model funkcjonowania rodziny oraz fenomen przeżyć emocjonalnych rodzi-
ców po uzyskaniu informacji o niepełnosprawności dziecka jest pożyteczną lek-
turą edukacyjną dla rodziców i członków rodziny. Całość oparta jest na emocjach 
i doświadczeniu. Dużym wsparciem w tej sytuacji jest, według cytowanych au-
torów, umiejętność kształtowania odporności emocjonalnej. W korzystniejszej 
sytuacji są ci rodzice, którzy w sytuacjach trudnych przyjmują postawę aktywną 
i dążą do ich konstruktywnego rozwiązania. Natomiast rodzice, którzy na trud-
ności reagują lękiem i wycofaniem, są narażeni na długotrwałe przeżywanie ne-
gatywnych emocji (Obuchowska, 1995, s. 34).  

Jeśli rodzice odsuwają, odrzucają i w końcu porzucają dziecko, nie liczą się 
z nim, nie podejmują wspólnych decyzji, nie rozmawiają, to takim dzieciom jest 
trudniej funkcjonować w środowisku. Brak stabilizacji emocjonalnej, społecznej 
i psychicznej powoduje u dzieci lęk, ucieczkę, przerażenie i obawy przed utratą 
np. kolejnego rodzica.  

Z prawidłowym rozwojem psychospołecznym dzieci i młodzieży związane są re-
lacje oparte na empatii rodzicielskiej, na pozytywnych uczuciach rodziców (zapewnia-
jących realizację potrzeb afiliacji, identyfikacji, bezpieczeństwa) oraz na wzajemności 
wszelkich zachowań. Podstawę wzorców relacji przywiązania stanowi stosunek rodzi-
ców do dzieci i młodzieży; brak gestów miłości przekłada się na psychiczną nieobec-
ność rodziców. Prowadzi to do wczesnego doświadczenia samotności, będącego dys-
tresem spowodowanym separacją z obiektem (Szczupał, 2016, s. 167–177). 
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Alienacja rodzicielska z praktycznego punktu widzenia jest odejściem, wy-
cofaniem się rodziców z opieki i wychowania dziecka, chociaż prawo nakazuje 
interesowanie się nim i nakłada na rodziców bądź opiekunów obowiązek zapew-
nienia dziecku godnych warunków. Jeżeli rodzice nie są prawnymi opiekunami, 
to sprawa przybiera zupełnie inny obrót. 

Przyczyny alienacji też są znane, ponieważ wychodzą i zależą od rodziców. To 
rodzice stwarzają dziecku warunki do życia, rozwoju i funkcjonowania. Oni też pozo-
stawiają dzieci lub powierzają je opiece innych. Alienacja to zespół świadomych bądź 
nieświadomych zachowań wywołujących zaburzenia w relacji między dzieckiem 
a drugim rodzicem na skutek niewłaściwych postaw jednego lub obojga głównych 
opiekunów, najbliższego otoczenia dziecka i funkcjonowania prawa rodzinnego i jego 
instytucji, w sytuacji rozchodzenia się rodziców (Alienacja rodzicielska, 2018).  

Stosowane techniki alienacji to manipulowanie strachem dziecka, szantaż 
emocjonalny, utrudnianie kontaktów oraz inne negatywne działania. W jej kon-
tekście indukowane są w dziecku negatywne emocje, postawy i przekonania wo-
bec drugiego rodzica. Taki stan rzeczy może przyczyniać się do powstawania zabu-
rzeń emocjonalnych, rozwojowych, osobowościowych i psychicznych u dziecka. 
Niejednokrotnie wymienione wyżej techniki stosowane są przez głównego opie-
kuna oraz inne osoby i instytucje w działaniach mających doprowadzić do wy-
kluczenia z życia dziecka drugiego rodzica. Efekty alienacji rodzicielskiej mogą 
być różnego rodzaju i nie da się ich przedstawić w postaci jednorodnego syn-
dromu lub zespołu. Alienacja rodzicielska jest formą przemocy emocjonalnej.  

W Polsce badania nad alienacją rodzicielską i jej różnorodnymi negatyw-
nymi skutkami zainicjował Maciej Wojewódka, który jest również inicjatorem wie-
lowątkowej kampanii społecznej nagłaśniającej ten problem, a także autorem pro-
pozycji jego rozwiązania (Alienacja rodzicielska, 2018). Pojęcie alienacji rodziciel-
skiej w niniejszej publikacji to inaczej wycofanie się, strach i wstyd przy opiece nad 
niepełnosprawnym dzieckiem, ucieczka w pracę, poszukiwanie pomocy, placó-
wek, odrzucenie dziecka. To także trudna praca rodziców nad własnymi emocjami, 
jakie towarzyszą przy narodzeniu się dziecka z niepełnosprawnością. Adaptacja 
jest procesem długim i złożonym zarówno dla rodziców, jak i dla dziecka. Bez zna-
czenia jest czas pojawienia się niepełnosprawności, czy od urodzenia, czy w póź-
nym dzieciństwie, znaczenie ma potrzeba przynależności w rodzinie i wspólne po-

konywanie trudności (Charaśna-Blachucik, 2017, s. 354−355).  
W alienacji rodzicielskiej ważne jest, czy dziecko wie, kto zawinił, po czyjej 

stronie jest racja, gdyż wychowanie opiera się na prawdzie. Dziecko nie dowie się 
nigdy prawdy, gdy będzie pomijane i odtrącane, oraz gdy rodzice będą próbowali 
zachować pozory normalności. Dziecko jest w rodzinie pełnoprawnym człon-
kiem, mającym swoje zdanie, nastroje; jest osobą, z którą też należy się liczyć. 
Jest członkiem rodziny na dobre i na złe, ma chwytać to, co jest, a nie tylko czasami 
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udawane piękne chwile. Rodzice z doskoku, spełniający wszystkie zachcianki dziecka, 
by kamuflować bolesną dla dziecka swoją nieobecność, a co najgorsze winę, nie 
są rodzicami szczerymi i gotowymi na wszystko. W kodeksie moralnym jeden z pod-
stawowych nakazów brzmi: „Nie kłam!”. Obojętnie gdzie przebywa dziecko, w ro-
dzinie, w szkole, w DPS, czy w domu dziecka, jest to jedna z najważniejszych war-
tości wychowania – prawda. Jeśli nauczymy dzieci prawdomówności, jesteśmy 
w stanie rozwiązać każdy nurtujący go problem i tak spełniać jedno z podstawo-
wych zadań rodzicielskich i wychowawczych.  

Problem alienacji dotyczący rodzin posiadających niepełnosprawne dziecko 
jest hipotetycznie jasny, często powoduje odejście jednego z opiekunów lub od-

danie dziecka do placówki − domu dziecka, DPS, ośrodka szkolno-wychowaw-
czego lub rodziny zastępczej. Zebranie informacji o przyczynach jest stosunkowo 
trudne, ponieważ temat sięga sfery prywatności rodziny i stanowi pewien obszar 
objęty tajemnicą. Ale jeśli rodzina szuka pomocy i wsparcia w tych placówkach, w któ-
rych rzadko rodzic spotyka się z odmową, problem staje się szerszy.  

W związku z funkcjonowaniem różnych ośrodków, postanowiono zebrać infor-
macje o przyczynach alienacji rodzicielskiej oraz o tym, co stanowi problem dla sa-
mych rodziców. Wiedza zebrana w ośrodkach, w których przebywają dzieci porzucone 
przez rodziców, może być inspiracją w niesieniu pomocy dzieciom i ich rodzinom.  

Rodzice oddając dziecko do różnych ośrodków, są przekonani, że uzyskają po-
moc, wsparcie i że ktoś pomoże im wychować ich dziecko. Pomoc będzie jednak 
skuteczna pod warunkiem, że rodzic zaakceptował niepełnosprawności dziecka. 

 
1. Cel badań 

 
Celem badań było zebranie informacji o przyczynach alienacji rodzicielskiej 

wśród dzieci z niepełnosprawnością w wybranych placówkach oświatowych.  
 
2. Pytania badawcze  
 
Przed badaniami postawiono następujące pytania badawcze: 

1. Czy rodzice poszukują wsparcia w momencie pojawienia się dziecka z nie-
pełnosprawnością? 

2. Czy oddają dziecko z niepełnosprawnością do placówek opiekuńczo-wy-
chowawczych i w jakim wieku?  

 
3. Materiał i metody badań 

 
Badania pilotażowe zostały przeprowadzone na przełomie stycznia i lutego 

2018 r. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety, w którym umieszczono 
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pytania otwarte. Ankieta została przeprowadzona wśród dyrektorów czterech pla-
cówek na terenie województwa opolskiego oraz trzech rodzin zastępczych, z któ-
rych pochodziły niepełnosprawne dzieci w wieku szkolnym. Zawierała pytania 
otwarte dotyczące kontaktów z biologicznymi rodzicami, trudności wychowaw-
czych, powodów oddania dziecka do placówki i rodziny zastępczej.  
 
3.1. Kwestionariusz ankiety 
 

1. Co powodowało oddanie dziecka pod opiekę pracowników placówek 
opiekuńczo-wychowawczych?  

2. Czy rodzice biologiczni mają kontakt z dzieckiem?  
3. Co stanowi największą trudność w wychowaniu?  
4. Czy mają wsparcie i jakie w miejscu zamieszkania? 
5. W jakich okolicznościach trafiają dzieci do domów pomocy społecznej? 
6. Metryczka.  

 
3.2. Grupa badawcza  

 
Badania zostały przeprowadzone na 157 osobach w różnym wieku. Grupę 

badawczą − 53 osoby − stanowili podopieczni DPS w wieku od 4 i mniej do 60 lat. 
Ponad połowa podopiecznych DPS nie ma biologicznych rodziców i jest nie sa-
modzielna. Drugą grupę stanowili uczniowie z dwóch zespołów szkół specjal-
nych z województwa opolskiego – 104. Wśród nich są uczniowie, którzy pocho-
dzą z rodzin zastępczych.  
 
3.3. Organizacja badań 

 
Z powodu specyfiki badań, informacje zostały zebrane od dyrektorów pla-

cówek i opiekunów. Niektóre dzieci i osoby ze względu na różny rodzaj niepeł-
nosprawności nie są świadome swojego funkcjonowania i w wielu przypadkach 
kontakt z nimi jest utrudniony. Decyzje w wielu istotnych sprawach podejmują 
za dzieci ich opiekunowie prawni. Niektórzy podopieczni DPS-ów to dzieci z in-
terwencji kryzysowej, okien życia lub skierowane przez pracowników socjalnych. 
Wielu z nich to ofiary przemocy i rodzinnych konfliktów.  
 
3.4. Przykładowa analiza badanej grupy DPS Kędzierzyn-Koźle 

 
Liczba podopiecznych – 53 osoby. Z tego dziewięcioro ma rodziców biolo-

gicznych, którzy odwiedzają swoje dzieci. Czworo podopiecznych jest odwiedza-
nych i zabieranych do domu na czas świąt i uroczystości rodzinnych. Czyli 40 
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mieszkańców DPS nie ma rodziców biologicznych i nad nimi opiekę prawną spra-
wują pracownicy DPS. Dom Pomocy Społecznej jest jedynym domem i rodzinom 
dla wielu podopiecznych.  

Drugą grupę – 104 − osoby stanowili uczniowie z dwóch zespołów szkół 
specjalnych z województwa opolskiego. Wśród nich są uczniowie którzy pocho-
dzą z rodzin zastępczych – 36. Losy rodziców biologicznych są znane tylko dla 
potrzeb dyrektorów szkół. Szczególnej pomocy wymaga grupa 17 uczniów z tzw. 
niebieską kartą – przemoc w rodzinie.  

Rodzice głównie oczekują wsparcia od szkoły lub innych placówek w celu 
opieki i pielęgnacji dziecka, które wymaga pełnej kontroli i opieki włącznie z kar-
mieniem terapeutycznym i czynnościami higienicznymi. Szukają kilkugodzinnej 
pomocy w ciągu dnia, by móc wykonywać inne czynności domowe lub zarob-
kowe. Szkoły specjalne przyjmują dzieci na 6 godzin.  

Przy przygotowaniach do analizy badań i weryfikacji wyników nasunął się 
problem społeczny. Z jednej strony rodzice są zmęczeni ciągłą walką o niepełno-
sprawne dziecko, o zabezpieczenie finansów dla niego, o zapewnienie mu opieki, 
z drugiej zaś brakiem wrażliwości ze strony państwa oraz władz lokalnych. Nie-
pełnosprawność nie jest czymś nowym, by nie można było wypracować pew-
nego systemu wsparcia, pomocy rodzinom tych dzieci. Jest to inny rodzaj wy-
chowania, opieki, nauki.  

Edukacja rozwinęła się bardzo obszernie, dostosowując programy, kształ-
cąc nauczycieli dla potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Teraz oczekuje się 
od środowiska wsparcia personalnego, placówek, terapii i wielu innych form po-
mocy, ponieważ osoby z niepełnosprawnością intelektualną nie są w stanie funk-
cjonować samodzielnie.  
 
4. Analiza wyników badań 
 

Przed przeprowadzeniem badań postawiono pytania badawcze: 
1. Czy rodzice poszukują wsparcia w momencie pojawienia się dziecka z nie-

pełnosprawnością? 
Wszyscy rodzice poszukują wsparcia w placówkach, ośrodkach domach 
pomocy społecznej, środowiskowych domach opieki, u krewnych i zna-
jomych; tam gdzie mogą liczyć na to, że ktoś pomoże im zająć się dziec-
kiem. Najtrudniejsza jest sytuacja, jeśli w rodzinie jest dwoje (lub więcej) 
dzieci, w tym jedno z niepełnosprawnością. To z dysfunkcjami wymaga więk-
szego nadzoru, pomocy w czynnościach dnia codziennego i wielu, wielu in-
nych sytuacjach. Powoduje to odtrącenie dziecka pełnosprawnego, gdyż cały 
wolny czas zostaje poświęcony dziecku z niepełnosprawnością.  
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2. Czy oddają dziecko z niepełnosprawnością do placówek opiekuńczo-
wychowawczych i w jakim wieku?  
Jak najwcześniej, gdy tylko pozwala etap życia dziecka i możliwości pla-
cówki. Rodzice oddają do żłobka, przedszkola specjalnego lub integracyj-
nego, do szkoły integracyjnej i szkoły specjalnej, do środowiskowego 
domu samopomocy, domu pomocy społecznej, ośrodków szkolno-wy-
chowawczych, a nawet do domu dziecka.  

 
Otrzymane wyniki badań dzielą rodziców na kilka grup: 

I. Grupa rodziców, którzy są absolwentami szkół specjalnych i sami są nie-
pełnosprawni.  

II. Rodzice, którzy nie zaakceptowali niepełnosprawności dziecka (głównie 
w stopniu znacznymi i głębokim) i są to jedyne dzieci tych rodziców.  

III. Rodzice, którzy pozbywają się dziecka, ale zapewniają im opiekę i wsparcie. 
IV. Rodzice uczniów z różnych powodów alienują się nieświadomie lub szu-

kają różnej pomocy i wsparcia. 
 
Oprócz tego dodać należy: 

− mieszkańcy DPS-u to głównie dzieci z interwencji kryzysowej, z okien ży-
cia, pobić, dysfunkcyjnych rodzin, w których głównie ojciec zawiódł (al-
koholizm), rodziców z niepełnosprawnością – 49, ale też z rodzin, któ-
rych członkowie nie radzą sobie z opieką i wychowaniem syna – 4 osoby;  

− są także chłopcy – 3, którzy urodzili się pełnosprawni, lecz po pobiciu 
stali się niesprawni;  

− nadmienię, że tylko 4 chłopców jest odwiedzanych przez rodziców, a za-
bieranych do domu – 2; 

− szkoły są miejscem, gdzie głównymi opiekunami są rodzice poszukujący 
pomocy i wsparcia przez szkołę w różnych placówkach;  

− rodzice wożą dzieci na rehabilitację i terapię, by zrobić zakupy lub odpo-
cząć; szukają opieki w szkołach, DPS-ch, różnych placówkach, świetli-
cach, u pracowników socjalnych itp.;  

− rodzice uczniów z różnych powodów alienują się nieświadomie lub szu-
kają różnej pomocy i wsparcia, w różnych miejscach i u różnych osób. 

 
5. Wnioski 
 

1. Najczęściej powtarzającą się przyczyną alienacji jest trudność udźwignię-
cia ciężaru niepełnosprawności własnego dziecka. Brak akceptacji przez 
rodziców i pogodzenia się z sytuacją, która ich dotknęła. 
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2. Zbyt dużo wyrzeczeń, poświęceń i podporządkowanie się dziecku powo-
duje stres u rodziców.  

3. Potrzeba zadbania o pozostałych członków rodziny w rodzinach wielo-
dzietnych. 

4. Wypalenie się rodziców.  
 
Podsumowanie 

 
Przeprowadzone nietypowe badania społeczne ukazują alienację nie tylko 

od strony rodzica, lecz także od strony dziecka. Dzieci dotknięte problemem ro-
dzinnym chętniej wykazują ochotę opuszczenia rodzinnego domu niż dzieci zwią-
zane emocjonalnie z rodziną. Typowe zachowania dziecka-ucznia, które nie czer-
pie radości z przebywania z rodzicami, to jak najwcześniejsze wychodzenie do 
szkoły i jak najpóźniejsze z niej powroty. Do grona dzieci opuszczonych zaliczamy 
sieroty społeczne, dzieci ulicy, które są wychowywane przez „ulicę” i wiele innych 
podgrup, w których znajdziemy dziecko opuszczone przez biologicznych rodzi-
ców. Dla potrzeb przyjrzenia się problemom alienacji interesujące byłyby bada-
nia dotyczące dzieci opuszczonych i pozostawionych przez rodziców, sprawdze-
nie, jakie są ich poglądy, plany, trudności oraz jakie ich zdaniem były przyczyny 
alienacji rodziców. 
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Wprowadzenie 
 
W stresie ludzie potrzebują i poszukują wsparcia społecznego (Sęk 1997, 

2001; Schwarzer, Hahn, Schröder, 1994). W takich sytuacjach zwykle sięgają do 
dwóch źródeł wsparcia: 1) naturalnego – członków bliższej i dalszej rodziny: mał-
żonków, rodziców, przyjaciół, sąsiadów oraz 2) wsparcia specjalistycznego: psy-
chologów, personelu medycznego, duchownych, członków grup samopomocy, 
grup zadaniowych itp. (Sęk, Cieślak 2011). Cierpienie spowodowane chorobą 
chroniczną tym bardziej generuje stres i wzmaga potrzebę wsparcia. Ludzie bę-
dący w zaawansowanym stadium chorób zagrażających życiu poszukują nadziei, 
pocieszenia i wyjaśnienia swego stanu w odniesieniu do wartości transcenden-
talnych. U większości pacjentów doświadczanie poważnych chorób wzmaga za-
interesowanie sferą duchową.  

Wsparcie duchowe wpisuje się w paradygmat postrzegania człowieka z per-
spektywy holistycznej, gdzie bierze się pod uwagę każdy aspekt życia człowieka, 
łącznie z duchowym. Duchowy spokój jest jednym z fundamentalnych czynników 
decydujących o jakości życia w obliczu jego zakończenia. Potrzeby duchowe lub 
religijne mogą być zaspokajane nie tylko przez osoby duchowne, ale także przez 
personel medyczny. Pojęcie „opieka medyczna” zawiera dziś nie tylko aspekt fi-
zyczny, społeczny i umysłowy, ale również jej duchowy charakter (Chan, 2010). 

Badania ilościowe ujawniły, że 87% pacjentów uważa duchowość jako istotną 
część ich życia (Hills, Paice, Cameron, Shott, 2005). Ponadto 51 do 77% pacjentów 
uważa religię jako ważny obszar dla swojego życia (Balboni, Vanderwerker, Block, 
2007; Hills, Paice, Cameron, Shott, 2005; Ehman, Ott, Short, Ciampa, Hansen-
Flaschen, 1999). I chociaż wsparcie duchowe jest związane z wyższym poziomem 
jakości życia, to wyniki badań wskazują, że pacjenci mają niezaspokojone potrzeby 
duchowe (Balboni, Vanderwerker, Block, 2007; Holmes, Rabow, Dibble, 2006). 

W badaniach Balboni, Paulk, Balboni i in. (2010) zebrano materiał empi-
ryczny, przeprowadzając wywiady i obserwując 343 pacjentów onkologicznych 
w zaawansowanym stadium choroby. Wyniki badań pokazały, że 70% pacjentów 
przyznało, że religijność jest dla nich bardzo ważną wartością w schyłkowym 
okresie życia, ale jednocześnie 60% wskazało, że ich potrzeby w tym zakresie nie 
są zaspokajane w kontakcie z personelem medycznym. Tylko 25% pacjentów 
stwierdziło, że otrzymało wystarczające wsparcie duchowe ze strony pracowni-
ków szpitala. Okazało się, że większe wsparcie duchowe ze strony personelu było 
związane z wyższym wskaźnikiem jakości życia w obliczu śmierci. Zatem oczeki-
wania pacjentów wobec personelu dotyczą nie tylko profesjonalizmu medycz-
nego, ale wkraczają znacznie w obszary wsparcia emocjonalnego i duchowego. 
Sfera duchowa jest ważną częścią życia, dającą siłę, pomoc i nadzieję, oraz po-
prawę jakości życia w czasie choroby i hospitalizacji. Duchowość może dotyczyć 



Predyspozycje osobowościowe profesjonalistów świadczących wsparcie emocjonalne i duchowe…  

217 

wiary, religii, praktyk religijnych, a w przypadku osób niewierzących wiara może 
odnosić się do innych, samych siebie, natury, nauki lub instytucji. 

Nieuleczalnie choremu człowiekowi towarzyszy często stan rozchwiania i la-
bilności emocjonalnej. Jak pokazują badania pacjentów z nowotworem, w końco-
wej fazie choroby przeżywają stany od duchowego rozżalenia do znalezienia sensu 
oraz planu życia i śmierci, a także tego, co stanie się po śmierci (McClain-Jacobson 
i in., 2004). Duchowość i wiara religijna kreują świat, który jest połączony z na-
dzieją i optymizmem (McClain-Jacobson i in., 2004). Zdaniem Lin i Bauer-Wu za-
pewnienie opieki duchowej powoduje, że pacjenci mogą konstruktywniej radzić 
sobie z ich chorobami i lepiej przejść przez ostatni etap życia (2003).  

Badania pokazały, że nie zawsze osoby wykonujące zawody związane w różny 
sposób z osobami chorymi, są odpowiednio przygotowane do świadczenia opieki 
duchowej. Badania w grupie pielęgniarek ujawniły, że choć one same przyznają, 
że opieka duchowa jest częścią ich profesji, to jednak nie są adekwatnie przygo-
towane do wyjścia naprzeciw potrzebom duchowym pacjentów (Mahmoodis-
han i in., 2010; Ross, 1994; Stranahan, 2001). Ponadto Ross (2006) przeprowa-
dziła metaanalizę 45 badań empirycznych, z czego 14 dotyczyło jakości opieki 
sprawowanej przez pielęgniarki nad pacjentami z chorobami zagrażającymi ży-
ciu. W większości prowadzonych badań pielęgniarki deklarowały, że nie są od-
powiednio przygotowane do udzielania wsparcia duchowego pacjentom. Wy-
różniono czynniki, które sprzyjają udzielaniu opieki duchowej przez pielęgniarki. 
Należały do nich: poziom edukacji w nawiązywaniu kontaktu z pacjentem, świa-
domość własnej duchowości i umiejętność odczytywania potrzeb pacjentów. Pro-
fesjonaliści zajmujący się zdrowiem powinni wspierać duchowo pacjentów przez 
szanowanie ich religijnych przekonań i potrzeb duchowych, zapewnienie opieki 
duchowej, wzmacnianie opieki ze strony rodziny i przyjaciół, udzielanie informacji, 
okazywanie empatii, wyrozumiałości oraz zainteresowania ich problemami. 

Według Rogersa (1959) pomagający powinien spełniać następujące wa-
runki: po pierwsze, darzyć klienta bezwarunkową akceptacją bez względu na to, 
kim jest, co mówi lub co robi. Po drugie, w kontakcie z klientem pomagający 
winien być spójny i autentyczny. Po trzecie, w komunikacji z klientem starać się 
rozumieć klienta z jego perspektywy przez empatię. 

Lekarz wzmacnia, gdy oferuje właściwe aktualnie zalecane leczenie (90%), 
wie wszystko, co można wiedzieć o mojej chorobie (87%), zapewnia, że ból będzie 
leczony (87%), od czasu do czasu wykazuje poczucie humoru (80%), zaznacza, że 
będzie się starał odpowiedzieć na wszystkie moje pytania (78%). Z drugiej strony 
lekarz zmniejsza nadzieję, gdy wydaje się, że jest nerwowy i zestresowany (91%), 
najpierw rozmawia o prognozie z rodziną (87%), używa eufemizmów (82%), unika 
rozmowy o raku, a jedynie rozmawia o leczeniu (75%) (Hagerty, in., 2005). 
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W odniesieniu do opieki duchowej badania ujawniły kilka interesujących 
wniosków. Rustoen i in. (1998) zwrócili uwagę na istnienie kilka rodzajów inter-
wencji, które zwiększają nadzieję u pacjentów, są to: budowanie wiary we wła-
sne siły i zdolności, wychodzenie naprzeciw samopoczuciu pacjentów, komuni-
kowanie się z innymi, umożliwianie pacjentom bycia zaangażowanym w dawaniu 
opieki i zwracanie uwagi na przekonania i wartości pacjentów. 

Na podstawie wyników badań własnych dotyczących kompetencji ducho-
wych pielęgniarek, van Leeuwen i Cusveller (2003) sformułowali trzy główne do-
meny kompetencji odnoszące się do:  

1) pielęgniarki (postawy i cechy osobiste, odpowiedzialność zawodowa, 
wiedza i wizja),  

2) procesu pielęgnowania (obserwacja, ocena, diagnoza, coaching, infor-
macje i porady, koordynacja, opieka i współpraca),  

3) instytucjonalnego kontekstu świadczonej opieki.  
 

Kompetencje pielęgniarek, niezbędne do świadczenia opieki duchowej, są 
następujące:  

1) jest w stanie zebrać informacje na temat duchowości pacjenta i zidenty-
fikować potrzeby pacjenta,  

2) jest w stanie rozmawiać z pacjentami i członkami zespołu, jaki rodzaj 
opieki duchowej jest zapewniony, planowany i zgłoszony,  

3) jest w stanie zapewnić opiekę duchową i ocenić ją z pacjentami i człon-
kami zespołu,  

4) jest w stanie kierować się swoimi własnymi wartościami, przekonaniami 
i uczuciami w profesjonalnych relacjach z pacjentami różnych wyznań i religii,  

5) jest w stanie zająć się tematem duchowości z pacjentami z różnych kul-
tur w opiekuńczy sposób,  

6) jest w stanie przyczynić się do zapewnienia jakości i ekspertyzy dotyczącej 
poprawy opieki w duchowej w instytucji (van Leeuwen, Cusveller, 2003). 

 
1. Metoda 
 

Zostały określone dwa cele badań. Pierwszym z nich było zbadanie cech oso-

bowości specjalistów świadczących wsparcie emocjonalne i duchowe. Drugim − uzy-
skanie opinii osób chorych na temat oczekiwanych przez nich cech osobowości, które 
dotyczą specjalistów świadczących wsparcie emocjonalne i duchowe. 

Sformułowano następujący problem badawczy: 

− Pogólny: Jakie są różnice między cechami ujawnionymi przez osoby świad-
czące wsparcie duchowe a cechami oczekiwanymi przez te osoby? 
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Ponadto określono hipotezę badawczą: 

− Hogólna: Ujawnione cechy profesjonalistów świadczących wsparcie i du-
chowe istotnie różnią się od cech postulowanych i jednocześnie oczeki-
wanych przez osoby uzyskujące wsparcie. 

 
Metodą wykorzystaną w badaniach był test Lista przymiotnikowa (Adjective 

Check List − ACL), autorstwa H. G. Gougha i A. B. Heilbruna, który jest trafnym, 
rzetelnym i uznanym narzędziem badawczym. Wymienione narzędzie badawcze 
składa się z listy zawierającej 300 przymiotników. Zadaniem osoby badanej jest 
wybranie z niej tych przymiotników określających daną cechę, które odpowiadają 
zachowaniu osoby ocenianej. 

Test przymiotnikowy można zastosować do różnego rodzaju badań. Można 
nim badać obraz siebie, w tym ja idealne i ja realne, jak również dokonywać cha-
rakterystyki danej osoby lub grupy osób poddawanych obserwacji (Gough, Heilb-

run, 1965, s. 16−18, za: Siek 1993). Test ACL stosowany był do opisu dzieci przez 
własne matki (Scarr, 1966), studentów przez kolegów z grupy (Gough, 1969), uczniów 
przez nauczycieli (Kitchin, 1972), członków rodzin przez uzależnionych (Eldred, Brown, 
1974), pacjentów przez psychoterapeutów (Goldman, Mendelssohn, 1969), osób 
upośledzonych umysłowo przez młodzież (Jaffe, 1966), synów przez własnych oj-
ców (Rowell, 1968), uzależnionych od narkotyków i alkoholu przez personel szpi-
talny (Sowa, Cutter, 1974). Narzędzie to wykorzystywano również w praktyce kli-
nicznej. LaPlace, Stein i Weissman (1968) przeprowadzili badania w grupie do-
świadczonych i mniej doświadczonych terapeutów, którzy za zadanie mieli scha-
rakteryzować osoby chore na schizofrenię. 
 
1.1. Rzetelność testu ACL 

 
Rzetelność testu ACL została oszacowana za pomocą stabilności bez-

względnej (test-restest) oraz przez zbadanie homogeniczności jego skal. W tym 
celu wykorzystano wzór Kudera-Richardsona (K-R 20). Współczynniki korelacji 
między dwoma pomiarami uzyskanymi w odstępie tygodnia pozwoliły uzyskać 
wyniki, które świadczą o stabilności bezwzględnej narzędzia, współczynniki rtt 
wahały się od 0,82 do 0,91 (Matkowski, 1984). Współczynniki homogeniczności 
skal pozwoliły wyciągnąć wniosek, że przymiotniki przypisane przez osoby sę-
dziujące do poszczególnych skal są związane z obrębie poszczególnej skali z tym 
samym zakresem treściowym. Wpółczynniki wahały się od 0,7 do 0,91 dla kobiet 
i od 0,7 do 0,94 dla mężczyzn (Matkowski, 1984). 
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1.2. Trafność testu ACL 
 
Chcąc oszacować trafność testu ACL, przeprowadzono badania w grupie 139 

dziewcząt z liceum medycznego, a następnie porównano uzyskane wyniki z wyni-
kami uczennic liceum ogólnokształcącego i studiów. Oczekiwano, że uczennice li-
ceum medycznego będą cechować się istotnie wyższym wskaźnikiem w skalach, 
które wiążą się z poczuciem pewności, zrównoważeniem, wpływem na inne 
osoby, uspołecznieniem, dojrzałością oraz odpowiedzialnością (Motyka i in., 1980). 
Różnice istotne między grupami ujawniły się w zakresie następujących skal: nasta-
wienie obronne, potrzeba dominacji, potrzeba afiliacji, potrzeba kontaktów hete-
roseksualnych, potrzeba agresji, potrzeba poniżania się. Licealistki ze szkoły me-
dycznej okazały się bardziej pewne siebie, stanowcze, zmierzające do wytyczo-
nego celu, bardziej dążą do kontaktów interpersonalnych, czują się swobodniej 
w kontaktach społecznych, układają swoje stosunki raczej współpracując, niż ry-
walizując. Wyniki te świadczą o trafności testu ACL (Matkowski, 1984).  
 
2. Charakterystyka badanej grupy 

 
W badaniach wzięło udział łącznie 95 osób, większość z nich (N = 75) stano-

wiły kobiety, pozostali to mężczyźni (N = 20). Dobór próby miał charakter celowy 
(arbitralny). Średnia wieku wyniosła około 47 lat, przeciętne odchylenie od śred-
niej (odchylenie standardowe) wyniosło 15 lat. Najmłodsza osoba, która wzięła 
udział w badaniach miała lat 30, zaś najstarsza 86. Tabela 1 przedstawia wykształ-
cenie osób badanych. Okazało się, że wykształceniem wyższym legitymują się 53 
osoby (55,8%), wykształcenie średnie ma 27 osób (28,4%), 9 osób ma wykształce-
nie zawodowe (9,4%), zaś 6 osób określiło swoje wykształcenie jako gimnazjalne. 
 
Tabela 1  
Wykształcenie osób badanych 
 

Wykształcenie N % 

Gimnazjalne 6 6,4 

Zawodowe 9 9,4 

Średnie 27 28,4 

Wyższe 53 55,8 

Ogółem 95 100,0 

 
Większość osób, które wzięły udział w badaniach mieszka w dużych mia-

stach, grupę tę stanowią 52 osoby (54,8%). Dwadzieścia osób określiło swoje 
miejsce zamieszkania jako średnie miasto (21%), 16 osób mieszka w małych mia-
stach (16,8%), a jedynie siedem osób na wsi (7,4%). 
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Tabela 2 
Miejsce zamieszkania osób badanych 
 

Miejsce zamieszkania N % 

Wieś 7 7,4 

Małe miasto 16 16,8 

Średnie miasto 20 21,0 

Duże miasto 52 54,8 

Ogółem 95 100,0 

 
Grupa, która wzięła udział w badaniach, to osoby, które na co dzień zmagają 

się z różnymi poważnymi problemami zdrowotnymi (choroby nowotworowe, cho-
roby układu krążenia, problemy zdrowotne związane ze starością). Część grupy, tj. 
21 osób (22,1%), uczęszcza do ośrodka prowadzonego przez Fundację Wspierania 
Osób Nieuleczalnie i Przewlekle Chorych „Jestem”. Fundacja ta prowadzi zajęcia 
dla osób dotkniętych głównie chorobą nowotworową. Grupa 12 osób (12,6%) to 
osoby starsze, korzystające z ośrodka dziennego pobytu prowadzonego przez Sto-
warzyszenie „Caritas”; 10 osób (10,5%) to pacjenci jednego z zakładów opiekuń-
czo-leczniczych w Warszawie. Pozostała grupa, 52 osoby (54,8%), została dobrana 
w sposób arbitralny, były to osoby niezwiązane z jakąkolwiek instytucją, w więk-
szości znane wcześniej przez członków zespołu badawczego. 
 
Tabela 3 
Rodzaj placówki 
 

Rodzaj placówki N % 

Fundacja „Jestem” 21 22,1 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Warszawie 10 10,5 

Ośrodek Dziennego Pobytu „Caritas” w Józefowie 12 12,6 

Inne 52 54,8 

Ogółem 95 100,0 

 
Badania przebiegały w dwóch etapach. W pierwszym badane osoby po-

proszono o zakreślenie tych przymiotników określających osobowość, którymi 
ich zdaniem powinny charakteryzować się osoby profesjonalnie świadczące 
wsparcie emocjonalne i duchowe. Była to ocena idealna, postulowana. W dru-
gim etapie poproszono te same osoby o ponowne wypełnienie testu ACL, jednak 
tym razem ich zadaniem było przypisanie odpowiednich przymiotników oso-
bom, które w przeszłości udzielały jej wsparcia emocjonalnego i duchowego. W od-
różnieniu od poprzednio dokonanej oceny była to zatem ocena realna. 
 
 
 



Bartłomiej Skowroński, Ewa Kulawska, Jakub Bartoszewski 

222 

Tabela 4 
Osoby charakteryzowane przez grupę badanych w drugim etapie badań 
 

Badani N % 

Ksiądz 4 4,2 

Lekarz 76 80,0 

Pielęgniarka 4 4,2 

Przyjaciel 1 1,0 

Psycholog 8 8,4 

Rehabilitant 1 1,0 

Wolontariusz 1 1,0 

Ogółem 95 100,0 

 
Wśród osób ocenianych, które w przeszłości świadczyły wsparcie emocjonalne 

i duchowe, największą grupę stanowili lekarze N = 76 (80%), następnie psycholodzy – 
8 osób (8,4%), kapłani – 4 osoby (4,2%) i pielęgniarki – 4 osoby (4,2%). W jednym 
przypadku był to przyjaciel (1%), rehabilitant (1%) oraz wolontariusz (1%). 
 
3. Wyniki badań 
 

Analiza wyników badań zostanie przedstawiona w dwóch etapach: w pierw-
szym zostaną przedstawione różnice w zakresie poszczególnych zmiennych wchodzą-
cych w skład testu ACL między profesjonalistą idealnym a realnym. W drugim etapie 
zostaną porównane profile profesjonalisty idealnego oraz profesjonalisty realnego. 
 
3.1. Różnice w zakresie poszczególnych zmiennych ACL 

 
Tabela 5 przedstawia porównania średnich arytmetycznych, odchyleń 

standardowych oraz błędów standardowych średnich poszczególnych zmien-
nych testu ACL, tworzących profil postulowany profesjonalisty świadczącego 
wsparcie duchowe i emocjonalne (profil idealny) oraz profil osoby, która w prze-
szłości udzielała wsparcia badanej osobie (profil realny). W celu stwierdzenie 
różnic między zmiennymi został zastosowany test t-Studenta dla prób zależnych. 
 
Tabela 5 
Porównania wartości średnich arytmetycznych, odpowiadających im tenów, odchy-
leń standardowych, błędów standardowych średnich poszczególnych skal wchodzą-
cych w skład Testu ACL w odniesieniu do profilu realnego (PR) i profilu idealnego (PI) 
 

L.p. Skale M SD 
Błąd standardowy  

średniej 
N 

1. 
No Ckd (PI) 36,3 5,99 ,61 95 

No Ckd (PR) 33,4 5,25 ,53 95 

2. Fav (PI) 54,8 8,26 ,84 95 
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Fav (PR) 47,1 9,74 ,99 95 

3. 
Unfav (PI) 40,6 1,38 ,14 95 

Unfav (PR) 44,7 11,08 1,13 95 

4. 
Com (PI) 41,8 8,30 ,85 95 

Com (PR) 36,3 8,91 ,91 95 

5. 
Ach (PI) 53,8 6,94 ,71 95 

Ach (PR) 49,8 7,96 ,81 95 

6. 
Dom (PI) 55,6 6,15 ,63 95 

Dom (PR) 52,9 5,65 ,58 95 

7. 
End (PI) 62,9 6,50 ,66 95 

End (PR) 58,2 9,15 ,93 95 

8. 
Ord (PI) 65,4 7,58 ,77 95 

Ord (PR) 61,1 9,76 1,00 95 

9. 
Int (PI) 56,5 8,01 ,82 95 

Int (PR) 48,8 10,10 1,03 95 

10. 
Nur (PI) 52,0 6,32 ,64 95 

Nur (PR) 46,7 9,18 ,94 95 

11. 
Aff (PI) 50,8 8,77 ,89 95 

Aff (PR) 44,8 10,76 1,10 95 

12. 
Het (PI) 45,8 6,55 ,67 95 

Het (PR) 43,6 8,31 ,85 95 

13. 
Exh (PI) 52,3 4,33 ,44 95 

Exh (PR) 51,9 6,65 ,68 95 

14. 
Aut (PI) 48,0 5,04 ,51 95 

Aut (PR) 48,9 8,07 ,82 95 

15. 
Agg (PI) 45,7 4,84 ,49 95 

Agg (PR) 47,4 7,96 ,81 95 

16. 
Cha (PI) 41,2 5,19 ,53 95 

Cha (PR) 40,9 4,42 ,45 95 

17. 
Suc (PI) 46,4 5,59 ,57 95 

Suc (PR) 45,2 6,51 ,66 95 

18. 
Aba (PI) 47,7 5,34 ,54 95 

Aba (PR) 48,7 6,48 ,66 95 

19. 
Def (PI) 53,0 5,72 ,58 95 

Def (PR) 50,2 7,49 ,76 95 

20. 
Crs (PI) 46,8 7,31 ,75 95 

Crs (PR) 49,4 9,06 ,92 95 

21. 
S-Cn (PI) 54,3 4,48 ,46 95 

S-Cn (PR) 52,4 5,75 ,59 95 

22. 
S-Cfd (PI) 55,4 6,45 ,66 95 

S-Cfd (PR) 52,2 8,15 ,83 95 

23. 
P-Adj (PI) 53,9 6,55 ,67 95 

P-Adj (PR) 49,6 8,45 ,86 95 

24. 
Iss (PI) 65,3 6,66 ,68 95 

Iss (PR) 60,0 8,22 ,84 95 

25. 
Cps (PI) 51,1 6,42 ,65 95 

Cps (PR) 50,6 5,66 ,58 95 

26. 
Mls (PI) 51,4 7,02 ,72 95 

Mls (PR) 46,8 8,34 ,85 95 

27. 
Mas (PI) 54,0 8,75 ,89 95 

Mas (PR) 49,9 6,73 ,69 95 

28. 
Fem (PI) 46,3 8,27 ,84 95 

Fem (PR) 41,2 8,54 ,87 95 

29. 
Cp (PI) 48,7 5,55 ,57 95 

Cp (PR) 46,9 6,70 ,68 95 
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30. 
Np (PI) 57,6 5,58 ,57 95 

Np (PR) 54,4 8,04 ,82 95 

31. 
A (PI) 59,1 5,87 ,60 95 

A (PR) 54,8 6,97 ,71 95 

32. 
Fc (PI) 51,3 4,26 ,43 95 

Fc (PR) 49,2 6,19 ,63 95 

33. 
Ac (PI) 41,4 5,92 ,60 95 

Ac (PR) 44,7 6,86 ,70 95 

34. 
A1 (PI) 37,1 4,62 ,47 95 

A1 (PR) 39,5 6,01 ,61 95 

35. 
A2 (PI) 43,0 5,73 ,58 95 

A2 (PR) 43,9 5,68 ,58 95 

36. 
A3 (PI) 52,0 9,73 ,99 95 

A3 (PR) 49,5 10,12 1,03 95 

37. 
A4 (PI) 57,5 8,57 ,88 95 

A4 (PR) 52,8 8,55 ,87 95 

 
Wyniki testu t-Studenta pokazują znaczące różnice w większości analizowa-

nych skal. Biorąc pod uwagę całkowitą liczbę użytych przez osoby badane przy-
miotników, stwierdzamy, że pacjenci wybrali więcej przymiotników do opisu pro-
fesjonalisty idealnego (M = 36,3) niż profesjonalisty realnego (M = 3,4), i różnica 
ta jest istotna statystycznie (t = 6,546; p < 0,001). Może to świadczyć o większych ocze-
kiwaniach osób badanych w stosunku do lekarzy, psychologów, pielęgniarek i księży. 
Wybrano również więcej czasowników pozytywnych w opisach osoby idealnej 
(M = 54,8), niż realnie udzielającej wsparcia (M = 47,1; t = 7,846; p < 0,001). Z kolei 
liczba wybranych przymiotników o charakterze negatywnym była częściej przypi-
sywana profesjonalistom pracującym z osobami chorymi (M = 44,7) niż profesjo-
nalistom idealnym (M = 40,6; t = 7,846; p < 0,001), co pokazuje tabela 6. 
 
Tabela 6 
Różnice między poszczególnymi skalami testu ACL dla profilu idealnego (PI) oraz 
profilu realnego (PR) 
 

L.p. Rodzaj skali 

Różnice w próbach zależnych 

t df p 
M SD 

Błąd standardowy 
średniej 

1. 
No Ckd (PI) - 
No Ckd (PR) 

2,85263 4,24757 ,43579 6,546 94 ,000 

2. 
Fav (PI) - 
Fav (PR) 

7,71579 9,58463 ,98336 7,846 94 ,000 

3. 
Unfav (PI) - 
Unfav (PR) 

-4,05263 11,21394 1,15053 -3,522 94 ,001 

4. 
Com (PI) - 
Com (PR) 

5,44211 10,70565 1,09838 4,955 94 ,000 

5. 
Ach (PI) - 
Ach (PR) 

4,01053 9,28794 ,95292 4,209 94 ,000 

6. 
Dom (PI) - 
Dom (PR) 

2,70526 6,50838 ,66775 4,051 94 ,000 

7. 
End (PI) - 
End (PR) 

4,71579 9,37932 ,96230 4,901 94 ,000 



Predyspozycje osobowościowe profesjonalistów świadczących wsparcie emocjonalne i duchowe…  

225 

8. 
Ord (PI) - 
Ord (PR) 

4,21053 10,88420 1,11670 3,771 94 ,000 

9. 
Int (PI) - 
Int (PR) 

7,67368 12,24175 1,25598 6,110 94 ,000 

10. 
Nur (PI) - 
Nur (PR) 

5,25263 9,41702 ,96617 5,437 94 ,000 

11. 
Aff (PI) - 
Aff (PR) 

5,98947 11,56618 1,18666 5,047 94 ,000 

12. 
Het (PI) - 
Het (PR) 

2,20000 9,39058 ,96345 2,283 94 ,025 

13. 
Exh (PI) - 
Exh (PR) 

,34737 6,98596 ,71674 ,485 94 ,629 

14. 
Aut (PI) - 
Aut (PR) 

-,95789 8,86892 ,90993 -1,053 94 ,295 

15. 
Agg (PI) - 
Agg (PR) 

-1,66316 7,93941 ,81457 -2,042 94 ,044 

16. 
Cha (PI) - 
Cha (PR) 

,34737 6,03319 ,61899 ,561 94 ,576 

17. 
Suc (PI) - 
Suc (PR) 

1,28421 7,84513 ,80489 1,596 94 ,114 

18. 
Aba (PI) - 
Aba (PR) 

-1,05263 7,27480 ,74638 -1,410 94 ,162 

19. 
Def (PI) - 
Def (PR) 

2,77895 8,02679 ,82353 3,374 94 ,001 

20. 
Crs (PI) - 
Crs (PR) 

-2,52632 9,46982 ,97158 -2,600 94 ,011 

21. 
S-Cn (PI) - 
S-Cn (PR) 

1,92632 5,51061 ,56538 3,407 94 ,001 

22. 
S-Cfd (PI) - 
S-Cfd (PR) 

3,28421 9,01496 ,92491 3,551 94 ,001 

23. 
P-Adj (PI) - 
P-Adj (PR) 

4,31579 10,37003 1,06394 4,056 94 ,000 

24. 
Iss (PI) - 
Iss (PR) 

5,27368 8,59297 ,88162 5,982 94 ,000 

25. 
Cps (PI) - 
Cps (PR) 

,50526 7,33234 ,75228 ,672 94 ,503 

26. 
Mls (PI) - 
Mls (PR) 

4,53684 9,31232 ,95542 4,749 94 ,000 

27. 
Mas (PI) - 
Mas (PR) 

4,02105 8,80036 ,90290 4,453 94 ,000 

28. 
Fem (PI) - 
Fem (PR) 

5,11579 10,26133 1,05279 4,859 94 ,000 

29. 
Cp (PI) - 
Cp (PR) 

1,80000 6,78327 ,69595 2,586 94 ,011 

30. 
Np (PI) - 
Np (PR) 

3,22105 8,75576 ,89832 3,586 94 ,001 

31. 
A (PI) - 
A (PR) 

4,22105 8,43269 ,86518 4,879 94 ,000 

32. 
Fc (PI) - 
Fc (PR) 

2,10526 5,71946 ,58680 3,588 94 ,001 

33. 
Ac (PI) - 
Ac (PR) 

-3,23158 6,93964 ,71199 -4,539 94 ,000 

34. 
A1 (PI) - 
A1 (PR) 

-2,38947 6,79376 ,69703 -3,428 94 ,001 

35. 
A2 (PI) - 
A2 (PR) 

-,90526 6,85422 ,70323 -1,287 94 ,201 
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36. 
A3 (PI) - 
A3 (PR) 

2,53684 10,58181 1,08567 2,337 94 ,022 

37. 
A4 (PI) - 
A4 (PR) 

4,74737 10,78313 1,10633 4,291 94 ,000 

 
Analizując poszczególne cechy osobowościowe, które są korelatami okre-

ślonych potrzeb psychicznych i mają powiązania z obserwowanymi zachowa-
niami, wyodrębniono 15 kategorii potrzeb. W zakresie potrzeby osiągnięć, która 
może być rozumiana jako dążenie do bycia wybitnym w osiągnięciach społecznie 
uznawanych, zauważono różnice statystycznie istotne między opisem profesjo-
nalisty idealnego (M = 53,8) a realnego (M = 49,8), wynik testu t wynosił: t = 4,209; 
p < 0,001. Wynik ten świadczy o tym, że pacjenci oczekują od specjalistów wy-
sokich kwalifikacji i osiągnięć w wykonywanym zawodzie. Kolejną cechą wskazy-
waną przez pacjentów było poszukiwanie i utrzymywanie pozycji przywódcy w gru-
pie i umiejętność wpływania na innych w kontaktach osobistych. W tej skali rów-
nież uzyskano różnice statystycznie istotne w teście t, którego wartości wyniosła 
t = 4,051; p < 0,001, to znaczy, że oczekiwania w stosunku do profesjonalistów ide-
alnych są wyższe (M = 55,6), niż spostrzegane u specjalistów opiekujących się chorymi 
(M = 52,9). Równie istotna okazała się potrzeba wytrwałości obserwowana u profe-
sjonalistów, która może być rozumiana jako dążenie do wytrwania w podjętym 
działaniu (średnia profesjonalistów idealnych M = 62,9, profesjonalistów realnych 
M = 58,2; t = 4,901; p < 0,001). Pacjenci cenią u osób udzielających wsparcia emo-
cjonalnego i duchowego poczucie staranności, umiejętność planowania i organi-
zacji własnego działania; w tym zakresie również istnieją różnice istotne staty-
stycznie (t = 3,771; p < 0,001) między obrazem idealnym (M = 65,4) a rzeczywistym 
(M = 61,1). W zakresie potrzeby rozumienia innych, osoby badane wskazują, że jest 
to cecha, którą powinna charakteryzować się osoba udzielająca pomocy ducho-
wej (M = 56,5). Oczekiwania są istotnie różne od ocenianego profesjonalisty, z któ-
rym osoby badane miały osobisty kontakt (M = 48,8), wynik testu wynosi t = 6,110; 
p < 0,001. Podobne zależności obserwujemy w zaangażowaniu się profesjonalisty 
w działania przynoszące emocjonalną korzyść innym: średnia profesjonalisty ide-
alnego wynosi M = 52,0, a specjalisty rzeczywistego M = 46,7; wynik testu t wynosi 
t = 5,437; p < 0,001. Inną ważną cechą jest zawieranie wielu przyjaźni i znajomości 
przez osoby świadczące pomoc psychologiczną. Zauważono różnice między ocze-
kiwaniem tej cechy u profesjonalistów idealnych (M = 50,8) a spostrzeganiem jej 
u osób pracujących z chorymi (M = 44,8); wynik test t wynosi t = 5,047; p < 0,001.  

Zastosowanie testu przymiotnikowego ACL pozwoliło na wyodrębnienie 
skal tematycznych, które ujmują różne aspekty i komponenty zachowań interper-
sonalnych, a które są ważne do opisu osobowości. W wyniku analizy zebranego 
materiału empirycznego ustalono, że występują statystycznie istotne różnice mię-
dzy profesjonalistą idealnym a realnym w zakresie takich cech jak: samokontrola 
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(t = 3,407; p < 0,001), zaufanie do siebie (t = 3,551; p < 0,001), przystosowanie 
osobiste (t = 4,056; p < 0,001), idealny obraz własnej osoby (t = 5,982; p < 0,001), 
poczucie męskości (t = 4,453) i kobiecości (t = 4,859; p < 0,001). We wszystkich 
tych wymiarach pacjenci wskazali, że osoby udzielające pomocy duchowo-emo-
cjonalnej charakteryzują się niższym natężeniem tych cech niż profesjonaliści w ich 
opinii idealni. W zakresie skal, które ujmują twórczość i inteligencję jako składniki 
strukturalne osobowości, zauważono, że pacjenci przypisują profesjonalistom re-
alnym takie cechy, jak wysoka oryginalność, teatralność w zachowaniu i niska zdol-
ność do abstrakcyjnego myślenia oraz wykrywania związków logicznych (różnica 
istotna statystycznie t = -3,428; p < 0,001). Osoby badane doceniają cechy prag-
matyczne u osób udzielających wsparcia i zauważają, że profesjonaliści, z którymi 
się zetknęli, odznaczają się niższymi wartościami w tym zakresie (test t: t = 2,337; 
p < 0,05). Osoby zmagające się z ciężką chorobą oczekują, że lekarze, psychologo-
wie, pielęgniarki, księża będą odznaczali się wysoką inteligencją i zdolnością do roz-
wiązywania problemów (t = 4,291; p < 0,001). 

W niektórych analizowanych wymiarach nie było różnic w opisie przez pa-
cjentów profesjonalisty idealnego i rzeczywistego. Do wskazanych cech zali-
czono angażowanie się w działania, które sprawiają innym przykrość, poszuki-
wanie nowych doświadczeń, zabieganie o sympatię ze strony innych, wyrażanie 
poczucia niższości przez samokrytykę, niezależność od społecznych oczekiwań i war-
tości, wyrażanie twórczego stosunku do rzeczywistości.  
 
3.2. Różnice między profilami 

 
Kolejny etapem analizy było zestawienie cech osobowości specjalistów 

świadczących wsparcie emocjonalne i duchowe (profil realny) oraz cech profe-
sjonalistów świadczących tego rodzaju wsparcie, które są oczekiwane przez 
osoby potrzebujące takiego rodzaju wsparcia (profil idealny). Na rysunku 1 przed-
stawiono profil realny i profil idealny. Chcąc oszacować podobieństwo obu pro-
filów, obliczono współczynnik korelacji rangowej rs Spearmana, przeznaczony 
dla testów wielopunktowych. Współczynnik korelacji rangowej rs Spearmana 
może przyjmować wartość od -1 do 1, gdzie wartość 1 oznacza najwyższą zgod-
ność profilów, natomiast o dokładnym odwróceniu kierunków rangowania bę-
dzie świadczyć wartość -1; 0 oznacza, że brak jest jakiegokolwiek podobieństwa 

uporządkowania (Brzeziński, 1997, s. 566−567). 
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Rys. 1. Profil idealny (PI) oraz profil realny (PR) cech osobowości  
profesjonalistów świadczących wsparcie emocjonalne i duchowe. 

 
Wartość współczynnika rs wyniosła 0,28, co świadczy o niskim podobieństwie 
obu profilów. 
 
4. Dyskusja 
 

Ze względu na brak obszernych badań osobowości profesjonalistów świad-
czących wsparcie emocjonalne i duchowe, trudno odnieść zaprezentowane wy-
niki badań do jakichkolwiek innych. Podstawowy wniosek z badań, który można 
sformułować, jest następujący: pacjenci mają większe oczekiwania w stosunku 
do osób świadczących potrzeby duchowe (lekarzy, psychologów, pielęgniarek i księży) 
jeśli chodzi o ich predyspozycje osobowościowe, w porównaniu z predyspozy-
cjami osobowościowymi osób, które faktycznie świadczyły w przeszłości wobec 
nich taką pomoc. 

Pacjenci oczekują od specjalistów wysokich kwalifikacji i osiągnięć w wy-
konywanym zawodzie. 

Równie istotna okazała się potrzeba wytrwałości obserwowana u profe-
sjonalistów, która może być rozumiana jako dążenie do wytrwania w podjętym 
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działaniu. Pacjenci cenią u osób udzielających wsparcia emocjonalnego i duchowego 
poczucie staranności, umiejętność planowania i organizacji własnego działania. 

W zakresie potrzeby rozumienia innych, osoby badane wskazują, że jest to 
cecha, którą powinna charakteryzować się osoba udzielająca pomocy duchowej. 
Oczekiwania są istotnie różne od ocenianego profesjonalisty, z którym osoby ba-
dane miały osobisty kontakt. Podobne różnice zostały zaobserwowane w zaan-
gażowaniu się profesjonalisty w działania przynoszące emocjonalną korzyść in-
nym: średnia profesjonalisty idealnego była istotnie wyższa niż realnego. 

Pacjenci oczekują istotnie częściej, aniżeli ma to miejsce w rzeczywistości, zawie-
rania wielu przyjaźni i znajomości przez osoby świadczące pomoc psychologiczną. 

W wyniku analizy zebranego materiału empirycznego ustalono, że występują 
statystycznie istotne różnice między profesjonalistą idealnym a realnym, jeśli cho-
dzi samokontrolę, zaufanie do siebie, przystosowanie osobiste, idealny obraz wła-
snej osoby, poczucie męskości i kobiecości. We wszystkich tych wymiarach pacjenci 
wskazali, że osoby udzielające pomocy duchowo-emocjonalnej charakteryzują się 
niższym natężeniem tych cech niż profesjonaliści, w ich opinii, idealni. 

W zakresie skal, które ujmują twórczość i inteligencję jako składniki struk-
turalne osobowości, zauważono, że pacjenci przypisują profesjonalistom real-
nym takie cechy, jak: wysoka oryginalność, teatralność w zachowaniu i niska 
zdolność do abstrakcyjnego myślenia oraz wykrywania związków logicznych. 
Osoby badane doceniają cechy pragmatyczne u osób udzielających wsparcia i zau-
ważają, że profesjonaliści, z którymi się zetknęli, odznaczają się niższymi warto-
ściami w tym zakresie. Osoby zmagające się z ciężką chorobą oczekują, że leka-
rze, psychologowie, pielęgniarki, księża będą odznaczali się wysoką inteligencją 
i zdolnością do rozwiązywania problemów. 

W niektórych analizowanych wymiarach nie było różnic w opisie przez pacjen-
tów profesjonalisty idealnego i rzeczywistego. Do wskazanych cech zaliczono angażo-
wanie się w działania, które sprawiają innym przykrość, poszukiwanie nowych do-
świadczeń, zabieganie o sympatię ze strony innych, wyrażanie poczucia niższości przez 
samokrytykę, niezależność od społecznych oczekiwań i wartości, wyrażanie twór-
czego stosunku do rzeczywistości. Podobieństwo profilów okazało się niskie. 

Wyniki badań potwierdziły w zdecydowanej większości sformułowaną hipotezę 
badawczą, bowiem oczekiwane cechy profesjonalistów, którzy wspierali badanych pa-
cjentów, są w większości istotnie statystycznie niższe od cech idealnego, hipotetycz-
nego profesjonalisty. Wyniki są niewątpliwie cennym źródłem wiedzy dla wszystkich 
profesjonalistów zajmujących się opieką duchową i emocjonalną. W pewnym sensie 
zaprezentowane wyniki badań korespondują z wynikami takich autorów, jak Mahmo-
odishan i in. (2010), Ross (1994, 2006), Stranahan (2001), w których wykazano, że pro-
fesjonaliści nie do końca są przygotowani do świadczenia wsparcia duchowego.  
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W badaniach Balboni, Paulk, Balboni i in. (2010) zebrano materiał empi-
ryczny, przeprowadzając wywiady i obserwując 343 pacjentów onkologicznych 
w zaawansowanym stadium choroby. Wyniki badań pokazały, że 70% pacjentów 
przyznało, że religijność jest dla nich bardzo ważną wartością w schyłkowym 
okresie życia, ale jednocześnie 60% wskazało, że ich potrzeby w tym zakresie nie 
są zaspokajane w kontakcie z personelem medycznym. Tylko 25% pacjentów 
stwierdziło, ze otrzymali wystarczające wsparcie duchowe ze strony pracowni-
ków szpitala. Okazało się, że większe wsparcie duchowe ze strony personelu było 
związane z wyższym wskaźnikiem jakości życia w obliczu śmierci. Zatem oczeki-
wania pacjentów wobec personelu dotyczą nie tylko medycznego profesjonali-
zmu, ale wykraczają znacznie w obszary wsparcia emocjonalnego i duchowego. 
Sfera duchowa jest ważną częścią życia, dającą siłę, pomoc i nadzieję oraz po-
prawę jakości życia w chorobie i podczas hospitalizacji. Duchowość może doty-
czyć wiary, religii, praktyk religijnych, a w przypadku osób niewierzących, wiara 
może odnosić się do innych, samych siebie, natury, nauki lub instytucji. 

Nieuleczalnie choremu człowiekowi towarzyszy często stan rozchwiania i la-
bilności emocjonalnej. Jak pokazują badania, pacjenci z nowotworem, w końcowej 
fazie choroby, przeżywają stany od duchowego rozżalenia do znalezienia sensu oraz 
planu życia i śmierci, a także tego, co stanie się po śmierci (McClain-Jacobson i in., 
2004). Duchowość i wiara religijna kreują świat, który jest połączony z nadzieją i op-
tymizmem (McClain-Jacobson i in., 2004). Zdaniem Lin i Bauer-Wu zapewnienie 
opieki duchowej powoduje, że pacjenci mogą konstruktywniej radzić sobie ze swo-
imi chorobami i lepiej przejść przez ostatni etap życia (2003). 

Badania pokazały, że nie zawsze osoby wykonujące zawody związane w różny 
sposób z osobami chorymi są odpowiednio przygotowane do świadczenia opieki 
duchowej. Badania w grupie pielęgniarek ujawniły, że choć same przyznają, że opieka 
duchowa jest częścią ich profesji, w rzeczywistości jednak nie są adekwatnie przy-
gotowane do wyjścia naprzeciw potrzebom duchowym pacjentów (Mahmoodishan 
i in., 2010; Ross, 1994; Stranahan, 2001). Ponadto Ross (2006) przeprowadziła me-
taanalizę 45 badań empirycznych, z czego 14 dotyczyło jakości opieki sprawowanej 
przez pielęgniarki nad pacjentami z chorobami zagrażającymi życiu. W większości 
prowadzonych badań pielęgniarki deklarowały, że nie są odpowiednio przygoto-
wane do udzielania wsparcia duchowego pacjentom. Wyróżniono czynniki, które 
sprzyjają udzielaniu opieki duchowej przez pielęgniarki. Należały do nich: poziom 
edukacji w zakresie nawiązywania kontaktu z pacjentem, świadomość własnej du-
chowości i umiejętność odczytywania potrzeb pacjentów. Profesjonaliści zajmujący 
się zdrowiem powinni wspierać duchowo pacjentów przez szanowanie ich religij-
nych przekonań i potrzeb duchowych, zapewnić opiekę duchową i wzmacniać 
opiekę ze strony rodziny i przyjaciół, udzielać informacji, okazywać empatię, wyro-
zumiałość oraz zainteresowanie ich problemami. 
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Według Rogersa (1959) pomagający powinien spełniać następujące wa-
runki: po pierwsze, darzyć klienta bezwarunkową akceptacją, bez względu na to, 
kim jest, co mówi lub co robi. Po drugie, w kontakcie z klientem pomagający 
winien być spójny i autentyczny. Po trzecie, w komunikacji z klientem być empa-
tyczny, starać się rozumieć klienta z jego perspektywy. 

Lekarz wzmacnia, gdy oferuje właściwe aktualnie zalecane leczenie (90%), 
wie wszystko, co można wiedzieć o mojej chorobie (87%), zapewnia, że ból będzie 
leczony (87%), od czasu do czasu wykazuje poczucie humoru (80%), zaznacza, że 
będzie się starał odpowiedzieć na wszystkie moje pytania (78%). Z drugiej strony 
lekarz zmniejsza nadzieję, gdy wydaje się, że jest nerwowy i zestresowany (91%), 
najpierw rozmawia o prognozie z rodziną (87%), używa eufemizmów (82%), unika 
rozmowy o raku, a jedynie rozmawia o leczeniu (75%) (Hagerty i in., 2005). 

W odniesieniu do opieki duchowej badania ujawniły kilka interesujących 
wniosków. Rustoen i in. (1998) zwrócili uwagę na istnienie kilku rodzajów inter-
wencji, które zwiększają nadzieję u pacjentów. Są to: budowanie wiary we wła-
sne siły i zdolności, wychodzenie na przeciw samopoczuciu pacjentów, komuni-
kowanie się z innymi, umożliwianie pacjentom bycia zaangażowanym w dawanie 
opieki i zwracanie uwagi na przekonania u wartości pacjentów. 

Na podstawie wyników badań własnych odnośnie kompetencji duchowych 
pielęgniarek, van Leeuwen i Cusveller (2003) sformułowali trzy główne domeny 
kompetencji odnoszące się do: pielęgniarki (postawy i cechy osobiste, odpowie-
dzialność zawodowa, wiedza i wizja), pielęgnacji (obserwacja, ocena, diagnoza, 
coaching, informacje i porady, koordynacja, opieka i współpraca) i instytucjonal-
nego kontekstu świadczonej opieki. Kompetencje pielęgniarek, niezbędne do 
świadczenia opieki duchowej, są następujące:  

1) jest w stanie zebrać informacje na temat duchowości pacjenta i zidentyfi-
kować potrzeby pacjenta;  

2) jest w stanie rozmawiać z pacjentami i członkami zespołu, jaki rodzaj 
opieki duchowej jest zapewniony, planowany i zgłoszony;  

3) jest w stanie zapewnić opiekę duchową i ocenić opiekę duchową z pacjen-
tami i członkami zespołu;  

4) jest w stanie kierować się własnymi wartościami, przekonaniami i uczuciami 
w swoich profesjonalnych relacjach z pacjentami różnych wyznań i religii;  

5) jest w stanie zająć się tematem duchowości z pacjentami z różnych kultur 
w opiekuńczy sposób oraz  

6) jest w stanie przyczynić się do zapewnienia jakości i ekspertyzy w zakresie 
poprawy opieki w duchowej w instytucji (van Leeuwen, Cusveller, 2003). 
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Central Bank of Chile –  
organizational structure, economic tools and monetary policy goals 

 

The Central Bank of Chile was created by Decree Law 486, of 22 August 1925, 
under the government of President Arturo Alessandri Palma. This initiative 
arose as one of four projects presented that year by the Kemmerer mission. 
That mission, which was hired by the government of the time to restructure 
Chile’s monetary and financial system, was headed by Edwin Walter 
Kemmerer, professor of economics at the University of Princeton. The projects 
included the monetary law, which sought to stabilize the value of Chile’s cur-
rency and the gold standard as the basis of the country’s monetary unit, the 
creation of the Central Bank of Chile, the passing of the general banking law 
and the general budget law. Since 10 October 1989, the Central Bank of Chile 
is an autonomous entity of technical nature, and has as its purposes to look 
after the stability of the currency, that is, to keep inflation low and stable over 
time. The Bank must also promote the stability and efficacy of the financial 
system and the normal functioning of internal and external payment systems, 
to generate a predictable environment for decision making of economic 
agents contributing to reduce the ups and downs of the economic cycles, thus 
providing a solid basis for the country´s permanent growth. For these pur-
poses, the powers of the Bank include that of regulating the amount of cur-
rency and credit in circulation in order to provide an adequate stock of money 
for individuals, firms and institutions and thus assure their transactions. Dur-
ing the last decade of the 20th century South America countries underwent 
the process of disinflation and reestablishment of confidence in their own cur-
rencies. Most of them adopted the strategy of inflation target. The economy 
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of the continent is involved in the globalization processes through export of 
raw materials and food, as well as through capital flows what determines the 
fact that the inflation and interest rates are shaped not only by the internal 
factors. The purpose of the research (in this case, Chile) is to answer the ques-
tion whether the decisions concerning the interest rates in the monetary pol-
icies of the South America countries are connected with the monetary policy 
of key economies from outside of the region and also if it is possible to ob-
serve a common trend within the continent. 
 
Keywords: Chile; development strategy; Central Bank of Chile; monetary poli-
cies; stability of the currency; stability and efficacy of the financial system; 
regulating the amount of currency and credit; internal and external payment 
systems; process of disinflation; interest rates; financial crisis 

 
 
 

Wprowadzenie 
 
Bank Centralny Chile jest organem autonomicznym, dysponującym własnym 

majątkiem. Wypełnia wszystkie funkcje typowe dla banku emisyjnego (central-
nego). Może dokonywać operacji przy udziale publicznych i prywatnych instytu-
cji finansowych. Nie udziela im jednak jakichkolwiek gwarancji oraz nie może 
nabywać papierów wartościowych wyemitowanych przez państwo lub jego in-
stytucje. Bank centralny w żadnym wypadku nie może udzielać kredytów bezpo-
średnio lub pośrednio na finansowanie wydatków publicznych. Jedynie w przy-
padku zagrożenia wojną lub konfliktem zbrojnym może udzielić kredytów pań-
stwu oraz jego instytucjom. 

Obecnie banki centralne są instytucjami politycznymi, których głównym 
celem jest ochrona stabilności monetarnej i promowanie stabilności finansowej 

(Issues in the governance…, 2009, s. 14−37). Dostarczają podstawowe składniki 
systemom płatniczym – banknoty do użytku dla ogółu społeczeństwa oraz usługi 
rozliczeniowe banków z rachunkami w banku centralnym. W kooperacji z innymi 
władzami banki centralne odgrywają również ważną rolę w zarządzaniu i roz-
woju systemu finansowego. Banki centralne wykonują wiele innych zadań, które 
można zaliczyć do podstawowych funkcji banków centralnych w wielu krajach. 
Zaopatrują często w usługi i aktywa bankowe oraz zarządzają obsługą długu w pań-
stwach; czasem przekazują ogólne analizy i porady związane z polityką gospo-
darczą i rozwojem. Projektowanie skutecznych metod zarządzania dla banków 
centralnych, szczególnie dla ich głównych funkcji, może być dość skompliko-
wane. Proces ten często wymaga dokonywania wyborów oraz kompromisów 
między konkurującymi celami społecznymi, gdyż bilanse i potrzebne kompro-
misy jednego państwa różnią się od drugiego (Monetary policy report, 2000). 
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Bank Chile posiada wyłączne prawo emisji banknotów i monet, jednak 
drukowanie banknotów i bicie monet może zlecić w kraju lub za granicą. Charak-
terystyka banknotów i ich zabezpieczenia są ustanowione na mocy uchwały 
Rady Banku Centralnego Chile i opublikowane w dzienniku ustaw. Bank cen-
tralny jest zobowiązany do wycofania z obiegu wszystkich banknotów w złym 
stanie. Banknoty, które zostały zniszczone, ale zachowały wyraźnie więcej niż po-
łowę ich oryginalnego tekstu, mogą być wymienione w banku na ich wartość 
nominalną. Natomiast te, które zachowały mniejszą część mogą być wymienione 
na ich wartość nominalną wówczas, gdy w wyłącznej opinii banku zostanie udo-
wodnione całkowite zniszczenie części brakujących (De Gregorio, 2001). 
 
1. Początki Banku Centralnego Chile 

 
Bank Centralny Chile utworzono 21 sierpnia 1925 r. przez przyjęcie dekretu 

na mocy ustawy nr 486, pod rządami prezydenta Arturo Alekssandri Palma. Ini-
cjatywa ta pojawiła się jako jeden z czterech projektów przedstawionych tego 
samego roku przez misję Kemmerera. Misję tę powołał rząd chilijski w trakcie 
restrukturyzacji systemu monetarnego i finansowego. Na jej czele stanął Edwin Wal-
ter Kemmerer, profesor ekonomii Uniwersytetu w Princeton. Projekty nowego 
prawa walutowego miały na celu stabilizację wartości waluty Chile, opracowanie 
„złotego standardu” opartego na krajowej jednostce monetarnej, utworzenie 
Banku Centralnego Chile oraz opracowanie i przyjęcie ogólnego prawa banko-
wego wraz z prawem ogólnego budżetu. 

Zgodnie z rozporządzeniem z mocą ustawy nr 486, utworzono komisję or-
ganizacyjną Banku Centralnego Chile, której celem było powołanie instytucji nie-
zbędnych do funkcjonowania i zarządzania bankiem centralnym. Prace przygo-
towawcze nad tworzeniem instytucji banku zakończyły się 11 stycznia 1926 r. 
Instytucja ta rozpoczęła swoją działalność z kapitałem akcyjnym równym 150 mi-
lionów pesos, z czego ok. 13% zostało wniesione przez państwo, 40% przez chi-
lijskie i zagraniczne banki komercyjne działające w Chile, a pozostałe 47% przez 
społeczeństwo poprzez subskrypcję akcji. Rada banku składała się z dziesięciu 
członków. Prezydent miał prawo mianowania prezesa i wiceprezesa banku, któ-
rymi zostali odpowiednio Ismael Tocornal y Tocornal i Francisco Garcés Gana. Do 
podstawowych cech funkcjonowania Banku Centralnego Chile można zaliczyć w tym 
czasie zdolność do wykonywania samodzielnych i niezależnych czynności. Z praw-
nego punktu widzenia oznaczało to zapewnienie tej instytucji własnego statusu 
prawnego, niezależnego od rządu. 

Mimo tego, w owym czasie Bank Centralny Chile nadal podlegał ogólnemu 
nadzorowi Inspektora Nadzoru Bankowego, organowi powołanemu na podstawie 
Generalnego Prawa Bankowego (Ley General de Bancos), którego tekst oryginalny 
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został zatwierdzony przez dekret z mocą ustawy nr 559 z 26 września 1925 r. W tym 
kontekście cele Banku Centralnego Chile były głównie natury pieniężnej. W pierw-
szej kolejności bank miał za zadanie pilnować stabilności wartości pieniądza 
Chile, w pełni wymienialnego na złoto (gold standard system), a po drugie zaj-
mował się regulowaniem ilości waluty zgodnie z potrzebami rynku walutowego. 
Bankowi centralnemu przypisano monopol na emisję i wydawanie banknotów. 
Wreszcie prawo wymagało od banku centralnego, aby stale dbał o równowar-
tość rezerw złota, która stanowiła nie mniej niż 50% wartości całkowitej emisji 
pieniądza. Gdyby spadła poniżej tego limitu, bank musiałby zapłacić grzywnę 
proporcjonalną do stanu deficytu. 
 
2. Rozwój historyczny Banku Centralnego Chile 

 
Pierwsze podstawowe prawo konstytucyjne Banku Centralnego Chile we-

szło w życie w lipcu 1953 r., kiedy to dekret z mocą ustawy (decreto con fuerza 
de ley) nr 106 został zatwierdzony i stał się drugim podstawowym prawem kon-
stytucyjnym banku. To nowe prawo traktowało bank centralny jako autono-
miczną instytucję funkcjonującą bezterminowo. Jej podstawowym celem był 
uporządkowany i stopniowy rozwój gospodarki narodowej poprzez kredyty i po-
litykę pieniężną oraz unikanie tendencji inflacyjnych. Taka polityka umożliwiała 
maksymalne wykorzystanie krajowych zasobów produkcyjnych. Na tym etapie 
bank centralny zaczął odgrywać bardziej aktywną rolę w rozwoju gospodarki na-
rodowej, z priorytetem dla pełnego zatrudnienia i zasobów produkcyjnych, nie 
pomijając jednak wyraźnych funkcji pieniężnych. W tym sensie nowy akt prawny 
dawał uprawnienia bankowi centralnemu do udzielania kredytów państwu oraz 
innym organom państwowym (Morande, 1986).  

Trzecia podstawowa część prawa konstytucyjnego banku centralnego weszła 
w życie 30 marca 1960 r. w postaci dekretu z mocą ustawy nr 247. Nowe prawo 
prowadziło do tego samego celu przypisanego bankowi centralnemu co w poprzed-
nich przepisach, ale wprowadzono kilka istotnych zmian. Między innymi zmienił się 
skład i forma powoływania członków Rady BC oraz utworzono Komitet Wykonawczy 
składający się z prezesa banku, wojewody i dyrektora generalnego, odpowiedzial-
nego za realizację porozumień zawartych przez Radę Dyrektorów i zarządzanie in-
stytucją. Bank rozszerzył swoje uprawnienia w zakresie kontroli kredytowej i ustala-
niu wymogów dotyczących rezerwy obowiązkowej oraz jej różnych form. 

Podobnie, a więc przez dekret z mocą ustawy nr 250 z 30 marca 1960 r., 
Bank Centralny Chile połączył się z zagranicznymi giełdami (Comisión de Cambios 
Internacionales), a tym samym upoważnił Komitet Wykonawczy banku do ustala-
nia ogólnych zasad handlu zagranicznego i operacji walutowych (Bosworth, Dor-
nbusch, Laban, 1994). 
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Czwarta podstawowa część prawa konstytucyjnego banku weszła w życie 
28 czerwca 1975 r. na mocy kolejnego dekretu z mocą ustawy nr 1078. Najistot-
niejsze aspekty tej ustawy zawierały następujące elementy: 

1) Rada Polityki Pieniężnej, w skład której wchodzili ministrowie, odpowie-
dzialna była za ustanawianie regulacji polityki pieniężnej, dewizowej oraz 
kredytowej, rynków kapitałowych, handlu zagranicznego i celnego zgod-
nie z zasadami ustalonymi przez władze państwowe; 

2) Bank Centralny Chile stał się autonomiczną instytucją prawa publicznego, 
który może wykonywać jedynie te operacje, na które dostał wyraźnie upo-
ważnienie, ale które nie są częścią administracji państwowej, jak w przy-
padku wszystkich spraw nieobjętych jej podstawowymi prawami konsty-
tucyjnymi. Bank i jego pracownicy mogli być zarządzani na podstawie in-
dywidualnego sektora regulacji; 

3) w celu zapewnienia prawidłowego i stopniowego rozwoju gospodarki 
narodowej, Bank Centralny Chile wykorzystywał środki polityczne doty-
czące polityki pieniężnej, kredytowej, rynków kapitałowych, handlu zagra-
nicznego i walutowego, oszczędności i innych czynności, o których mowa 
w prawie. 

 
Podsumowując, podstawowe prawo konstytucyjne zostało zmienione 27 grud-

nia 1979 r. przez art 27, DL nr 3001. Zmiana mówiła o tym, że bank centralny w żad-
nym przypadku nie będzie miał możliwości nabywania dla siebie weksli z Gene-
ralnego Skarbu Państwa lub innych papierów wartościowych wystawionych bez-
pośrednio przez państwo i nie będzie mógł udzielić kredytu bezpośrednio orga-
nizacjom lub spółkom z sektora prywatnego, a także publicznego, z wyjątkiem 
instytucji finansowych. 
 
3. Nowe ramy instytucjonalne Banku Centralnego Chile 

 
Głębokie polityczne i gospodarcze zmiany strukturalne, które nastąpiły od 

momentu, gdy bank centralny został utworzony zarówno w Chile, jak i w innych 
krajach, zauważa się większą niezależność i skuteczność banku centralnego, szcze-
gólnie w ostatnich latach. Konieczność utworzenia samodzielnego banku central-
nego miała wpływ na stabilność polityki pieniężnej i zagranicznej wymiany, które 
są bardziej niezależne od wpływów politycznych cykli. Niezależność tej instytucji 
musi być brana pod uwagę w ogólnych kierunkach polityki gospodarczej, przez co 
bardziej nadaje się do koordynacji i wymiany informacji z organami zajmującymi 
się władzą wykonawczą (Bernanke, Laubach, Mishkin, Posen, 1999). 

W związku z tym art. 97 rozdziału XII obecnej Konstytucji Chile przyznaje ban-
kowi centralnemu autonomię. W tym samym artykule prawo określa Bank Centralny 
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jako organ posiadający kapitał, o charakterze technicznym, którego skład, organiza-
cja, funkcje i atrybuty powinny być określane za pomocą prawa konstytucyjnego. 

Jednak ustawodawcy ustalili również konstytucyjne zasady zawarte w art. 98 
konstytucji, że instytucja ta może dotyczyć jedynie publicznych i prywatnych insty-
tucji finansowych. Bank centralny nie może gwarantować ani nabywać papierów 
wartościowych wydanych przez państwo, jego jednostki lub spółki, nie może bezpo-
średnio lub pośrednio finansować żadnych wydatków publicznych lub pożyczek, 
z wyjątkiem zewnętrznych wojen lub innych zagrożeń, które muszą być tak zakwali-

fikowane przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego (Marshall, 1999, s. 5−22). 
W związku z powyższym 10 października 1989 r. wszedł w życie tekst 

prawa konstytucyjnego Banku Centralnego Chile. Zasadniczo, wraz z potwierdze-
niem niezależności banku w zakresie technicznym i finansowym, prawo to okre-
śla także zadania realizowane przez tę instytucję, tj. zapewnienie stabilności 
wartości waluty krajowej w celu normalnego funkcjonowania płatności krajowych i 
zagranicznych. Aby osiągnąć te cele, konieczna jest odpowiednia równowaga 
makroekonomiczna, która musi być utrzymywana dzięki odpowiedniej polityce. 

Jeśli chodzi o charakter techniczny, niezależność banku centralnego odno-
siła się przede wszystkim do jego zdolności stworzenia własnych umów i wła-
snych decyzji technicznych przy wykonywaniu swoich zadań. Podobnie z punktu 
widzenia wymiaru sprawiedliwości, bank centralny jest niezależny, ponieważ 
przyznano mu prawa dotyczące kapitału własnego, którym można zarządzać w spo-
sób niezależny od władzy wykonawczej. 

W wyniku autonomii przyznanej i zagwarantowanej przez prawo, Bank Cen-
tralny Chile nie podlega nadzorowi Generalnego Kontrolera Republiki, ani Nad-
zorowi Banków i Instytucji Finansowych. Nie stanowi części administracji pań-
stwowej i jest regulowany wyłącznie przez własne przepisy znajdujące się w jej 
prawie konstytucyjnym oraz w niektórych szczególnych klauzulach zawartych w ogól-
nym prawie bankowym, a także korzysta z jedynego wydziału administracyjnego, 
który zajmuje się interpretacją swoich decyzji, rozporządzeń, zarządzeń lub in-
strukcji, mimo prawnego przymiotu organów sądowych. 

 
4. Cele Banku Centralnego Chile 
 
4.1. Stabilność waluty 

 
Podstawowe prawo konstytucyjne stanowi w art. 3, że jednym z podsta-

wowych celów tej instytucji jest zwrócenie uwagi na stabilność waluty Chile. 
Oznacza to uniknięcie zmniejszenia wartości pieniądza w związku z inflacją ce-
nową. Bank centralny jest odpowiedzialny za to i musi zagwarantować, że infla-

cja pozostaje na niskim i stabilnym poziomie (Taylor, 2001, s. 263−267). 
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Znaczenie zapewnienia stabilności waluty kraju leży w ukrytym koszcie in-
flacji. Z jednej strony wyższa inflacja wykazuje tendencję do wypaczenia systemu 
cen w gospodarce i na skutek informacji, że ceny świadczenia rosną, nie pozwala 
to na efektywną alokację zasobów. Z drugiej strony, inflacja zwykle dotyka bo-
gatszą część społeczeństwa, jednak biedniejsze grupy również odczuwają jej 
skutki. Tak więc wyższa inflacja negatywnie wpływa na poziom aktywności go-
spodarczej i dobrobytu ludności. 

Aby ograniczyć inflację, bank centralny angażuje się w regulowanie ilości pie-
niądza i kredytu w obiegu oraz zatwierdzanie reguł w sferze monetarnej. Wynika to 
z faktu, że występuje bezpośredni związek między podażą pieniądza a cenami w dłu-
gim okresie. Tak więc stosowanie surowej i uporządkowanej kontroli nad ilością pie-
niądza stanowi jedyną formę zapewnienia niskiej i stabilnej inflacji w czasie. 

Z doświadczenia krajów rozwijających się wiadomo, że jedną z podstawo-
wych przyczyn inflacji jest finansowanie wydatków publicznych przez bank centralny 
(Allen, Yago, 2010). Konstytucja Chile z 1980 r. wyraźnie tego zabrania. Podobnie 
podstawowe prawa konstytucyjne banku centralnego ustalają, że w żadnym wy-
padku bank centralny nie może stanowić gwarancji bankowych lub nabywać papie-
rów wartościowych emitowanych przez państwo, jego jednostki lub spółki. 
 
4.2. Prawidłowe funkcjonowanie płatności krajowych 

 
Artykuł 3 podstawowego prawa konstytucyjnego Banku Centralnego Chile 

mówi o drugim podstawowym celu banku, który ma za zadanie zapewnienie 
normalnego funkcjonowania płatności krajowych. Krajowy system płatności od-
nosi się do określonych instytucji i instrumentów, które ułatwiają realizację 
transakcji w gospodarce. Na ogół obejmuje transakcje w walucie krajowej i de-
pozyty na żądanie w bankach komercyjnych. Są to instrumenty najczęściej uży-
wane w transakcjach przeprowadzanych przez podmioty gospodarcze. Luka w ich 
normalnym funkcjonowaniu wpływa na cały system płatności i powoduje realne 
zagrożenie dla gospodarki. 

Należy zwrócić uwagę, że depozyty stanowią część systemu płatności, który jest 
bezpośrednio związany z systemem finansowym. W istocie jedną z podstawowych 
funkcji systemu bankowego jest zapewnienie gospodarce środków płatniczych. 

Zapewnienie normalnego funkcjonowania płatności krajowych jest ściśle 
związane z celem inflacyjnym, ponieważ jeśli waluta traci swoją wartość bardzo 
szybko (wysoka inflacja), ceny krajowe przestają być aktualne i następuje uszko-
dzenie systemu płatności. Jednak czuwanie nad systemem płatności nie wynika 
jedynie z jego negatywnych skutków ewentualnej awarii wytworzonej w gospo-
darce, ale również z jego wewnętrznej niestabilności. W rezultacie banki inwe-
stujące środki z depozytów płatnych na żądanie w mniej płynne aktywa (jeśli 
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wszystkie te depozyty miałyby zostać wycofane jednocześnie) borykałyby się 
wtedy z problemem płynności. Jeżeli taka sytuacja stałaby się regułą, prowadzi-
łoby to do nieufności w stosunku do całego systemu finansowego i negatywnie 
wpłynęło na ogólną działalność gospodarczą, co mogłoby okazać się wstępnym 
problemem z płynnością i wypłacalnością całego systemu bankowego. 

Aby tego uniknąć, podstawowe prawo konstytucyjne banku centralnego 
stanowi, że instytucja ta jest „pożyczkodawcą ostatniej instancji”, czyli dostawcą 
płynności do tych instytucji, które zmagają się z tymczasowym problemem prze-
pływu środków pieniężnych. Ponadto ma kompetencje regulacyjne w systemie 
finansowym, głównie (choć nie wyłącznie) związane z systemem płatności ta-
kim, jak stopy rezerw obowiązkowych dla depozytów bankowych. 

Wreszcie ogólne zasady prawa bankowego mówią, że w przypadku instytucji, 
które były zmuszone do poddania się w stan likwidacji, depozyty płatne na żądanie 
będą wypłacane z zasobów, które można znaleźć w gotówce złożonej w banku cen-
tralnym lub z rezerw technicznych. Tak więc płatność depozytów jest dokonywana 
niezwłocznie po uzyskaniu statusu banku w likwidacji. Zatem rolą banku centralnego 
jest utrzymanie funkcjonowania systemu płatniczego przez zapewnienie mu środków 
niezbędnych do wypełnienia zobowiązań instytucji, w których pojawiają się problemy. 
 
4.3. Prawidłowe funkcjonowanie płatności zewnętrznych 

 
Artykuł 3 prawa konstytucyjnego mówi ponadto, że Bank Centralny Chile 

musi zapewnić prawidłowe funkcjonowanie zewnętrznych płatności. Płatności 
zewnętrzne odnoszą się do określonych transakcji, które mieszkańcy jednego 
kraju przeprowadzają w innym, gdzie nie mieszkają, i które są zarejestrowane w bi-
lansie płatniczym. Tak więc zapewnienie ich normalnego funkcjonowania ozna-
cza uniknięcie kryzysu w bilansie płatniczym, który może przerwać te transakcje 
(Gallego, Hernández, Schmidt-Hebbel, 2002). 

Prawidłowe funkcjonowanie zewnętrznych płatności ma zasadnicze znaczenie 
dla gospodarki otwartej na handel międzynarodowy, jaką ma Chile. Znaczna część 
produkcji krajowej jest eksportowana, a znaczna część nakładów kapitału i towarów 
potrzebnych do produkcji krajowej jest importowana z innych krajów. Jeżeli pojawiłby 
się problem finansowania tych transakcji, to sytuacja ta poważnie wpłynęłaby na pra-
widłowe funkcjonowanie krajowej gospodarki. Aby uniknąć takich sytuacji, prawo 
upoważnia bank centralny do określenia polityki zagranicznej Chile. Dziś oznacza to, 
że rynek ustala referencyjny kurs wymiany w ramach wolnej wymiany rynkowej, na-
tomiast bank centralny jest uprawniony do udziału w tym rynku w wyjątkowych oko-
licznościach, tj. musi publicznie poinformować i uzasadnić swe działania. 

Podobnie podstawowe prawo konstytucyjne stanowi, że optymalnym sce-
nariuszem jest wolne od ograniczeń dewizowych funkcjonowanie gospodarki 
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otwartej. Niemniej bank centralny jest uprawniony do ustanowienia czasowych 
ograniczeń. Odnotowano pełną swobodę operacji walutowych i międzynarodo-
wych przepływów kapitału od września 1999 r., kiedy ostatnie ograniczenia dewi-
zowe zostały zniesione. 

 
5. Polityka Banku Centralnego 
 
5.1. Polityka pieniężna  

 
Ceny odgrywają istotną rolę w odpowiednim funkcjonowaniu każdej go-

spodarki. Aby zachować tę rolę, polityka pieniężna banku centralnego musi 

chronić wartość waluty kraju − peso, przez utrzymanie niskiej inflacji i stabilnego 
poziomu cen. Cel utrzymania niskiej i stabilnej inflacji, w praktyce, nie jest tylko 
kaprysem prawa, ale raczej służy szerszym celom ruchomej gospodarki krajowej 
na drodze trwałego wzrostu, pełnego zatrudnienia i, ogólnie, postępu i dobro-
bytu ludności. W rzeczywistości bank centralny dąży w największym stopniu do 
wzrostu gospodarczego i postępu w promowaniu zaufania w przyszłości, co z ko-
lei wiąże się z definicją stabilności cen. Sprzyja to oszczędnościom, inwestycjom 
i wzrostowi wydajności, które są istotnymi elementami służącymi wzrostowi go-
spodarczemu. Niska, stabilna inflacja jest ponadto korzystna z punktu widzenia 
dystrybucji, ponieważ sprzyja wzrostowi zatrudnienia i chroni dochody najbar-
dziej bezbronnych grup społecznych. 

Polityka pieniężna nie może wpływać w inny sposób na długoterminowy 
wzrost gospodarczy niż przez stabilność cen. Wpływ polityki pieniężnej na ak-
tywność gospodarczą i zatrudnienie w krótkim i średnim okresie wynikają z róż-
nych kanałów, po których zmiany w polityce pieniężnej faktycznie wpływają na 
inflację. Z tego powodu polityka pieniężna obrała ścieżkę, która zresztą zacho-
wuje stabilność cen i stara się uniknąć skrajnych zmian w ogólnych wydatkach 
lub popycie krajowym. Czynniki te mogłyby bowiem doprowadzić do niepo-
trzebnego ryzyka na rynkach finansowych i trudnych sytuacji w warunkach kry-
zysu i bezrobocia. W tym sensie głównym zadaniem polityki pieniężnej Banku 
Centralnego Chile jest stabilność cen w czasie, biorąc pod uwagę skutki tej poli-
tyki na działalność gospodarczą i zatrudnienie w perspektywie krótko- i średnio-

terminowej (Massad, 1998, s. 7−27). 
Bank centralny stosuje do utrzymania stabilności cen pojęcia „sterowania 

inflacyjnego BOŚ”. Chociaż starsze systemy kierowania inflacją można zdefinio-
wać w sposób dość elastyczny, to jednak system ten musi zawierać kilka istotnych 
składników. Przede wszystkim należy ustanowić wysokość docelowej inflacji w okre-
ślonym czasie lub horyzont czasowy. Po drugie, cel inflacyjny ma pierwszeństwo 
przed wszelkimi innymi celami politycznymi, które mógłby wejść w konflikt z inflacją 
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w określonym horyzoncie czasowym. Po trzecie, bank centralny musi mieć nieza-
leżność niezbędną do korzystania z jego instrumentów, więc może zastosować 
wszystkie instrumenty swojej polityki pieniężnej, aby uniknąć wszelkich przewi-
dywalnych różnic między szacowaną inflacją a celem inflacyjnym. Po czwarte, 
bank centralny musi mieć techniczne możliwości wykorzystania uzasadnionych 
empiryczne modeli do przewidywania inflacji. Dziś Bank Centralny Chile spełnia 
wszystkie te wymagania. 

Od 2007 r. wyraźnym celem Banku Centralnego Chile jest utrzymanie rocz-
nego inflacyjnego wskaźnika cen konsumpcyjnych (CPI) na poziomie około 3%, 
w większości przypadków w zakresie tolerancji plus lub minus jeden punkt pro-
centowy. Cel ten powinien zostać osiągnięty na stałe w średnim okresie dwóch 
lat. Bank centralny obawia się nie tylko scenariusza, w którym inflacja przekroczy 
cel w odpowiednim horyzoncie, ale także scenariusza, w którym umieści się zbyt 
nisko. Centralny Bank Chile nie dąży do poziomu inflacji poniżej określonego za-
kresu ze względu na ryzyko inflacji, które może być bardzo kosztowne w zakresie 
zatrudnienia i produkcji. Ponadto horyzont jest zgodny z okresem, w którym po-
lityka pieniężna osiąga swój maksymalny efekt, a zatem takim, w którym polityka 
pieniężna może mieć największą kontrolę nad inflacją (Morandé, 2002). 

Główną zaletą tego systemu jest to, że jednocześnie ogranicza swobodę 
decyzyjną władz monetarnych i umożliwia realizację polityki stabilizacji. System 
kierowania inflacją ustala konkretne cele, natomiast bank centralny korzysta z in-
strumentów i polityki niezbędnych do osiągnięcia tego zamierzenia. Komunika-
cja ze społeczeństwem jest zoptymalizowana przy użyciu prostych, łatwo zrozu-
miałych wskaźników i może silnie wpływać na oczekiwania inflacyjne. Polityka pie-
niężna może również odgrywać rolę w stabilizacji wyjścia w krótkim okresie, o ile 
jest zgodna z realizacją celu inflacyjnego w średnim okresie. 
 
5.2. Wpływ polityki pieniężnej na kurs walutowy  

 
Od września 1999 r. w Chile obowiązuje płynny kurs wymiany walut, co eli-

minuje możliwe źródła niespójności w zakresie projektowania systemu polityki 

(Taylor, 1995, s. 13−47). Jedyne zaangażowanie banku centralnego wynika z chęci 
utrzymania inflacji na odpowiednim poziomie. Elastyczne podejście do ryzyka 
kursowego koncentruje wysiłki banku centralnego na celu inflacyjnym, który 
staje się zasadniczy dla gospodarki. Ponadto płynny kurs wymiany przewiduje 
elastyczność gospodarki potrzebną do radzenia sobie z problemami zewnętrz-
nymi, ułatwiając w ten sposób eliminację tych problemów, które inaczej mo-
głyby stać się bardziej skomplikowane. 

Zagraniczna elastyczność wymiany nie oznacza jednak, że Bank Centralny Chile 
nie może interweniować na rynku. W wyjątkowych okolicznościach jest to możliwe, 
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jeżeli uzna, że waluta odchyla się zbyt daleko od jej wartości równowagi i może spo-
wodować poważne konsekwencje w przyszłości. Jednak forma tych interwencji jest 
przejrzysta, dobrze uzasadniona, jej środki zawierają jednoznaczną definicję termi-
nów i kwot, jak również jasne wyjaśnienie przyczyn tych nadzwyczajnych działań. 
 

5.3. Polityka finansowa 
 

Stabilna gospodarka, która cieszy się trwałym wzrostem, wymaga solid-
nego i bezpiecznego sektora bankowego, który może przeznaczyć środki poprzez 
skuteczne połączenie ryzyka i zysku, a tym samym zapewnić funkcjonowanie sys-
temu płatności. Bank centralny jest pożyczkodawcą ostatniej instancji, toteż za-
pewnia płynność instytucjom, które zmagają się z przejściowymi trudnościami 
przepływów pieniężnych. Bank centralny ma także pewien organ regulacyjny, 
kontrolujący wypłaty odsetek z rachunków i wskaźników kredytowych. 

Bank centralny bezpośrednio przyczynia się także do uzupełniania i pogłębie-
nia rynków. Emisji instrumentów indeksowanych służących zmianom kursu waluto-
wego towarzyszy pokrycie tego ryzyka na rynku. Weksle płatne, wymienne na we-
ksle zerokuponowe, spełniają zapotrzebowanie na instrumenty krótkoterminowe, 
jak również przyczyniają się do budowania krzywej dochodowości instrumentów 
zerokuponowych, które służą jako oś dla funkcjonowania rynku instrumentów po-
chodnych. Dla bardziej efektywnego rozwoju rynku walutowego, bank jest również 
upoważniony do udzielania pożyczek międzybankowych i zawierania porozumień 
między instytucjami finansowymi w walutach obcych. 

Obecnie banki stawiają czoło ryzyku i odpowiednio kontrolują jego po-
ziom. Bank centralny stopniowo wprowadził istotną poprawę przepisów regulu-
jących dopasowania aktywów i pasywów w walutach obcych, terminów zapa-
dalności i stóp procentowych. 

Dojrzałość chilijskiej gospodarki wraz z przyjęciem płynnego kursu waluto-
wego pozwala obecnie na pełną mobilność kapitału, z pełnym zniesieniem kon-
troli i ograniczenia dla zagranicznych przepływów kapitałowych. Niemniej bank 
centralny uczestniczy w regulacji bankowości inwestycyjnej za granicą, zarówno w sfe-
rze wymiany zagranicznej, jak i w zakresie regulacji finansowych w celu ochrony 
interesów deponentów, w takich operacjach, jak zakup akcji i tworzenie podmio-
tów zależnych oraz spółek. W przypadku kredytów międzynarodowych bank cen-
tralny ma swoje uprawnienia oraz podział zadań z prezesami banków, w celu usta-
lenia wymogów kapitałowych i rezerw na tego rodzaju działalności. 

 

6. Mechanizmy działania polityki pieniężnej 
 

Istnieje kilka mechanizmów utworzonych w celu zapewnienia, że konkretne 
działania polityczne (odzwierciedlone w zmianie stopy procentowej) mogą mieć 
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wpływ na inflację i działalność. Bardziej restrykcyjne podejście do polityki pienięż-
nej (odzwierciedlenie we wzroście stopy procentowej) prowadzi do niższych wy-
datków na inwestycje i konsumpcję, i w ten sposób wpływa na różnice między 
zagregowanym popytem a potencjalną produkcją, a ostatecznie inflacją. Ponadto 
wzrost stopy procentowej może również wpływać na kurs walutowy (przez co peso 
jest bardziej atrakcyjne), co ostatecznie powoduje spadek inflacji w przypadku 
towarów importowanych, jak również wpływa na popyt zewnętrzny i wyjście z luki 
popytowej. Możliwe, że wpływ może mieć również podaż kredytów w sektorze 
bankowym, co jest szczególnie istotne dla tych przedsiębiorstw, dla których do-
stęp do innych źródeł finansowania został ograniczony. Wreszcie działania w ra-
mach polityki pieniężnej wpływają na oczekiwania podmiotów gospodarczych, 
które muszą być uwzględnione przy podejmowaniu decyzji dotyczących kon-
sumpcji lub inwestycji (Delano, Valdés, 1998). 

Polityka pieniężna opiera się na spodziewanym wzroście inflacji w okresie 
ok. dwóch lat, a niekoniecznie w bieżącym zachowaniu. Tak więc, nawet jeśli 
inflacja znajduje się w pobliżu lub nawet na poziomie 3% w danym momencie, 
może zdarzyć się, że bank centralny będzie zmuszony do podjęcia działań zapo-
biegawczych w celu uniknięcia przyszłych odchyleń od celu inflacyjnego. W tym 
samym czasie pojedyncze ruchy inflacji poza zakres tolerancji nie muszą wyma-
gać działań politycznych, jeżeli istnieje uzasadnione domniemanie, że ruchy te 
dotyczą krótkiego czasu i nie przynoszą ryzyka inflacji. 
 
6.1. Charakterystyka prowadzonej polityki pieniężnej 

 
Przejrzystość odgrywa kluczową rolę w prowadzeniu polityki banku cen-

tralnego. Bank centralny nie jest odizolowany od reszty społeczeństwa i ponosi 
ogromną odpowiedzialność polityczną. O swoich działaniach informuje zarówno 
prezydenta Chile, jak i senat. W tym sensie posiedzenia Rady z senacką komisją 
finansów mają fundamentalne znaczenie dla informowania społeczeństwa i za-
angażowania w debaty dotyczące polityki makroekonomicznej i jej prowadzenia, 
jak również zapewnienia, że bank centralny zbiera opinie i poglądy na temat po-
dejmowanych działań (Bernanke, 2015). 

Decyzje polityczne podejmuje się na comiesięcznych posiedzeniach, które są 
publicznie ogłaszane z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem. Nie wyklucza to, w ra-
zie potrzeby, podjęcia decyzji politycznych na specjalnych posiedzeniach. Decyzje 
polityczne są podejmowane na podstawie głosowania obecnych na posiedzeniu 
członków Rady BC, z prezesem banku centralnego, uprawnionego do oddania de-
cydującego głosu w przypadku remisu. Minister finansów może uczestniczyć w po-
siedzeniach Banku Centralnego Chile, ma prawo głosu w dyskusjach, a także moż-
liwość wstrzymania na okres do 15 dni realizacji każdej z uchwał, o ile nie została 
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przyjęta jednomyślnie przez członków rady. Po upływie tego terminu, pod warun-
kiem, że większość członków rady pozostanie za, decyzja rady wchodzi w życie z mo-
mentem publikacji uchwały w dzienniku urzędowym (Diario Oficial). 

Protokoły z tych posiedzeń są udostępniane publicznie na pięć dni robo-
czych banku, przed następnym zgromadzeniem Rady Polityki Pieniężnej lub pięt-
nastego dnia po odpowiedniej sesji, jeśli piętnaście dni nie upłynęło od ostatniej 
sesji Rady Polityki Pieniężnej. Dokument ten raportuje głos każdego z członków 
Rady Banku w sprawie uchwał w trakcie sesji (Monetary policy…, 2000). 

Innym ważnym elementem przejrzystości polityki banku centralnego jest 
publikacja Raportu Rady Polityki Pieniężnej począwszy od maja 2000 r. i Raportu 
Stabilności Finansowej od 2004 r. Raport Rady Polityki Pieniężnej (Informe de 

Política Monetaria − IPoM), który jest publikowany co cztery miesiące, prezen-
tuje ostatnie zmiany w inflacji, podstawowy scenariusz z jasnymi prognozami dla 
przyszłej inflacji (i wzrostu) oraz postanowienia w sprawie ryzyka, które Rada 
Banku Centralnego Chile postrzega jako potencjalnie wpływające na podsta-
wowy scenariusz w horyzoncie najbliższych dwóch lat. Ten wysoki stopień przej-
rzystości umożliwia skupienie się na prognozach inflacji, która jest pośrednim 
celem samym w sobie. Ponieważ prognozy są skontrastowane z oczekiwaniami 
rynku, wiarygodność zaczyna bardziej zależeć od tego, czy bank centralny rea-
guje we właściwym czasie i w odpowiedni sposób na zmianę prognoz inflacji niż 
od tego, czy określony jej poziom zostanie osiągnięty w danym dniu (Morandé, 
Schmidt-Hebbel, 2000). 

Raport Stabilności Finansowej (Informe de Estabilidad Financiera − IEF) 
jest półroczną publikacją, która stanowi analizę otoczenia makroekonomicznego 
i finansowego w Chile i zagranicą, ponieważ odnosi się do stabilności systemu 
finansowego. IEF obejmuje analizę rozwoju zdolności kredytowych i płatniczych 
podmiotów posiadających kredyt, sytuacji niebankowych pośredników finanso-
wych oraz wpływa na alternatywne scenariusze makroekonomiczne systemu 
bankowego i międzynarodową pozycję finansową gospodarki narodowej. 
 
6.2. Cele operacyjne polityki pieniężnej 

 
Średniookresowy cel operacyjny jest definiowany w kategoriach zmiany in-

deksu cen konsumpcyjnych (ang. consumer price index − CPI). Wskaźnik ten może 
jednak stanowić stosunkowo wysoki stopień wahań z miesiąca na miesiąc w wyniku 
zmiany cen paliw czy towarów szybko psujących się. Dlatego, aby interpretować 
okresowe i krótkie informacje na temat cen na czas określony (do dwóch mie-
sięcy), bank centralny interpretuje tzw. zmianę bazowego CPI (wskaźnika całko-
witego z wyłączeniem owoców, warzyw i paliw) na podstawie danych dostarczo-
nych przez Krajowe Biuro Statystyki (INE). 



Zbigniew Klimiuk 

248 

Bank centralny realizuje politykę pieniężną przez określenie docelowego 
poziomu nominalnych stóp procentowych na rynku międzybankowym, który jest 

znany jako stopa polityki pieniężnej (hiszp. tasa de política monetaria − TPM). Aby 
być pewnym, że stawki międzybankowe znajdują się na pożądanym poziomie, 
bank centralny musi regulować płynność finansową (lub rezerwy) za pomocą róż-
nych instrumentów, tj. operacje otwartego rynku, zakup i sprzedaż krótkotermi-
nowych papierów dłużnych i depozytów oraz linii kredytowych. Narzędzia te obej-
mują również rezerwy na depozyty bankowe, chociaż w praktyce bank centralny 
nie używa tego jako aktywnego instrumentu polityki pieniężnej (Wild, 2016). 

Operacje otwartego rynku odbywają się głównie przez regularne emisje we-
ksli wystawionych przez bank centralny. Banki i instytucje finansowe, towarzystwa 
funduszy emerytalnych, firmy ubezpieczeniowe i fundusze inwestycyjne mogą 
brać udział w tych aukcjach. Skrypty aukcji odbywają się w formie jednej ceny na 
aukcji, czyli odcięcia stawki, która ma zastosowanie do wszystkich wygranych w licy-
tacji, to tzw. system typu holenderskiego. Powyższe rozwiązanie sprzyja konkuren-
cji między uczestnikami licytacji i skłania do refleksji nad bardziej odpowiednimi 
zamierzeniami w stosunku do warunków panujących na rynku. W przypadku od-
chyleń (średniej) stopy międzybankowej od pożądanego kursu polityki (na przy-
kład ze względu na niższy poziom płynności niż wymagany), płynność jest osiągana 
przez zmniejszenie stopy międzybankowej, co sprawia, że zbiegają się ku TPM. Ogól-
nie rzecz biorąc, płynność jest wprowadzana dzięki zakupowi weksli przez bank 
centralny za pomocą klauzuli odkupienia (repo) z dnia na dzień. W odwrotnej sy-
tuacji, gdy występuje nadwyżka płynności i kursu międzybankowego, okresowe 
przekroczenia eliminuje się, wycofując ze sprzedaży krótkiej papiery na czas okre-
ślony. Te ostatnie działania mają formę „zdematerializowanych” dokumentów 
(czyli dokumenty nie są fizycznie wydane). 

Innymi narzędziami, którymi dysponuje bank centralny są linie kredytowe 
i płynny rachunek depozytowy. Dzięki liniom kredytowym bank centralny dostar-
cza instytucjom finansowym jednodniowych pożyczek bez zabezpieczenia, o ogra-
niczonej wielkości i transzy stopy procentowej. Pozwala również instytucjom fi-
nansowym na depozyt w banku centralnym na jeden dzień, wykorzystując ich 
czasowe nadwyżki płynności przy minimalnej stopie zwrotu. Aby odpowiednio 
regulować płynność systemu finansowego, bank centralny przygotowuje pro-
gram przepływów pieniężnych obejmujący okres, w którym mierzona jest re-
zerwa obowiązkowa. Opracowanie planu przepływów pieniężnych, zarówno w za-
kresie podaży, jak i popytu na rezerwy bankowe, czyli banknoty i monety w mocy 
banków, i sprawdzanie sald rachunków bankowych w banku centralnym, są prze-
widywane. Popyt jest pochodną, i w zasadzie zależy od stopy rezerw i trendów 
przewidzianych na żądanie oraz okresu zapadalności depozytów. Utrzymywanie 
rezerw bankowych zależy od zachowania waluty w rękach publicznych oraz innych 
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źródeł ekspansji monetarnej, które są coraz bardziej samodzielne i wymagają 
swoich własnych prognoz. Działania te obejmują operacje finansowe państwa z po-
lityką pieniężną wpływu (Landerretche, Morandé, Schmidt-Hebbel, 2000). 

Jednorazowo popyt i podaż na rezerwy bankowe są ustalane, a kwoty we-
ksli wystawianych na aukcji przez bank centralny, są określone. Kalendarz aukcji 
jest podany do publicznej wiadomości na dzień przed rozpoczęciem nowego 
okresu rezerw. 

 
7. Struktura instytucjonalna 

 
Obecna struktura instytucjonalna Banku Centralnego Chile została określona 

nie tylko przez modyfikacje podstawowego prawa konstytucyjnego, ale także 
przez zmiany w krajowym i międzynarodowym środowisku. Zmiany te wynikają 
z umiędzynarodowienia gospodarki światowej, handlu i finansowej integracji 
chilijskiej gospodarki z resztą świata, jak również z innowacji technologicznych, 
głównie w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacji (Chapman, Gar-
ratt, Hendry, McCormack, McMahon, 2017). 

Również nowa ustawa zasadnicza przyniosła znaczące zmiany w funkcji banku 
centralnego, która ograniczyła zasadniczo kontrolę i regulację na rzecz ogólnego 
nadzoru i rozwoju polityki. Z tego powodu niezależność banku centralnego miała 
również skutki w zakresie własnego zarządzania wewnętrznego i administracji. To 
właśnie z powodu ukrytych zobowiązań wobec społeczeństwa, które wymagają 
odpowiedzialnego zarządzania zasobami ludzkimi i materialnymi, niezbędne jest 
ustanowienie wysokich standardów i wymagań w zakresie wydajności i produk-
tywności. Proces ten przyniósł ze sobą bardziej elastyczne struktury organiza-
cyjne, poziomą organizację, stopniową decentralizację w podejmowaniu decyzji, 
zastosowanie nowych strategii zarządzania i integracji nowych technologii. 

 
8. Funkcje Banku Centralnego Chile 

 
Aby osiągnąć swoje cele, bank centralny realizuje szereg funkcji operacyj-

nych i atrybuty dotyczące następujących obszarów: emisja banknotów i monet, 
regulacja ilości pieniądza w obiegu i kredytu, regulacja systemu finansowego i rynku 
kapitałowego, zachowanie stabilności systemu finansowego, a więc funkcjonuje 
częściowo w roli agenta fiskalnego, wypełnia atrybuty dotyczące operacji zagra-
nicznych, walut i funkcji statystycznych (Aportela, Gallego, García, 2001). 

Poniżej opisane zostały podstawowe cechy i właściwości tych funkcji: 
1. Emisja banknotów i monet: bank centralny ma wyłączne prawo do wydawa-

nia banknotów i monet. Banknoty i monety emitowane przez bank centralny 
są jedynym, prawnie uznanym środkiem zapłaty, ciesząc się nieograniczonym 
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obrotem w całym kraju. Cechy banknotów i ich środki bezpieczeństwa są 
ustalane w drodze uchwały Rady Banku Centralnego Chile i opublikowane 
w dzienniku ustaw. Bank centralny jest zobowiązany do wycofywania z obiegu 
banknotów w złym stanie. Banknoty, które zostały zniszczone, ale ponad po-
łowa ich oryginalnego tekstu pozostaje nienaruszona, można wymieniać je w 
banku na ich wartość nominalną, podczas gdy zachowana mniejsza część 
może być wymieniona na jej równowartość, tylko na podstawie wyroku bank 
w chwili udowodnienia, że brakujące części zostały całkowicie zniszczone. 

2. Regulacja ilości pieniądza w obiegu: bank centralny może otworzyć linie kre-
dytowe, zapewnić finansowanie, dyskonta lub redyskonta weksli w walucie 
chilijskiej lub w zagranicznych walutach dla banków i przedsiębiorstw finan-
sowych; ustala rezerwy obowiązkowe w stosunku do depozytów i obowiązki 
te muszą być spełnione przez te organy. Może scedować papiery warto-
ściowe z jego portfela kredytów lub inwestycji do banków i firm finanso-
wych lub nabywać od nich papiery wartościowe w celu udzielania pożyczek. 
Bank prowadzi również operacje otwartego rynku (Calvo, Mendoza, 1999). 

3. Regulacja systemu finansowego i rynku kapitałowego: bank centralny jest 
uprawniony do regulowania depozytów publicznych w bankach lub insty-
tucjach finansowych, aby uzgodnić maksymalne stopy procentowe, które 
mogą być wypłacane przez te organy za depozyty płatne na żądanie. 
Bank centralny ustanawia przepisy i ograniczenia dotyczące banków i in-
stytucji finansowych w zakresie gwarancji i poręczeń w walutach obcych, 
reguluje funkcjonowanie organów wyrównawczych oraz systemów indek-
sowania dopuszczonych do stosowania w operacjach kredytowych z udzia-
łem chilijskiej waluty przez banki i inne instytucje finansowe. 

4. Jednostka organizacyjna, która zapewnia stabilność systemu finansowa-
nia. Atrybuty te obejmują dwa zasadnicze elementy: pierwszym jest za-
pewnienie płynności bankom i innym instytucjom finansowym w nagłych 
przypadkach i na okres nie dłuższy niż 90 dni w sytuacji, gdy owe instytucje 
nie mogą uporać się z problemem płynności. Bank centralny pełni funkcję 
pożyczkodawcy ostatniej instancji, a po drugie bank centralny przyznaje 
kredyty lub nabywa aktywa z tych jednostek, gdy umowa została sporzą-
dzona lub instytucje te zostały postawione w stan likwidacji. 

5. Decyzje w sprawach międzynarodowych: bank delegowany został do 
uczestnictwa i współdziałania z zagranicznymi lub międzynarodowymi 
instytucjami finansowymi. Sporządza wszelkiego rodzaju umowy kredy-
towe za granicą, emituje papiery wartościowe i umieszcza je za granicą. 
Zajmuje się także udzielaniem kredytów innym państwom, gdy cel tych 
kredytów jest zgodny z celami banku, zarządzeniami i rozporządzaniem 
jego rezerwami walutowymi w kraju lub za granicą. 
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6. Działania w zakresie operacji walutowych: bank centralny jest upoważniony 
do formułowania i zarządzania polityką walut obcych (Morandé, Schmidt-
Hebbel, 2000). Niemniej za politykę handlu międzynarodowego odpowiada 
prezydent, ponieważ jest realizowana przez różne ministerstwa i krajowe 
służby celne. Bank centralny jednak utrzymuje system informacji o zagranicz-
nych operacjach handlowych w odniesieniu do ich wpływu na waluty obce. 

7. Funkcja statystyczna: bank centralny musi publikować zaawansowane 
dane makroekonomiczne, w tym monetarny i zagraniczny charakter wa-
lut, bilans płatniczy oraz rachunki państwowe. 

 
9. Organizacja Banku Centralnego Chile 
 
9.1. Rada Banku Centralnego Chile 

 
Najwyższym organem Banku Centralnego Chile jest Rada Banku Central-

nego Chile, która jest odpowiedzialna za kierowanie i zarządzanie bankiem, przy 
wykorzystaniu wszystkich wydziałów i atrybutów przyznanych jej na mocy pod-
stawowych przepisów konstytucyjnych, które stanowiły podstawę do jej utwo-
rzenia. Rada składa się z pięciu członków mianowanych przez prezydenta pań-
stwa, za zgodą senatu. Okres kadencji na tym stanowisku trwa dziesięć lat, przy 
czym członkowie mogą być ponownie powołani na kolejny okres, o tym samym 
czasie trwania, jednak stanowiska są odnawiane co dwa lata (Fernández, 2000). 
Prezes rady oraz banku są powoływani przez prezydenta Chile spośród członków 
rady na pięć lat lub na okres krótszy pozostały w jej/jego kadencji jako członka 
rady. Rada sama wybiera wiceprezesa spośród swoich członków, który pozostaje 
na tym stanowisku do zakończenia jego kadencji w radzie. Zarówno prezes, jak i wi-
ceprezes może być wybrany ponownie. 

Rada może funkcjonować tylko w obecności trzech jej członków i jej pro-
jekty muszą być zatwierdzone przez większość obecnych. W przypadku równej 
liczby głosów głos decydujący należy do prezesa rady. 

Stanowisko członka rady wymaga wyłącznego poświęcenia i nie może 
być łączone z jakąkolwiek inną działalnością za wynagrodzeniem lub innymi 
korzyściami w sektorze prywatnym lub publicznym, z wyjątkiem nauczania lub 
pracy akademickiej. 

Członkowie rady mogą być odwołani przez wniesienie oskarżenia do Sądu 
Apelacyjnego w Santiago na podstawie argumentacji, że dany członek rady in-
terweniował lub głosował za uchwałami, które wpływają na operacje kredy-
towe, inwestycje lub inne formy działalności, w której ona/on lub jej/jego współ-
małżonek/współmałżonka, krewny do trzeciego stopnia lub drugiego stopnia po 
odwołaniu, mają własne interesy; lub w których członek rady był zaangażowany 
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w działalność, która obejmuje nadużywanie jej/jego uprawnień w celu uzyskania 
dla niej/niego lub osób trzecich bezpośrednich lub pośrednich korzyści. 

Podobnie prezydent republiki, za uprzednią zgodą senatu, może odwołać 
członka rady, który pełni funkcję prezesa rady i banku, po otrzymaniu uzasadnio-
nej petycji od co najmniej trzech członków, z powodu niezgodności z przyjętą 
polityką lub zasadami stosowanymi przez radę (Spyra, 2005). Ostatecznie prezy-
dent republiki, również za uprzednią zgodą senatu, jest uprawniony do odwoła-
nia każdego albo wszystkich członków rady, gdy członek rady, o którym mowa, 
głosował za projektami banku, które oznaczały poważne i oczywiste niezgodno-
ści z jego celami, oraz pod warunkiem, że działanie jest główną i bezpośrednią 
przyczyną poważnych szkód wyrządzonych gospodarki krajowej. 
 
9.2. Struktura Banku Centralnego Chile 

 
Aktualne podstawowe prawo Banku Centralnego Chile określa funkcje dy-

rektora generalnego, radcy prawnego oraz biegłego rewidenta, jak również prezesa 
i wiceprezesa. Dyrektor generalny jest odpowiedzialny za zarządzanie bankiem, radca 
prawny musi potwierdzić zgodność projektów bankowych, uchwał i umów z prawem, 
a biegły rewident jest zobowiązany do kontroli i egzekwowania rachunków ban-
kowych, operacji i reguł. Zarówno dyrektor generalny, jak i radca prawny mają 
prawo głosu w radzie. Podstawowa struktura banku centralnego jest elastyczna, 
w celu dostosowania się do różnych wymagań dotyczących banku. 
 
10. Dodatkowe informacje uzupełniające 
 
10.1. Podstawowe jednostki monetarne Chile 

 
W 1925 roku podstawową jednostką monetarną Chile stało się „peso” o zawar-

tości 0,183057 grama czystego złota (monety i banknoty bito i drukowano w „kondo-
rach” wartych 10 pesos). Inflacja pozostawiła te drobne monety (wizerunkiem kon-
dora na awersie), które dzieliły się na 100 centów. Podobnie było z 10 pe, w uży-
ciu do 1955 roku, kiedy na mocy prawnego orzeczenia ustanowiono, że zobo-
wiązania muszą być płacone w całych peso. 
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Rys. 1. Struktura organizacyjna Banku Centralnego Chile  

(na podstawie: Organizational Chart, 2017). 
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W 1959 r., za zgodą ustawy nr 13.305, peso zostało zastąpione przez escudo 
jako jednostkę monetarną wprowadzoną 1 stycznia 1960 r. (1 escudo = 1000 peso). 
Na mocy podstawowej ustawy z 30 marca 1960 r. artykuł 51 orzekł, że banknoty 
powinny wyrażać swoją wartość w escudo, odpowiednio jako jedna setna i pół 
setna, oraz przedstawiać godło krajowe. W 1973 r. rozporządzenie z mocą ustawy 
nr 231, z 31 grudnia 1973, wyeliminowało frakcję escudo z księgowości i dokumen-
tów, wydawane jako waluta krajowa. Za jednostkę monetarną peso ponownie 
przyjęto w 1975 r. Wówczas, zgodnie z ustawą nr 1.123, opublikowaną 4 sierpnia 
1975 r. w Dzienniku Ustaw, od 29 września tego samego roku peso ponownie stało 
się jednostką monetarną, i, w ramach kolejnej dewaluacji, kurs wymiany waluty 

ustalono na: 1 peso = 1000 escudos (Morandé, 2001, s. 35−62). 
 
10.2. Siedziba Banku Centralnego 

 

Bank Centralny Chile ma swoją siedzibę w stolicy kraju − Santiago de Chile 

− i może otwierać lub zamykać filie, biura i oddziały w obrębie lub poza teryto-
rium kraju. Budynek siedziby banku centralnego został zaprojektowany przez Al-
berta Cruz Montta (m.in. architekta pierwszego wieżowca w Chile). Początkowo 
elewacja banku przy ulicy Agustinas zmierzała z rogu ulicy Mirand, do lokalizacji 
obecnie głównego wejścia. Zmiany wykonane później, które pozostały do chwili 
obecnej, zostały przeprowadzone przez zespół architektów Smith Solar & Smith 
Miller. Oni również zaprojektowali elewację wzdłuż ulicy Morandé w celu prze-
dłużenia jej do fragmentu z częściowym widokiem na ulicę Agustinas. Ten ostatni 
ma 71 metrów długości. 

Bank Centralny jest zbudowany na placu o powierzchni ok. 3200 metrów 
kwadratowych i jest uważany za budynek zabytkowy, ponieważ stanowi część 
harmonijnej miejskiej zabudowy usytuowanej w specjalnej strefie, wyznaczonej 
do konserwacji zabytkowej (tak zwane Barrio Cívico), a także dzięki własnym za-
letom architektonicznym. Jest w eklektycznym stylu neoklasycznym, czyli trady-
cyjnym stylu budynków bankowych, szczególnie tych w Anglii. Jest to widoczne 
nie tylko w jego zewnętrznych elewacjach, ale również wewnątrz, zwłaszcza w na-
wie głównej, gdzie zakończenia balustrad, drzwi i okna z widocznymi profilami z brązu 
oraz boazeria z tego samego materiału, pomalowana na ciemnozielony kolor, są 
typowymi elementami tego stylu. 

Wewnątrz znajduje się wiele cennych obrazów chilijskich artystów, które 
umieszczono w różnych salach i biurach. Bank posiada także kolekcję banknotów 
i monet chilijskich. 
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11. Organy Banku Centralnego Chile 
 
Struktura organizacyjna Banku Centralnego Chile obejmuje główne or-

gany: dyrektora generalnego, radcę prawnego, dyrektorów działów i ich poszcze-
gólne jednostki. 

Obecny skład na poszczególnych stanowiskach: 
a) Rada Banku Centralnego: prezes, wiceprezes, członek rady, członek rady, 

członek rady, dyrektor generalny, radca prawny, biegły rewident; 
b) dyrektorzy działów: dyrektor działu polityki finansowej, dyrektor działu 

operacji finansowych, dyrektor działu badań, dyrektor działu zarządza-
nia i obsługi instytucjonalnej, dyrektor działu statystyki; 

c) kierownicy działów: kierownik działu komunikacji, kierownik działu rynku 
krajowego, kierownik działu badań ekonomicznych, kierownik działu ba-
dań finansowych, kierownik działu zasobów ludzkich, kierownik działu in-
frastruktury finansowej i regulacji, kierownik działu systemów informa-
tycznych, kierownik działu korporacyjnych usług prawnych, kierownik 
działu analiz międzynarodowych, kierownik działu normatywnych usług 
prawnych, kierownik działu banknotów i monet, kierownik działu równo-
wagi finansowej, kierownik działu strategii polityki pieniężnej i komunika-
cji, kierownik działu informacji statystycznej, kierownik działu statystyki 
makroekonomicznej, kierownik działu rynku międzynarodowego, kierow-
nik działu analiz makroekonomicznych, kierownik działu zarządzania stra-
tegicznego i ryzykiem, kierownik działu usług logistycznych, kierownik 
działu spraw instytucjonalnych, kierownik działu ochrony, kierownik 
działu spraw zagranicznych, kierownik działu usług finansowych. 

 
12. Planowanie strategiczne Banku Centralnego Chile 

 
Poniżej przedstawiono proces strategiczny banku, planowany i zrealizo-

wany w okresie 2009-2015. Plan ten przedstawia zjawiska, na których należy się 
skoncentrować i koordynować wysiłki wszystkich jednostek w kierunku osiągnię-
cia celów instytucjonalnych. 

Cele strategiczne Banku Centralnego Chile: 
1. Roczna inflacja CLP w większości przypadków powinna kształtować się 

na poziomie 3%, w przedziale +/- jeden punkt procentowy. 
2. Wspieranie efektywnego i bezpiecznego funkcjonowania rynków finansowych. 
3. Zapobieganie sytuacjom zagrożenia, które mogłyby wpłynąć na funkcjono-

wanie płatności wewnętrznych i zewnętrznych, oraz w przypadku, gdy zaist-
nieje taka sytuacja, reagowanie na nie w odpowiednim czasie (Támola, 2014). 
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4. Ochrona kapitału banku przez przeprowadzenie skutecznego zarządza-
nia finansowego i operacyjnego, a także starannego zarządzania zaso-
bami fiskalnymi. 

5. Przyczynianie się do tego, aby społeczeństwo rozumiało decyzje polityki 
banku dotyczące spraw gospodarczych i finansowych, poprzez tworzenie 
i rozpowszechnianie raportów, studiów i odpowiednich danych makroe-
konomicznych. 

6. Pilne i skuteczne wypełnianie innych funkcji społecznych, m.in. związa-
nych z wolną konkurencją. 

7. Umożliwienie różnym jednostkom banku proponowania własnych celów 
strategicznych, jak również wychodzenia z konkretnymi inicjatywami, 
które zostały opracowane w latach 2009-2012, w zależności od ustalo-
nych priorytetów i ograniczeń budżetowych określonych przez Radę 
Banku Centralne Chile. 

8. Bank w dalszym ciągu zobowiązuje się z powodzeniem sprostać wszyst-
kim wyzwaniom, które pojawiły się na przestrzeni wielu lat. Obecnie jest 
lepiej przygotowany do stawienia czoła wyzwaniom przyszłości. 

 
13. Podsumowanie sytuacji gospodarczej Chile i ocena funkcjonowania Banku 

Centralnego Chile 
 
Jak się okazało, Chile bardzo dobrze poradziło sobie ze spowolnieniem go-

spodarczym i kryzysem finansowym. Chilijski rynek akcyjny od szczytów zanoto-
wanych w 2008 r. obniżył się o 16%. Jest to wynik dwa razy lepszy od zanotowa-
nego przez inne rynki tego regionu oraz o 4-5 razy lepszy od notowań giełd w kra-
jach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym giełdy polskiej. Chilijska waluta, od szczytu 
w marcu 2008 r., osłabiła się wobec dolara o mniej niż 35% (dla porównania: dolar 
umocnił się do złotego o ok. 80% w stosunku do minimalnego poziomu w 2008 r.). 
Dobre funkcjonowanie gospodarki chilijskiej wynikało z odważnej polityki gospo-
darczej rządu i banku centralnego. Trzeba przede wszystkim zauważyć, że Chile 
okazało się świetnie przygotowane do globalnego kryzysu finansowego. W kwiet-
niu 2008 r. Bank Centralny Chile rozpoczął akcję akumulowania rezerw zagranicz-
nych (głównie dolarowych) zakończoną we wrześniu tego samego roku w 70% za-
awansowania. Chilijczycy kupowali dolara po niskim kursie i gromadzili rezerwy 
walutowe na krótko przed globalnym kryzysem kredytowym. 

Dzięki wygenerowanej przez rząd nadwyżce budżetowej, nie było potrzeby redu-
kowania wydatków, co więcej, rząd mógł sobie pozwolić na program stymulowania go-
spodarki. W styczniu 2009 r. ogłoszono program pomocowy wynoszący ok. 4 mld dola-
rów, który objął obniżkę podatków korporacyjnych, programy rozbudowy infrastruk-
tury, pomoc dla słabo zarabiających rodzin oraz gwarancje kredytowe dla sektora MSP. 
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Warto zauważyć, że inflacja w Chile wynosiła ok. 6,3% (dane za styczeń 
2009 r.), a jeszcze w październiku 2008 r. sięgała poziomu 9,9%. Chilijski bank 
centralny zdawał sobie sprawę, że stopy procentowe kształtują przyszłą inflację, 
a do ich ustalania kluczowa jest prognozowana inflacja, a nie bieżące tempo 
wzrostu cen. Dlatego bank zdecydował się na agresywne cięcia stóp procento-
wych, które w przypadku Chile miały relatywnie duże znaczenie ze względu na wy-
soki stosunek długu do PKB, który wynosił w tym czasie ok. 80%. 

Wzrost gospodarczy w 2009 r. kształtował się na poziomie 3,2%. Kondycja go-
spodarki chilijskiej, która jako wschodząca gospodarka z dużym udziałem surowców 
w PKB i w eksporcie, teoretycznie była bardzo narażona na negatywne skutki spo-
wolnienia gospodarczego, wskazywała jednak, że przemyślana polityka ekono-
miczna może być kluczowym czynnikiem decydującym o jej stanie i przyszłości. 
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Stages of development of the Italian economy –  
from fascism to the crisis of the seventies 

 

After the First World War, Italian society, fearing Communism, decided to en-
trust the People's Party with power, hoping that Benito Mussolini would re-
store order and bring the country out of the crisis. The economic policy of 
Duce was based on corporatism, which replaced the market economy with 
a planned economy. Mussolini developed the arms industry, collected energy 

resources and formulated a social program. The years 1924−1927 brought 
economic revival and the balance of the state budget. The series of economic 

successes was interrupted by the global economic crisis (1929−1933), fol-
lowed by the outbreak of World War II. After the war, the Italian economy 
suffered from a lack of capital, raging inflation and debts related to war rep-
arations. The political and economic situation forced the authorities to adopt 
the Marshall Plan in 1948 and join NATO. The 1950s proved to be the most 
favourable period for Italy, referred to as the "economic miracle", when the 
rate of economic growth was equal to the growth in West Germany or Japan. 
In the next decade, the Italian economy slowed down considerably. This led 
to the crisis of the 1970s, which was mainly caused by serious labor conflicts, 
the end of the Bretton Woods system and oil crises. 
 
Keywords: fascism; economic policy; economic crisis; economic miracle 

 
 
 



Magdalena Kurzyna  

262 

Wprowadzenie 
 
Można śmiało powiedzieć, że jednym ze skutków I wojny światowej była 

eksplozja totalitaryzmu w Europie. Powojenne żniwo stanowił kryzys gospodar-
czy mający swoje odzwierciedlenie w galopującej inflacji, stratach ludnościo-
wych, zubożeniu społeczeństwa i bezrobociu. Czynniki te budziły w społeczeń-
stwie skrajne nastroje, co stało się podatnym gruntem dla populizmu, radykalnych 
poglądów i demagogii. Radykalizacja prowadziła do wzrostu popularności komu-
nizmu, syndykalizmu, anarchizmu lub nacjonalizmu. Totalitaryzm stał się najsku-
teczniejszym systemem w sytuacji upowszechnienia się radykalnych postaw oby-
watelskich. Grono sfrustrowanych i rozczarowanych powojenną rzeczywistością 
jednostek poszukiwało niezbędnego poparcia w tradycji i autorytetach, np. we 
wspólnocie narodowej lub charyzmatycznym przywódcy. Zarówno Niemcy, jak i Wło-
chy były względnie nowymi państwami o nieugruntowanej tradycji demokra-
tycznej. Trudności tam występujące wykorzystali ówcześni demagodzy propagu-
jący łatwe rozwiązania gospodarcze, społeczne i polityczne. Jak stwierdził Cy-
cero, „tyran wyrasta z ludu”. I tak stało się zarówno w Niemczech za sprawą Ad-
olfa Hitlera, jak i we Włoszech za sprawą Benito Mussoliniego. Pisząc o latach 
dwudziestolecia międzywojennego, wielu autorów podkreśla, że w każdym nie-
mal zakątku Starego Kontynentu wielką popularnością cieszyły się „rządy silnej 
ręki”. Na skutek kryzysu lub słabości politycznej, gospodarczej lub społecznej 
kraju władzę kumulowała jedna osoba.  
 
1. Narodziny faszyzmu i przejęcie władzy przez Benito Mussoliniego (1922–1938) 

 
Po I wojnie polityka włoska nie radziła sobie najlepiej. Główne trudności, 

z którymi borykała się włoska gospodarka dotyczyły zmniejszonej produkcji rol-
nej, trudności w znalezieniu nowych rynków dla firm, które rozwinęły się w cza-
sie wojny dzięki dostawom wojskowym, trudności technicznych i wysokich kosz-
tów „przekształcenia” przemysłu wojennego w przemysł „pokojowy”, poważ-
nego kryzysu i bankructwa niektórych banków ściśle powiązanych z przemysłem, 
długu publicznego państwa, inflacji, wysokiego bezrobocia (około 2 mln bezro-
botnych pod koniec 1919 r.). W kraju nasilały się nastroje rewolucyjne. Robot-
nicy i chłopi protestowali, podczas gdy bogata burżuazja, właściciele zakładów 
przemysłowych i właściciele ziemscy obawiali się, że tak jak w Rosji władze przej-
mie lud i Włochy staną się krajem komunistycznym. Nawet król Wiktor Emanuel 
III obawiał się, że to ryzyko stanie się rzeczywistością.  

W polityce nastąpił podział. Do działających już przed wojną Partii Liberalnej 
i Partii Socjalistycznej dołączyła Partia Ludowa, która chciała doprowadzić do re-
wolucji we Włoszech. Wszystkie te ugrupowania walczyły ze sobą, ale żadne nie był 
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wystarczająco silne aby rządzić krajem. Codziennością stały się strajki i demonstracje. 
Napięcia, podziały, lęk, niepewność i ubóstwo, które w tamtym okresie charakteryzo-
wały większość populacji, pchały Włochów do poszukiwania partii i silnego człowieka, 
który będzie wiedział jak przywrócić porządek i wyprowadzić kraj z kryzysu. 

Sytuację tę wykorzystał Benito Mussolini, który zapoczątkował we Włoszech 
faszyzm. Nowa koncepcja opierała się na nacjonalizmie ekonomicznym i miała na 
celu uzyskanie samowystarczalności gospodarczej oraz zabezpieczenie interesów 
politycznych. Program Mussoliniego zawierał elementy demokratyczne, radykalne, 
socjalistyczne, nacjonalistyczne i antyklerykalne, m.in. wypowiedzenie sprzeciwu li-
beralnym politykom, którym zarzucał brak umiejętności obrony prawdziwych wło-
skich interesów, głoszenie ideałów republikańskich i wprowadzenie prawa głosowa-
nia dla kobiet, reformy podatkowe, poprawa płac pracowników oraz przyznanie im 
udziału w zarządzaniu firmą, wywłaszczenie zasobów kościelnych bez rekompen-
saty. Według doktryny faszyzmu jednostka powinna być podporządkowana narodo-
wej wspólnocie, uznawanej za najwyższe dobro. Doktrynę tę cechował również na-
cjonalizm i szowinizm, jednak bez obsesyjnego antyfeminizmu, jak to miało miejsce 
w przypadku narodowego socjalizmu, militaryzm, autokratyzm, gospodarczy eta-
tyzm i korporacjonizm (Chojnicka, Olszewska, 2004, s. 307-311).  

W 1922 r. deklarowanym celem Mussoliniego stało się osiągnięcie władzy 
we Włoszech. Dyktator ogłosił, że „nasz program jest prosty – chcemy rządzić Wło-
chami”. Aby osiągnąć ten zamiar, w 1921 r. deklaruje akceptować monarchię (przy-
najmniej w fazie przejściowej, i o ile będzie akceptowała faszyzm), odkłada na bok 
antyklerykalizm i pokazuje otwarcie na Kościół katolicki. Mussolini miał tendencję 
do przedstawiania faszyzmu jako jedynej zdolnej siły do skutecznego zwalczania 
bolszewickiego niebezpieczeństwa i ateistycznego komunistycznego materiali-
zmu, jako jedynej siły zdolnej do osiągnięcia nowej narodowej spójności i między-
narodowej pozycji i prestiżu Włoch na arenie międzynarodowej. W ten sposób 
Mussolini zyskał sympatię i wsparcie ze strony sił politycznych i społecznych, które 
uważały faszyzm za przydatne narzędzie do realizacji swoich projektów. Przemy-
słowi i finansowi liderzy zaczęli postrzegać faszyzm jako jedyną siłę zdolną do prze-
ciwstawienia się ruchom robotniczym. Część armii, sądownictwa i policji widziała 
w faszyzmie siłę, która może przywrócić Włochom porządek społeczny i dawny 
prestiż. Dla nacjonalistów faszyzm stał się naturalnym sprzymierzeńcem. Pewna 
część katolików, nierozumiejąca prawdziwej natury faszyzmu, zaczęła postrzegać 
go jako sojusznika w walce z ateistycznym marksizmem i sprzymierzeńca w drodze 
do odrodzenia społeczeństwa o zasadach chrześcijańskich.  

W 1921 r. faszyści weszli do parlamentu z pierwszymi 35 posłami. W 1922 r. 
dochodzi do kryzysu rządowego. Mussolini, popierany przez wyżej wymienione 
grupy, przedstawia swoją kandydaturę na stanowisko przewodniczącego rządu, aby 
wywrzeć nacisk na króla Wiktoria Emanuela III, w którego gestii leżało powoływanie 
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prezesa rady ministrów. Ostatecznie organizuje przy pomocy dziesiątek tysięcy faszy-
stów demonstracje i rusza na Rzym. Król w obawie przed konfrontacją z faszystami 
wyznacza Mussoliniego do utworzenia nowego rządu (Castronovo, 2010, s. 128). 
A ten, po dojściu do władzy 28 października 1922 r., obiecuje narodowi polityczną 
stabilizację, prawo i porządek, dobrobyt, reformy socjalne oraz zamiar odbudowa-

nia Imperium Rzymskiego (Grzywacz, Kowalski, 2015, s. 377−378). Głosił antypar-
lamentaryzm pochwałę rządów silnej ręki. Jego bojówki, zwane Czarnymi Koszu-
lami, krwawo rozprawiały się z wszelką opozycją. I zdobyły poparcie zarówno bie-
doty, jak i inteligencji (Mussolini, 1992, s. 26). 

Polityka ekonomiczna była ukierunkowana przede wszystkim na duże za-
kłady produkcyjne, co skutkowało upadkiem małej i średniej przedsiębiorczości 
(ważnej siły napędowej gospodarek rynkowych). Sektor średniej gospodarki 
przeżywał trudności związane z brakiem środków kredytowych. Większą część 
wydatków sektora publicznego pochłaniał przemysł ciężki i militarny (Olszewski, 
2018). Założenia reform gospodarczych kraju oparł na korporacjonizmie – prze-
jęciu przez państwo kontroli nad gospodarką dzięki utworzeniu rad korporacyj-
nych zrzeszeń, które obejmowały poszczególne gałęzie gospodarki i skupiały za-
równo pracowników, jak i pracodawców.  

Społeczny ustrój korporacyjny został ustanowiony ustawą z 3 kwietnia 1926 r., 
która nakazywała pokój społeczny między pracodawcami i pracownikami, zakazy-
wała strajków i lokautów oraz wprowadzała umowy zbiorowe pod jurysdykcją Try-
bunału Pracy. Wszystkie korporacje podlegały sześciu konfederacjom – przemysłu, 
rolników, kupców, transportu morskiego i powietrznego oraz banków. Całość pod-
legała Ministerstwu Korporacji. Zachowano własność prywatną przy znacznej in-
gerencji państwa w gospodarkę. Praktycznie rzecz biorąc, gospodarka rynkowa zo-
stała zastąpiona planową (centralnie planowaną). Korporacje stały się pośredni-
kiem państwa do ustalania cen i płac. Trwałe pochłonięcie korporacji przez pań-
stwo i funkcjonariuszy aparatu państwowego okazały się największym złem kor-
poracjonizmu i doprowadziło faszystowskie Włochy do czołówki najbardziej zeta-
tyzowanych krajów. Etatyzacja za sprawą robót publicznych miała na celu ograni-
czenie bezrobocia i podwyżki podatków. Roboty publiczne skoncentrowano głów-
nie przy rozbudowie Rzymu. Budowano na jego terenie wielkie arterie komunika-
cyjne, nowoczesną dzielnicę i pierwsze odcinki autostrad. Wszystko to dla podnie-

sienia prestiżu państwa (Grzywacz, Kowalski, 2015, s. 483−484).  
W ramach samowystarczalności gospodarczej Mussolini stworzył rozwiniętą 

bazę surowcową, rozwinął przemysł zbrojeniowy, gromadził surowce energetyczne. 
Nie do końca udało się zrealizować politykę ograniczenia importu przy próbie wzro-
stu eksportu, chociaż sukcesy ekonomiczne kolonii i państw zależnych, tj. Albania, 
wykazywały powodzenie w realizacji tej polityki (Grzywacz, Kowalski, 2015, s. 485).  
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W polityce Mussoliniego można było wprawdzie odnotować również obec-
ność haseł socjalnych, choć nie przekładały się na realizację w praktyce, a służyły 
raczej do pozyskiwania sympatii dla reżimu. Już w 1919 r. sformułowano program 
socjalny, zapewniający m.in. 8-godzinny dzień pracy, minimalną płacę, opiekę so-
cjalną i działania zmierzające do likwidacji chorób społecznych. Faszyści zmierzali do 
zniesienia różnic klasowych, zastąpienia walki klas realizacją solidarności wszystkich 
Włochów. Powstawały organizacje sportowo-rekreacyjne, przeprowadzano liczne 
akcje pomocy dla biednych, wspólne wycieczki pracowników. Polityce prorodzinnej 
służyły: ochrona życia poczętego, system podatków i dotacji zachęcających do wzro-
stu populacji oraz umożliwiających kobiecie zajmowanie tylko i wyłącznie gospodar-

stwem domowym. Dzięki temu na przestrzeni 20 lat (1920−1940) ludność Włoch 
zwiększyła się dwukrotnie. Mówiąc krótko – elementy socjalne przysparzały faszy-
stom popularności, nie zdominowały jednak gospodarki (Wiślińska, 2013).  

Lata 1924−1927 przyniosły we Włoszech zrównywanie budżetu i ożywie-
nie gospodarcze. Państwo nie musiało sięgać po kredyty, a kapitał cieszył się 
swobodą przedsięwzięć, poprawiła się dostępność kredytowa. Odnotowano wzrost 
lokat kapitałowych w 1923 r. – 2 mld lirów, a w 1925 r. – 8 mld lirów. Jedyną 
powojenną pozostałością trapiąca gospodarkę była inflacja, ale i tu faszyści za-
stosowali przemyślane strategie mające przekuć problem w sukces. Mianowicie 
inflacje utrzymywana była celowo, dzięki czemu państwo pozbyło się znacznej 
części swojego zadłużenia. Zwiększając obieg pieniądza, państwo pozbyło się 
72% długu bieżącego (Griziotti, 1930, s. 90). W okresie tym wzrosła również pro-
dukcja stali z poziomu 0,88 do 2,2 mln ton.  

Pasmo gospodarczych sukcesów faszyzmu przerwał jednak światowy kry-
zys gospodarczy w latach 1929–1933, który spowodował spadek produkcji, 
wzrost bezrobocia, wstrzymanie lokat kapitałowych, rosnącą liczba bankructw. 

W okresie 1929−1932 produkcja przemysłowa Włoch spadła o 27%. Nastąpiła 
seria deficytów budżetowych, których poziom został przedstawiony w tabeli 1. 

 
Tabela 1  

Deficyty budżetowe Włoch w latach 1931−1939 (na podstawie: Krzyżanowski, 
1933, s. 214) 
 

Rok Wartość deficytu (w mln lirów) Suma wydatków (w mln lirów) 

1931−1932 3,9 23,2 

1932−1933 3,6 21,8 

1933−1934 6,4 24,4 

1934−1935 2,0 20,8 

1935−1936 12,6 33,0 

1936−1937 16,2 40,9 

1937−1938 11,6 38,0 

1938−1939 12,3 39,8 
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Łącznie deficyt budżetowy w okresie 1934−1939 wynosił około 55 mld lirów. Jeżeli 

dodamy do tego deficyt roku budżetowego 1939−1940, wynoszący 26 mld lirów, 
otrzymamy 81 mld lirów, z czego 74 mld wydatkowano na realizację celów „nad-
zwyczajnych”, przede wszystkim militarnych. Aby zapanować nad sytuacją, pań-
stwo próbowało interweniować w gospodarkę przez zmniejszenie płac pracowni-
ków, zwiększenie opłat celnych i podatków, opodatkowanie spółek akcyjnych i nie-
akcyjnych, nadzwyczajne zamówienia publiczne, udzielanie kredytów pod gwa-
rancje państwa, przejmowanie przez państwo zobowiązań, przymusowa karteliza-
cja, kontrola nowych zakładów produkcyjnych (Grzywacz, Kowalski, 2015, s. 495).  

W czerwcu 1940 r. Włochy pod wodzą duce Mussoliniego przystąpiły do 
wojny po stronie hitlerowskich Niemiec, wprowadzając tym samym gospodarkę 
w kolejny trudny okres. 
 
2. Stan włoskiej gospodarki w okresie II wojny światowej (1939–1945) 

 
Pierwszy rok budżetowy, obejmujący wydatki związane z finansowaniem 

II wojny światowej, tj. rok 1939-1940, pokazuje wynik 60 mld lirów, co oznacza, że 
budżet pochłaniał prawie połowę dochodu narodowego. Po rozpoczęciu działań wo-
jennych, w latach 1940-1941 wydatki w budżecie wzrosły do 90 mld lirów, z czego 58 
mld poszło na wydatki wojenne pochłaniające co najmniej 70% dochodu narodo-
wego. Analizę budżetu Włoch w okresie II wojny światowej przedstawiono w tabeli 2. 

 
Tabela 2  
Deficyty budżetowe Włoch w latach 1939-1945 (na podstawie: Grzywacz, Kowalski, 2015) 
 

Rok Wartość deficytu (w mln lirów) Suma wydatków (w mln lirów) 

1939-1940 28,0 60,4 

1940-1941 64,0 98,2 

1941-1942 77,4 118,6 

1942-1943 86,0 135,2 

1943-1944 98,0 148,0 

1944-1945 273,0 368,0 

 

Łączny deficyt trzech budżetów z czasów wojny (1940−1943) osiągnął na 
koniec 1943 r. 228 mld lirów, 109 mld lirów deficytu pokryto z zaciągniętych no-
wych pożyczek oraz emisji bonów skarbowych. Pozostałe 119 mld lirów powięk-
szyły zobowiązania skarbu państwa. 

Sytuację próbowano polepszyć również przez przeprowadzenie w 1940 r. 
kolejnych reform podatkowych mających na celu zwiększenie wpływów do bu-
dżetu państwa. Zniesiono minimum zarobkowe i opodatkowano je w wysokości 
2%, ustanowiono specjalny podatek od nieruchomości, podatek dochodowy 
zwiększono o tzw. narzuty wojenne, a podatek obrotowy o 50%. Niestety, mimo 
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to wpływy z tych danin okazały się dalece niewystarczające, by pokryć tak duże 
deficyty. Rok 1943, oprócz poważnych problemów gospodarczych, przyniósł 
jeszcze rozłam polityczny. Doszło do podziału Włoch. Północną część zajęły woj-
ska włosko-niemieckie, a południową okupowali włoscy powstańcy i alianci.  

Od chwili przewrotu rządowego do wyzwolenia Włoch minęło 20 miesięcy. 
Był to okres bardzo trudny zarówno dla ludzi, jak i upadającej włoskiej gospodarki. 
W związku z tym kolejne okresy budżetowe przedstawiały się jeszcze gorzej. Budżet 

1943−1944 odnotował dochód wysokości 50 mld lirów, przy czym wydatki wynosiły 
148 mld lirów, z czego 100 mld stanowiły wydatki wojenne. Natomiast budżet w roku 

1944−1945 został zamknięty z 95 mld dochodu i 368 mld lirów po stronie wydatków. 
Deficyty pokrywano przez emisję bezwartościowego pieniądza papierowego. 

 
3. Powojenna odbudowa Włoch (1946–1955) 

 
Sytuacja gospodarcza wyczerpanych II wojną światową Włoch przedstawiała 

się bardzo źle, cały ich potencjał uległ zniszczeniu. Gospodarka kraju cierpiała na 
braki kapitałów, zadłużenie wynikające z reparacji wojennych, szalała inflacja. Bo-
lączką był słabo rozwinięty przemysł i zróżnicowanie gospodarcze. Produkcja prze-
mysłowa stanowiła zaledwie 20%, a rolna 50% poziomu z 1938 r. Deficyt handlowy 
w 1946 r. wynosił ponad 300 tys. mln lirów, a państwo nie było w stanie zabezpie-
czyć importu podstawowego zaopatrzenia, tj. paliwa, surowców, żywności. Sytuacja 
polityczna i ekonomiczna Włoch zmusiła władze do przyjęcia 1948 r. planu Mars-
halla i przystąpienia do NATO. Dzięki pomocy w ramach planu Marshalla oraz 
UNRRA, Włosi zyskali ok. 5 mld lirów. Demokratyczny rząd po zastosowaniu reform 
gospodarczych opanował hiperinflację i ograniczył potężny deficyt budżetowy. Na-
stąpił znaczny rozwój gospodarczy przez wzrost popytu i zamożności klasy średniej. 
Zwiększona konsumpcja wpłynęła na wzrost inwestycji i produkcji. Do 1950 r. w sto-
sunku do 1938 r. przemysł wzrósł o 3,8%, natomiast udział rolnictwa w tworzeniu 
PKB spadł o 23,2%. Rysunek 1 przedstawia udział w tworzeniu PKB w 1950 r. 

 

 
 

Rys. 1. Udział w tworzeniu włoskiego PKB w 1950 r. 
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Od lat pięćdziesiątych włoska gospodarka podążała przykładem krajów go-
spodarczo zaawansowanych ku wielkiemu przemysłowi, co spowodowało prze-
mieszczenie zatrudnienia z małych przedsiębiorstw do średnich i dużych firm. 
 
4. Cud gospodarczy (1956–1963) 

 
W latach pięćdziesiątych większość Włochów nadal zatrudniona była w trady-

cyjnych sektorach, tj. rolnictwo i handel, natomiast zatrudnienie w przemyśle wiązało 
się, niestety, z pracą w technologicznie zacofanych przedsiębiorstwach. Tylko 7,4% 
włoskich domów miało energię elektryczną, wodę pitną i urządzenia sanitarne.  

W latach 1958–1963 nastąpił znaczny wzrost gospodarczy kraju, PKB rósł 
średnio o 6,3% rocznie. Produkcja przemysłowa lodówek wzrosła z 18,5 tys. 
sztuk w roku 1951 do 3,2 mln sztuk w roku 1957. Kolejnym charakterystycznym 
sektorem dotkniętym „cudem gospodarczym” była produkcja samochodów. 
Rozwój przemysłowy spowodował wzrost liczby miejskiej i rozproszenie ludności 
wiejskiej. Zjawisko to dotyczyło głównie przemysłowych miast na północy kraju, 
które znacznie zwiększyły swoją populację.  

Powodów, dzięki którym Włochy doznały „cudu gospodarczego”, należy 
upatrywać w sytuacji międzynarodowej, polityce wewnętrznej oraz władzy pu-
blicznej. Pierwszy powód wynikał z przystąpienia do wspólnego rynku europej-
skiego przez traktaty rzymskie z 1957 r. Dzięki temu włoskie towary eksportowane 
do Europy w 1953 r. stanowiły 23% całkowitej produkcji, podczas gdy w 1965 r. 
osiągnęły 40%. Czynniki wewnętrzne to przede wszystkim niski koszt siły roboczej, 
włoskie firmy stały się konkurencyjne na rynku właśnie przez niski poziom płac. 
Władza publiczna również odegrała ważną rolę, prowadząc ekspansywną politykę 
gospodarczą i dając impuls do rozwoju podstawowego przemysłu. Cud gospodar-
czy zmobilizował ogromną liczbę proletariuszy pracy w nowych fabrykach.  

Jednak mimo rozkwitu gospodarczego, bezrobocie we Włoszech pozosta-
wało na bardzo wysokim poziomie. Z tego powodu migracja odbywała się nie tylko 
z południowej do północnej części Włoch, ale także do zachodnich Niemiec, Fran-
cji i Szwajcarii. Ten ciągły nadmiar siły roboczej wykorzystywano do obniżenia płac, 
a bezrobotni nie mieli praw do niemal żadnych świadczeń od państwa (Klimiuk, 
2015, s. 379). Za to niski poziom cen czynników wytwórczych i zdecydowanie niż-
sze pensje w stosunku do rynku niemieckiego lub francuskiego spowodowały, że 
rynek włoski stał się atrakcyjny dla zagranicznych inwestorów (Klimiuk,1018, s. 5). 
W okresie „cudu gospodarczego” obserwowano wzrost dochodu narodowego per 
capita oraz równowagę bilansu płatniczego, dzięki znacznemu rozwojowi przemy-
słu i otwarciu gospodarki. Były również negatywne skutki, tj. dysproporcje w po-
dziale dochodu i strukturze konsumpcji, bezrobocie, masowa emigracja zarobkowa, 
niska skuteczność wydatków publicznych oraz zacofanie południa kraju. Nastąpił 
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wyraźny wzrost eksportu oraz importu, który gwarantował dostęp do brakujących 
surowców, maszyn i nowoczesnych technologii. 

W 1957 r. Włochy stały się członkiem i założycielem EWG. Członkostwo 
ukierunkowało produkcję na popyt kształtowany przez czynniki zewnętrzne kra-
jów lepiej rozwiniętych. Otwarcie gospodarki naprowadziło eksport głównie na 
sektor: mechaniczny, chemiczny, odzieżowy, obuwniczy i samochodowy. Nato-
miast rynek wewnętrzny nastawiony był głównie na sektor: spożywczy, tek-
stylny, budownictwo i handel detaliczny. Na początku lat sześćdziesiątych Wło-
chy stały się krajem przemysłowym, zatrudniającym w tym sektorze ponad 40% 
mieszkańców. Rysunek 2 przedstawia udział w tworzeniu PKB w 1960 roku. 
 

 
 

Rys. 2. Udział w tworzeniu włoskiego PKB w 1960 r. 
 

W stosunku do 1950 r. w przemyśle wzrósł o 2,2%, rolnictwie o 1,3%, natomiast 
udział usług w tworzeniu PKB spadł o 2,5%. Dynamika rozwoju gospodarczego 
Włoch w tym czasie była porównywalna z dynamiką rozwoju RFN i Japonii.  
 
5. Kryzys gospodarki włoskiej w latach siedemdziesiątych 

 
Okres silnego wzrostu gospodarczego załamał się pod koniec lat siedem-

dziesiątych. Koniec ten był wyraźniejszy w krajach, w których „złoty wiek” przy-
niósł większy wzrost produkcji i dobrobytu, czyli w krajach europejskich. Mówiąc 
dokładniej, kryzys najbardziej dotknął kraje Europy Wschodniej, które znalazły 
się w sferze wpływów politycznych Związku Radzieckiego. Natomiast kraje, w któ-
rych wzrost nie odnotował zbyt wysokich stóp, a mianowicie w Stanach Zjedno-
czonych, Australii, Nowej Zelandii i Kanadzie, oparły się kryzysom z lat siedem-
dziesiątych (Ferrandino, 2015). 

Ważnym aspektem, którego doświadczała zachodnia gospodarka, stał się 
spadek produkcji i wzrost poziomu cen. Powody, dla których rozwój gwałtownie 
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się załamał, są złożone i trudne do analizy. Najważniejsze elementy mające wpływ 
na wzrost inflacji i przyczyny kryzysu to: 

1) pojawienie się oczekiwań w negocjacjach płacowych i ustalaniu cen,  
2) upadek systemu Bretton Woods,  

3) szok naftowy, który dwukrotnie dotknął dekadę 1970−1979 i miał negatywny 
wpływ na poziom cen, bilans płatniczy, zaufanie konsumentów i inwestorów.  

 
Wysoki wzrost gospodarczy w latach sześćdziesiątych, choć poprawił wa-

runki życia Włochów, spowodował wzrost nierówności społecznych między kla-
sami średnią a robotniczą. W tym kontekście Włoska Powszechna Konfederacja 

Pracy (Confederazione Generale Italiana del Lavoro − CGIL), Włoska Konfederacja 

Związków Zawodowych (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori − CISL) i Wło-

ska Unia Pracy (Unione Italiana del Lavoro − UIL) zawarły sojusz w obronie praw 
pracowniczych. Głównym osiągnięciem walk robotniczych była promocja ustawy 
z 20 maja 1970 r., bardziej znana jako Statut Pracowników. Pracownikom przyznano 
podstawowe prawa, takie jak wolność opinii i ochrona w przypadku nieuzasadnio-
nego zwolnienia, polegająca na przywróceniu do pracy bądź wypłacie rekompen-
saty. Konflikt pracowników z pracodawcami doprowadził do wzrostu wynagrodzeń 
w największych przedsiębiorstwach, czego następstwem było wystąpienie zjawisk 
inflacyjnych. Inflacja we Włoszech w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych, w prze-

ciwieństwie do lat 1950−1969, była najniższa w porównaniu z innymi krajami. Na 
przykład w 1968 r. wzrost cen wynosił 1,7% rocznie, a osiągnął na koniec tego sa-
mego roku poziom 11,6% (Klimiuk, 2018, s. 4).  

Sukces włoskiej gospodarki był możliwy dzięki wzrostowi wydajności wyż-
szemu niż wzrost stawki płac, ale w następnym dziesięcioleciu nastąpiło odwró-
cenie trendu w związku z załamaniem się inwestycji w przemyśle i wzrostem stopy 
realnego wynagrodzenia bez odpowiedniego wzrostu stopy produktywności. Sy-
tuacja gospodarcza pogorszyła się, rozpoczął się okres charakteryzujący się stag-
flacją, fazą cyklu gospodarczego, w której współistnieją dwa zjawiska, takie jak 
stagnacja i inflacja. PKB przestał rosnąć, a gwałtowny wzrost poziomu cen nie 
martwił rządu, który znalazł się w bezprecedensowej sytuacji gospodarczej. 

Pierwsza połowa lat siedemdziesiątych była związana z dalszym wzrostem 
roszczeń płacowych. Kryzys przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 
zmusił do rewizji dotychczasowego modelu wzrostu gospodarczego Włoch. Bez-
pośrednią tego przyczynę stanowiło to, że Włochy przestały być rezerwuarem 
taniej siły roboczej. Ponadto w fazie recesji nasycony rynek światowy nie stwa-
rzał możliwości łatwej sprzedaży produkcji opartej na prostej imitacji technolo-
gii, jakie dotychczas przeważały w gospodarce włoskiej (Fua, 1990). 

W sierpniu 1971 r. amerykański prezydent Richard Nixon zarządził koniec 
wymienialności dolara na złoto. Powody, dla których załamał się system Bretton 
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Woods, wynikają z braku aprecjacji najsilniejszych walut (Niemcy i Japonia), co 
złagodziło presję na amerykańskie zasoby złota. Teoretycznie kursy walut krajów 
uczestniczących w systemie z Bretton Woods miały być oparte na parytecie 
złota, lecz stosowana praktyka polityki kursowej prowadziła do dominującej roli 
dolara na świecie. Interwencje walutowe, prowadzone przez banki centralne, 
zmierzające do obrony ustalonego kursu wymiany, realizowane były w celu 
obrony kursu waluty do dolara. Wraz z upływem lat, gdy podaż dolara na świecie 
rosła szybciej od podaży złota, ustalony kurs 35 dolarów za uncję złota stał się 
niemożliwy do obrony przez FED. Z powodu wzrastających obciążeń system za-
łamał się w 1971 (De Grauwe, 1996 s. 36).  

Poczynając od analizy wewnętrznych elementów zachodniego systemu 
gospodarczego, należy przede wszystkim podkreślić koniec wyjątkowych warun-
ków, które wyznaczyły pierwsze dziesięciolecia boomu gospodarczego i które 
pozwoliły na wzrost cen eksportowych znacznie poniżej wzrostu cen krajowych. 

Średni wzrost cen eksportowych w latach 1950−1973 wyniósł 2,1% mimo wzro-

stu cen krajowych o 4,1%. Natomiast w latach 1973−1979 wzrost cen krajowych 
wyniósł 9,5%, ale został przekroczony przez średni wzrost cen eksportowych 
(10,2%). Oznaczało to, że presja na zyski na rynku międzynarodowym była znacz-
nie słabsza, a korzyści, jakie liberalizacja handlu spowodowała do lat siedemdzie-
siątych, były na wyczerpaniu. Wydajność, pod względem konkurencji i niskich cen, 
nie była już bezpośrednią konsekwencją wielkości rynków.  

Odnotowany wzrost cen w tamtym okresie miał poza inflacją różne przy-
czyny. Na przykład słabe zbiory zbóż w ZSRR zmusiły włoskie władze do sprowa-
dzeniach ich dużej ilości ze Stanów Zjednoczonych, co spowodowało w 1973 r. 
wzrost cen zbóż o około 100%. Ta tendencja do wzrostu cen bardziej skupiała się 
na towarach niż wcześniej, i miała bardzo negatywny wpływ na styl życia, szcze-
gólnie mniej zamożnych. Oczywiście największe znaczenie do powstania kłopo-
tów gospodarczych tego okresu mają dwa tzw. szoki naftowe. Do lat siedemdzie-
siątych na politykę wydobywczą i cenową prawie wszystkich depozytów świato-
wych, w tym na Bliskim Wschodzie, wpływ miały firmy anglosaskie, określone 
przez Enrico Mattei jako siedem sióstr. Kontrola ta zagwarantowała Zachodowi 
zaopatrzenie się w energię po względnie stabilnej cenie. Kiedy jednak kraje eks-
portujące zaczęły kierować dystrybucją surowców, uwzględniając względy poli-
tyczne, doszło do tego, że w 1973 r. kraje OPEC (Organizacja Krajów Eksportują-
cych Ropę) postanowiły wstrzymać przepływ dostaw ropy na Zachód z powodu 
decyzji USA o wsparciu armii izraelskiej. Narody wydobywające ropę zdecydo-
wały się na zmniejszenie produkcji ropy w celu podwyższenia ceny.  

Całkowita kontrola zasobów, jaką zastosowały państwa Bliskiego Wschodu, 
spowodowała gwałtowny wzrost cen ropy i, oczywiście, wszystkich towarów ropo-
pochodnych. W 1974 r. cena ropy naftowej była czterokrotnie wyższa niż w 1972 r. 



Magdalena Kurzyna  

272 

Wszystko to miało poważne konsekwencje dla krajów zachodnich, po części dlatego, 
że kraje uprzemysłowione coraz bardziej uzależniały się od tego zasobu. Ponieważ 
ropa naftowa była jednym z najczęściej wykorzystywanych zasobów w produkcji to-
warów, w 1973 r. konsumpcja ropy naftowej w krajach zachodnich wzrosła o ponad 
17 razy w porównaniu z 1950 r. Tak więc wzrost cen miał silny i bezpośredni wpływ 
na wiele kwestii. Przede wszystkim wzrost cen ropy naftowej znacząco zmienił rów-
nowagę międzynarodową, przenosząc dużą część siły nabywczej z krajów uprzemy-
słowionych na te, które produkują ropę naftową. Cen za baryłkę z niecałych 2 USD 
skoczyła bardzo szybko do ponad 10 USD, by na koniec lat siedemdziesiątych osią-
gnąć nienotowany nigdy wcześniej poziom około 20 USD za baryłkę. To było kropla, 
która przelała czarę i spowodowała gwałtowne zwyżki kosztów nie tylko w gałęziach 
bezpośrednio powiązanych z przetwórstwem ropy naftowej i jej produktów, ale 
także w większości działów gospodarki. Podrożał bowiem wszelki możliwy trans-
port, a co za tym idzie, także i koszty, co wymusiło wzrost cen.  

Taką inflację nazywa się kosztową, bowiem spowodowana jest przez wzrost 
kosztów niezależnych od producentów. Oczywiście wzrost cen uruchomił dobrze 
znany mechanizm kryzysowy, czyli zwolnienia pracowników, by zredukować zbędne 
koszty i utrzymać, a nawet obniżyć cenę w taki sposób, by stała się „możliwa” dla prze-
ciętnego kupującego. Przedsiębiorstwa musiały zmienić swój profil produkcji na mniej 
energo- i paliwochłonny. W praktyce nastąpiło pogorszenie warunków handlu na ko-
rzyść krajów OPEC, które odnotowały wzrost rezerw walutowych, przez co zdecydo-
wały się nie finansować dalszego importu. Ogromne zasoby dostępne dla krajów pro-
dukujących zostały przeznaczone na nietypowe wydatki wielkich szejków, którzy zdo-
minowali rynek ropy na Bliskim Wschodzie. Bilans płatniczy znacznie się pogorszył 
i pokazał, że kraje zachodnie muszą przemyśleć swoją strukturę gospodarczą.  

Przez zmniejszenie popytu krajowego konsumpcja importu również ucier-
piałaby na skutek negatywnego szoku, sprzyjając zrównoważonemu procesowi 
w bilansie płatniczym. To podwójne źródło recesji o charakterze międzynarodo-
wym, jednak dotyczące polityk krajowych, otworzyło fazę ekonomiczną zwaną 
stagflacją; właśnie dlatego, że inflacji towarzyszyła stagnacja konsumpcji, inwe-
stycji i zatrudnienia (Pollard, 2012, s. 241).  

We Włoszech wzrost cen ropy spowodował niepokojący wzrost inflacji, który 
w 1974 r. wynosił 20% (Sapelli, 2008, s. 70). W latach siedemdziesiątych małym i śred-
nim firmom udało się rozpędzić włoską gospodarkę, natomiast duże firmy, szczególnie 
państwowe i firmy o wysokim poziomie technologii, zaczęły powoli podupadać. Sek-
tor MŚP w 1971 r. objął 60% przemysłu wytwórczego we Włoszech. W 1976 r. wszyst-
kie duże firmy kontrolowane przez państwo zamknęły rachunki ze stratą. Aby spró-
bować ożywić gospodarkę, latem 1975 r. rząd Aldo Moro wdrożył ekspansywne środki 
i spowodował wzrost wydatków publicznych z 8,4 tryliona do 14,0 trylionów lirów 
(12,5% PKB) (Cobalti, Schizzerotto, 1994). Ponadto w latach siedemdziesiątych Włochy 
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wpadają w spiralę długu publicznego. Te zmiany na poziomie gospodarczym i spo-
łecznym zaburzyły polityczną równowagę, konsensus partii rządzących zmniejszył 
się. Grupy skrajnie prawicowe i skrajnie lewicowe przeprowadzały ataki z zamia-
rem zdestabilizowania rządu i porządku publicznego w celu osłabienia instytucji. 
Punktem kulminacyjnym tego procesu było porwanie i zabicie Aldo Moro.  

Drugi kryzys energetyczny w latach 1979−1980, będący skutkiem wojny iracko-
irańskiej, spowodował dalsze utrzymanie się niekorzystnych zjawisk w gospodarce 
włoskiej. Ponownie odnotowano wzrost cen i ujemny bilans płatniczy. Rząd zde-
cydował się na dewaluację lira o 6% w 1981 r. oraz wprowadzenie restrykcyjnej 
polityki monetarnej i podniesienie podatków. Ponadto wdrożono nowy plan go-

spodarczy na lata 1981−1983, który zakładał zmniejszenie zależności włoskiej go-
spodarki od zagranicznych źródeł energii i produktów żywnościowych, zwiększe-
nie eksportu artykułów przemysłowych, rozwój turystyki oraz ograniczenie defi-
cytu budżetowego. Wdrożony plan przyniósł pozytywne rezultaty ograniczenia in-
flacji, poza tym zmieniała się sytuacja na arenie międzynarodowej, która dodat-
kowo wspomogła osiągnięcie tego rezultatu (Klimiuk, 2018, s. 11).  

Od 1984 r. ceny surowców na rynku światowym uległy spadkowi, nato-
miast z początkiem 1985 r. spadły również ceny ropy naftowej. Silne uzależnienie 
włoskiej gospodarki od zewnętrznych źródeł energii oddziaływało negatywnie 
na równowagę gospodarczą. Z tych względów skutki kryzysu energetycznego we 
Włoszech były odczuwane głębiej niż w innych krajach uprzemysłowionych (Mu-
szewska, 1986). Jednocześnie należy stwierdzić, że poziom inflacji w latach 

1980−1983 był podobny do tego z lat 1974−1975.  
Kryzys energetyczny oraz depresja gospodarki światowej wpłynęły na wło-

ski przemysł w sposób bardzo negatywny. Trudności dotknęły zarówno duże 
przedsiębiorstwa, jak i małe, działające w nowoczesnych i tradycyjnych sekto-
rach. Z wyjątkiem niektórych przedsiębiorstw (np. Fiat), gdzie przez automaty-
zację unowocześniono procesy produkcyjne, sytuacja większości firm była kry-
tyczna (Klimiuk, 2018, s. 10). Sytuacja ta doprowadziła do masowych zwolnień, 
głównie w przemyśle chemicznym, włókienniczym i włókien syntetycznych, a także 
do drastycznego obniżenia produkcji. Uległa zmianie przeciętna wielkość przed-
siębiorstwa, gdyż w miejsce zamykanych dużych firm powstawała zwiększona 
liczba mniejszych (Bernabe, 1976). Proces ten miał miejsce głównie we Włoszech 
centralno-środkowych. Pogorszenie warunków gospodarczych najbardziej było wi-
doczne na południu (Trznadel, 1988). W obliczu trudnej sytuacji w gospodarce, 
związki zawodowe wyraziły swoją gotowość w niesieniu pomocy krajowi przez roz-
sądną politykę żądań płacowych. Można więc stwierdzić, że zagrożenie gospodarcze 
doprowadziło do normalizacji stosunków między pracodawcami a pracownikami. 
Problemy gospodarcze pogłębiał dodatkowo światowy kryzys walutowy (dewa-
luacja lira wzrosła z 17,5% w 1974 r. do 44,5% w 1979 r.).  
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W 1979 r. Włochy przystąpiły do Europejskiego Systemu Walutowego, co 
spowodowało ich odsunięcie od strefy dolarowej, i związanie się ze strefą marki 
zachodnioniemieckiej. Jednocześnie pobudziło to działania na rzecz utrzymania 
i poprawy konkurencyjności eksportu włoskiego na rynkach europejskich (Spi-
nelli, Fratianni, 1991). 
 
Podsumowanie 

 
Mimo że Włochy należały do państw zwycięskich w I wojnie światowej, to 

w 1918 r. były w złym stanie gospodarczym i miały wysokie zadłużenie. Do tego 
w następnych latach w kraj uderza poważny kryzys gospodarczy: wielu pozostaje 
bez pracy, a ceny towarów stale rosną. Ta sytuacja sprzyja partii faszystowskiej 
kierowanej przez Benito Mussoliniego. Faszyści nie są zbyt liczni, ale po kilku la-
tach zyskują dużą popularność. Mussolini jest bowiem wrogo nastawiony do ko-
munistów i dlatego ma poparcie burżuazji, właścicieli przemysłowych i ziem-
skich oraz części katolików. Proponuje także zakończenie podziałów politycznych 
przez powierzenie władzy jednej sile politycznej. Faszyści uczestniczą w wybo-
rach jak inne partie, ale walczą z przeciwnikami, nawet z użyciem przemocy. To 
faszyści byli w październiku 1922 r. protagonistami marszu w Rzymie, a król Wik-
tor Emanuel III powierzył zadanie dowodzenia rządem właśnie Mussoliniemu, 
ponieważ miał nadzieję, że przyniesie to pokój.  

W 1924 r. partia faszystowska wygrała wybory powszechne dzięki oszu-
stwom wyborczym i groźbom wobec przedstawicieli innych partii. Socjalista Gia-
como Matteotti, który potępił te akty przemocy, został zabity. Mussolini przej-
muje więc pełną władzę. Jako dyktator przewodzi Włochom od 1924 do 1943 r. 
Włosi muszą być posłuszni duce i wszyscy (młodzi ludzie, robotnicy, chłopi) są 
zmuszani do podążania za ideami faszystów. Wszystkie inne partie polityczne zo-
stają rozwiązane, a ich gazety zamknięte. Pozostał tylko głos faszystowskiego re-
żimu, a przeciwnicy trafili do więzień, zamknięci lub wygnani.  

W 1929 r. Mussolini podpisał konkordat z Kościołem katolickim (tzw. Patti 
Lateranensi), jawiąc się jako obrońca religijnych tradycji włoskiego narodu. Przez 
wiele lat większość Włochów popierała Mussoliniego częściowo dlatego, że Wło-
chy wydawały się bogatym i potężnym krajem. Mussolini stworzył rozwiniętą bazę 
surowcową, rozwinął przemysł zbrojeniowy, gromadził surowce energetyczne. 
Nie do końca udało się zrealizować politykę ograniczenia importu przy jednocze-
snej próbie wzrostu eksportu. Sprawdzianem skuteczności dla prowadzonej 

przez Mussoliniego polityki był wielki kryzys gospodarczy w latach 1929−1933, 
przez który Włochy przeszły względnie pomyślnie (Klimiuk, 2014, s. 241).  

Rządy Mussoliniego zakończyły się w 1943 r., a dwa lata później włoska 
gospodarka weszła w fazę otrząsania się ze strat poniesionych w trakcie II wojny 
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światowej i odbudowy państwa. Zniszczona infrastruktura − od mostów po sieci 
kolejowe, zniszczone zasoby mieszkaniowe, poważne zubożenie rolnictwa, znisz-
czenie wielu zakładów przemysłowych. Podstawowe surowce do dostaw energii, 
węgla i ropy naftowej były niewystarczające i musiały być opłacane w dolarach, 
których było mało. Elektryczność nie radziła sobie z rosnącym popytem. Ożywie-
nie gospodarcze było spowolnione problemami energetycznymi, ale już pod ko-
niec lat czterdziestych następuje wzrost eksportu, wraz z poprawą efektywności sys-
temu transportowego zwiększa się dostęp do energii i dostawy surowców. W tym 
samym czasie Włochy zrobiły pierwsze kroki ku integracji europejskiej. Istotnym 
czynnikiem dla włoskiej odbudowy gospodarczej była pomoc międzynarodowa, 
pochodząca głównie ze Stanów Zjednoczonych, na łączną kwotę 1 156,1 mln USD 

w okresie 1943−1948 (Zamagni, 1999, s. 205).  
Lata pięćdziesiąte z całą pewnością okazały się najlepszym czasem we Wło-

szech. Dynamika rozwoju gospodarczego Włoch w tym czasie była porównywalna 
z dynamika rozwoju RFN i Japonii, stąd ożywienie to nazwano „cudem gospodar-
czym”. Pod koniec lat sześćdziesiątych Włosi stają przed kolejnymi problemami 
gospodarczymi. Kryzys włoskiej gospodarki lat siedemdziesiątych rozpoczyna „go-
rąca jesień” 1969 r., która dała początek fazie wielkich konfliktów robotniczych trwa-
jących całą dekadę. Pracownicy nie godzili się na dalszy rozwój gospodarczy i przemy-
słowy, osiągany kosztem najniższych płac. W wyniku strajków w 1970 r. obniżyła 
się we Włoszech wydajność pracy oraz stracono 75% czasu pracy. Drugi czynnik 
miał charakter walutowy. Ogłoszony w 1971 r. przez Nixona koniec sytemu Bretton 
Wood spowodował we Włoszech i innych zachodnich gospodarkach stagflację. 
Następnym czynnikiem stały się szoki naftowe z 1973 r., które były skutkiem kon-
fliktu na Bliskim Wschodzie, i z 1979 r. wynikające z konfliktu iracko-irańskiego. W ich 
wyniku ceny ropy naftowej wzrosły od czasów zakończenia II wojny światowej aż 
czterokrotnie. Zbyt małe inwestycje, wysokie bezrobocie, inflacja minimum 15% 
rocznie, wzrost kosztów produkcji przemysłowej po indeksowaniu płac spowodo-
wały, że gospodarka znalazła się w poważnych kłopotach.  

W 1980 r. Włochy miały za sobą dziesięć lat właściwie nieprzerwanego 
„kryzysu”, łagodzonego jedynie przez nieoficjalną gospodarkę. A jednak produkt 
krajowy brutto wzrastał około 3% rocznie. Była to jednak połowa wzrostu z lat 
sześćdziesiątych. Brak surowców energetycznych i rosnące zapóźnienie w bada-

niach i technologii źle wróżyły na przyszłość (Clark, 2009, s. 583−584). 
Na przestrzeni ostatniego półwiecza Włosi dokonali olbrzymich zmian w go-

spodarce, i dziś są jedną z największych potęg przemysłowych świata. W mię-
dzyczasie nastąpiła migracja ludności z biednego południa na wysoko uprzemy-
słowioną północ kraju. Inwestowano w edukację, kulturę, nowe technologie, i przede 
wszystkim w infrastrukturę, która dziś należy do najlepszych na świecie. 
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This paper presents the role of a bank loan in financing the current and investment 
activity of enterprises, the ratio of entrepreneurs to bank loans, the scale of their 
use in the current and investment activities of the company, the identified re-
strictions on their obtaining and motives of borrowing. The discussed issues will 
be based on a literature review of the topic. The aim of the article is to present 
the significant role that the SME sector plays in every market economy. 
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Wprowadzenie 
 
Małe i średnie przedsiębiorstwa pomimo spowolnienia gospodarczego w Pol-

sce oraz turbulencji w gospodarkach krajów Unii Europejskiej uważane są po-
wszechnie za element napędzający gospodarkę, są stymulatorami procesów go-
spodarczych. Artykuł ma na celu przeprowadzenie badań empirycznych na te-
mat omawianej tematyki, określenie powiązań między stopniem rozwoju ryn-
ków finansowych a strukturą finansowania przedsiębiorstw.  
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Omówione zostaną dwa zasadnicze modele systemu bankowego: model 
anglosaski (angloamerykański) oraz model kontynentalny (niemiecko-japoński) 
i ukazane przekształcenia oraz ewaluacje systemów finansowych różnych kra-
jów, które nastąpiły w ciągu ostatnich kilkunastu lat.  

Przybliżony zostanie niemiecki system bankowy pełniący funkcję komercyj-
nego finansowania (krótkoterminowe kredyty na zakup zapasów i kredyty han-
dlowe) oraz finansowania przemysłowego (długoterminowe kredyty na finanso-
wania środków trwałych tj. fabryk, urządzeń). Analizie poddano amerykański 
system bankowy, w którym prawo zabrania łączenia przez banki działalności de-
pozytowo-kredytowej z działalnością na rynku pierwotnym papierów wartościo-
wych. Przedstawiono również polski system bankowy tzw. dwuszczeblowy, skła-
dający się z banku centralnego oraz banków funkcjonujących na poszczególnych 
rynkach finansowych. 
 
1. System finansowy 

 
System finansowy jest jednym z najważniejszych i najbardziej innowacyj-

nych sektorów współczesnej gospodarki. Tworzy niezbędny do życia mechanizm, 
w którym zasoby przepływają od oszczędzających do inwestorów. Podczas, gdy 
w dawnych czasach na system finansowy składały się jedynie banki i wiejskie 
sklepiki, dziś obejmuje olbrzymi, globalny system bankowy, rynki obligacji, fun-
dusze emerytalne i cały wachlarz instrumentów finansowych.  

Prawidłowo funkcjonujący mechanizm działający przez większość historii od 
czasu II wojny światowej, walnie przyczynia się do zdrowego wzrostu gospodar-
czego. Jednak gdy system bankowy zaczyna funkcjonować nieprawidłowo, a społe-
czeństwo traci do niego zaufanie, jak w przypadku światowego kryzysu finansowego 

lat 2007−2009, trudniej o kredyt, inwestycje maleją, a wzrost gospodarczy wyha-
mowuje. „W ciągu całej historii pieniądz dręczył ludzi na dwa sposoby: albo było go 
dużo, lecz był niepewny, albo był pewny, lecz było go mało” (Galbraith, 1979). 
 
1.1. Funkcje systemu finansowego  

 
System finansowy stanowi nieodzowną część współczesnej gospodarki i pełni 

następujące funkcje: 
1. Przenosi zasoby w czasie między branżami i regionami. Umożliwia to do-

konywanie inwestycji tam, gdzie mogą zostać wykorzystane w sposób 
najbardziej efektywny, zapobiegając „upychaniu” ich w miejscach, w któ-
rych są niepotrzebne. 

2. Zarządza ryzykiem w gospodarce. Zarządzanie ryzykiem przypomina trans-
fer zasobów polegający na zdejmowaniu ryzyka z tych ludzi lub branż, którzy 
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w największym stopniu pragną je zredukować, przenosząc i rozdzielając 
między inne jednostki będące w stanie lepiej sobie z nim poradzić. 

3. Komasuje i dzieli fundusze zależnie od potrzeb osoby oszczędzającej lub 
inwestora. 

4. Pełni ważną funkcję rozrachunkową, ułatwiając dokonywanie transakcji 
między płatnikami (nabywcami) a sprzedającymi. 

 
Na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat systemy finansowe różnych krajów 

ulegały przekształceniom oraz rozwijały się. W każdym kraju inaczej, o kształcie, 
jaki dany system przybrał, decydował dominujący rodzaj relacji między przedsię-
biorstwami a instytucjami finansowymi, w głównej mierze bankami oraz uwa-
runkowania historyczne panujące w danym kraju (Rajan, Zingales, 2003). 

Analizując wyżej wymienione procesy, można wyróżnić wg Boguckiej-Ki-
siel trzy podstawowe fazy: 

1. Kapitalizm właścicielski, w którym dominującymi instytucjami finanso-
wymi były banki depozytowe, tj. banki, których główną funkcją było przyj-
mowanie oszczędności różnych podmiotów (osób fizycznych oraz przed-
siębiorstw). Następnie środki te w przeważającej większości wykorzysty-
wane były na zabezpieczone pożyczki. Ta faza rozwoju systemu finanso-
wego nazwana jest właścicielską, ponieważ podmioty gospodarcze w niej 
występujące były zazwyczaj firmami rodzinnymi, których właścicielem i za-
rządzającym była jedna osoba bądź rodzina. Etap ten obejmuje gospo-
darkę typu rolniczego, gdzie większość dochodów pochodziła właśnie z tego 
sektora oraz początkowe stadium uprzemysłowienia. Finansowanie po-
trzeb rozwojowych małych podmiotów gospodarczych było możliwe dzięki 
własnym zyskom i oszczędnościom. 

2. Kapitalizm menedżerski, w którym głównymi instytucjami finansowymi, obok 
banków komercyjnych, były banki inwestycyjne zajmujące się emisją i obro-
tem papierami wartościowymi, doradztwem finansowym oraz zarządzaniem 
różnego rodzaju funduszami. Powstały także pozabankowe instytucje finan-
sowe umożliwiające alternatywne sposoby alokacji oszczędności, takie jak to-
warzystwa ubezpieczeniowe lub fundusze powiernicze. Coraz większego zna-
czenia nabierały rynki finansowe, które umożliwiały indywidualnym osobom 
i instytucjom gromadzącym oszczędności ulokowanie tych środków w pa-
piery wartościowe będące w obrocie giełdowym – pożyczki państwowe, po-
życzki innych instytucji sektora publicznego i tzw. spółek publicznej użytecz-
ności. Etap ten charakteryzował także rozdział funkcji właściciela i zarządzają-
cego menedżera, a co za tym idzie, konflikt interesów tych dwóch stron. 

3. Kapitalizm instytucjonalny. Dominującymi instytucjami finansowymi, które 
pozyskiwały i lokowały nagromadzone oszczędności, a także monitorowały 
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i dyscyplinowały ich wykorzystanie były fundusze ubezpieczeniowe, fun-
dusze emerytalne oraz fundusze powiernicze. W gospodarce następuje 
tzw. odprzemysłowienie, spada bowiem udział produkcji przemysłowej 
w dochodzie narodowym na korzyść usług. Na tym etapie system finan-
sowy oparty jest w ogromnej części na rynkach finansowych. Duże przed-
siębiorstwa uzyskują długoterminowe kapitały w formie pożyczek dzięki 
bezpośrednim emisjom papierów wartościowych na rynkach kapitało-
wych oraz kredytowych, odbywających się na rynkach krajowych, zagra-
nicznych oraz międzynarodowych. Krótkoterminowe kapitały obrotowe 
uzyskiwane są dzięki emitowanym na rynkach pieniężnych instrumen-
tom dłużnym (commercial paper) (Bogucka-Kisiel, 1998, s. 20). 

 
2. Modele bankowe 

 
Współczesna gospodarka rynkowa wykształciła dwa podstawowe typy sys-

temów finansowych:  
1. System anglosaski (angloamerykański) – zwany także systemem opartym 

na funkcjonowaniu rynków papierów wartościowych (market-based sys-
tem). Cechuje się ścisłym oddzieleniem bankowości depozytowo-kredy-
towej od bankowości inwestycyjnej związanej z rynkiem kapitałowym i silną 
tendencją do tworzenia banków specjalistycznych. 

2. System kontynentalny (niemiecko-japoński) – znany też jako system ban-
kowo zorientowany (bank-oriented financial system). Oparty jest na kon-
cepcji banku uniwersalnego, łączącego pod jednym dachem bankowość 
depozytowo-kredytową (komercyjną) z bankowością inwestycyjną (Leh-
mann, Weigand, 2000).  

 
Pierwszy z wymienionych typów systemów finansowych funkcjonuje w Stanach 
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Kanadzie, drugi w Niemczech, Japonii i Korei 
Południowej (Czerkas, 1998, s. 103). 
 
2.1. Model anglosaski  

 
Powstał w Wielkiej Brytanii i upowszechnił się także w innych krajach anglo-

języcznych. W latach 1933−1999, a więc od momentu uchwalenia ustawy Glass-
Steagall Act, wprowadzającej zakaz łączenia bankowości komercyjnej z bankowością 
inwestycyjną, aż do uchylenia jej w 2000 r. na mocy Gramm-Leach-Bliley Act, do-
puszczającej tworzenie holdingów finansowych. Model ten istniał również w Stanach 
Zjednoczonych (Shull, 2000). Warto podkreślić, że odseparowanie w USA banków de-
pozytowo-kredytowych od działalności na rynku kapitałowym, czyli od transakcji 
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w dziedzinie emisji i obrotu papierami wartościowymi, było reakcją na wielki 

kryzys (1929−1932), którego przyczyn upatrywano m.in. w spekulacji giełdowej 
prowadzonej przez banki bez zachowania należytej ostrożności i troski o wkłady 
oszczędnościowe powierzone im przez deponentów.  

W modelu anglosaskim tradycyjnie banki depozytowo-kredytowe nie 
działają na rynku kapitałowym, na którym królują banki inwestycyjne, fundusze 
emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe i specjalne instytucje kredytu długo-
terminowego, takie jak banki hipoteczne i towarzystwa budowlane (Nellis, 
McCaffery, Hutchinson, 2000, s. 53). Bardzo ważną rolę w anglosaskim modelu 
systemu bankowego odgrywają banki inwestycyjne, które pełnią wiele funkcji: 
są agentami-maklerami dokonującymi obrotu papierami wartościowymi na zle-
cenie i na rachunek klientów, występują na rynku kapitałowym jako niezależni 
dealerzy, gwarantują emisję papierów wartościowych (underwriting), pośredni-
czą przy plasowaniu na rynku finansowym nowych akcji i obligacji (initial public 
offerings – IPO) itp. Nieliczne banki inwestycyjne chętnie unikające określenia 
„bank”, poszerzyły zakres swojej działalności, w taki sposób, że weszły w sferę 
aktywności banków depozytowo-kredytowych. 

Cechą charakterystyczną systemu kontynentalnego, czyli zorientowanego 
bankowo, jest dominująca rola banków świadczących usługi związane z funkcjono-
waniem pieniądza i przepływem siły nabywczej (Klimiuk, 2006b, s. 35). W systemie 
angloamerykańskim rolę tę pełnią natomiast liczne wyspecjalizowane instytucje po-
średnictwa finansowego. Banki te mają charakter uniwersalnych, dostarczających 
kredytów krótkoterminowych oraz wspomagających działalność inwestycyjną pod-
miotów będących ich klientami. Dokonują bezpośredniego finansowania za po-
mocą kredytów długoterminowych, organizują subskrypcję emisji papierów warto-
ściowych oraz świadczą usługi związane z obsługą tych instrumentów. 

System anglosaski cechuje znaczne ograniczenie roli banków przeznaczo-
nych jedynie do zaspokajania krótkookresowych finansowych potrzeb podmio-
tów gospodarczych. Głównym źródłem dopływu kapitału jest emisja papierów 
wartościowych i giełda. Bardzo ważna rolę w modelu tym odgrywają fundusze i banki 
inwestycyjne (Klimiuk, 2006b, s. 35). 

Bank uniwersalny to bank, który w swojej działalności nie ma ograniczeń o cha-
rakterze ilościowym, geograficznym, jakościowo-rzeczowym, może świadczyć swoje 
usługi wszystkim klientom i kształtować w dowolny sposób sieć swoich placówek. 
Instytucja ta wykonuje czynności depozytowo-kredytowe, świadczy również pełny 
zakres usług związanych z papierami wartościowymi (Jaworski, 1998, s. 18). 

Bank inwestycyjny to instytucja zajmująca się wszelkimi usługami finanso-
wymi, wykraczającymi poza tradycyjną działalność depozytowo-kredytową, wy-
konuje wszelkie operacje związane z emisją, obrotem i zarządzaniem papierami 
wartościowymi. Do grona banków inwestycyjnych należy zaliczyć również takie 
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instytucje, jak: brokerzy, maklerzy, dealerzy, underwriterzy oraz doradcy finansowi. 
Główną cechą tego modelu jest oparcie się na rynku kapitałowym, jako miejscu 
kontroli korporacji. Nadzór jest sprawowany głównie przez inwestorów, którzy 
wyrażają swoją przychylność lub dezaprobatę dla działań zarządu kupując/sprze-
dając akcje spółki i zabierając głos podczas walnych zgromadzeń akcjonariuszy. 
W modelu tym kierownictwo nie podlega ścisłej kontroli wewnątrz organizacji 
ze względu na wysoką płynność rynku. Relacje pomiędzy menedżerami a akcjo-
nariuszami są krótkotrwałe i oficjalne. 

Środki na bieżące inwestycje pozyskiwane są na rynkach kapitałowych − gieł-
dach papierów wartościowych i rynkach pozagiełdowych. Na skutek wykształcenia 
się płynnych i dużych rynków kapitałowych przedsiębiorstwa uniezależniły się od 
banków inwestycyjnych. Z ich pomocy korzystają rzadko, na przykład gdy plano-
wane jest wrogie przejęcie (transakcje typu LBO i MBO) (Trzpit, Szeląg, 2017). 

Model anglosaski zakłada duży nacisk na wyniki osiągane przez spółkę 
oraz ochronę akcjonariuszy. Mniejsze znaczenie ma tu długookresowy rozwój 
przedsiębiorstwa. 
 
2.1.1. Cechy anglosaskiego modelu nadzoru korporacyjnego 

 
Najważniejsze to: 

− jednopoziomowa rada dyrektorów, w której skład wchodzą pracownicy 
korporacji oraz kilka zewnętrznych osób, 

− role przewodniczącego rady i naczelnego dyrektora są rozdzielone, 

− rada dyrektorów jest wewnętrznym organem nadzoru i wyznacza komi-
tety do wykonywania zadań o szczególnym znaczeniu, 

− działają komitety do spraw: audytu, wynagrodzeń menedżerów, finansów, 
oraz tzw. komitet wykonawczy, 

− własność akcji jest rozproszona, 

− banki nieznacznie angażują się w operacje spółki, 

− surowe wymogi księgowości i przejrzystości, 

− liczne systemy motywacyjne dla kadry zarządzającej, przejawiające się 
wysokimi wynagrodzeniami, często uzależnionymi od wyników spółki, 

− miejscem pozyskiwania kapitału są duże i płynne rynki kapitałowe, 

− rynek oraz giełda są aktywnymi mechanizmami kontroli korporacji, 

− miernikiem sukcesu jest cena akcji oraz dywidenda, 

− rynki kapitałowe cechuje duża przejrzystość, 

− uwzględnia perspektywę funkcjonowania przedsiębiorstwa w celu pod-
niesienia jego wartości dla akcjonariusza, 

https://mfiles.pl/pl/index.php/Kapitał
https://mfiles.pl/pl/index.php/Inwestor
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− rosnąca siła skoncentrowanego akcjonariatu oraz inwestorów instytu-
cjonalnych, w tym przede wszystkim funduszy emerytalnych i inwesto-
rów instytucjonalnych, 

− największa rola przypisana jest realizacji celów i zamierzeń akcjonariu-
szy, w dalszej kolejności uwzględnia się interesy zainteresowanych grup 
interesariuszy, np. pracowników (Bąk, Omiotek, 2018). 

 
Zaletą systemu angloamerykańskiego jest rynek kapitałowy, który jest mecha-

nizmem mobilizacji i alokacji zasobów finansowych w gospodarce oraz instrumentem 
kontroli podmiotów gospodarczych. Istotne znaczenie ma także wysoka skłonność do 
tworzenia nowych instrumentów finansowych, innowacji oraz nowych typów trans-
akcji finansowych, a także zróżnicowanie instytucji pośrednictwa finansowego przy-
czyniającego się do stabilizacji funkcjonowania rynku kapitałowego. 

System anglosaski ma jednak pewne wady, o których nie można zapominać. 
Duża formalizacja transakcji jest tu jednym z największych minusów. Wielu specjali-
stów z zakresu finansów niepokoi się też faktem, że ten sektor finansowy zbyt mocno 
opiera się na anonimowym i dość kapryśnym rynku papierów wartościowych.  
 
2.1.2. Elementy amerykańskiego systemu bankowego 

 
Wszystkie banki amerykańskie mające depozyty ubezpieczone w Federal-

nej Agencji Ubezpieczenia Depozytów (Federal Deposit Insurance Agency − 
FDIC) podlegają regulacji i są powstrzymywane od ponoszenia ryzyka w takim 
stopniu, w jakim same chciałyby je ponosić (Welles, Scruggs, 1984). Składki 
ubezpieczeniowe płacone przez banki nie są uzależnione od rozkładu ich przy-
szłych zysków i strat, co oznacza, że nie podlegają skutecznym regulacjom, cha-
rakteryzują się ponoszeniem nadmiernego ryzyka (Klimiuk, 2006b, s. 35).  

W USA istnieją tzw. banki narodowe (national banks), których akty założy-
cielskie przyznane zostały przez pierwszą z powstałych agend federalnych do 
spraw regulacji sektora bankowego, tj. przez Office of the Comptroller of Cur-
rency (OCC) oraz banki stanowe powołane przez legislatury stanowe. 

Powstanie OCC odbyło się na podstawie National Bank Act of 1864, czyli 
ustawy stanowiącej m.in., że banki mogą podejmować tylko te rodzaje czynności 
pozabankowych, które OCC zaliczy do czynności bankowych. Zakres czynności poza-
bankowych banków stanowych był zawsze określany przez legislatury lub agendy 
stanowe, natomiast po zakończeniu II wojny światowej również przez FDIC. Z cza-
sem legislatury stanowe stały się bardziej aktywne w tym zakresie niż OCC. 

FDIC kilkakrotnie sprzeciwiła się agendom stanowym, które oceniła jako ze-
zwalające podległym im bankom na zbyt wiele działań będących wysoce ryzykow-
nych (The First Fifty Years…, 1984). Zagrożeniem dla stabilizacji finansowej były także 
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firmy posiadające udziały kontrolne w bankach amerykańskich oraz filiach nieban-
kowych (holdingi bankowe) zajmujących się działalnością pozafinansową. 

W roku 1956 Kongres przyjął Bank Holding Company Act, a w ślad za nim 
ustawę ograniczającą działalność firm funkcjonujących w ramach holdingu ban-
kowego do działalności natury finansowej, powierniczej i ubezpieczeniowej, bę-
dącej w opinii Rady Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej blisko związaną 
z działalnością bankową. Do roku 1970 powstało wiele firm holdingowych posia-
dających jeden bank i w efekcie ustawa z 1956 roku została objęta poprawkami w 
kwestii podciągnięcia wszystkich firm amerykańskich mających status holdingu 
bankowego pod zakres regulacji Rady Gubernatorów, ograniczając ich aktywność 
do działań blisko związanych z biznesem bankowym. 

Bezpośrednie ograniczenia ryzykownej działalności przybrały różne formy. Ry-
zyko bankowe było i jest monitorowane w USA przez trzy instytucje federalne oraz 
władze stanowe. Banki narodowe są regularnie kontrolowane przez Kontrolera Wa-
luty, banki stanowe zaś przez FDIC lub System Rezerwy Federalnej, a także przez 
stan, w którym są rejestrowane (Annual Report 1992, 1993). Ponadto w stosunku 
do banków wprowadzono restrykcje ograniczające rodzaj biznesu, którego mogą 
być właścicielami i który mogą prowadzić, a także ograniczenia dotyczące wielkości 
kredytu, którego mogą udzielać jednej osobie lub jednej firmie, rodzaju udzielonych 
pożyczek, a także ilości płynnych rezerw przypadających na portfel ich aktywów.  

Relatywnie z niewielkimi wyjątkami amerykański system bankowy okazał 
się sektorem bezpiecznym i zdrowo funkcjonującym. Najbardziej efektywne było 
odizolowanie sektora bankowego od konkurencji, pozwalające na osiągnięcie 
wyższych stóp zwrotu. Banki podlegały ścisłym ograniczeniom z racji położenia 
geograficznego, a także między- i wewnątrzstanowym restrykcjom dotyczącym 
oddziałów. Instytucja finansowa nie będąca bankiem nie mogła prowadzić ra-
chunków transakcyjnych. Przez wiele lat banki nie płaciły odsetek od wkładów 
za pobraniem czekowym, ograniczono wypłacanie odsetek od sum na rachun-
kach terminowych i oszczędnościowych. Wysokie stopy zwrotu stanowiły silny 
antybodziec do podejmowania wysokiego ryzyka. 
 
2.1.3. Zaciąganie i udzielanie kredytów przez banki amerykańskie 

 
W modelu anglosaskim tradycyjnie banki depozytowo-kredytowe nie 

działają na rynku kapitałowym, na którym dominują banki inwestycyjne, fundu-
sze emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe i specjalne instytucje kredytu 
długoterminowego, takie jak banki hipoteczne i towarzystwa budowlane. Bar-
dzo ważną rolę w anglosaskim modelu systemu bankowego odgrywają banki in-
westycyjne, które pełnią wiele funkcji: 
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− są agentami-maklerami dokonującymi obrotu papierami wartościowymi 
na zlecenie i na rachunek klientów, 

− występują na rynku kapitałowym jako niezależni dealerzy, 

− gwarantują emisję papierów wartościowych (underwriting), 

− pośredniczą przy plasowaniu na rynku finansowym nowych akcji i obli-
gacji (initial public offerings – IPO) itp. 

 
Niektóre banki inwestycyjne, które unikają określenia „bank”, tak poszerzyły 

zakres swojej działalności, że weszły także w sferę aktywności banków depozy-
towo-kredytowych. Istniejący od dawna w Wielkiej Brytanii i wprowadzony w la-
tach trzydziestych XX wieku w USA system banków specjalistycznych sprzyjał dy-
namicznemu rozwojowi rynku kapitałowego, jako alternatywnego w stosunku do 
kredytów bankowych źródła zasilania finansowego przedsiębiorstw, i doprowadził 
do ukształtowania się silnych banków inwestycyjnych, które z czasem podjęły eks-
pansję także na rynkach kapitałowych za granicą (Klimiuk, 2005, s. 41). 

Wszystkie banki w USA, stanowe i ogólnokrajowe podlegają ograniczeniom 
dotyczącym portfela kredytowego. Przed rokiem 1982 żaden z banków narodo-
wych nie mógł pożyczyć jednemu kredytobiorcy więcej niż 10% swego udziału ka-
pitałowego powiększonego o nadwyżkę kapitałową lub udzielić pożyczki na zakup 
nieruchomości zabezpieczonych wyżej niż suma zgromadzonych depozytów osz-
czędnościowych. Ustawa Garn-St. Germain z 1982 roku usunęła ograniczenia do-
tyczące podstawy pokrycia finansowego stowarzyszeń pożyczkowo-oszczędno-
ściowych, natomiast w przypadku instytucji depozytowych podniosła te limity do 
15% dla każdego pożyczkobiorcy, będącego w stanie przedstawić zastaw wystar-
czającej wartości, charakteryzujący się natychmiastową płynnością.  

Ograniczenia na portfele kredytowe banków narodowych nakłada OCC (Champ, 
Wallace, 1993, s. 10). Banki stanowe podlegają także ograniczeniom typu pojedyn-
czy kredytobiorca, wielu z nich ma ustalone limity przy udzielaniu poszczególnych 
typów kredytów. Banki rywalizując o depozyty w momencie spadku ich oprocen-
towania, przyjmowały coraz bardziej ryzykowne warunki, w związku z czym wiele 
z nich upadło. Banking Act z 1933 roku zabraniał wypłaty odsetek właścicielom de-
pozytów na żądanie ubezpieczonych przez FDIC, a także z rachunków czekowo-
rozliczeniowych (checking account). Dodatkowo ustawa ta upoważniała zarządy 
banków do ustalania oprocentowania płaconego od ubezpieczonych przez FDIC 
depozytów oszczędnościowych o różnych terminach zapadalności. 

W roku 1980 The Monetary Control Act uchyliła ograniczenie wypłaty od-
setek od depozytów na żądanie i z rachunków czekowych dla osób fizycznych. 
Ustawa ta upoważniła banki amerykańskie do oferowania oprocentowanych ra-
chunków czekowych tylko dedykowanych osobom fizycznym. W celu wyelimino-
wania ograniczeń nałożonych przez FDIC dotyczących oprocentowania bankowych 
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rachunków oszczędnościowych powołano Komitet Deregulacji Instytucji Depozyto-
wych. Ustawa wyeliminowała ostatnie ograniczenia DIDC w październiku 1983 roku.  
 
2.1.4. Wpływ zmian regulacji na amerykański system bankowy. 

 
W przypadku banków amerykańskich na istotne zmiany środowiska bizne-

sowego, w którym funkcjonują instytucje finansowe, wypływa proces globaliza-
cji. Wpłynął na skalę i zakres działania bankowości w USA. Utworzenie Unii Eu-

ropejskiej wpłynęło z kolei na przyspieszenie tempa globalizacji − także z punktu 
widzenia banków amerykańskich (Klimiuk, 2005, s. 44).  

W USA banki komercyjne powstały w celu obsługi klientów komercyjnych, 
banki oszczędnościowe, stowarzyszenia oszczędnościowo-kredytowe i unie kre-
dytowe obsługiwały gospodarstwa domowe. Po II wojnie światowej pojawiły się 
dwie siły powodujące zahamowanie wzrostu banków komercyjnych. Pojawił się 
rynek tańszy i bardziej elastyczny w postaci weksla handlowego (commercial pa-
per). Ponadto odpowiedzialne za finanse osoby korporacyjne znalazły lepsze od 
banków miejsca do lokowania płynnych środków. Nastąpił dynamiczny wzrost 
rynku kredytów konsumpcyjnych i depozytów. Wzrosły dochody gospodarstw 
domowych, zwiększając podaż środków pożyczkowych, a wyższe wydatki konsu-
mentów spowodowały wzrost popytu na kredyty ratalne i kredyty na zakup nie-
ruchomości. Banki komercyjne zaczęły agresywnie konkurować z instytucjami 
oszczędnościowymi o rachunki konsumentów. Operacje prowadzone na rzecz 
klientów detalicznych były relatywnie bardziej zyskowne i bezpieczniejsze niż ob-
sługa sektorów: energetycznego, nieruchomości, rolnictwa oraz długu publicznego. 
Zwiększał się poziom wiedzy klientów na temat zarządzania finansami, zwiększa-
jąc ich oczekiwania wobec banków.  

Rywalizujące o klientów banki zaczęły dostrzegać wzrost kosztów oraz spa-
dek zysków powodując upadek wielu z nich. Proces deregulacji na szczeblu fe-
deralnym spowodował realizowanie przez banki strategii oferowania nowych 
usług i konkurencję na wielu rynkach. Jednak z przyjętego rozwiązania, które 
uniemożliwiło amerykańskim bankom komercyjnym funkcjonowanie na rynku 
kapitałowym, często utożsamianym z Wall Street, banki te nie były zadowolone 
i szczególnie w dwóch ostatnich dekadach XX wieku podjęły na różnych forach 
publicznych walkę o uchylenie ustawy Glassa-Steagalla (Banking Act of 1933). 
Menedżerowie banków byli coraz bardziej przekonani, że lepszy jest system ban-
kowy oparty na bankach uniwersalnych i na różne sposoby próbowali obejść 
prawo bankowe, ograniczające zakres prowadzonej działalności. Podejmowali 
m.in. aktywność na rynkach zagranicznych, gdzie nie obowiązywały ograniczenia 
dotyczące zakresu prowadzonej działalności. Do tego samego celu zmierzało łącze-
nie się banków o bardzo zróżnicowanym profilu działalności, czego ewidentnym 
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przykładem była przeprowadzona w 1998 roku fuzja Citicorp i Travelers, i powsta-
nie w efekcie Citigroup.  

Przyjęta w 1999 roku ustawa Gramma-Leacha stanowi najwłaściwszą od-
powiedź systemu finansowego USA na proces globalizacji oraz potrzebę zmo-
dernizowania amerykańskiego sytemu finansowego. Na mocy tej ustawy do-
puszczalne stały się afiliacje między bankami, firmami papierów wartościowych, 
firmami ubezpieczeniowymi i innymi dostarczycielami usług finansowych (Kli-
miuk, 2006b, s. 139). Ustawa zmodyfikowała również Bank Holding Company 
Act z 1956 roku, zezwalając firmom holdingowym, posiadającym banki komer-
cyjne, na prowadzenie dowolnego rodzaju działalności finansowej. Firmy działa-
jące na rynku papierów wartościowych mogą nabywać banki w ramach struktur 
holdingowych, natomiast holdingi finansowe mogą nabywać firmy ubezpiecze-
niowe. Banki z licencją federalną mogą otwierać dowolny rodzaj filii finansowej, 
podejmującej wszystkie z dopuszczalnych rodzajów działalności, z wyjątkiem 
subskrypcji ubezpieczeń, usług w zakresie nieruchomości i inwestycji w sektorze 
bankowości handlowej oraz innych działań komplementarnych (complementary 
activies). Banki z licencją stanową mogą podejmować podobne czynności, o ile 
zezwala na to legislacja stanowa. 

Od 2000 roku w USA możliwe jest już legalne łączenie transakcji w dzie-
dzinie bankowości depozytowo-kredytowej z transakcjami bankowości inwesty-
cyjnej i ubezpieczeniami. Tak więc stworzone zostały podstawy prawne nie tylko 
dla systemu bankowości uniwersalnej, ale także dla bancassurance. Jednocze-
śnie w latach osiemdziesiątych w Europie kontynentalnej, przy utrzymaniu 
orientacji na uniwersalizm banków, zostały wprowadzone normy ostrożno-
ściowe zmuszające banki do rozważnego angażowania się i operowania na rynku 
kapitałowym. Posunięcia te, podobnie jak zmiany w bankowości amerykańskiej, 
sprawiły, że pod koniec XX wieku różnice między bankowością europejską i ame-
rykańską zaczęły się zmniejszać. 
 
2.2. Model kontynentalny 

 
Nazywany też niemiecko-japońskim, oparty jest na koncepcji banku uni-

wersalnego, łączącego w jednej strukturze bankowość depozytowo-kredytową 
(komercyjną) z bankowością inwestycyjną. Model ten przyjął się w sektorach 
bankowych krajów Europy kontynentalnej, Japonii i w wielu innych regionach 
świata (Gostomski, 2008b).  

Prototypem uniwersalnego systemu bankowego są Niemcy, gdzie już w dru-
giej połowie XIX wieku wykształciły się bardzo silne banki uniwersalne, które stały 
się „bankami domowymi” (Hausbanken) (Gostomski, 2008b) klientów instytucjo-
nalnych i prywatnych, oferując im szeroki zakres produktów i usług finansowych, 
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w tym także związanych z rynkiem pieniężnym i kapitałowym. Czyniły to obok i nie-
zależnie od instytucji wyspecjalizowanych w operacjach na rynku długotermino-
wych papierów wartościowych (Kowalewski, 2003, s. 51).  

Uściślając zatem, należy stwierdzić, że w modelu kontynentalnym prze-
wagę mają banki uniwersalne, a zakres ich działalności nie ma istotnych ograni-
czeń o charakterze prawnym. W związku z tym banki mogą pośrednio bądź bez-
pośrednio prowadzić działalność w sektorze ubezpieczeniowym, inwestycyjnym 
i w innych obszarach systemu finansowego (Gorton, Schmid, 2000). Banki mogą 
także nabywać bez ograniczeń akcje i udziały w przedsiębiorstwach niefinanso-
wych. Wskutek tego występują często jednocześnie w roli udziałowca i kredyto-
dawcy przedsiębiorstw. Połączenie tych dwóch funkcji stanowi obok szerokiej 
działalności finansowej jedną z cech banków uniwersalnych.  

Niewątpliwym atutem systemu kontynentalnego jest istnienie banku uni-
wersalnego, dającego możliwość dywersyfikacji przychodów. Istotne znaczenie 
ma także sposób bieżącego monitoringu podmiotów gospodarczych. Wynika to 
z tego, że banki z racji prowadzenia bieżących rozliczeń przedsiębiorstw i obser-
wacji całego segmentu danej gospodarki są instytucjami, które ograniczają ne-
gatywny wpływ asymetrii informacyjnej w stosunkach finansowych.  

Specyfika rynku finansowego sprzyja występowaniu zjawiska silnego zróżni-
cowania informacji posiadanych przez strony transakcji finansowych, przemawia-
jące na korzyść podmiotu gromadzącego fundusze ze źródeł zewnętrznych. Banki 
mają zdolność do gromadzenia i przetwarzania informacji, w związku z czym sku-
tecznie monitorują klientów, czego nie zapewniają bezpośrednie rynki kapitałowe.  

W ramach systemu kontynentalnego duże znaczenie przywiązuje się także 

do długookresowych, aktywnych stosunków bank − klient, na przykład przez 
uczestnictwo w pracach rad nadzorczych oraz walnych zgromadzeń akcjonariu-
szy danego podmiotu gospodarczego. 
 
2.2.1. Elementy niemieckiego systemu bankowego 

 
W europejskich systemach bankowych, w szczególności w niemieckim sys-

temie bankowym, banki komercyjne łączą działalność depozytowo-kredytową z ty-
pową dla banku inwestycyjnego działalnością na rynku pierwotnym papierów 
wartościowych (Tilly, 1989). Działalność ta dotyczy lokowania na rynku nowej 
emisji papierów wartościowych w taki sposób, że lokujący (underwriter) kupuje 
od emitenta całość emisji, odsprzedając je następnie publiczności i ponosząc ry-

zyko fiaska emisji. Banki komercyjne występują jako agenci − zasada best effort 

− oraz jako underwrites, tzn. na własny rachunek i ryzyko.  
Funkcjonowanie banków na rynku kapitałowym zależne jest od tego, czy tworzą 

w tym celu wyspecjalizowane filie − Wielka Brytania i Niemcy. Wyeliminowany został 
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więc problem skumulowania w ramach jednej instytucji obydwu rodzajów aktyw-
ności (bank kredytowo-inwestycyjny), który powoduje wystąpienie konfliktu in-
teresów między nimi, oraz nieostrożnej i niezgodnej z zasadami roztropności ban-
kierskiej praktyki, polegającej na: 

− rozdzielaniu przez bank ryzykownych pożyczek przeznaczonych na zakup 
papierów wartościowych lokowanych przez ten bank, 

− lokowaniu i promowaniu emisji papierów wartościowych należących do 
firmy niewypłacalnej, celem zapewnienia sobie spłaty pożyczki zacią-
gniętej przez firmę w banku, 

− udzielaniu ryzykownych pożyczek preferencyjnym firmom, których pa-
piery wartościowe bank zamierza wprowadzić na rynek, 

− uzależnieniu przyznania przez bank kredytu od korzystania z jego usług 
inwestycyjnych. 

 
W Niemczech nie istnieje tak wąska specjalizacja w działalności banków 

jak w Anglii czy USA (Hennings, 1981). Brakuje w tych państwach specjalistycz-
nych banków brokerskich, nastawionych jedynie na realizację zleceń klientów w za-
kresie handlu papierami wartościowymi. Niemieckie banki komercyjne oprócz 
handlu papierami wartościowymi na zasadzie kompromisu prowadzą również 
działalność inwestycyjną na giełdach we własnym imieniu i na własny rachunek, 
celem lokowania nadwyżek kapitałowych, uzyskania udziału w różnych spółkach 
przez zakup ich akcji oraz zwykłą spekulację. Powyższa czynność stwarza niebez-
pieczeństwo sprzeczności interesów między interesami klientów i banków.  

Aby rozwiązać problem na korzyść klientów, w 1971 roku w Ministerstwie Go-
spodarki wprowadzono zasady, tzw. Händler- und Beraterregeln, zabraniające m.in. in-
stytucjom kredytowym proponowania swoim klientom transakcji papierami warto-
ściowymi nieleżącymi bezpośrednio w ich interesie. Dotyczy to szczególnie transakcji 
(z udziałem klientów) mających na celu pozbycie się lub nabycie przez bank papierów 
wartościowych oraz dążenia do korzystnych dla banku zmian kursowych – brak możli-
wości dokonywania transakcji wpływających na kurs, powodujących straty u klientów. 

W Niemczech nie ma także przymusu handlu papierami wartościowymi za 
pośrednictwem giełdy, bo skutkowało to czasowym zmniejszeniem obrotów gieł-
dowych, utrudniających ustalenie realnego kursu ulegającego częstym zmianom 
także pod wpływem niemieckich transakcji (Verordnung über die Zulassung…, 
1987). Powodem takiej sytuacji była działalność wielkich banków, które w celu 
zmniejszenia kosztów wykonywały zlecenia klientów za pośrednictwem szeroko 
rozwiniętych gałęzi sieci filii. Zlecenia były kompensowane, a na giełdzie znajdo-
wały się jedynie salda pokrycia w danej sieci. Wprowadzono zatem tzw. dobro-
wolny przymus giełdowy, nakazujący bankom dokonywanie zleceń klientów przez 
giełdę, który może być ominięty jedynie na wyraźne żądanie zleceniodawcy. 
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W niemieckim prawie bankowym nie występują określone limity dotyczące 
udziałów banków w instytucjach niekredytowanych. Udziały te podlegają jednak 
regulacjom odnoszącym się do wskaźników inwestycji długoterminowych, 
wskaźników wypłacalności i płynności oraz prawu antymonopolowemu. Bank 
składa w Federalnym Biurze Nadzoru Bankowego oraz w Banku Centralnym spra-
wozdania o posiadaniu oraz każdym nabyciu i zbyciu udziałów w innym przed-
siębiorstwie przekraczającym 10% kapitału tego przedsiębiorstwa. Do nadzoru i Deu-
tsche Bundesbanku musi być również zgłoszona każda zmiana w wysokości 
udziałów o więcej niż 5% kapitału w posiadanym przedsiębiorstwie. W przy-
padku udziałów w instytucjach kredytowych, bank jest zobowiązany do natych-
miastowego poinformowania obu instytucji o ich nabyciu lub zbyciu oraz o każ-
dej zmianie powyżej 5% kapitału. 
 
2.2.2. Regulacje niemieckiego sytemu bankowego  

 
W przeciwieństwie do innych systemów regulacyjnych, w Niemczech nie wy-

stąpiły formalne bariery oddzielające bankowość komercyjną od inwestycyjnej 
(Klimiuk, 2006a, s. 151). Nie istniał również statutowy system ubezpieczeń depo-
zytów. Deregulacja stóp od depozytów nastąpiła w połowie lat sześćdziesiątych 
(co najmniej 10 lat wcześniej niż w większości krajów uprzemysłowionych). 
 
2.2.3. Podstawowe cechy niemieckiego systemu regulacji finansowych 

 
Należą do nich: 

− rygorystyczne regulacje ostrożnościowe oraz uprzywilejowanie banków 
w stosunku do innych instytucji finansowych, dodatnio wpływających na 
proces kreacji kredytów, 

− dostęp banków do długoterminowych źródeł refinansowania, obniżający 
ryzyko płynności i stóp procentowych, związane z kredytowaniem dłu-
goterminowymi, 

− delegowanie ważnych uprawnień regulacyjnych wobec stowarzyszeń 
bankowych, które przyjmują w sektorze bankowości spółdzielczej postać 
trójstopniowej federalistycznej struktury organizacyjnej (korporacjo-
nizm federalistyczny). 

 
Niemiecki system bankowy charakteryzuje się znacznym stopniem swobody 

przy zakładaniu banków. Okres największej liberalizacji przypadł na lata 1967−1974, 
jednak kryzys bankowy z 1974 roku doprowadził do zaostrzenia reglamentacji dzia-
łalności bankowej przez wprowadzenie organu nadzoru, mającego możliwość cofa-
nia koncesji, i wprowadzenie kontroli banków bez konkretnego powodu. 
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Założenie banku należy do czynności prostych, bowiem do jego otwarcia 
niezbędne jest uzyskanie pisemnej zgody Federalnego Urzędu Nadzoru Banko-
wego. Zgoda taka może być ograniczona do poszczególnych rodzajów działalno-
ści bankowej. Odmowa jej udzielenia możliwa jest jedynie w przypadkach okre-
ślonych przez prawo bankowe, czyli: 

− założyciele nie mają odpowiedniego kapitału własnego, 

− wnioskodawca lub osoba przewidywana na stanowisko kierownicze nie 
jest wiarygodna, 

− właściciel lub proponowany dyrektor nie mają odpowiednich kwalifikacji 
fachowych niezbędnych do kierowania bankiem, 

− bank nie ma co najmniej dwóch dyrektorów, 

− do wniosku o zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej nie do-
łączono planu działalności bankowej, określającej rodzaj zamierzonej 
działalności i strukturę organizacyjną banku. 

 
Obowiązek dostarczenia Urzędowi Nadzoru określonych informacji dotyczą-

cych organizacji banku dotyczy także jednostek już funkcjonujących, w szczególności: 

− zmian personalnych na stanowiskach kierowniczych, 

− przyjęcia udziałów w przedsiębiorstwie i zmiany wysokości posiadanych 
udziałów, przekraczających 10% kapitału własnego banku, 

− zmiany firmy, umowy spółki, statutu oraz w określonych przypadkach – 
zmiany formy prawnej, 

− powstania straty w wysokości przekraczającej 25% gwarancyjnego kapi-
tału własnego (bez rezerw), wypowiedzenia umowy spółki i wypłaty 
udziałów wspólnikom w przypadku spółek osobowych i cichych, 

− przeniesienia siedziby banku lub oddziału oraz zawieszenia działalnością, 

− podjęcie i przerwanie działalności pozabankowej, 

− zamiaru dokonania fuzji z innym bankiem. 
 
Wyżej wymienione informacje przedstawiają władzom nadzoru bieżący przegląd 
stanu organizacyjnego systemu bankowego i spełniają przez poszczególne jed-
nostki wymogi związane z udzieleniem koncesji na działalność bankową. 

W przeciwieństwie do banków amerykańskich, banki niemieckie znajdują 
się pod presją różnych oddziaływań. Najważniejsze to utworzenie Unii Europej-
skiej oraz wprowadzenie waluty euro (Bank profitability…, 1996). Niemiecki rynek 
finansowy wraz ze swoimi odpowiednikami w innych krajach UE znajdują się w 
obliczu harmonizacji poprzednich fragmentarycznych rynków krajowych, ich 
otwarcia i deregulacji. Utworzenie Unii Europejskiej sprawiło, że rynek europejski 
stał się porównywalny z amerykańskim, powodując naciski na banki niemieckie. 
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Standardy wyników, mierzone stopą zwrotu z kapitału akcyjnego, oraz relacje kosz-
towo-dochodowe znajdują się na poziomie porównywalnym z amerykańskimi.  

Wyniki niemieckich banków znacznie różnią się od amerykańskich z po-
wodu tradycyjnej struktury organizacyjnej: 

− niskie marże w bankowości detalicznej powodują podążanie banków ko-
mercyjnych w kierunku bankowości inwestycyjnej, 

− bardzo niska wewnętrzna internacjonalizacja w porównaniu z interna-
cjonalizacją wewnętrzną, tj. ekspansją zagraniczną banków niemieckich, 

 
Własność państwowa, nadwyżki mocy wytwórczych oraz niskie marże w ban-

kowości detalicznej spowodowały nieatrakcyjność niemieckiego sektora banko-
wego dla inwestorów zagranicznych. Niemieckie regulacje systemu finansowego 
można scharakteryzować jako system kładący nacisk na kontrole ryzyka przez wpro-
wadzenie rygorystycznych norm ostrożnościowych oraz uprzywilejowanie banków 
w stosunku do innych inwestycji finansowych (Klimiuk, 2006b, s. 202). 
 
2.2.4. Działalność kredytowa banków niemieckich 

 
Podstawową cechą charakterystyczną jest zakres, w jakim banki niemiec-

kie ewoluowały poza tradycyjną podstawową funkcję dostarczycieli komercyj-
nego finansowania (krótkoterminowe kredyty na zakup zapasów i kredyty han-
dlowe) oraz wytworzyły szeroką zdolność dostarczania finansowania przemysło-
wego (długoterminowe kredyty na finansowanie środków trwałych: fabryki, 
urządzenia; Klimiuk, 2005, s. 43). Kredyty bankowe stanowiły podstawową formę 
finansowania zewnętrznego dla przedsiębiorstw niefinansowych, ale odgrywały 
także dominującą formę finansowania długoterminowego, odpowiadając za po-
nad połowę finansowania długoterminowego (o terminie wymagalności powy-
żej 1 roku). Kwota należnych długoterminowych kredytów bankowych cztero-
krotnie przewyższała kwotę krótkoterminowych kredytów bankowych. W Niem-
czech większość długoterminowych kredytów bankowych udzielana była po sta-
łej stopie procentowej na okres najmniej 4 lat.  

Udziały banków w kapitale akcyjnym przedsiębiorstw niefinansowych były 
relatywnie mało istotne jako źródła kapitału. Banki odpowiadały za około 1/10 
kapitału akcyjnego, tj. nieznacznie poniżej 2% zobowiązań firm niefinansowych. 
W okresie industrializacji nastąpił rozwój banków niemieckich, obejmujący 
swoim zasięgiem długoterminowe inwestycje w przemyśle, ograniczającym go 
do kilku sektorów, m.in. kolei. Polegał na zakupie udziałów, następnie odsprze-
dawanych na giełdach papierów wartościowych.  

W wyżej wymienionym okresie podstawową funkcją banków niemieckich 
było dostarczenie kredytu handlowego, o terminie zapadalności poniżej 6 miesięcy 
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(dyskonto bonów 90-dniowych), służącemu finansowaniu krótkoterminowych 
inwestycji w zapasy i handel. Środki trwałe (fabryki, urządzenia) finansowano 
głównie przez kapitał akcyjny. W przypadku większych firm dysponujących dostę-
pem do rynków kapitałowych, wykorzystanie długoterminowych obligacji pozo-
stawało ograniczone. Zdolność do dostarczenia środków finansowych na rozwój 
przemysłu banki wypracowały sobie dopiero po II wojnie światowej. Do kategorii 
kredytów długoterminowych należało około 7% kredytów udzielanych przez banki 
komercyjne, a mniej niż 4% kredytów udzielonych przez banki uniwersalne Wiel-
kiej Trójki (Deutsche Bank, Dresdner Bank i Commerzbank). Potencjał banków nie-
mieckich do udzielania kredytów długoterminowych na zakup środków trwałych 
miał największy wpływ na małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP), które były zbyt 
małe, by wejść na giełdę papierów wartościowych w innych krajach. Banki udzie-
lały MSP jedynie krótkoterminowych linii kredytowych, czyniąc ten sektor bardziej 
narażonym na zmienność polityki banków. Prowadzenie przez banki tego typu 
działalności niosło ze sobą konsekwencje rynku obligacji także dla większych 
przedsiębiorstw, powodując większą elastyczność restrukturyzacji kredytów dłu-
goterminowych niż w przypadku rynku obligacji, który narzuca wyższe opłaty 
ubezpieczeniowe i restrukturyzacyjne umowy związanej z emisją. 

Drugą cechą wyróżniającą niemiecki system bankowy był stopień stabili-
zacji procesu kreacji kredytów. W Niemczech panowała godna uwagi stabilność 
cykli finansowych, są one bowiem jednym dużym uprzemysłowionym krajem, w któ-
rym uniknięto poważnych problemów z dopływem kredytów. Bezpieczeństwo 
lokat bankowych i płynność banku są zależne w dużym stopniu od bezpieczeń-
stwa udzielanych przez niego kredytów. W związku z powyższym, działalność 
kredytowa w wielu krajach podporządkowana jest określonym normom i zasa-
dom. Bieżąca kontrola przez organ nadzoru bankowego zapewnia wczesne rozpo-
znanie zagrożeń związanych z udzielaniem kredytów i możliwość interwencji ce-
lem ochrony środków powierzonych bankom przez klientów. W celu dywersyfi-
kacji kredytów i rozłożenia związanego z nimi ryzyka, niemieckie prawo bankowe 
określa górne granice kredytów w realizacji do kapitału własnego banku. Limity 
dotyczące udzielania wielkich kredytów w sposób jednoznaczny określają gra-
nice bezpieczeństwa banków, związane z uzależnieniem się od jednego kredyto-
biorcy lub małej grupy kredytobiorców. Informacje o kredytach milionowych i kre-
dytach przyznawanych kierownictwu banku oraz osobom z nim związanym służą 
śledzeniu zbieżności, które wpływają na sytuację ekonomiczną banku, ale mają rów-
nież określoną wymowę społeczną.  

Powstanie Unii Europejskiej spowodowało naciski na banki niemieckie, 
w związku z czym małe i średnie przedsiębiorstwa odnotowały wzrost w ujęciu geo-
graficznym i pod względem rozmiarów, co skłoniło je do zwrócenia się w poszukiwa-
niu finansowania ku rynkom kapitałowym, nie bankom. Niemiecki system bankowy 
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nie charakteryzował się większą skłonnością banków do udzielenia kredytów sek-
torowi przemysłowemu, lecz większą spójnością w roli strażnika kredytu dla klien-
tów przemysłowych, niż w przypadku odpowiedników występujących w innych pań-
stwach. Banki niemieckie były skłonne udzielać większych kredytów przedsiębior-
stwom przemysłowym niż banki w innych krajach, a niemieckie standardy w dzie-
dzinie księgowości zezwalały korporacjom na większą swobodę dotyczącą uznawa-
nia wartości aktywów i pozwoliły na tworzenie wielkich ukrytych rezerw. 

Na przełomie lat osiemdziesiątych nastąpiła liberalizacja i deregulacja sys-
temu bankowego w większości państw europejskich. Czynności podejmowane 
przez rządy krajów europejskich skierowane były częściowo na znoszenie istnie-
jących ograniczeń w działalności bankowej. Spowodowało to, że europejski sys-
tem bankowy bardzo szybko ewoluował w kierunku modelu bankowości uniwer-
salnej (Gostomski, 2008b). 
 
2.3. Model uniwersalny 

 
W modelu uniwersalnym banki oferują swoim klientom, detalicznym bądź 

instytucjonalnym, różnego rodzaju usługi i produkty finansowe. Zasięg usług naj-
większych banków uniwersalnych ma charakter globalny. Ostatecznie na obsza-
rze Unii Europejskiej model ten został usankcjonowany, obowiązującą od 1 stycz-
nia 1993 roku, tzw. Drugą Dyrektywą Bankową (The Second Banking Directive) 
oraz dyrektywą KE dotyczącą usług finansowych (Directive on Investment Servi-
ces), która zaczęła obowiązywać 15 grudnia 1993 roku. 

Druga Dyrektywa Bankowa wprowadziła również zasadę jednej licencji ban-
kowej (single banking licence), która wydawana jest przez organ państwa pocho-
dzenia banku. Zasada ta umożliwia bankom utworzenie swoich oddziałów i ofero-
wanie szerokiego zakresu usług finansowych na terenie innych państw członkow-
skich. Wynikający stąd proces ujednolicania systemów finansowych w UE spowo-
dował, że system banków uniwersalnych stał się standardem na tym obszarze.  

Aby utrzymać konkurencyjność narodowych instytucji finansowych, inne 
wysoko uprzemysłowione kraje zmuszone były do liberalizacji swoich systemów 
bankowych. W 1987 roku system banków uniwersalnych wprowadziła Kanada, 
a trzy lata później reformy w tym kierunku były prowadzone w większości pań-
stw azjatyckich. Za etap ich zakończenia można uznać marzec 1998 roku, gdy w Ja-
ponii zniesiono zakaz tworzenia w systemie finansowym tzw. czystych spółek 
holdingowych (pure holding companies), czyli takich, których aktywa w ponad 
50% składają się z innych instytucji finansowych.  

W tym procesie ostatnim krajem, który wprowadził system banków uniwer-
salnych są Stany Zjednoczone. Dopiero 12 października 1999 roku prezydent Bill 
Clinton podpisał ustawę Gramm-Leach-Bliley Financial Modernization Act (GLB), 
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która umożliwiła od marca 2000 roku tworzenie banków uniwersalnych w formie hol-
dingu (financial holding company). Po ponad 60 latach od uchwalenia w 1933 roku 
ustawy Glass-Steagall Act, która wprowadziła system specjalistyczny, Stany Zjed-
noczone znów należą do państw o systemie banków uniwersalnych. 

Obecnie we wszystkich znaczących krajach, poza Wielką Brytanią, od strony 
prawnej istnieje uniwersalny model systemu bankowego, co wynika z przekonania 
rządzących, że lepiej służy rozwojowi gospodarki niż model oparty na bankach 
specjalnych (Gostomski, 2008a). Nie oznacza to jednak, że w krajach tych wszyst-
kie banki uniwersalne oferują bardzo szeroką paletę produktów i usług finanso-
wych. Znaczna część banków, szczególnie małych, jakimi są banki spółdzielcze i regio-
nalne kasy oszczędności, dobrowolnie ogranicza zakres prowadzonej działalności 
do transakcji depozytowo-kredytowych i rozliczeniowych.  
 
2.4. Ocena z punktu widzenia makro i mikroekonomicznego każdego z dwóch 

podstawowych modeli systemu bankowego  
 
Decydującym kryterium oceny systemu bankowego przez pryzmat całej 

gospodarki jest jego stabilność (Gostomski, 2008b), która jest zapewniona wów-
czas, gdy stabilne są poszczególne banki. W przypadku bankructwa nawet jed-
nego banku istnieje niebezpieczeństwo zakażenia kryzysem całego krajowego 
systemu bankowego i groźba masowego wycofywania przez deponentów osz-
czędności ulokowanych w bankach. 

Banki uniwersalne realizują wiele rodzajów transakcji, mogą zatem straty po-
niesione w jednym obszarze bankowości (w bankowości inwestycyjnej) wyrównać 
zyskami wypracowanymi w innym obszarze (w działalności kredytowej). Dzięki 
temu ich wyniki są bardziej stabilne, niż w bankach specjalizujących się w wyko-
nywaniu tylko określonych transakcji, i w konsekwencji zmniejsza się prawdopo-
dobieństwo upadłości banków uniwersalnych, a tym samym utrzymywana jest sta-
bilność systemu bankowego z dominacją tego typu banków. Jednak ceną za wyż-
szą stabilność banków, jaką płacą kraje dysponujące uniwersalnym systemem 
bankowym, jest niższa rentowność banków w porównaniu z rentownością ban-
ków w krajach o systemie bankowym opartym na bankach specjalistycznych. Ilu-
strują to dane dotyczące kształtowania się średniej rentowności kapitału wła-

snego (return on equity − ROE) w latach 1992−2001 w Niemczech i Wielkiej Bry-
tanii. O ile w Niemczech wynosiła 5,7%, to w Wielkiej Brytanii 15,7%. Jednocześnie 
zmienność wskaźnika ROE (wolatywność) w Wielkiej Brytanii była prawie 4 razy 
większa niż w Niemczech.  

Na Wyspach Brytyjskich szczególnie wysoką rentownością cechują się banki 
specjalizujące się w bankowości detalicznej. Jest to jednak spowodowane w du-
żym stopniu tym, że w tej dziedzinie bankowości funkcjonuje stosunkowo mało 
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konkurentów, co pozwala bankom uzyskiwać wysokie marże. Wysokiej rentowności 
banków brytyjskich nie należy zatem wiązać wyłącznie z istniejącym tam modelem 
systemu bankowego. Każdy system bankowy powinien zaopatrywać w dostatecz-
nym stopniu przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe w środki finansowe. Postu-
lat ten spełnia zarówno system oparty na bankach uniwersalnych, jak i system bry-
tyjski oparty na bankach specjalistycznych. Jednak w tym pierwszym zdecydowanie 
większą rolę odgrywają kredyty bankowe, podczas gdy w drugim modelu finanso-
wanie przedsiębiorstw w dużym stopniu odbywa się przez rynek kapitałowy. 

Nie można oczywiście winić uniwersalnego modelu systemu bankowego 
za brak większego zainteresowania społeczeństwa w niektórych krajach, np. w Niem-
czech, gdzie dominującą rolę odgrywają banki uniwersalne, nabywaniem akcji i za 
niską kulturę w tej dziedzinie. Nic nie wskazuje bowiem na to, że banki uniwer-
salne gorzej niż banki specjalistyczne doradzają klientom nabywanie akcji i same 
nie są zainteresowane sprzedażą instrumentów rynku kapitałowego. Małe zain-
teresowanie nabywaniem akcji w tych krajach wynika przede wszystkim z uwa-
runkowań podatkowych, niskiej rentowności inwestowania w akcje przy wyso-
kim ryzyku inwestycji oraz z dużej liczby małych banków, które siłą rzeczy nie 
dysponują tak dobrymi i tak licznymi doradcami w zakresie inwestowania w ak-
cje, jak ma to miejsce w dużych bankach. 
 
2.4.1. Analiza porównawcza modeli 

 
Przy ocenie poszczególnych modeli systemu bankowego w aspekcie mikroe-

konomicznym, wskazuje się na efekty synergiczne wynikające z łączenia w bankach 
uniwersalnych klasycznych operacji bankowych z operacjami bankowości inwesty-
cyjnej i możliwość uzyskania efektu skali w tych bankach w związku z ich znaczną 
wielkością. Stawia to banki uniwersalne w lepszej sytuacji w porównaniu z ban-
kami specjalistycznymi.  

Z drugiej strony łączenie transakcji depozytowo-kredytowych z transak-
cjami inwestycyjnymi z powodu dużego zróżnicowania transakcji jest bardzo 
trudnym zadaniem, i w praktyce te dwa obszary działalności w banku uniwersal-
nym niekiedy funkcjonują jak dwa odrębne banki. Nie ma wówczas mowy o uzy-
skaniu korzyści z dużej skali działania banku uniwersalnego. Z punktu widzenia 
klientów bardziej pożądane, bo wygodniejsze, są banki uniwersalne niż specjali-
styczne. Te pierwsze bowiem „pod jednym dachem” oferują kompleksową ob-
sługę klientów w zakresie zarówno tradycyjnych produktów, jak i instrumentów 
związanych z rynkiem kapitałowym. Sprzyja to budowaniu silnych więzi z klien-
tami, co korzystnie wpływa na rentowność operacji bankowych. 

Z powyższej analizy wynika, że korzystniejszy jest model bankowości opartej na 
bankach uniwersalnych w porównaniu z modelem cechującym się odseparowaniem 
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banków depozytowo-kredytowych od banków inwestycyjnych (Gostomski, 2008a). 
Należałoby zatem oczekiwać, że w przyszłości na świecie dominować będą banki 
uniwersalne, łączące w sobie tradycyjną bankowość z bankowością inwesty-
cyjną. Tymczasem w bankowości światowej od początku nowego stulecia zazna-
cza się trend do większej specjalizacji banków, przy czym zdecydowana więk-
szość tych instytucji dobrowolnie koncentruje się na bankowości depozytowo-
kredytowej, na której produkty jest zdecydowanie większe zapotrzebowanie niż 
na produkty bankowości inwestycyjnej.  

Trzeba podkreślić, że bankowość depozytowo-kredytowa także w przy-
szłości pozostanie głównie biznesem lokalnym, podczas gdy bankowość inwesty-
cyjna wymaga działania w skali globalnej. „Zdaniem N. Waltera, eksperta Deut-
sche Banku, na świecie jest zapotrzebowanie tylko na 10-15 dużych oferentów 
produktów bankowości inwestycyjnej (specjalistycznych banków inwestycyjnych 
i banków uniwersalnych mających w swojej ofercie pełną paletę produktów z za-
kresu bankowości inwestycyjnej)” (Gostomski, 2008b). Prawdopodobnie na ta-
kim poziomie ukształtuje się w przyszłości liczba tych instytucji. Pozostałe banki 
będą koncentrować się na bankowości tradycyjnej i oferowaniu co najwyżej je-
dynie wybranych produktów z zakresu bankowości inwestycyjnej. 

Istotne zmiany będą zachodzić w działalności kredytowej banków, która 
stanowi domenę tradycyjnej bankowości. Chodzi tutaj z jednej strony o sekury-
tyzację należności kredytowych i sprzedaż ich tą drogą innym bankom lub inwe-
storom z sektora pozabankowego, a z drugiej strony o transfer ryzyka kredyto-
wego do innych podmiotów za pomocą odpowiednich instrumentów pochod-
nych, np. credit default swaps. W ten sposób banki uwalniają część kapitału wła-
snego zaangażowanego w działalność kredytową i poprawiają swoją płynność, 
co otwiera im drogę do udzielania nowych kredytów. Działania te prowadzą w isto-
cie rzeczy do konwergencji systemu finansowego opartego na bankach uniwer-
salnych i systemu ukierunkowanego na rynek kapitałowy. 
 
3. Polski system bankowy 
 
3.1. Zarys historii polskiej bankowości 

 
Początki polskiej bankowości centralnej przypadają, podobnie jak banków 

centralnych wielu państw europejskich, na pierwsze dziesięciolecia XIX wieku 
(Leszczyńska, 2010). Warto zwrócić uwagę na historyczną odmienność określeń 
bank centralny i bank emisyjny, których dzisiaj często używamy zamiennie.  

Bank centralny można uznać za agenta państwa, które powierzyło mu okre-
ślony zakres czynności, zmieniający się w kolejnych epokach. Na początku były to 
uprawnienia emisyjne (emisja biletów bankowych wymienialnych na pieniądz 
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kruszcowy) oraz wykonywanie niektórych czynności na rzecz państwa – stąd dla 
opisu tych instytucji używano określenia „bank emisyjny” (Leszczyńska, 2010). 
Przez wiele dziesięcioleci banki emisyjne wykonywały także operacje depozy-
towo-kredytowe właściwe bankom komercyjnym. W ostatnich dziesięcioleciach 
XIX wieku powierzano im funkcje przybliżające status tych banków do współcze-
śnie rozumianego pojęcia „bank centralny” (bank emisyjny, bank państwa i bank 
banków). Proces ten przebiegał odmiennie w poszczególnych krajach i zależał od 
wielu okoliczności, m.in. od stanu rozwoju bankowości komercyjnej. 

Pierwszym polskim bankiem emisyjnym był Bank Polski powstały w 1828 roku 
w Królestwie Polskim. Jego działalność trwała niemal 60 lat. Został zlikwidowany 
w 1886 roku, a kilkanaście lat wcześniej, wraz z likwidacją odrębności monetar-
nej Królestwa, odebrano mu uprawnienia emisyjne. Historia polskiej bankowości 
centralnej została przerwana na wiele lat.  

W polskich prowincjach należących do państw zaborczych funkcje emi-
syjne wykonywały banki centralne tych państw. W XX wieku aż cztery instytucje 
pełniły w Polsce funkcję banku emisyjnego:  

− Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, 

− Bank Polski SA, 

− Bank Emisyjny w Polsce, 

− Narodowy Bank Polski. 
 
Najważniejsze z nich to Bank Polski SA i Narodowy Bank Polski.  

Działalność Banku Polskiego SA, założonego w 1924 roku, przerwał wy-
buch II wojny światowej. Jego władze kontynuowały ograniczoną do niewielu 
czynności działalność w Londynie, natomiast majątek w kraju został przejęty 
przez państwa okupacyjne (Leszczyńska, 2010). W końcu 1939 roku w części oku-
powanego kraju, nazwanej Generalnym Gubernatorstwem, władze niemieckie 
powołały Bank Emisyjny w Polsce z siedzibą w Krakowie. W chwili zakończenia 
wojny istniały więc dwie instytucje emisyjne: Bank Polski SA oraz Bank Emisyjny.  

W styczniu 1945 roku utworzono Narodowy Bank Polski, podjęto też decy-
zję o likwidacji Banku Emisyjnego i cofnięciu uprawnień emisyjnych Bankowi Pol-
skiemu SA, który został zlikwidowany w 1951 roku. Narodowy Bank Polski wyko-
nuje więc czynności banku centralnego nieprzerwanie od 1945 roku do dziś. Za-
sadnicze zmiany w jego działalności przyniósł przełom lat osiemdziesiątych i dzie-
więćdziesiątych, związany z budową nowego ustroju gospodarczego i politycz-
nego. W ciągu minionego dwudziestolecia Narodowy Bank Polski zyskał pełną 
podmiotowość i stał się jedną z najważniejszych instytucji państwa z pozycją i za-
kresem czynności właściwym współczesnym bankom centralnym.  

Dynamiczny rozwój gospodarczy, rosnące wymagania rynków finansowych, 
konieczność sprostania wyzwaniom związanym z niezbędnymi dostosowaniami 
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zasad funkcjonowania systemu bankowego do wymogów Unii Europejskiej, a także 
coraz większy, widoczny wpływ czynników oraz tendencji związanych z globali-
zacją i liberalizacją międzynarodowych stosunków finansowych, spowodowały 
w 1997 roku zmianę ustawodawstwa bankowego w naszym kraju. Uchwalono 
ustawy: Prawo bankowe oraz o Narodowym Banku Polskim. 
 
3.2. Status, zadania i działalność NBP po 1997 roku  

 
W połowie lat dziewięćdziesiątych coraz realniejsze stawało się wejście Pol-

ski do Unii Europejskiej. W lutym 1994 roku wszedł w życie podpisany w 1991 roku 
układ stowarzyszeniowy (Ciamaga, 1997, s. 435). W okresie stowarzyszenia miano 
stworzyć „właściwe ramy dla stopniowej integracji Polski ze Wspólnotą” (Lesz-
czyńska, 2010), a proces ten miał się zakończyć uzyskaniem przez Polskę pełnego 
członkostwa. W okresie przejściowym przewidywanym na 10 lat Polska miała 
wprowadzić niezbędne dostosowania umożliwiające spełnienie określonych wa-
runków ekonomicznych i prawnych (ugruntowanie gospodarki rynkowej, spełnie-
nie norm dotyczących m.in. swobodnego przepływu towarów, zbliżenie przepisów 
prawnych itp.). W kwietniu 1994 roku Polska złożyła formalny wniosek o członko-
stwo, rok później otrzymała wykaz wymogów dla przyszłych członków zwany Białą 
Księgą (opublikowano go w czerwcu 1995 roku na szczycie w Cannes).  

Kilka lat wcześniej, w 1992 roku, kraje Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej 
podpisały w Maastricht Traktat o Unii Europejskiej, który zawierał postanowienia 
dotyczące dalszego etapu integracji, polegającego na budowie Unii Gospodarczej 
i Walutowej (Sokolska, 2018). Uczestnictwo w UGW zostało obwarowane spełnie-
niem kryteriów zbieżności gospodarczej (konwergencji), które dotyczyły: 

1) polityki budżetowej: 

− zakaz finansowania przez bank centralny deficytu budżetowego 
oraz udzielania kredytów przedsiębiorstwom i instytucjom sektora 
publicznego, 

− wysokości deficytu budżetowego i długu publicznego oraz kryte-
riów z zakresu; 

2) polityki monetarnej:  

− niska inflacja, 

− niskie stopy procentowe) (Małecki, 2005, s. 101–103). 
 

Traktat przewidywał, że w przyszłej unii będzie realizowana jednolita poli-
tyka pieniężna, którą miał prowadzić Europejski System Banków Centralnych – 
miały go tworzyć Europejski Bank Centralny oraz narodowe banki centralne.  

W marcu 1998 roku Polska została zaproszona do negocjacji w sprawie peł-
nego członkostwa. Pierwszy etap prac przed rozpoczęciem właściwych negocjacji 
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dotyczył przeglądu polskiego prawa (screening) pod kątem jego zgodności z pra-
wem wspólnotowym w 29 grupach tematycznych, z których sześć dotyczyło bezpo-
średnio NBP (Raport roczny NBP 1999, 2000, s. 50–51). W październiku 1998 roku 
rozpoczął działalność Komitet ds. Przygotowania NBP do Integracji Europejskiej, 
mający czuwać nad koordynacją prac przygotowujących bank centralny do wymo-
gów wynikających z pełnego członkostwa w Unii. Konieczne stało się też dostoso-
wanie NBP do funkcjonowania w ramach Europejskiego Systemu Banków Central-
nych. Współpracę z Europejskim Bankiem Centralnym nawiązano w lipcu 1999 roku 
(Raport roczny NBP 1999, 2000, s. 50–51). W latach 1998–2000 dokonano zasad-
niczego przeglądu polskiego prawa z punktu widzenia jego zgodności z regula-
cjami wspólnotowymi, oceniano, na ile dokonane zmiany są wystarczające, gdzie 
zaś należy je kontynuować.  

Polska stała się członkiem Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku, a tym samym 
NBP został członkiem Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Przystąpienie 
Polski do unii walutowej zostało przesunięte na przyszłe lata, przy czym nie wska-
zano jego daty. W okresie stowarzyszeniowym przeprowadzono zmiany zasad 
funkcjonowania systemu bankowego, konieczne przed uzyskaniem pełnego człon-
kostwa (Prawo bankowe, 1997). W przypadku NBP dotyczyło to udoskonalenia 
funkcji regulacyjnych i nadzorczych, precyzyjnego wskazania funkcji i zadań oraz 
wzmocnienia niezależności w zakresie prowadzenia polityki pieniężnej (Huterski, 
2000). Podstawowych dostosowań dokonano w 1997 roku, a zwieńczeniem prac 
stała się ustawa o NBP z 1997 roku, wprowadzająca standardy unijne. Umocniono 
niezależność NBP, wprowadzono zakaz finansowania deficytu budżetowego, pro-
wadzenie polityki pieniężnej powierzono kolegialnemu ciału – Radzie Polityki Pie-
niężnej (Ustawa o Narodowym Banku Polskim (1997).  

Zapisy o ustroju NBP znalazły się także w przyjętej w 1997 roku Konstytucji RP: 
1) Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Przysługuje mu 

wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pie-
niężnej. Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza. 

2) Organami Narodowego Banku Polskiego są: Prezes Narodowego Banku Pol-
skiego, Rada Polityki Pieniężnej oraz Zarząd Narodowego Banku Polskiego. 

3) Prezes Narodowego Banku Polskiego jest powoływany przez Sejm na 
wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej, na 6 lat. 

4) Prezes Narodowego Banku Polskiego nie może należeć do partii politycz-
nej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie da-
jącej się pogodzić z godnością jego urzędu. 

5) W skład Rady Polityki Pieniężnej wchodzą Prezes Narodowego Banku 
Polskiego jako przewodniczący oraz osoby wyróżniające się wiedzą z za-
kresu finansów powoływane na 6 lat, w równej liczbie przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej, Sejm i Senat. 
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6) Rada Polityki Pieniężnej ustala corocznie założenia polityki pieniężnej i przed-
kłada je do wiadomości Sejmowi równocześnie z przedłożeniem przez 
Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej. Rada Polityki Pieniężnej, 
w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego, składa Sejmowi 
sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej. 

7) Organizację i zasady działania Narodowego Banku Polskiego oraz szcze-
gółowe zasady powoływania i odwoływania jego organów określa 
ustawa (Konstytucja RP, 1997, art. 227). 

 
Statutowym celem NBP stało się utrzymanie stabilnego poziomu cen przy 

jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu, o ile nie ogranicza to pod-
stawowego celu NBP. Ustawa potwierdzała prawa NBP do wyłącznej emisji pie-
niądza gotówkowego, przekazując mu wszystkie czynności z tym związane (od 
ustalania wzorów banknotów po określanie wielkości emisji). Powierzała NBP 
prawo do kształtowania polityki pieniężnej i wskazywała narzędzia, którymi 
mógł się posługiwać:  

− gromadzenie rezerw obowiązkowych banków, 

− ograniczanie wielkości udzielanych przez banki kredytów (pułapy kredytowe), 

− utrzymywanie w NBP depozytu zagranicznych środków, 

− udzielanie bankom kredytu refinansowego (na wskazane cele), kredytu 
redyskontowego (wekslowego) i lombardowego (pod zastaw papierów 
wartościowych), 

− emisja i sprzedaż papierów wartościowych oraz skarbowych papierów 
wartościowych w operacjach otwartego rynku. 

 
Do kompetencji NBP należało wskazywanie stopy dyskontowej i redyskontowej 
weksli, stopy oprocentowania kredytu refinansowego i lombardowego.  

Zestaw narzędzi, w które został wyposażony bank centralny, był więc bo-
gaty, a korzystanie z nich zależało od bieżącej sytuacji makroekonomicznej i ocze-
kiwanej skuteczności danego posunięcia. NBP miał opracowywać i realizować 
strategie (założenia) polityki pieniężnej (Brzoza-Brzezina, Józefowska, 2001). No-
wym ciałem odpowiedzialnym za prowadzenie polityki pieniężnej stała się Rada 
Polityki Pieniężnej, której powierzono zasadnicze decyzje w tym zakresie. Do 
1997 roku pozostawały one w gestii prezesa NBP (w praktyce zapadały po pozy-
tywnym zaopiniowaniu przez zarząd NBP). Takie rozwiązanie wywoływało kry-
tykę, w której odwoływano się do procedur sprawowania władzy w państwie 
demokratycznym i odpowiedzialności za podejmowane decyzje („przed Bogiem 
i historią”) (Raport roczny NBP 1998, 1999, s. 15). Rozwiązaniem, które godziło 
wymogi niezależności i demokratycznej kontroli, było powierzenie polityki pie-
niężnej ciału kolegialnemu.  
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W skład Rady Polityki Pieniężnej wchodzą prezes NBP, który jest jej prze-
wodniczącym, oraz dziewięciu członków. Do jej kompetencji należy ustalanie 
stóp procentowych NBP, zasad i stopy rezerwy obowiązkowej banków, opraco-
wywanie corocznych założeń polityki pieniężnej i przedkładanie ich „do wiado-
mości” sejmowi wraz z przedłożeniem przez rząd projektu ustawy budżetowej. 
Rada składa też sejmowi sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej 
(Raport roczny NBP 1998, 1999, s. 15). 

W myśl traktatu z Maastricht zasadniczym celem narodowych banków cen-
tralnych stało się zapewnienie niskiego poziomu cen. Realizacji tego celu została 
podporządkowana polityka pieniężna NBP. Od 1999 roku opiera się na strategii tzw. 
bezpośredniego celu inflacyjnego (BCI) (Raport roczny NBP 1999, 2000, s. 50–51), 
czyli zmiany podaży pieniądza przestały być celem polityki pieniężnej, a NBP wyzna-
czał je jako wielkość referencyjną (Brzoza-Brzezina, Józefowska, 2001, s. 205–206). 
Do najważniejszych przyczyn przyjęcia nowej strategii stosowanej przez inne 
banki centralne należało przekonanie o jej skuteczności w dokończeniu procesu 
dezinflacji oraz narastająca niestabilność relacji wiążących zmiany podaży pie-
niądza z poziomem cen.  

W lutym 2003 roku RP przyjęła strategię polityki pieniężnej po 2003 roku, 
w której potwierdzono adekwatność stosowania polityki BCI także po zakończe-
niu procesu dezinflacji. Cel inflacyjny mieścił się w przedziale 2,5% ±1 pkt proc. 
(podtrzymano go w założeniach polityki pieniężnej przyjmowanych w kolejnych 
latach) (Polityka pieniężna, 2018). Realizując przyjęte strategie, NBP posługiwał 
się stosowanymi wcześniej narzędziami polityki pieniężnej. Były to głównie 
stopy procentowe, które zmieniano stosownie do celu inflacyjnego oraz bieżącej 
sytuacji gospodarczej i monetarnej.  

Cel inflacyjny osiągnięto dopiero w 2001 roku, wcześniej rzeczywista stopa 
inflacji była wyższa od planowanej. Prowadzona polityka dezinflacji pociągała 
jednak koszty w postaci spowolnienia gospodarczego w latach 2001–2002 oraz 
osłabienia działalności inwestycyjnej. Pogorszenie sytuacji gospodarczej przy-
niosło rewizję polityki NBP, tym bardziej że nastąpił silny spadek stopy inflacji. 
Polityka NBP została więc nieco zliberalizowana, a stopy procentowe były stop-
niowo redukowane. Ponownie podwyższono je w 2004 roku w warunkach ro-
snącej presji inflacyjnej, po obniżeniu inflacji powrócono do redukcji stóp. Wraz 
ze stabilizacją rynkową i obniżaniem stóp NBP spadały też stopy banków.  

Ustawa o NBP z 1997 roku i przyjęta w tym samym roku ustawa Prawo 
bankowe wprowadziły zmiany w organizacji nadzoru bankowego (Prawo ban-
kowe, 1997), który od 1 stycznia 1998 roku został przeniesiony z wyłącznej kom-
petencji prezesa NBP i podporządkowany Komisji Nadzoru Bankowego. Przewod-
niczył jej z mocy ustawy prezes NBP, a w jej składzie znaleźli się minister finan-
sów (lub jego delegat), przedstawiciel prezydenta, prezes Bankowego Funduszu 
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Gwarancyjnego, przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i generalny 
inspektor nadzoru bankowego (Daniluk, Niemierka, 1998). Od 1 stycznia 2008 
roku nadzór bankowy został przekazany nowo powołanej Komisji Nadzoru Finan-
sowego, w której znalazł się Pion Nadzoru Bankowego. W ten sposób nadzór 
bankowy znalazł się całkowicie poza strukturami NBP, przy czym w skład KNF 
wchodzą prezes NBP albo jego przedstawiciel. 

W przyszłości Polskę czeka przyjęcie euro oraz wejście do Unii Gospodarczej 
i Walutowej. Kraje europejskie przyjęły wspólną walutę 1 stycznia 1999 roku (uczy-
niło to wtedy 11 państw, a od 1 stycznia 2002 roku do obiegu wprowadzono bank-
noty i monety denominowane w euro) (Raport roczny NBP 1998, 1999, s. 15). Wraz 
z wprowadzeniem wspólnego pieniądza powstała Unia Gospodarcza i Walutowa. 
Przystąpienie do niej Polski wymaga trwałego i długookresowego spełniania kry-
teriów konwergencji. Jednym z warunków jest wprowadzenie złotego na dwa lata 
do ERM II (European exchange rate mechanism II), czyli europejskiego systemu 
regulowania kursów (będącego modyfikacją ESW), a więc sztywne związanie zło-
tego z euro, z ustaleniem wąskiego pasma dopuszczalnych wahań. Problem wska-
zania właściwej daty przyjęcia mechanizmu ERM II oraz wprowadzenia euro stał 
się przedmiotem ożywionej dyskusji od 2008 roku (Lachowicz, 2008; Rogut, Tcho-
rek, 2008; Raport na temat…, 2008), nie wiemy zatem, kiedy Polska przystąpi do 
UGW. Pewne jest natomiast to, że gdy to się stanie, NBP utraci status narodowej 
instytucji emisyjnej. Dla zwykłych obywateli oznaczać to będzie „pożegnanie” z na-
rodowym pieniądzem, a dla NBP pełne uczestnictwo w ESBC i rezygnację z samo-
dzielnego prowadzenia polityki pieniężnej.  
 
3.3. Działalność Narodowego Banku Polskiego w czasach współczesnych 

 
W ciągu ostatnich 20 lat Narodowy Bank Polski zyskał pełną podmioto-

wość i stał się jedną z najważniejszych instytucji państwa z zapewnioną dużą au-
tonomią działania. Wyposażono go w instrumenty pozwalające realizować wła-
ściwą, w przekonaniu jego władz, politykę pieniężną i wykonywać zadania za-
pewniające prawidłowe funkcjonowanie i rozwój systemu bankowego.  

Za główne osiągnięcie prowadzonej przez NBP polityki pieniężnej należy 
uznać obniżenie inflacji do poziomu kilku procent. Złoty stał się walutą o stabil-
nej wartości, mającą zaufanie Polaków. Polityka pieniężna NBP prowadzona jest 
w warunkach całkowicie swobodnych obrotów dewizowych, stopy procentowe 
kształtowane są przez rynek. Stabilność monetarna stała się istotnym atutem 
podnoszącym wiarygodność Polski i jej atrakcyjność dla inwestorów zagranicz-
nych. Przy daleko idącym wsparciu NBP zbudowano instytucje tworzące spraw-
nie funkcjonujący rynek pieniężny i nowoczesny system bankowy. Swoistym we-
ryfikatorem słuszności wielu decyzji z poprzednich lat stał się światowy kryzys 
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finansowy w 2008 roku, który dotknął polski system bankowy w niewielkim, jak 
na skalę zjawiska, stopniu. NBP stał się ważnym ośrodkiem analityczno-badaw-
czym, cechującym się dużą otwartością informacyjną i nawiązującym do pozy-
tywnych wzorców z przeszłości w zakresie wspierania działalności naukowo-ba-
dawczej oraz cennych inicjatyw społecznych.  

Proces dochodzenia do obecnej pozycji trwał kilkanaście lat, w trakcie któ-
rych NBP wielokrotnie stawał przed wyzwaniem godzenia celów monetarnych i go-
spodarczych, tak by restrykcyjna polityka monetarna nie oznaczała nadmiernego 
ograniczania aktywności gospodarczej. Niejednokrotnie podejmowano też błędne 
decyzje, wydaje się jednak, że w świetle przedstawionych faktów ostateczna ocena 
działalności NBP wypada pozytywnie. Dodać należy, że NBP, inaczej niż jego po-
przednicy: Bank Polski czy Bank Polski SA, prowadził działalność w nieporównanie 
bardziej sprzyjających okolicznościach gospodarczych i politycznych, zarówno we-
wnętrznych, jak i zewnętrznych.  
 

3.4. Współczesny system bankowy w Polsce  
 

Obecny system bankowy charakteryzuje całokształt wszystkich instytucji 
finansowych oraz bankowych, a także reguły, które drobiazgowo definiują ich 
stosunki z otoczeniem. Podstawą systemu bankowego jest oczywiście bank cen-
tralny wraz z bankami komercyjnymi, które sprawują jeden złożony układ. Sys-
tem bankowy określa też liczbę oraz typ rozmaitych placówek bankowych, które 
funkcjonują na terenie danego państwa.  

Współcześnie zdołamy wyszczególnić pięć fragmentów systemu banko-
wego, w skład których wchodzi bank kierowniczy, banki operacyjne oraz propo-
zycje centralne, dodatkowo pośród fragmentów systemu bankowego znalazły 
się także kasy oszczędnościowe wraz ze spółdzielczością kredytową. 

System bankowy spełnia też kilka nadzwyczaj istotnych ról. Między innymi 
możemy wymienić funkcję rozliczeniową, stymulacyjną, alokacyjną, prócz tego 
ważnymi funkcjami systemu bankowego są również role: regulacyjna i emisyjna, 
funkcja depozytowo-kredytowa i także rola finansowo-doradcza. Narodowy 
Bank Polski jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zada-
nia określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie 
Prawo bankowe. Wymienione akty prawne gwarantują niezależność NBP od in-
nych organów państwa (Stabilność systemu finansowego, 2018). 
 

3.5. Funkcje banku centralnego 
 

W rozwiniętej gospodarce rynkowej bank centralny odgrywa zasadniczą 
rolę. Pełni trzy podstawowe funkcje: 

1) banku emisyjnego, 



Rola kredytów w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w różnych modelach bankowych 

305 

2) banku banków,  
3) centralnego banku państwa.  

 

Bank emisyjny 
NBP ma wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych będących praw-

nym środkiem płatniczym w Polsce, określa wielkość ich emisji oraz moment 
wprowadzenia do obiegu, za którego płynność odpowiada. Ponadto organizuje 
obieg pieniężny i reguluje ilość pieniądza w obiegu. 
 

Bank banków 
NBP pełni w stosunku do banków funkcje regulacyjne, które mają na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa depozytów zgromadzonych w bankach oraz stabil-
ności sektora bankowego. Organizuje system rozliczeń pieniężnych, prowadzi 
bieżące rozrachunki międzybankowe i aktywnie uczestniczy w międzybankowym 
rynku pieniężnym. Narodowy Bank Polski jest odpowiedzialny za stabilność i bez-
pieczeństwo całego systemu bankowego, pełni funkcję banku banków, ponadto 
nadzoruje systemy płatności w Polsce. 
 

Centralny bank państwa 
NBP prowadzi obsługę bankową budżetu państwa, prowadzi rachunki ban-

kowe rządu i centralnych instytucji państwowych, państwowych funduszy celo-
wych i państwowych jednostek budżetowych oraz realizuje ich zlecenia płatni-
cze. Odpowiada za stabilność narodowego pieniądza. Wypełniając ten konstytu-
cyjny obowiązek, NBP opracowuje i realizuje strategię polityki pieniężnej oraz 
uchwalane corocznie założenia polityki pieniężnej. Przez zarządzanie rezerwami 
dewizowymi zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa finansowego pań-
stwa. Dzięki emisji znaków pieniężnych zabezpiecza płynność obrotu gotówko-
wego. Ważnym celem NBP jest dbałość o stabilność systemu finansowego. W ra-
mach pełnionych funkcji nadzorczych i regulacyjnych dba o płynność, sprawność 
i bezpieczeństwo systemu płatniczego. Przyczynia się również do rozwoju bez-
piecznej infrastruktury rynku finansowego. 
 

3.6. Ocena stabilności systemu finansowego w Polsce 
 

Stabilność systemu finansowego to stan, kiedy jego zadania wypełniane 
są w sposób ciągły i efektywny, nawet w przypadku wystąpienia nieoczekiwa-
nych i niekorzystnych zaburzeń o znacznej skali i niskim prawdopodobieństwie 
wystąpienia (Stabilność systemu finansowego, 2018). 

Utrzymanie stabilności systemu finansowego wymaga monitorowania ry-
zyka systemowego powstającego w systemie finansowym lub w jego otoczeniu, 
jak również podejmowania działań eliminujących lub ograniczających to ryzyko. 
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Stabilnie funkcjonujący system finansowy jest warunkiem koniecznym dla za-
pewnienia zrównoważonego rozwoju gospodarczego w długim okresie. Szcze-
gólne znaczenie dla zachowania stabilności systemu finansowego w Polsce ma 
utrzymanie stabilności sektora bankowego, którego aktywa stanowią dwie trze-
cie całości systemu finansowego. Banki odgrywają kluczową rolę w finansowa-
niu gospodarki i w rozliczeniach pieniężnych. Natomiast kluczowym warunkiem 
stabilności finansowej w Polsce jest utrzymanie stabilności sektora bankowego, 
który jest głównym źródłem finansowania gospodarki, a depozyty bankowe są 
największym składnikiem aktywów finansowych gospodarstw domowych (Pie-
trzak, Polański, Woźniak, 2008). 

Ważną funkcją banków jest też oferowanie licznych produktów umożliwia-
jących innym podmiotom zarządzanie ich ryzykiem finansowym. Cykl kredytowy 
w Polsce pozostaje na przełomie fazy ożywienia i ekspansji. Tempo wzrostu kre-
dytów nie kreuje nierównowag w gospodarce i systemie finansowym, jak rów-
nież nie stanowi bariery wzrostu gospodarczego. Brakuje oznak nadmiernego ła-
godzenia polityki kredytowej banków. 
 
4. Sposoby i struktura finansowania przedsiębiorstw w różnych modelach bankowych 
 
4.1. Wyniki badań 

 
Specyfika funkcjonowania systemów bankowo-finansowych oraz stopień 

ich oddziaływania na wzrost gospodarczy w poszczególnych krajach zależy od 
kilku istotnych elementów. W pierwszej kolejności uwagę trzeba zwrócić na 
udział zewnętrznych źródeł w zasilaniu finansowym przedsiębiorstw sektora 
przemysłowego. Należy przyjąć hipotezę, że potencjalne możliwości rozwoju 
firm są tym większe, im większy jest udział kapitałów obcych w finansowaniu 
działalności tych przedsiębiorstw. Liczne badania empiryczne wykazują, że 
sprawnie funkcjonujące rynki finansowe, gwarantujące dostęp do funduszy dla 
przedsiębiorstw oraz osób prywatnych, przyczyniają się do pobudzenia wzrostu 
gospodarczego, zwiększenia możliwości dochodowych oraz zmniejszenia po-
ziomu ubóstwa (Demirgüç-Kunt, Beck, Honohan, 2008).  

Jednak w wielu krajach brak dostępu do źródeł finansowania ogranicza 
rozwój sektora prywatnego. Firmy, którym odmówiono funduszy, rezygnują z re-
alizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, co w dalszym stopniu wpływa na ogólny 
stan gospodarki. Niewykorzystany potencjał gospodarczy, wynikający z proble-
mów w finansowaniu inwestycji, skutkuje ograniczeniem wpływów podatko-
wych do budżetu, pogorszeniem sytuacji na rynku pracy oraz zmniejszeniem po-
ziomu innowacyjności gospodarek, napędzając spiralę hamującą rozwój.  
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Podatek od osób prawnych, będący częścią dochodów, które przedsiębior-
stwa i inne osoby prawne muszą przekazać na rzecz budżetu państwa, obok po-
datku od towarów i usług (VAT) oraz podatku od osób fizycznych, stanowi ważne 
źródło dochodów budżetowych. Utracone w wyniku braku dostępu do zewnętrz-
nych źródeł finansowania inwestycje to niższe dochody z działalności przedsię-
biorstw, a zarazem ograniczone wpływy do budżetu państwa. Przy niższych przy-
chodach firmy, dla zachowania swojej rentowności, będą zazwyczaj prowadziły 
politykę ograniczania kosztów działalności, której jednym z elementów są koszty 
osobowe. Dlatego zahamowanie inwestycji ogranicza popyt przedsiębiorstw na 
nowych pracowników, a w najgorszym przypadku prowadzi do zwolnień, pogar-
szając sytuację na rynku pracy. Ostatecznie rozwój gospodarczy, a zarazem postęp 
cywilizacyjny wynikają w dużej mierze ze zwiększenia nakładów na badania, które 
dla części z przedsiębiorstw stanowią zasadniczą część wydatków inwestycyjnych. 
Ograniczając inwestycje, firmy zmniejszają nakłady na badania i rozwój, co nega-
tywnie wpływa na poziom innowacyjności gospodarek i wzrost gospodarczy. 

Likwidowanie barier stojących przed przedsiębiorstwami w uzyskaniu ze-
wnętrznych źródeł finansowania jest istotnym wyzwaniem dla organów państwo-
wych. Ma szczególne znaczenie w krajach rozwijających się, gdzie stosowane prak-
tyki odbiegają niekiedy od norm i standardów przyjętych przez kraje rozwinięte, 
a dostęp do funduszy jest problemem, z którym przedsiębiorstwa muszą radzić 
sobie w codziennej działalności operacyjnej. Przy analizowaniu dostępu do ze-
wnętrznych środków finansowania posłużono się definicją przyjętą przez Bank 
Światowy (Demirgüç-Kunt, Beck, Honohan, 2008), według której integracja finan-
sowa czy też szeroki dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania są tożsame z bra-
kiem cenowych oraz jakościowych barier w stosowaniu usług finansowych, a przy-
znawanie funduszy odbywa się na podstawie realnej zdolności kredytowej pod-
miotu gospodarczego i przebiega w środowisku silnie konkurencyjnym, przy wy-
korzystaniu najwyższych standardów finansowych i dostępnych technologii.  

Dostęp do źródeł finansowania, mimo że w dużym stopniu pokrywa się z po-
jęciem zużycia środków finansowych, nie jest z nim jednak tożsamy. Termin „do-
stęp” odnosi się w istocie do podaży produktów finansowych na rynkach, wyklu-
czając całkowicie aspekt popytu, będący elementem definicji użycia środków fi-
nansowych. W związku z tym, analizując dostęp do zewnętrznych środków fi-
nansowania, świadomie pominięto analizę dobrowolnej rezygnacji podmiotów 
gospodarczych z ubiegania się o fundusze zewnętrzne, która może być dykto-
wana czynnikami osobowościowymi, kulturowymi lub religijnymi. 
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Informacje dla autorów 
 

1. Zgłoszenie artykułu  
 
Zgłoszenia artykułów prosimy dokonywać drogą elektroniczną na adres redakcji 
czasopisma: ksse@konin.edu.pl. Ich przesłanie do redakcji KSSE oznacza, że au-
tor/autorzy akceptują warunki umowy, która jest dostępna na stronie:  
http://ksse.pwsz.konin.edu.pl/wp-content/uploads/2014/10/Umowa_KSSE.pdf 
Zgłoszenie artykułu jest potwierdzane przez redakcję w ciągu kilku dni.  
 
2. Wstępna kwalifikacja oraz proces recenzji  
 

Zgłoszenie jest rozpatrywane przez redakcję KSSE. O wynikach powiada-
mia się autora, a artykuł po wstępnej ocenie przesyła do recenzji z zachowaniem 
anonimowości. Dane autora są zakodowane, podobnie recenzenta („double-
blind review proces”). W przypadku negatywnej recenzji, np. jednej z dwóch, 
redakcja powołuje trzeciego recenzenta i na tej podstawie decyduje o publikacji. 
Autor po otrzymaniu informacji o recenzjach oraz uwagach zobowiązany jest  
w ciągu 14 dni nanieść poprawki zgodnie z sugestiami recenzentów. W przy-
padku dwóch negatywnych recenzji artykuł jest odrzucany. Redakcja skrupulat-
nie przestrzega procedur „ghostwriting”, „guest authorship” (opracowanych na 
podstawie wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).  
 
3. Opracowanie artykułu  
 

Tekst powinien obejmować określone części zgodnie z ogólnymi wymaga-
niami artykułów naukowych.  
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4. Normy edytorskie  
 
A. Artykuł powinien być napisany w edytorze tekstu Microsoft Word (format 
doc lub docx) z zachowaniem następujących reguł:  

• format (rozmiar papieru) – A4,  
• marginesy: lewy, prawy, dolny, górny – 2,5 cm,  
• czcionka – Times New Roman 12 pkt,  
• interlinia (odstęp między wierszami) – 1,5,  
• akapit (wcięcie pierwszego wiersza) – 1 cm (bez odstępu między akapitami),  
• tekst wyjustowany (bez dzielenia wyrazów),  
• dopuszczalne wyróżnienia w tekście – kursywa i/lub pogrubienie (bez podkreślania),  
• wypunktowanie – dopuszczalne znaki „•”, „–”,  
• tytuł tabeli (nad tabelą) – Times New Roman 12 pkt, wyrównany do lewej: 

Tabela 1 
Tytuł tabeli 

• tekst w tabeli – Times New Roman 10 pkt, wyjustowany (bez kolo-
rów i cieniowania),  

• styl tabeli – prosty (siatka),  
• tytuł rysunku (pod rysunkiem) – Times New Roman 12 pkt, wyśrodkowany:  

Rysunek 1. Opis rysunku. 
• elementy graficzne – czarno-białe,  
• źródło (pod tabelą lub rysunkiem) – Times New Roman 10 pkt, wyśrodkowane,  
• poszczególne elementy artykułu oddzielone pustym wierszem.  

 
B. Układ artykułu  
 
Imię i nazwisko autora/autorów – wyrównane do lewej 

Nazwa jednostki (afiliacja) – wyrównana do lewej 

Adres e-mail autora/autorów – wyrównany do lewej 

Wstęp – tekst wyjustowany 

Część główna z podziałem na sekcje – tekst wyjustowany; tytuły sekcji ponume-
rowane i pogrubione 

Zakończenie – tekst wyjustowany 

Bibliografia – tylko pozycje przywołane w artykule; tekst wyjustowany 

Tytuł artykułu w języku angielskim – pogrubiony, wielkimi literami, wyśrodkowany 

Streszczenie w języku angielskim (Abstract) – od 500 do 1000 znaków (ze spa-
cjami); tekst wyjustowany 

Słowa kluczowe w języku angielskim (Key words) – 4-6 słów (prostą czcionką), 
oddzielone od siebie średnikami  



 

313 

C. Zasady przygotowania przypisów 
 

Teksty powinny być napisane i sformatowane zgodnie z regułami APA (Ame-
rican Psychological Association). Ten styl cytowania jest czasem nazywany sty-
lem autor-rok (tzw. przypisy harwardzkie) i polega na podawaniu źródeł w nawia-
sach znajdujących się bezpośrednio w tekście i zawierających nazwisko autora, 
rok wydania oraz ewentualnie stronę cytowanej publikacji. 

Dla tekstów wydawanych w języku polskim – reguły APA są szczegółowo opi-
sane w publikacji Standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w ję-
zyku polskim na podstawie reguł APA (Harasimczuk, Cieciuch, 2012), którą można 
pobrać ze strony Wydawnictwa PWSZ w Koninie  (http://www.pwsz.konin.edu.pl/ 
userfiles/files/IN_PWSZ/Wydawnictwo/APA-PL.pdf) lub wydawcy (http://liberilibri.pl). 
Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą publikacją i przestrzeganie wszystkich reguł. 
Użyto je m.in. w niżej podanych publikacjach (E. Przykłady pozycji bibliograficznych). 

Jeśli chodzi o język angielski, styl APA jest opisany jeszcze bardziej szczegółowo  
w Publication Manual of the American Psychological Association (2010), ale na potrzeby 
autorów i redaktorów w większości przypadków z pewnością wystarczą skrócone wersje 
opisu dostępne w sieci (np. https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/). 

W przypadku języka niemieckiego polecamy pozycję Zusammenfassung der 
APA-Normen zur Gestaltung von Manuskripten (2007), która znajduje się w sieci 
(http://www.gillesdutilh.com/BAmaterials/Zusammenfassung_APA.pdf). 

Można również skorzystać z książki Cieciucha (2013), napisanej w języku pol-
skim, oraz artykułów w anglojęzycznym czasopiśmie Studies in Second Language 
Learning and Teaching (http://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssllt/index). Publika-
cje te są bardzo dobrymi i bogatymi przykładami, w których użyto stylu APA. 

 
Pracę należy dostarczyć redakcji KSSE w wersjach zapisanej na płycie CD.  

 
UWAGA: Prosimy o przemyślane stosowanie wyróżnień i tabulatorów, naduży-
wanie ich bardzo utrudnia pracę nad tekstem.  
 
UWAGA: Jeżeli materiał ilustracyjny pierwotnie przygotowany w wersji barwnej 
(mapy, wykresy, schematy itp.) ma być zamieszczony w pracy jako czarno-biały, 
powinien być tak przygotowany przez autora, żeby był wystarczająco czytelny  
w druku czarno-białym (w dobrej rozdzielczości). 
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