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Wpïyw struktury wïasnoĂci
instytucji finansowych w krajach UE
na rozwój spoïeczno-gospodarczy
Stanisïaw Flejterski*, Marta Postuïa**
WïasnoĂÊ naleĝy do fundamentalnych kategorii analizowanych od dawna z róĝnych perspektyw przez reprezentantów wielu dziedzin i dyscyplin. Problematyka badawcza zaprezentowana
w artykule obejmuje analizÚ wpïywu zmian w strukturze wïasnoĂci sektora bankowo-ubezpieczeniowego na rozwój gospodarczy i spoïeczny wybranych krajów, mierzony podstawowymi
wskaěnikami makroekonomicznymi. W prowadzonych rozwaĝaniach podjÚta jest próba
zweryfikowania hipotezy, ĝe struktura wïasnoĂci w instytucjach sektora bankowo-ubezpieczeniowego nie ma wspóïczeĂnie istotnego wpïywu na wskaěniki rozwoju spoïeczno-gospodarczego, pod warunkiem, ĝe instytucje te kierujÈ siÚ przy podejmowaniu decyzji kryteriami
biznesowymi, a nie politycznymi. Hipoteza ta zostaïa zweryfikowana w ramach badañ dotyczÈcych wybranych instytucji bankowo-ubezpieczeniowych w krajach OECD. Do weryfikacji
empirycznej hipotez wywodzÈcych siÚ z przedstawionego problemu wykorzystane sÈ studia
literaturowe i badania iloĂciowe.
Sïowa kluczowe: sektor bankowo-ubezpieczeniowy, HDI, PKB per capita, efektywnoĂÊ
spoïeczna i ekonomiczna.
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The impact of the ownership structure of financial institutions
in EU countries on the socio-economic development
Property belongs to fundamental categories that have long been analyzed from different perspectives by representatives of many fields and disciplines. The research issues presented in
the article focuses on the analysis of the impact of changes in the ownership structure of the
sector banking and insurance for the economic and social development of selected countries,
measured by basic macroeconomic indicators. In my deliberations an attempt is made to
verify the hypothesis that the ownership structure in the institutions of the sector banking and
insurance does not have a significant impact on the development indicators socio-economic,
provided that these institutions follow business criteria, not political when making decisions.
This hypothesis was verified under research on selected banking and insurance institutions
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in OECD countries. Down empirical verification of hypotheses derived from the presented
problem was used there are literature studies and quantitative research.
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1. WstÚp
WïasnoĂÊ naleĝy od czasów staroĝytnych
do fundamentalnych kategorii, analizowanych z róĝnych perspektyw przez reprezentantów wielu dziedzin i dyscyplin. Liczba
myĂlicieli, którzy zajmowali siÚ wïasnoĂciÈ
jest imponujÈca (Zagóra-Jonszta, 2015).
Dotyczy to równieĝ badaczy, którzy wïasnoĂÊ analizowali gïównie z perspektywy
ekonomii i finansów. KategoriÈ wïasnoĂci
zajmowaï siÚ juĝ „ojciec-zaïoĝyciel” nauki
ekonomii – Smith, uznajÈc wïasnoĂÊ prywatnÈ za bardziej racjonalnÈ niĝ wïasnoĂÊ
pañstwowÈ. WïasnoĂciÈ zajmowaï siÚ kilkadziesiÈt lat póěniej miÚdzy innymi Proudhon (1809–1865), francuski ekonomista,
socjolog, polityk, dziennikarz, twórca podstaw anarchizmu, wróg pañstwa i systemu
kapitalistycznego, utoĝsamiajÈcy wïasnoĂÊ
z kradzieĝÈ, uznajÈcy, ĝe wïasnoĂÊ jest przyczynÈ chciwoĂci, korupcji, tyranii, cierpienia i nÚdzy wb spoïeczeñstwie (Proudhon,
1840). Kwestia wïasnoĂci znajdowaïa siÚ
w polu zainteresowañ Marksa, Webera,
abtakĝe Piketty’ego, zwanego przez niektórych „nowym Karolem Marksem”, twierdzÈcego, ĝe nadszedï czas, aby zostawiÊ za
sobÈ kapitalizm, odejĂÊ od dogmatu o ĂwiÚtoĂci wïasnoĂci prywatnej, i proponujÈcego
zablokowanie moĝliwoĂci posiadania przez
jednÈ osobÚ nie wiÚcej niĝ 10% udziaïów
wbspóïce (Piketty, 2019).
Naszym zamiarem jest skupienie siÚ na
zaprezentowaniu problematyki wïasnoĂci prywatnej i pañstwowej na przykïadzie
instytucji bankowo-ubezpieczeniowych
krajów Unii Europejskiej. Problematyka
badawcza zaprezentowana w artykule
obejmuje gïównie analizÚ wpïywu zmian
w strukturze wïasnoĂci sektora bankowo-ubezpieczeniowego na rozwój gospodarczy
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i spoïeczny mierzony podstawowymi wskaěnikami makroekonomicznymi i dobrobytu obywateli. Potencjalnie, z logicznego
punktu widzenia, w rachubÚ wchodzÈ trzy
odpowiedzi:
• Instytucje finansowe z kapitaïem prywatnym (krajowym lub zagranicznym) sÈ
najwaĝniejsze, powinny wyraěnie dominowaÊ (byÊ wyïÈcznymi?) we wspóïczesnym sektorze finansowym.
• We wspóïczesnych warunkach, w zwiÈzku
z takimi fenomenami jak niepewnoĂÊ czy
ustawiczne turbulencje, potrzebny jest
dominujÈcy udziaï instytucji finansowych
naleĝÈcych do pañstwa.
• Struktura wïasnoĂciowa w sektorach
finansowych nie ma juĝ obecnie istotnego znaczenia (upodobnianie siÚ
modeli biznesowych, podleganie tym
samym dyrektywom i rekomendacjom
nadzorczo-regulacyjnym itd.).
W poniĝszych rozwaĝaniach podjÚta
zostanie próba zweryfikowania hipotezy,
ĝe struktura wïasnoĂciowa w instytucjach
sektora bankowo-ubezpieczeniowego nie
ma wspóïczeĂnie istotnego wpïywu na
wskaěniki rozwoju spoïeczno-gospodarczego, poniewaĝ instytucje zarówno naleĝÈce do pañstwa, jak i te kontrolowane
przez kapitaï prywatny przy podejmowaniu decyzji kierujÈ siÚ kryteriami biznesowymi, a nie politycznymi, czy teĝ wbskrajnym przypadku partyjnymi. Do weryfikacji
empirycznej hipotez wywodzÈcych siÚ
zbprzedstawionego problemu badawczego
wykorzystane zostanÈ gïównie badania iloĂciowe, oparte na metodzie systematyzacji
informacji statystycznych ibanalizie danych
ěródïowych. Wykorzystano równieĝ metodykÚ statystycznej zaleĝnoĂci, wbtym m.in.
modele panelowe fixed effect i random
effect.
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2. Sektor bankowo-ubezpieczeniowy
w rozwoju spoïeczno-gospodarczym
Alokacja zasobów w gospodarce rynkowej odbywa siÚ za pomocÈ mechanizmu
rynkowego, rozdzielajÈcego zasoby miÚdzy
poszczególne ogniwa na podstawie motywu
otrzymania zysku. Sam rynek nie zapewnia jednak optymalnego wykorzystania
zasobów przy jednoczesnym maksymalnym dobrobycie spoïeczeñstwa w danych
warunkach. W sytuacji, gdy rynek nie jest
w stanie zapewniÊ poĝÈdanej efektywnoĂci
alokacji zasobów, uruchamiana jest alokacyjna funkcja pañstwa. Pañstwo powinno
interweniowaÊ tylko w przypadku tych
dóbr i usïug, w zaspokajaniu których rynek
zawodzi, toteĝ zakres funkcji alokacyjnej
powinien byÊ ograniczony do poziomu
sïuĝÈcego równomiernemu rozwojowi spoïeczno-gospodarczemu. Racjonalne gospodarowanie zasobami powinno byÊ jednÈ
z gïównych przesïanek decyzji o alokacji
zasobów podejmowanych przez wïadze na
kaĝdym poziomie zarzÈdzania, by optymalizowaÊ czerpane z nich korzyĂci. PodejmujÈc
decyzje w odniesieniu do gospodarowania
zasobami publicznymi, naleĝy oprzeÊ siÚ na
zasadach poprawnego myĂlenia i skutecznego dziaïania, zmierzajÈcych do osiÈgniÚcia zaïoĝonego wczeĂniej celu (Patrzaïek,
2011). Wïadze krajów i wspólnot powinny
wb swoich ustaleniach kierowaÊ siÚ dÈĝeniem albo do maksymalizacji efektów przy
zaïoĝonym poziomie nakïadów, albo do
minimalizacji nakïadów przy zaïoĝonym
poziomie efektów (Piotrowska-Marczak,
2015). Takie podejĂcie wydaje siÚ podstawowÈ ibnadrzÚdnÈ przesïankÈ, jaka powinna
towarzyszyÊ procesowi podejmowania decyzji o alokacji Ărodków publicznych. Niestety
wiele faktów z otaczajÈcej nas rzeczywistoĂci Ăwiadczy o tym, ĝe rzÈdzÈcy nie zawsze
kierujÈ siÚ takimi zasadami. W odniesieniu
do alokacji Ărodków publicznych mamy
do czynienia z oboma wariantami zasady
racjonalnego gospodarowania, w zaleĝnoĂci
od wielu czynników wewnÚtrznych, a takĝe
zewnÚtrznych zwiÈzanych z procesem globalizacji. W tym miejscu rodzi siÚ pytanie:
co jest poĝÈdanym efektem wydatkowania
Ărodków publicznych: czy jest nim wzrost
gospodarczy, czy teĝ skumulowany indeks
jakoĂci ĝycia obywateli, odzwierciedlony
np. w takich miernikach jak: wskaěnik
rozwoju spoïecznego (human development index – HDI), wskaěnik Giniego,
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poziom PKB per capita, indeks lepszego
ĝycia (better life index), wskaěnik rozwoju
spoïecznego uwzglÚdniajÈcy nierównoĂci
(inequality-adjusted human development
index – IAHDI) czy zintegrowany indeks
pomyĂlnoĂci.
W artykule wykorzystany zostaï wskaěnik rozwoju spoïecznego (HDI), poziomu
PKB per capita oraz wskaěnik Giniego,
EU SILC (Europejskie badanie warunków ĝycia ludnoĂci), szeroko stosowane
do mierzenia poziomu ĝycia i obliczane na
podstawie trzech wskaěników: oczekiwanej
dïugoĂci ĝycia w celu pomiaru dïugowiecznoĂci, poziomu wyksztaïcenia w celu reprezentowania wiedzy, rzeczywistego Produktu
Krajowego Brutto w celu odzwierciedlenia
dochodów.
Rola banków w gospodarce jest przedmiotem zainteresowania od wieków (np.
Smith, 1776; Bagehot, 1873; Schumpeter, 1934). Ogólnie rzecz biorÈc, zwiÈzek
miÚdzy rozwojem finansowym a wzrostem
gospodarczym byï szeroko dyskutowany.
Wiele badañ (King and Levine, 1993; Beck
i in. 2000; Kirkpatrick, 2000; Fase i Abma,
2003; Murinde, 2012; Pradhan, 2013; Hsueh
i in., 2013; Herwartz ibWalle, 2014; Uddin
i in., 2014; Menyah ib in., 2014) dotyczyïo
zwiÈzków miÚdzy rozwojem sektora finansowego a wzrostem spoïeczno-gospodarczym danego kraju za pomocÈ wielu technik ekonometrycznych, takich jak przekrój,
szeregi czasowe, panel dane, poziom firmy,
poziom branĝy i kraj. Sektor bankowy jest
szczególnÈ czÚĂciÈ gospodarki. Sïaby sektor
bankowy nie tylko zagraĝa dïugoterminowemu zrównowaĝonemu rozwojowi gospodarki, lecz takĝe moĝe byÊ przyczynÈ kryzysu finansowego, który moĝe powodowaÊ
kryzysy gospodarcze. Osobna kwestia to
wpïyw formy wïasnoĂci na bezpieczeñstwo,
stabilnoĂÊ, konkurencyjnoĂÊ i efektywnoĂÊ.
Pierwsze stadium kryzysu 2007–2008
uwidoczniïo siÚ w obszarze mechanizmów
i instytucji finansowych oraz obowiÈzujÈcych w ich zakresie struktur regulacyjnych
i nadzorczych. Kategorie zwiÈzane z sektorem bankowym, do niedawna kojarzÈce
siÚ z doktrynÈ klasycznÈ rzÈdzÈcÈ siÚ prawami rynkowymi, obecnie coraz czÚĂciej
rozpatrywane sÈ nie tylko w kontekĂcie
regulacyjnej polityki pañstwa, lecz takĝe
finansowego oddziaïywania. Kwestii formy
wïasnoĂci przedsiÚbiorstw bankowych
ibubezpieczeniowych nie sposób przeceniÊ.
Status wïasnoĂciowy instytucji finansowych
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nie jest obojÚtny dla nich samych, dla kondycji sektora bankowo-ubezpieczeniowego,
wbrezultacie dla gospodarki narodowej oraz
klientów. Trzeba tu dodaÊ, ĝe ci ostatni,
czyli zwïaszcza deponenci, kredytobiorcy,
ubezpieczeni i ubezpieczajÈcy nie zawsze
przywiÈzujÈ do tego wagÚ, jeĂli w ogóle wiedzÈ, do kogo naleĝy dana instytucja finansowa.
Nie ma charakteru retorycznego pytanie
o to, która z gïównych form wïasnoĂci lepiej
sïuĝy interesom klientów poszczególnych
instytucji finansowych, w tym menedĝerów i pracowników, caïego sektora bankowo-ubezpieczeniowego, wreszcie gospodarki narodowej. BezpoĂredni ib poĂredni,
powaĝny i wieloaspektowy, ab przy tym
mierzalny wpïyw czynników politycznych
na funkcjonowanie banków byï niejednokrotnie analizowany, równieĝ w polskim
piĂmiennictwie (Jackowicz, 2013). Wedïug
jednego z podejĂÊ bezpoĂrednie powiÈzania powstajÈ w drodze kontrolowania podmiotu przez skarb pañstwa lub zasiadania
w jego organach przedstawicieli wïadz
publicznych, natomiast poĂrednie polegajÈ
na tym, ĝe udziaïowcami danego podmiotu
sÈ przedsiÚbiorstwa pañstwowe lub reprezentanci tych przedsiÚbiorstw zasiadajÈ
w jego wïadzach. Potencjalnie w rachubÚ
wchodzÈ m.in.: nadmierna liberalizacja
przez politycznie powiÈzane banki polityki
i standardów kredytowych, gorsza jakoĂÊ
portfela kredytowego, niĝsza efektywnoĂÊ
wypeïniania funkcji transformacji ryzyka.
Wpïyw personalnych powiÈzañ ze Ăwiatem
polityki lub zaangaĝowania banków wbpolitykÚ, nie tylko w okresach przedwyborczych, jest na ogóï negatywny.
W dziejach myĂli ekonomicznej moĝna
bez wÈtpienia znaleěÊ zwolenników dominacji, a czasem nawet wyïÈcznoĂci wïasnoĂci pañstwowej, zapewne wiÚcej byïo
ib jest protagonistów i obroñców wïasnoĂci
prywatnej, akcentujÈcych jej liczne atuty
ibprzewagi. DïugÈ historiÚ ma równieĝ nieustajÈcy, ponadczasowy dyskurs dotyczÈcy
roli pañstwa w gospodarce, czy teĝ relacji
miÚdzy „widzialnÈ rÚkÈ rzÈdu” a „niewidzialnÈ rÚkÈ rynku”. Nie jest naszym zamiarem przytaczanie, w tym miejscu dobrze
znanych argumentów, którymi posïugiwali
siÚ mniej lub bardziej radykalni zwolennicy liberalizmu oraz etatyzmu, w innym
ujÚciu interwencjonizmu pañstwowego,
wbjeszcze innym kapitalizmu pañstwowego.
Pewne jest, ĝe na razie nie zanosi siÚ na
8

definitywne rozstrzygniÚcie tego fundamentalnego sporu, w którym uczestniczyïo
ibuczestniczy tak wielu badaczy i komentatorów (zob. np. Geiger i in., 2002; Middleton i in., 2009).
Dziaïania prowadzone w okresie kryzysu pokazaïy, ĝe w warunkach zarówno
miÚdzynarodowych, jak i krajowych, prywatne banki nie sÈ w stanie wspieraÊ ciÈgïej dziaïalnoĂci gospodarczej bez udziaïu
pañstwa i miÚdzynarodowych regulacji
transgranicznych, skutecznej kontroli
nadzorczej oraz sporadycznych dotacji
budĝetowych oraz interwencji pañstwa.
PokazujÈ to dane prezentowane przez
KomisjÚ EuropejskÈ (Eurostat, 2017),
zbktórych wynika, ĝe aktywa sektora instytucji rzÈdowych i samorzÈdowych (general
government) w instytucjach finansowych
zwiÚkszyïy siÚ ïÈcznie wb krajach unijnych
(UE-28) ze 150bmlnbeuro w 2008 roku do
379b946bmlnbeuro w 2018 roku.
W tym kontekĂcie warto wspomnieÊ
o terminach „cierpliwe finanse” (patient
finance) i „cierpliwy kapitaï” (patient capital), analizowanych w publikacji PrzedsiÚbiorcze pañstwo. ObaliÊ mit o relacji
sektora publicznego i prywatnego (Mazzucato, 2016). Pañstwowy cierpliwy kapitaï – wb odróĝnieniu od niecierpliwych
prywatnych inwestorów – odznacza siÚ
podejĂciem dïugoterminowym. Dotyczy to banków rozwoju akceptujÈcych
wiÚksze ryzyko, realizujÈcych cele i interesy publiczne. Banki rozwoju nie tylko
finansujÈ projekty, lecz takĝe mogÈ okreĂlaÊ warunki dostÚpu do kapitaïu wb celu
maksymalizacji korzyĂci gospodarczych
lub spoïecznych dla kraju macierzystego.
Banki te inwestujÈ w obszary obduĝej wartoĂci spoïecznej i sÈ skïonne do udzielania
ryzykownych poĝyczek oraz wspomagania
projektów zwiÈzanych zb opracowywaniem
nowych technologii i energiÈ odnawialnÈ.
Zdaniem M.b Mazzucato finansowanie
ze ěródeï publicznych, w tym przez pañstwowe banki rozwoju, przewyĝsza bankowoĂÊ komercyjnÈ i instytucje venture capital
wboĝywianiu innowacji, poniewaĝ jest cierpliwe i zaangaĝowane w rozwój, dajÈc firmom czas na przezwyciÚĝenie niepewnoĂci
stwarzanej przez innowacje, dostarczajÈc
wsparcia, szczególnie niepewnym i kapitaïochïonnym innowacjom, w dziedzinie czystych technologii. W tej sytuacji racjonalne
jest postulowanie istnienia swego rodzaju
partnerstwa i podziaïu pracy, poĝÈdane jest
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bowiem funkcjonowanie instytucji finansowych zarówno kontrolowanych przez
kapitaï prywatny, jak i naleĝÈcych do rzÈdu
(Kluza, 2012). KluczowÈ kwestiÈ nie jest
istnienie i dziaïanie obu rodzajów instytucji
w danym kraju, lecz proporcje miÚdzy wïasnoĂciÈ publicznÈ i prywatnÈ. InteresujÈcÈ
kwestiÈ o charakterze normatywnym, pozostajÈcÈ poza zakresem naszych rozwaĝañ
wbtym miejscu, byïaby zapewne próba mniej
lub bardziej arbitralnego okreĂlenia granic
udziaïu obu porównywanych form wïasnoĂci w krajowym sektorze finansowym.

3. Metodyka badañ
W celu zweryfikowania postawionej na
wstÚpie hipotezy oraz biorÈc pod uwagÚ
powyĝsze rozwaĝania teoretyczne, zdecydowano siÚ wïÈczyÊ do analizy wszystkie kraje
czïonkowskie UE w okresie 2010– 2018.
Zdecydowano siÚ na zastosowanie wskaěników mierzÈcych zaleĝnoĂci miÚdzy skalÈ
zaangaĝowania pañstwa wb wielkoĂÊ aktywów sektora bankowo-ubezpieczeniowego do HDI, wspóïczynnika Giniego,
poziomu PKB per capita oraz skali wydatków publicznych. Dane dotyczÈce tych
wskaěników pochodzÈ z bazy OECD i sÈ
zbierane w cyklu rocznym. Chodzi zatem
o zbadanie, czy rzÈdy krajów UE, zwiÚkszajÈc swoje zaangaĝowanie kapitaïowe
w sektorze bankowo-ubezpieczeniowym,
wpïywajÈ tym samym na wzrost zamoĝnoĂci spoïeczeñstwa i parametry fiskalne
kraju. DziÚki temu moĝliwe byïo przeprowadzenie badañ iloĂciowych, wskazujÈcych,
w jaki sposób prowadzona polityka wïadz
krajowych zwiÚkszania udziaïu wbaktywach
instytucji bankowo-ubezpieczeniowych
moĝe wpïywaÊ na poziom wskaěników zwiÈzanych zbpoziomem ĝycia oraz prowadzonÈ
politykÈ fiskalnÈ. W pierwszej kolejnoĂci,
przystÚpujÈc do przeprowadzenia badania,
wyselekcjonowano z bazy ORBIS dostÚpne
w niej dane dotyczÈce zmiany struktury
wïaĂcicielskiej w sektorze bankowo-ubezpieczeniowym w Unii Europejskiej w latach
2010–2018. Pierwotnie planowano przeprowadziÊ badanie, opierajÈc siÚ wyïÈcznie na
strukturze aktywów instytucji bankowych.
Po analizie danych jednostkowych zdecydowano siÚ jednak dodaÊ aktywa firm ubezpieczeniowych, choÊby dlatego, ĝe przykïadowo wb Polsce wspóïwïaĂcicielem Banku
PEKAO SA jest grupa kapitaïowa PZU.
BazujÈc na takich zaïoĝeniach, wybrano
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grupÚ instytucji bankowo-ubezpieczeniowych, tj. 3695 instytucji, a nastÚpnie wb jej
ramach wyselekcjonowano podgrupÚ instytucji z tego sektora, w których udziaï pañstwa jest wiÚkszy niĝ 30% ogólnych aktywów. Wybór podyktowany byï wielkoĂciÈ
próby badawczej i jej wymiarem reprezentatywnoĂci w ogólnej liczbie instytucji
bankowo-ubezpieczeniowych. W tak wyselekcjonowanej grupie instytucji bankowoubezpieczeniowych wystÈpiïo duĝe zróĝnicowanie w podejĂciu wïadz do inwestowania
Ărodków publicznych w ich aktywa. Udziaï
ten ksztaïtowaï siÚ w 2018 roku w przedziale od 0,05% na Cyprze do 21% ogóïu
aktywów tego sektora w Polsce. Celem
kolejnego badania byïo ustalenie determinant ksztaïtujÈcych wybrane wskaěniki za
pomocÈ analiz panelowych. Zdecydowano
siÚ wykorzystaÊ metodÚ panelowÈ, poniewaĝ posiadane dane, dotyczÈce badanych
zmiennych, opisywaïy badanÈ zbiorowoĂÊ
wb wiÚcej niĝ jednym okresie. Dane panelowe majÈ wiÚc jednoczeĂnie cechy danych
przekrojowych (opisujÈcych zbiorowoĂÊ
wbkonkretnym momencie) i cechy szeregów
czasowych (opisujÈcych jednostkÚ w róĝnych okresach). Aby zrealizowaÊ zaïoĝony
cel, przeprowadzono analizy na danych
panelowych i zbudowano modele panelowe
uogólnionÈ metodÈ najmniejszych kwadratów, model panelowy o staïych efektach
ib model panelowy o zmiennych efektach
(zbdotychczasowych doĂwiadczeñ wynika, ĝe
model ten nie jest odpowiedni do wykorzystywanych danych, mimo to jednak zostaïa
podjÚta próba jego zastosowania). WĂród
wszystkich danych wykorzystano efekt
modelowania from general to specific.

4. Wyniki badañ
MajÈc na uwadze hipotezÚ dotyczÈcÈ
wpïywu zmiany struktury wïasnoĂci w sektorze finansowym na rozwój spoïecznogospodarczy, badania rozpoczÚto od
sprawdzenia, czy w ogóle istnieje zaleĝnoĂÊ
pomiÚdzy aktywami sektora bankowo-ubezpieczeniowego a wskaěnikami rozwoju spoïecznego oraz wskaěnikami fiskalnymi. Trudno byïoby badaÊ wpïyw struktury
wïasnoĂci w tym sektorze, jeĂli w ogóle
takie zaleĝnoĂci by nie istniaïy. W tym celu
wykorzystano metodÚ analizy Spearmana,
poniewaĝ zmienne nie majÈ rozkïadu normalnego. Uzyskane wyniki przedstawione
sÈ w tabeli 1.
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Tabela 1. Wpïyw aktywów instytucji bankowych i ubezpieczeniowych na wybrane wskaěniki rozwoju
spoïecznego oraz wskaěniki fiskalne

Aktywa instytucji bankowych
i ubezpieczeniowych

Wyszczególnienia
Aktywa instytucji bankowych i ubezpieczeniowych

1.0000

HDI

0.6002*

Dynamika PKB

–0.1522

PKB per capita

0.3492*

PKB per capita w PPS

0.3355*

Wspóïczynnik Giniego

0.2958*

Wydatki publiczne jako procent PKB

0.2570*

Dochody publiczne jako procent PKB

0.3510*

Stopa procentowa

–0.3732*

* – p < 0,05
½ródïo opracowanie wïasne.

Analiza ta wykazaïa silnÈ dodatniÈ zaleĝnoĂÊ miÚdzy aktywami instytucji bankowych
i ubezpieczeniowych, a HDI oraz miÚdzy
wspóïczynnikiem Giniego, aczkolwiek
wbtym przypadku zaleĝnoĂÊ ta jest dodatnia,
jednak niezbyt silna. W kolejnym kroku,
skoro stwierdzono fakt, ĝe aktywa instytucji

bankowo-ubezpieczeniowych majÈ wpïyw
na te wskaěniki, przeprowadzono podobnÈ
analizÚ korelacji w odniesieniu do tych
instytucji bankowo-ubezpieczeniowych,
wb których udziaï pañstw wynosiï powyĝej
30% (tabela 2).

Tabela 2. Wpïyw udziaïu pañstwa w aktywach instytucji bankowo-ubezpieczeniowych na wybrane
wskaěniki rozwoju spoïecznego oraz wskaěniki fiskalne
Udziaï pañstwa
w aktywach instytucji
bankowych
i ubezpieczeniowych
Udziaï pañstwa
w aktywa instytucji
bankowych
i ubezpieczeniowych

HDI

Dochody
Wydatki
PKB
Dochody
Stopa
PKB wartoĂÊ
Wspóïczynnik
Dynamika
PKB
publiczne jako publiczne jako
per capita
nominalnie procentowa nominalnie
Giniego
PKB
per capita
procent PKB procent PKB
w PPS

1.0000

HDI

–0.4571*

1.0000

Dynamika PKB

–0.0183

–0.0094

PKB per capita

–0.2113*

0.7523*

–0.0812

1.0000

PKB per capita
w PPS

–0.1974

0.7633*

–0.0616

0.9472*

1.0000

Wspóïczynnik
Giniego

–0.1065

0.1887

0.0764

0.1194

–0.0116

Wydatki publiczne
jako procent PKB

–0.2397*

0.3350*

–0.5401*

0.3702*

0.2627*

0.0715

1.0000

Dochody publiczne
jako procent PKB

–0.1973

0.5538*

–0.2696*

0.5114*

0.4041*

0.2404*

0.6634*

Dochody nominalnie

–0.2404*

0.7582*

–0.0096

0.8106*

0.8867*

0.1090

0.2099*

0.4276*

1.0000

Stopa procentowa

0.2385*

–0.6135*

–0.1807

–0.5463*

–0.6347*

–0.1022

0.0758

–0.3103*

–0.7566*

1.0000

PKB wartoĂÊ
nominalnie

0.2127*

–0.0471

–0.5563*

0.1968

0.1402

–0.1586

0.2153*

0.2060*

–0.0537

0.0439

1.0000

1.0000

1.0000

½ródïo opracowanie wïasne.
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1.0000

MajÈc na uwadze przeprowadzone analizy korelacji i ich wyniki wskazujÈce na
stosunkowo silny wpïyw aktywów instytucji
bankowo-ubezpieczeniowych oraz wskaěnika udziaïu pañstwa powyĝej 30% we
wszystkich aktywach tego sektora, dalsze
szczegóïowe analizy zdecydowano siÚ prowadziÊ w odniesieniu do HDI. W tym miejscu rodzi siÚ pytanie: co jest poĝÈdanym
efektem wydatkowania Ărodków publicznych: czy jest nim wzrost gospodarczy, czy
teĝ skumulowany indeks jakoĂci ĝycia obywateli, odzwierciedlony np. w takich miernikach jak: wskaěnik rozwoju spoïecznego
(human development index – HDI), indeks
lepszego ĝycia (better life index), wskaěnik
rozwoju spoïecznego uwzglÚdniajÈcy nierównoĂci (inequality-adjusted human development index – IAHDI) czy zintegrowany
indeks pomyĂlnoĂci. W artykule wykorzystany zostaï wskaěnik rozwoju spoïecznego
(HDI), szeroko stosowany do mierzenia
poziomu ĝycia i obliczany na podstawie
trzech wskaěników: oczekiwanej dïugoĂci
ĝycia w celu pomiaru dïugowiecznoĂci,
poziomu wyksztaïcenia w celu reprezentowania wiedzy i rzeczywistego produktu
krajowego brutto w celu odzwierciedlenia
dochodów. Wykonano teĝ test BreuschaPagana oraz test Chowa, które jednak nie sÈ
adekwatne do tego rodzaju badañ ibdotyczÈ
tylko modeli polled regresji, czyli regresji
liniowej dla danych panelowych. Regresja
liniowa dla danych panelowych wykazuje:
test Breuscha-Pagana – wariancja skïadnika

losowego jest heteroskedastyczna (chi2(1)
=5.19 Prob > chi2 = 0.0227), co oznacza, ĝe oszacowane parametry sÈ nieefektywne. Wyniki tekstu badajÈcego poprawnoĂÊ funkcyjnÈ modelu RESET (F (3,
104)b=b2.33 Prob > F = 0.0790), potwierdzajÈ sïusznoĂÊ zastosowanego modelu
badawczego. Wyniki testów wskazujÈ, ĝe
oszacowane parametry z wykorzystaniem
klasycznej regresji liniowej sÈ gorszej jakoĂci, sÈ one tu pokazane poglÈdowo. BïÚdy
oszacowañ sÈ na tyle duĝe, ĝe powodujÈ, iĝ
istotne zmienne sÈ w przypadku tego oszacowania nieistotne.
Do przeprowadzenia dalszych badañ
wykorzystano analizÚ zmiennoĂci danych
oraz metodÚ estymacji z wykorzystaniem
modeli panelowych fixed effect oraz random
effect, o skutecznoĂci wyboru których ĂwiadczÈ analizy zawarte w aneksie. Wb przypadku modelu efektów indywidualnych
staïych w przeprowadzonych analizach
jednostkÈ w badaniu jest kraj czïonkowski
Unii Europejskiej, który zb zaïoĝenia róĝnicuje istotnÈ wartoĂÊ zmiennej objaĂnianej. Najprostszym zaïoĝeniem wbmodelach
panelowych jest wystÚpowanie nieznanych
(nieobserwowalnych), ale staïych w czasie róĝnic miÚdzy pañstwami. Wb pierwszej kolejnoĂci opracowano zatem modele
obstaïych efektach w celu zbadania przyczyn
zmian w pañstwach Unii Europejskiej, jeĂli
chodzi o wpïyw udziaïu pañstwa w aktywach instytucji bankowo--finansowych na
poszczególne analizowane wskaěniki.

Tabela 3. Model czynników wpïywajÈcych na HDI z uwzglÚdnieniem wskaěnika udziaïu pañstwa wbaktywach instytucji bankowo-ubezpieczeniowych

Zmienne
Model fixed effect
Dynamika PKB
.0006882*
Wydatki publiczne jako procent PKB
-.00043343
Dochody publiczne jako procent PKB
.00175382**
EU SILC
-0.00013575
Dochody publiczne nominalnie
.00373962***
Udziaï pañstwa w aktywach instytucji
-.00029378
bankowych i ubezpieczeniowych
_cons
1.0179577
N
114
r2
.66722538
r2_a
.5774884

Model random effect
.00065708*
-.00028737
.00176585***
0.0000003400
.00414626***

Model regresji – prosty
.00122262
.00060269
.00097039
0.000000256
.00447011***

-.0003362*

-.00119286***

.74456609***
114

.73259558***
114
.77857834
.76616217

½ródïo opracowanie wïasne.
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Przeprowadzone badania wykazaïy, ĝe
najbardziej dopasowanym modelem do
badania wpïywu wyselekcjonowanych czynników na HDI, w szczególnoĂci zbuwzglÚdnieniem struktury wïasnoĂci wb sektorze
bankowo-ubezpieczeniowym, jest model
random effect (statystyka testowa Hausmana 3,63 p-value>0,05), gdyĝ oszacowane parametry sÈ zgodne i efektywne.
Uzyskane wyniki wskazujÈ na istotnÈ zaleĝnoĂÊ poziomu HDI od PKB, poniewaĝ gdy
dynamika PKB wzroĂnie o jednÈ jednostkÚ,
to poziom HDI wzroĂnie Ărednio o 0,00066
ceteris paribus. JeĂli zaĂ chodzi ob wydatki
i dochody publiczne, to uzyskane wyniki
wskazujÈ, ĝe jedynie poziom dochodów
publicznych jest istotnym czynnikiem wpïywajÈcym na poziom HDI. Wb takim przypadku, gdy poziom dochodów w relacji do
PKB oraz nominalny poziom dochodów

publicznych wzrosnÈ o jednÈ jednostkÚ,
poziom HDI wzroĂnie Ărednio odpowiednio
o 0,0018 i 0,0041 ceteris paribus. OdnoszÈc
siÚ do hipotezy gïównej sformuïowanej we
wstÚpie tej pracy: zaleĝnoĂÊ wskaěnika HDI
od kapitaïowego zaangaĝowania pañstwa
wbsektor instytucji bankowo-ubezpieczeniowych jest relatywnie niewielka. Zb badania
wynika, ĝe wzrost udziaïu pañstwa w aktywach firm bankowo-ubezpieczeniowych
ob 1b punkt procentowy powoduje spadek
HDI o 0,0003362 ceteris paribus.
AnalizujÈ wspóïliniowoĂci zmiennych
wyznaczono wspóïczynnik inflacji wariancji (VIF). W przypadku gdy VIF osiÈga
wartoĂÊ 10, oznacza to, ĝe istnieje problem
wspóïliniowoĂci. W tym przypadku jednak
problem ten nie wystÚpuje, co potwierdza
sïusznoĂÊ zastosowanego podejĂcia.

Tabela 4. WspóïliniowoĂci zmiennych

Zmienne

VIF

1/VIF

Dochody publiczne jako procent PKB

3.38

0.295537

Wydatki publiczne jako procent PKB

3.20

0.312224

Dochody publiczne nominalnie

1.51

0.663201

Dynamika PKB

1.28

0.782565

EUSILC

1.12

0.893701

Udziaï pañstwa w aktywach instytucji bankowych
i ubezpieczeniowych

1.07

0.935562

Mean VIF

1.93

½ródïo opracowanie wïasne.

Wyniki analizy wskazujÈ, ĝe poziom
jakoĂci ĝycia obywateli w poszczególnym
kraju uzaleĝniony jest od wielu czynników
róĝnej natury: ekonomicznych i pozaekonomicznych, obiektywnych i subiektywnych,
endo- i egzogenicznych. Nie pozwala to na
sformuïowanie definitywnych wniosków co
do wpïywu udziaïu kapitaïowego pañstwa
wbsektorze bankowo-ubezpieczeniowym.
W 2002 roku zostaïa przedstawiona koncepcja efektów wydatków publicznych dla
wzrostu gospodarczego (European Commission, Directorate-General for Economic
and Financial Affairs, 2002), wypracowana
na podstawie danych o rzeczywistym wzroĂcie oraz rozmiarach wydatków publicznych w krajach Unii Europejskiej w latach
90. XX wieku. Nie rozstrzygniÚto klu12

czowego dylematu co do oceny efektów
zmiany ïÈcznych wydatków publicznych na
wzrost gospodarczy. PrzyjÚto, ĝe pozytywny
wpïyw na wzrost gospodarczy programów
finansowanych ze Ărodków publicznych
jest uzaleĝniony od rodzaju tych wydatków i wïaĂciwych proporcji miÚdzy nimi.
DziÚki wydatkom publicznym dostarczane
sÈ dobra publiczne, jak równieĝ produkty
ibusïugi majÈce na celu korygowanie niedoskonaïoĂci rynku i poprawiajÈce wydajnoĂÊ.
WspóïczeĂnie zwraca siÚ uwagÚ na poszukiwanie odpowiedniej wielkoĂci i struktury
wydatków publicznych, najbardziej korzystnie oddziaïujÈcych na kreowanie wzrostu
dobrobytu ĝycia obywateli mierzonego
HDI. Nie zawsze jasne jest, które determinanty, w tym wypadku rodzaje wydatków publicznych, jednoznacznie wpïywajÈ
Studia i Materiaïy 2/2020 (33)

na wzrost HDI. W wyniku oszacowanego
modelu regresji na danych panelowych
uzyskano wyniki wskazujÈce, ĝe wydatki
publiczne na zdrowie, Ărodowisko oraz
edukacjÚ wyĝszÈ majÈ pozytywny wpïyw na
HDI (Postuïa, 2019).
InnÈ formÈ oddziaïywania pañstwa na
procesy spoïeczno-gospodarcze zachodzÈce
w kraju i regionie jest zaangaĝowanie kapitaïowe (wïaĂcicielskie) w dane sektory dziaïalnoĂci gospodarczej. Szczególnie duĝÈ
aktywnoĂÊ wïadz krajowych moĝna byïo
zaobserwowaÊ po kryzysie. Wb procesach
ratowania upadajÈcych banków zb udziaïem pañstwa w rachubÚ wchodzÈ: (1) czÚĂciowe nabycie wïasnoĂci przez przejÚcie
akcji uprzywilejowanych lub Ăwiadectw
udziaïowych, z utrzymaniem zarzÈdzania
w rÚkach prywatnych, poprzez profesjonalnych menedĝerów, lepiej obeznanych
z technikÈ bankowÈ i ryzykiem, a takĝe
mniej podatnych na naciski polityczne;
(2) oddzielenie aktywów toksycznych
(„zïy bank”) od zdrowych („dobry bank”);
(3)b okresowa nacjonalizacja. W ostatnim
wariancie polityki sanacyjnej rzÈdy braïy
banki pod swoje skrzydïa, rekapitalizowaïy
je niemaïym kosztem, próbowaïy prowadziÊ
je przez pewien czas na zasadach handlowych, abnastÚpnie odsprzedawaïy ich majÈtek wb formie publicznej oferty sprzedaĝy
akcji (IPO) lub negocjowanej umowy sprzedaĝy. To podejĂcie pozwalaïo pañstwu nadzorowaÊ i kontrolowaÊ ryzyko, stwarzaïo
jednak pewne problemy z zarzÈdzaniem,
gdyĝ desygnowani do kierowania bankiem
urzÚdnicy pañstwowi nie zawsze potrafili ib chcieli pokierowaÊ prawidïowo jego
funkcjonowaniem. UrzÚdnicy muszÈ umieÊ
przeciwstawiÊ siÚ naciskom politycznym na
wykorzystanie znacjonalizowanego banku
do celów zwiÈzanych zb politykÈ gospodarczÈ, kampaniÈ wyborczÈ itp. (Dewatripont
i in., 2016).

5. Podsumowanie
Wspóïczesna rzeczywistoĂÊ w sferze
ekonomii i finansów, w tym problematyka
ksztaïtowania struktury sektora finansowego, odznacza siÚ bogactwem barw
ib odcieni, stÈd mimo tÚsknoty do symplifikacji potrzebne byïyby odpowiedzi coraz
bardziej finezyjne, majÈce przy tym wartoĂÊ
praktycznÈ. Czasem mawia siÚ, ĝe wszystko
jest bardziej skomplikowane, niĝ myĂli
wiÚkszoĂÊ ludzi. Zapewne na gruncie eko-
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nomii i finansów nie ma jednej uniwersalnej, ponadczasowej odpowiedzi, odnoszÈcej siÚ do wszystkich krajów czy sektorów.
Modele ekonomiczne zb koniecznoĂci sÈ
uproszczone, jednoczeĂnie ani tzw. turboglobalizm, ani populistyczny nacjonalizm1
automatycznie nie gwarantujÈ bezpieczeñstwa, stabilnoĂci i dobrobytu.
Konsolidacja sektora finansowego, czyli
mniej, wiÚkszych kontrolowanych przez
pañstwo banków, moĝe ograniczyÊ konkurencjÚ, zwiÚkszyÊ koszty kredytów, a zatem
i ceny dla klientów (Poland’s government
wants to take control of banking…, 2018).
RosnÈcy udziaï pañstwa w bankowoĂci
moĝe wiÈzaÊ siÚ ze wzrostem ryzyka systemowego, upolitycznieniem, rÚcznym sterowaniem ibzarzÈdzaniem mniej efektywnym
niĝ wbprzypadku banków z kapitaïem prywatnym2.
Ze studiów literaturowych i naszych
badañ wynika, ĝe w sektorach finansowych
pañstw UE, w tym Polski, potrzebne sÈ
umiar i pragmatyzm. Potrzebne sÈ zarówno
instytucje finansowe (banki i ubezpieczyciele) publiczne (w tym pañstwowe), jak
i kontrolowane przez kapitaï prywatny.
Wydaje siÚ, ĝe trudno byïoby wspóïczeĂnie
zaakceptowaÊ opanowanie caïego sektora
finansowego danego kraju przez instytucje
publiczne – spóïki skarbu pañstwa, problematyczna byïaby równieĝ omnipotencja
instytucji prywatnych. KwestiÈ zasadniczÈ
sÈ proporcje: zamiast wyïÈcznoĂci jednej
czy drugiej formy wïasnoĂci, trzeba poszukiwaÊ inteligentnej równowagi miÚdzy nimi
(„to i to” zamiast „albo-albo”). We wspóïczesnych – zmienionych i stale zmieniajÈcych siÚ warunkach rynkowych – poĝÈdane
i moĝliwe jest dÈĝenie krajowych systemów
bankowych do – z definicji chwiejnej – równowagi. Oznacza to bezpoĂrednie nawiÈzanie do koncepcji sustainable development,
co w tym przypadku mogïoby byÊ okreĂlone
jako sustainable development of banking
sector. Taki model dziaïalnoĂci bankowej
mógïby byÊ realizacjÈ waĝnego postulatu
demokratyzacji bankowoĂci i rozszerzenia jej zasiÚgu, tak aby banki mogïy sïuĝyÊ
potrzebom róĝnych warstw spoïecznych,
a nie tylko potrzebom ludzi zamoĝnych
ibdobrze obeznanych z rynkiem finansowym
(Shiller, 2016). System staje siÚ niepewny,
gdy w zbyt duĝym stopniu polega na jednej
instytucji, rynku, agencji regulujÈcej czy
regulacji. Potrzebne jest zróĝnicowanie,3
abwiÚc liczne Ăcieĝki dostÚpu do wszelkich
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usïug finansowych, abyĂmy nie musieli zbytnio polegaÊ tylko na jednej z tych Ăcieĝek,
którejkolwiek (Rajan, 2012).
W rzeczywistym Ăwiecie, z dala od akademickiej „wieĝy z koĂci sïoniowej” i mniej
lub bardziej wyrafinowanych teoretycznych
modeli, toczy siÚ ĝycie polityczne. Prawdziwe znaczenie majÈ wtedy nie informacje statystyczne i logiczne argumenty, lecz
relacje siï politycznych, które umoĝliwiajÈ
realizacjÚ preferowanej doktryny, jej modyfikacjÚ lub nawet odrzucenie.

Przypisy
1

2

3

W sprawie tzw. nowego nacjonalizmu w konfrontacji z nowym pragmatyzmem zob. przykïadowo Koïodko i Koěmiñski (2017).
W procesie realizacji zadañ banków rzÈdowych
mogÈ powstaÊ cztery podstawowe nieefektywnoĂci: ograniczona wiedza podmiotów rzÈdowych, ograniczona kontrola dziaïañ prywatnych
rynków, ograniczenia biurokratyczne, ponadto
ograniczenia polityczne, w tym ideologiczne.
Do tego dochodzi zjawisko pokusy naduĝycia,
selekcji negatywnej, dostarczania optymalnej
iloĂci dobra publicznego, procyklicznoĂÊ i bÈble
cenowe (Kluza, 2012, s. 56–59). SurowÈ krytykÚ
kierunku zmian w polskim sektorze bankowym,
potencjalnie prowadzÈcych do jego upolitycznienia zaprezentowano m.in. w “Financial Times”
(Miszerak i Rohac, 2017).
We wspóïczesnych warunkach dziaïania banków ma miejsce staïe poszukiwanie najlepszej
kombinacji, optimum miÚdzy monostrukturÈ
abmultistrukturÈ lub – w innym ujÚciu – miÚdzy
„niedodywersyfikowaniem” a „przedywersyfikowaniem” (Flejterski, 1999, s. 24).
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Aneks

Przedstawiony w tabeli 3 model oszacowano dla danych, w których udziaï jest wiÚkszy od zera, dla 114 obserwacji. Natomiast dla wszystkich dostÚpnych obserwacji model
przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Statystyki t-studenta oraz wartoĂci p-value dla badanych zmiennych

Zmienne

Wspóïczynniki
Wspóïczynniki regresji
Wspóïczynniki modelu
modelu random effect
prostej (statystyki
fixed effect (statystyki
(statystyki t-studenta,’
t-studenta,’ p-value)
t-studenta,’ p-value)
p-value)

Dochody publiczne
jako procent PKB

.00023442
(1,07; 0,287)

.00024523
(1,11; 0,269)

.00147966
(1,94; 0,055)

EU SILC

.00064789
(1,49; 0,138)

3.797e-07
(0,81; 0,415)

3.678e-07*
(2,28; 0,024)

Wydatki publiczne
jako procent PKB

-.00072867**
(-3,02; 0,003)

-.00058825**
(-2,59; 0,009)

.00060727
(1,28; 0,202)

Dochody publiczne
nominalnie

.0023425***
(5,33; <0,001)

.00245615***
(6,17; <0,001)

.00111977*
(2,31; 0,022

Dynamika PKB

.00376319***
(7,68; <0,001)

.00413452***
(9,58; <0,001)

.00493235***
(14,84; <0,001)

Udziaï pañstwa
w aktywach instytucji
bankowych
i ubezpieczeniowych

-.00003434
(-0,34; 0,735)

-.0000487
(-0,48; 0,63)

-.00086717***
(-4,18; <0,001)

_cons

-.774544
(-0,76; 0,448)

.73134475***
(37,6; <0,001)

.71208304***
(47,95; <0,001)

145

145

145

N
r2

.69607086

.78750698

r2_a

.63528503

.77826815

½ródïo opracowanie wïasne.

Podane wartoĂci statystyk t-studenta oraz wartoĂci p-value mniejsze od przyjÚtego
poziomu istotnoĂci 0,05 ĂwiadczÈ, iĝ zmienne sÈ istotne w modelu, gdzie równieĝ najlepszym modelem jest model random effect.
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Tabela 2. Statystyki t-studenta oraz wartoĂci p-value dla badanych zmiennych

Zmienne

Wspóïczynniki
Wspóïczynniki regresji
Wspóïczynniki modelu
modelu random effect
prostej (statystyki
fixed effect (statystyki
(statystyki t-studenta,’
t-studenta,’ p-value)
t-studenta,’ p-value)
p-value)

Dochody publiczne
jako procent PKB

,0006882*
(2,32; 0,023)

,00065708*
(2,25; 0,025)

0,00122262
(1,19; 0,236)

EU SILC

-0,00014
(-0,25; 0,80)

0,0000003400
(0,68; 0,493)

0,000000256
(1,28; 0,204)

Wydatki publiczne
jako procent PKB

-0,00043
(-1,60; 0,112)

-0,00028737
(-1,15; 0,25)

0,00060269
(1,16; 0,248)

Dochody publiczne
nominalnie

,00175382**
(3,37; 0,001)

,00176585***
(3,86; <0,001)

0,00097039
(1,91; 0,059)

,00373962***
(6,59; <0,001)

,00414626***
(8,54; <0,001)

,00447011***
(12,1; <0,001)

Udziaï pañstwa
w aktywach instytucji
bankowych
i ubezpieczeniowych

-0,00029
(-1,9; 0,057)

-,0003362*
(-2,28; 0,022)

-,00119286***
(-5,27; <0,001)

_cons

1,017958
(1,02; 0,311)

,74456609***
(35,23; <0,001)

,73259558***
(38,96; < 0,001)

N

114

114

r2

.66722538

.77857834

r2_a

.5774884

.76616217

Dynamika PKB

114

½ródïo opracowanie wïasne.

Wydziaï ZarzÈdzania UW

https://doi.org/10.7172/1733-9758.2020.33.1

17

