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Rozdział 5

Gospodarka polska w dobie finansjalizacji
Wiesław Gumuła1

1. Wprowadzenie
Sfera realna w Polsce pozostaje pod coraz większym wpływem zarówno świato-
wych, jak i rodzimych finansów. W niniejszym artykule przyjęto tezę, że łączne 
efekty tych oddziaływań w Polsce są jednak zdecydowanie mniejsze, niż w UE 
jako całości oraz w wielu krajach OECD. W dodatku w ostatniej dekadzie w nie-
których obszarach polskiej gospodarki pojawiają się i utrwalają trendy o kierunku 
odwrotnym do światowych tendencji.

Procesy składające się na finansjalizację mają charakter globalny. Obejmują 
więc również gospodarkę polską, która jest częścią światowego systemu gospo-
darczego. Rozpoznanie wpływu światowych finansów na krajowe gospodarki, 
a także badanie znaczenia rodzimych finansów dla sfery realnej w poszczególnych 
krajach jest niezwykle ważne zarówno pod względem teoretycznym, jak i prak-
tycznym. Procesy te nabrały zdecydowanie nowego charakteru w ostatnich deka-
dach. 

Celem artykułu jest wykazanie, że przebieg finansjalizacji w Polsce w XXI w. 
charakteryzuje się wieloma osobliwościami na tle procesów zachodzących w świe-
cie. W artykule odwołano się do licznych analiz i studiów dotyczących finansjali-
zacji. Dokonano także syntezy tych materiałów z uwzględnieniem diagnozy oraz 
interpretacji fundamentalnych procesów, które zachodzą w polskim systemie fi-
nansowym oraz w kluczowych obszarach sfery realnej. Okazuje się, że z jednej 
strony gospodarka polska wpisuje się w światowe procesy składające się na finan-
sjalizację. Z drugiej jednak przebieg finansjalizacji w Polsce ma nietypowy charak-
ter. Po pierwsze, zawansowanie tych procesów jest znacznie mniejsze niż w wio-
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dących gospodarkach. Pod drugie, we wszystkich sferach gospodarki polskiej 
– wliczając instytucje kredytowe i niekredytowe, rynki finansowe, gospodarstwa 
domowe i przedsiębiorstwa, instytucje sektora publicznego oraz rynek pracy – moż-
na zidentyfikować liczne procesy o kierunku odwrotnym do światowych trendów. 
Do analizy badawczej wykorzystano światową i krajową literaturę na ten temat, 
a także materiały opracowane przez NBP i inne instytucje finansowe i badawcze. 

W pierwszej części artykułu dokonano charakterystyki polskiego systemu 
finansowego, uwzględniając te procesy, które wielu autorów określa terminem fi-
nansjalizacji. W następnym rozdziale opisano relacje pomiędzy światowymi 
finansami oraz polską gospodarką. Część trzecia dotyczy finansjalizacji sfery re-
alnej. W ostatnim rozdziale podsumowano najważniejsze wnioski oraz wskazano 
implikacje praktyczne. 

2. Finansjalizacja w Polsce – wybrane procesy
W definicji finansjalizacji, którą posługuję się w swoich pracach, uwzględniam 
dorobek kilku badaczy, zajmujących się przemianami zachodzącymi w świato-
wych i krajowych finansach (Epstein, 2005, s. 3; Dembinski, 2009; Kripner, 2004, 
s. 14; Minsky, 2008; Orghangazi, 2008, s. 5–6; Palley, 2013, s. 1, 17; Gumuła, 2015; 
Gumuła, 2016; Gumuła, 2018). Finansjalizacja jest wielowymiarowym procesem 
głębokiej transformacji światowej gospodarki oraz społeczeństwa, któremu w więk-
szym lub mniejszym stopniu podlegają poszczególne gospodarki krajowe. Finan-
sjalizacja obejmuje między innymi: 
1) przyspieszające ubankowienie;
2) jeszcze szybszy wzrost rynków finansowych, w następstwie czego systemy fi-

nansowe ulegają transformacji w kierunku relatywnie większego znaczenia 
rynków finansowych niż banków;

3) wzrost roli finansowych motywów działania;
4) powiększającą się nierównowagę pomiędzy wartością instrumentów funkcjo-

nujących w sferze finansów oraz wartością produktów wytwarzanych w sferze 
realnej;

5) polaryzację dochodów pomiędzy gospodarkami krajowymi w skali świata w na-
stępstwie operacji finansowych;

6) radykalny wzrost znaczenia finansów (rynków finansowych, instytucji finan-
sowych oraz instrumentów finansowych) dla sfery realnej oraz pozostałych 
domen społeczeństwa, w tym:
a) wzrost finansowania podmiotów funkcjonujących w sferze realnej (rządów, 

przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych) ze źródeł zewnętrznych, 
zwłaszcza finansowania przez instytucje finansowe,

b) wzrost oddziaływania instytucji oraz rynków finansowych na zarządzanie 
firmami ze sfery realnej,
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c) traktowanie wartości akcji jako podstawowego celu zarządzania firmami ze 
szkodą dla dbania o stabilny rozwój firm oraz o ich trwanie,

d) uzależnianie się gospodarstw domowych od instytucji i rynków finanso-
wych oraz towarzyszące temu zjawisko utraty wolności finansowej przez 
rodziny i jednostki,

e) transferowanie coraz większej części dochodów uzyskiwanych w sferze re-
alnej do sektora finansowego,

f) bogacenie się przy wykorzystaniu finansowych kanałów osiągania zysku, 
przy jednoczesnym pomniejszaniu możliwości osiągania zysku poprzez ak-
tywność w sferze gospodarki realnej, 

g) stagnację dochodów pochodzących z płacy roboczej oraz relatywny spadek 
wynagrodzeń w stosunku do zysków osiąganych przez aktywność finan-
sową,

h) rosnącą dominację elit finansowych nad elitami politycznymi.
W poszczególnych krajach wyliczone powyżej światowe trendy ujawniają się 

w większym lub mniejszym stopniu. Niektóre z nich w ogóle nie zachodzą, co jest 
wyrazem specyfiki krajowych gospodarek.

Cechą zdecydowanej większości gospodarek krajowych jest szybsze tempo 
wzrostu aktywów finansowych niż tempo wzrostu PKB. Tak jest również w przy-
padku polskiego systemu finansowego. W efekcie w Polsce w 2006 r. aktywa fi-
nansowe przekroczyły 100% wartości PKB, a obecnie są na poziomie około 130%. 
Natomiast w UE jest to 466,0% (NBP, 2019b, s. 11, 342). Nadal więc można od-
notować w Polsce utrzymywanie się równowagi między sferą finansów a sferą re-
alną, podczas gdy w skali OECD mamy do czynienia z wielką nierównowagą, jako 
że aktywa finansowe przekraczają sześciokrotność łącznego PKB krajów człon-
kowskich. Zatem wielka nierównowaga pomiędzy sferą realną oraz sferą finanso-
wą, a więc jedno z kluczowych zjawisk finansjalizacji, nie dotknęła Polski.

Postępuje ubankowienie społeczeństwa polskiego, co znajduje wyraz między 
innymi w przemianach struktury agregatów pieniężnych, wzroście liczby rachun-
ków bankowych, szybkim powiększaniu się obrotu bezgotówkowego oraz wyko-
rzystaniu bezgotówkowych instrumentów płatniczych. Ubankowienie gospodarki 
polskiej jest jednak wyraźnie mniej zaawansowane niż ubankowienie kluczowych 
gospodarek w świecie i UE, na co wskazują liczne badania i analizy Departamen-
tu Systemu Płatniczego NBP (NBP, 2017a). Polacy ciągle są przywiązani do pie-
niądza gotówkowego, chociaż coraz częściej wykorzystują bezgotówkowe formy 
pieniądza. Zmierzają więc do społeczeństwa bezlotkowego z gotówką w kiesze-
niach. Ma to negatywne i pozytywne następstwa. Z jednej strony wyższe są kosz-
ty transakcji płatniczych, które ponoszą banki, niebankowe instytucje finansowe 
oraz wiele podmiotów ze sfery realnej. Z drugiej strony oszczędzone jest gospo-
darce polskiej wiele negatywnych następstw finansjalizacji. Przy tym należy pod-
kreślić, że Polska jest w czołówce, jeżeli idzie o wprowadzane innowacji finanso-
wych w sferze płatności bezgotówkowych (NBP, 2017a).
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Istotnym fragmentem procesu ubankowienia w Polsce jest utrzymujący się 
wzrost bankowych depozytów, któremu współtowarzyszy równoległy, o podob-
nym tempie, wzrost kredytów, co sprawia, że banki polskie ciągle uprawiają przede 
wszystkim tradycyjną działalność depozytowo-kredytową. Jest to kolejna osobli-
wość polskiego systemu bankowego na tle wiodących gospodarek w świecie, gdzie 
ma miejsce przesuwanie się aktywności banków komercyjnych od klasycznej dzia-
łalności depozytowo-kredytowej do pozyskiwania pasywów od innych instytucji 
finansowych oraz angażowania aktywów na rynkach finansowych.

Relatywnie wolno rosną w Polsce aktywa niebankowych instytucji finanso-
wych w porównaniu ze wzrostem aktywów banków. Toteż aktywa niebankowych 
instytucji finansowych stanowią stosunkowo niewielką część aktywów całego 
systemu finansowego, w którym ciągle dominują banki. „Sektor niekredytowych 
instytucji finansowych wciąż nie odgrywa tak istotnej roli w krajowym systemie 
finansowym, jak w bardziej rozwiniętych krajach Unii Europejskiej. W porów-
naniu z końcem czerwca 2018 r. relacja aktywów NIF do aktywów sektora ban-
kowego zmniejszyła się do 35%, osiągając najniższy poziom od 2011 r.” (NBP, 
2019a, s. 93). Również to odróżnia polski system finansowy od najważniejszych 
gospodarek świata, w których udział niebankowych aktywów finansowych jest 
duży. W związku z tym, że udział aktywów niekredytowych instytucji finanso-
wych w aktywach całości instytucji finansowych jest niższy w Polsce niż w wio-
dących gospodarkach światowych, polskie środowisko finansowe, w którym 
funkcjonują podmioty ze sfery realnej, jest dla nich bardziej przewidywalne, 
a zarazem bardziej sprzyja optymalizacji zarządzania ryzykami płynącymi ze 
świata finansów. Poza tym razem wzięte instytucje finansowe (kredytowe i nie-
akredytywne), a nie rynki finansowe, są fundamentem systemu finansowego, co 
odróżnia gospodarkę polską od czołowych gospodarek Zachodu. „Po okresie 
zrównoważonego znaczenia instytucji i rynków finansowych (lata 1990–2000) 
rozwój polskiego systemu finansowego opierał się na instytucjach finansowych 
(sektorze bankowym), przy ograniczeniu znaczenia rynków finansowych” (NBP, 
2019b, s. 14).

Trwa proces konsolidacji i koncentracji instytucji finansowych, którego siła 
napędowa tkwi przede wszystkim w motywacji akcjonariuszy i zarządów do po-
większania wartości spółek handlowych, będących efektem konsolidacji, która 
wyraża się w późniejszej cenie akcji lub dywidendach. Niemniej jednak sektor fi-
nansowy w Polsce, wliczając system bankowy, ciągle charakteryzuje się niskimi 
wskaźnikami koncentracji.

W ostatnich latach drugiej dekady XXI w. doszło do repolonizacji kilku ban-
ków komercyjnych przy decydującym udziale Skarbu Państwa oraz innych insty-
tucji, w których Skarb Państwa ma dominującą pozycję. W związku z tym inwe-
storzy zagraniczni utracili dominującą pozycje w polskim systemie bankowym, 
którą budowali w ostatniej dekadzie XX w. oraz pierwszej XXI w. Niemniej jed-
nak ogólny trend w skali gospodarki polega na tym, że rosną – w różnych okre-
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sach szybko bądź umiarkowanie – inwestycje bezpośrednie i portfelowe kapitału 
zagranicznego. Od pewnego czasu również zdecydowanie rosną inwestycje kapi-
tału polskiego za granicą.

W obydwu dekadach XXI w. brak jest wyraźnego wzrostu dochodowości in-
stytucji finansowych jako całości, co odróżnia sektor finansowy w Polsce od wio-
dących gospodarek w świecie. Oczywiście dochodowość niektórych instytucji fi-
nansowych jest bardzo wysoka.

Nieustająco i dynamicznie rośnie import i eksport, co wymusza na polskich 
przedsiębiorstwach wzrost aktywności na światowym rynku walutowym, jeżeli 
idzie o operacje walutowe obsługujące płatności, a także operacje hedgingowe, 
które mają zabezpieczać kontrakty handlowe od ryzyka kursowego. Wolniej na-
tomiast, chociaż systematycznie, rosną ich operacje walutowe o funkcji spekula-
cyjnej.

W ostatnich latach mamy do czynienia z radykalnym spadkiem deficytu bu-
dżetowego po kilkunastu latach utrzymywania się jego wskaźnika w relacji do PKB 
na poziomie oscylującym wokół unijnego kryterium Maastricht. Zahamowany zo-
stał pełzający wzrost długu publicznego. W 2018 r. dług publiczny wyniósł około 
48,9% PKB, podczas gdy dla krajów UE było to około 80%. W grudniu 2019 r. 
rząd polski przyjął „Strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych 
w latach 2020–2023”, która zakłada, że relacja długu publicznego do PKB w 2019 
r. obniży się do 44,4%, w 2020 – do 43,8%, a w 2023 – do 39,7%. Przy tym udział 
długu w walutach obcych w długu publicznym ogółem zostanie obniżony do po-
ziomu poniżej 25%. Dokumentuje to utrwalającą się nową tendencję, która polega 
na uwalnianiu polskiego sektora publicznego od zależności rodzimych i świato-
wych finansów.

Przez obydwie dekady XXI w. utrzymuje się duża skuteczność Narodowego 
Banku Polskiego w zakresie polityki pieniężnej. Jest to wyraz siły banku central-
nego oraz jego niezależności od międzynarodowych instytucji finansowych i świa-
towych rynków finansowych, które w tym okresie niejednorodnie pognębiły nie-
które gospodarki krajowe w świecie i pokonały przeciwstawiające się im banki 
centralne. To samo dotyczy rządu, jeżeli idzie o politykę kursów walutowych, któ-
ry jest w stanie przeciwstawiać się niekorzystnym dla gospodarki trendom kre-
owanym przez wielkich graczy finansowych na rynku walutowym.

Finansjalizacja w Polsce, której zarys przedstawiłem powyżej, jest już udo-
kumentowana wieloma badanami i analizami, prowadzonymi przez coraz liczniej-
szych badaczy zajmujących się tym tematem (Janc, Jurek, Marszałek, 2015; Po- 
dedworna-Tarnowska, Sokół, 2018; Adamska, Główka, Sobiecki, 2018; 
Olcoń-Kubicka, 2009; Filar, 2019; Gemzik-Salwach, Opolski, 2016; Hady,  
Leśniowska-Gontarz, 2016; Kurkliński, 2016; Frańczuk, 2017; Maison, 2013; 
Ostrowska, 2016; Sławiński, 2019). Finansjalizacja gospodarki polskiej jest zde-
cydowanie mniej zaawansowana, niż to ma miejsce w wiodących krajach świata. 
Oczywiście teza ta ma charakter ogólny, jako że w poszczególnych rewirach fi-
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nansów oraz sfery realnej dynamika i skala tych procesów jest inna. Dobrym przy-
kładem, który ilustruje niewspółmierność procesów składających się na finansja-
lizację w Polsce, jest finansowanie nieruchomości. Z jednej strony można mówić 
o wysokim zaawansowaniu finasowania zewnętrznego rynku nieruchomości, 
a z drugiej – obserwujemy niskie zaangażowanie instytucji niebankowych w fi-
nansowanie nieruchomości. Szczątkowy charakter ma również sekurytyzacja pa-
pierów wartościowych na bazie kredytów hipotecznych (Adamska, Główka, So-
biecki, 2018; NBP, 2019e).

Niektórzy badacze zajmujący się finansjalizacją w Polsce stawiają pytanie o jej 
trwałość i o narastanie siły oddziaływania finansów na sferę realną. Na przykład 
zespół autorów, którzy zajmowali się badaniem niektórych form finansowania ze-
wnętrznego przedsiębiorstw w UE oraz Polsce, daje w tej sprawie niejednoznacz-
ną odpowiedź: „Z jednej strony bowiem można wskazać przesłanki pozwalające 
sądzić, że apogeum finansjeryzacji już nastąpiło i teraz, przynajmniej w pewnych 
obszarach, należy oczekiwać spowolnienia, a być może nawet regresu tego zjawi-
ska. Z drugiej strony jednak finansjeryzacja zaszła już tak daleko, że finanse nie 
tylko nie pełnią funkcji usługowej wobec handlu, produkcji czy usług, ale w ogó-
le oderwały się od sfery realnej i stanowią odrębne uniwersum istniejące w dużej 
mierze samo dla siebie” (Adamska, Główka, Sobiecki, 2018, s. 101). Nie zamierzam 
tutaj wyrokować w sprawie nadchodzących trendów. Chciałbym tylko stwierdzić, 
że na dzisiaj obserwujemy w Polsce wielokierunkowość procesów składających 
się na finansjalizację. Z jednej strony zachodzą procesy, które wskazują na odwrót 
od finansjalizacji lub na jej spowalnianie. Z drugiej – w wielu rewirach finansjali-
zacja przyspiesza lub utrzymuje dotychczasową dynamikę wzrostu. 

3.  Światowe finanse i krajowa gospodarka  
– z perspektywy patriotyzmu gospodarczego 

Przemiany w światowym systemie finansowym mają istotne znaczenie dla funk-
cjonowania gospodarek krajowych. Jest to jeden z przejawów globalizacji i finan-
sjalizacji. W dodatku współczesne państwa i gospodarki krajowe funkcjonują przy 
coraz większym udziale podmiotów zewnętrznych, jakimi są inne państwa, orga-
nizacje międzynarodowe oraz banki i niebankowe instytucje finansowe o świato-
wym zasięgu (Siemiątkowski, 2015, s. 471–477). 

Finansjalizacji we wszystkich jej aspektach wyjątkowo sprzyja utrzymujący 
się od kilku dekad zwyżkowy trend finansowania zewnętrznego państw, przed-
siębiorstw oraz gospodarstw domowych przez krajowe i międzynarodowe insty-
tucje finansowe. Narastanie długu publicznego oraz zadłużenia sektora prywat-
nego buduje strukturalne fundamenty przewagi finansów nad sfera realną. 
„Zadłużenie głównych gospodarek światowych nadal rośnie. Proces ten dotyczy 
zadłużenia publicznego i prywatnego, jest obserwowany w krajach rozwiniętych 
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i wschodzących. Na koniec 2018 r. zadłużenie w ujęciu globalnym osiągnęło po-
ziom 184 bln USD, co stanowi równowartość 225 procent PKB z 2017 r. i jest 
o około 30 punktów procentowych wyższe niż przed ostatnim kryzysem finanso-
wym” (NBP, 2019a, s. 16).

Coraz większe znaczenie finansów dla funkcjonowania sfery realnej staje się 
widoczne również w UE. Ostatnio na znaczeniu zyskują niebankowe instytucje 
finansowe oraz rynki finansowe, co znacznie wcześniej było obserwowane w Sta-
nach Zjednoczonych. Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego w raporcie zaty-
tułowanym Niebankowy monitor ryzyka pośrednictwa finansowego odnotowuje 
utrzymywanie się tendencji polegającej na wzroście finansowania zewnętrznego 
sfery realnej przez niebankowe instytucje finansowe. Podkreśla przy tym, że po 
kryzysie finansowym wyraźnie wzrosło znaczenie alternatywnych źródeł finan-
sowania w stosunku do tradycyjnych kredytów i pożyczek bankowych. Rodzi to 
ryzyko dla banków oraz sfery realnej. Jest związane między innymi z wielokrot-
nym wykorzystaniem tych samych zabezpieczeń finansowych w transakcjach po-
chodnych i transakcjach finansowania papierów wartościowych (European Syste-
mic Risk Board, 2019a, s. 3–5). Również w rocznym raporcie za rok 2019 
Europejska Rada wymienia liczne ryzyka dla stabilności finansowej UE, które 
mogą się rozprzestrzenić na sferę realną. Są to między innymi luki w zabezpie-
czeniach papierów wartościowych, wynikające z błędnej ich wyceny lub świado-
mego przeszacowania jakości zabezpieczeń, które mogą się uaktywnić w warun-
kach eskalacji niepewności związanej z: (a) międzynarodowymi stosunkami 
gospodarczymi, (b) wydarzeniami politycznymi na świecie lub w Europie (np. 
twardy brexit), (c) niepewnością polityczną oraz (d) procesami zachodzącymi  
w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Zagrożenia są generowane również 
przez dalszy wzrost złożoności sektora funduszy inwestycyjnych i innych insty-
tucji finansowych, niewłaściwie ustawioną płynność i dźwignię w niektórych ro-
dzajach funduszy inwestycyjnych oraz brak przejrzystości i kompleksowego mo-
nitorowania ryzyka. W warunkach ewentualnego gwałtownego przeszacowania 
cen na globalnych rynkach finansowych, połączonego z możliwością dynamicznej 
sprzedaży, może dojść do przenoszenia zagrożeń na kolejne kraje oraz obszary 
systemu gospodarczego UE (European Systemic Risk Board, 2019, s. 8). 

Siła wpływów pochodzących z wymienionych powyżej obszarów finansów 
oraz ich charakter zależą w przypadku poszczególnych krajów od licznych rodzi-
mych uwarunkowań. Państwa stosują różne strategie oraz instrumenty selekcji 
i filtrowania tych wpływów.

Gospodarka polska zalicza się do tych, które w mniejszym stopniu ulegają 
wielu światowym i europejskim trendom, a zarazem są bardziej odporne na szoki 
płynące ze sfery finansów niż większość gospodarek krajowych, chociaż cechuje 
ją duży stopień otwartości na światowe otoczenie finansowe.

Polska sytuuje się na średnim poziomie uzależnienia od światowych finansów, 
jeżeli wziąć pod uwagę takie miary uzależnienia, jak międzynarodowa pozycja 
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inwestycyjna, stosunek MPI netto do PKB oraz mierniki wynikające z bilansu 
płatniczego. Na koniec 2018 r. międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto była 
ujemna (1.179 mld zł). Stosunek międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto do 
PKB wyniósł minus 55,7%. Dokumentuje to niewielki wpływy finansów polskich 
na inne gospodarki. Niemniej jednak zobowiązania gospodarki krajowej wobec 
inwestorów zagranicznych tylko nieznacznie przekraczają wielkość PKB (NBP 
2019c, s. 16), co przekłada się na średni poziom uzależnienia od zewnętrznych 
źródeł ryzyka finansowego.

Również dług sektora finansów publicznych w Polsce jest relatywnie niski 
w porównaniu z zadłużeniem większości kluczowych gospodarek w regionie  
i w świecie. W drugim kwartale 2019 r. dług publiczny wyniósł 48,1% PKB. Za-
dłużenie na koniec września 2019 r. wyniosło 978,6 mld zł, w tym dług krajowy 
– 707,7 mld zł, a dług zagraniczny – 270,8 mld zł (27,7% całego długu).

Chociaż w Polsce uzależnienie sfery realnej od światowych finansów jest na 
średnim poziomie, to jednak przede wszystkim ryzyka generowane przez świato-
wy, a nie krajowy sektor finansowy, przekładają się na ryzyka w sferze realnej, na 
co wskazują analitycy Narodowego Banku Polskiego. „Zagrożenia dla stabilności 
krajowego systemu finansowego mają nadal głównie charakter zewnętrzny” (NBP, 
2019a, s. 8). Mniejszy rozrost rodzimych finansów w stosunku do sfery realnej, 
niż to ma miejsce w krajach wysoko rozwiniętych, tylko w pewnym stopniu po-
mniejsza potencjalne oddziaływanie finansów na sferę realną, ponieważ transmi-
sja ryzyka następuje wprost ze światowych i unijnych finansów.

Można mnożyć przykłady ryzyka płynącego ze światowych finansów za po-
średnictwem rodzimego systemu finansowego. W 2001 r. doszło w Polsce do spo-
wolnienia gospodarczego, co w przypadku sektora bankowego, który wówczas był 
zdominowany przez zagraniczne instytucje finansowe, owocowało niechęcią do 
kredytowania przedsiębiorstw, a nawet praktykami wycofywania udzielonych już 
kredytów. Postawiło to sektor przedsiębiorstw w bardzo trudnym położeniu. Szczę-
śliwie wykorzystały to banki spółdzielcze oraz nieliczne banki komercyjne, wspie-
rając sferę realną, a zarazem powiększając swój udział w rynku. Niemniej jednak 
sytuacja była w dużym stopniu poza kontrolą krajowych podmiotów sterujących 
gospodarką. Inny przykład dotyczy światowych rynków walutowych, na których 
wielcy kreatorzy rynku kształtują kursy walutowe, niekiedy w niewielkim stop-
niu albo w ogóle nie uwzględniając jakości sfery realnej, na której ufundowana 
jest krajowa waluta, oraz następstw takich interwencji dla eksportu i importu. Ob-
razują to chociażby zachowania złotego wobec dolara podczas kryzys finansowe-
go w latach 2008–2009. Poza tym te transakcje walutowe, których główna funkcja 
ma spekulacyjny charakterek, prowadzą do drenażu finansowego małych krajo-
wych gospodarek. W przypadku Polski zdarzyło się to kilkakrotnie. Ostatnio co-
raz rzadziej takie przedsięwzięcia mają spektakularny charakter. Warto jednak 
przytoczyć przykład radykalnej zmiany w kursie franka, który owocuje obecnie 
trudną sytuacją tych gospodarstw domowych, które zaciągnęły kredyty denomi-
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nowane lub indeksowane w tej walucie. I wreszcie warto wskazać na fakt, że fi-
nansowanie zewnętrzne łączy się z transferem zysków za granicę, co jest sprawą 
oczywistą, niemniej jednak przekroczenie pewnej skali transferów uszczupla po-
tencjał krajowej gospodarki.

Polska należy do wygranych krajów otwierania się na światową gospodarkę, 
mimo jednoznacznego wpisywania się w procesy składające się na globalizację 
oraz finansjalizację, które uprzywilejowują wiodące gospodarki światowe oraz 
instytucie finansowe w nich ulokowane. Bilans tych wpływów jest dodatni, a ne-
gatywne następstwa finansjalizacji mniej są widoczne niż w wielu innych krajach 
regionu i świata. Dotyczy to między innymi: 

 ● zrównoważonego wzrostu gospodarczego, który utrzymywał się nawet w okre-
sie kryzysu finansowego,

 ● odporności krajowych instytucji finansowych oraz sfery realnej na szoki po-
chodzące ze światowych finansów, co unaocznił kryzys finansowy z lat 2008–
–2009 oraz zamieszanie finansowe w UE w latach 2010–2011,

 ● stanu bezpieczeństwa państwa i stabilności krajowej gospodarki,
 ● relatywnie wysokiego poziomu niezależności podmiotów działających w sferze 
realnej od światowych finansów,

 ● średniego poziomu zaawansowania procesów składających się na obrót bezgo-
tówkowy, przy jednoczesnej wiodącej pozycji we wdrażaniu innowacji finan-
sowych w tym zakresie.

W drugiej dekadzie XXI w. coraz liczniejsze państwa i gospodarki krajowe, 
wliczając najważniejsze kraje w OECD, zaczęły podejmować działania na rzecz fil-
trowania wpływów z otoczenia finansowego oraz selektywnego otwierania się na 
światową gospodarkę. Jako przykłady mogą posłużyć Stany Zjednoczone, które 
uruchamiają na dużą skalę praktyki protekcjonistyczne, oraz Wielka Brytania, któ-
ra zdecydowała się wyjście z UE. Również przemiany w dyskursie politycznym 
i gospodarczym – w którym zyskują na atrakcyjności idee alterglobalizmu, doktry-
ny keynesizmu oraz patriotyzmu gospodarczego – po kryzysie finansowym zaczę-
ły sprzyjać ograniczaniu negatywnych wpływów ze strony światowych finansów.

W przedsięwzięciach, które mają na celu ograniczenie negatywnych wpły-
wów finansjalizacji, a zarazem wzmocnienia pozytywnych jej efektów, wpisują 
się także podmioty działające w Polsce. Nie są to działania, które łamałyby do-
tychczasowy międzynarodowy ład finansowy, co wyróżnia Polskę na tle wielu 
krajów. Są to przede wszystkim działania w ramach obowiązujących rozwiązań 
instytucjonalnych, jak na przykład wykup akcji kluczowych krajowych instytucji 
finansowych oraz przedsiębiorstw przez państwo, a także przedłużanie stanu de-
rogacji w Unii gospodarczej i walutowej (UGW). Te oraz inne kroki stają się przed-
miotem coraz bardziej intensywnego dyskursu publicznego, którego ważnym te-
matem jest idea ograniczenia negatywnych następstw finansjalizacji.

W Polsce przykładem intelektualnego fermentu w tym zakresie są dyskusje 
na temat wejścia do strefy euro oraz ewentualnych następstw takiej decyzji. Na 
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przykład Hardt (2019) analizuje następstwa ewentualnego wejścia Polski do strefy 
euro z perspektywy zagadnienia demokracji, integracji oraz suwerenności.

Debaty na temat integracji walutowej mają niekiedy charakter typowego dys-
kursu publicznego, jako że zwolennicy i przeciwnicy tego kroku najczęściej eks-
ponują argumenty za swoim stanowiskiem, a pomniejszają znaczenie kontrargu-
mentów. W pierwszej dekadzie XXI w. dominowała strona przekonywująca za 
wejściem do strefy euro, obecnie przeważa strona, która rekomenduje przesunię-
cie tego kroku w przyszłość, kiedy strefa euro uporządkuje funkcjonowanie swo-
jego obszaru walutowego i kiedy gospodarka polska osiągnie taki stopień upodob-
nienie w wymiarze makroekonomicznym do wiodących krajów UE, że wspólna 
polityka pieniężna nie będzie rodzić asymetrycznych efektów, niekorzystnych dla 
Polski, a jednocześnie nieproporcjonalnie korzystnych dla wybranych krajów Eu-
rolandu.

Z merytorycznego punktu widzenia osią porządkująca debatę jest kwestia 
optymalnego jednolitego obszaru walutowego, którego istotnymi wyznacznikami 
są między innymi: 

 ● wysoki poziom podobieństwa pomiędzy finansami publicznymi krajów człon-
kowskich zarówno od strony podatkowej, jak i wydatkowej, w tym poziom dłu-
gu publicznego, 

 ● zbliżony poziom produktywności pracy, 
 ● zbliżony poziom wynagrodzeń, 
 ● zbliżona struktura rynków pracy, a przynajmniej wysoka ich elastyczność i wza-
jemna faktyczna otwartość. 

Właśnie wymienione wyznaczniki optymalnego rynku walutowego na dzisiaj 
pozostawiają wiele do życzenia. Chociaż więc pozostałe przemawiają za integra-
cją monetarną, to – zdaniem zwolenników budowy optymalnego jednolitego ob-
szaru walutowego – skutki wymienionych powyżej czynników mogą być na tyle 
istotne, że należy odłożyć decyzje o przyjęciu euro, zwłaszcza że w czasie kryzy-
su finansowego oraz w drugiej dekadzie wiele gospodarek krajowych doświad-
czyło dotkliwych następstw nieoptymalnego charakteru obszaru walutowego stre-
fy euro.

Zagadnienie wejścia Polski do strefy euro, a także znacznie szersze problemy 
dotyczące ograniczenia negatywnych dla gospodarki krajowej następstw proce-
sów składających się na globalizację i finansjalizację, są coraz częściej analizowa-
ne w kontekście patriotyzmu gospodarczego. W drugiej dekadzie XXI w. patrio-
tyzm gospodarczy zaczyna być postrzegany w Polsce nie tylko jako wartość sama 
w sobie, lecz również jako remedium na dysfunkcje globalizacji oraz finansjaliza-
cji. Jest to nowa jakość w rozważaniach o patriotyzmie w ogóle.

Przykładem takiego podejścia jest książka Łona (2018). Autor dowodzi, że 
w ostatnich dwóch dekadach została zachwiana równowaga pomiędzy świato-
wymi finansami a gospodarkami krajowymi. Wielkie międzynarodowe korpo-
racje finansowe oraz niefinansowe, a także światowe centra finansowe zlokali-
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zowane w kilku wiodących pod względem gospodarczym krajach za 
pośrednictwem międzynarodowych rynków finansowych uzyskują korzyści ze 
szkodą dla krajowych gospodarek. Obecnie w ramach otwartych rynków, swo-
bodnego przepływy towarów oraz swobodnego przepływu kapitału finansowe-
go nie ma lepszego narzędzia ochrony gospodarek krajowym, niż działania skła-
dające się na patriotyzm gospodarczy. Autor rekomenduje stosowanie licznych 
zasad patriotyzmu gospodarczego, w tym płacenie podatków w miejscu powsta-
wania przychodów oraz wspieranie rodzimych produktów i przedsiębiorców 
(Łon, 2018, s. 316–317).

Łon (2018) dokumentuje tezę, że gospodarka polska jest na średnim poziomie 
uzależnienia od światowych finansów. W pewnych obszarach sytuacja jest bar-
dziej korzystna, w innych mniej. Na korzyść przemawiają między innymi: 

 ● relatywnie wysoki udział przedsiębiorstw rodzinnych w stosunku do korpora-
cji, w których akcjonariuszami są inne instytucje niefinansowe i finansowe, 

 ● dominacja przedsiębiorstw o kapitale krajowym w niektórych sektorach (np. 
górnictwie i budownictwie), 

 ● dominacja kapitału polskiego w małych i średnich firmach, głownie działają-
cych w handlu i przemyśle, (90,5%), 

 ● znaczny udział przedsiębiorstw należących do Skarbu Państwa na liście 500 
największych firm publikowanych przez Forbes (jest to 40 przedsiębiorstw, któ-
re generują około 26% dochodów), 

 ● posiadanie własnej waluty, 
 ● gwałtowny spadek w ostatnich latach kapitału zagranicznego w kapitałach wła-
snych banków, 

 ● coraz lepsza jakość polskich produktów oraz systematycznie poprawiająca się 
ich renoma wśród polskich konsumentów, 

 ● polityka gospodarcza rządu, która traktuje patriotyzm gospodarczy jako klu-
czową zasadę, 

 ● rozwój polskiego rynku pracy, na którym znajduje pracę coraz więcej imigran-
tów, 

 ● poprawa sytuacji gospodarstw domowych dzięki wdrożonym programom pro-
rodzinnym, socjalnym i emerytalnym. 

Do niekorzystnych zjawisk zalicza: 
 ● dominację przedsiębiorstw o kapitale zagranicznym w niektórych sektorach 
(np. w przetwórstwie przemysłowym, informacji i komunikacji), 

 ● dominację kapitału zagranicznego w dużych firmach (które generują około 48% 
przychodów ogółem wśród 500 największych firm z listy Forbes), 

 ● unikanie płacenia podatków w Polsce przez korporacje z dominującym kapita-
łem zagranicznym,

 ● dominację zagranicznych sieci i centrów handlowych na polskim rynku, 
 ● słabą pozycję polskich marek w świecie, 
 ● ciągle relatywnie słaby polski rynek kapitałowy. 



Wiesław Gumuła100

www.poltext.pl

Autor podkreśla również narastanie w ostatnich latach patriotyzmu gospodar-
czego, co owocuje ograniczaniem ryzyka związanego z oddziaływaniem świato-
wych finansów na gospodarkę krajową, a w tym na sferę realną (Łon, 2016).

4.  Przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe i rynek 
pracy

Przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe stanowią dwa podstawowe filary krajo-
wych gospodarek rynkowych. Kondycja każdego z nich wpływa na kondycje dru-
giego, ponieważ są ze sobą ściśle powiązane. Jakość relacji między nimi określa 
kondycję całej gospodarki. Relacje te mają rynkowy charakter. Po pierwsze, na 
rynku pracy gospodarstwa domowe oferują przedsiębiorstwom szczególny towar, 
którego są właścicielami, to jest siłę roboczą swoich członków, w zamian uzysku-
jąc środki utrzymania w formie wynagrodzeń. Z kolei przedsiębiorstwa wykorzy-
stują nabytą siłę roboczą, przekształcając ją w pracę. Tak oto w trakcie produkcji 
dochodzi na terenie przedsiębiorstw do połączenia w jedną całość środków pracy 
oraz siły roboczej, a produkty i usługi stają się własnością przedsiębiorstwa, jako 
że wszystkie czynniki produkcji już należą do przedsiębiorstwa. Po drugie, na 
rynku towarów i usług obydwa rodzaje podmiotów znowu się spotykają, ponieważ 
gospodarstwa domowe stają się końcowym nabywcą owych produktów. Z jednej 
strony przedsiębiorstwa muszą sprzedać produkty, aby zrealizować zysk w formie 
większej ilości pieniądza niż te, które zaangażowały w zakup czynników produk-
cji (w tym – zakup siły roboczej), z drugiej natomiast gospodarstwa domowe w ten 
sposób przekształcają zasoby finansowe pochodzące z wynagrodzeń w środki kon-
sumpcji dla nich użyteczne.

Taka jest istota kapitalistycznej gospodarki rynkowej ujęta z perspektywy 
fundamentalnych podmiotów sfery realnej. Sprawy się natomiast komplikują, je-
żeli uwzględni się sferę finansową, która ingeruje w te relacje. Ta ingerencja 
w świecie i Polsce narasta w ostatnim ćwierćwieczu, w czasach finansjalizacji, 
osiągając niespotykaną wcześniej skalę oraz nowe formy.

Kapitał finansowy posiadł w XXI w. zdolność zakłócania – w stopniu niespo-
tykanym w latach 60., 70. i 80. XX w. – pewnego niezbędnego poziomu równo-
wagi pomiędzy przedsiębiorstwami a gospodarstwami domowymi. Kapitał finan-
sowy w większym stopniu wpływa na pomniejszenie wynagrodzeń pracowników 
niż na spadek zysków przedsiębiorstw działających w sferze realnej. Finansjaliza-
cja w skali świata, która rodziła się w klimacie symbolicznej kultury gospodarczej 
zdominowanej przez idee neoliberalizmu, zaowocowała i w świecie, i w Polsce 
nadmierną asymetrią między gospodarstwami domowymi a przedsiębiorstwami. 
Na rynku pracy dała o sobie znać niskimi płacami. Na wielu krajowych rynkach 
towarów i usług konsumpcyjnych zaczęła ograniczać popyt wewnętrzny, chyba że 
gospodarstwa domowe zadłużały się, co zapewniało utrzymanie popytu. Przy tym 
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na rynkach towarów i usług przeznaczanych do celów produkcyjnych nastąpiło 
hamowanie wzrostu zakupów w stosunku do wielkości przewidywanych przez 
neoliberałów, jako zyski właścicieli kapitału produkcyjnego i finansowego były 
przekształcane w większym stopniu w kredyty konsumpcyjne dla gospodarstw 
domowych niż w kredyty inwestycje i inwestycje bezpośrednie.

Palley (2015) dokumentuje narastającą w Stanach Zjednoczonych rozbieżność 
pomiędzy rosnącą wydajnością pracy oraz wynagrodzeniami pracowników na-
jemnych (nie dotyczy to menedżerów). To skutkowało i ciągle skutkuje zadłuża-
niem się gospodarstw domowych oraz stagnacją gospodarki, a przynajmniej mniej-
szym wzrostem, niż możliwy byłby do osiągnięcia z puntu widzenia potencjału 
gospodarki. W przypadku Polski zadłużenie gospodarstw domowych jest relatyw-
nie niższe, a wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w drugiej dekadzie XXI w. są wyż-
sze niż w Unii Europejskiej (Filar, 2019, s. 82).

Z badań NBP wynika, że gospodarstwa domowe w Polsce są „umiarkowanie 
majętne” w porównaniu z gospodarstwami domowymi krajów strefy euro (NBP, 
2017, s. 6–7; NBP, 2019d). Jednocześnie jednak – co warto podkreślić – nie zadłu-
żają się na taką skalę, jak te ostatnie. „Gospodarstwa domowe w Polsce są jedno-
cześnie znacznie mniej zadłużone niż to ma miejsce w strefie euro. W Polsce prze-
ciętne gospodarstwo domowe posiada łączne zobowiązania w wysokości 2,3 tys. 
euro (około 5,5% w relacji do majątku brutto), podczas gdy w strefie euro prze-
ciętne zadłużenie wynosi 28,2 tys. euro, co stanowi ok. 26% aktywów łącznie” 
(NBP, 2017, s. 6). Polskie gospodarstwa domowe częściej są prawnymi właścicie-
lami lub posiadaczami mieszkania lub domu stanowiącego główne miejsca za-
mieszkania rodziny niż gospodarstwa domowe strefy euro (odpowiednio: 79,3% 
oraz 61,2%). Poza tym gospodarstwa domowe w Polsce częściej prowadzą dzia-
łalność gospodarczą na własny rachunek niż te w strefie euro (odpowiednio:20,4% 
oraz 11,0%) (NBP, 2017, s. 6–7).

W latach 2019–2019 zadłużenie gospodarstw domowych w bankach osiągnę-
ło nieomal dwukrotność zadłużenia przedsiębiorstw. Jest to kolejna cecha, która 
wyróżnia gospodarkę polską na tle Unii Europejskiej, gdzie zadłużenie obydwu 
rodzajów podmiotów jest albo zbliżone do siebie, albo zadłużenie gospodarstw 
jest niższe niż przedsiębiorstw. Tego stanu rzeczy upatruję między innymi w ni-
skiej presji płacowej, która utrzymywała się w pierwszej dekadzie XXI w. Towa-
rzyszyła temu stagnacja wynagrodzeń oraz gotowość zadłużania się gospodarstw 
domowych (Gumuła, Gucwa, Nalepa, Opioła, 2010).

Chociaż gospodarstwa domowe w Polsce ciągle są mniej zadłużone niż w UE, 
to jednak w XXI w. utrzymuje się tendencja do wzrostu ich zadłużenia w relacji 
do PKB. W 2005 r. ten wskaźnik wynosił 15%, natomiast w 2018 r. – 36%. Inter-
pretując tę tendencję, Dariusz Filar konkluduje: „Pochopne byłoby jednak twier-
dzenie, że możliwość przesunięcia polskiej gospodarki w stronę finansjalizacji jest 
całkowicie wykluczona” (Filar, 2019, s. 82). Około 5% gospodarstw domowych 
„zaprosiło w swoje progi” światowy rynek walutowy, zaciągając kredyt we fran-
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kach. Co dziesiąte ma problemy ze spłatą tego kredytu. W styczniu 2015 r. finan-
sjalizacja dała znać o sobie w ich przypadku, kiedy kurs franka szwajcarskiego 
poszybował w górę i utrzymuje się od tego czasu na wysokim poziomie (Gumuła, 
2016a, s. 7–9).

Z badań NBP wynika, że nie tylko pasywa w bilansach polskich gospodarstw 
domowych, lecz również aktywa w mniejszym stopniu podlegają procesom finan-
sjalizacji. Mam tutaj na myśli mniejsze niż w czołowych krajach świata inwesto-
wanie posiadanych aktywów przez gospodarstwa domowe na rynkach finanso-
wych. Na koniec 2018 r. aktywa finansowe gospodarstw wynosiły 1289,5 mld zł, 
a w tym depozyty w bankach – 818,9 zł. Zatem największy udział w aktywach 
finansowych stanowiły depozyty bankowe (63,5%). Zaangażowanie gospodarstw 
domowych w niebankowych instytucjach finansowych było znacznie mniejsze 
(NBP, 2019b, s. 28): 

 ● depozyty w SKOK-ach – 0,7%, 
 ● tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych – 10,0%, 
 ● ubezpieczenia na życie (w tym UFK) – 4,8%, 
 ● skarbowe papiery wartościowe – 1,6%, 
 ● nieskarbowe papiery wartościowe – 0,4%, 
 ● akcje notowane na rynkach GPW – 3,7%, 
 ● gotówka w obiegu (bez kas banków) – 15,3%. 

Warto też podkreślić, że polskie gospodarstwa domowe posiadają relatywnie 
duże oszczędności w bankach w porównaniu z przedsiębiorstwami. Podobnie jak 
w przypadku zadłużenia, skala posiadanych przez nie oszczędności jest zdecydo-
wanie większa niż oszczędności przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych. 
Oczywiście dotyczy to części gospodarstw. Niemniej jednak stanowi to o specy-
fice sfery realnej w Polsce.

Opisana osobliwość polskich gospodarstw domowych może jednak ulec roz-
myciu w ramach globalnych procesów, jeżeli utrzyma się malejąca dynamika 
w przyroście oszczędności gospodarstw domowych, która od co najmniej dwóch 
dekad utrzymuje się w wiodących gospodarkach świata, a po 2008 r. dotknęła 
również sferę realną w Polsce. W XXI w. w skali globalnej doszło do istotnych 
zmian w źródłach oszczędności. Spadają oszczędności gospodarstw domowych 
i rosną oszczędności korporacyjne. W związku z tym w wielu krajach gospodar-
stwa domowe przestały być głównym źródłem oszczędności. Chociaż w przypad-
ku Polski jest odwrotnie, to jednak spada udział oszczędności gospodarstw domo-
wych, a rośnie udział oszczędności przedsiębiorstw (Gradzewicz, 2019).

Ważnym wyznacznikiem bezpieczeństwa finansowego oraz dobrostanu go-
spodarstw domowych we współczesnych społeczeństwach jest jakość systemów 
zabezpieczeń społecznych oraz ubezpieczeń. W skali świata, szczególnie w czo-
łowych gospodarkach, procesy składające się na globalizację oraz finansjalizację 
upływały – od lat 80. XX w. do pierwszej dekady XXI w. – pod znakiem maleją-
cych zabezpieczeń oraz ubezpieczeń społecznych, w tym odchodzenia od społecz-
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nych ubezpieczeń emerytalnych i zdrowotnych typu repartycyjnego. Rósł nato-
miast udział ubezpieczeń kapitałowych. Zdawało się, że również Polska będzie 
szła w tym kierunku. Zapowiedzią takiego trendu było wprowadzenie ubezpieczeń 
kapitałowych pod koniec lat 90. W dodatku tak zwany II filar systemu emerytal-
nego, czyli OFE, miał charakter przymusowy i był promowany wówczas przez 
państwo polskie. Aktywa OFE rozwijały się znacznie bardziej dynamicznie niż 
aktywa banków oraz funduszy inwestycyjnych. Działo się to z uszczerbkiem dla 
(Oręziak, 2014, s. 13): 

 ● zasobów finansowych ZUS, czyli instytucji publicznej odpowiedzialnej za zde-
cydowaną część ubezpieczeń społecznych, 

 ● budżetu państwa, który był coraz bardziej obciążony dofinansowywaniem ubez-
pieczeń społecznych. 

Ponadto coraz bardziej widoczne było to, że sposób funkcjonowania fundu-
szy kapitałowych jest krzywdzący dla obecnych i przyszłych emerytów. Niemniej 
jednak ubezpieczenia społeczne – zarówno te administrowane przez ZUS, jak 
i przez KRUS – przetrwały, a potem zaczęły się rozwijać. Natomiast w drugiej 
dekadzie XXI w. nastąpił, również przy decydującej roli państwa, odwrót od OFE, 
które są obecnie w trakcie likwidacji. Nowy projekt ubezpieczeń kapitałowych 
(PPE) jest w trakcie wprowadzania w życie. Jego rola ma mieć bardziej charakter 
uzupełniający w stosunku do ubezpieczeń społecznych niż alternatywny, jak było 
w przypadku OFE. Państwo polskie od momentu transformacji ustrojowej wspie-
rało finansowo ubezpieczenia rolników, a od 2015 r. intensywnie rozwija kolejne 
programy zabezpieczeń społecznych (w tym 500+). W dodatku systematycznie 
podwyższana jest ustawowa płaca minimalną, co ma również swoiste następstwa 
socjalne.

W sumie więc w Polsce utrwalił się trend, który przełamuje światowe tenden-
cje związane z finansjalizacją ubezpieczeń. Jest to kolejna polska osobliwość fi-
nansjalizacji. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że z badań Banku Światowego 
wynika, że w skali świata w drugiej dekadzie XXI w. wyłania się na razie dość 
powolna, chociaż wyraźna tendencja do wzrostu znaczenia, skali oraz wielkości 
zabezpieczeń i ubezpieczeń społecznych, wliczając emerytalne. Rośnie również 
liczba krajów, które wprowadzają nowe lub rozwijają dotychczasowe formy za-
bezpieczeń społecznych (World Bank, 2018, s. 71–81).

Wzrost aktywów gospodarstw domowych, wzrost zasobów własnych po stro-
nie pasywnej bilansów majątkowych, wzrost dochodów pochodzących z wyna-
grodzeń, spadek stopy bezrobocia – wszystkie te tendencje w ostatnich latach 
przekładają się na coraz wyższą samocenę gospodarstw domowych, która syste-
matycznie poprawia się w Polsce w ostatnich latach, co dokumentują badania GUS 
(GUS, 2019, s. 15). 

Polskie przedsiębiorstwa charakteryzują się relatywnie niskim zadłużeniem 
w bankach w porównaniu z zadłużeniem gospodarstw domowych. Łączy się to ze 
skłonnością przedsiębiorstw do finansowania inwestycji za pomocą własnych środ-
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ków, a nie źródeł zewnętrznych. Jest to kolejna osobliwość finansjalizacji w Pol-
sce. Dokumentują ją między innymi badania NBP odnośnie do finansowania ze-
wnętrznego przedsiębiorstw w 2018 r.: „Przedsiębiorstwa w Polsce preferowały 
środki własne w finansowaniu nowych inwestycji, co odzwierciedlało dominujący 
w Polsce model hierarchii finansowania inwestycji” (NBP, 2019b, s. 29). Niemniej 
jednak jest to zadłużenie na poziomie 368,9 mld zł. Przy tym udział finansowania 
zewnętrznego przez niebankowe instytucje finansowe oraz rynki finansowe był zde-
cydowanie mniejszy. Przeważał tutaj leasing, który w 2018 r. wyniósł 82,6 mld zł 
(co stanowiło 64,8% ogółu niebankowych form finansowania). Emisja długoter-
minowych obligacji na rynku krajowym wyniosła 20,6%. Natomiast emisja akcji 
na rynkach GPW oraz zaangażowanie private equity miały marginalny charakter 
(odpowiednio 4,0% oraz 3,6%) (NBP, 2019b, s. 30, 104, 141). Okazuje się więc, 
że finansowanie zewnętrzne przedsiębiorstw jest w Polsce zdecydowanie niższe 
niż w wiodących krajach świata oraz UE. Jest to szczególnie widoczne w przy-
padku zaangażowania niebankowych instytucji finansowych oraz rynków finan-
sowych.

W ostatnich kilkunastu latach rynek pracy w Polsce pozbywa się wielu cech 
typowego dla finansjalizacji „rynku pracodawców”, jeżeli użyć metaforycznego 
określenia, a staje się rynkiem zarówno pracodawców, jak i pracobiorców. Oka-
zuje się, że sytuacja strony reprezentującej podaż pracy, to jest pracowników na-
jemnych oraz osób poszukujących pracy, systematycznie poprawia się, co sytuuje 
polski rynek pracy wśród będących w mniejszości gospodarek krajowych, które 
opierają się głównym światowym trendom finansjalizacji. Liczba osób bezrobot-
nych systematycznie spada. Liczba osób pracujących rośnie, przy czym dotyczy 
to w równym stopniu kobiet, a w niektórych okresach wzrost aktywizacji zawo-
dowej kobiet jest wyższy niż mężczyzn. Podaż pracy kobiet byłaby jeszcze więk-
sza, gdyby nie deficyt instytucji opiekuńczych dla dzieci. Rośnie, chociaż coraz 
wolniej, również liczba samozatrudnionych. Dzieje się tak mimo demograficznego 
trendu polegającego na spadku liczby osób w wieku produkcyjnym. Rośnie liczba 
etatów (a więc popyt na pracę), przyczyniając się do wymienionych powyżej pro-
cesów, a także do wzrostu wynagrodzeń.

W drugiej dekadzie, zwłaszcza w ostatnich jej latach, wyraźnie przyspieszy-
ła dynamika realnych wynagrodzeń, czemu towarzyszy wzrost wydajności pracy, 
którego dynamika jest wyraźne wyższa niż w UE. Oczywiście wydajność pracy 
w Polsce jest niższa niż w czołowych krajach UE, co samo w sobie rodzi wiele 
problemów związanych z procesami integracji makroekonomicznej. Niemniej jed-
nak jednocześnie stwarza to dodatkowe możliwości doganiania najważniejszych 
krajów UE w obszarze rynku pracy, w tym podwyższania wynagrodzeń w następ-
stwie utrzymującego się wzrostu produktywności pracy. Nawet w okresie deflacji 
nie było w Polsce stagnacji wynagrodzeń. Wyraźnie rosną również płace pracow-
ników o najniższych zarobkach jako efekt polityki gospodarczej rządu, której ce-
chą jest systematyczny wzrost płacy minimalnej. Narasta presja płacowa. Rosną 
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również oczekiwania płacowe bezrobotnych, od pewnego czasu przekraczając 
stawki rynkowe. Wzrost popytu na pracę sprawił, że w ostatnich latach zdecydo-
wanie zwiększyła się również liczba imigrantów podejmujących pracę w Polsce. 
Z kolei po stronie pracodawców wydłuża się czas potrzebny na znalezienie nowych 
pracowników oraz rosną koszty wynagrodzeń (Gradzewicz, Saczuk, Strzelecki, 
Tyrowicz, Wyszyński, 2016; Gumuła, Gucwa, Nalepa, Opioła, 2010; Jabłonowski, 
Roszkowska, Saczuk, Skibińska, Strzelecki, Wyszyński, 2017; NBP, 2019d). W su-
mie więc można stwierdzić, że po 2006 r. w Polsce nastąpiło przełamanie i odwró-
cenie wielu typowych trendów na rynku pracy, nadal towarzyszących finansjali-
zacji w skali globu po koniec drugiej dekady XXI w. Jest to kolejna osobliwość 
sfery realnej w Polsce.

5. Podsumowanie
W Polsce można zaobserwować wielokierunkowość procesów składających się na 
finansjalizację. Z jednej strony zachodzą procesy, które wskazują na odwrót od 
finansjalizacji lub na jej spowalnianie. Zaostrza się polityka regulacyjna wobec 
instytucji finansowych. Doszło do repolonizacji największych krajowych banków. 
Banki polskie ciągle uprawiają przede wszystkim tradycyjną działalność depozy-
towo-kredytową, a nie inwestycyjną. Rośnie przewaga emerytalnych ubezpieczeń 
repartycyjnych nad ubezpieczeniami kapitałowymi. Krajowy rynek pracy ulega 
transformacji od „rynku pracodawców” do cechującego się symetrią „rynku pra-
codawców i pracobiorców”. Z drugiej strony w wielu rewirach finansjalizacja przy-
spiesza lub utrzymuje dotychczasową dynamikę wzrostu. Jest to między innymi: 

 ● wzrost aktywów finansowych w relacji do PKB, 
 ● powolny wzrost, ale jednak wzrost, udziału aktywów niebankowych instytucji 
finansowych w aktywach sektora finansów, 

 ● zdecydowanie szybszy wzrost transakcji bezgotówkowych niż transakcji go-
tówkowych, 

 ● wzrost instrumentów dłużnych w finansowaniu przedsiębiorstw, jakkolwiek ten 
wzrost startuje z ciągle śladowej ich bazy, 

 ● wzrost udziału aktywów i pasywów finansowych w bilansach gospodarstw do-
mowych, 

 ● przedłużająca się słabość związków zawodowych oraz innych ruchów społecz-
nych, które mogłyby zadbać o zbiorową ochronę interesów pracowniczych. 

W sumie jednak nie dotknęła Polski wielka nierównowaga pomiędzy sferą 
realną oraz sferą finansową, a więc jedno z kluczowych zjawisk finansjalizacji. 
Nadal polski system finansowy opiera się przede wszystkim na bankach, a nie 
na rynkach finansowych. Zobowiązania gospodarki krajowej wobec inwestorów 
zagranicznych tylko nieznacznie przekraczają wielkość PKB. Dominacja finan-
sów nad sferą realną, a w tym nad gospodarstwami domowymi i przedsiębior-
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stwami, w Polsce jest znacznie niższa, niż to ma miejsce w czołowych gospo-
darkach świata.

Niniejszy artykuł został napisany tuż przed kryzysem gospodarczym, spowo-
dowanym przez epidemię COVID-19. W okresie od marca 2020 r. pojawiły się 
nowe trendy, które modyfikują przebieg finansjalizacji. Toteż procesy, które są 
przedmiotem analiz i interpretacji, stanowią swoisty początek i punkt startu do 
kolejnego etapu finansjalizacji w Polsce i na świecie. 
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