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WSTĘP

Kolejny Zeszyt Naukowy składający się na serię wybranych problemów 
z zakresu marketingu, finansów i zarządzania dotyczy zagadnień związanych ze 
stymulowaniem rozwoju przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz jednostek 
samorządu terytorialnego. Publikacja ta stanowi próbę podsumowania wyników 
badań prowadzonych w kilku ośrodkach naukowych w Polsce, a także sformu-
łowania postulatów kierowanych tak do przedsiębiorstw, jak i instytucji życia 
publicznego. 

Celem opracowania jest wskazanie znaczenia procesów rozwojowych w gos-
podarce z punktu widzenia podmiotów gospodarczych (przedsiębiorstw), insty-
tucji finansowych, jednostek samorządu terytorialnego. Autorzy odnoszą się do 
różnych kwestii – od bardzo ogólnych po rozwiązania szczegółowe. Wskazywane 
są zarówno trendy występujące we współczesnej gospodarce, jak i instrumenty 
pozwalające na wspomaganie rozwoju. Autorzy ukazują również wiele proble-
mów związanych z kreowaniem i stymulowaniem rozwoju.

Całość problematyki ujęto w dwa działy pozwalające odnieść się do wy-
branych problemów występujących w obszarach finansowych i zarządczych. 
W pierwszej części wskazuje się internacjonalizację jako szansę rozwoju, oma-
wia problemy związane z wyceną wartości firmy, instrumenty wspierania roz-
woju przedsiębiorczości oraz kryzysy na rynku finansowym i ich potencjalne 
skutki. Druga grupa artykułów związana jest z problematyką stymulowania roz-
woju w jednostkach samorządu terytorialnego i zagadnieniami gospodarki finan-
sowej.

Autorzy zdają sobie sprawę, że ograniczona objętość i charakter materia-
łów powodują zasygnalizowanie tylko skromnej części tak istotnych problemów, 
w swej istocie różnych. Finanse i zarządzanie są niezwykle ważne dla kreowa-
nia rozwoju sektora przedsiębiorstw, jednocześnie właściwe ich prowadzenie 
skutecznie pozwala oprzeć się kryzysom. Ważne dla rozwoju przedsiębiorstw 
są instytucje samorządowe, które wspierają rozwój przedsiębiorczości. Od no-
woczesnych rozwiązań stosowanych przez podmioty samorządowe zależy nie 
tylko rozwój społeczno-gospodarczy, ale również podejmowanie nowoczesnych 
inicjatyw i pozyskiwanie środków Unii Europejskiej. Bez spojrzenia całościowe-
go przez pryzmat procesów, wzajemnych współzależności i wewnętrznych złożo-
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ności nie uda się  kompleksowo i trwale kreować rozwój społeczno-gospodarczy. 
Autorzy mają nadzieję, że zaprezentowana problematyka stanie się inspiracją do 
dalszych dyskusji i badań.

dr hab. Beata Filipiak, prof. US
redaktor Zeszytu
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INTERNACJONALIZACJA JAKO SZANSA ROZWOJU 
DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Wprowadzenie

Cechą charakterystyczną współczesnej gospodarki światowej jest pogłębia-
jący się proces globalizacji. Firmy funkcjonujące obecnie, chcąc rozwijać swoją 
działalność, powinny efektywnie wykorzystać wszystkie istniejące możliwości 
przewagi w walce konkurencyjnej. Jednym ze sposobów rozwoju przedsiębior-
stwa jest internacjonalizacja. Coraz więcej podmiotów gospodarczych, włączając 
w to także małe i średnie firmy, funkcjonuje jako transnarodowe przedsiębior-
stwa, i chociaż ich zasięg może mieć nadal charakter lokalny lub regionalny, to 
działają one w warunkach globalnej konkurencji1.

Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw stała się jednym 
z kluczowych tematów regionalnej polityki gospodarczej. Celem niniejszego ar-
tykułu jest ukazanie procesu internacjonalizacji jako strategii przetrwania i roz-
woju przedsiębiorstwa w obliczu globalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
małych i średnich przedsiębiorstw. Podjęto także próbę znalezienia, po pierwsze, 
przesłanek podejmowania ekspansji zagranicznej, po drugie, źródeł przewagi, 
które warunkują przyjmowane strategie internacjonalizacji małych i średnich 
firm.

1 P. Drucker, W kierunku organizacji nowego typu, w: Organizacja przyszłości, red. F. Hes-
selbein, M. Goldsmith, R. Beckhard, Business Press, Warszawa 1998, s. 19.
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1. Internacjonalizacja przedsiębiorstw jako strategia przetrwania w obliczu 
globalizacji

Globalizacja, a wraz z nią globalna konkurencja, koncentracja własności 
i kapitału, rozszerzanie współpracy między przedsiębiorstwami w skali świata, 
odmiennie niż dotąd rozumiana polityka inwestycyjna i innowacyjna oraz wzrost 
znaczenia gospodarki opartej na kapitale intelektualnym i szybki rozwój techno-
logii informatycznych i telekomunikacji powodują, że współczesne przedsiębior-
stwo musi podjąć wyzwanie dostosowania się do nowych wymagań globalnego 
rynku2. Wyzwanie to ma charakter wieloaspektowy. Wymiary globalizacji oraz 
zakres i kierunki dostosowań graficznie przedstawiono na rysunku 1.

Globalna 
konkurencja

Koncentracja 
kapita łu

W spó łpraca 
przedsiębiorstw  w  

w ym iarze 
m iędzynarodow ym

Polityka 
innow acyjna

Gospodarka 
opar ta na w iedzy

N ow oczesne 
technologie

FAKTORY ZMIAN

Globalne 
strategie

Elastyczne 
struktury 

organizacyjne
Elastyczne 

system y pracy

Z arządzanie 
w iedzą  i kapita łem  

inte lektualnym
W prow adzenie 

e-b iznesu

ZASADY FUNKCJONOWANIA I SPOSOBY DOSTOSOWAŃ

Odpow iedzia lność 
spo łeczna

OBSZARY I ZAKRES DOSTOSOWAŃ

GLOBALIZ AC JA

Z AR ZĄD Z AN IE PR Z ED SIĘBIOR ST W EM

Rys. 1.  Globalizacja a przedsiębiorstwo. Wymiary globalizacji oraz zakres i kierunki 
dostosowań przedsiębiorstwa

Źródło:  Z. Malara, op.cit., s. 18.

Z punktu widzenia przeprowadzanych rozważań zasadnicze znaczenie dla 
procesu globalizacji ma współpraca przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodo-

2 Z. Malara, Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 16.
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wym, czyli internacjonalizacja. W literaturze przedmiotu pojęcie „internacjona-
lizacja” definiowane jest dwojako: jako proces lub jako zmiana sfery działalności 
przedsiębiorstwa. W pierwszym znaczeniu internacjonalizacja oznacza wzrasta-
jące i zmienne zaangażowanie na rynkach międzynarodowych, które obejmuje 
zarówno wewnętrzne (pasywne), jak i zewnętrzne (aktywne) formy umiędzyna-
rodowienia firmy3. Natomiast o drugim znaczeniu, czyli o zmianie sfery działal-
ności, mówi się wówczas, gdy przedsiębiorstwo postanawia po prostu zaistnieć na 
rynku międzynarodowym (pierwsze podjęcie działalności międzynarodowej)4. 

Najwcześniejsze próby wyjaśnienia zjawiska internacjonalizacji przedsię-
biorstw zawarte są w ekonomicznych teoriach internacjonalizacji. Pierwszy nurt 
stanowią teorie bezpośrednich inwestycji zagranicznych S. Hymera i R. Cavesa5, 
w myśl których firma podejmująca próbę internacjonalizacji jest w gorszej sy-
tuacji w porównaniu z firmami narodowymi, a zatem wymaga jakiejś przewagi 
kompensującej (na przykład bardziej zaawansowanej technologii, produktów lub 
korzyści skali). Drugi nurt ekonomicznych teorii internacjonalizacji stanowią 
koncepcje oparte na teorii kosztów transakcyjnych R. Corsa zakładające zwięk-
szanie rozmiarów firmy do momentu, w którym koszty organizacji kolejnej, mar-
ginalnej transakcji wewnątrz niej zrównują się z kosztami przeprowadzenia tej 
transakcji na rynku6. 

U źródeł przesłanek rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw leżą okre-
ślone motywy o charakterze politycznym, społecznym, ekonomicznym, a także 
technicznym i technologicznym. Do najważniejszych celów internacjonalizacji 
można zaliczyć7: 
– cele rynkowe: wzrost obrotu i wzrost udziału w rynku w połączeniu ze zdoby-

ciem nowych rynków,
– obniżenie jednostkowego kosztu wytwarzania,
– cele rentowności: wzrost zysku wynikający z większej skali wytwarzania, ob-

rotu, rentowności kapitału,
– wzrost wiarygodności kredytowej, 

3 L.S. Welch, L. Luostarinen, Internationalization: Evolution of a Concept, w: P. Buckley, 
The Internationalization of Firm, London 1988, s. 54.

4 A. Bielawska, Finanse zagraniczne MSP, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, 
s. 13.

5 N. Daszkiewicz, Teorie internacjonalizacji MSP – ewolucja i perspektywy rozwoju, w: Małe 
i średnie przedsiębiorstwa. Szanse i zagrożenia rozwoju, red. N. Daszkiewicz, CeDeWu, Warsza-
wa 2007, s. 14.

6 Ibidem, s. 14.
7 A. Bielawska, op.cit., s. 15.



12 Hanna Czaja-Cieszyńska

– dywersyfikacja ryzyka, zróżnicowanie używanych surowców, materiałów, po-
większenie wolumenu produkcji,

– udział w handlu zagranicznym (pozwala to uczyć się od innych, poznawać 
nowe techniki i zagraniczne rynki zbytu), 

– cele socjalne: dotyczą przede wszystkim pracowników, zadowolenia z pracy, 
motywacji, bezpieczeństwa zatrudnienia,

– cele prestiżowe: uzyskanie wyższej pozycji w ocenie dostawców, odbiorców, 
konkurentów, a także poprawienie wizerunku poprzez obecność na rynku za-
granicznym.

Przedsiębiorstwo decydujące się na umiędzynarodowienie działalności 
powinno określić odpowiednią strategię internacjonalizacji. Wybór sposobów 
(metod, form, instrumentów) internacjonalizacji jest jednak procesem trudnym, 
uzależniony jest bowiem od czynników tkwiących wewnątrz firmy (potencjału 
oraz branży) oraz czynników zewnętrznych charakteryzujących dany rynek do-
celowej lokalizacji przedsięwzięcia. Im bardziej otoczenie zagraniczne różni się 
od krajowego, tym wyodrębnienie strategii internacjonalizacji z całości strategii 
przedsiębiorstwa wydaje się bardziej celowe.

2. Strategie i formy internacjonalizacji przedsiębiorstw

Pojęcie „strategia” funkcjonuje w teorii i praktyce zarządzania od czasów 
legendarnego generała Clausewitza8. W literaturze istnieje wiele rozmaitych defi-
nicji strategii, na przykład M. Marchesnay podał ich ponad trzydzieści9. Według 
A.D. Chandlera „strategia to określenie głównych, długofalowych celów firmy 
i przyjęcie takich kierunków działania oraz taka alokacja zasobów, które są ko-
nieczne dla zrealizowania celów”10. Natomiast według Z. Malary w burzliwych 
czasach postępującej globalizacji strategia jest grą o przyszłość i zawiera takie re-
guły postępowania, dzięki którym przedsiębiorstwo uzyskuje szansę na osiągnię-
cie stabilnej i wysokiej pozycji na rynku i pośród konkurentów, zachowując przy 
tym odpowiednią kondycję ekonomiczną i równowagę wobec otoczenia11. Zatem 

8 Według Carla von Clausewitza: „Strategie to zbiór działań prowadzących do spełnienia pla-
nu wojennego, zawierającego plany poszczególnych kampanii, a w ich ramach bitew”, cyt. za 
C. von Clausewitz, O wojnie, Wydawnictwo Mireki, Warszawa 2006, s. 15.

9 M. Marchesnay, Zarządzanie strategiczne. Geneza i rozwój, Poltext, Warszawa 1994.
10 A.D. Chandler, Strategy and structure, Cambridge, Massachusetts 1962, cyt. za ibidem, 

s. 13.
11 Z. Malara, op.cit., s. 22.
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strategie internacjonalizacji przedstawiają sposoby postępowania przedsiębior-
stwa w międzynarodowym otoczeniu przy formułowaniu i dostosowywaniu jego 
relacji do otoczenia oraz kształtowania wewnętrznej struktury i procesów12. 

Strategii działania i kryteriów ich podziału jest wiele. Najczęściej przywo-
ływany jest w literaturze przedmiotu podział strategii internacjonalizacji zapro-
ponowany przez J. Rymarczyka. Wyróżnia on cztery typy strategii umiędzyna-
rodowienia: etnocentryczną, policentryczną, globalną i dualną. Typy strategii 
umiędzynarodowienia oraz drogi rozwoju przedsiębiorstw zilustrowano na ry-
sunku 2.

 

Przeważająca droga rozwoju przedsiębiorstw japońskich 

Przeważająca droga rozwoju przedsiębiorstw europejskich i amerykańskich 

Wczesne  
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internacjonalizacji 

Globalna 
Geocentryczna 

Międzynarodowa 
Etnocentryczna 

Dualna 
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Międzynarodowa 
Policentryczna 
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Rys. 2.  Typy strategii umiędzynarodowienia
Źródło:  J. Rymarczyk, op.cit., s. 81.

Strategia etnocentryczna stosowana jest w początkowych stadiach interna-
cjonalizacji w formie eksportu na określone, wybrane rynki zagraniczne, które są 
zbliżone do specyfiki rynku krajowego, a tym samym umożliwiają zastosowanie 

12 J. Ramarczyk, Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 74.
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podobnej strategii jak na rynku krajowym. Kolejnym etapem internacjonalizacji 
może być (i najczęściej jest) strategia policentryczna, która polega na obsłudze 
wielu rynków zagranicznych z uwzględnieniem ich zróżnicowania i specyfiki. 
Przedsiębiorstwo stara się uzyskać przewagę konkurencyjną poprzez dostosowa-
nie swoich produktów do wymagań rynków zagranicznych (filie, spółki-córki, 
joint venture). Strategia globalna natomiast zakłada traktowanie rynku świato-
wego lub regionalnego jako rynku homogenicznego. Ignoruje się istniejące gra-
nice, specyfikę i zróżnicowanie poszczególnych krajów, minimalizuje jednost-
kowe koszty poprzez dostarczanie jednakowego produktu na wszystkie rynki. 
Hybrydą strategii globalnej i policentrycznej jest strategia dualna. Polega ona na 
uzyskaniu korzyści z globalnej integracji przy jednoczesnym dopasowaniu się do 
specyfiki poszczególnych rynków. 

Ze względu na kryterium stopnia samodzielności przedsiębiorstwo może 
realizować strategię umiędzynarodowienia: z innymi, przez innych lub samo-
dzielnie (rysunek 3).

STRATEGIA
UMIĘDZYNARODOWIENIA

Z innymi
STYL PARTYCYPUJĄCY

Uczestnictwo
Przejęcie
Fuzja
Joint venture
Konsorcjum
Kooperacja

Przez innych
STYL RYNKOWO-PARTNERSKI

Eksport/import
(bezpośredni/pośredni)
Transfer licencji (aktywny/
pasywny)
Transfer know-how
Franchising

Samodzielnie
STYL TRANSMISJI FUNKCJI

Polityka rynkowa
(zaopatrzenie/zbyt)
Produkcja/lokalizacja
Organizacja/
administracja
Inne funkcje
przedsiębiorstwa

Rys. 3.  Internacjonalizacja ze względu na stopień samodzielności przedsiębiorstwa 
Źródło:  jak pod rysunkiem 2, s. 29.

Należy wyraźnie podkreślić, że w większości rodzaje strategii internacjona-
lizacji powstały dla opisu zachowań strategicznych dużych przedsiębiorstw. Nie 
wyklucza to jednak możliwości ich stosowania przez mniejsze podmioty. Mając 
jednak na względzie przydatność klasyfikacji strategii internacjonalizacji dla 
małych i średnich przedsiębiorstw, zostanie dokonany jeszcze jeden uproszczo-
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ny podział strategii na aktywne (poszukiwanie przez przedsiębiorstwo nowych 
możliwości na rynkach zagranicznych) oraz pasywne (stosowanie obrony przed 
konkurencją z zagranicy na rynku krajowym). 

3. Źródła i przesłanki internacjonalizacji małych i średnich przedsię-
biorstw

Jak wiadomo, podstawową siłą sprawczą procesu globalizacji są korporacje 
transnarodowe. Niemniej jednak mniejsze firmy, jako aktywne podmioty ryn-
ku, również muszą dostosowywać się do zmieniających się warunków otoczenia, 
w których coraz częściej narażone są na międzynarodową konkurencję. Podjęcie 
przez małych i średnich przedsiębiorców wyzwań konkurencyjnych stawianych 
przez globalizację wymaga zatem umiędzynarodowienia działalności. Za główne 
przesłanki podejmowania ekspansji zagranicznej przez małe i średnie przedsię-
biorstwa należy uznać przede wszystkim13:
– globalizację, która doprowadziła do pojawienia się konkurencji międzynaro-

dowej na rynkach lokalnych i wymusza przez to konieczność przyjęcia przez 
małe firmy strategii obronnej, w ramach której dążą do włączenia się w mię-
dzynarodowy proces wytwarzania i dystrybucji dóbr;

– stosunkowo małą chłonność rynków lokalnych i związaną z tym konieczność 
pozyskiwania rynków bardziej odległych;

– dążenie do uzyskania przewagi konkurencyjnej wynikającej z opanowanej 
technologii w zakresie wąskiej specjalizacji (niszy), dla której rynek krajowy 
jest niewystarczająco pojemny i w związku z tym efektywna wielkość produk-
cji wymaga zbytu na rynkach zagranicznych.

Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw wynika zatem przede 
wszystkim z obiektywnych przesłanek podyktowanych przez zmieniające się oto-
czenie, podczas gdy wielkie korporacje wykorzystują swoje przewagi własnoś-
ciowe do opanowywania coraz szerszych rynków zagranicznych. Zatem w wielu 
przypadkach umiędzynarodowienie działalności przez małe i średnie firmy nie 
tyle traktowane jest jako strategia aktywna prowadząca do wzrostu zysków, ile 
raczej jako strategia pasywna warunkująca przetrwanie firmy na coraz częściej 
globalnym rynku.

13 B. Plawgo, Zachowania małych i średnich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji, 
Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa 2004, s. 74 i 75.
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Kształtowanie modelu strategii internacjonalizacji małych i średnich przed-
siębiorstw powinno się opierać jednak nie tylko na zrozumieniu przesłanek po-
dejmowania międzynarodowej działalności przez tę grupę firm. Zważywszy na 
istnienie obiektywnych barier internacjonalizacji w postaci rozmiarów prowa-
dzonej działalności, należy zidentyfikować potencjalne przewagi konkurencyjne 
małych firm, które mogą być wykorzystywane w układzie międzynarodowym14. 
Model trzech źródeł przewag, które stanowią podstawę do internacjonalizacji 
małych i średnich przedsiębiorstw, przedstawiono na rysunku 4.

PRZEWAGI
WŁASNOŚCIOWE

PRZEWAGI
KOOPERACJI

PRZEWAGI
LOKALIZACYJNE

opanowanie unikalnej w skali
międzynarodowej technologii
dominująca pozycja na rynku
międzynarodowym w zakre-
sie wytwarzania wysoce
specyficznego produktu
wysoka efektywność
wykorzystania zasobów
ludzkich, o szczególnie
unikalnych kwalifikacjach,
obejmująca zdolność do
eliminacji zachowań
oportunistycznych

dostęp do zagranicznych
kanałów dystrybucji
dostęp do lokalnych klientów
nabywających produkty firm
zagranicznych
dostęp do źródeł
zaopatrzenia w materiały,
surowce, półprodukty
możliwość specjalizacji
i osiągania efektów skali
w wąskim zakresie czynności
dzięki powiązaniom
kooperacyjnym

A) makroekonomiczne:

ceny czynników wytwórczych
polityka państwa

B) mezoekonomiczne:

warunki czynników produkcji
warunki popytu
sektory pokrewne i wspoma-
gające
strategia, struktura i rywali-
zacja firm

RODZAJE PRZEWAG

Rys. 4.  Źródła przewag małych i średnich przedsiębiorstw umożliwiających internacjo-
nalizację

Źródło:  opracowanie własne na podstawie B. Plawgo, op.cit., s. 80.

W praktyce gospodarczej strategie internacjonalizacji małych i średnich 
przedsiębiorstw są wysoce zindywidualizowane, często nawet niepowtarzalne, 

14 Ibidem, s. 76.
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zależą bowiem od warunków, w jakich działa przedsiębiorstwo oraz cech właś-
ciciela, a zwłaszcza od posiadanej przez niego wiedzy i doświadczenia. Na tym 
etapie ewolucji gospodarki ku internacjonalizacji i globalizacji małe i średnie 
przedsiębiorstwa mają do wyboru różne strategie rozwoju. Typową formą dzia-
łalności małych firm na rynkach zagranicznych jest eksport, choć coraz częściej 
mówi się o internacjonalizacji MSP za pomocą franchisingu. Inne formy udziału 
w obrocie gospodarczym z zagranicą mają dla tej grupy podmiotów mniejsze 
znaczenie15. Taka sytuacja spowodowana jest przede wszystkim wysokim ryzy-
kiem, na które narażone zostaje potencjalne umiędzynarodowione przedsiębior-
stwo. Rodzaje ryzyka przedsiębiorstwa umiędzynarodowionego oraz możliwości 
jego ograniczenia i zabezpieczenia zilustrowano na rysunku 5.

Możliwości ograniczenia i zabezpieczenia
P o zyska n ie  z  ró żn ych  ź ró d e ł in fo rm a cji o  
p rzysz łym  ko n tra h e n cie  za g ra n iczn ym, 
szcze g ó ło w a  a n a liza  tych  in fo rm a cji
P o zyska n ie  z  ró żn ych  ź ró d e ł in fo rm a cji o  
ryn ku, n a  k tó rym  p rze d sięb io rs tw o  za m ie rza  
d z ia ła ć
Za sto so w a n ie  p rzy u sta la n iu  w a ru n kó w  
ko n tra ktu  re g u ł m ięd zyn a ro d o w ych, n p . 
IN C OTE R M S , C OM B ITE R M S
Za sto so w a n ie  je d n o litych  w ytyczn ych  
p ra w n ych  d o tyczą cych  a kre d ytyw
Za sto so w a n ie  je d n o litych  w ytyczn ych  
p ra w n ych  d o tyczą cych  in ka sa
Żąd a n ie  o d  ko n tra h e n ta  p rze d sta w ie n ia  
g w a ra n cji i  p o rę czeń  b a n ko w ych  lu b  
u b e zp ie cze n io w ych
Za w a rc ie  u m o w y z to w a rzystw e m  
u b e zp ie cze n io w ym  d o tyczą ce j ko m p e n sa cji 
lu b  re d u kc ji ryzyka
Za rząd za n ie  ryzyk ie m  fin a n so w ym

R yzyko  
ko n tra h e n tó w
R yzyko  kre d yto w e
R yzyko  ko n ta ktu

R yzyko  o g ó ln e
R yzyko  
g o sp o d a rcze
R yzyko  zm ia n y 
ce n  n a  ryn ku

R yzyko  
e ko n o m iczn e
R yzyko  p o lityczn e

RYZYKO 
INDYWIDUALNE

RYZYKO 
RYNKOWE

RYZYKO 
KRAJU

R
O

D
Z

A
JE

 R
Y

Z
Y

K
A

(są  w yższe
 n iż  w  h a n d lu

 kra jo w ym)

Rys. 5.  Rodzaje ryzyka przedsiębiorstwa umiędzynarodowionego oraz możliwości jego 
ograniczenia i zabezpieczenia

Źródło:  A. Bielawska, op.cit., s. 29.

Różne formy wejścia na rynki zagraniczne charakteryzują się odmiennym 
stopniem ryzyka. Decyzja o umiędzynarodowieniu działalności przedsiębiorstwa 

15 B. Futura, S. Kraus, Internationalisierung von KMU am Beispiel des Markteintritts in die 
Republik Kroatien, Verlag Dr Kovac, Hamburg 2005, s. 11, za A. Bielawska, op.cit., s. 16.
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i wybór jej formy poprzedzone być muszą rachunkiem efektywności i szacun-
kiem ryzyka. Zadaniem przedsiębiorstwa jest bowiem zbudowanie takiej strate-
gii internacjonalizacji, która pozwoliłaby na maksymalizowanie korzyści płyną-
cych z ekspansji zagranicznej, a jednocześnie ograniczała ryzyko niepowodzenia 
umiędzynarodowienia działalności.

Podsumowanie

Zmiany zachodzące we współczesnym otoczeniu – postępująca globalizacja 
i internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw – powodują, że małe i śred-
nie przedsiębiorstwa muszą dokonać modyfikacji swoich zachowań na rynku. 
Źródeł sukcesu i konkurencyjności powinny poszukiwać nie tylko na drodze 
rozwoju wewnętrznego, ale przede wszystkim na drodze rozwoju zewnętrznego 
przez tworzenie odpowiednich powiązań z najbliższym otoczeniem. Właściwe 
ich ukształtowanie pozwoli bowiem skutecznie ominąć bariery związane z małą 
skalą działania oraz da możliwość lepszego wykorzystania posiadanych zasobów. 
Jedną z możliwości, którą małe i średnie przedsiębiorstwa mogą wykorzystać, 
chcąc sprostać narastającej konkurencji, jest szeroko pojęta internacjonaliza-
cja. Warto zaznaczyć, iż szanse powodzenia procesu internacjonalizacji małego 
przedsiębiorstwa są tym większe, im większe jest podobieństwo kultury i zwy-
czajów między krajem macierzystym a krajem ekspansji. 

INTERNATIONALIZATION AS A CHANCE FOR THE DEVELOPMENT 
OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

Summary

The development of enterprises has a fundamental meaning for economics progress 
of the country. The enterprises which want to subsist on the global market should use all 
realizable development opportunities. Entities can find a competitive advantage in inte-
rior but particularly in the exterior development. One of the development opportunities 
can be internationalization. 

The aim of the article is to show the internationalization process as a strategy 
of survival and development with particular consideration of small and medium-sized 
entities. The author presents types of internationalizations strategies, sources and cir-
cumstances of the international expansion.

Translated by Hanna Czaja-Cieszyńska
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W POLSKIM PRAWIE BILANSOWYM

Wprowadzenie

W praktyce gospodarczej jest tak, że ceny przedsiębiorstw, będących przed-
miotem obrotu na rynku, w wielu przypadkach w znacznym stopniu odbiegają od 
ich wartości księgowej czy nawet rynkowej. Dlaczego dzieje się tak, że inwesto-
rzy są gotowi – w niektórych przypadkach – zapłacić za przedsiębiorstwo dużo 
więcej niż wartość jego majątku pomniejszona o zobowiązania? Odpowiedź na to 
pytanie nie jest prosta. Teoretycy i praktycy wielu dziedzin nauki, próbując na nie 
odpowiedzieć, wprowadzili do rachunkowości kategorię nazywaną „wartością 
firmy” (ang. goodwill), która obejmuje różnicę między wartością podmiotu wy-
nikającą z jego ksiąg rachunkowych a wartością postrzeganą przez inwestorów. 

Celem artykułu jest przedstawienie z punktu widzenia rachunkowości po-
dejścia do wartości firmy ze szczególnym uwzględnieniem ewolucji, jaka miała 
miejsce w tym zakresie w polskim prawie bilansowym.

1.  Wartość firmy w rachunkowości

Przedmiotem badań rachunkowości jest nabyta wartość firmy, to znaczy 
taka, która zostaje ujawniona na skutek zaistnienia transakcji kupna-sprzedaży 
przedsiębiorstwa. Odzwierciedla ona dodatnią różnicę między ceną zapłaconą 
przez nabywającego za kupowaną jednostkę gospodarczą a wartością godziwą 
przejętych aktywów pomniejszoną o zobowiązania. Nabyta wartość firmy odpo-
wiada należności wypłaconej przez kupującego w zamian za oczekiwane przy-
szłe korzyści ekonomiczne związane z wykorzystaniem zasobów (materialnych 
i niematerialnych) nabywanej jednostki gospodarczej. Z rachunkowego punktu 



20 Małgorzata Cieciura

widzenia, wartość firmy jest ujawniana w księgach rachunkowych nabywcy 
przedsiębiorstwa, podlega rozliczaniu w kolejnych latach funkcjonowania jed-
nostki i jest wykazywana na potrzeby zewnętrznej sprawozdawczości. Ma ona 
cechy wartości komercyjnej, nie jest samodzielnym aktywem, takim jak gotówka 
czy zapasy materiałów, nie może istnieć bez przedsiębiorstwa, można ją kupić 
jedynie z całym majątkiem danego przedsiębiorstwa.

Z nabytą wartością firmy mamy więc do czynienia zawsze wtedy, gdy na 
rynku dochodzi do obrotu specyficznym towarem, jakim jest przedsiębiorstwo. 
Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że aktywność ekonomiczna przedsiębiorstwa 
obecnie skupia się głównie wokół zarządzania wartościami niematerialnymi1. 
Rzeczowe składniki majątku nie są już podstawowym i wystarczającym elemen-
tem do osiągnięcia powodzenia w prowadzonej działalności gospodarczej. War-
tość firmy, składająca się z wielu elementów niematerialnych, jest często czyn-
nikiem, który determinuje podjęcie decyzji dotyczących działań inwestycyjnych. 
Inwestorzy – przez wykup udziałów przedsiębiorstwa przejmowanego – inwestu-
ją głównie w takie składniki, jak przedsiębiorczość, umiejętności zarządu, prestiż 
przedsiębiorstwa na rynku, dobre kontakty z klientami itp. Cena w transakcjach 
kupna-sprzedaży przedsiębiorstw stanowi w wielu przypadkach wielokrotność 
majątku nabywanej jednostki gospodarczej, a to potwierdza fakt istnienia kate-
gorii, której nie da się wyizolować i sprzedać oddzielnie2.

Z punktu widzenia rachunkowości jest istotne określenie sposobów:
– pomiaru wartości firmy,
– ujęcia w księgach rachunkowych,
– rozliczania w kolejnych latach funkcjonowania jednostki, jako że wartość fir-

my jest wykazywana w aktywach,
– ujęcia w bilansie.

Pomiar, rozliczanie i wykazywanie wartości firmy w rachunkowości jest 
trudne i budzi wiele kontrowersji. Analizując literaturę przedmiotu z przełomu 
XIX/XX wieku, można znaleźć różne (często przeciwstawne) podejścia do war-
tości firmy. Należy podkreślić, że do tej pory nie wypracowano jednoznacznego, 
uniwersalnego stanowiska.

1 Wartość firmy, zarówno w polskim prawie bilansowym, jak i w międzynarodowych regula-
cjach rachunkowości, jest zaliczana do wartości niematerialnych i prawnych.

2 Por. M. Fałowska-Kupis, M. Izdebska, Wartość firmy w ujęciu podatkowym i bilansowym, 
„Przegląd Podatkowy” 2004, nr 12.



21Ewolucja podejścia do wartości firmy w polskim prawie bilansowym

2. Ewolucja podejścia do wartości firmy w polskich regulacjach

Kategoria, jaką jest wartość firmy, była znana polskiej nauce i praktyce ra-
chunkowości już w okresie międzywojennym XX wieku. Pisał o tym profesor 
S. Skrzywan3. Wartość firmy była wówczas zaliczana do tak zwanych dóbr ideal-
nych w majątku stałym, stanowiących odpowiednik współczesnej grupy wartości 
niematerialnych i prawnych. Wynika z tego, że wartość firmy była zaliczana do 
składników majątku trwałego, przez co mogła stanowić część składową aktywów 
bilansu, która podlega rozliczaniu w czasie4. Należy jednak pamiętać, że ówczes-
ne Rozporządzenie Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 20 kwiet-
nia 1934 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 27 października 1933 r. o zasadach sporządzania bilansów, zamknięć ra-
chunkowych i sprawozdań osób prawnych, obowiązanych do prowadzenia ksiąg 
handlowych5 nie wydzielało oddzielnej pozycji o nazwie „wartość firmy” wśród 
„dóbr idealnych w majątku stałym”. Również inne istniejące wówczas regulacje 
prawne nie normowały zasad liczenia wartości firmy, ani sposobu jej amorty-
zowania6. W tamtych latach wartość firmy przede wszystkim opierała się więc 
na teorii rachunkowości, doświadczeniach i praktyce obowiązujących w innych 
krajach oraz na uznanych zwyczajach gospodarczych, a nie na regulacjach praw-
nych7. 

W Polsce powojennej zaś, z uwagi na upaństwowienie przemysłu i znacz-
nej części handlu, problem wartości firmy przestał być w pełni dostrzegany, za-
równo w praktyce, jak i w rozważaniach teoretycznych. Małe zainteresowanie tą 
kategorią wynikało między innymi z tego, że w handlu zagranicznym działały 
monopolistyczne przedsiębiorstwa (centrale handlu zagranicznego z nadaną tak 
zwaną specyfiką branżową), którym w zasadzie nie groziła żadna konkurencja 
wewnętrzna. Przekazanie przedsiębiorstwa odbywało się na zasadzie decyzji ad-
ministracyjnej i było przejmowane z „dobrodziejstwem inwentarza”. Również 

3 Por. S. Skrzywan, Kontrola w przedsiębiorstwie, Trzaska, Evert i Michalski, Warszawa 1949, 
s. 61.

4 Por. R. Ignatowski, Konsolidacja sprawozdań finansowych w teorii i praktyce rachunkowo-
ści, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1995, s. 133.

5 Rozporządzenia Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 20 kwietnia 1934 r. 
w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. 
o zasadach sporządzania bilansów, zamknięć rachunkowych i sprawozdań osób prawnych, obo-
wiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych, DzU RP nr 37, poz. 337.

6 Por. R. Ignatowski, op.cit., s. 133.
7 Ibidem.
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łączenie lub rozdzielanie przedsiębiorstw handlowych, przemysłowych itp. dzia-
łających wewnątrz kraju było wynikiem decyzji administracyjnych. W systemie 
centralnego planowania, gdy o losach przedsiębiorstwa nie decydowały żywioło-
we siły rynkowe, wycena majątku firmy była więc oparta na szczegółowym in-
wentarzu rzeczowym sporządzanym w cenach nabycia pomniejszonych o amor-
tyzację. 

Do wartości firmy zaczęto w Polsce wracać jeszcze przed urynkowieniem 
polskiej gospodarki, gdy konieczne było określenie ceny przedsiębiorstwa. Oprócz 
wartości majątkowej, jaką ma każda jednostka gospodarcza, zaczęto dostrzegać 
również wartość oznaczającą zdolność do kreowania przez dane przedsiębior-
stwo dodatkowego zysku („nadzysku”). Do jego opisania stosowano następujące 
określenia: goodwill, bonitet firmy, standing firmy lub reputacja firmy8. Nie było 
to jednak usankcjonowane żadnym aktem prawnym.

Oficjalnie termin „wartość firmy” pojawił się w polskim ustawodawstwie 
powojennym wraz z wprowadzeniem w życie Rozporządzenia Ministra Finan-
sów z dnia 15 stycznia 1991 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości9. 
Wartość firmy została tam zdefiniowana następująco: „Wartość firmy ustala 
się w wysokości różnicy między ceną zapłaconą sprzedawcy za jednostkę lub 
zorganizowaną jej część a niższą od niej wartością jednostki lub zorganizo-
wanej jej części, wynikającą z ksiąg rachunkowych sprzedającego na dzień 
dokonania sprzedaży”10. Z przytoczonego określenia wynika, że wartość firmy 
była definiowana w rozporządzeniu jako prosta różnica między ceną sprzeda-
ży a wartością jednostki wynikającą z ksiąg rachunkowych. Takie podejście 
do wartości firmy różniło się od stosowanego przez rachunkowość w Stanach 
Zjednoczonych czy w krajach Europy Zachodniej, przede wszystkim w aspekcie 
metody wyceny sprzedawanej jednostki, gdzie podstawą wyceny przejmowanego 
majątku była metoda rynkowa, a nie księgowa. Drugą ważną kwestią była inter-
pretacja zwrotu „wartość jednostki”. Ustawodawca nie sprecyzował, czy chodzi 
o wartość bilansową majątku, czy o wartość aktywów netto uwzględniającą kwo-

8 Abstrahując nieco od głównych rozważań, należałoby, zdaniem autorki, zastanowić się, czy 
tłumaczenie angielskiego zwrotu goodwill jako „wartość firmy” jest trafne. Potoczne rozumie-
nie słowa „firma” jako „przedsiębiorstwo” powoduje, że wartość firmy, będąca instytucją pra-
wa bilansowego, jest nagminnie utożsamiana z wartością przedsiębiorstwa. Być może wyjściem 
z sytuacji byłoby przyjęcie nieco innego tłumaczenia tego zwrotu, np. „wartość reputacji”.

9 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1991 r. w sprawie zasad prowadzenia 
rachunkowości, DzU 1991, nr 10, poz. 95 z późn. zm.

10 Określenie wartości firmy zawarto w paragrafie 33 ustęp 3 Rozporządzenia Ministra Finan-
sów z dnia 15 stycznia 1991 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.
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tę przejmowanych zobowiązań. Poza tym w rozporządzeniu przyjęto założenie, 
że wartość firmy może być tylko dodatnia, co również nie było spójne z regula-
cjami międzynarodowymi.

Kolejny etap zbliżenia polskich regulacji rachunkowości do rozwiązań 
międzynarodowych rozpoczął się w momencie uchwalenia Ustawy z dnia 29 
września 1994 roku o rachunkowości11. Znalazły się tam nowe (w stosunku do 
poprzednich unormowań) rozwiązania w zakresie rachunkowych aspektów war-
tości firmy. Artykuł 33 ustęp 4 ustawy w jej pierwotnym brzmieniu definiował 
wartość firmy jako nadwyżkę ceny nabycia określonej jednostki lub zorgani-
zowanej jej części nad wartością rynkową składników majątkowych jednost-
ki lub zorganizowanej jej części. W przypadku, gdy cena nabycia jednostki lub 
zorganizowanej jej części była niższa od wartości rynkowej, w przepisach ustawy 
nakazywano wartość zakupionych środków trwałych, rozpoczętych inwestycji, 
wartości niematerialnych i prawnych oraz zapasów rzeczowych składników ma-
jątku obrotowego ująć w księgach rachunkowych według cen nabycia, jednak nie 
niższych niż ceny sprzedaży netto tych składników. Pozostałą z rozliczenia przy 
zakupie różnicę, czyli ujemną wartość firmy, należało zaliczyć do przychodów 
przyszłych okresów. Wartość firmy oraz przychody przyszłych okresów podle-
gały odpisaniu przez okres nie dłuższy niż pięć lat. W uzasadnionych przypad-
kach kierownik jednostki mógł ten okres wydłużyć.

W stosunku do poprzedniej regulacji przepisy ustawy o rachunkowości 
wprowadziły obowiązek wyceny nabywanej jednostki według wartości rynkowej 
(a nie jak dotychczas księgowej), dodatkowo zostało przyjęte stanowisko w kwe-
stii ujemnej wartości firmy oraz określono czas odpisywania zarówno dodatniej, 
jak i ujemnej wartości firmy. Nie były to jednak unormowania precyzyjne. 

Po pierwsze, nie zdefiniowano w ustawie pewnych pojęć (które są istotne 
dla poprawnego zinterpretowania rachunkowych zagadnień wartości firmy), jak 
składniki majątkowe, cena nabycia jednostki oraz wartość rynkowa składników 
majątkowych12. 

Po drugie, w ustawie brakowało jednoznaczności co do metody rozliczania 
wartości firmy przez rachunek zysków i strat oraz rzeczywistego okresu jej roz-
liczania13.

11 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 1994, nr 121, poz. 591 z późn. zm.
12 Por. A. Kamela-Sowińska, Wartość firmy, PWE, Warszawa 1996, s. 184–185.
13 Por. R. Ignatowski, op.cit., s. 135.
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Po trzecie, ustawodawca nie rozstrzygnął kwestii, czy zwrot „wartość ryn-
kowa składników majątkowych” może, czy też powinien być używany w znacze-
niu „wartość rynkowa netto składników majątkowych”.

Mimo tych nieścisłości, regulacje ustawy uchwalonej w 1994 roku przybli-
żyły sposób ujmowania i rozliczania wartości firmy do ogólnie akceptowanych 
wówczas norm światowych. 

Od 1 stycznia 2002 roku w Polsce zaczęły obowiązywać przepisy znoweli-
zowanej ustawy o rachunkowości14, która w kwestii wartości firmy zaleciła pew-
ne modyfikacje. Zgodnie z tą ustawą: „wartość firmy stanowi różnicę między 
ceną nabycia określonej jednostki lub zorganizowanej jej części a niższą od 
niej wartością godziwą przejętych aktywów netto. Jeżeli cena nabycia jed-
nostki lub zorganizowanej jej części jest niższa od wartości godziwej przejętych 
aktywów netto, to różnica stanowi ujemną wartość firmy”15. Zasady rozliczania 
i odpisywania wartości firmy zostały zawarte w odrębnym artykule ustawy16. 
W tabeli 1 przedstawiono ewolucję definiowania wartości firmy w polskim pra-
wie rachunkowym.

Tabela 1

Ewolucja podejścia do definiowania wartości firmy w polskim prawie rachunkowym

D
ef

in
ic

ja
 w

ar
to
śc

i f
ir

m
y

Rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 15 stycznia 

1991 r. w sprawie zasad 
prowadzenia rachunkowości

Ustawa z dnia 
29 września 1994 r. 

o rachunkowości

Znowelizowana 
ustawa 

o rachunkowości

Różnica między ceną zapłaconą 
sprzedawcy za jednostkę lub zorga-
nizowaną jej część a niższą od niej 
wartością jednostki lub zorganizo-
wanej jej części, wynikającą 
z ksiąg rachunkowych sprzedające-
go na dzień dokonania sprzedaży.

Różnica między ceną naby-
cia określonej jednostki lub 
zorganizowanej jej części 
a niższą od niej wartoś-
cią rynkową składników 
majątkowych jednostki lub 
zorganizowanej jej części. 

Różnica między ceną 
nabycia jednostki 
lub zorganizowanej 
jej części a niższą 
od niej wartością 
godziwą przejętych 
aktywów netto.

Źródło:  opracowanie własne.

14 Nowelizacja ustawy o rachunkowości została uchwalona na mocy ustawy z 9 listopada 2000 r. 
o zmianie ustawy o rachunkowości, DzU 2000, nr 113, poz. 1186.

15 Określenie wartości firmy w znowelizowanej ustawie o rachunkowości znalazło się w art. 33, 
ustęp 4. 

16 Zasady rozliczania wartości firmy zawiera art. 44b ustęp 10–12, Ustawa z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości...
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W porównaniu z poprzednią definicją ustawodawca wprowadził następują-
ce zmiany:
– zastąpiono niejasne pojęcie „składniki majątkowe” terminem „przejęte akty-

wa netto”, który został zdefiniowany w ustawie17,
– ustalenie wartości firmy oparto na cenie nabycia i wartości godziwej aktywów 

netto18.
Dodatnia wartość firmy jest więc obecnie w polskim prawie rachunkowym 

nadwyżką ceny przejęcia nad wartością godziwą przejętych aktywów net-
to19. Stanowi ona składnik aktywów trwałych należący do grupy wartości niema-
terialnych i prawnych.

Tak skonstruowana definicja wartości firmy odpowiada międzynarodowym 
regulacjom rachunkowości. Niestety, obecnie obowiązujące polskie prawo bilan-
sowe zupełnie odmiennie podchodzi do rozliczania tego specyficznego składnika 
majątku. 

W znowelizowanej ustawie o rachunkowości zapisy dotyczące zasad rozli-
czania i odpisywania wartości firmy znalazły się w nowym rozdziale 4a dotyczą-
cym łączenia się spółek. Według regulacji tam zawartych ustalona nabyta war-
tość firmy podlega rozliczaniu w czasie w ciężar wyniku finansowego w drodze 
systematycznych odpisów amortyzacyjnych. Przyjęty okres odpisywania w kosz-
ty nabytej wartości firmy nie powinien przekraczać pięciu lat. Amortyzowanie 
rozpoczyna się od miesiąca, w którym wartość firmy została uznana za składnik 
aktywów. W uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki może wydłużyć 
okres odpisów amortyzacyjnych do 20 lat, przy czym przyczyny takiego stanu 
rzeczy powinny być podane w informacji dodatkowej. Przypisaną ustawowo me-
todą amortyzacji wartości firmy jest metoda odpisów liniowych. Koszty, które 
powstają w ten sposób, są zaliczane w rachunku zysków i strat do pozostałych 
kosztów operacyjnych. W ustawie o rachunkowości przyjęto więc założenie, że 
wartość firmy stanowi składnik majątku o ograniczonym czasie ekonomicznej 
użyteczności, który nie może być dłuższy niż 20 lat. 

17 Przez aktywa netto rozumie się aktywa jednostki pomniejszone o zobowiązania, odpowiada-
jące wartościowo kapitałowi (funduszowi) własnemu (art. 3, ust. 1, pkt 29).

18 Do tej pory wartość firmy była ustalana jako różnica między ceną nabycia a wartością rynko-
wą składników majątkowych. Pojęcie wartość godziwa zostało wprowadzone do polskiego prawa 
bilansowego po raz pierwszy i zdefiniowane w art. 28 ust. 6 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości...

19 Mówi o tym art. 44 b ust. 6 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości... 
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Należy zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie z polskim prawem bilansowym 
wartość firmy podlega również okresowej weryfikacji pod kątem trwałej utraty 
wartości, jeśli „istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jed-
nostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znacznej części lub 
w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Uzasadnia to dokonanie od-
pisu aktualizującego doprowadzającego wartość składnika aktywów, wynikającą 
z ksiąg rachunkowych, do ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku – do 
ustalonej w inny sposób wartości godziwej”20. Odpis z tytułu trwałej utraty war-
tości może być odwrócony, jeżeli ustaną przyczyny powodujące spadek poziomu 
wartości firmy. Proces rozliczania wartości firmy według polskiego prawa bilan-
sowego przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1.  Proces rozliczania wartości firmy według polskiego prawa bilansowego
Źródło:  opracowanie własne.

20 O trwałej utracie wartości mówi art. 28 ust. 7 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunko-
wości...
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Wartość firmy w polskich przepisach nie jest tylko kategorią bilansową. Ma 
ona swoje unormowanie również w przepisach prawa podatkowego. Podatkowe 
aspekty wartości firmy reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób praw-

Tabela 2 

Rozbieżności w definiowaniu wartości firmy według ustaw o rachunkowości 
i o podatku dochodowym od osób prawnych

DEFINICJE RÓŻNICE

Ustawa 
o rachunkowości

Ustawa o podatku 
dochodowym 

od osób prawnych

Ustawa 
o rachunkowości 

Ustawa o podatku 
dochodowym 

od osób prawnych

Różnica między 
ceną nabycia 
jednostki lub 
zorganizowanej 
jej części a niższą 
od niej wartością 
godziwą prze-
jętych aktywów 
netto.

Dodatnia różnica między 
ceną nabycia przedsię-
biorstwa lub jego zor  ga ni-
zowanej części a wartoś-
cią rynkową składników 
majątkowych wchodzą-
cych w skład kupionego, 
przyjętego do odpłat-
nego korzystania albo 
wniesionego do spółki 
przedsiębiorstwa lub 
jego zorganizowanej 
części odpowiednio 
z dnia kupna, przyjęcia 
do odpłatnego korzysta-
nia albo wniesienia do 
spółki.

– Posługuje się 
pojęciami „wartość 
firmy” i „wartość 
aktywów netto”.

– Nakazuje wycenę 
aktywów netto 
przejmowanej jed-
nostki w wartości 
godziwej.

– Uznaje wartość fir-
my bez względu na 
tryb prawny nabycia 
przedsiębiorstwa.

– Posługuje się pojęcia-
mi „wartość począt-
kowa firmy”

– i „wartość składni-
ków majątkowych”.

– Nakazuje wycenę 
przejętych składni-
ków majątkowych 
w wartości rynkowej.

– Uznaje wartość 
firmy tylko wówczas, 
gdy powstała ona 
w wyniku nabycia 
przedsiębiorstwa lub 
jego zorganizowanej 
części w drodze:

– kupna,
– przyjęcia do odpłat-

nego korzystania, 
przy założeniu, że 
odpisów amortyza-
cyjnych dokonuje 
korzystający,

– wniesienia do spółki 
na podstawie przepi-
sów o komercjalizacji 
i prywatyzacji przed-
siębiorstw państwo-
wych.

Źródło:  opracowanie własne.
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nych21. Zgodnie z nią wartość początkową firmy stanowi dodatnia różnica mię-
dzy ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (albo nomi-
nalną wartością wydanych akcji lub udziałów w zamian za wkład niepieniężny) 
a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład kupionego, 
przyjętego do odpłatnego korzystania albo wniesionego do spółki przedsiębior-
stwa lub jego zorganizowanej części, odpowiednio z dnia kupna, przyjęcia do 
odpłatnego korzystania albo wniesienia do spółki. Tak zdefiniowana wartość po-
czątkowa firmy nie jest w zupełności zbieżna z unormowaniami w tym zakresie 
ustawy o rachunkowości w jej najnowszym brzmieniu. Rozbieżności w definio-
waniu pojęcia „wartość firmy” według prawa bilansowego i podatkowego przed-
stawiono w tabeli 2.

Uzupełniając zapisy zawarte w tabeli 2, należy dodać, że zgodnie z pra-
wem podatkowym amortyzacja wartości firmy może stanowić dla nabywcy koszt 
uzys kania przychodu (w okresie co najmniej 60 miesięcy) tylko wówczas, gdy 
powstała w trzech wymienionych w tabeli przypadkach. Wartość firmy powstała 
w inny sposób niż wymienione nie podlega amortyzacji podatkowej i nie może 
być uznana za koszt uzyskania przychodu. Podejście polskiego prawa podatko-
wego i polskiego prawa bilansowego do wartości firmy jest więc, jak widać, roz-
bieżne. Nie jest to z pewnością ułatwienie dla polskich przedsiębiorców, którzy są 
zobligowani do przestrzegania regulacji obu aktów prawnych. 

Podsumowanie

Jak wynika z przedstawionych rozważań, oficjalne regulacje w zakresie war-
tości firmy nie są w polskim prawie (zarówno bilansowym, jak i podatkowym) 
ani zbyt obszerne, ani nie mają bogatej przeszłości. Nie oznacza to jednak, że ta 
kategoria ekonomiczna nie była znana polskiej nauce i praktyce rachunkowości 
zanim doczekano się urzędowych definicji i unormowań. Jak starano się wykazać 
we wstępie niniejszego artykułu, już w Polsce międzywojennej praktyka rachun-
kowości znała odpowiednik dzisiejszych wartości niematerialnych i prawnych, 
w skład których wchodzi wartość firmy. Przez kilkadziesiąt lat tak zwanej go-
spodarki centralnie sterowanej nastąpił zastój w zakresie regulacji tej kwestii. 
Dopiero na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, wraz z nastaniem gos-
podarki rynkowej, zaczęto wprowadzać unormowania w rachunkowości, w tym 

21 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 2000, nr 54, 
poz. 654 z późn. zm.
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dotyczące wartości firmy. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że w ostatnim 
czasie problemy bilansowego ujęcia wartości firmy znalazły odzwierciedlenie 
w nowych regulacjach Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 
(RMSR) z 2004 roku, zawartych w Międzynarodowym Standardzie Sprawo-
zdawczości Finansowej (MSSF) nr 3 Połączenia jednostek i w Międzynarodo-
wym Standardzie Rachunkowości (MSR) nr 36 Utrata wartości aktywów. Re-
gulacje te obowiązują wszystkie kraje członkowskie UE w zakresie określonym 
przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania 
międzynarodowych standardów rachunkowości. 

Niestety, od rozstrzygnięć zawartych w MSSF nr 3 i MSR nr 36 znacznie 
się różni rozdział 4a Łączenie się spółek ustawy o rachunkowości, który reguluje 
w Polsce zagadnienia połączeń jednostek, a co za tym idzie – zasady ujmowania 
i rozliczania wartości firmy. Jak wykazano, według polskiego prawa bilansowe-
go wartość firmy jest zaliczana do wartości niematerialnych i prawnych o ogra-
niczonym czasie użyteczności ekonomicznej. Podlega ona systematycznemu roz-
liczaniu przez odpisy amortyzacyjne, które obciążają wynik finansowy jednostki 
gospodarczej. Odpisy amortyzacyjne od wartości firmy dokonuje się metodą li-
niową i zalicza się je w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Wskutek tego 
obciążają wynik finansowy jednostki gospodarczej.

Najnowsze rozwiązania międzynarodowe zalecają rozliczanie wartości fir-
my w ciężar kosztów tylko wówczas, gdy wystąpią przesłanki świadczące o jej 
spadku. Jego szacowanie polega na poddawaniu wartości firmy corocznym te-
stom. W związku z tym wynik finansowy spółki szacującej co roku wartość 
firmy jest mniej przewidywalny, a jednocześnie jest bardziej realny ze wzglę-
du na konieczność rygorystycznej identyfikacji, wyceny i określania aktualnej 
wartości firmy. Jeżeli test nie wykaże spadku wartości tego składnika majątku, 
spółka ujmie w sprawozdaniu finansowym wartość firmy na niezmienionym 
poziomie, co będzie pozytywnie postrzegane przez akcjonariuszy, inwestorów, 
kredytodawców. 

Rozbieżności w podejściu do wykazywania i rozliczania wartości firmy 
według regulacji międzynarodowych i polskiego prawa stanowią dla polskich 
jednostek gospodarczych duży problem. Niektóre z jednostek, zgodnie z rozpo-
rządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady, zostały zobowiązane do stosowa-
nia w pierwszej kolejności międzynarodowych regulacji rachunkowości (dotyczy 
to skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, począwszy 
od roku obrotowego, rozpoczynającego się 1 stycznia 2005). Pozostałe jednostki 
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stoją przed dylematem wyboru rozwiązania, które będzie lepsze z punktu widze-
nia ich jednostki. Wymaga to bardzo dokładnej analizy bilansowych zagadnień 
wartości firmy, co starano się przedstawić (w zakresie polskiego prawa) w niniej-
szym artykule.

THE EVOLUTION OF ATTITUDES TOWARDS GOODWILL 
IN POLISH BALANCE SHEET LAW

Summary

Goodwill is one of the most difficult categories of balance sheet law. It was known 
to Polish science and practice of accountancy as early as in the mid-war period of the 20th 
century. Official regulations pertaining to goodwill in Polish accountancy law appeared 
in 1991 in the Decision of the Minister of Finance on rules on bookkeeping dated 15th 
January. From that time on the attitude towards including and settling this specific ele-
ment of assets changed with changes or updating key legal acts regulating the rules of 
accountancy. In spite of that the current rules of Polish balance sheet law are completely 
different from the regulations of International Accounting Standards as far as including 
and settling goodwill is concerned.

Translated by Adam Niewęgłowski
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STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW 
JAKO INSTRUMENT WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Wprowadzenie

Przedsiębiorczość to zespół określonych cech i zachowań charakterystycz-
nych dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Jest to zdolność do bu-
dowania i prowadzenia przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca, który pragnie odnosić 
sukcesy na konkurencyjnym rynku, musi łączyć praktykę z teorią. Powinien mieć 
opracowaną nie tylko dobrą strategię, lecz również zdolność do jej prawidłowej 
realizacji. Im większa jednostka, tym trudniej to urzeczywistnić. Aby nadać 
wspólny kierunek działaniom poszczególnych jednostek organizacyjnych, aby 
wszyscy pracownicy optymalnie pracowali na rzecz przedsiębiorstwa oraz aby 
zmierzyć stopień realizacji strategii, stosowana jest strategiczna karta wyników 
(balanced scorecard)1.

Celem pracy jest przedstawienie narzędzia rachunkowości zarządczej – 
strategicznej karty wyników, jako ważnego elementu wspierającego działalność 
przedsiębiorstwa. Umożliwi to zaprezentowanie działań, które powinny zostać 
podjęte przy kreowaniu spójnej strategii przedsiębiorstwa i poszukiwaniu sposo-
bów jej prawidłowej realizacji. 

Strategiczna karta wyników pozwala przełożyć ogólną wizję strategiczną na 
działania operacyjne i cele indywidualne przejrzyste dla pracowników wszyst-
kich szczebli organizacji. Dzięki niej można zaprezentować związki zachodzące 
między inwestycjami w rozwój jednostki, poprawą efektywności procesów a wy-
nikami finansowymi i rynkowymi. Jeżeli karta jest prawidłowo skonstruowana, 
umożliwia ona również sterowanie przyszłymi działaniami i pozwala wprowa-

1 R.S. Kaplan, D.P. Norton, Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 11. 
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dzać zmiany, które zmierzają do powodzenia wykreowanej strategii. W litera-
turze często stosuje się inną nazwę strategicznej karty wyników, a mianowicie 
zbilansowana karta dokonań2.

1. Istota strategicznej karty wyników

Strategiczna karta wyników służy do monitorowania stanu realizacji przy-
jętej strategii działania. Umożliwia zaprezentowanie misji organizacji w postaci 
zbioru czytelnych miar dokonań, kreujących ramy systemu strategicznego za-
rządzania. W perspektywie długoterminowej wspiera realizację następujących 
etapów zarządzania (rysunek 1):
– wykreowanie wizji i strategii, 
– prezentacja celów strategicznych i wyznaczenie ich miar, 
– zaplanowanie i wyznaczenie zadań oraz koordynacja inicjatyw strategicz-

nych, 
– aktywna reakcja na strategie i jej modyfikacje3.

Strategiczna 
karta 

wyników 

Reakcja  
na strategie  

i jej modyfikacje 

Prezentacja 
strategicznych celów 
i określenie ich miar 

Planowanie i wyznaczanie 
zadań 

Wykreowanie  
oraz wyjaśnienie wizji  

i strategii 

Rys. 1.  Strategiczna karta wyników jako baza działań strategicznych w jednostce gos-
podarczej

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Zarządcze aspekty rachunkowości..., s. 392.

2 Ibidem, s. 11. 
3 Zarządcze aspekty rachunkowości, red. T. Kiziukiewicz, Polskie Wydawnictwo Ekonomicz-

ne, Warszawa 2003, s. 392.
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Zbilansowana karta dokonań łączy w sobie finansowe i pozafinansowe mier-
niki, integruje miary działań związane z uczeniem się i rozwojem organizacji, 
procesami zachodzącymi w jednostce oraz finansowym aspektem jej działalno-
ści. Tworzenie strategicznej karty wyników rozpoczyna się od stworzenia mapy 
strategii w ramach tak zwanego mapowania strategii, czyli od określenia wza-
jemnych powiązań między nadrzędnymi celami organizacji i pozostałymi celami 
strategicznymi w układzie przyczynowo-skutkowym. Górna część mapy strategii 
zawiera plany działań związane z efektami finansowymi, poniżej umieszczone 
są, bezpośrednio lub pośrednio na nie wpływające, strategie rynkowe związane 
z zaspokajaniem potrzeb klientów, na które wpływają cele strategiczne związa-
ne z procesami wewnętrznymi uzależnionymi od realizacji strategii powiązanej 
z rozwojem wewnątrz jednostki4. Relacje między wizją i strategią organizacji 
a czterema perspektywami zaprezentowano na rysunku 2.

Wizja 
i strategia 

Perspektywa 
procesów 

wewnętrznych 
Jakie procesy 

wewnętrzne należy 
doskonalić,  

by interesariusze  
byli zadowoleni? 

Perspektywa 
klientów 

Jak powinniśmy być 
postrzegani przez 
klientów, abyśmy 
realizowali swoją 

wizję? 

Perspektywa rozwoju 
Jak zachować zdolność do zmian 

i poprawy efektywności,  
by zrealizować naszą wizję? 

Perspektywa finansowa 
Jak powinniśmy być postrzegani 
przez udziałowców, by uznano, 

że odnieśliśmy sukces 
finansowy? 

Rys. 2.  Powiązania między strategią organizacji a perspektywami zbilansowanej karty 
wyników

Źródło:  opracowanie własne na podstawie R.S. Kaplan, D.P. Norton, op.cit., s. 28.

4 M. Nowak, Controlling działalności marketingowej, PWE, Warszawa 2007, s. 208–209.
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Cztery perspektywy strategicznej karty wyników umożliwiają utrzymanie 
równowagi pomiędzy celami krótko- i długoterminowymi organizacji, pomię-
dzy zamierzonymi wynikami i czynnikami wpływającymi na ich realizację oraz 
pomiędzy miernikami obiektywnymi i bardziej subiektywnymi. Namnożenie 
w karcie wyników wielu mierników sprawia, że wydaje się ona dość skompli-
kowana, jednakże prawidłowo skonstruowana zawiera spójny cel, gdyż poszcze-
gólne mierniki prezentują realizację jednej strategii5. W tabela 1 przedstawiono 
charakterystykę perspektyw zbilansowanej karty dokonań.

Tabela 1 

Charakterystyka czterech perspektyw zbilansowanej karty dokonań

Rodzaj 
perspektywy Charakterystyka

Perspektywa 
finansowa

Ma charakter finansowy. Prezentuje mierniki finansowe bardzo dobrze 
uwzględniające łatwo mierzalne ekonomiczne efekty przeszłych działań. 
Mierniki finansowe odzwierciedlają, w jaki sposób wdrożona i realizowana 
strategia ma wpływ na poprawę wyników ekonomicznych jednostki. Cele 
finansowe tworzone są przy wykorzystaniu na przykład zysku operacyjnego 
albo ekonomicznej wartości dodanej.

Perspektywa 
klienta

W tej perspektywie kierownictwo określa klientów i segmenty, w których 
organizacja będzie działać, oraz mierniki efektywności z nimi powiązane 
(satysfakcja, utrzymanie, zdobycie i rentowność klientów, udział w rynku). 
Perspektywa umożliwia wykreowanie strategii rynkowej, która w przyszło-
ści przyniesie wymierne wyniki finansowe.

Perspektywa 
procesów 
wewnętrznych

W perspektywie tej kierownictwo identyfikuje istotne procesy wewnętrzne, 
które mają umożliwić organizacji kreowanie wartości, która przyciągnie 
docelowych klientów oraz usatysfakcjonuje udziałowców odnośnie do 
wyników finansowych. Mierniki efektywności koncentrują się na procesach 
wewnętrznych mających największy wpływ na satysfakcję klientów i osiąg-
nięcie celów finansowych.

Perspektywa 
rozwoju

Perspektywa identyfikuje zasoby, które organizacja musi rozwijać, by wy-
kreować postawy długoterminowego rozwoju i doskonalenia. Cele formuło-
wane w perspektywie rozwoju mają na celu likwidację luki pomiędzy obec-
nymi możliwościami ludzi, procedur i systemów a tym, co będzie niezbędne 
do osiągnięcia sukcesu w przyszłości. Zapełnienie luki wymaga inwestycji 
w zmianę kwalifikacji pracowników, doskonalenie technologii i systemów 
informacyjnych oraz dostosowanie procedur organizacyjnych.

Źródło:  opracowanie własne na podstawie R.S. Kaplan, D.P. Norton, op.cit., s. 42–44.

5 R.S. Kaplan, D.P. Norton, op.cit., s. 42.
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Istotne jest, aby cele formułowane w poszczególnych perspektywach speł-
niały określone standardy. Kluczową rolę odgrywa zasada SMART, która mówi, 
iż cel powinien być:
– jasno określony (specific);
– mierzalny (measurable);
– odpowiedni (appropriate);
– realistyczny (realistic);
– określony w czasie (time related)6.

Zrównoważona karta wyników ma wiele zalet, a mianowicie:
– zawiera ocenę dokonań, które pozwalają analizować czynniki wpływające na 

wyniki finansowe w przyszłości;
– pozwala na analizę krótkoterminowej efektywności w zgodności z podstawo-

wymi czynnikami tworzenia wartości, warunkującymi długoterminowy suk-
ces organizacji;

– zapewnia równowagę między dokonaniami zewnętrznymi a wewnętrznymi 
przedsiębiorstwa;

– umożliwia zdefiniowanie wyników finansowych skorelowanych z realizowaną 
strategią jednostki;

– pozwala na wykreowanie optymalnego systemu motywacyjnego7.
Stosowanie strategicznej karty wyników umożliwia wypełnienie luki wy-

stępującej w większości systemów zarządzania, przejawiającej się brakiem re-
gularnego uwzględniania reakcji organizacji na strategię. Procesy zarządzania 
wykreowane na podstawie strategicznej karty wyników pozwalają wdrożyć 
i realizować strategię w długim okresie, gdyż są modyfikowane przez aktualne 
informacje pochodzące z otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego jednostki8.

Innowacyjne jednostki wykorzystują strategiczną kartę wyników jako cen-
tralny element systemu zarządzania, który jest wykorzystywany do
– wyjaśniania i uzgadniania strategii,
– prezentowania i wyjaśniania strategii wewnątrz organizacji,
– skomunikowania celów komórek organizacyjnych i pracowników ze strate-

gią,

6 M. Nowak, op.cit., s. 209.
7 A. Piosik, Zasady rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2006, s. 376.
8 Zarządcze aspekty rachunkowości..., s. 399.
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– powiązania celów strategicznych z celami długoterminowymi i rocznymi bud-
żetami,

– tworzenia inicjatyw strategicznych,
– dokonywania systematycznej analizy realizacji strategii,
– pozyskiwania informacji zwrotnej w celu ulepszania strategii9.

Narzędzie to jest z powodzeniem wykorzystywane zarówno przez przed-
siębiorstwa, jak i organizacje rządowe, samorządowe oraz różnego rodzaju in-
stytucje (na przykład uczelnie wyższe, szpitale) w celu bardziej efektywnego za-
spokajania potrzeb podmiotów korzystających z ich usług. Aby karta wyników 
optymalnie realizowała strategię jednostki, musi spełniać wiele uwarunkowań, 
które dotyczą między innymi:
– komunikowania strategii pracownikom organizacji,
– opierania się na informacji o określonej jakości,
– prowadzenia systematycznego monitoringu realizacji strategii,
– zachowania równowagi między realizacją poszczególnych celów,
– pobudzenia i stymulowania innowacyjności w jednostce,
– ukierunkowania pracowników na realizację strategii10.

Podsumowanie

Strategiczna karta wyników może znaleźć zastosowanie jako istotny in-
strument wspierania przedsiębiorczości (działalności gospodarczej), dzięki któ-
remu można wykreować optymalną strategię przedsiębiorstwa, kluczowe cele 
oraz określić sposoby ich osiągnięcia. Stronami najbardziej zainteresowanymi 
są przede wszystkim właściciele jednostki, pracownicy, a także potencjalni i ak-
tualni kontrahenci poszukujący wiarygodnego partnera do współpracy. Stworze-
nie przez kadrę zarządzającą karty wyników stanowi sygnał, iż przedsiębiorstwo 
prowadzi innowacyjną, prorozwojową politykę i jest nastawione na osiągnięcie 
wymiernych wyników. Strategiczna karta wyników jest więc narzędziem komu-
nikacji menedżerów z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym.

Prawidłowo wykreowana zrównoważona karta wyników pozwala na komu-
nikowanie strategii jednostki na podstawie zawartych w niej celów, mierników 
i zgodnie z zachodzącymi między nimi zależnościami. Umożliwia zarządzają-

9 R.S. Kaplan, D.P. Norton, op.cit., s. 37.
10 Rachunkowość a controlling, red. E. Nowak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej 

im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1136, Wrocław 2006, s. 278.
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cym skupić uwagę na czynnikach długofalowych, określających zamierzony kie-
runek rozwoju przedsiębiorstwa oraz warunkujących realizację strategii11.

BALANCED SCORECARD AS AN INSTRUMENT SUPPORTING 
ENTERPRISE

Summary

The article presents the strategic scorecard as the tool of supporting of the enterpri-
se. The author presents the exercises of this tool. There are presented also potential uses 
of this tool of the management accounting.

Translated by Konrad Kochański

11 Ibidem, s. 283.
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FUZJE I PRZEJĘCIA 
– STRATEGIA SZYBKIEGO ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA

1. Wzrost przedsiębiorstwa a zjawisko fuzji i przejęć

Każde przedsiębiorstwo od momentu rozpoczęcia działalności stara się po-
większać i doskonalić swoją działalność (produkcję, usługi, handel), elastycznie 
dostosowywać się do zmieniającego się popytu rynkowego i zmian w otocze-
niu, stosować coraz bardziej innowacyjne metody wytwarzania w celu uzyskania 
przewagi nad konkurencją – wiodącej pozycji na rynku1. Zmiana zewnętrznych 
uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw (zmiany koniunktury, powsta-
wanie globalnych rynków i silnej światowej konkurencji oraz zwiększanie skali 
i zasięgu działalności gospodarczej przedsiębiorstw) czasem uniemożliwia przed-
siębiorstwom osiągnięcie tego celu. Poszukują one zatem bardziej efektywnych 
strategii, metod konkurowania, aby zapewnić sobie warunki do dalszego wzrostu 
i rozwoju. 

Wzrost i rozwój przedsiębiorstw są procesami obiektywnymi, którym pod-
legają podmioty gospodarcze od chwili założenia. Wzrost wyraża się długookre-
sowym powiększeniem określonej cechy mierzalnej, to znaczy takiej, którą moż-
na wyrazić ilościowo w jednostkach miary, na przykład wielkość obrotu, liczba 
zatrudnionych, wielkość produkcji dodanej, suma bilansowa, wielkość zysku, 
wielkość kapitału własnego. Korzystna sytuacja ma miejsce wtedy, gdy wiel-
kości te wskazują na długookresową pozytywną zmianę2. Podkreślić należy, że 
o wzroście przedsiębiorstwa świadczą nie tylko wielkości mierzalne, tak zwane 

1 Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, red. J. Kortan, C.H. BECK, Warszawa 
1997, s. 151.

2 Ibidem.
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obiektywne, istotne są także cechy niedające się mierzyć albo tylko bardzo trud-
no mierzalne (subiektywne), świadczące o wzroście siły gospodarczej przedsię-
biorstwa i o jego wartości rynkowej3.

W literaturze przedmiotu podaje się, że każde przedsiębiorstwo ma do wy-
boru dwie podstawowe drogi wzrostu: wzrost wewnętrzny lub wzrost zewnętrz-
ny. Wzrost wewnętrzny następuje na skutek wykorzystania własnych zasobów 
i umiejętności, pozwala on na rozbudowanie potencjału w ramach dotychczaso-
wych struktur. Wzrost zewnętrzny zaś polega na skokowym powiększeniu po-
tencjału. Może on przyjmować różne formy kooperacji w postaci aliansu strate-
gicznego, wspólnych przedsięwzięć, licencji, franchisingu itp., a także fuzji czy 
akwizycji4.

Wybór odpowiedniej drogi wzrostu nie jest łatwy, każda z nich bowiem 
ma określone wady i zalety (tabela 1), a te, z kolei, wpływają na długookresową 
konkurencyjność przedsiębiorstwa. Osiągnięcie sukcesu warunkuje między in-
nymi dokonanie wnikliwej oceny pod kątem możliwości zwiększenia wartości 
przedsiębiorstwa, tak aby wybrać optymalny wariant. Pomocne w tym może być 
przyjęcie następującej zasady przy wyborze najkorzystaniejszego wariantu:

wzrost wartości > koszty transakcji + ryzyko.

Do kosztów transakcji zalicza się: koszty nawiązania kontraktów, koszty 
negocjacji, koszty adaptacji procesów i struktur zarządzania itp. Ryzyko dotyczy 
natomiast problemów związanych z integracją przedsiębiorstw czy konfliktami 
wynikającymi ze współpracy przedsiębiorstw o różnych kulturach organizacyj-
nych. W ten sposób można przeanalizować możliwości rozwoju zewnętrznego 
przez fuzję, przejęcie lub kooperację w formie aliansu. Oceny możliwych opcji 
strategicznych dokonuje się, porównując wartości wygenerowane przez poszcze-
gólne przedsiębiorstwa5.

Istotnym obszarem możliwości inwestycyjnych przedsiębiorstwa są fuzje 
i przejęcia. Stanowią one jeden z elementów rozwoju firm prowadzący do rozsze-
rzania zakresu działalności oraz zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw. 
Niejednokrotnie w parktyce gospodarczej jest tak, że nie wystarcza do wzrostu 

3 Ibidem, s. 152.
4 Podstawy..., s. 153 oraz R. Drewniak, Rozwój przedsiębiorstwa poprzez alians strategiczny. 

Cele i uwarunkowania w praktyce polskiej, Dom Organizatora, Toruń 2004, s. 162.
5 H. Chwistecka-Dudek, W. Sroka, Alianse strategiczne. Problemy teorii i dylematy praktyki, 

PSB, Kraków 2002, s. 108.
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oparcie się tylko na własnych zasobach6. Zarządzający globalnymi przedsiębior-
stwami twierdzą: „najmniej skutecznym sposobem konkurowania jest próbowa-
nie podbicia światowych rynków, polegając tylko na własnych siłach”7.

Tabela 1

Zalety i wady różnych dróg rozwoju przedsiębiorstwa

DROGA 
WZROSTU WADY ZALETY

Wzrost 
organiczny

– mniejsza dynamika rozwoju
– ryzyko wrogiego przejęcia przy 

finansowaniu rozwoju emisją akcji
– stosunkowo wysokie koszty (np. 

badań i rozwoju, koszty pozyskania 
kapitału)

– problemy z pozyskaniem środków 
finansowych na dalszy rozwój

– większy kłopot z wyjściem poza 
podstawową działalność

– większa zdolność do tworzenia 
unikatowych przewag konkurencyj-
nych

– możliwość budowania wizerunku 
na podstawie tradycji firmy

– większa stabilność ryzyka rozwoju
– mniejsze przeszkody w zarządza-

niu (jednolita kultura, często mało 
zdywersyfikowana działalność)

Fuzje 
i przejęcia

– dość wysokie ryzyko niepowodze-
nia

– wysokie i skoncentrowane w czasie 
koszty 

– trudności w zarządzaniu organiza-
cją o odmiennym obszarze działania

– ryzyko negatywnego wpływu na 
image firmy 

– wysoka dynamika rozwoju
– dostęp do unikatowych zasobów
– obniżka kosztów (efekty synergii 

i korzyści skali)
– dywersyfikacja ryzyka działania
– pozyskanie nowych rynków zbytu 

(nowe kanały dystrybucji oraz gru-
py klientów)

Alianse 
strategiczne

– występowanie konfliktów interesów
– kłopoty z zarządzaniem (liczne 

centra decyzyjne)
– ryzyko przejęcia przez partnera
– konieczność ujawniania partnerom 

niektórych informacji wewnętrz-
nych

– zachowanie własnej niezależności 
partnerów

– dostęp do pożądanych zasobów 
przez sojusznika

– możliwość przejęcia przez partnera
– stosunkowa łatwość rezygnacji 

z aliansu
– obniżka kosztów

Źródło:  opracowanie własne na podstawie A. Adamska, Rola i zadania dyrektora finansowego, 
www.finanse.info.pl.

6 J.C. Hook, Fuzje i przejęcia. Jak skutecznie przeprowadzić transakcję, LIBER, Warszawa 
2002, s. V.

7 Wypowiedź Jacka Welcha, prezesa zarządu General Electric, cyt. za W. Sroka, Alians strate-
giczny a fuzja, EiOP 2001, nr 5.
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2. Istota fuzji/przejęcia

Powszechnie uznaje się, że fuzja (ang. merger) to celowe połączenie iden-
tycznych lub porównywalnej wielkości podmiotów gospodarczych i powstanie 
nowego przedsiębiorstwa, przejmującego majątek łączących się firm8. Akcjona-
riusze stają się współwłaścicielami powstałej spółki, otrzymując w niej udziały 
lub akcje, w zamian za przejęty majątek9. Akcjonariusze otrzymują po 50% gło-
sów na walnym zgromadzeniu, następuje także akceptacja planów rozwojowych 
nowego podmiotu przez zarządy obu połączonych firm10. W praktyce gospodar-
czej ma miejsce uniwersalny podział na kilka rodzajów fuzji przedsiębiorstw, 
wśród których należy wymienić: fuzje horyzontalne, fuzje wertykalne, fuzje 
konglomeratowe oraz fuzje geograficzne. 

Przejęcie (ang. takeover) to uzyskanie kontroli nad spółką przez przejmu-
jącego w wyniku nabycia jej akcji11 na giełdzie lub aktywów poza nią. Transfer 
kontroli nad działalnością gospodarczą z jednej grupy interesów do innej nastą-
pić może również przez12: 
– prywatyzację polegającą na wykupie akcji przez małą grupę inwestorów w wy-

niku złożenia publicznej oferty, a potem wycofania danej spółki z giełdy,
– uzyskanie pełnomocnictwa, to znaczy większościowego prawa głosu na wal-

nym zgromadzeniu akcjonariuszy (WZA) przez grupę akcjonariuszy,
– dzierżawę z uprawnieniem do wykonywania prawa głosu na WZA w sprawach 

strategicznych dla firmy,
– wspólne przedsięwzięcia (tworzenie nowego przedsiębiorstwa z aktywów part-

nerów, jednakże jeden z nich zajmuje pozycję akcjonariusza większościowego 
co do prawa głosu).

Przedsiębiorstwo przejęte nie traci osobowości prawnej, lecz staje się pod-
porządkowane podmiotowi przejmującemu, a jego akcjonariusze najczęściej 
przestają być jego właścicielami13. W wyniku przejęcia może także nastąpić li-
kwidacja podmiotu przejmowanego, jego włączenie do grupy kapitałowej lub in-
korporacja (włączenie w struktury podmiotu przejmującego). 

8 A. Zelek, Zarządzanie strategiczne, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, 
Szczecin 2000, s. 18.

9 M. Szałaj, Rynek fuzji i przejęć w Polsce, „Nasz Rynek Kapitałowy” 2004, nr 3. 
10 J. Grzywacz, Podstawy bankowości, Difin, Warszawa 2002, s. 37.
11 M. Szałaj, op.cit.
12 A. Zelek, op.cit., s. 19.
13 M. Szałaj, op.cit.
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Przejęcia mogą mieć formę przyjazną lub wrogą. Przejęcie przyjazne (ang. 
friendly takeover) wymaga akceptacji kierownictwa spółki przejmowanej dla 
przejmującego. Akceptacja przyjmuje postać rekomendacji zarządu spółki przej-
mowanej przyjęcia oferty przez akcjonariuszy (na przykład tak było przy połą-
czeniu Polifarbu Cieszyn SA i Polifarbu Wrocław SA). Przejęcie wrogie (ang. ho-
stie takeover) ma miejsce w wypadku braku poparcia przez kierownictwo spółki 
przejmowanej przejęcia nad nią kontroli i przeniesienia własności14. Najczęściej 
z inicjatywą połączenia drogą wymuszenia ekonomicznego wychodzą silniejsze 
przedsiębiorstwa, a nierzadko też i mniejsze15. 

Ze względu na proces koncentracji produkcji możemy wyróżnić przejęcia: 
tworzące specjalizację przedmiotową oraz tworzące specjalizację technolo-
giczną. Pierwsze z nich polegają na nabywaniu innych przedsiębiorstw w celu 
zawężenia asortymentu wspólnie wytwarzanych produktów tak, aby osiągnąć 
przewagę na rynku, a poprzez to ograniczyć konkurencję. Przejęcia tworzące 
specjalizację technologiczną polegają zaś na nabywaniu innych przedsiębiorstw 
w celu podziału etapów produkcji na kilka przedsiębiorstw.

Przejęcie przedsiębiorstwa może nastąpić przez nabycie kontroli przez inny 
podmiot, którym może być16: przedsiębiorstwo, instytucja finansowa, kadra me-
nedżerska lub pracownicy.

3. Johnson & Johnson17 – przykład wzrostu firmy przez przejęcia 

Firma Johnson & Johnson jest producentem i sprzedawcą szerokiej gamy 
produktów branży medycznej i kosmetycznej. W latach 1995–2005 przedsiębior-
stwo przeprowadziło ponad 50 transakcji przejęć – jako część swojej strategii 
wzrostu. Była to strategia podobna do tej prowadzonej przez inne przedsiębior-
stwa w szybko zmieniającym się otoczeniu, nacechowanym innowacjami, na 
przykład w branżach takich jak IT.

Johnson & Johnson zamiast kreować innowacyjne produkty wewnątrz 
przedsiębiorstwa przejął firmy, które miały opracowane, intratne rynkowo pro-

14 Ibidem.
15 Grupy kapitałowe w Polsce, red. M. Romanowska, M. Trocki, B. Wawrzyniak, Difin, War-

szawa 1998, s. 85.
16 S. Hucik-Gaicka, Walka konkurencyjna przedsiębiorstw poprzez alianse strategiczne, fuzje 

i przejęcia, www.inwestycje.pl (15.03.2007). 
17 Mergers, acquisitions, and corporate restructuring, red. P.A. Gaughan, John Wiley & Sons, 

New Jersey 2007, s. 118–119.
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dukty. W ten sposób przedsiębiorstwo nie traciło czasu na nieudane próby roz-
woju wewnętrznego i budowało sukces na stworzonych produktach innych firm. 
Musiało jednak zapłacić premię za dokonane transakcje. Wybrane przykłady 
transakcje przejęć zaprezentowano w tabeli 2.

Tabela 2 

Wybrane transakcje przejęć dokonywane przez firmę Johnson & Johnson 
w latach 1994–2005

Firma 
przejmowana Dziedzina Rok Wartość 

[mld USD]

Guidant implanty 2005 25,4

Alza specyfiki medyczne 2001 12,3

Centocor leki stosowane w chorobach układu immunolo-
gicznego 1999 6,3

Depuy urządzenia ortopedyczne 1998 3,6

Scios leki stosowane w chorobach kardiologicznych 2003 2,4

Cordis leki stosowane w chorobach naczyniowych 1996 1,4

Neutrogena produkty do pielęgnacji skóry i włosów 1994 0,9

Biopsys Medical leki stosowane w nowotworach piersi 1997 0,3

Źródło:  Mergers, acquisitions..., s. 118.

Przykładowo, w 1996 roku Johnson & Johnson przejęła „Cordis” – produ-
centa leków stosowanych w chorobach naczyniowych – za 1,8 mld USD. Pomimo 
to Johnson & Johnson nie znalazła się w czołówce tego segmentu rynku, dlatego 
dokonała przejęcia za 25,4 mld USD (początkowa cena ofertowa) lidera rynku 
– Guidant. Ta transakcja nabycia była największa w historii Johnson & Johnson.

4.  Zasadnicze przesłanki podejmowania transakcji połączeniowych przez 
podmioty gospodarcze

Fuzje i przejęcia coraz częściej traktowane są jako najskuteczniejsza metoda 
osiągania dynamicznego tempa wzrostu, a łączące się przedsiębiorstwa spodzie-
wają się uzyskać różnego rodzaju korzyści. Przesłanek jest wiele (marketingowe, 
operacyjne, finansowe, inwestycyjne itp.), przy czym są one coraz bardziej skom-
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plikowane oraz zmienne, zależą bowiem od obszaru działania przedsiębiorstw 
oraz zakresu, w którym są przeprowadzane. 

Warto podkreślić, iż większość firm planujących rozwój nie zaczyna od 
pomysłu przejęcia innych. Decyzja o nabyciu innego podmiotu zostaje podję-
ta po tym, jak zwykła działalność firmy nie daje szans na szybki rozwój czy 
też odpowiedni zwrot z inwestycji18. Rozwój przedsiębiorstwa poprzez fuzję lub 
akwizycję jest także konieczny, gdy cele strategiczne przedsiębiorstwa nie mogą 
być skutecznie osiągnięte w ramach obecnych struktur organizacyjnych. Podob-
nie, jeśli okaże się, że w obecnej strukturze trudne będzie utrzymanie na niskim 
poziomie kosztów wraz ze wzrostem obrotów, rozsądne okazać się może ograni-
czenie wspólnych kosztów administracyjnych przy utrzymaniu niezmienionego 
poziomu jakości produkcji i/lub usług i wartości obrotów19. Niewątpliwie na pod-
jęcie decyzji o fuzji/przejęciu wpływa wiele czynników, takich jak20:
1. Cechy sektorowe:

– stopień dojrzałości danej dziedziny,
– siła barier na wejściu. 

2. Skłonność przedsiębiorstw do wzrostu zewnętrznego.
Z powodu na przykład niedoboru zasobów osobowych lub istnienia luki 

technologicznej podmioty gospodarcze mogą być zmuszone do rozwijania się na 
zewnątrz. 
3. Względy taktyczne:

– gra z czasem (wzrost zewnętrzny umożliwia szybszy zwrot nakładów inwe-
stycyjnych niż wzrost wewnętrzny),

– neutralizacja konkurenta,
– dostępność celów,
– rynkowa dostępność aktywów.

Uczestnikami fuzji mogą być przedsiębiorstwa produkujące podobne pro-
dukty w tej samej branży lub też zajmujące się różnymi etapami tego samego 
produktu, jak też przedsiębiorstwa działające w innych branżach. Często przed-
siębiorcom opłaca się przejąć inną firmę lub połączyć z podobnym przedsiębior-
stwem bardziej, niż przeprowadzać inwestycję polegającą na rozbudowie własnej 

18 J.C. Hook, op.cit., s. 8–9.
19 H. Johnson, Fuzje i przejęcia. Narzędzie podejmowania decyzji strategicznych, LIBER, War-

szawa 2000, s. 19.
20 Strategor, zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1997, 

s. 220–222.
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firmy i zakupie nowych maszyn, urządzeń czy technologii21. Poza tym uczestni-
kami fuzji i przejęć mogą być przedsiębiorstwa zupełnie odmienne pod wzglę-
dem stylu zarządzania, kultury organizacyjnej czy systemów wartości, stąd suk-
ces takiej operacji jest uzależniony od tego, jak skutecznie potrafią się one ze 
sobą zintegrować. 

5. Rynek fuzji i przejęć w Polsce – bariery rozwoju

Fuzje i przejęcia są stałym elementem gospodarki każdego kraju, w tym 
Polski. W roku 2007 polski rynek fuzji i przejęć wart był około 47 mld PLN. 
Dotychczas głównym problemem w rozwoju firm poprzez fuzje i przejęcia były 
bariery finansowe wiążące się z utrudnionym dostępem do kapitału i źródeł fi-
nansowania. Niewielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że w rozwiązaniu 
tych problemów pomocne są fundusze europejskie. Dzięki pomocy unijnej 
możliwe jest sfinansowanie transakcji fuzji/przejęcia, nawet przy braku zdolno-
ści kredytowej czy zabezpieczeń na aktywach przedsiębiorstw. Według niektó-
rych specjalistów jest to najtańsza forma finansowania rynku, tańsza niż emisja 
akcji na giełdzie lub wykorzystanie długoterminowych funduszy22.

Rynek fuzji i przejęć w kraju rozwija się szybciej dzięki większej aktywno-
ści spółek giełdowych. Branża firm, które dokonały przejęć, jest bardzo szeroka, 
począwszy od sektora spożywczego przez branżę budowlaną, kończąc na wy-
dawniczej. Polskie spółki coraz częściej szukają partnerów poza granicami kraju. 
W akwizycjach zagranicznych w ostatnich latach uczestniczyły spółki, takie jak: 
Euromark, Netmedia, Prokom (w sektorze informatycznym), Kamax (w branży 
kolejowej), Mokate (w sektorze spożywczym)23. Szacuje się, że rynek fuzji i prze-
jęć będzie atrakcyjny dla inwestorów do 2009 roku. Przeszkodą w dokonywaniu 
połączeń dla podmiotów gospodarczych może być premia za pakiet kontrolny. 
Zachętą natomiast możliwość zapłaty za akcje w wezwaniu przez zamianę na 
nowo utworzone akcje spółki przejmującej24, co mogłoby uprościć schemat nie-
których transakcji.

Podsumowując, dobrze zaplanowana i przemyślana transakcja M&A jest 
atrakcyjnym narzędziem rozwoju biznesu, mogącym przynieść szybko długo-

21 Dotacje na fuzje i przejęcia, www.bierzdotacje.pl (6.06.2008).
22 Ibidem.
23 K. Nałęcz doradca finansowy Money Expert SA, Przejęcia i fuzje wspomagają rozwój firm, 

www.egospodarka.pl (13.11.2006).
24 Boom na rynku fuzji i przejęć, „Gazeta Parkiet”, 18.01.2007.
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trwałe korzyści. Urealnienie wycen, relatywna trudność w dostępie do finansowa-
nia poprzez IPO czy tradycyjny kredyt25 będą wzmacniać rynek M&A w Polsce. 
W warunkach krajowych dodatkowym bodźcem może być także prywatyzacja, 
która, po kilku latach przestoju, może ponownie stać się źródłem transakcji fuzji 
i przejęć. 

MERGERS AND ACQUISITIONS 
– A STRATEGY FOR RAPID DEVELOPMENT

Summary

This article focuses on various strategic ways for the company’s growth. It analyzes 
advantages and disadvantages of these ways, especially of Merger and Acquisitons. 

One of the most fundamental motives for M&As is growth. Companies seeking to 
expand are faced with a choice between internal growth and growth through M&As. In-
ternal growth may be a slow and uncertain process. Growth through Merger and Acquis-
itons may be a much more rapid process, although it brings with it is own uncertainties.

Article also presents history of acquisitions, on example Johnson & Johnson com-
pany.

Translated by Małgorzata Porada-Rochoń

25 Zespół Fuzji i Przejęć KPMG, Czy fuzje i przejęcia to nadal dobry sposób na rozwój?, 
„Gazeta Giełdy Parkiet”, 28.04.2008.
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SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE 
JAKO FORMA INTERWENCJI PAŃSTWA 

WSPIERAJĄCA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Wprowadzenie

Zapewnienie zrównoważonego rozwoju wymaga podjęcia przez państwo 
działań interwencyjnych zmierzających do wyrównywania szans rozwojowych 
na obszarach objętych regresem. Ingerencja państwa w mechanizm wolnorynko-
wy polega między innymi na tworzeniu wyodrębnionych terytorialnie stref prze-
znaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych wa-
runkach1. Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) traktowane są jako innowacyjny 
instrument polityki regionalnej państwa, który jednocześnie budzi kontrowersje. 
Tworzenie SSE wpływa na mechanizm konkurencji, prowadzi do uprzywilejo-
wania podmiotów, które działają na terenie strefy. Stąd ustawowo są uregulowane 
działalność stref oraz ich delimitacja ze względu na kryterium ilościowe (liczba 
stref i zajmowany przez nie obszar) i jakościowe (rodzaj podmiotów działających 
w strefach, przedmiot prowadzonej przez te podmioty działalności, rodzaj przy-
sługujących im preferencji). 

Celem artykułu jest przedstawienie roli oraz mechanizmu działania spe-
cjalnych stref ekonomicznych ze szczególnych uwzględnieniem ich wpływu na 
lokalną przedsiębiorczość. 

1 J. Ickiewicz, Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce w latach 1995–2007, w: Współczesne 
finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń, red. B. Kołosowska, 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008, s. 423. 
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1. Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce i na świecie

Zgodnie z zapisami ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych są one 
wyodrębnioną, niezamieszkałą częścią terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
na której może być prowadzona działalność na zasadach określonych ustawą2. 
W momencie tworzenia SSE zakładano, że przyczynią się one do rozwoju i zróż-
nicowania eksportu, sprzyjać będą powstawaniu nowych miejsc pracy, pozwo-
lą implementować innowacyjne rozwiązania oraz wprowadzić nowe założenia 
i prorozwojową politykę państwa (na przykład w aspekcie prawnym, ekonomicz-
nym, współpracy międzysektorowej), jak również pobudzą rozwój infrastruktu-
ry. Oczekiwania te zostały zdefiniowane w ustawie3.

Obecnie w Polsce działa 14 SSE utworzonych na czas określony do 2017 
roku4, których powierzchnia obejmuje 12 tys. ha. Podejmowane są obecnie sta-
rania zmierzające do zwiększenia powierzchni SSE do 20 tys. ha. Każda ze stref 
tworzy średnio dziewięć podstref5, co powoduje, że poszczególne SSE cechuje 
kilka lub więcej lokalizacji na terenie województw. Ze względu na cel i kreowa-
ne rezultaty społeczno-gospodarcze SSE miały być lokalizowane na terenach, 
gdzie konieczne były przekształcenia strukturalne, dotkniętych regresem, za-
grożonych marginalizacją. Praktyka funkcjonowania stref pokazała jednak, że 
przedsiębiorcy preferują lokalizacje wyposażone w infrastrukturę lub majątek 
do zagospodarowania. SSE utworzono więc na terenach zagospodarowanych, na 
których funkcjonowały już przedsiębiorstwa. Doprowadziło to do rozróżnienia 
przedsiębiorców funkcjonujących na terenie stref na dwie grupy: działających 
na podstawie zezwolenia lub działających bez zezwolenia, co skutkuje zakresem 
przyznawanych ulg podatkowych6. Wybór przedsiębiorców, którzy uzyskują ze-
zwolenie, odbywa się na drodze przetargu lub rokowań podjętych na publiczne 
zaproszenie7. Zezwolenie stanowi dla przedsiębiorcy podstawę do korzystania 
z pomocy publicznej. 

2 Art. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, t.j. DzU 
2007, nr 42, poz. 274.

3 Ibidem, art. 3.
4 Planowane jest wydłużenie okresu funkcjonowania SSE do 2020 r. 
5 W. Danielak, Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) – teraźniejszość i przyszłość, „Ekonomicz-

ne Problemy Usług” nr 21, Szczecin 2008, s. 40.
6 J. Ickiewicz, op.cit., s. 424.
7 Art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych...
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Pojęcie SSE w szerszym zakresie funkcjonuje również w wymiarze między-
narodowym i oznacza wyodrębnione geograficznie terytorium administrowane 
przez samodzielną jednostkę, oferujące zachęty (preferencje) dla podmiotów lo-
kalizujących działalność na tym obszarze8. W tym kontekście tak zdefiniowane 
strefy wyróżnia9: 1) geograficznie wyodrębnione terytorium, 2) jeden podmiot 
zarządzający (lub administrujący), 3) zakres preferencji zależny od umiejscowie-
nia działalności w strefie, 4) wyodrębniony obszar celny z preferencjami (obszar 
wolnocłowy), 5) uproszczenie procedur. 

Systematyczna ewolucja form i koncepcji funkcjonowania specjalnych stref 
na świecie doprowadziła do ich znaczącego zróżnicowania. Obecnie wyróżnia 
się10:
– obszary portowe, na przykład Colon w strefie wolnego handlu (ang. free trade 

zones – FTZ), które są obszarem wolnocłowym, czy w niewielkiej Panamie, 
oferujące możliwość magazynowania i składowania towarów, usługi dystrybu-
cyjne oraz operacje reeksportowe;

– strefy produkcji eksportowej (ang. export processing zones – EPZ) – obszary 
przemysłowe oferujące zachęty dla eksporterów zasadniczo w dwóch formach: 
tradycyjnej i hybrydowej; zgodnie z założeniami tradycyjnego modelu strefy 
produkcji eksportowej jest to obszar przemysłowy przeznaczony wyłącznie na 
działalność firm zorientowanych na eksport w przeciwieństwie do modelu hy-
brydowego, który zakłada, że obszar ten jest podzielony na strefę centralną, 
w której działają przedsiębiorcy zorientowani na eksport, i pozostałe obszary, 
w których działają inne firmy niezależnie od tego, czy przedmiot ich działal-
ności ogniskuje się na eksporcie, czy nie; 

– strefa produkcji eksportowej jednego przedsiębiorcy (ang. single factory – EPZ) 
– zachęty i preferencje są adresowane do indywidualnego przedsiębiorcy nie-
zależnie od miejsca prowadzonej przez niego działalności (w strefie lub poza 
nią); 

– port bezcłowy (ang. freeport – FP) – duży obszar, na którym dopuszcza się 
prowadzenie każdego rodzaju działalności, łącznie z turystyką i sprzedażą 
detaliczną; obszary te cechuje znaczący zakres preferencji adresowanych do 
przedsiębiorców;

8 Special Economic Zones. Performance, lessons learned, and implications for zone develop-
ment, „The World Bank Group”, April 2008, s. 2, www.fias.net.

9 Ibidem, s. 9.
10 Ibidem, s. 10.
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– strefa rozwoju przedsiębiorczości (ang. enterprise zone  – EZ) – powoływa-
na w celu rewitalizacji obszarów przekształceń gospodarczych lub obszarów 
wiejskich poprzez wykorzystanie preferencji podatkowych oraz dotacji dla 
przedsiębiorców;

– strefy wyspecjalizowane (ang. specialized zones – SZ) – obejmują parki prze-
mysłowe, parki technologiczne, strefy petrochemiczne, centra logistyczne itp.

Podstawowe dane dotyczące specjalnych stref w Europie Centralnej 
i Wschodniej przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1

Specjalne strefy w Europie Centralnej i Wschodniej według rodzaju

Kraj Rok powstania Liczba stref Rodzaj strefy

Bułgaria 1987 20 hybrydowa EPZ, SZ
Chorwacja 1996 14 hybrydowa EPZ
Federacja Rosyjska 1996 6 FP
Litwa 2000 10 hybrydowa EPZ, FP
Łotwa 1996 4 FTZ, FP
Polska 1995 48 hybrydowa EPZ/FTZ, FP, SZ
Rumunia 1992 7 hybrydowa EPZ, FTZ
Serbia 1994 3 FTZ
Ukraina 1997 16 FTZ

Źródło:  Special Economic Zones..., s. 10–11.

Prototypem dla działających współcześnie stref stała się ustanowiona 
w 1951 roku pierwsza, bezcłowa strefa w Puerto Rico oraz utworzona w 1958 
roku irlandzka strefa Shannon11. Koncepcja specjalnych stref jako wydzielonych 
terytoriów państwa o preferencyjnych warunkach prowadzenia działalności zna-
na była już w czasach starożytnych (wolne porty) i systematycznie ewoluowała 
(tabela 2)12. 

Dynamiczny rozwój stref na świecie nastąpił po 1980 roku. Obecnie strefy 
w wymiarze międzynarodowym wykazują wysoką tendencję do koncentracji . 

11 W Polsce najstarszą SSE jest Euro-Park Mielec utworzony w 1997 r.
12 Specjalne strefy ekonomiczne. Badanie – edycja 2007 r. Raport KPMG, „Doradztwo Gospo-

darcze” 2007, s. 11.
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Dotyczy to krajów Azji i Pacyfiku (szczególnie Chin), Ameryki Łacińskiej, 
Europy  Centralnej i Wschodniej oraz Azji Centralnej. 

Tabela 2

Rozwój specjalnych stref ekonomicznych w wybranych krajach europejskich

Kraj Liczba stref Rok ustanowienia

Cypr 1 1973
Dania 10 1891
Finlandia 2 1970
Francja 87 1992
Grecja 3 1914
Hiszpania 5 1998
Irlandia 2 1958
Malta 11 1988
Niemcy 8 1888
Portugalia 2 1980
Wielka Brytania 62 1988
Włochy 24 1719
Szwajcaria 4 1854
Szwecja 4 1785
Źródło:  jak pod tabelą 1.

2.  Specjalne strefy ekonomiczne jako przejaw interwencjonizmu państwo-
wego

Interwencjonizm wyraża się ingerencją państwa w stosunki gospodarczo-
-polityczne panujące na wolnym rynku13. Specjalne strefy ekonomiczne są tego 
wyrazem. Ich powoływanie ma na celu wzmożenie przedsiębiorczości oraz sty-
mulowanie procesów wzrostu i rozwoju na obszarach dotychczas nieefektyw-
nych ekonomicznie, zagrożonych marginalizacją. Przedmiotem oddziaływania 
państwa są podmioty gospodarcze, od których oczekuje się określonych zacho-
wań, współgrających i przyczyniających się do osiągnięcia celów zdefiniowanych 
w strategicznych założeniach prowadzonych przez dany kraj rodzajów polityki. 

13 http://pl.wikipedia.org/wiki/Interwencjonizm.
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Sektor publiczny w celu wywołania u przedsiębiorców pożądanych postaw 
skutkujących określonymi rezultatami makroekonomicznymi (spadek bezrobocia, 
kreowanie procesów wzrostu i rozwoju, podnoszenie konkurencyjności i innowa-
cyjności) posługuje się wieloma narzędziami, głównie o charakterze prawnym 
i ekonomicznym. Otoczenie prawne kreowane przez sektor publiczny określa 
ramy działalności podmiotów gospodarczych, zapewnia niezbędne regulacje do-
tyczące podstaw ich funkcjonowania oraz działania SSE, jak i możliwości udzie-
lania pomocy publicznej14. Na poziomie jednostek samorządu terytorialnego rolę 
prawnych instrumentów interwencjonizmu pełnią akty prawa miejscowego (na 
przykład uchwały, decyzje, zaświadczenia)15. Instrumenty prawne adresowane 
do podmiotów zlokalizowanych w SSE pozwalają na kształtowanie między inny-
mi wysokości stawek poszczególnych podatków i opłat (w tym lokalnych) istot-
nych dla przedsiębiorców działających na terenie strefy. Znaczącą rolę przypisuje 
się również instrumentom administracyjnym oraz planistycznym. W przypadku 
SSE szczególnym instrumentem administracyjnym jest zezwolenie na prowadze-
nie działalności na terenie strefy. Dzięki niemu możliwe jest wyselekcjonowa-
nie podmiotów, których działalność umożliwia osiągnięcie celów określonych 
w planie rozwoju strefy16. W wymiarze planistycznym najbardziej znaczące są 
uchwały rad gmin w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, na podstawie którego wydawane są decyzje administracyjne (na 
przykład pozwolenia na budowę). 

Interwencjonizm ma także charakter finansowy i wyraża się w stosowa-
niu przez państwo narzędzi ekonomicznych, do których należą między innymi 
dochody (podatki17 i opłaty) oraz wydatki publiczne. Dochody uzyskane z dzia-
łalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia przez 
osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwol-
nione z podatku dochodowego na zasadach określonych w ustawach o podatku 

14 Zgodnie z art. 87 pkt 1 Traktatu Wspólnot Europejskich wszelka pomoc przyznawana przez 
państwo członkowskie lub przy użyciu środków państwowych w jakiejkolwiek formie, która za-
kłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji, poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub 
produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa 
na wymianę między państwami członkowskimi. Szerzej: I. Postuła, A. Werner, Pomoc publiczna, 
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006, s. 26–27.

15 M. Poniatowicz, Instrumenty wspierania rozwoju lokalnego – próba systematyzacji, Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 471, Szczecin 2007, s. 284. 

16 Art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych... 
17 B. Kurczewska, Interwencjonizm państwowy i jego rola w gospodarce, http://mikro.univ.

szczecin.pl/bp/pdf/6/0.pdf.
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dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych18. 
Przedsiębiorcy działający na terenie SSE korzystają z określonych preferencji 
podatkowych, które różnią się w zależności od roku, w którym przedsiębiorca 
uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w strefie (tabela 3)19. 

Tabela 3

Ekonomiczne instrumenty interwencjonizmu państwa wykorzystywane 
na obszarze SSE
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– Mali przedsiębiorcy zachowują prawo do nielimitowanych ulg w podatku dochodo-
wym do 31 grudnia 2011 r. 

– Średni przedsiębiorcy zachowują prawo do nielimitowanych ulg w podatku docho-
dowym do 31 grudnia 2010 r. 

– Dla dużych przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenia do końca 1999 r., maksy-
malna pomoc publiczna wynosi 75% kosztów inwestycji, a dla tych, którzy uzyska-
li zezwolenia w 2000 r. – 50% kosztów inwestycji. 

– Dla przedsiębiorców z sektora motoryzacji maksymalna pomoc publiczna wynosi 
30% kosztów inwestycji. 

– Przy ustaleniu dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej uwzględnia się całko-
witą wielkość pomocy publicznej, jaką duży przedsiębiorca, również z sektora mo-
toryzacyjnego, otrzymał od 1 stycznia 2001 r.
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Przedsiębiorcy korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego dochodów uzys-
kiwanych z działalności prowadzonej w SSE. Pomoc regionalna w formie zwolnień 
podatkowych przysługuje z tytułu: kosztów nowej inwestycji, tworzenia nowych 
miejsc pracy. Przedsiębiorca korzystający z pomocy z tytułu kosztów nowej inwe-
stycji jest zobowiązany do: 1) prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 
nie krótszy niż 5 lat; 2) utrzymania własności składników majątku, z którymi były 
związane wydatki inwestycyjne przez okres pięciu lat od dnia wprowadzenia do ewi-
dencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu 
przepisów o podatku dochodowym. Przedsiębiorca korzystający z pomocy z tytułu 
tworzenia nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją musi utrzymać nowo 
utworzone miejsca pracy przez okres nie krótszy niż pięć lat. Maksymalna intensyw-
ność pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw (z wyłączeniem przedsiębiorców 
prowadzących działalność w sektorze transportu) zostaje podwyższona o 15 punktów 
procentowych. Maksymalna intensywność pomocy dla inwestycji z sektora motory-
zacyjnego wynosi 30% intensywności dopuszczalnej na danym obszarze, jeżeli kwo-
ta pomocy przekracza równowartość 5 mln EUR. Minimalna wysokość nakładów 
inwestycyjnych uprawniająca do korzystania z pomocy publicznej w SSE wynosi 100 
tys. EUR, udział własny przedsiębiorcy w inwestycji musi wynosić 25%.

Źródło:  Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce, http://www.wroclaw.pl/m3554/p6666.100.0.aspx.

Przedsiębiorcy, którzy uzyskali zezwolenie na działalność w SSE po 1 stycz-
nia 2007 roku, mogą uzyskać pomoc regionalną na nowe inwestycje rozumiane 

18 Art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych...
19 J. Ickiewicz, op.cit., s. 424–428.
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jako wydatki na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne polegające 
na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfi-
kacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych pro-
duktów, na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego 
istniejącego przedsiębiorstwa, nabycie przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji 
albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte, przy czym przedsiębior-
stwo jest nabywane przez niezależnego inwestora20. Koszty kwalifikujące się do 
objęcia pomocą publiczną to koszty inwestycji oraz koszty pracy. Koszty inwe-
stycji to koszty poniesione przez przedsiębiorcę na terenie SSE w okresie obję-
tym zezwoleniem pomniejszone o podatek VAT. W przypadku przedsiębiorców 
realizujących duże projekty inwestycyjne (powyżej 50 mln EUR) im wyższa jest 
wartość inwestycji, tym niższa wartość preferencji podatkowych21. Koszty pracy 
stanowią podstawę do ulgi w podatku dochodowym do wysokości dwuletnich 
kosztów pracy kwalifikujących się do objęcia pomocą22. 

3. Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na rozwój przedsiębiorczości 

W roku 2006 łączny obszar wszystkich SSE działających w Polsce wynosił 
8164 hektarów, a liczba zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działal-
ności na terenie poszczególnych stref – poza suwalską i tarnobrzeską – wzrastała 
systematycznie (tabela 4)23. 

Tabela 4
 Liczba zezwoleń na działalność w SSE w latach 2004–2006

Strefa 2004 2005 2006
1 2 3 4

Kamiennogórska 6 10 14
Katowicka 7 24 36
Kostrzyńsko-Słubicka 8 25 26
Krakowska 2 5 12

20 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy 
pomocy regionalnej, DzU 2006, nr 190, poz. 1402.

21 J. Ickiewicz, op.cit., s. 429 oraz par. 4 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 paź-
dziernika 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej, DzU 2006, nr 190, poz. 1402.

22 J. Ickiewicz, op.cit., s. 429.
23 Specjalne strefy ekonomiczne. Badanie – edycja 2007 r..., s. 14.
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1 2 3 4

Legnicka 6 9 15
Łódzka 14 14 23
Mielecka 10 9 10
Pomorska 2 4 16
Słupska 4 8 9
Starachowicka 9 10 19
Suwalska 1 8 1
Tarnobrzeska 19 18 17
Wałbrzyska 8 22 22
Warmińsko-Mazurska 1 9 10

Źródło:  Specjalne strefy ekonomiczne. Badanie – edycja 2007 r..., s. 14.

Rosnąca liczba zezwoleń wydawanych na prowadzenie działalności w SSE 
świadczy o zainteresowaniu inwestorów alokowaniem kapitału na ich terenie. 
Strefy stają się jednak nie tylko terenem, na których rozwijają się duże inwe-
stycje, ale oddziałują także na kształtowanie się wielokierunkowych powią-
zań pomiędzy podmiotami działającymi na ich terenie i poza nim. Dotyczy to 
w szczególności zagadnień kooperacji i konkurencji między podmiotami umiej-
scowionymi w strefie. Rozwija się również otoczenie stref – powstają instytu-
cje zapewniające profesjonalną obsługę inwestorów zlokalizowanych na terenie 
SSE (bankowe, ubezpieczeniowe, doradcze). Trudny do oceny pozostaje jednak 
ogólny wpływ tworzenia specjalnych stref ekonomicznych na kreowanie nowych 
przedsiębiorstw. Prowadzona ewidencja pozwala na ocenę tendencji w zakresie 
wzrostu liczby wydawanych zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie 
SSE, nie pozwala jednak uzyskać informacji umożliwiających ocenę, ile z nowo 
wydanych zezwoleń otrzymały podmioty już działające, które przeniosły swoją 
działalność na teren SSE z uwagi na istniejące tam preferencje. Ponadregional-
nych charakter SSE (np. Tarnobrzeska SSE ma swoje podstrefy w sześciu woje-
wództwach) utrudnia również dokonanie rzetelnej oceny wpływu poszczegól-
nych stref na lokalną przedsiębiorczość. 

Lokalizowanie przez dużych inwestorów (w tym zagranicznych) działalno-
ści na terenie SSE przyczynia się do umiejscowienia w ich otoczeniu zakładów 
podmiotów kooperujących. Realizacja zamierzeń inwestycyjnych na terenie stre-
fy wymaga współdziałania dużych przedsiębiorców z mniejszymi podmiotami 
zapewniającymi między innymi komponenty do produkcji i bieżącą obsługę pro-
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cesów wytwarzania. W przypadku inwestorów zagranicznych nie zostało jed-
nak potwierdzone ich znaczące oddziaływanie na wielkość popytu na rynkach 
lokalnych, firmy te zaopatrują się bowiem w komponenty do produkcji w przed-
siębiorstwach macierzystych24, natomiast proste usługi zakupują od lokalnych 
przedsiębiorców. 

Na terenie SSE coraz bardziej zauważalna jest koncentracja branżowa 
firm i tendencja do formowania struktur klastrowych25. Zjawisko to dotyczy 
w szczególności dwóch stref – legnickiej i katowickiej, w której dominuje branża 
motoryzacyjna (w strefie legnickiej 70% producentów reprezentuje ten sektor, 
a w katowickiej – 65%)26. Rozwój klastrów pozytywnie wpływa na współpracę 
pomiędzy firmami i zapewnia podnoszenie konkurencyjności poprzez wzajemną 
wymianę doświadczeń między kooperantami. 

Wpływ SSE na przedsiębiorczość przejawia się zarówno w wymiarze iloś-
ciowym (dynamika zmian liczby przedsiębiorców działających w strefie i jej oto-
czeniu), jak i jakościowym (oddziaływanie na proces wytwarzania i kulturę or-
ganizacyjną). Rosnąca liczba przedsiębiorstw działających na terenach polskich 
stref oraz utrzymujące się zainteresowanie lokowaniem inwestycji na ich terenie 
to elementy istotnie oddziałujące na kondycję gospodarki regionalnej. Przedsię-
biorcy działający na terenie stref kooperują i konkurują (koopetycja), co pozwala 
na doskonalenie technik wytwarzania, wymianę doświadczeń w zakresie stoso-
wanych technologii produkcji, transfer innowacji. Elementy te kształtują jakość 
produktów finalnych i świadczonych usług. Istotne jest również systematyczne 
kształcenie kadry pracowniczej jako skutek dostosowania kwalifikacji do wymo-
gów zgłaszanych przez inwestorów działających na terenie stref. 

Na terenie SSE systematycznie realizowane są zróżnicowane inwestycje in-
frastrukturalne, co przyczynia się do ogólnej poprawy wyposażenia regionów 
w infrastrukturę, a jednocześnie kreuje popyt na usługi lokalnych przedsiębior-
ców działających w następujących branżach: geodezyjnej, projektowej, budow-
lanej, transportowej. Wzrost popytu na świadczenie usług w wymienionych sek-
torach jest również impulsem dla lokalnych rynków w zakresie kształtowania 
oferty edukacyjnej i szkoleniowej. Obsługa SSE często implikuje konieczność 

24 H. Nakonieczna-Kisiel, O roli bezpośrednich inwestycji zagranicznych w polskim handlu za-
granicznym, „Firma i Rynek” 2007, nr 1, s. 27.

25 Specjalne strefy ekonomiczne. Badanie – edycja 2007 r..., s. 8.
26 Ibidem.
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nawiązania współpracy między sąsiadującymi jednostkami samorządu (transfer 
pracowników do SSE) oraz firmami działającymi na ich terenie.

Znaczącym walorem SSE jest zdolność do koncentrowania na jednym tere-
nie podmiotów gospodarczych. Obecnie dotyczy to przedsiębiorców działających 
w określonych sektorach gospodarki, w przyszłości implikować może współpra-
cę międzysektorową pomiędzy przedsiębiorcami, szkołami wyższymi i jednost-
kami badawczo-rozwojowymi. Współpraca taka będzie się przyczyniać do two-
rzenia podstaw dla centrów innowacji, szczególnie istotnych z punktu widzenia 
konkurencyjności i długookresowego rozwoju regionów. 

Zakończenie 

W roku 2006 w SSE zainwestowano około 10 mld PLN, a obszar stref po-
większył się o 600 ha27. Pod względem wartości inwestycji zrealizowanych na te-
renie SSE wiodącą grupę stanowią inwestorzy z Polski i USA oraz Niemiec i Ja-
ponii. W tym roku we wszystkich strefach zatrudnienie znalazło około 150 tys. 
osób. Szacuje się, że każde 100 stanowisk pracy utworzonych na terenie strefy 
kreuje powstanie od 50 do 100 stanowisk pracy poza strefą, co świadczy o silnym 
wpływie SSE na otoczenie28, a więc na lokalne rynki pracy oraz lokalną przed-
siębiorczość. Dzięki ich utworzeniu inicjowane są procesy wzrostu i rozwoju na 
terenie, na którym zostały zlokalizowane, pełnią one funkcje lokalnych i regio-
nalnych biegunów wzrostu. Działalność SSE kreuje popyt na produkty i usługi 
lokalnych przedsiębiorców oraz zwiększa dostępność rozwiązań innowacyjnych 
i możliwość transferu wiedzy. W przyszłości SSE mogą się stać podstawą do 
budowania regionów z gospodarką opartą na wiedzy i informacji o wysokim po-
ziomie innowacyjności.

27 Ibidem, s. 18.
28 Ibidem.



60 Magdalena Zioło

SPECIAL ECONOMIC ZONES AS A FORM OF STATE INTERVENTION 
SUPPORTING DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP

Summary

Special Economic Zone (SEZ) is a separated area in which manufacturing or distri-
bution activities can be conducted on preferential terms. The purpose of SEZs is to sup-
port regional development. The article has probed the influence of SEZs on local entre-
preneurship in quantity and quality aspects. 

Translated by Magdalena Zioło
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Wprowadzenie

Pojawieniu się instytucji bankowych (domy bankowe w starożytnym Rzy-
mie) towarzyszyły kryzysy bankowe (na przykład w 33 r. n.e.). Pomimo długiej 
historii tego zjawiska, we współczesnej literaturze nie obowiązuje jednak jedno-
lita jego definicja. Na podstawie publikacji Międzynarodowego Funduszu Walu-
towego1 kryzys bankowy można zdefiniować jako rzeczywistą oraz potencjalną 
chęć wycofywania kapitału z banku, zachwianie jego płynności finansowej oraz 
upadłość, powodujące zaprzestanie regulowania zobowiązań, co, z kolei, wy-
musza podjęcie odpowiednich działań przez rządy – udzielenie pomocy, w celu 
uniknięcia eskalacji zjawiska i jego negatywnych konsekwencji. Kryzys finanso-
wy to sytuacja, w której duża grupa instytucji finansowych dysponuje aktywami 
o wartości rynkowej niższej od ich zobowiązań. Prowadzi to do przesunięć w ich 
portfelach inwestycyjnych, a nawet upadku niektórych instytucji finansowych2.

Wśród czynników wewnętrznych, które wywołują kryzys, należy wymienić 
błędy w polityce makroekonomicznej oraz słabości strukturalne i instytucjonal-
ne poszczególnych krajów. W warunkach postępującej globalizacji i związanej 
z nią liberalizacji i deregulacji rynków finansowych prowadzenie polityki na-
rodowej nie jest jedynie zależne od czynników wewnętrznych, lecz również od 
parametrów globalnych, takich jak kursy walutowe, terms of trade czy też stopy 
procentowe obowiązujące na rynkach finansowych. 

1 IMF, Financial crises: characteristics and indicators of vulnerability, World Economic Out-
look, Washington, D.C. 1998, s. 74–75.

2 V. Sundarajan, T.J.T. Balino, Banking crises: cases and issues, IMF, Washington, D.C. 1991, 
s. 3.
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Liberalizacja rynków finansowych, która w ostatniej dekadzie przybrała roz-
miary niespotykane od XIX wieku, w połączeniu z płynnymi kursami walutowy-
mi sprzyja powstawaniu nowych instrumentów finansowych, przede wszystkim 
zawieraniu różnego rodzaju transakcji terminowych. Kapitały, przemieszczające 
się swobodnie między państwami, nabrały niespotykanych wcześniej rozmiarów, 
a postęp technologiczny (komputeryzacja oraz Internet) uczyniły ten przepływ 
jeszcze łatwiejszy3.

W niniejszym artykule zostały podjęte rozważania na temat podobieństw, 
różnic i analogii pomiędzy kryzysem finansowym w Szwecji, który miał miejsce 
na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, a obecnym kryzysem finanso-
wym w Stanach Zjednoczonych (na początku XXI wieku).

1. Kryzysy finansowe po drugiej wojnie światowej

Wśród osiemnastu kryzysów finansowych, jakie dotknęły sektor bankowy 
od czasów drugiej wojny światowej4, można wyróżnić tak zwaną wielką piątkę, 
czyli kryzysy, które dotknęły Hiszpanię (w 1977 roku), Norwegię (w 1988), Fin-
landię (w 1989), Szwecję (w 1991) oraz Japonię (1992). Pozostałe kryzysy banko-
we oraz finansowe miały miejsce w Australii (w 1989 roku), w Kanadzie (w 1983), 
Danii (w 1987), we Francji (w 1994), w Niemczech (w 1977), Grecji (w 1991), na 
Islandii (w 1985), we Włoszech (w 1990), na Nowej Zelandii (w 1987), w Wielkiej 
Brytanii (w latach 1974, 1991, 1995) i w USA (w 1984).

W krajach „wielkiej piątki” miały miejsce przewlekłe kryzysy finansowe na 
wielką skalę, wiążące się z poważnymi załamaniami funkcjonowania poszcze-
gólnych gospodarek w dłuższym okresie. Pozostałe, które dotknęły gospodar-
ki wysoko rozwinięte, stanowią szeroki wachlarz mniej brzemiennych w skut-
kach zjawisk, na przykład: w 1995 roku sytuacja banku inwestycyjnego Barings 
w Wielkiej Brytanii czy też dofinansowanie Credit Lyonnaise (w 1994 roku) we 
Francji. 

3 http://www.gazetabankowa.pl/pl/dokumenty/Historia1990_1999.
4 G.L. Kaminsky, C.M. Reinhart, The twin crises: The causes of banking and balance of pay-

ments problems, „American Economic Review”, vol. 89, s. 473–500.
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2.  Kryzys bankowo-finansowy w USA i w Szwecji – analogie, podobieństwa 
i różnice

Norwegia, Szwecja i Finlandia są obecnie najbogatszymi państwami świata, 
mało kto jednak pamięta, że jeszcze kilkanaście lat temu wszystkie przeżyły po-
ważny kryzys finansowy. Pierwszy miał miejsce w Norwegii w 1988 roku. Zaraz 
potem w kryzysie znalazła się Finlandia – w 1989 roku, a następnie Szwecja 
– w 1991. Poważne perturbacje o charakterze finansowym trwały w tych krajach 
skandynawskich do 1993 roku. Rządy państw we wszystkich wypadkach musia-
ły interweniować, aby wesprzeć zagrożony system bankowy za pomocą środków 
publicznych. Koszt ratowania sektora bankowo-finansowego wyniósł w tych kra-
jach, dla każdego z nich, kilka procent PKB5. Najsprawniej z kryzysem poradziła 
sobie Szwecja6.

Podczas gdy amerykańscy urzędnicy państwowi starają się obecnie znaleźć 
środki zaradcze mogące poprawić sytuację, określaną przez wielu ekonomistów 
jako najpoważniejszy kryzys finansowy w USA od czasów wielkiego kryzysu 
z lat trzydziestych, należałoby się zastanowić, czy w kryzysie tym nie ma pew-
nych analogii do tego, który wystąpił w latach dziewięćdziesiątych XX wieku 
w Szwecji. Być może na podstawie tego bolesnego i brzemiennego w skutkach 
dla Szwecji doświadczenia można wyciągnąć konstruktywne wnioski i wska-
zówki. 

Na początku lat dziewięćdziesiątych pękł potężny „balon” na szwedzkim 
rynku nieruchomości, pogrążając firmy świadczące usługi finansowe, doprowa-
dzając do bankructwa wiele przedsiębiorstw, pozostawiając wielu bezrobotnych, 
a w konsekwencji – zatruwając krwiobieg finansowy oraz równowagę gospo-
darczą kraju. Był to pierwszy od lat trzydziestych systemowy kryzys bankowy 
w uprzemysłowionym kraju, powodujący kurczenie się gospodarki przez trzy 
kolejne lata – zjawisko, które nie wystąpiło w USA od momentu gwałtownej 
demobilizacji po drugiej wojnie światowej.

Szwedzki i amerykański kryzys gospodarczy łączy wiele cech wspólnych. 
Oba nastąpiły po okresach deregulacji finansowych i w obu przypadkach odno-
towano zdecydowaną działalność instytucji bankowych manipulujących i stosują-
cych różnego rodzaju zabiegi księgowe służące maksymalizacji akcji kredytowej 

5 T. Korpl, H. Levin, Precarious Footing: Temporary Employment as a Stepping Stone out 
of Unemployment in Sweden, „Work, Employment & Society” 2006, vol. 15, no. 1.

6 http://www.nbportal.pl/pl/np/bloki/gospodarka/moral-ze-skandynawskiej-wpadki.
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w stopniu naruszającym ich równowagę finansową. W przeciwieństwie do kry-
zysu w Japonii, mimo warunków gospodarczych dalece bardziej niekorzystnych, 
niż występujące obecnie w USA, Szwecji udało się szczęśliwie wyjść z kryzysu. 
Środki zaradcze, jakich użyto, aby przywrócić gospodarkę szwedzką do właś-
ciwej kondycji, byłyby w przypadku USA wysoce kontrowersyjne. W Szwecji 
wykorzystano pieniądze podatników, odbudowując dobrą kondycję banków. Był 
to sposób kosztowny, który obciążył społeczeństwo skandynawskie. Wydajność 
roczna gospodarki spadła o 6% (to dzisiaj odpowiednik 850 miliardów USD). 
Rozwiązanie kryzysu bezpośrednio odbiło się na rządowym bilansie finanso-
wym Szwecji. Rząd dokapitalizował system finansowy. 

Warto zapewne wyciągnąć wnioski z tego posunięcia dla gospodarki USA. 
Skuteczne rozwiązanie problemu oraz sposób zarządzania kryzysem w Szwecji 
mogą stanowić swoistego rodzaju mapę drogową dla wysokich urzędników ame-
rykańskich zmagających się obecnie z podobnymi problemami. 

Wprowadzenie w Szwecji rozwiązania polegającego na przyznaniu rządowi 
wolnej ręki w kwestii wydatków na odbudowę gospodarki było możliwe dzię-
ki szerokiemu porozumieniu politycznemu, które jest trudne do wyobrażenia 
w atmosferze politycznej wyborów prezydenckich w USA. W Szwecji tradycyj-
nie partie polityczne kooperowały między sobą i wszyscy zdawali sobie sprawę 
z krytycznej sytuacji, jaka miała miejsce. 

Przysłuchując się informacjom nadchodzącym zza oceanu, opisującym 
pogarszającą się sytuację gospodarki amerykańskiej, można dojść do wniosku, 
że jest ona bardzo podobna do tej, która miała miejsce w Szwecji. Początkowa 
wieloletnia ekspansja i gwałtownie rosnące dochody. W tym boomie dostrzec 
jednak można było symptomy przyszłych problemów Szwecji. Szeroko zakrojona 
deregulacja rynku kredytowego, która miała miejsce w 1985 roku, umożliwiła 
bankom obsługę nowej grupy klientów oraz wprowadzenie nowych produktów, 
których istota nie była w pełni zrozumiana ani przez bankowców, ani przez rzą-
dowych regulatorów. Instytucje nadzoru finansowego nie były przygotowane 
do funkcjonowania w nowym otoczeniu, jakie powstało po wprowadzeniu de-
regulacji na rynku kredytowym. W latach osiemdziesiątych banki były w stanie 
udzielać kredytów na podstawie wątpliwych przesłanek, często opierając się na 
ryzykownych podstawach ekonomicznych, bez jakiejkolwiek interwencji ze stro-
ny nadzoru finansowego. Lawina kredytowa, jaka wówczas wystąpiła, w dużym 
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stopniu wpłynęła na sytuację na rynku nieruchomości7. W drugiej połowie lat 
osiemdziesiątych podwoiły się ceny nieruchomości użytkowych (komercyjnych), 
nastąpiło tak zwane przegrzanie rynku. Pierwsze zalążki kłopotów pojawiły się 
w instytucjach finansowych odpowiedzialnych za udzielanie kredytów w zakre-
sie inwestycji w aktywa trwałe (nieruchomości). W październiku 1990 roku fir-
ma Nyckeln załamała się, nie mogąc odnowić swojego finansowania.

Na szwedzkim rynku finansowym dominowały w owym czasie firmy fi-
nansowe, które były w posiadaniu kilku głównych instytucji bankowych. Finan-
sowały one swoją działalność, jak na przykład Nyckeln, za pomocą nowego ro-
dzaju papierów komercyjnych, zwanych marknadsbevis8, gwarantowanych przez 
banki. Kiedy marknadsbevis nie spełniły swojego zadania, rynek tych papierów 
wartościowych nagle się załamał, a straty odbiły się bezpośrednio na bilansach 
banków, podobnie jak ma to miejsce obecnie w przypadku banków amerykań-
skich, które ucierpiały wskutek strat spowodowanych przez załamanie się złożo-
nych instrumentów finansowych wykorzystywanych w ramach operacji pozabi-
lansowych. Pod koniec 1990 roku pojawiły się informacje o wyczerpaniu rezerw 
kapitałowych dwóch największych banków szwedzkich, które nieuchronnie 
zmierzały ku bankructwu. Pięć z sześciu największych banków Szwecji, które 
były w posiadaniu ponad 70% aktywów sektora bankowego, napotkało trudności. 
Z kolei na rynku nieruchomości, mimo ogólnego przekonania, że ceny nierucho-
mości mogą już tylko rosnąć, ceny spadły o 50% w ciągu 18 miesięcy. Stan całej 
gos podarki szwedzkiej pogorszył się w 1991 roku po raz pierwszy od dziesięciu 
lat i dalej się pogarszał przez kolejne dwa lata. Nastąpił gwałtowny wzrost bez-
robocia – z 1,6% w 1991 roku do 12,0% w 19939. Urzędnicy państwowi zdawali 
sobie sprawę z powagi sytuacji.

W obawie, że załamanie rynku bankowego spowoduje daleko idące nega-
tywne skutki dla całej gospodarki, we wrześniu 1992 roku rząd Szwecji dał gene-
ralną gwarancję na zobowiązania wszystkich banków. Depozytariusze, pożycz-
kodawcy i partnerzy handlowi byli zabezpieczeni przed potencjalnymi stratami. 
Ucierpieli akcjonariusze, co zniechęciło innych do podejmowania w przyszłości 
podobnych działań zwiększających ryzyko finansowe. W zamian za publiczne 

7 D.M. Jaffee, The Swedish Real Estate Crisis, SNS Forlag, Stockholm 1994.
8 S.K. Rai, Central Banking System – A Bench Marking Study of India and Sweden, Manage-

ment Development Institute, Gurgaon, India and Jonkoping International Business School, Swe-
den 2008.

9 T. Kowalik, „Wrogie” państwo opiekuńcze, „Przegląd” 2005, nr 47.
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środki finansowe rząd otrzymał udziały kapitałowe w bankach, podczas gdy 
udziały dotychczasowych inwestorów zostały odpowiednio zmniejszone10. 

Szwedzcy ustawodawcy stworzyli niezależną agencję wspierającą banki 
i czuwającą nad procesem odbudowy kondycji systemu bankowego, dając jej przy 
tym pełną swobodę działania. Każdy bank szukający pomocy rządowej musiał 
dostarczyć szczegółową analizę każdego z kredytów, którego udzielił. W prakty-
ce oznaczało to rządowy proces oddzielania „zdrowych” części systemu banko-
wego od „chorych”. Zdrowe części systemu finansowego były dofinansowywane 
kapitałem zarówno publicznym, jak i prywatnym. Te drugie natomiast dołączono 
do stworzonych przez rząd firm zarządzających aktywami i sprzedano. Jeden 
z głównych banków – Gota Bank upadł i został połączony z dobrze wówczas 
ocenianym Nordbanken11 w 1993 roku. 

Jedną z najważniejszych konkluzji, jakie nasuwają się na podstawie analizy 
zaistniałej w Szwecji sytuacji, jest konieczność podjęcia przez władze jak naj-
szybszej interwencji w momencie, gdy banki stoją w obliczu poważnych proble-
mów z płynnością finansową12. 

Zdecydowane kroki podjęte przez rząd, zmierzające do opanowania niesta-
bilnej sytuacji gospodarczej, jaka powstała w Szwecji, doprowadziły do poprawy 
i umocnienia gospodarki. Nastąpiło to w niemal tak szybkim tempie, w jakim 
pojawił się poprzedzający odbudowę gospodarki kryzys. Gospodarka rozwijała 
się w tempie 4% rocznie zarówno w 1994, jak i w 1995 roku13. Wspomniane 
wcześniej rządowe gwarancje udzielone bankom zostały wycofane w 1996 roku 
i zamienione na system ubezpieczenia depozytów bankowych, podobny do funk-
cjonującego w USA federalnego systemu ubezpieczeń depozytów FDIC14 (Fede-
ral Deposit Insurance Corporation). Zdecydowane i szybkie zażegnanie kryzysu 
finansowego w Szwecji znalazło uznanie wśród ekonomistów, łącznie z ówczes-
nym przewodniczącym Systemu Rezerwy Federalnej (Fed) – Alanem Greenspa-
nem, który wyraził swoje przekonanie, że „szybkie rozwiązanie problemu jest 
dobre”. Międzynarodowy Fundusz Walutowy wykorzystał przypadek Szwecji do 

10 P. Englund, The Swedish Banking Crisis: Roots and Consequences, „Oxford Review of Eco-
nomic Policy” 1999, vol. 15, no. 3.

11 Obecnie znany pod nazwą Nordea.
12 http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/15975,jak_uniknac_kryzysu_bankowego_w_europie. 

html.
13 M. Gavin, R. Hausmann, The Roots of Banking Crises: The Macroeconomic Context, „Office 

of the Chief Economist Inter-American Development Bank”, 27.01.1998.
14 http://www.fdic.gov.
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przygotowania listy najlepszych praktyk dla krajów azjatyckich, które próbowały 
przetrwać swój własny kryzys pod koniec lat dziewięćdziesiątych. Rzecznik De-
partamentu Skarbu Brooklyn Mc Laughlin twierdzi, że władze USA są świado-
me doświadczeń szwedzkich, nie postrzegają ich jednak jako punktu odniesienia 
przy szukaniu środków zaradczych na kłopoty instytucji finansowych w USA. 

Istnieją różnice pomiędzy okolicznościami, które zaistniały w Szwecji, 
a tymi, które obecnie panują w USA. Szwecja jest małym krajem. Roczna war-
tość wytworzonych dóbr tego kraju odpowiada zaledwie 10-dniowej produkcji 
USA. Problemy w Szwecji pogłębiały obowiązujący system podatkowy oraz nie-
właściwie chroniony sztywny kurs wymiany walut. To doprowadziło szwedzkie 
władze, podczas ogólnego kryzysu walutowego, jaki nastąpił w Europie w 1992 
roku, do podjęcia działań mających na celu krótkotrwały wzrost oprocentowania 
overnight do absurdalnego poziomu 500%. 

Sytuacja na rynku finansowym w Stanach Zjednoczonych jest niespotyka-
na wcześniej i ma bardzo złożony charakter. Kryzys nie jest związany jedynie 
z sektorem bankowym i tradycyjną praktyką kredytową. Banki inwestycyjne są 
w tym przypadku emitentami papierów wartościowych, które na początku lat 
dziewięćdziesiątych nie istniały (na przykład swap-y kredytowe, zabezpieczone 
zobowiązania kredytowe czy też ustrukturyzowane narzędzia inwestycyjne, od-
grywające dziś znaczącą rolę). W dzisiejszym świecie finansów o wiele trudniej 
jakiejkolwiek instytucji zewnętrznej zgłębić sytuację finansową konkretnego 
banku, ponieważ jest ona o wiele bardziej złożona niż miało to miejsce przed 
laty. Należy jednak stwierdzić, że urzędnicy amerykańscy podejmują kroki, 
które wskazują na wykorzystanie doświadczeń szwedzkich. Przykładem może 
być szybka sprzedaż kłopotliwego banku inwestycyjnego Bear Stearns bankowi 
JPMorgan Chase. Transakcja ta, koordynowana przez Fed, pozwoliła na uniknię-
cie niebezpieczeństwa, że Bear Stearns doprowadzi do upadku inne instytucje 
finansowe. Akcjonariusze musieli przełknąć gorzką pigułkę w postaci centów, 
które dostali za każdego wcześniej zainwestowanego dolara. Decyzja Fed, aby 
ułatwić sprzedaż aktywów Bear Stearns wartych około 29 mld USD jest pierw-
szym sygnałem, że rząd Stanów Zjednoczonych uświadomił sobie, że będzie 
musiał przejąć część systemu finansowego. Przedstawiono bezwarunkowe gwa-
rancje każdej tego typu instytucji finansowej. Działanie to można nazwać nacjo-
nalizacją – dyskretną i oficjalnie niepotwierdzoną. 

Udzielone gwarancje czynią rząd USA częściowym właścicielem głównych 
instytucji finansowych. Przykładowo, w Szwecji, w najbardziej dramatycznym 
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momencie kryzysu, rząd był w posiadaniu 22% systemu bankowego. Kiedy kry-
zys ustąpił, a banki zyskały na rentowności i były zdolne do generowania zys-
ków, podatnik szwedzki mógł w nich partycypować. 

Zdaniem niektórych amerykańskich polityków, rząd Stanów Zjednoczo-
nych powinien skorzystać ze doświadczeń rządu szwedzkiego i wydać oficjalne 
gwarancje krajowym instytucjom finansowym, aby w przyszłości, gdy poprawi 
się sytuacja w sektorze finansowym, mogli skorzystać na tym podatnicy. Aby 
uzyskać efekt wzrostu kluczowych pozycji finansowych sektora bankowo-finan-
sowego, zaistniałą sytuację należałoby jednak czytelnie przedstawić opinii pub-
licznej. 

Szwedzcy funkcjonariusze publiczni twierdzą, że udało im się odzyskać 
wszystkie zainwestowane środki pieniężne, które wykorzystano na dokapitali-
zowanie banków poprzez sprzedaż aktywów nieprzynoszących odpowiedniego 
poziomu zwrotu. Z informacji zawartych w bazie danych Banku Światowego na 
temat kryzysów finansowych15 wynika jednak, że ostatecznie koszt netto wy-
niósł 4% PKB. 

Mimo że gospodarka szwedzka szybko wróciła na właściwy „tor” rozwoju, 
Szwecja ponosiła koszty związane z wcześniej popełnionymi błędami jeszcze 
przez długie lata. W roku 1970 gospodarka szwedzka plasowała się na trzeciej 
pozycji pod względem dochodów per capita wśród 30 krajów OECD, zaraz za 
USA i Szwajcarią16. W roku 1990 zajmowała 14 miejsce, na którym pozosta-
ła do dzisiaj. Bezrobocie pozostało w latach dziewięćdziesiątych na poziomie 
wyższym niż przed wystąpieniem kryzysu, a rząd, który uzyskiwał nadwyżkę 
w latach osiemdziesiątych, musiał się pogodzić z deficytem, jaki miał miejsce 
w ciągu kolejnych siedmiu lat. Odnotowano również pogorszenie się relatyw-
nego poziomu stopy życiowej w Szwecji17. Niektórzy ekonomiści są zdania, że 
koszty przywrócenia do równowagi rozchwianego systemu finansowego USA 
będą w wartościach zagregowanych co najmniej tak wysokie, jak w przypadku 
Szwecji, a być może wyższe18.

15 http://www1.worldbank.org/finance/World_Bank_Database_of_Banking_Crises_October_
6_2003.xls.

16 http://stats.oecd.org/wbos/Index.aspx?usercontext=sourceoecd.
17 S. Ingves, Swedish Experiences of Monetary Policy with An Inflation Target, Conference on 

Inflation Targeting, Budapest, Hungary 2007.
18 http://www.economics.harvard.edu/faculty/rogoff/Recent_Papers_Rogoff.
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Zakończenie

Jak wynika z przedstawionych rozważań, szwedzki i amerykański kryzys 
gospodarczy mają wiele cech wspólnych. Załamanie systemu nastąpiło po wpro-
wadzeniu daleko idących deregulacji finansowych. W obu przypadkach instytu-
cje bankowe dokonywały manipulacji, stosując zabiegi księgowe, służące maksy-
malizacji akcji kredytowej w stopniu naruszającym ich równowagę finansową. 

Metody zarządzania kryzysem w Szwecji mogą być cennym punktem od-
niesienia dla urzędników amerykańskich. W momencie, gdy banki stoją w obli-
czu poważnych problemów z płynnością finansową, podejmowanie przez władze 
szybkiej interwencji wydaje się niezmiernie ważne. Sytuacja finansowa banków 
na świecie jest o wiele bardziej złożona, niż miało to miejsce przed laty. Wyda-
nie oficjalnych gwarancji instytucjom finansowym w USA, w celu poprawienia 
sytuacji sektora finansowego, a tym samym całej gospodarki amerykańskiej wy-
daje się wysoce zasadne. W dłuższej perspektywie czasowej skorzystają na tym 
wszyscy podatnicy. 

WORLD BANKING AND FINANCIAL CRISES 
– THE CASE OF SWEDEN AND USA

Summary

The article deals with the current issues of banking and financial crises in well 
developed countries. In particular it aims to present similarities, differences as well as 
analogies between the Swedish financial crisis in early nineties and current financial cri-
sis in the United States of America. The author presented the definition of the financial 
crisis as well as banking crisis and listed all the financial and banking crises since the II 
World War. Finally, the important factors influencing the Swedish and American finan-
cial systems and their globalization and deregulation related problems were presented.

Translated by Robert Rumiński
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Wprowadzenie

W krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej dominuje zasada, iż sektor 
publiczny jest zobligowany do dostarczania tylko tych dóbr i usług, które będą 
służyły zbiorowemu użytkowaniu. Oznacza to, że dobra, świadczenia i usługi są 
dostępne wszystkim lub adresowane do jakiejś specjalnej kategorii społecznej, 
pod warunkiem jednak, że działania takie są powszechnie akceptowane przez 
społeczność lokalną. W pozostałych przypadkach pojawiające się problemy 
i potrzeby powinny być rozwiązywane poza sektorem publicznym, czyli przez 
przedsięwzięcia realizowane przez sektor prywatny czy różne formy samopo-
mocy. W społecznościach bardziej zróżnicowanych coraz trudniej jest uzyskać 
społeczną akceptację w zakresie rodzajów dostarczanych dóbr i ich rozmiarów, 
jak również akceptację adresatów końcowych – grup, do jakich mają być skiero-
wane świadczenia wspólnego użytku przez sektor publiczny. Ponadto na dyle-
maty te nakłada się coraz bardziej rażąca, przynajmniej w warunkach polskich, 
dysproporcja pomiędzy zasobami, jakimi dysponują władze publiczne i samorzą-
dowe, a potrzebami zgłaszanymi przez społeczność lokalną. Ze względu na to, 
że doktryna polegająca na dostarczaniu dóbr publicznych wyłącznie przez sektor 
publiczny jest trudna do zastosowania w praktyce, dlatego też w wielu krajach 
państwo i jego agendy (rządowe, samorządowe) za pomocą rozmaitych instru-
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mentów prawnych i finansowych budują system wsparcia społecznego, wymie-
niając organizacje pozarządowe jako istotny jego element1.

1.  Priorytety Unii Europejskiej w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i kon-
kurencyjności

Unia Europejska, stawiająca w swych założeniach na równomierny rozwój 
wszystkich swoich regionów, wspiera sektor małych i średnich przedsiębiorstw 
(MSP), wydając dyrektywy unijne, a także, kierując do tego sektora znaczne 
środki funduszy strukturalnych. Wraz z rozpoczęciem procesu akcesji Polski do 
Unii Europejskiej część tych środków została skierowana także do polskich MSP. 
Na uwagę zasługują możliwości, jakie otworzyły się przed sektorem małych 
i średnich przedsiębiorstw po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Do priory-
tetów programów operacyjnych zaliczyć należy:
− rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności z wykorzystaniem instytu-

cji otoczenia biznesu,
− wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na jednoli-

tym rynku europejskim.
Priorytety te są realizowane poprzez następujące działania:
− wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw (poprawa 

oferty usług, tworzenie sieci, współpraca z zagranicznymi instytucjami wspie-
rania biznesu, inwestycje, promocja, bazy danych) – ważny aspekt ponadre-
gionalny i specjalizacja,

− poprawa dostępności zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw 
(dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych i funduszy poręczeń kredyto-
wych, wspieranie powstawania funduszy kapitału początkowego),

− tworzenie korzystnych warunków do rozwoju firm (przygotowanie dokumen-
tacji, realizacja inwestycji i doradztwo dla parków przemysłowych, parków 
naukowo-technologicznych oraz inkubatorów technologicznych)2.

Kontynuacją kierunku wyznaczonego przez Narodowy program rozwoju 
(NPR) na lata 2004–2006 oraz sektorowe programy operacyjne jest Narodowa 

1 Z. Woźniak, Między rywalizacją a partnerstwem. Bariery współpracy władz publicznych 
z organizacjami pozarządowymi, w: Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: Trzeci sektor, 
red. P. Gliński, B. Lewinstein, A. Siciński, IFiS PAN, Warszawa 2002, s. 104.

2 Na podstawie materiałów szkolenia Konsultant funduszy europejskich organizowanego przez 
Instytut Biznesu w Kaliszu (niepublikowane).
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strategia rozwoju regionalnego (NSRR) na lata 2007–2013, która w swych za-
łożeniach przyjmuje tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów 
oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby 
sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności eko-
nomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z UE3. W programie tym 
zostały uwzględnione działania finansowane zarówno środkami publicznymi 
pochodzącymi z budżetu państwa, jak i środkami pochodzącymi z Unii Europej-
skiej i innych państw. 

NSRR na lata 2007–2013 zakłada przechodzenie od polityki sektorowej do 
horyzontalnej. Dotychczas dominujące podejście sektorowe oraz koncentracja 
pomocy w dużych przedsiębiorstwach publicznych zostanie zastąpiona pomocą 
zaadresowaną głównie do małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych, wdra-
żających nowe technologie i modele zarządzania oraz skojarzona z komplemen-
tarnymi działaniami lokalnymi i regionalnymi. Ma to sprzyjać promocji konku-
rencji i efektywnej alokacji dostępnego kapitału4. Wsparcie przedsiębiorczości 
w perspektywie finansowej lat 2007–2013 jest przewidziane w 16 regionalnych 
programach operacyjnych oraz w programie operacyjnym Innowacyjna gospo-
darka. 

2. Lokalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości

Potrzeba wsparcia sektora przedsiębiorstw jest również zauważana na 
szczeblu lokalnym przez jednostki samorządu terytorialnego. Samorząd tery-
torialny, kierując swe wsparcie do małych i średnich przedsiębiorstw, oczekuje 
pozytywnego efektu w postaci wzrostu liczby MSP, co powinno się przełożyć na 
rozwiązanie jednego z najbardziej istotnych problemów społeczności lokalnych 
– problemu bezrobocia. Organy samorządowe ze swej strony starają się stworzyć 
system zachęt do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, obejmującego mię-
dzy innymi tworzenie lokalnego systemu prawnego i podatkowego, prowadzenie 
odpowiedniej gospodarki gruntami, planowanie przestrzenne, organizację urzę-

3 Założenia narodowej strategii rozwoju regionalnego na lata 2007–2013, Ministerstwo 
Gospodarki i Pracy, Departament Polityki Regionalnej, http://www.nsrr.gov.pl/NR/rdonlyres/
DA09CB61-6BC8-49B1-862F-D03E1D57EE75/0/zalozeniansrr.pdf, s. 27.

4 Założenia narodowego planu rozwoju na lata 2007–2013, Warszawa 2004, www.fundusze-
strukturalne.gov.pl/Narodowy+Plan+Rozwoju+2007++2013, s. 74.
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dów (możliwości sprawnego załatwiania wszelkich formalności)5. Działania te 
coraz częściej znajdują swoje odzwierciedlenie w opracowywanych przez organa 
samorządowe strategiach rozwoju gospodarczego. Z uwagi na rolę, jaką odgry-
wają małe i średnie przedsiębiorstwa w podnoszeniu innowacyjności regionów 
– w konstrukcji regionalnych programów operacyjnych samorządy regionalne 
przewidziały znaczną alokację środków na działania różnego typu, mające na celu 
zainicjowanie i/lub wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach. 

W odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez lokalne małe i średnie przed-
siębiorstwa w zakresie wsparcia merytorycznego i reprezentacji ich interesów 
na różnych szczeblach administracji rządowej i samorządowej powstały również 
organizacje pozarządowe wspierające lokalną przedsiębiorczość. Organizacje 
pozarządowe, w tym wiele fundacji, stowarzyszeń, związków przedsiębiorców 
i kupców starają się stworzyć atmosferę myślenia biznesowego (w kategoriach 
gospodarczych) wśród obecnych i potencjalnych przedsiębiorców. Powstało wiele 
lokalnych i regionalnych inicjatyw mających pobudzić lokalną przedsiębiorczość, 
do których zaliczyć można między innymi: programy kształcenia kadr w aspek-
cie nowoczesnej technologii, tworzenie parków technologicznych, ośrodków 
wspierania przedsiębiorczości, zespołów doradztwa gospodarczego, tworzenie 
inkubatorów przedsiębiorczości, funduszy pożyczkowych czy funduszy porę-
czeń kredytowych6.

Organizacje pozarządowe prowadzące fundusze pożyczkowe i fundusze 
poręczeń kredytowych niejednokrotnie zgłaszały, jakie mają oczekiwania kapi-
tałowe. Świadczenie usług finansowych polegających na dostarczaniu przedsię-
biorcom zewnętrznego kapitału lub ułatwianie dostępu do niego jest działalnoś-
cią wysoce kapitałochłonną. Jak większość organizacji pozarządowych, borykają 
się one z brakiem wystarczającego tak zwanego kapitału żelaznego, który po-
zwoliłby realizować misję i zadania statutowe bez codziennego rozwiązywania 
egzystencjalnych problemów. Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe zachęcone 
realną szansą na pozyskanie dokapitalizowania funduszy w ramach sektorowego 
programu operacyjnego Wzrost konkurencji przedsiębiorstw, upatrywały w zapi-

5 Por. M. Załuski, Małe i średnie przedsiębiorstwa w gminie miasto Koszalin, „Firma i Rynek” 
2000, nr 3; E. Bończak-Kucharczyk, K. Herbst, K. Chmura, Jak władze lokalne mogą wspierać 
przedsiębiorczość, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, War-
szawa 1998.

6 Wnioski wynikające z obrad Stargardzkiego Szczytu Gospodarczego, „Firma i Rynek” 2000, 
nr 3.
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sach regionalnych programów operacyjnych naturalnej kontynuacji raz obranej 
strategii sektora publicznego. 

3. JEREMIE – nowa europejska inicjatywa wspierania przedsiębiorczości

Wraz z nowym okresem programowania na lata 2007–2013 pojawiają się 
nowe możliwości oferowane Polsce przez Komisję Europejską w zakresie wspie-
rania małych i średnich przedsiębiorstw. Komisja Europejska przeanalizowała 
dotychczasowe działania skierowane do MSP w całej Wspólnocie i oceniła je jako 
zbyt zbiurokratyzowane. W nowym programie decyzja o udzieleniu dotacji ma 
się opierać nie na decyzjach administracyjnych, jak dotychczas, ale na zasadach 
rynkowych. Ma to ograniczyć skomplikowaną procedurę, z którą obecnie styka-
ją się przedsiębiorcy7. Analizy Komisji Europejskiej potwierdzają tezę, iż nadal 
polskim mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom brakuje kapitału. Stwier-
dzono, iż mikrofirmy na wydatki inwestycyjne przeznaczają jedynie 2% swo-
ich przychodów. Komisja Europejska postanowiła pomóc „małemu” biznesowi 
i przygotowała projekt nowej inicjatywy o nazwie JEREMIE, która umożliwia 
przeznaczenie części funduszy strukturalnych na utworzenie funduszy kapitało-
wych oferujących mikrofirmom korzystanie z różnych form kapitału8.

JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises 
– wspólne europejskie zasoby dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw) 
jest inicjatywą Komisji Europejskiej, Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego 
(EFI) i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jej celem jest poprawa dostępu ma-
łych i średnich przedsiębiorstw do finansowania, a w szczególności zapewnienie 
mikrokredytów, kapitału podwyższonego ryzyka, kredytów i gwarancji, a tak-
że innych innowacyjnych form finansowania. Adresatami programu są przede 
wszystkim mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. MSP we 
wszystkich regionach będą mogły, w założeniach inicjatywy JEREMIE, korzy-
stać z dostosowanych do ich potrzeb produktów finansowych. Jest to bezpośred-
nia reakcja na wyzwanie związane z koniecznością ciągłego dostosowywania 
się do warunków gospodarczych i w tym kontekście protokół ustaleń programu 
JEREMIE ustanawia wspólne podejście Komisji Europejskiej i Europejskiego 

7 „Puls Biznesu”, 28.11.2005 s. II za: 1. http://www.talento.pl/mambo/index.php?mos_chan-
ge_template=rp&option=com_content&task=view&id=149&Itemid=55.

8 http://ec.europa.eu/news/around/061218_pol_pl.htm.



76 Jerzy Ruszała

Funduszu Inwestycyjnego9. JEREMIE jest modelem służącym do tworzenia pro-
duktów finansowych, które koncentrują się na wypełnianiu luk w istniejącym 
już systemie finansowania MSP. Gromadzić on winien w jednym miejscu wiedzę 
fachową różnych europejskich instytucji finansowych, aby w umiejętny sposób 
wykorzystywać dofinansowanie unijne dla MSP10.

4. Aspekty wdrożenia JEREMIE w województwie zachodniopomorskim

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego wyraził zain-
teresowanie projektem JEREMIE. Województwo może pochwalić się najwyż-
szym wskaźnikiem przedsiębiorczości mierzonym liczbą firm przypadających 
na 1000 mieszkańców. W regionie wskaźnik ten wynosi 123,3, podczas gdy śred-
nia w Polsce wynosi około 95 przedsiębiorstw11. Oznaczać to może, że właśnie 
w tym regionie najwyraźniej będzie widać znaczne niedobory kapitału, a firmy 
z tego obszaru będą miały zapotrzebowanie na specyficzne produkty i usługi 
finansowe. 

W pierwszej fazie negocjacji Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) prze-
prowadził ocenę potrzeb MSP w zakresie wielkości kapitału i zakresu instrumen-
tów finansowych stosowanych w regionie, miał też dokonać analizy luki finan-
sowej w nim12. Wyniki oceny przedstawiono samorządowi regionalnemu, by na 
tej podstawie oszacować możliwości wdrożenia optymalnego instrumentarium 
finansowego13.

Raport z oceny EFI poddany został przez samorząd województwa konsul-
tacjom z regionalnymi instytucjami otoczenia biznesu. Niestety, podobnie jak 
w innych regionach Polski, które wyraziły zainteresowanie inicjatywą i dla któ-
rych sporządzono podobne raporty14, dokument ten okazał się niespójny metodo-

9 Zob. http://europa.korba.pl/pieniadze/fundusze_strukturalne/1,47104,1794,art.html.
10 Por. http://www.bpm.ps.pl/pol/modules.php?name=News&file=article&sid=395.
11 J. Markiewicz, Instytucje otoczenia biznesu jako czynnik wzrostu innowacyjności sektora 

MSP w województwie zachodniopomorskim, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008, s. 148 (roz-
prawa doktorska).

12 Podobne raporty z badań luki finansowej zostały przeprowadzone i zaprezentowane w in-
nych regionach, które zgłosiły zainteresowanie inicjatywą JEREMIE.

13 Zob. JEREMIE Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises, SME Access to 
Finance in Zachodniopomorskie Region Interim Evaluation Study, European Investment Fund, 
May 2008.

14 Opinie takie wyrażają zarówno przedstawiciele samorządów regionalnych, jak i przedstawi-
ciele Polskiego Stowarzyszenia Funduszy Pożyczkowych i Stowarzyszenia Funduszy Poręczeń 
Kredytowych.



77Europejska inicjatywa JEREMIE...

logicznie. Założono w nim znaczne uproszczenia i w związku z tym nie odzwier-
ciedla on rzeczywistej wielkości luki finansowej w regionie, będącej przecież 
osią negocjacji pomiędzy samorządem regionalnym a EFI na temat zakresu i for-
my wdrażania poszczególnych produktów finansowych. W raporcie nie ukazano 
również rzeczywistej skali działania i oddziaływania organizacji pozarządowych 
na rzecz wspierania MSP oraz ich własnych doświadczeń we wspieraniu lokalnej 
przedsiębiorczości. 

Pierwotne założenia EFI odnośnie do inicjatywy skłaniały się w kierunku 
współpracy z sektorem bankowym – głównym partnerem w dostarczaniu pro-
duktów dla przedsiębiorców oferowanych przez JEREMIE – rola pozostałych 
instytucji otoczenia biznesu (w tym głównie funduszy pożyczkowych) została 
zmarginalizowana15. W dokumencie tym podniesiono jednak kluczowe kwestie, 
na które włodarze regionu winni znać odpowiedź zanim zapadną ostateczne de-
cyzje w zakresie proporcji wykorzystania środków w ramach poszczególnych 
działań i poddziałań regionalnego programu operacyjnego. W raporcie zostały 
zadane istotne pytania:
− Jaka jest strategia samorządu wobec funduszy regionalnych oraz jak będzie 

ona monitorowana i egzekwowana?
− Jakie sektory MSP wspiera samorząd i dlaczego?
− Jakie cele stawia samorząd instrumentom wsparcia o charakterze zwrotnym?
− Czy samorząd regionalny stawia sobie za cel osiągnięcie efektu dźwigni?
− Jaką część środków samorząd województwa jest gotowy przeznaczyć na „ry-

zykowne” MSP?
− Czy samorząd chce odejść od modelu, w którym fundusze pożyczkowe obsłu-

gują firmy wiarygodne dla banków?
− Jaką grupę ostatecznych odbiorców chce wspierać samorząd?
− Czy wspierać potencjalne mikrofirmy wśród niepełnosprawnych społecznie 

(handicap)?
− Czy wspierać wyłącznie instrumenty publiczne, czy też otworzyć się na współ-

pracę z instytucjami komercyjnymi?
− Czy samorząd regionalny zamierza konsolidować fundusze lokalne i w jaki 

sposób?

15 Marginalizacja osiągnięć zachodniopomorskich funduszy pożyczkowych i poręczeniowych 
wydaje się być nieuzasadniona, w regionie tym działa bowiem jeden z największych funduszy 
pożyczkowych w Polsce, prowadzony przez Polską Fundacją Przedsiębiorczości, oraz największy 
po BGK fundusz poręczeniowy – Fundusz Poręczeń Kredytowych POLFUND.
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Zestaw tych pytań upoważnia do postawienia tezy, iż samorząd regionalny 
przed podjęciem decyzji o wdrożeniu inicjatywy JEREMIE lub jej odrzuceniu, 
jak również przed wdrożeniem poszczególnych działań RPO – winien mieć do-
kładnie przemyślaną strategię działania w okresie programowania 2007–2013 
(w tym określone między innymi mierzalne cele w podziale na poszczególne 
grupy docelowe). Włodarze regionu winni mieć szeroką wiedzę na temat produk-
tów finansowych i możliwości ich zastosowania w regionie. Samorząd winien 
również rozważyć, jakie podmioty będą realizowały/wdrażały poszczególne pro-
dukty/projekty. 

Wnioski, jakie wyniósł samorząd z raportu EFI wskazują, iż inicjatywa JE-
REMIE powinna obejmować osoby z obszarów ubóstwa, grupy wykluczone i/lub 
zagrożone wykluczeniem, osoby bezrobotne, firmy rozpoczynające działalność 
gospodarczą i innowacyjne przedsięwzięcia. Dotychczasowe rozmowy samo-
rządu regionalnego z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym nie dają jednak 
odpowiedzi na pytanie, jakie dokładnie produkty zostaną skierowane do benefi-
cjentów objętych tak zwaną luką finansową oraz na jakich zasadach realizowa-
na będzie współpraca z tak zwanymi lokalnymi operatorami. EFI nie zamierza 
bowiem tworzyć własnych placówek dostarczających produkty oferowane w ra-
mach Europejskiej Inicjatywy JEREMIE.

Jednostki samorządu terytorialnego mają ograniczone możliwości wspiera-
nia poszczególnych jednostek, stąd dostosowywaniem wsparcia poszczególnych 
grup beneficjentów niejednokrotnie zajmują się organizacje otoczenia biznesu. 
Pomoc publiczna kierowana do beneficjentów w ramach programów operacyjnych 
wspartych środkami Unii Europejskiej wymaga jednak zapewnienia tak zwanej 
trwałości operacyjnej16 – przy czym zasada ta może pozostawać w sprzeczności 
z obszarem docelowym, który miałaby objąć inicjatywa JEREMIE. Grupy do-
celowe konsumujące niejako wsparcie (o charakterze zwrotnym) stanowią grupy 
„wysokiego ryzyka”. Oznacza to, że istnieje znacznie wyższe ryzyko upadłości 
firmy zakładanej przez osoby z obszarów ubóstwa, grupy wykluczone i/lub za-
grożone wykluczeniem czy też osoby bezrobotne. Odsetek osób nieposiadających 
cech przedsiębiorczych w tej grupie z pewnością jest wyższy. Fakt zagrożenia 
wykluczeniem wydaje się być potwierdzeniem tej tezy. Istnieje zatem wysokie 

16 Trwałość operacyjna oznacza zapewnienie w całym okresie realizacji projektu nadwyżki 
przychodów z projektu nad jego całkowitymi kosztami. Zasady wsparcia środkami Unii Europej-
skiej wymagają również zapewnienia utrzymania trwałości operacyjnej przez pewien okres po 
zakończeniu projektu (najczęściej od dwóch do pięciu lat).
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prawdopodobieństwo, iż projekty kierowane do tych grup beneficjentów osta-
tecznych nie będą w stanie zapewnić trwałości operacyjnej z uwagi na wyższe 
straty. Powstaje zatem pytanie, czy w regionie znajdą się podmioty (fundusze po-
życzkowe i poręczeniowe) zainteresowane realizowaniem projektów wyłącznie 
w obszarach wskazanych w raporcie EFI jako luka finansowa, z jednoczesnym 
zobowiązaniem się – pod rygorem sankcji finansowych ze strony Komisji Euro-
pejskiej – do zapewnienia trwałości operacyjnej na satysfakcjonującym dostaw-
ców wsparcia poziomie? Na to pytanie raport nie daje odpowiedzi.

Podsumowanie

Podsumowując, inicjatywa JEREMIE, z powodzeniem rozwijana w innych 
krajach Europy Wschodniej, w Polsce została przyjęta z pewną rezerwą nie tylko 
przez przedstawicieli samorządu, ale również funduszy pożyczkowych i poręcze-
niowych. Raporty EFI na temat luki finansowej w regionie okazały się zbytnią 
symplifikacją problemu. Wynikać to może z faktu, iż polskie otoczenie biznesu 
jest znacznie bardziej rozwinięte niż w innych krajach Europy, a innowacyjne 
produkty stanowiące sztandarowe produkty inicjatywy JEREMIE okazały się 
być już od kilku lat stosowane z powodzeniem w niektórych regionach Polski17.

Niemniej jednak JEREMIE wskazuje nowe obszary zastosowań środków 
publicznych w zakresie wspierania przedsiębiorczości i pobudzania wybranych 
grup społeczności lokalnych do działania/przeciwdziałania wykluczeniom. Sko-
ro jednak sztandarowe produkty inicjatywy JEREMIE (między innymi pożyczka 
globalna, poręczenie portfelowe) były już z powodzeniem stosowane w regionie 
przez instytucje otoczenia biznesu, które mają/mogą stać się lokalnymi opera-
torami środków powierzanych przez EFI, a pozyskanych ze środków regional-
nych programów operacyjnych – powstaje pytanie, czy ten dodatkowy pośrednik 
w redystrybucji pomocy publicznej (EFI) jest w ogóle potrzebny. Oczywiście 
z punktu widzenia samorządu powierzenie środków renomowanemu funduszo-
wi europejskiemu daje poczucie gwarancji należytego wykorzystania środków 
w ramach RPO przez właściwy dobór/selekcję instytucji otoczenia biznesu do 
realizacji projektu. Pytanie tylko, czy samorząd regionalny nie mógłby sam (lub 

17 Np. sygnalizowane w raporcie EFI pożyczki globalne czy portfelowe dla funduszy pożycz-
kowych czy inkubatorów przedsiębiorczości były z powodzeniem stosowane w latach 2000–2007 
przez Kanadyjsko-Polską Fundację Przedsiębiorczości w ramach projektu pn. Kanadyjski pro-
gram pożyczkowy. 
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za pośrednictwem wyłonionego w konkursie podmiotu krajowego) selekcjono-
wać instytucji/lokalnych operatorów? I czy w finalnym kontekście nie oznacza 
to pierwotnie zapisanego w RPO dokapitalizowania18 funduszy, jednakże z pomi-
nięciem wysokich opłat za zarządzanie środkami publicznymi pobieranych przez 
EFI?

Niniejszy artykuł jest zatem przyczynkiem dyskusji nad akomodacją mo-
delu JEREMIE do warunków lokalnych bezpośrednio przez samorząd regional-
ny. Wydaje się bowiem, że potencjał samorządów – przy woli współpracy JST 
i regionalnych instytucji otoczenia biznesu – pozwoli na wypracowanie własnej 
ścieżki alokacji środków zapisanych w regionalnych programach operacyjnych 
na rzecz budowania systemu wsparcia przedsiębiorczości z wykorzystaniem lo-
kalnych i regionalnych instytucji realizujących swoje misje na terenie działania 
danego samorządu. 

EUROPEAN INITIATIVE JEREMIE

CHOSEN ASPECTS ACCORDING IMMPLEMENTING ONE 

IN WESTPOMMERIANIAN VOIVODSHIP

Summary

This article is a contribution for discussion about accommodation of JEREMIE 
model to local conditions directly by regional authority. It seems, that potential of local 
authority – by good cooperation between local government and business environment 
institutions – allow elaboration their own way of allocation funds recorded in Regional 
Operating Programs in favor of establishing supporting entrepreneurship system, based 
on local and regional institutions, which realize their entrepreneurship missions on the 
local government area. Purpose of the article is putting attention on financial gap pre-
sented by JEREMIE reports and capabilities of liquidation it by utilization by potential 
of local supporting business institutions. 

Translated by Jerzy Ruszała

18 Rozważenia wymaga jedynie forma dokapitalizowania: bezzwrotna czy zwrotna. Jak wspo-
mniano wcześniej, z punktu widzenia funduszy pożyczkowych i poręczeniowych bezzwrotna for-
ma dokapitalizowania jest rozwiązaniem optymalnym, jako kontynuacja zasad wsparcia funduszy 
w poprzednim okresie programowania. Jednakże zdecydowana większość funduszy gotowa jest 
do zmiany zasad gospodarowania na podstawie zwrotnych form dokapitalizowania.
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Wprowadzenie

Z regionem, w którym działa dane przedsiębiorstwo lub inne podmioty i in-
stytucje, wiążą się cele wynikające z misji społecznej, z wpływów politycznych 
i społecznych na poziomie regionalnym, prestiżu w regionie. Z punktu widze-
nia jednostki samorządu terytorialnego (JST) cele wyznaczane przez przedsię-
biorstwa i instytucje są zbieżne, choć pośrednio, z celami, do jakich dąży dana 
jednostka samorządu. Jednostka samorządowa, aby osiągnąć swoje cele, musi 
dysponować odpowiednim zabezpieczeniem finansowym. Tak samo jest w każ-
dej firmie i instytucji – środki finansowe wyznaczają możliwości i zasięg funk-
cjonowania rynkowego, czyli stopień, w jakim można osiągnąć przyjęte cele. 
Oczekiwany efekt jest w tym przypadku inny od typowo finansowego dla przed-
siębiorstw, w wypadku jednostek samorządu terytorialnego ma on charakter spo-
łeczny.

Obecnie system finansowy jednostek samorządu terytorialnego przede 
wszystkim jest zasilany przez funkcjonujące na danym obszarze przedsiębior-
stwa oraz aktywnych zawodowo mieszkańców danej wspólnoty. Im więcej do-
brze prosperujących przedsiębiorstw, charakteryzujących się dobrą kondycją 
finansową oraz im więcej czynnych zawodowo dobrze zarabiających mieszkań-
ców, tym większe możliwości osiągnięcia celów wyznaczonych przez jednostki 
samorządu. To przedsiębiorcy i ich pracownicy płacą podatki dochodowe, a także 
samorządowe podatki lokalne i opłaty. Wpływy z tych tytułów stanowią dochody 
stałe jednostek, które są powiązane z budżetem samorządowym i państwowym. 
Dzięki osiąganym dochodom JST realizują swoje zadania. Bez tej symbiozy nie 



84 Marek Dylewski

można mówić o rozwoju społeczno-gospodarczym. Nie chodzi przy tym tylko 
o sytuacje kryzysowe w przedsiębiorstwach, ale także o działania przyspiesza-
jące rozwój wszystkich sektorów i aktywności danej jednostki samorządu tery-
torialnego.

W artykule skoncentrowano się na narzędziach i kierunkach wsparcia sek-
tora przedsiębiorstw i instytucji przez jednostki samorządu terytorialnego jako 
tych elementach, które – oprócz celów typowo biznesowych – sprzyjają i sty-
mulują rozwój społeczno-gospodarczy w danej wspólnocie. Celem głównym jest 
wskazanie istoty i znaczenia podstawowych instrumentów stymulowania rozwo-
ju będących w rękach samorządu terytorialnego.

1.  Działalność gospodarcza i jej znaczenie dla rozwoju jednostki samorządu 
terytorialnego

Działalność gospodarcza prowadzona przez przedsiębiorstwa może mieć 
charakter globalny, ogólnokrajowy, ponadregionalny, regionalny lub może być 
prowadzona w układzie lokalnym. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa jego 
celem jest maksymalizowanie korzyści właścicieli, a w aspekcie działalności 
– osiągnięcie określonego udziału w rynku. Nie ma znaczenia w tym przypadku, 
na jakim rynku będzie funkcjonowało przedsiębiorstwo. 

Podstawowe cele przedsiębiorstwa działającego na rynku można syntetycz-
nie scharakteryzować jako1:
– cele związane z rynkiem, takie jak wielkość udziału w rynku, dynamika sprze-

daży, ekspansja na nowe rynki,
– cele efektywnościowe, takie jak wielkość zysku, rentowność obrotu, zwrot na 

kapitale własnym,
– cele finansowe, takie jak zdolność kredytowa, płynność finansowa, płynność 

majątku,
– cele socjalne, takie jak zadowolenie pracowników, integracja pracowników 

z celami firmy, rozwój osobowy pracowników,
– cele prestiżowe i związane ze środowiskiem, takie jak niezależność, image 

i prestiż, misja społeczna, wpływy polityczne i społeczne.
Ostatnio widoczne staje się powiązanie działalności przedsiębiorstw z cela-

mi o charakterze ogólnospołecznym i angażowanie się w dążenie do nich. Często 

1 Por. Elementy nauki o przedsiębiorstwie, red. S. Marek, Fundacja na rzecz Uniwersytetu 
Szcze cińskiego, Szczecin 1999, s. 36.
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są to drobne i mało znaczące działania, powodują one jednak, że relacje samo-
rząd–przedsiębiorstwo nie mają już tylko charakteru jednostronnego. Wspól-
ne przedsięwzięcia o charakterze promocyjno-społecznym przyczyniają się do 
umacniania pozycji jednostki samorządu terytorialnego na mapie ponadlokalnej, 
regionalnej i krajowej.

Podstawowe cele funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego za-
warte są w aktach prawnych regulujących ustrój jednostek samorządu terytorial-
nego i ich rozwój. Wynika z nich, a także z praktyki gospodarczej, że nie można 
mówić o perspektywach rozwoju samorządu bez rozwoju przedsiębiorstw. Ina-
czej mówiąc, bez środków na rozwój zarówno samorząd, jak i przedsiębiorstwo 
nie mogą zaspokajać potrzeb odbiorców usług i produktów.

Z punktu widzenia jednostek samorządowych istotne znaczenie ma zarów-
no rozwój gospodarczy, jak i społeczny. Rozwój gospodarczy to długofalowy 
proces przemian dokonujących się w gospodarce. Obejmuje on zarówno zmiany 
rozmiarów kapitału, dochodów i innych wielkości ekonomicznych, charaktery-
zujących się na przykład postępem techniki i technologii, doskonalenie syste-
mu powiązań wewnątrzgospodarczych, jak i powiązania z gospodarką krajową 
i światową. Zmiana struktury gospodarki, zmierzająca do jej unowocześnienia, 
wzrost poziomu efektywności w skali mikro- i makroekonomicznej, pojawienie 
się nowych produktów i doskonalenie jakości już istniejących. Rozwój bez wzro-
stu nie jest możliwy. Rozwój społeczny natomiast to proces przemian społecz-
nych, którego prawidłowy przebieg powoduje na przykład wzbogacenie, zróż-
nicowanie struktur organizacyjnych i kulturowych danej zbiorowości, również 
rozszerzenie możliwości zaspokajania potrzeb indywidualnych oraz stawianie 
przed jednostką różnych celów, zadań, a także poziom jej aktywności i stopień 
orientacji w środowisku2.

Przez rozwój społeczności lokalnej będziemy rozumieć następujące po so-
bie zmiany społeczne, organizacyjne i infrastrukturalne, występujące w sposób 
uporządkowany i utrzymujące się względnie trwale na obszarze będącym pod 
jurysdykcją władzy samorządowej3. Innymi słowy, rozwój lokalny jest zjawi-
skiem jakościowym, nastawionym na wprowadzenie innowacji procesowych, 
strukturalnych, produktowych oraz w zakresie organizacji i zarządzania. Należy 

2 Por. Popularna encyklopedia powszechna, FOGRA, Kraków 1996, t. 15, s. 273 i 274.
3 Pojęcie „rozwój lokalny” nie jest zdefiniowane w literaturze przedmiotu jednoznacznie, por. 

E. Nowińska, Strategia rozwoju gmin na przykładzie gmin przygranicznych, AE, Poznań 1997, 
s. 42; J. Parysek, Gospodarka lokalna w warunkach wolnego rynku i samorządowych struktur 
społecznych, w: Rozwój lokalny i lokalna gospodarka przestrzenna, Poznań 1996, s. 35.
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podkreślić, że rozwój regionalny skupia w sobie oddziaływanie trzech podsta-
wowych sił: władzy publicznej – samorządowej, przedsiębiorców i poszczegól-
nych członków wspólnoty lokalnej. Działania te powinny się uzupełniać w taki 
sposób, aby stworzyć podstawy wspólnej koncepcji, jak również powinny się 
przyczyniać do rozwoju gospodarczego regionu, dobrobytu jego mieszkańców 
oraz zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej na akceptowanym poziomie. 
W wyniku zainicjowanych działań pojawia się koncepcja rozwoju regionu oraz 
kreowana jest polityka regionalna4.

Szczególne miejsce w systemie celów jednostek samorządu terytorialnego 
mają cele społeczne. Aby je osiągnąć, niezbędne są nakłady finansowe w zakresie 
infrastruktury administracyjnej, technicznej, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, 
zabezpieczenia społecznego itp. Analizując praktykę obowiązującą w naszym 
kraju, należy stwierdzić, że możliwości świadczenia usług na rzecz społeczności 
lokalnych nie są jednakowe w jednostkach samorządu terytorialnego. Decydują 
o tym przede wszystkim możliwości finansowe, przy czym należy pamiętać, że 
dążenie do celów związanych z rozwojem gospodarczym i społecznym na pozio-
mie regionalnym jest kosztowne. Jednostki samorządu terytorialnego, chcąc się 
rozwijać, muszą podejmować różnorodne działania, oczywiście w miarę przy-
znanych im kompetencji. Po pierwsze, na pewno powinny kreować, tworzyć 
własne środowisko, realizować różne oryginalne pomysły, po drugie rzetelnie 
gospodarować na własnym terenie. Stwarzać możliwości do rozwoju społecz-
ności lokalnej, a także tych, którzy chcą inwestować i zamieszkiwać na terenie 
danej jednostki samorządu terytorialnego.

2.  Działalność gospodarcza i jej znaczenie dla rozwoju jednostki samorządu 
terytorialnego

Rzeczywiste powiązanie między celami wyznaczonymi przez podmioty 
gospodarcze a celami jednostki samorządu terytorialnego, na której terenie one 
działają, można rozpatrywać w dwóch aspektach. Pierwszy dotyczy bezpośrednio 
działalności podstawowej przedsiębiorstw i wiąże się z przekazywaniem części 
wygenerowanego przez nie dochodu do budżetów samorządów poszczególnych 
szczebli. (Podmioty gospodarcze partycypują w utrzymaniu jednostek samorzą-
du, uiszczając należne podatki i opłaty urzędowe. Dotyczy to jednak tylko tych, 

4 B. Filipiak-Dylewska, Strategia regionu a pozyskiwanie funduszy pomocowych, „Europa 
Regionum ” 2001, Szczecin 2001, s. 167–186.
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które mają siedzibę na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego). Drugi 
natomiast wiąże się z kwestią zatrudnienia w podmiotach gospodarczych. Pra-
cownicy płacą od swoich dochodów podatki, również zasilając budżet jednostki 
samorządu danego szczebla. Wysokość zatrudnienia wpływa na zakres świad-
czeń związanych z pomocą społeczną, którą są objęci między innymi bezrobotni. 
Należy wskazać, że dotyczy to wyłącznie tych zatrudnionych, którzy są zameldo-
wani na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego.

Widać z tego wyraźnie, że każda jednostka samorządu terytorialnego po-
winna kreować rozwój w taki sposób, aby sprzyjać funkcjonowaniu podmiotów 
gospodarczych i instytucji, które lokują swoje siedziby na terenie danej jednostki 
samorządu oraz które zatrudniają jako pracowników mieszkańców danej jed-
nostki samorządu terytorialnego. Szczególnie widoczne jest to w praktyce funk-
cjonowania gmin i powiatów jako jednostek samorządu terytorialnego o zasięgu 
typowo lokalnym. 

Jednostki samorządu terytorialnego stosują wiele mechanizmów wspierają-
cych rozwój lokalny, po pierwsze, aby zapobiec recesji na własnym terenie, a po 
drugie, by wspierać rozwój. Można wśród nich wyróżnić:
− ulgi, odroczenia i umorzenia,
− obniżenie górnych stawek podatków,
− stosowanie zwolnień z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy,
− udzielanie dotacji,
− zwrot części nakładów ponoszonych przez społeczeństwo lokalne na ochronę 
środowiska,

− wspieranie finansowe edukacji ekologicznej.
Pozornie instrumenty te nie mają większego znaczenia dla dobrze prospe-

rujących firm o zasięgu regionalnym czy ponadregionalnym. W rzeczywistości 
jednak tak nie jest. Firmy korzystają z tych instrumentów, gdyż widzą w nich 
szanse i korzyści oraz wsparcie dla swojego rozwoju.

Stosowanie ulg, odroczeń i umorzeń w spłacie wierzytelności to najpopu-
larniejsza forma pomocy i wsparcia udzielanego lokalnym przedsiębiorstwom. 
Jednakże zauważyć można tu pewną uznaniowość, zwłaszcza w przypadku wie-
rzytelności podlegających jurysdykcji ustawy Ordynacja podatkowa, która na-
daje uprawnienia odpowiednio wójtom, burmistrzom, prezydentom, starostom, 
marszałkom. Pozostałe wierzytelności wymagają określenia szczegółowych za-
sad i trybu umarzania oraz ulg w ich spłacie przez organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego. Brak jednolitych zasad wspierania i pomocy kierowa-
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nej do przedsiębiorstw może powodować jej przesuwanie w kierunku podmiotów 
nieefektywnych, niekreujących nowych miejsc pracy oraz tych, które mają nie-
formalne przełożenie na organy decyzyjne jednostki samorządu terytorialnego.

Obniżanie górnych stawek podatków to instrument, który można, przykła-
dowo, stosować wobec wszystkich tych podmiotów, które tworzą nowe miejsca 
pracy i umiejscawiają swoje siedziby na terenie danej jednostki samorządu tery-
torialnego. W praktyce gospodarczej często mamy do czynienia z przemieszcza-
niem się podmiotów gospodarczych pomiędzy jednostkami samorządu terytorial-
nego z uwagi na korzystniejsze opodatkowanie działalności gospodarczej (przy 
czym w większości wypadków chodzi o korzystniejsze naliczanie wysokości po-
datku od nieruchomości). Ten instrument może szczególnie odpowiadać firmom, 
które poszukują metod i form oszczędności kosztów prowadzonej działalności.

W ostatnim czasie jednostki samorządu terytorialnego sięgają po wszelkie 
możliwe rozwiązania wspierające te podmioty gospodarcze, które tworzą nowe 
miejsca pracy. Jednocześnie podejmowane są działania, które mają na celu utrzy-
manie dotychczasowych miejsc pracy. Ten drugi cel zawsze będzie budził kontro-
wersje ze względu na konieczność oceny programu sanacyjnego danego przedsię-
biorstwa pod kątem spodziewanych efektów w zakresie utrzymania miejsc pracy. 
Należy tu jednak podkreślić, że winien to być cel wtórny w stosunku do pro-
wadzonej podstawowej działalności gospodarczej. Pomoc podmiotom nieefek-
tywnym zakłóca tylko mechanizm rynkowy i faktycznie nie jest instrumentem 
kreującym rozwój gospodarczy regionu.

Dotacje celowe udzielane z budżetów samorządowych są rzadszym zjawi-
skiem na rynku, ponieważ zwykle wiążą się z realizacją typowych zadań przy-
pisanych sektorowi publicznemu. Dotacje są przydzielane przede wszystkim 
różnego rodzaju instytucjom wspierającym działalność przedsiębiorstw, a także 
samym przedsiębiorstwom. Dla działalności przedsiębiorstw mogę one mieć cha-
rakter kreatywny, szczególnie dotyczy to środków przeznaczanych na ochronę 
środowiska. Z punktu widzenia działalności firm szczególnie bowiem istotne są 
środki z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej szczebla gminnego, 
powiatowego oraz wojewódzkiego, które można wykorzystać na5

– edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady 
zrównoważonego rozwoju,

5 Wybrany katalog zadań, które mogą być finansowane w ramach dotacji z funduszy ochrony 
środowiska na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, DzU 
nr 62, poz. 627 wraz z późn. zm.
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– wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom,
– wspieranie ekologicznych form transportu,
– inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające 

z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym z  programów ochrony środowi-
ska, 

– opracowywanie i wdrażanie nowych technik i technologii, w szczególności 
dotyczących ograniczania emisji i zużycia wody, a także efektywnego wyko-
rzystywania paliw.

Te formy wspierania działalności przedsiębiorstw są uzależnione od prefe-
rencji i zmian w priorytetach dotyczących działań i programów w zakresie ochro-
ny środowiska. 

Jak już wskazywano, przedstawiony katalog instrumentów nie ma większe-
go znaczenia dla dobrze prosperujących firm, szczególnie o zasięgu regionalnym 
i ponadregionalnym. Umiejętność poruszania się w obszarze wielu instrumentów 
i możliwości wsparcia podstawowej działalności przedsiębiorstwa stawia część 
podmiotów gospodarczych w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do podmio-
tów, które z tego rodzaju wsparcia i pomocy nie korzystają lub nie wiedzą, na 
jakich zasadach z nich korzystać. Ważna jest między innymi umiejętność ob-
serwowania zmian zachodzących w poszczególnych jednostkach samorządu te-
rytorialnego w zakresie realizowanych zadań i wykorzystania pojawiających się 
szans rynkowych, a także zdolność do konkurowania na rynku. Należy stwier-
dzić, że zdolność do konkurowania coraz bardziej będzie zależeć nie tyle od za-
kresu produkcji konkretnych usług, ile od poziomu innowacyjności w dziedzinie 
wykorzystywania rzadkich technologii czy też ich tworzenia6.

Konkurencyjność wymaga dostępu do źródeł finansowania i to w każdej 
postaci – nie tylko klasycznych, jak kredyt, leasing czy obligacje. Ponadto pew-
ni i wiarygodni kontrahenci to też jeden z elementów sukcesu firmy. Obecnie 
jednostki samorządu to dawcy wielu rodzaju usług, w szerokim tego słowa zna-
czeniu, a jednocześnie kapitału, źródeł finansowania, oraz podmioty, które for-
malnie i nieformalnie wspierają przedsiębiorstwa z terenu jednostki samorządu 
terytorialnego. Zwłaszcza nieformalne wsparcie dla przedsiębiorstw rodzimych 
z danego regionu powoduje, że obce podmioty są w dużo gorszej sytuacji kon-
kurencyjnej. Ma to jednak i swoje złe strony, podmioty rodzime są bowiem kon-
kurencyjne tylko na własnym terenie. Obiektywnie narusza to zasady wolnego 

6 A. Szewczuk, Zachowania przedsiębiorstw transportu samochodowego w konkurencyjnym 
otoczeniu, ITS, Szczecin 2001, s. 24.
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rynku i uczciwej konkurencji, a jednocześnie może powodować pogorszenie efek-
tywności funkcjonowania podmiotów ze względu na świadomość dominującej 
pozycji w stosunku do tych spoza terenu jednostki samorządu terytorialnego.

Pomoc i wsparcie jednostek samorządu terytorialnego, jeśli wprost nie po-
prawia efektywności funkcjonowania podmiotów gospodarczych w okresie dłu-
goterminowym, prowadzi do7

– braku zdolności do szybkiego reagowania na zmiany zachodzące na rynku 
i przyswajania sobie nowych idei i technologii,

– niedopasowania w zakresie zmieniających się oczekiwań usługobiorców, wy-
twarzania niezgodnych z nimi produktów i usług,

– braku zdolności do prawidłowego, jasnego przewidywania zmian popytu i po-
daży na rynku oraz identyfikacji tych zmian, które będą wywierać największy 
wpływ na przyszły stan popytu i podaży,

– niezdolności adaptacji do wielokierunkowych zmian rynku,
– nieumiejętnego kreowania nowych idei i tworzenia nowych wartości dla usłu-

gobiorców.
Efekt chybionej pomocy i wsparcia jednostek samorządu terytorialnego 

najczęściej uwidacznia się wtedy, gdy nieefektywne przedsiębiorstwa otrzymują 
pomoc, która w perspektywie długoterminowej nie przynosi spodziewanych ko-
rzyści, przede wszystkim z punktu widzenia jednostki samorządu terytorialnego. 
Bardzo często działania takie przedłużają jedynie agonię firmy.

W ostatnich latach zauważalny jest trend do formalizowania i jednocześ-
nie ograniczania pomocy i wsparcia dla podmiotów gospodarczych i instytucji. 
Został wypracowany zestaw zasad udzielania pomocy publicznej, który wszedł 
do praktyki gospodarczej oraz sektora publicznego w 2000 roku. Od momentu 
wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej działania samorządów jednostek 
terytorialnych są pod szczególnym nadzorem. Pomoc i wsparcie nie mogą za-
kłócać mechanizmu rynkowego i zasady swobodnej konkurencji. Chodzi o za-
pewnienie równego dostępu podmiotów gospodarczych do pomocy publicznej, 
a jednocześnie o reagowanie na wszystkie te negatywne zjawiska, które mogą 
zagrażać uczciwej konkurencji oraz interesowi konsumentów. Wszelka pomoc 
przyznawana państwom członkowskim przez UE lub też polegająca na użyciu 
zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która może zakłócić albo grozi 
zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom czy 

7 Opracowano na podstawie ibidem, s. 25.
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produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z zasadami obowiązującymi na 
rynku wewnętrznym, jeśli wpływa na wymianę handlową między państwami 
członkowskimi. Zgodna z rynkiem wewnętrznym jest8

a) pomoc o charakterze socjalnym przyznawana indywidualnym konsumentom, 
pod warunkiem, że przedsiębiorstwa produkujące nie są dyskryminowane 
z uwagi na miejsce prowadzenia swojej działalności; 

b) pomoc mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywioło-
wymi lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi;

c) pomoc przyznawana podmiotom gospodarczym działającym w niektórych re-
gionach Republiki Federalnej Niemiec (chodzi o obszary dotknięte podziałem 
Niemiec), mająca na celu skompensowanie niekorzystnych skutków gospodar-
czych spowodowanych podziałem. (Pięć lat po wejściu w życie tak zwanego 
traktatu lizbońskiego, Rada, na wniosek Komisji, może przyjąć decyzję uchy-
lającą niniejszą literę).

Za zgodną z rynkiem wewnętrznym może zostać uznana:
a) pomoc przeznaczona na sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu regionów, 

w których poziom życia jest bardzo niski, lub regionów, w których ma miejsce 
niedostateczne zatrudnienie, jak również regionów, o których mowa w arty-
kule 349 traktatu lizbońskiego, z uwzględnieniem ich sytuacji strukturalnej, 
gospodarczej i społecznej;

b) pomoc przeznaczona na wspieranie realizacji ważnych projektów będących 
przedmiotem wspólnego europejskiego zainteresowania lub mająca na celu 
zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce danego państwa członkow-
skiego;

c) pomoc przeznaczona na ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodar-
czych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmieni warunków 
wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem;

d) pomoc przeznaczona na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kultu-
rowego, o ile nie zmieni warunków wymiany handlowej i konkurencji w Unii 
w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem;

e) inne kategorie pomocy, jakie Rada może określić decyzją na wniosek Komi-
sji.

8 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 115/49 
z dnia 9 maja 2008 r.
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Typowe formy pomocy publicznej to w szczególności9:
– dotacje oraz ulgi i zwolnienia podatkowe,
– dokapitalizowanie przedsiębiorców na warunkach korzystniejszych od ofero-

wanych na rynku,
– pożyczki lub kredyty udzielane na warunkach korzystniejszych od oferowa-

nych na rynku,
– poręczenia lub gwarancje udzielane przedsiębiorcom lub za zobowiązania 

przedsiębiorców na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku,
– zaniechanie poboru, odroczenie płatności lub rozłożenie na raty płatności po-

datku bądź zaległości podatkowej oraz umorzenie zaległości podatkowej bądź 
odsetek za zwłokę,

– umorzenie bądź zaniechanie ustalania lub poboru należnych od przedsiębiorcy 
świadczeń pieniężnych, stanowiących środki publiczne w rozumieniu przepi-
sów o finansach publicznych, innych niż podatki, albo odraczanie lub rozkła-
danie na raty płatności takich świadczeń,

– zbycie lub oddanie do korzystania mienia będącego własnością Skarbu Pań-
stwa, państwowych osób prawnych albo jednostek samorządu terytorialnego 
lub ich związków na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku, 
z wyjątkiem zbycia lub oddania do korzystania mienia będącego własnością 
Skarbu Państwa, przejętego w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających 
z udzielonych poręczeń lub gwarancji Skarbu Państwa.

Należy przy tym wskazać, że ogólnie udzielanie pomocy publicznej na wa-
runkach określonych w traktacie dotyczy wszystkich tych przypadków, w których 
równowartość pomocy przekracza 200 tys. euro. Tym samym wszelkie wsparcie 
i pomoc udzielana podmiotom gospodarczym poniżej tej granicznej kwoty może 
być udzielana w dowolnej formie bez przestrzegania ograniczeń, jakie narzuca 
traktat.

W odniesieniu do pojedynczego przedsiębiorstwa pomoc publiczna może 
być udzielona na
– restrukturyzację przedsiębiorstw oraz pomoc doraźną,
– prace badawczo-rozwojowe,
– utrzymanie poziomu zatrudnienia lub utworzenie nowych miejsc pracy 

w przedsiębiorstwach,
– rozwój małych i średnich przedsiębiorców,

9 Ibidem.
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– ochronę środowiska,
– szkolenia na potrzeby określonych przedsiębiorców, bezpośrednio związane 

z rozwojem ich przedsiębiorstw. 
Oczywiście, o ile jest to zgodne z priorytetami Unii Europejskiej w zakresie 

wsparcia sektora przedsiębiorstw.

Podsumowanie

Należy stwierdzić, że coraz częściej działania sektora samorządowego są 
nakierowane na pomoc i wsparcie podmiotów rozwijających się oraz o ugrunto-
wanej pozycji rynkowej. Nieefektywna pomoc jest obecnie traktowana jako mar-
notrawienie publicznych zasobów finansowych. Aby pomoc i wsparcie udzielane 
przez jednostki samorządu terytorialnego spełniały założone cele, w tym przede 
wszystkim sprzyjały rozwojowi danej jednostki samorządu, niezbędne jest wy-
pracowanie metod oceny prognozowanych efektów zakładanej pomocy i wspar-
cia. Zwykle jednostki samorządu bez wsparcia ekspertów zewnętrznych nie są 
w stanie w sposób należyty ocenić zalet i wad udzielanego wsparcia i pomocy. 
Nietrafne decyzje nie rozwiązują problemu, a tylko odsuwają go w czasie oraz za-
kłócają warunki konkurencji na danym rynku lokalnym. Niejednokrotnie pomoc 
udzielana firmom działającym na rynku krajowym przez jednostkę samorządu 
terytorialnego, na której terenie mieści się siedziba danego podmiotu, ujemnie 
wpływa na pozostałe podmioty gospodarcze, które nie mogą liczyć na taką po-
moc ze strony swoich rodzimych jednostek samorządu terytorialnego. 

TOOLS AND DIRECTIONS OF STIMULATING OF THE DEVELOPMENT 
OF ENTERPRISES AND INSTITUTIONS BY LOCAL GOVERNMENT

Summary

The article presents problems (trials) of supporting processes and the help given to 
enterprises by local government. One introduced main areas and directions of the help 
and the support and their aims, in this first of all from the point of view of goals of local 
government. Simultaneously one tried to evidence negative and affirmative aspects of 
the help and the support for enterprises.

Translated by Marek Dylewski
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Wprowadzenie

Samorząd gminny odgrywa służebną rolę wobec społeczności lokalnej. 
Społeczność tę tworzą mieszkańcy, przedsiębiorcy, instytucje otoczenia bizne-
su. Każdy ze wskazanych rodzajów podmiotów jest zainteresowany rozwojem 
przedsiębiorczości. Mieszkańcy postrzegają w rozwoju przedsiębiorczości no-
wych miejsc pracy i wzrostu jakości życia. Przedsiębiorcy oczekują dobrego 
klimatu do rozwoju biznesu, a instytucje biznesu – partnerstwa i wsparcia ze 
strony samorządu lokalnego dla rozwoju inicjatyw, których celem jest wspieranie 
przedsiębiorczości. Dlatego też ważne są rozważania dotyczące działań podej-
mowanych przez gminy w celu wspierania lokalnej przedsiębiorczości. Samorząd 
gminny może podejmować zarówno instytucjonalne, jak i pozainstytucjonalne 
działania, których efektem będzie rozwój przedsiębiorczości.

1.  Czynniki wpływające na wzrost przedsiębiorczości w regionach

Rozważając czynniki wpływające na wzrost gospodarczy, rozwój przed-
siębiorczości i innowacyjność, jednoznacznie można wskazać na jednostki sa-
morządu terytorialnego jako podstawowego kreatora dysponującego instrumen-
tami i narzędziami pobudzającymi aktywność podmiotów. Mimo że samorząd 
terytorialny dysponuje wieloma narzędziami i instrumentami, konieczne jest, by 
w swoich decyzjach uwzględniał czynniki istotne dla rozwoju gospodarczego. 
Przedsiębiorczość jest cechą lub sposobem zachowania się, sprowadza się do go-
towości podejmowania i rozwiązywania w sposób twórczy i nowatorski nowych 
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problemów, wykorzystania szans oraz elastycznego przystosowania się do zmie-
niających się warunków1. Rozpatrując czynniki kształtujące przedsiębiorczość 
i ją hamujące, można wskazać instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy dzia-
łań jednostek samorządu terytorialnego, które będą wspierać lokalną i regionalną 
przedsiębiorczość.

Do czynników wpływających na rozwój przedsiębiorczości zalicza się: ła-
twość tworzenia nowych przedsiębiorstw, tanią i wysoko wykształconą siłę ro-
boczą, łatwy dostęp do wiedzy, dostępność komunikacyjną, przejrzysty system 
podatkowy, możliwość otrzymania korzystnej ceny na pieniądz, dostępność fi-
nansowania zewnętrznego, dostęp do nowych technologii, tanie nośniki energii, 
stabilną sytuację polityczną. Jednocześnie czynnikami hamującymi są: wysoka 
cena na pieniądz, brak stabilnej polityki wobec przedsiębiorców, wysokie koszty 
pracy, niestabilność przepisów dotyczących zatrudnienia, korupcja, niekorzyst-
ne przepisy podatkowe, niski poziom infrastruktury techniczno-ekonomicznej, 
długi okres zwrotu z inwestycji, brak planów przestrzennego zagospodarowa-
nia2. Wskazane czynniki mogą być wzmocnione polityką władz samorządowych, 
a także zostać osłabione działaniami organów publicznych. Głównie chodzi tutaj 
o założenia polityki władz samorządowych, jej realizację, elastyczność działania, 
postrzeganie problemów i na tym tle kreowanie nowych rozwiązań. Te cechy 
wskazują na kreatywność organów władz samorządowych. 

2. Działania instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego

Zwłaszcza w obliczu kryzysu celowe jest podjęcie działań instytucjonalnych 
na rzecz wspierania przedsiębiorczości przez jednostki samorządu terytorialne-
go, a zwłaszcza gminy. Do działań instytucjonalnych, które może podjąć samo-
rząd, należy zaliczyć3:
− stworzenie jasnego, prostego i czytelnego dla przedsiębiorców i inwestorów 

systemu pobierania danin publicznych (w granicach określonych przez pra-
wo),

− posiadanie aktualnego dokumentu „planu zagospodarowania przestrzennego”, 
który jest podstawą do podejmowania działań inwestycyjnych,

1 B. Stańda, B. Wierzbowska, Bądź przedsiębiorczy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2004, s. 9.

2 Z. Makieła, Przedsiębiorczość regionalna, Difin, Warszawa 2008, s. 11.
3 B. Filipiak, J. Ruszała, Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty, Difin, 

Warszawa 2009, s. 99.
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− wypracowanie polityki wobec inwestorów i przedsiębiorców, która mogłaby 
zostać ujęta jako część strategii jednostki samorządu terytorialnego,

− udzielenie wsparcia dla działań powiatowych urzędów pracy oraz wojewódz-
kiego urzędu pracy (chodzi tu o inicjatywy, które pozwolą na odpowiednie 
do oczekiwań przedsiębiorców kształtowanie rynku kadr poprzez szkolenia, 
kursy czy aktywizację bezrobotnych),

− współpracę ze szkolnictwem średnim i wyższym w zakresie kształcenia kadr 
dla gospodarki, która pozwoli na ich kształcenie ukierunkowane na zapotrze-
bowanie ze strony przedsiębiorców, uruchomienie cyklu szkoleń pozwalają-
cych na podwyższenie kwalifikacji czy też ich zmianę,

− działania podejmowane na rzecz udrożnienia ważnych arterii komunikacyj-
nych, tworzenie nowych połączeń komunikacyjnych (dróg), co oznacza zarów-
no podjęcie działań planistycznych, inwestycyjnych, jak i wdrożenie rozwią-
zań systemu logistyki miejskiej w jednostkach samorządu terytorialnego,

− wprowadzenie jasnego systemu dotyczącego udzielania pomocy publicznej,
− odbiurokratyzowanie procedur, wprowadzenie nowoczesnych systemów ob-

sługi interesanta opartych na e-urzędzie oraz dbałość o przestrzeganie kodek-
su etycznego.

Jasny, prosty i czytelny dla przedsiębiorców i inwestorów system pobierania 
danin publicznych (w granicach określonych przez prawo) powinien być opraco-
wywany w formie informatorów powszechnie dostępnych w formie papierowej 
(broszury), jak również w formie elektronicznej (w Internecie). Jest to niezwykle 
ważne, gdyż przedsiębiorcy nie zawsze mogą dotrzeć do odpowiednich przepisów 
prawa w formie ustaw czy rozporządzeń. Jeszcze trudniej jest dotrzeć przedsię-
biorcy do aktów prawa miejscowego, zwłaszcza dotyczących postanowień odno-
szących się do danin publicznych. W informatorze byłyby wyjaśnione zawiłości 
prawne w sposób komunikatywny dla przedsiębiorców i lokalnej społeczności. 
Ponadto w informatorze mogłyby się znaleźć przykłady, jak bezpiecznie stoso-
wać prawo podatkowe.

Posiadanie aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego jest podsta-
wą do bezpiecznego funkcjonowania na danym terytorium, gwarantuje również 
możliwość rozwoju inwestycji podejmowanych przez przedsiębiorców. Jest to 
jednak duży wydatek dla jednostek samorządu terytorialnego i tym samym od-
wlekany w czasie. Często sami obywatele blokują uchwalenie tego dokumentu, 
wnosząc odwołania i skargi do jego zawartości. Konieczność uchwalenia planu 
przestrzennego zagospodarowania jest ważnym elementem funkcjonowania jed-
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nostki samorządu terytorialnego, która nie powinna go traktować jako zbędny 
wydatek. 

Wypracowanie polityki wobec inwestorów i przedsiębiorców powinno 
uwzględniać w szczególności następujące elementy: politykę pozyskiwania in-
westorów, politykę gospodarowania gruntami (sprzedaż, wieczyste użytkowanie, 
dzierżawa, leasing), sporządzenie wykazu gruntów do sprzedaży, pozostających 
czasowo w wieczystym użytkowaniu czy też dzierżawionych; wypracowanie za-
sad gospodarowania zasobami, a zwłaszcza polityki cenowej, opracowanie in-
formacji dotyczącej dostępnych usług komunalnych dla przedsiębiorców, wska-
zanie na kierunki wspierania przedsiębiorczości oraz opracowanie listy branż 
i działalności preferowanych, wskazanie na zasady gospodarczego wykorzysta-
nia środowiska naturalnego (ochrona środowiska i gospodarka odpadami prze-
mysłowymi).

Współpraca i realizacja inicjatyw organów różnych szczebli samorządo-
wych, a zwłaszcza instytucji i komórek odpowiedzialnych za sprawy bezrobocia 
i stymulowania rozwoju miejsc pracy, może się przejawiać w pozyskiwaniu środ-
ków z programu operacyjnego Kapitał ludzki. Działania w nim przewidziane są 
skierowane na odpowiednie do oczekiwań przedsiębiorców kształtowanie rynku 
kadr przez szkolenia, kursy czy aktywizację bezrobotnych. Z jednej strony cho-
dzi o aktywizację w pozyskiwaniu środków Unii Europejskiej z programu Kapi-
tał ludzki na rozwój zasobów, a z drugiej – na działania pobudzające aktywność 
osób i przedsiębiorców w wykorzystaniu dostępnych środków, współdziałanie 
w kreowaniu projektów i programów służących przekształceniom strukturalnym 
na lokalnym lub regionalnym rynku pracy. Ponadto ważne jest działanie zmierza-
jące do uszczelnienia systemu, gdyż środki publiczne zainwestowane w kapitał 
ludzki powinny być alokowane w lokalne i regionalne przedsiębiorstwa. Na tym 
tle należy zaakcentować rolę współpracy samorządu i lokalnych przedsiębiorców 
ze szkolnictwem średnim i wyższym, wykorzystanie potencjału tych instytucji 
do przeprowadzenia zmian strukturalnych, uruchomienie cyklu szkoleń pozwa-
lających na podwyższenie kwalifikacji czy też tworzenie lokalnej bazy informa-
cyjnej o potrzebach przedsiębiorców w zakresie kadr, do której dostęp mieliby 
zarówno przedsiębiorcy, placówki szkolne i szkoły wyższe, jak i przedstawiciele 
samorządów4.

4 Ibidem, s. 100.
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Podjęcie działań na rzecz udrożnienia ważnych arterii komunikacyjnych, 
tworzenie nowych połączeń komunikacyjnych (dróg) jest często związane z pla-
nowaniem wydatków inwestycyjnych i ich realizacją. To działanie wymaga 
znacznych nakładów pozyskiwanych z budżetu oraz wsparcia zewnętrznego (na 
przykład UE). Należy jednak pamiętać, że zmiany w stanie i jakości infrastruktu-
ry są czynnikiem pobudzającym rozwój. Tam, gdzie nie ma dobrej sieci dróg, nie 
inwestują przedsiębiorcy, którym chodzi o szybkość przemieszczania towarów 
i ładunków. 

Nowoczesne systemy logistyczne mogą wspomóc dotychczas stosowane 
rozwiązania komunikacyjne, rozładowując korki, udrażniając arterie komunika-
cyjne, tworząc bezkolizyjne rozwiązania dla użytkowników dróg. Takie przed-
sięwzięcia powinny być jednak wspierane przez samorząd, który może tworzyć 
lokalne oraz regionalne plany rozwoju infrastruktury drogowej oraz skrupulatnie 
je realizować. Ważnym elementem jest włączenie różnych środowisk i uzyskanie 
wsparcia dla tej inicjatywy (lokalny biznes, ekolodzy, lokalna społeczność itp.), 
powinna temu towarzyszyć chęć stworzenia jak najkorzystniejszych rozwiązań 
dla wszystkich potencjalnych użytkowników. 

Wprowadzenie jasnego systemu dotyczącego udzielania pomocy publicznej 
w postaci programów pomocy publicznej to kolejny czynnik pobudzający przed-
siębiorczość. Jest to niezwykle trudne zadanie, stąd należy wskazać, co przez to 
pojęcie należy rozumieć i jakie są ograniczenia stosowania takiej pomocy. 

Pomocą publiczną jest transfer zasobów przypisywanych władzy publicznej, 
o ile spełnione są łącznie następujące warunki:
− transfer ten skutkuje przysporzeniem korzyści na rzecz określonego podmiotu, 

na warunkach korzystniejszych niż rynkowe,
− transfer ten jest selektywny – uprzywilejowuje określone podmioty lub wy-

twarzanie określonych dóbr,
− w efekcie transferu występuje lub może wystąpić zakłócenie konkurencji,
− transfer ten wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowski-

mi.
Obowiązujące prawo reguluje w szczególności:

− dopuszczalność pomocy, czyli przypadki, w których należy uznać jej udziele-
nie za dozwolone,

− postępowanie w sprawie przygotowania do notyfikacji projektów programów 
pomocowych, projektów pomocy indywidualnej oraz projektów indywidual-
nych na restrukturyzację,
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− zasady współpracy prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
z podmiotami opracowującymi programy pomocowe, podmiotami udzielają-
cymi pomocy, podmiotami ubiegającymi się o pomoc oraz beneficjentami po-
mocy publicznej,

− zasady reprezentowania Rzeczypospolitej Polskiej przed Trybunałem Spra-
wiedliwości i sądami pierwszej instancji w sprawach z zakresu pomocy pub-
licznej, 

− zasady kontaktowania się Komisji Europejskiej z podmiotami udzielającymi 
pomocy publicznej i jej beneficjentami,

− zasady i tryb zwrotu pomocy publicznej,
− zasady monitorowania pomocy publicznej.

Te wskazania powinny być brane przy tworzeniu systemu udzielania pomo-
cy publicznej przedsiębiorcom przez daną jednostkę samorządu terytorialnego.

Transfer zasobów, poza najprostszą formą, jaką jest bezzwrotne przekazanie 
danemu podmiotowi środków pochodzących z budżetu jednostki samorządu te-
rytorialnego, może przybrać również inne formy, a w szczególności5:
− obniżenie obciążeń podatkowych i parafiskalnych (ulga podatkowa, umorze-

nie lub odroczenie płatności podatku bądź innej daniny publicznej),
− przeniesienie własności składników majątkowych (na przykład przez sprzedaż 

lub wniesienie aportem do spółki) lub oddanie takich składników majątko-
wych w użytkowanie (na przykład poprzez zawarcie umowy dzierżawy albo 
najmu),

− udzielenie pożyczki lub innej formy finansowania zwrotnego,
− udzielenie gwarancji lub poręczenia (na przykład gwarancje Skarbu Państwa),
− objęcie akcji/udziałów w spółce prawa handlowego.

Wskazane transfery stanowią podstawę do budowy właściwych instrumen-
tów pomocy publicznej. Należą do nich6: 
1. Granty i zwolnienia podatkowe – całość pomocy przyznawana jest przed-

siębiorcy. W pierwszej grupie są granty, które są przyznawane bezpośrednio 
z budżetu państwa. Do drugiej zalicza się pomoc przyznawaną poprzez sy-
stem podatkowy lub system ubezpieczeń społecznych.

5 Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007–2013, Ministerstwo Rozwoju Regional-
nego, Warszawa 2008, s. 9.

6 B. Filipiak, Pomoc publiczna jako determinanta rozwoju lokalnego, Zeszyty Naukowe Uni-
wersytetu Szczecińskiego nr 437, Szczecin 2006, s. 25–40.
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2. Miękkie pożyczki i odroczenia podatkowe – pomoc stanowią odsetki, których 
nie uiści przedsiębiorca.

3. Zaangażowanie kapitałowe w postaci nabywania udziałów w określonym 
przedsięwzięciu.

4. Gwarancje – udzielone poręczenie przez organ publiczny przedsiębiorcy, 
w którym organ publiczny zobowiązuje się spłacić kredyt za przedsiębiorcę 
w sytuacji, kiedy zobowiązanie nie zostanie spłacone. Jest to istotna forma 
pomocy, stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności. 

Pomocy publicznej nie można stosować wybiórczo, musi być skierowana do 
wszystkich podmiotów i dostępna na tych samych warunkach. Ponadto pomoc 
publiczna jest udzielana selektywnie lub ze środków publicznych i jest związana 
z przysporzeniem przedsiębiorcy korzyści ekonomicznej na warunkach korzyst-
niejszych od oferowanych na rynku. O szczegółowych zasadach należy pamiętać, 
tworząc programy pomocy. O nich również muszą pamiętać przedsiębiorcy, ko-
rzystając z pomocy publicznej7.

Udzielając pomocy publicznej, organy samorządu terytorialnego zawsze 
kierować się muszą uzasadnionym ważnym interesem podatnika lub intere-
sem publicznym. Należy nadmienić, że te pojęcia nie zostały zdefiniowane, ale 
w orzecznictwie interesem publicznym jest pewna potrzeba (dobro), której za-
spokojenie powinno służyć zbiorowości lokalnej lub całemu społeczeństwu, na-
tomiast ważny interes podatnika to sytuacja wyjątkowa, powstała z powodów 
nadzwyczajnych i losowych, powodująca brak możliwości uregulowania przez 
przedsiębiorcę zobowiązań na zasadach ogólnych.

Jak z tego wynika, polityka pomocy publicznej powinna być jednolicie sto-
sowana do wszystkich podmiotów, wymaga również opracowania projektów pro-
gramów pomocowych, które podlegają akceptacji Urzędu Ochrony Kon sumentów 
i Konkurencji (UOKiK) oraz wymagają decyzji Komisji Europejskiej w zakresie 
ich stosowania. Takie działania zasadzają się nie tylko na gruntownym przygo-
towaniu i wiedzy, ale dają podstawę do tworzenia relacji partnerskich i inwe-
storskich. Należy zaznaczyć, że najczęściej samorządy wykorzystują ten instru-
ment do pozyskania inwestorów (poprzez udzielenie im ulg inwestycyjnych), jak 

7 Istnieją inne zasady pomocy publicznej. Szerzej B. Filipiak, Drugi i trzeci sektor w realizacji 
zadań publicznych. Wybrane problemy teorii i praktyki, WSIE, Szczecin 2004, rozdz. 3.
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również w celu aktywizacji rynku pracy (powiązanie ulg z zatrudnieniem osób 
zamieszkujących daną jednostkę samorządu terytorialnego)8. 

Nie bez znaczenia dla rozwoju przedsiębiorczości jest odbiurokratyzowanie 
procedur, wprowadzenie nowoczesnych systemów obsługi interesanta opartych 
na e-urzędzie oraz dbałość o przestrzeganie kodeksu etycznego. Oznacza to, że 
funkcjonowanie urzędów administracji publicznej również wymaga wielu fun-
damentalnych zmian w dziedzinie zarządzania i obsługi klienta. Coraz częściej 
administracja publiczna w Polsce wykorzystuje w celu podwyższania jakości 
swoich usług koncepcje stosowane w krajach o wysoko rozwiniętej demokracji. 
Do wskazanych koncepcji należą: New Public Management (NPM), New Pub-
lic Administration (NPA), ISO 9000:2000, Model EFQM (European Founda-
tion for Quality Management), Model CAF (Common Assessment Framework), 
e-Government. Podejmowane są również działania zmierzające do uruchomienia 
sprawnego i efektywnego aparatu administracji publicznej. Znaczące dla wska-
zanych koncepcji jest wprowadzenie koncepcji e-urzędu, co pozwala na obsługę 
klientów za pośrednictwem urządzeń elektronicznych. Dla klienta i urzędnika 
oznacza to oszczędność czasu, szybkość obsługi oraz możliwość szybkiego pozys-
kania informacji o zaawansowaniu realizacji sprawy. Oprócz tych zmian, ważne 
staje się odpowiednie wyposażenie urzędu w sprzęt elektroniczny, komputero-
wy oraz oprogramowanie. Elementem niezbędnym jest serwis, który podwyż-
szy sprawność działania oraz szkolenia „branżowe” dla urzędników w zakresie 
wykorzystania nowoczesnych programów i platform internetowych. Wsparcie 
działań edukacyjno-szkoleniowych wiąże się z koniecznością dokonania zmian 
ustawowych, w których wskazano by kierunki doskonalenia zawodowego urzęd-
ników samorządowych i centralnych (tak zwanej  służby cywilnej)9.

3. Działania pozainstytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego

Dla rozwoju przedsiębiorczości znaczenie ma podjęcie przez samorząd lo-
kalny działań pozainstytucjonalnych. Wśród tego typu rozwiązań należałoby wy-
mienić w szczególności10:

8 B. Filipiak, Programy wspierania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości – stadium przypadku, 
w: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. D. Strahl, Prace Naukowe AE we 
Wrocławiu nr 1161, Wrocław 2007, s. 434–443.

9 B. Filipiak, J. Ruszała, op.cit., s. 103.
10 Ibidem, s. 104.
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− Lobbing wśród instytucji finansowych, działania na rzecz tworzenia przed-
stawicielstw instytucji finansowych, na przykład punktów informacyjnych, 
konsultacyjnych, małych oddziałów. Te działania mogą wpłynąć na ułatwienia 
w pozyskaniu kapitału przez przedsiębiorców czy też wymaganego przez po-
tencjalnego dawcę kapitału zabezpieczenia. Tworzenie klubów politycznych, 
których zadaniem jest prowadzenie negocjacji politycznych, wypracowywanie 
wspólnych rozwiązań mających na celu nie tylko zapewnienie stabilności poli-
tycznej (tak ważnej dla rozwoju przedsiębiorczości), ale również wspólne wy-
pracowywanie kreatywnych rozwiązań dla rozwoju przedsiębiorczości, które 
mogłyby stanowić podstawę uchwał organów władz samorządowych.

− Prowadzenie lobbingu w administracji rządowej, sejmie i senacie na rzecz 
zmian niekorzystnego prawa dla przedsiębiorców (podatkowego, polityki za-
trudnienia).

− Prowadzenie lobbingu w ramach centralnych inwestycji infrastrukturalnych, 
korzystnych dla rozwoju lokalnej i regionalnej przedsiębiorczości, które zloka-
lizowane byłyby w całości lub w części na terenie danej jednostki samorządu 
terytorialnego, a które gwarantowałyby dostęp do nich lokalnych i regional-
nych przedsiębiorców.

Rozwój lokalnej przedsiębiorczości jest jednym z kluczowych czynników 
przyczyniających się do lokalnego wzrostu gospodarczego i bogacenia społe-
czeństw. Dlatego też samorząd terytorialny, zwłaszcza gminny, musi wykształcić 
nie tylko umiejętności kreowania i realizacji dobrych strategii rozwojowych, ale 
przede wszystkim:
– współpracy i współdziałania z przedsiębiorcami, w celu opracowania progra-

mów wsparcia dla rozwoju przedsiębiorczości;
– współdziałania z wyspecjalizowanymi instytucjami otoczenia biznesu, w celu 

wsparcia lokalnego biznesu;
– wpisania się w rządowe programy wspierania lokalnych inicjatyw gospodar-

czych (zwłaszcza bazujących na wykorzystaniu środków Unii Europejskiej 
w obszarach innowacyjności, kapitału ludzkiego, wykorzystania nowych tech-
nologii, zrównoważonego rozwoju);

– współdziałania z innymi samorządami terytorialnymi (kooperacja pozioma 
i pionowa), w celu łączenia sił i kreowania biegunów wzrostu;

– szerszego wykorzystania instrumentów wspierania przedsiębiorczości dozwo-
lonych prawem dla jednostek samorządu terytorialnego, zwłaszcza kreowania 
na tej bazie współpracy z instytucjami otoczenia biznesu.
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Podsumowanie

Rozwój lokalnej przedsiębiorczości staje się wyzwaniem dla organów wła-
dzy lokalnej, by dostrzegać nie tylko problemy socjalne, ale również wspierać 
sferę gospodarczą, bo właśnie ona przyczynia się do szybkiego rozwiązywania 
problemów społecznych. Przedsiębiorczość jest siłą rozwoju lokalnego, a podej-
mując decyzje o jej wsparciu, tworzy się skuteczne strategie i umacnia lokalną 
przedsiębiorczość.

Podsumowując, należy stwierdzić, że gmina jest szczególnym podmiotem 
kreującym rozwój. Dzisiaj wiadomo, że bez samorządu gminnego społeczeń-
stwo nie osiągnie wyższego poziomu życia. Gminy, stymulując rozwój lokalnej 
przedsiębiorczości, interweniują w lokalny rynek, angażują instytucje finansowe 
w procesy finansowo-kapitałowego wsparcia przedsiębiorczości, kreują nowo-
czesne inicjatywy pozwalające rozwijać się biznesowi.

Rozpatrując zarówno rozwiązania teoretyczne, jak i obserwując praktykę, 
należy stwierdzić, że liczne grono jest przeciwne interwencji władz samorządo-
wych, jednocześnie społeczeństwo domaga się interwencji i wsparcia, zwłaszcza 
w dobie kryzysu, gdy wszystkie wysiłki są skierowane na jego przezwyciężenie.

INSTITUTIONAL AND EXTRA INSTITUTIONAL ACTIVITIES 
OF THE LOCAL GOVERNMENT IN THE INTEREST

OF SUPPORTING OF THE LOCAL ENTERPRISE

Summary

The article presents directions of the activity of the local government for the pur-
pose of supporting of the enterprise. The author talked over both possibilities of the utili-
zation of first-hand tools , as and indirect. One evidenced the extra institutional support 
of the enterprise.

Translated by Beata Filipiak
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Wprowadzenie

Zadaniem władz lokalnych jest koordynacja działalności wszystkich pod-
miotów gospodarujących tak, by była ona korzystna dla całego lokalnego syste-
mu społeczno-gospodarczego. Wraz ze wzrostem samodzielności podmiotów 
gospodarczych, a jednocześnie ograniczeniami ekologicznymi i przestrzennymi 
rozwoju układów lokalnych wzrasta potrzeba, a nawet konieczność regulowania 
zachowań przestrzennych oraz łagodzenia i zażegnywania konfliktów, do któ-
rych dochodzi między tymi podmiotami gospodarczymi1. Wykonanie tych za-
dań przez organy samorządu lokalnego należy zaliczyć do działań określanych 
mianem stymulowania lokalnego rozwoju gospodarczego. W kontekście tego 
niezbędne wydaje się przywołanie teoretycznych i pragmatycznych przesłanek 
stymulowania rozwoju gospodarczego przez samorząd gminny oraz wskazanie 
możliwości i instrumentów oddziaływania na lokalną sferę gospodarczą. Celem 
artykułu będzie zatem podkreślenie znaczenia gminnych instrumentów finanso-
wych w rozwoju lokalnym oraz przedstawienie ich praktycznego zastosowania 
w mieście Szczecin.

1 M. Ziółkowski, Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym, w: Nowe 
zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, SGH, Warszawa 
2005, s. 93.
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1.  Oddziaływanie samorządu lokalnego na tworzenie warunków do rozwoju 
gospodarczego

Rolą władz lokalnych, jako animatora procesów rozwojowych, jest stworze-
nie warunków do stabilnego, harmonijnego i dynamicznego rozwoju gospodarcze-
go danej jednostki terytorialnej2, przy wykorzystaniu wszystkich tych zasobów, 
uwarunkowań, możliwości i szans wynikających z otoczenia, które mogą jemu 
służyć. Samorząd gminny jest zatem elementem sterującym procesami lokalnego 
rozwoju gospodarczego. Jego działania nie powinny ograniczać się wyłącznie do 
sfery regulacji, lecz również wpływać na sferę realną, zwłaszcza przez racjonal-
ne zagospodarowanie przestrzeni, ochronę zasobów środowiska przyrodniczego 
i dziedzictwa kulturowego.

Wytyczone w ramach lokalnej polityki gospodarczej cele możliwe są do 
osiągnięcia przy zastosowaniu szerokiego pakietu instrumentów oddziałujących 
na sferę ekonomiczną3. Pojawia się jednak problem wyznaczenia instrumentów 
kształtujących korzystne warunki do rozwoju i promowania lokalnej przedsię-
biorczości. Dokonanie trafnego wyboru instrumentarium oddziaływania wymaga 
rozpoznania bardzo złożonych uwarunkowań społeczno-gospodarczych w ujęciu 
lokalnym, regionalnym, a nawet globalnym. Prezentowane w opracowaniu zesta-
wienie zostało oparte na modelowym rozróżnieniu instrumentów ekonomicznych 
na dochodowe (głównie fiskalne) i wydatkowe (głównie wydatki budżetowe). Do 
podstawowych grup instrumentów polityki dochodowej samorządu lokalnego 
należy zaliczyć w szczególności:
- instrumenty polityki fiskalnej (na przykład wprowadzanie stawek podatko-

wych niższych od ustawowych, zwolnień oraz ulg w podatkach i opłatach lo-
kalnych),

- instrumenty związane ze zbyciem lub oddaniem do użytkowania składników 
mienia (na przykład wpływy ze sprzedaży, najmu, dzierżawy gruntów, lokali 
i nieruchomości),

2 J. Kot, Rozwój lokalny – jego istota, cele i czynniki, w: Ekonomiczne i środowiskowe aspekty 
zarządzania rozwojem miast i regionów, red. T. Markowski, D. Stawasz, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Łódzkiego, Łódź 2001, s. 159.

3 Por. A. Sztando, Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodar-
czych, „Samorząd Terytorialny” 1999, nr 7–8, s. 79–108 oraz idem, Kryteria interwencjonizmu 
lokalnego na przykładzie wybranych gmin, w: Przedsiębiorczość i innowacyjność jako czynnik 
rozwoju regionalnego i lokalnego, red. W. Kosiedowski, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, 
Włocławek 2002, s. 210.
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- instrumenty polityki cenowej (ceny – opłaty za korzystanie z urządzeń infra-
struktury technicznej, na przykład za wodę i ścieki, centralne ogrzewanie, ko-
rzystanie z wysypisk śmieci),

- instrumenty związane z gospodarczym kształtowaniem środowiska i kary 
z tytułu zanieczyszczenia środowiska.

Wśród instrumentów polityki wydatkowej wymienić natomiast należy: 
- instrumenty związane z wydatkami w zakresie bezpośredniej pomocy finan-

sowej (poręczenia kredytowe, pożyczki, dokapitalizowanie przedsiębiorców 
na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku w ramach pomocy 
publicznej),

- instrumenty związane z wydatkami na wsparcie instytucji rozwoju gospo-
darczego (wydatki związane z działalnością inkubatorów przedsiębiorczości, 
agencji rozwoju lokalnego, parków technologicznych, instytucji doradczych 
i szkoleniowych),

- instrumenty związane z wydatkami na cele informacyjno-promocyjne,
- instrumenty związane z wydatkami inwestycyjnymi (wydatki na budowę 

i utrzymanie dróg, sieci wodociągowych, oczyszczalni ścieków, infrastruktu-
ry energetycznej, infrastruktury służącej celom społecznym, jak na przykład 
szkolnictwo, ochrona zdrowia).

Stosowanie wymienionego instrumentarium związane jest z tworzeniem 
takich preferencji finansowych dla przedsiębiorców, które skutkują uszczuple-
niem wpływów do budżetu samorządowego lub bezpośrednim wydatkowaniem 
środków publicznych. Instrumenty o charakterze powszechnym kierowane są 
do wszystkich podmiotów gospodarczych funkcjonujących na danym obszarze 
lokalnym (w gminie)4. Instrumenty z zakresu pomocy publicznej natomiast, po-
przez przysporzenie korzyści finansowych wyselekcjonowanym przedsiębior-
com, tworzą dla nich przywileje, których nie uzyskują pozostałe podmioty dzia-
łające na rynku. 

2.  Zakres dotychczasowych rozwiązań w stymulowaniu rozwoju gospodar-
czego w mieście Szczecin

Polityka stymulowania rozwoju gospodarczego miasta Szczecin oparta była 
dotychczas na instrumentach realizacyjnych opisanych w Strategii rozwoju mia-

4 Por. T. Wołowiec, Finansowe instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez gminy, „Stu-
dia Regionalne i Lokalne” 2005, nr 1 (19), s. 65–66. 
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sta Szczecina, a w szczególności w dokumencie Polityka wspierania rozwoju go-
spodarczego. W tym ostatnim założono, że będą wykorzystywane instrumenty 
w ramach konkretnych programów, głównie w sferach: tworzenia infrastruktury 
gospodarczej, współdziałania ze środowiskami naukowymi i gospodarczymi, 
wspierania sektora małych i średnich przedsiębiorstw, tworzenia mechanizmów 
finansowych stymulujących rozwój przedsiębiorczości i przeciwdziałającym 
bezrobociu. 

Główne inicjatywy podejmowane przez miasto Szczecin na rzecz pobudza-
nia rozwoju gospodarczego w latach 2001–2007 polegały na tworzeniu sprzyjają-
cych warunków do powstawania oraz funkcjonowania przedsiębiorstw i opierały 
się przede wszystkim na wykorzystaniu:
- instrumentów z zakresu polityki fiskalnej oraz polityki opłat,
- instrumentów dotyczących powoływania podmiotów specjalnego przeznacze-

nia – instytucji otoczenia biznesu,
- instrumentów wspierających działalność konsultacyjno-informacyjną,
- inicjatyw w zakresie integracji ze środowiskiem gospodarczym.

W analizowanym okresie, w ramach polityki fiskalnej oraz polityki opłat, 
wprowadzono zasadę stabilizacji dotyczącą głównie stawek podatków lokalnych 
(od nieruchomości i środków transportowych) oraz opłat czynszowych. Podjęto 
również wiele przedsięwzięć dotyczących zwolnień w obciążeniach fiskalnych 
(wprowadzono tak zwane programy pomocowe). Niestety, uruchomione w tym 
czasie systemy programów pomocy publicznej dla przedsiębiorców należy ocenić 
negatywnie – nie zawsze bowiem pełniły one swoją funkcję. Przykładowo, do 
2004 roku barierą dla przedsiębiorców były wysokie wymagania co do kosztów 
inwestycji warunkującej otrzymanie zwolnienia, a po 2004 roku bariery formal-
noprawne, związane z wymogiem notyfikacji programów przez Komisję Euro-
pejską, co trwało nawet kilkanaście miesięcy.

Instrumenty związane z powoływaniem podmiotów specjalnego przezna-
czenia dotyczą instytucji otoczenia biznesu, których celem działalności jest 
wsparcie szkoleniowe, doradcze, finansowe, poręczeniowe, pożyczkowe. Do 
pomyślnie przeprowadzonych inicjatyw władz miasta Szczecina w tym zakre-
sie niewątpliwie należy zaliczyć utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego, 
Funduszu Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina, stworzenie 
spółki Szczeciński Fundusz Pożyczkowy. Trzeba jednak zaznaczyć, że wspiera-
nie działalności instytucji finansowych przez miasto ulegało w ostatnim czasie 
znacznemu zmniejszeniu. 
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W obszarze działań dotyczących wspierania działalności konsultacyjno-in-
formacyjnej podjęto działania polegające na finansowaniu bądź dofinansowaniu 
inicjatyw w zakresie udzielania porad i informacji na temat tworzenia oraz pro-
wadzenia działalności gospodarczej. Niewątpliwym sukcesem było utworzenie 
w strukturach urzędu Centrum Obsługi Przedsiębiorców, jako jednego z pierw-
szych w Polsce (stało się to dużym ułatwieniem przy zakładaniu firm na szcze-
cińskim rynku). Na uwagę zasługuje jednak zbyt mała liczba podjętych przedsię-
wzięć oraz skromna wartość ich dofinansowania. 

W ramach stosowania instrumentów dotyczących integracji ze środowiskiem 
gospodarczym zorganizowano spotkania z przedsiębiorcami, a także współorga-
nizowano i współfinansowano konferencje oraz targi. Ponadto ustanowiono na-
grody dla środowisk gospodarczych. Negatywnie natomiast należy ocenić brak 
pomocy ze strony miasta w zakresie wsparcia i promocji sektora MSP na rynkach 
krajowych i zagranicznych oraz brak inicjatyw dotyczących współpracy gospo-
darczej tego sektora z firmami zagranicznymi. 

Należy stwierdzić, że w analizowanym okresie władze lokalne Szczecina 
z wielką ostrożnością stosowały instrumenty polityki gospodarczej, co spowo-
dowało, że umiarkowanie oddziaływały one na lokalną sferę gospodarczą. Ska-
la zastosowanych w Szczecinie instrumentów polityki budżetowej (zwłaszcza 
wydatkowej) również była wąska, konieczne byłoby zdecydowane zwiększenie 
nakładów finansowych, w tym inwestycyjnych. Sytuację tę można tłumaczyć 
niekorzystną relacją między niskimi dochodami a wysokimi wydatkami w bud-
żecie lokalnym, między niskimi dochodami i  wysokimi wydatkami na cele spo-
łeczne. 

3.  Potencjalne instrumentarium i wytyczne do jego stosowania w perspekty-
wie średniookresowej

Większości lokalnych decydentów na pytanie, co oferuje ich samorząd na 
rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, na pierwszym miejscu wymienia 
udzielanie preferencji fiskalnych w postaci zwolnień w podatkach lokalnych 
(głównie od nieruchomości). Tymczasem z przeprowadzonych analiz wynika, że 
ważniejsze dla lokalnych przedsiębiorców jest jednak wyposażenie infrastruktu-
ralne, tworzenie lokalnego systemu finansowania przedsiębiorczości, doradztwo 
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w zakresie pozyskiwania środków finansowych, szkolenia5. Zasadniczą kwestią 
dla władz lokalnych Szczecina jest zatem wybór odpowiedniej polityki i stosowa-
nie instrumentów stymulujących rozwój gospodarczy. Te same cele strategiczne 
można często osiągać różnymi, alternatywnymi drogami. 

W analizie dotyczącej stymulowania rozwoju gospodarczego miasta Szcze-
cina trzeba pamiętać, że wykorzystywane instrumenty powinny być ściśle powią-
zane z polityką fiskalną oraz polityką opłat, z gospodarką przestrzenną, gospo-
darką nieruchomościami, infrastrukturą techniczną, powoływaniem podmiotów 
specjalnego przeznaczenia, działaniami promocyjnymi i integracji ze środowi-
skiem gospodarczym, umacnianiem pozycji gospodarczej gminy, a głównie po-
winny dotyczyć takich obszarów, jak rozwój sektora MSP, kapitału ludzkiego, 
gospodarki morskiej, turystyki, innowacji i nowych technologii, rynku finanso-
wego, a także przyciąganie kapitału zewnętrznego oraz wykorzystanie środków 
Unii Europejskiej.

Polityka fiskalna oraz polityka opłat powinny tworzyć sprzyjające warun-
ki do działalności sektora MSP, by przyciągać inwestorów zewnętrznych (spoza 
regionu) oraz by tworzyć nowe miejsca pracy. Szczecin powinien prowadzić sta-
bilną politykę fiskalną opartą na względnie stałych stawkach podatków i opłat 
lokalnych. Polityka podatkowa Szczecina powinna w najbliższej przyszłości być 
oparta na systemie pomocy publicznej (programach pomocowych), choć trzeba 
pamiętać, że oznacza to rezygnację z dochodów własnych (zwolnienia, umorze-
nia, rozłożenia na raty). W dalszej perspektywie, wraz ze wzrostem poziomu roz-
woju gospodarczego szczecińskich przedsiębiorców oraz wprowadzeniem podat-
ku katastralnego, należy systematycznie odchodzić od tego rodzaju wsparcia6. 

Gospodarka przestrzenna powinna tworzyć takie warunki dla przedsiębior-
ców, które wskażą ich miejsce w strukturze przestrzennej Szczecina. Przestrzeń 
miasta – będąca czynnikiem ich rozwoju –wymaga stworzenia pełnego Studium 

5 Badanie nt. instrumentów interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodar-
czego w województwie zachodniopomorskim przeprowadzono w latach 2006–2008 w ramach 
grantu badawczego KBN nr 1H02C11730.

6 Trzeba pamiętać, że niejednokrotnie instrumenty polityki fiskalnej, m.in. zwolnienia podat-
kowe dużych przedsiębiorstw, oznaczają nieproporcjonalne straty dla lokalnego budżetu (dla du-
żych przedsiębiorstw podatek od nieruchomości stanowi bowiem niewielki składnik wszystkich 
obciążeń finansowych; dla miasta może stanowić ważną pozycję w dochodach własnych). Ponad-
to należy zaznaczyć, że w kierunkach wykorzystania poszczególnych form pomocy publicznej 
w Unii Europejskiej dominuje pomoc bezpośrednia w formie dotacji dla przedsiębiorstw (indywi-
dualnych grantów) jako ta najbardziej przejrzysta i bardziej skuteczna. Mniejsze znaczenie przy-
pisuje się pomocy powodującej uszczuplenia wpływów do budżetu. Twierdzi się nawet, że pomoc 
taka nie przynosi długookresowych efektów dla przedsiębiorstwa.
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uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które będzie pod-
stawą dla Planu zagospodarowania przestrzennego. Ważne jest, by plany te obję-
ły całkowity obszar Szczecina i by zostały wykonane jak najszybciej. Szczególnie 
ważne dla rozwoju gospodarczego będą tu między innymi tereny lotniska w Dą-
biu oraz wysp Łasztowni i Grodzkiej, obszary przygotowywane pod inne funkcje 
gospodarcze. Ich zagospodarowanie powinno się opierać na szczegółowych ana-
lizach logistycznych, ekologicznych, infrastrukturalnych i rynkowych.

Gospodarka nieruchomościami powinna ułatwiać decyzje dotyczące dys-
ponowania nimi przez miasto Szczecin i wpływać na rozwój lokalnej przedsię-
biorczości. Szczecin powinien wykorzystywać takie instrumenty, jak sprzedaż, 
najem, dzierżawa, polityka opłat i czynszów z myślą o rozwoju przedsiębiorstw. 
Miasto może występować jako partner rynkowy i jako stymulator rozwoju wy-
branych dziedzin przedsiębiorczości. Możliwość dysponowania nieruchomościa-
mi będącymi własnością komunalną powinna przynosić korzyści działalności 
gospodarczej. Istnieje bowiem potrzeba podejmowania inicjatyw związanych 
z porządkowaniem gruntów, gospodarką terenami. Przykładem może tu być za-
miana gruntów między ,miastem a Zarządem Morskich Portów Szczecin-Świno-
ujście, co pozwoli na rozwój funkcji portu oraz budowę zachodniopomorskiego 
Centrum Logistycznego, a jednocześnie pomoże miastu rozwinąć funkcje nie 
tylko rekreacyjne, ale i handlowe na nabrzeżu Starówka.

Infrastruktura techniczna, w tym infrastruktura komunalna i komunikacyj-
na, powinny być czynnikami aktywizacji gospodarczej lokalnego biznesu. Wy-
datki inwestycyjne miasta są szczególnie ważnym instrumentem polityki wspie-
rania rozwoju gospodarczego. Po pierwsze, tworzą one wygodniejsze warunki 
do prowadzenia działalności małej i średniej przedsiębiorczości (zaopatrzenie 
w media: gaz, woda, ścieki, prąd), po drugie – pomagają przyciągnąć i nawiązać 
współpracę z dużymi inwestorami w zakresie budowy infrastruktury (szczegól-
nie istotne są tu między innymi utworzenie Systemu Zarządzania Gospodarką 
Odpadami, dokończenie budowy obwodnicy Szczecina, rewitalizacja Śródmieś-
cia).

Powoływanie podmiotów specjalnego przeznaczenia oraz działalność in-
stytucji otoczenia biznesu w mieście mogą wspomóc kreowanie innowacyjnych 
przedsięwzięć gospodarczych. Miasto powinno zwiększyć wydatki na tworzenie 
instytucji otoczenia biznesu lub wspierać ich działalność szkoleniową, doradczą, 
związaną z transferem technologii, inkubacją przedsiębiorczości, finansowaniem 
przedsięwzięć innowacyjnych. Szczególnie korzystne są tu również wydatki 
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związane z powstaniem Szczecińskiego Centrum Usługowego, między innymi 
związane z kosztami uruchomienia usług informatycznych, telefonicznych, księ-
gowych, badawczych oraz z rozwojem parku naukowo-technologicznego, w tym 
realizacja idei Parku Naukowo-Technologicznego „Pomerania”.

Działania promocyjne i integracja ze środowiskiem gospodarczym pozwa-
lają informować o możliwościach inwestowania i potencjalnych korzyściach, na 
jakie mogą liczyć podmioty gospodarcze spoza regionu. Wydatki samorządowe 
na cele związane z informacją o dynamice rozwoju gospodarczego, głównych 
przedsiębiorstwach, zaletach infrastrukturalnych i logistycznych Szczecina po-
winny być wykorzystywane racjonalnie i efektywnie. Z jednej strony należy 
zwiększyć wydatki budżetowe na te cele, z drugiej szukać sposobów najlepszego 
ich zagospodarowania. Wspieranie integracji szczecińskiego środowiska gospo-
darczego powinno się odbywać poprzez współpracę samorządów gospodarczych, 
w celu rozwoju miasta, a także generowanie i upowszechnianie nowych pomy-
słów i inicjatyw. Istnieje konieczność kontynuowania dotychczasowych oraz po-
dejmowania nowych działań z zakresu promocji, między innymi skupionych na 
tworzeniu marki Szczecina. Należy rozwijać współpracę miasta z instytucjami 
otoczenia biznesu oraz środowiskiem naukowym, gospodarczym, politycznym, 
społecznym w kraju i za granicą. 

Działania związane z umacnianiem pozycji gospodarczej miasta skutkować 
powinny tworzeniem nowego wizerunku. Szczecin musi być postrzegany przez 
przedsiębiorców jako atrakcyjne, innowacyjne i progospodarcze centrum rozwo-
ju, któremu zawdzięczać można własne korzyści ekonomiczne. Istotne jest by 
wydatki budżetowe miasta dotyczyły kierunków polityki rozwoju. Należy skon-
centrować wydatki na działania związane z pozyskiwaniem inwestorów, rozwój 
małych i średnich przedsiębiorstw, rozwój komunikacji, kultury informatycznej, 
ulepszanie szkolnictwa oraz wykreowanie tak zwanego serca miasta.

Podsumowanie 

W ostatnim czasie powszechna staje się opinia, że rozwój gospodarczy 
odgrywa bardzo ważne miejsce w całokształcie zjawisk społecznych, a także, 
że bardzo znacząca jest rola przedsiębiorczości w tworzeniu warunków do ży-
cia społeczności lokalnych. Potwierdzają to dobre wyniki gospodarki krajowej, 
poprawiające swe wartości z kwartału na kwartał, powodujące nie tylko ogól-
ne zadowolenie ekspertów, polityków, ale przede wszystkim przedsiębiorców 
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i gospodarstw domowych. Poziom nastrojów ekonomicznych podmiotów sfery 
społecznej wskazuje, że to rozwój gospodarczy stanowi siłę napędową rozwo-
ju społecznego i ekologiczno-przestrzennego. Choć dynamika i poziom wzrostu 
wskaźników makroekonomicznych w odniesieniu do aglomeracji szczecińskiej 
w ostatnim czasie nie osiągają, niestety, najwyższych wartości, to jednak z całą 
pewnością trzeba stwierdzić, że to rozwój gospodarczy stanowi podstawę do po-
prawy jakości życia szczecińskiej społeczności. Dla Szczecina oznacza to zatem 
potrzebę dalszego tworzenia warunków do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, 
które – według dotychczasowych ocen – pozostają odmienne od stanu pożąda-
nego. 

STIMULATION OF ECONOMIC DEVELOPMENT 
BY THE LOCAL GOVERNMENT BASED 

ON FINANCIAL INSTRUMENTS USED IN SZCZECIN

Summary

The effect of local authorities’ actions should stimulate involvement of local com-
munities in economic processes, which will increase economic activities of local enter-
prises. In the context of the above it seems essential to give theoretical guidance for sti-
mulating economic development by the local government and to present different kinds 
of opportunities. The author focused on three following subjects: stimulation of local 
economic development – theoretical aspects and instruments influencing local economic 
development in the Szczecin.

Translated by Magdalena Kogut-Jaworska
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GOSPODARKA FINANSOWA MIASTA 
W KONTEKŚCIE METROPOLIZACJI PRZESTRZENI 

WYBRANE ASPEKTY

Wprowadzenie

Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce od momentu jego re-
aktywacji pokazuje, że większość jednostek szczebla samorządowego zmuszo-
nych jest do bardzo rozważnego i odpowiedzialnego dysponowania, zazwyczaj 
ograniczonymi, środkami budżetowymi, a racjonalizacja gospodarki finansowej 
większości miast obejmuje zasadniczo dwa obszary1: poszukiwanie możliwości 
zwiększania dochodów budżetowych oraz wzrost efektywności i racjonalności 
wydatków.

W nowym paradygmacie rozwoju miast zwraca uwagę fakt, że jest on swe-
go rodzaju systemem założeń, którymi powinno się cechować działanie współ-
czesnych miast, odgrywających rolę metropolii lub pełniących funkcje przywód-
cze w regionach. To nowe podejście uwzględnia założenia dotyczące kierunków 
podejmowania działań, kierunków oddziaływania, zasad, metod i instrumentów. 
Każde działanie musi mieć zagwarantowane środki, żeby było skuteczne. Dla-
tego też tak istotny dla skuteczności podejmowania działań rozwojowych jest 
efektywny, wydajny i sprawny system finansowania realizacji zadań2.

Zdaniem B. Filipiak3 rozwój współczesnych miast (aglomeracji i miast przy-
wódczych) powinien zostać oparty na następujących założeniach:

1 M. Wartalska, Gospodarka finansowa miasta. Podstawy teoretyczne i studium przypadku, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 61.

2 B. Filipiak, Nowy paradygmat rozwoju miast w świetle systemu finansowania realizowanych 
zadań, w: Nowe paradygmaty gospodarki przestrzennej, red. Z. Przybyła, K. Miszczak, Biuletyn 
KPZK z. 236, Warszawa 2008, s. 33–34.

3 Ibidem, s. 34.



116 Andrzej Łuczyszyn

1. Należy zapewnić zaspokojenie potrzeb społeczności miejskich bez ogranicza-
nia dążeń i aspiracji przyszłych pokoleń.

2. Powinny być uwzględnione zasady zrównoważonego rozwoju opartego na za-
chowaniu, odtwarzaniu i rozwijaniu środowiska przyrodniczego.

3. Należy zapewnić zrównoważony i podtrzymywać przez długi czas rozwój, co 
oznacza wykorzystanie narzędzi stymulujących, umożliwiających całkowitą 
ochronę zasobów nieodtwarzalnych, a także utrzymanie w najlepszym stanie 
struktur stworzonych przez człowieka i ich wykorzystanie.

4. Działania powinny być prowadzone jednocześnie w zakresie polityki rozwo-
ju, zarządzania i planowania.

5. Konieczne jest zsynchronizowanie procesów zarządzania miastem oraz 
kształtowania długotrwałego zrównoważonego rozwoju regionu.

6. Podstawową zasadą powinna być demokratyzacja życia społeczności miej-
skiej i lokalnych, samowystarczalność gospodarcza, samofinansowanie funk-
cjonowania i rozwoju miast, ciągła, dostosowana do zmian w cyklu koniunk-
turalnym, samodzielność miasta (finansowa, decyzyjna, prawna).

7. Ochrona tożsamości kulturowej miasta powinna bazować na planowaniu roz-
woju, organizacji procesów zapewniających wysoką sprawność i efektyw-
ność działania, partnerstwo, wykorzystanie źródeł i sposobów finansowania 
z uwzględnieniem ryzyka i skutków decyzji finansowych, a także baz infor-
macyjnych do celów decyzyjnych.

8. Partnerstwo lokalne powinno służyć symulowaniu rozwoju.
9. Należy dążyć do jednoznaczności i precyzji w przyjmowanych rozwiązaniach 

prawnych regulujących całokształt stosunków w mieście, regionie, państwie.
Z przedstawionego wyliczenia wynika, że jednym z głównych obszarów za-

rządzania miastem jest zarządzanie jego gospodarką finansową, które ma kluczo-
we znaczenie dla sprawnej i efektywnej realizacji zadań publicznych nałożonych 
na miasto. Jednocześnie gospodarka finansowa staje się podstawowym obszarem 
oddziaływania władz lokalnych na rozwój miasta jako całości.

Można postawić tezę, że finansowanie miasta w kontekście metropolizacji 
przestrzeni nie ogranicza możliwości rozwoju średnich i małych miast, a usta-
wowy system finansowania miast w Polsce, pomimo że w pewnym sensie jest 
zbytnio uzależniony od budżetu i od koniunktury gospodarczej, wręcz zmusza 
do sięgania po bardziej aktywne narzędzia polityki dochodowej. 
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Celem opracowania jest wskazanie głównych problemów rozwoju miast 
w procesach metropolizacji przestrzeni społeczno-ekonomicznej w kontekście 
funkcjonującego systemu ich finansowania.

1. Gospodarka finansowa miasta 

Rola miasta w regionie zmienia się wraz z rozwojem społeczno-ekonomicz-
nym, procesami globalizacji i umiędzynarodowieniem się procesów gospodar-
czych. Stało się ono podstawową formą organizacji przestrzeni, chociaż w rozwią-
zaniach kształtujących polski system podziału administracyjnego nie wyrażono 
tego, a podstawową jednostką tworzącą system podziału administracyjnego jest 
gmina4. Także ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym nie definiuje miasta, 
a tylko wyróżnia układy metropolitalne. Powoduje to, że w polskiej praktyce wy-
twarza się swoista luka interpretacyjna, która nie sprzyja porządkowaniu oraz 
zarządzaniu miastem jako elementem przestrzeni społeczno-gospodarczej.

Zgodnie z polskim modelem samorządu terytorialnego władze miasta sta-
nowią jedno z trzech podstawowych ogniw zarządzania, a źródła i stosunki 
władzy w mieście wynikają z istoty samorządu terytorialnego. Dlatego słuszne 
wydaje się być stanowisko R. Brola5, że miasto powinno się cechować odpowied-
nią liczbą ludności (kryterium demograficzne), zróżnicowaną strukturą funkcji, 
o przewadze funkcji pozarolniczych (kryterium funkcjonalne), odpowiadającą 
strukturze funkcji i liczbie mieszkańców formą i strukturą zagospodarowania, 
wyróżniającą się odpowiednią zawartością (kryterium przestrzenne) oraz specy-
ficznym trybem życia mieszkańców (kryterium socjologiczne). Tak więc miasto 
jest obiektem posiadającym własne specyficzne cechy, a ujęcie jego istoty jest 
niezwykle trudne z uwagi na to, że jest to element dynamiczny, podlegający ciąg-
łym zmianom. Zmiany te wywołują bezpośrednio wzrost obszarów i miast, jak 
również pogłębiają współpracę między regionami, sprzyjając integracji regional-
nej, a zależność między stolicą regionu a ośrodkami miejskimi niższego rzędu 
i poszczególnymi subregionami może ulegać nasileniu, a zarazem osłabieniu. 
Miasta coraz częściej nawiązują współpracę, tworząc sieci powiązań instytucjo-
nalnych i społecznych, często bez udziału stolicy, siedziby regionalnych władz 
administracyjnych. Wzrasta rola tak zwanych sieciowych powiązań horyzontal-

4 W tradycji i literaturze przyjęło się, że gmina jest jednostką organizującą społeczność wiej-
ską.

5 R. Brol, Ekonomika i zarządzanie miastem, red. R. Brol, AE, Wrocław 2001, s. 15.
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nych, które powodują powstanie środowiska, czyli splotu relacji gospodarczych, 
instytucjonalnych, technologicznych i społecznych w skali lokalnej i regionalnej. 
Środowisko może decydować o konkurencyjności regionu i dynamice rozwoju 
regionalnego6. 

Miasta we współczesnej gospodarce, jak już wspomniano, charakteryzują 
się specyficznymi cechami. Mają w szczególności za zadanie zaspokoić w sposób 
ciągły bieżące potrzeby wspólnoty samorządowej. W realizacji tych zadań sto-
sowane są różne zasady racjonalności gospodarowania, począwszy od konwen-
cjonalnych, a skończywszy na bardziej nowoczesnych (innowacyjnych). Każde 
miasto ma swój charakter, na który wpływa wiele czynników. Do jednego z naj-
istotniejszych należy system finansowania. 

W dobie przemian społeczno-gospodarczych problematyka gospodarki 
finansowej miasta stanowi obszar zainteresowania licznych dyscyplin nauki. 
Szczególna rola w procesie zarządzania przypada administracji rządowej i sa-
morządowej. Ta druga stoi przed niezwykle trudnymi zadaniami, między innymi 
identyfikowania szans i zagrożeń w procesie rozwoju miast, oraz przed ciągłym 
poszukiwaniem nowych tendencji w zarządzaniu. 

Wcześniej podkreślono już, że miasto stało się podstawową formą organi-
zacji przestrzeni, a jednostką tworzącą system podziału administracyjnego w na-
szym kraju jest gmina. Można zatem powiedzieć, że miasto, którego status regu-
lują ustawa o samorządzie terytorialnym z 1990 roku oraz ustawa o samorządzie 
powiatowym z 1998 roku, ma własną strukturę organizacyjną, zbiór zasad i reguł 
działania, którymi się posługuje7. 

Gospodarka finansowa samorządów to ogół procesów polegających na 
wykorzystaniu środków w ramach finansów publicznych przy realizacji zadań 
publicznych8. Tak więc każda z jednostek samorządu terytorialnego, a zarazem 
miasto, prowadzą samodzielną gospodarkę finansową. Mamy więc finanse gmin, 
powiatu i województwa, a gospodarka finansowa organów lokalnych jest ele-
mentem gospodarki finansowej państwa jako całości i oznacza gromadzenie, 

6 W.M. Gaczek, L. Wojtasiewicz, Funkcje i rola Poznania w rozwoju Wielkopolski, w: Rola 
aglomeracji miejskiej w rozwoju regionu, red. K. Szołek, „Biblioteka Regionalistyki” nr 1, AE, 
Wrocław 2001, s. 11.

7 T. Markowski, Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, 
s. 13.

8 M. Brunka, B. Kumorek, E. Łuczak-Kumorek, Słownik samorządu terytorialnego, Zachodnie 
Centrum Organizacji, Zielona Góra 2003, s. 88.
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a następnie rozdzielenie części produktu społecznego w ramach organizacyjnych 
systemów lokalnych. 

Opierając się na tych ustaleniach, należy stwierdzić, że ocena finansów każ-
dego miasta powinna być rozpatrywana przez pryzmat analizy systemu finanso-
wania gmin i powiatów. Właśnie system finansowania poszczególnych szczebli 
samorządu terytorialnego pokazuje, w jaki sposób miasta nadążają za zmianami 
własnych struktur oraz za otoczeniem. Finansowanie powiatów jest zbliżone do 
finansowania gmin w szczególności co do typów dochodów. Różnica wynika 
z braku w strukturze finansowania powiatów podatków majątkowych i docho-
dowych. Pozostałe grupy dochodów są takie same. Różnicy należy upatrywać 
również w szczegółowych przepisach regulujących wysokość należnego dochodu 
w postaci udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Ponadto, 
same jednostki samorządu terytorialnego mają prawo do decydowania o strumie-
niach zasilających, takich jak przychody czy dochody majątkowe i opłaty, a po-
wiaty grodzkie mają strukturę dochodów właściwą dla samorządów gminnych, 
dlatego ich sytuacja jest nieporównywalna z powiatami ziemskimi. 

Oceniając obecny system finansowania miast w Polsce, nie sposób pominąć 
zmian w aktach prawnych regulujących system dochodów jednostek samorządu 
terytorialnego. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek sa-
morządu terytorialnego9 wprowadziła istotne zmiany w sposobie finansowania 
miast. Zwiększone zostały udziały dochodów własnych w środkach finansowych. 
Dodatkowo należy podkreślić kwestie regulujące udziały powiatów i gmin (czyli 
dużych miast) w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz w kształ-
cie subwencji. Zwłaszcza ustalenie wysokości subwencji wymaga uwzględnienia 
specyfiki danej jednostki samorządu terytorialnego. W tabeli 1 przedstawiono 
stosowane w tym zakresie rozwiązania.

Jak wynika z dotychczas opisywanej problematyki, a także z analizy infor-
macji zaprezentowanych w tabeli 1, udział w podatku od osób fizycznych jest 
uzależniony od wysokości realizowanych zarobków mieszkańców danego mia-
sta. Taka metoda ustalania udziału nawiązuje do faktycznego uczestnictwa miast 
w tworzeniu dochodów budżetowych z tytułu podatku dochodowego od osób 
fizycznych, co oznacza, że im wyższa kwota zostanie uiszczona przez miesz-
kańców miasta, tym większe będą miały miasta dochody z tytułu tego podatku. 
Wysokość tego podatku jest więc istotna dla dochodów dużych i średnich miast, 

9 DzU 2003, nr 203, poz. 1966.
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w których jest stosunkowo dużo podatników o stosunkowo wysokich docho-
dach10. 

Tabela 1 

Dochody ustalane na mocy prawa i dystrybuowane przez budżet państwa

Wyszczególnienie Część gminna Część powiatowa

Udział w podatku dochodowym 
od osób fizycznych 39,34 10,25

Udział w podatku dochodowym 
od osób prawnych 6,71 1,40

Subwencja oświatowa
Subwencja równoważąca
Subwencja oświatowa

występuje, jednak jej sposób ustalony 
jest w sposób obiektywny, uwzględ-
niający specyfikę jednostki

Źródło:  B. Filipak, op.cit., s. 36.

Udział miast w pozyskiwaniu środków z podatku dochodowego od osób 
prawnych ustalany jest proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podsta-
wie stosunku pracy w zakładach pracy działających na terenie miast, niezależnie 
od tego, czy jest to centrala firmy, czy tylko jej filie. Z tego między innymi po-
wodu zainteresowanie władz lokalnych rozwojem przedsiębiorczości na ich tere-
nie, a także aktywność ze strony władz pod kątem pozyskiwania nowych źródeł 
wpływów do budżetu, powinny być wykładnikiem działania i menedżerskiego 
zarządzania przez władze lokalne. Powinno się to przejawiać aktywną polityką 
dochodową, między innymi władze lokalne mogą otrzymywać dochody z naj-
mu i dzierżawy mienia komunalnego, w tym ze sprzedaży tego mienia, a także 
dochody z akcji i udziału miasta w spółkach, co wymaga podejmowania działań 
zmierzających do optymalnego wykorzystania majątku.

Zdaniem B. Filipiak11 w systemie finansowania gmin i powiatów należy 
również uwzględnić:
a) sposoby finansowania, które są związane z przepływem kapitału lub rzeczy 

– skutkują one zobowiązaniami, jednak nie są zaliczane do długu jednostek 

10 E. Denek, Ustrojowe i ekonomiczne podstawy działania samorządu gminnego, powiatowego 
i wojewódzkiego, w: Usługi bankowe dla samorządu terytorialnego, red. E. Denek, Biblioteka 
Menedżera i Bankowca, Warszawa 2000, s. 31–32.

11 B. Filipiak, op.cit., s. 36.
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samorządu terytorialnego; obejmują leasing, dzierżawę, partnerstwo publicz-
no-prywatne;

b) finansowanie hybrydowe: factoring, bankassurance, sekurytyzację, project 
finance, venture capital.

Można zatem powiedzieć, że system finansowania miast jest w pełni po-
wiązany z zadaniami realizowanymi przez samorząd terytorialny, które muszą 
być zgodne z potrzebami społeczności lokalnych. Finansowanie to jest bardziej 
elastyczne w większych miastach, w których istnieje na przykład możliwość uzys-
kiwania znacznych dochodów prywatnoprawnych, w szczególności wtedy, gdy 
jednostka zdecyduje się na sprzedaż składników mienia.

W zależności od rodzaju miasta (jego funkcji, liczby mieszkańców, po-
wierzchni, położenia względem układu metropolitalnego) źródła dochodów 
gminnych i powiatowych wykazują wysoki stopień zróżnicowania zarówno ze 
względu na rodzaj źródła, jak i na wydajność dochodową. Dlatego też zachodzące 
w gospodarce procesy metropolizacyjne z jednej strony wzmacniają wydajność 
dochodową miast, z drugiej  osłabiają ją.

2. Metropolizacja przestrzeni 

W ostatnich latach uwidaczniają się z całą jaskrawością procesy metropo-
lizacji przestrzeni, które stanowią jeden z podstawowych elementów globaliza-
cji, w efekcie czego wzmacnia się znacznie pozycja dużych miast w gospodarce 
światowej. Jednocześnie współczesna gospodarka, której podstawową cechą staje 
się oparcie na wiedzy oraz tworzenie tak zwanych przestrzennych sieci gospodar-
czych, powoduje znaczne, o naturalnym charakterze kumulowanie się w wybra-
nych miastach działań i zjawisk ekonomiczno-społecznych12.

Wśród definicji obszarów metropolitalnych czy też metropolii warto przy-
wołać określenie A. Kuklińskiego, który podkreśla, że metropolie są głównymi 
ośrodkami decyzji, innowacji, finansów oraz nauki i kultury13. Z kolei B. Ja-
łowiecki dodaje, że metropolia to duży ośrodek miejski liczący około miliona 
mieszkańców, którego cechuje doskonałość świadczonych usług i infrastruktury, 
innowacyjność, obejmująca wszystkie podstawowe dziedziny działalności, oraz 

12 S. Korenik, Metropolie we współczesnej gospodarce z uwzględnieniem realiów polskich, 
w: Konkurencyjność i potencjał rozwoju polskich metroplii – szanse i bariery, red. S. Korenik, 
K. Szołek, PAN, KPZK z. 214, Warszawa 2004, s. 22–23.

13 D. Strahl, M. Markowska, Polskie metropolie w strukturalnej przestrzeni subregionów, 
w: Konkurencyjność i potencjał rozwoju..., s. 9.
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specyfika miejsca14. Zjawisko metropolizacji jest zatem wynikiem przekształ-
ceń postępujących w układach osadniczych pod wpływem zmian zachodzących 
w gospodarce światowej. W efekcie wzmacnia się znacznie pozycja wybranych 
dużych miast o nowoczesnej strukturze gospodarczej, z wyraźnie ukształtowa-
nymi sektorami bazującymi na wiedzy. Sama metropolizacja polega na powsta-
niu nowej struktury przestrzennej, która nie tylko kumuluje światowy potencjał, 
ale także zmienia dotychczasowe relacje między centrum a otoczeniem, czego 
ostatecznym efektem jest rozwój przestrzeni zurbanizowanej15.

Metropolię od wielkiego miasta i aglomeracji miejskiej odróżnia międzyna-
rodowe znaczenie i udział w globalnych procesach gospodarczych. Ze względu 
na funkcjonowanie w przestrzeni społeczno-ekonomicznej strefy jej oddziały-
wania zależą od wielkości i ważności pełnionych przez nią funkcji w regionie 
oraz na świecie. Metropolia zaczyna przejmować funkcje nadrzędne w zakre-
sie zarządzania gospodarką w skali ponadnarodowej i skupiać w swoim obrębie 
potencjał gospodarczy, finansowy, naukowy, władzy, mediów i instytucji kul-
turalnych o światowym zasięgu. Metropolie tworzą niejednokrotnie sieci miast 
pełniących funkcje metropolitalne. Bardzo często się mówi, że metropolizacja to 
proces polegający na zmianie relacji między miastem centralnym a jego bezpo-
średnim zapleczem oraz na nieciągłym sposobie użytkowania przestrzeni zurba-
nizowanych. Oznaczać to może, że proces metropolizacji może doprowadzić do 
osłabienia związków między ośrodkiem centralnym a otaczającym go regionem 
z jednej strony, z drugiej natomiast może wpłynąć na zwiększenie aktywności 
peryferyjnych miast i środowisk lokalnych w kierunku zabiegania o inwestycje 
we własnych przestrzeniach społeczno-ekonomicznych.

W okresie transformacji systemowej w Polsce obserwujemy niezwykle dy-
namiczny rozwój metropolii i aglomeracji oraz wzrost ich znaczenia społecz-
no-gospodarczego i politycznego. Jednocześnie narasta dysproporcja między 
dynamiką rozwoju metropolii i aglomeracji a zaplecza regionalnego, któremu 
przewodzą. W Polsce coraz bardziej widoczny jest problem polaryzacji – dyna-
micznie rozwijają się aglomeracje, a wyraźniej wolniej miasta powiatowe, pogłę-
bia się też recesja w średnich i małych miastach, w szczególności jest to widoczne 
na obszarach wiejskich. Nie pozostaje to bez znaczenia dla kształtowania się roz-

14 Ibidem.
15 S. Korenik, Kształtowanie się metropolii w warunkach polskich – ogólne uwagi, w: Gospo-

darka przestrzenna XI, red. S. Korenik, Z. Przybyła, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 
Wrocław 2008, s. 155.
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woju miast w kontekście ich finansowania, zwłaszcza jeżeli chodzi o wspomnia-
ne dochody własne, które są podstawą do wykonania zadań własnych. 

Realizacja zadań samorządu terytorialnego (gminnego, powiatowego, wo-
jewódzkiego) w sposób zgodny z potrzebami społeczności lokalnych wymaga 
wydzielenia odpowiedniej części środków publicznych i wyposażenia organów 
władzy samorządowej w uprawnienia do dysponowania nimi. Ta dość oczywista 
wskazówka okazuje się być trudna do zrealizowania i kontrowersyjna w prak-
tyce prawnofinansowej16. Istota sporu dotyczy granic przekazania samorządom 
terytorialnym tak zwanych dochodów własnych. Na uwagę zasługuje tutaj rów-
nież władztwo przysługujące miastom w związku ze stanowieniem dochodów 
własnych (w pewnym sensie ograniczenie w związku z koniecznością ustalania 
stawek w stosunku do podatków i opłat). Są one podstawą do spłaty kredytów 
i zobowiązań. Można zatem powiedzieć, że stanowią bazę dla finansowania roz-
woju. Oznacza to, że na przykład finansowanie metropolii cechować się będzie 
dużą jednorodnością – dochody własne zabezpieczą realizację zadań obligatoryj-
nych, natomiast w subregionach i gminach dominować będzie konwencjonalne 
finansowanie, w którym brakuje stabilności, a rozwiązania mają charakter przej-
ściowy. 

Wydzielenie źródeł podatkowych do dyspozycji samorządu terytorialnego 
ma charakter czysto ustawowy. Problemem, jaki się pojawia w systemie finan-
sowania miast, jest właściwy dobór źródeł podatkowych odpowiednio do po-
trzeb wynikających z zadań własnych samorządów. Śmiało można powiedzieć, 
że ustalenie źródeł dochodów własnych w postaci udziałów w dochodach po-
datkowych lub w postaci dodatków do niektórych podatków państwowych jest 
często stosowane jako rozwiązanie uzupełniające, a nie podstawowe. Podkreśle-
nia wymaga fakt, że finansowanie rozwoju każdego miasta odbywa się także 
poprzez tak zwane podatki państwowo-samorządowe. Nie powodują one jednak 
równomiernego rozkładu dochodów na terytorium całego kraju. Zróżnicowany 
jest poziom finansowania, a tym samym rozwoju miast. W praktyce oznacza to, 
że pomiędzy budżetami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi istnieją zde-
cydowane dysproporcje powodujące często negatywne skutki i zagrożenia dla 
rozwoju społecznego. Inaczej bowiem rozwijają się miasta-aglomeracje, inaczej 
miasta przyaglomeracyjne, które mają korzystne położenie względem metropolii, 
a jeszcze inaczej miasta peryferyjne. Te ostatnie często leżą na granicy swoich 

16 J. Ostaszewski, Finanse, Difin, Warszawa 2005, s. 159.
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regionów, niejednokrotnie są „domknięte” przez bariery naturalne i pozostają 
„same sobie”, a funkcje metropolitalne nie przenikają tak głęboko, aby wspierać 
i pobudzać rozwój lokalny. 

W tym kontekście należałoby podnieść następującą sprawę. Działacze sa-
morządowi i publicyści lansują często pogląd, że samodzielność samorządu tery-
torialnego, a tym samym miast, uwarunkowana jest stopniem samofinansowania, 
co ma oznaczać, że im wyższy jest stopień finansowania zadań z dochodów włas-
nych, tym pełniejsza samorządność społeczności lokalnych. Wydaje się to jednak 
nierealne, dochody własne nigdy bowiem nie będą powszechnym, wyłącznym 
i wystarczającym źródłem finansowania zadań samorządu terytorialnego, który 
jest głównym podmiotem zarządzającym miastem. Za nierealnością pełnego sa-
mofinansowania przemawiają następujące okoliczności17:
1. Znaczne (niekiedy bardzo duże) dysproporcje w terytorialnym rozkładzie do-

chodów własnych. Wynikają one głównie z różnych warunków naturalnych 
i stopnia ich wykorzystania (rozmieszczenie surowców naturalnych, jakość 
gleb, atrakcyjność turystyczna, liczba podmiotów gospodarczych) oraz ryn-
ków zbytu i rozwoju infrastruktury.

2. Względnie duża równomierność przestrzennego rozkładu potrzeb ludności 
zaliczanych do zadań własnych samorządu. Stopień zaspokojenia tych potrzeb 
powinien być podobny w całym kraju. Od niego bowiem zależy prawidłowy 
rozwój człowieka i pełne wykorzystanie jego możliwości dla dobra ogólne-
go. Szczególnie ważne są tu potrzeby podstawowe, jak oświata i kształcenie, 
ochrona zdrowia, opieka społeczna, ochrona środowiska.

3. Obiektywna konieczność ujednolicenia w skali kraju niektórych, najważniej-
szych elementów infrastruktury, jak telekomunikacja, systemy informatycz-
ne, sieć energetyczna, sieć transportowa, ważnych dla gospodarki prywatnej 
i życia społeczeństwa.

4. Brak możliwości, ze względów społecznych, komercjalizacji wielu usług ko-
munalnych i socjalnych, co wyklucza ich rentowność i zmusza władze samo-
rządowe do ich finansowania (potrzeby te są z reguły większe tam, gdzie spo-
łeczeństwo jest biedniejsze lub struktura demograficzna mniej korzystna).

Wymienione okoliczności wskazują jednoznacznie, że system finansowy 
miast w Polsce, analizowany od strony dochodów własnych jednostek samorządu 
terytorialnego, jest zróżnicowany do tego stopnia, że na przykład małe miasta 

17 H. Sochacka-Krysiak, Finanse lokalne, Poltext, Warszawa 1993, s. 20.
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peryferyjne mają zbyt mały potencjał do świadczenia usług na należytym po-
ziomie. Wychodząc z założenia, że podstawowymi czynnikami kształtującymi 
finansowy potencjał miast jest wielkość dochodów własnych, natomiast miarą 
działań prorozwojowych są wydatki majątkowe, głównie inwestycyjne, można 
stwierdzić, że są one nieporównywalne zarówno w gminach, jak i w powiatach, 
które nie korzystają z powiązania sieciowego z metropolią. W małych miastach 
systematycznie spada finansowanie wydatków inwestycyjnych dochodami bieżą-
cymi, spada także udział wydatków inwestycyjnych w odniesieniu do dochodów 
ogółem. 

Problematyka rozwoju miast powinna więc być rozpatrywana przez pry-
zmat wykorzystania zewnętrznych źródeł zasilania finansowego budżetów nie 
tylko od strony subwencji i dotacji, ale przede wszystkim od strony wykorzysta-
nia środków funduszy z Unii Europejskiej. 

Procesy metropolizacji przestrzeni społeczno-ekonomicznej w dobie sprzy-
jających sił gry rynkowej powodują niejednokrotnie marginalizację miast. Jeżeli 
mamy do czynienia z mniejszymi ośrodkami miejskimi, nie korzystającymi na 
przykład z centrów innowacji, to uwidacznia się brak ich rozwoju, co jest spowo-
dowane deficytem dochodów, w tym przede wszystkim dochodów własnych. To, 
z kolei, powoduje, że procesy globalizacyjne nie wszędzie stwarzają warunki do 
ilościowego i jakościowego rozwoju miast, a metropolie wytwarzają sieciowe sy-
stemy połączeń, które stają się intensywniejsze niż relacje z otoczeniem. Często 
zmiana tych relacji polega na osłabieniu lub zerwaniu związków gospodarczych 
miasta z jego regionalnym zapleczem i zastąpieniu ich silnymi więziami z in-
nymi metropoliami w skali kontynentalnej lub światowej. Rola regionu zostaje 
ograniczona do pełnienia funkcji mieszkaniowych i rekreacyjnych dla mieszkań-
ców metropolii.

Zakończenie

Gospodarka finansowa miasta ma istotne znaczenie dla rozwoju społeczno-
-gospodarczego, a tym samym dla prowadzenia działalności gospodarczej. Istota 
tych działań sprowadza się do przestrzegania przepisów zawartych w ustawach, 
które warunkują funkcjonowanie każdej jednostki samorządu terytorialnego 
zarządzającej gospodarką miasta. Akcentując tę problematykę, wskazać należy 
przede wszystkim na samodzielność finansową uwzględniającą dwa aspekty: sa-
modzielność dochodową i samodzielność wydatkową. Jednak ta samodzielność 



126 Andrzej Łuczyszyn

w praktyce niesie ze sobą wiele kontrowersji. Miasta w większości bazują na 
koniunkturze gospodarczej, która, będąc efektem działania sił rynkowych, nie do 
końca obiektywnie odzwierciedla wysiłki władz lokalnych zmierzające do pro-
wadzenia skutecznej polityki finansowej, pozwalającej na sprecyzowanie zasad 
tworzenia zasobów pieniężnych w konkretnym mieście.

Dominacja dużych miast pociąga za sobą zjawisko skupiania się działalności 
gospodarczej w miejscach dobrze rozwiniętych inwestycyjnie. Lokalizacja taka 
oddziałuje w znacznym stopniu na wielkość i strukturę dochodów budżetowych. 
Metropolie „napełniają się” kapitałem, nowymi technologiami, rozwijającymi się 
firmami, a tym samym wzrasta w nich zatrudnienie i dochody ludności. Z kolei to 
nasycenie stanowi w pewnym sensie ubytek czynników produkcji w mniejszych 
miastach całego regionu. Determinuje to bezpośrednio system finansowy miast, 
który jest mało stabilny i silnie uzależniony od budżetu i sytuacji finansowo-gos-
podarczej państwa.

Ustalanie stawek podatków lokalnych przez władze samorządowe na odpo-
wiednim poziomie daje miastu możliwość sterowania rozwojem gospodarczym 
przez bezpośredni wpływ na poziom budżetu. Wskazuje się również na funkcje 
instrumentów ekonomicznych, za których pomocą samorząd może decydować 
o przebiegu procesów gospodarczych w mieście. 

Finansowanie miast w Polsce na ustawowo przyjętych zasadach jednoznacz-
nie wskazuje, że mamy do czynienia z segmentacją miast. Jest to spowodowane 
między innymi tym, że procesy metropolizacji przestrzeni społeczno-ekono-
micznej są w pewnym sensie niezależne i zachodzą samoczynnie, a metropo-
lie i obszary metropolitalne w znacznym stopniu budują pozycje konkurencyjne 
dla siebie samych, a nie dla małych miast w regionie. Dlatego też rolą powiatów 
i gmin powinno być kooperowanie z metropolią pod względem gospodarczym 
i społecznym.

THE CHOSEN ISSUES OF THE TOWN FINANCIAL ECONOMY 
IN THE SPATIAL METROPOLISATION CONTEXT

Summary

The contemporary development of towns takes place in the different economic and 
social conditions which is due to the local societies’ needs. Also the different rules of the 
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rational economy are used in the implementation of those tasks, from conventional to 
more innvetional ones.

One of the most important factors determining the management of the town is its 
financial system. That financing takes place in the different conditions and it is the local 
government and the government administration that play the specific role in the process 
of management.

Translated by Andrzej Łuczyszyn
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FINANSOWANIE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE 
W PORÓWNANIU Z INNYMI KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ

Wprowadzenie

Finansowanie jest jednym z najważniejszych problemów współczesnych sy-
stemów opieki zdrowotnej. W Polsce stał on się szczególnie dotkliwy w 2007 roku, 
kiedy to wielomiesięczne strajki lekarzy, żądających podwyżek wynagrodzeń, 
sparaliżowały szpitale. W rezultacie doszło do zamknięcia oddziałów w niektó-
rych szpitalach i pogorszenia, i tak już trudnej, sytuacji finansowej większości 
z nich. Ostatecznie, w porozumieniu z ministrem zdrowia ustalono, iż w kontrak-
tach na 2008 rok znajdą się pieniądze na uzgodnione podwyżki. Od 1 stycznia 
2008 roku wzrosło zapotrzebowanie na środki pieniężne w związku z nowym 
wymiarem czasu pracy lekarzy, który wzrósł do 48-godzin tygodniowo. 

Z pewnością finansowanie opieki zdrowotnej w Polsce wymaga zmian sy-
stemowych. Trafne określenie kierunków tych zmian musi się opierać na wnikli-
wej diagnozie stanu obecnego1. Obserwując tę niepokojącą sytuację w naszym 
kraju, nasuwa się pytanie, jaki jest poziom finansowania ochrony zdrowia w in-
nych krajach, jak jest w nich zorganizowana opieka zdrowotna? 

Celem niniejszego opracowania jest analiza porównawcza wydatków na 
ochronę zdrowia w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej. Skoncentrowano 
się na dwóch podstawowych wskaźnikach obrazujących poziom finansowania 
ochrony zdrowia w danym kraju: udział wydatków na ochronę zdrowia w PKB 
oraz wydatki na ochronę zdrowia per capita. Zbadano również udział wydat-

1 Zob. Raport – Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce – zielona księga, Ministerstwo Zdro-
wia, Warszawa 2004. Raport pokazuje obraz finansów ochrony zdrowia w relacjach pomiędzy 
poziomem środków pochodzących z różnych źródeł a kosztami wytwarzania usług medycznych 
oraz popytem na świadczenia zdrowotne.
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ków publicznych i prywatnych w finansowaniu ochrony zdrowia w krajach UE. 
Podstawę analizy stanowiły informacje pochodzące z bazy danych Światowej 
Organizacji Zdrowia (World Health Organization) za lata 2000 i 2004. Wydatki 
na ochronę zdrowia przedstawiono z uwzględnieniem siły nabywczej (PPP).

1. Wydatki na ochronę zdrowia jako procent PKB

Na rysunku 1 przedstawiono wydatki na ochronę zdrowia w dwudziestu 
siedmiu krajach UE jako odsetek PKB w latach 2000 i 2004. W roku 2004 w po-
równaniu z rokiem 2000 nastąpił wzrost wydatków na ochronę zdrowia w relacji 
do PKB w większości krajów, a dokładnie w dwudziestu czterech; w przypadku 
trzech krajów – Rumunii, Estonii i Litwy – analizowana relacja pozostała na nie-
zmienionym poziomie. 

0 2 4 6 8 10 12

2000 2004

Rys. 1.  Wydatki na ochronę zdrowia w krajach UE jako procent PKB w latach 2000 
i 2004 

Źródło: World Health Organization Statistical Information System.
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Największy wzrost analizowanego wskaźnika miał miejsce w przypadku 
Luksemburga o 35,6%, Bułgarii o 29,0%, Malty o 22,7% oraz Łotwy o 20,3%. 
W Polsce odsetek PKB na wydatki na ochronę zdrowia zwiększył się w analizo-
wanym okresie o 12,7%, czyli nieco powyżej średniej dla krajów UE (10,5%).

Analizowany wskaźnik był w badanej grupie krajów zróżnicowany. W roku 
2000 najwyższy jego poziom – 10,3% w przypadku Niemiec, był dwukrotnie 
wyższy od najniższego – 5,1% – dla Rumunii. W roku 2004 najwyższy i najniż-
szy poziom wydatków na ochronę zdrowia w relacji do PKB należały do tych 
samych krajów i wynosiły odpowiednio 10,6% dla Niemiec i niezmiennie 5,1% 
dla Rumunii, w rezultacie rozpiętość między nimi nie powiększyła się istotnie. 
Zwraca uwagę stosunkowo niski poziom badanej relacji w przypadku Polski.

2. Wydatki na ochronę zdrowia per capita

Na rysunku 2 przedstawiono wydatki na ochronę zdrowia w krajach Unii 
Europejskiej w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2000 i 2004. Jak 
widać, w roku 2004 we wszystkich krajach nastąpił wyraźny wzrost wydatków 
na ochronę zdrowia w porównaniu z 2000 rokiem. Najwyższy wzrost – ponad 
70% – miał miejsce w przypadku Łotwy, Bułgarii i Luksemburga, najniższy zaś 
– 15,4% we Włoszech. W Polsce analizowane wydatki wzrosły w badanym okre-
sie o 37,9%, czyli na poziomie średniej dla krajów UE (37,6%). 

Wśród badanych dwudziestu siedmiu krajów widoczne jest istotne zróżnico-
wanie poziomu wydatków na ochronę zdrowia per capita. W roku 2000 najwyż-
szy wskaźnik – 2972 USD dla Luksemburga – był około 10-krotnie wyższy od 
najniższego – 305 USD w Rumunii. W roku 2004 rozpiętość ta powiększyła się 
około 12-krotnie; analizowany wskaźnik w przypadku Luksemburga wzrósł do 
poziomu 5178 USD, a dla Rumunii do 433 USD. 

W roku 2000 w trzech krajach wydatki na ochronę zdrowia w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca nie przekroczyły 500 USD, w czterech, między innymi 
w Polsce, zawierały się w przedziale od 500 do 1000 USD, w dwóch – od 1000 do 
1500 USD, w sześciu – od 1500 do 2000 USD, w kolejnych sześciu – od 2000 do 
2500 USD, i w trzech – od 2500 do 3000 USD. 

W roku 2004, w efekcie wzrostu analizowanych wydatków we wszystkich 
krajach, już tylko w przypadku Rumunii pozostały one na poziomie poniżej 500 
USD. Łotwa i Bułgaria przesunęły się do grupy pięciu krajów o wydatkach na 
ochronę zdrowia per capita w przedziale do 500 USD do 1000 USD, w której 
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między innymi była Polska. W czterech kolejnych krajach analizowane wydatki 
zawierały się w przedziale od 1000 USD do 1500 USD, w trzech od 1500 do 
2000 USD, w czterech – od 2000 do 2500 USD, w czterech kolejnych – od 2500 
do 3000 USD, w pięciu – od 3000 do 3500 USD, a w jednym, w Luksemburgu, 
wydatki te wynosiły ponad 5000 USD.
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Rys. 2.  Wydatki na ochronę zdrowia w krajach UE w latach 2000 i 2004 (per capita 
w USD PPP)

Źródło:  jak pod rysunkiem 1.

Na rysunku 2 kraje zostały przedstawione pod względem wydatków male-
jąco (od góry) według poziomu wydatków na ochronę zdrowia per capita w 2004 
roku. Po analizie danych można stwierdzić, że pierwsze 15 pozycji to kraje tak 
zwanej starej piętnastki (UE-15), kolejne dziesięć pozycji to nowi członkowie 
UE, którzy dołączyli do struktur unijnych w 2004 roku (UE-10), a dwie ostatnie 
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pozycje zajmują „najmłodsi” członkowie – Bułgaria i Rumunia. W tym rankingu 
Polska, podobnie jak poprzednio, zajmuje niską pozycję, nie tylko w stosunku do 
krajów UE-15, ale także UE-10.

3. Struktura wydatków na ochronę zdrowia

Na rysunku 3 przedstawiono udział wydatków publicznych i prywatnych 
w finansowaniu ochrony zdrowia w krajach UE w latach 2000 i 2004. Struktu-
ra wydatków na ochronę zdrowia jest w poszczególnych krajach zróżnicowana, 
z wyraźną dominacją wydatków publicznych. Wśród dwudziestu siedmiu krajów 
UE tylko w przypadku Cypru wydatki publiczne na ochronę zdrowia stanowi-
ły mniej niż 50% wydatków całkowitych w obydwu badanych latach. Kolejnym 
krajem o niskim udziale środków publicznych w finansowaniu ochrony zdrowia 
była Grecja, tu stanowiły one już nieco ponad 52% globalnych wydatków. Poni-
żej 60% ogółu wydatków stanowiły wydatki publiczne na ochronę zdrowia na 
Łotwie i w Bułgarii, blisko 70% w Rumunii i w Polsce. W czternastu krajach po-
nad 70% wydatków na ochronę zdrowia było finansowanych w badanych latach 
ze środków publicznych. Największy zakres publicznego finansowania ochrony 
zdrowia – około 90%, wystąpił w Czechach i Luksemburgu, a powyżej 80% 
w Szwecji, Wielkiej Brytanii i Danii. 

W roku 2004 w porównaniu z rokiem 2000 wśród badanych dwudziestu 
siedmiu krajów w jedenastu nastąpił spadek udziału wydatków publicznych 
w wydatkach całkowitych na ochronę zdrowia (w tym w Polsce), w dziesięciu 
wzrost, a w pięciu analizowany wskaźnik pozostał na niezmienionym poziomie. 
W większości były to nieznaczne zmiany. Największa zmiana miała miejsce 
w przypadku Słowacji, gdzie analizowany udział zmniejszył się w ciągu czterech 
lat o 11,2 punktu procentowego.

Na rysunku 4 przedstawiono publiczne wydatki na ochronę zdrowia jako 
odsetek globalnych wydatków publicznych w poszczególnych krajach UE. Po-
dobnie jak w przypadku poprzednich wskaźników, tu również występowało duże 
zróżnicowanie. W roku 2000 największą część wydatków publicznych przezna-
czały na ochronę zdrowia Niemcy – 18,2% i było to około trzykrotnie więcej niż 
w przypadku najniższego wskaźnika – 6,4% na Cyprze. W roku 2004 najwyższy 
i najniższy poziom udziału publicznych wydatków na ochronę zdrowia w całko-
witych wydatkach publicznych należały do tych samych krajów i wynosiły od-
powiednio: 17,3% dla Niemiec i 5,9% dla Cypru. Jak widać, w obydwu krajach 
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nastąpił spadek poziomu analizowanej relacji. W pozostałych dwudziestu pię-
ciu krajach odnotowano ich wzrost w 2004 roku w porównaniu z 2000 rokiem. 
W największym stopniu zwiększył się udział wydatków na ochronę zdrowia 
w wydatkach publicznych Bułgarii o 34,9%, Łotwy o 30,6%, Słowacji o 26,9% 
i Luksemburga o 20,1%.
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Rys. 4.  Udział publicznych wydatków na ochronę zdrowia w globalnych wydatkach 
publicznych w krajach UE w latach 2000 i 2004 [%]

Źródło:  jak pod rysunkiem 1.

Zwraca uwagę niska pozycja Polski w udziale wydatków publicznych na 
ochronę zdrowia w wydatkach ogółem (rysunek 4). Mniejszą część wydatków 
publicznych niż Polska przeznaczały na ochronę zdrowia w 2000 roku tylko trzy 
kraje: Bułgaria, Łotwa i Cypr, a w 2004 już tylko Cypr.
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Podsumowanie

Przeprowadzona w opracowaniu analiza podstawowych wskaźników cha-
rakteryzujących poziom wydatków na ochronę zdrowia w krajach Unii Europej-
skiej w latach 2000 i 2004 pozwala na sformułowanie kilku podsumowujących 
spostrzeżeń.
1. Poziom wydatków na ochronę zdrowia zarówno w relacji do PKB, jak i w prze-

liczeniu na jednego mieszkańca, był w badanych latach w krajach UE zróżni-
cowany, szczególnie duże dysproporcje wystąpiły w ujęciu per capita.

2. Wydatki na ochronę zdrowia krajów UE stanowiły w 2000 roku od 5,1 do 
10,3% PKB i podobnie w 2004 roku – od 5,1 do 10,6% PKB. W większości 
krajów w 2004 roku nastąpił wzrost poziomu wydatków w stosunku do 2000 
roku. W Polsce ukształtował się on trochę powyżej średniej dla dwudziestu 
siedmiu krajów, co nieco poprawiło niską pozycję Polski w rankingu krajów 
UE – w 2000 roku niższe wydatki na ochronę zdrowia w relacji do PKB miały 
tylko dwa kraje – Rumunia i Estonia, a w 2004 roku jeszcze Cypr.

3. W roku 2004 w porównaniu z rokiem 2000 we wszystkich krajach UE nastą-
pił wzrost wydatków na ochronę zdrowia per capita, w Polsce był on na pozio-
mie średniej dla całej grupy. Nie zmieniło to niskiej pozycji Polski w rankingu 
krajów UE. Za Polską były w obydwu badanych latach jedynie trzy kraje: 
Estonia, Bułgaria i Rumunia.

4. Stosunkowo niewielkie rozpiętości wskaźników wydatków na ochronę zdro-
wia w relacji do PKB nie oznaczały zbliżonego poziomu finansowania ochro-
ny zdrowia w przeliczeniu na mieszkańca, na przykład taki sam poziom relacji 
wydatków na ochronę zdrowia do PKB w 2000 roku dla Łotwy i Luksem-
burga oznaczał w pierwszym przypadku 476 USD na jednego mieszkańca, 
a w drugim 2972 USD, w roku 2004 wydatki na ochronę zdrowia w Bułgarii 
stanowiły, tak samo jak w Luksemburgu, 8% PKB, co oznaczało w pierw-
szym przypadku 671 USD, a w drugim 5178 USD. 

5. Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce w porównaniu z innymi krajami 
cechuje bardzo niski poziom, zarówno wskaźniki bezwzględne (wydatki per 
capita w USD), jak i względne (udział w PKB) lokują nasz kraj na końcowych 
pozycjach wśród krajów UE. Polska sytuuje się wysoko jedynie, jeśli chodzi 
o udział wydatków prywatnych w całkowitych wydatkach na ochronę zdro-
wia (na szóstej pozycji), który wykazuje tendencję wzrostową. 
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THE FINANCING OF HEALTH PROTECTION IN POLAND 
TO WITH OTHER COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION

Summary

Purpose of this paper is the comparative analysis of the health protection expen-
ditures in Poland and other countries of the European Union. The analysis was concen-
trated on two basic indicators showing the level of the health protection financing: total 
expenditure on health protection as percentage of GDP and per capita total expenditu-
re on health protection at international dollar rate. One examined also the participation 
of public and private expenditures in financing of the health protection in countries 
of EU. The analysis includes 2000 and 2004 Years.

The level of the health protection expenditures, on both in the account to GDP and 
in per capita, was in examined years in countries of EU diverse, especially large dispro-
portions appeared in the seizure per capita. 

The health protection financing in Poland to with other countries characterizes the 
extra-low level, both absolute rates (per capita expenditures in USD) as and relative 
(percentage of GDP) locate our country on final positions among countries of EU. Poland 
locates high only in case of the participation of private expenditures in entire expenditu-
res on the health protection.

Translated by Ewa Markowska-Bzducha
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Wprowadzenie

W roku 2000 głównym podmiotem odpowiedzialnym za ograniczanie bez-
robocia stał się samorząd powiatowy, któremu powierzono prowadzenie aktyw-
nej polityki rynku pracy. Za takim rozwiązaniem przemawiał fakt, że samorząd 
terytorialny lepiej zna problemy lokalnego rynku pracy, ma więc większe moż-
liwości prawidłowego reagowania na zmieniającą się na nim sytuację i w rezul-
tacie większe szanse celowego i racjonalnego wydatkowania środków publicz-
nych1. Przekazanie powiatom zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu było 
realizacją ustawowego zapisu, zgodnie z którym samorząd powiatowy wykonuje 
zadania publiczne o charakterze ponadgminnym2.

Rozwiązanie to, mimo swojej poprawności, w praktyce okazało się rozstrzyg-
nięciem dyskusyjnym. Zmiana ta nie spowodowała, że walka z bezrobociem stała 
się skuteczniejsza, można nawet zaryzykować stwierdzenie, że zdecydowanie sy-
tuacja się pogorszyła. Samorząd powiatowy nie stał się pełnym inwencji podmio-
tem na rynku pracy. Zadania z zakresu polityki rynku pracy przejął bowiem naj-
słabszy pod względem finansowym szczebel samorządu terytorialnego. Urzędy 
pracy stały się jednostkami organizacyjnymi samorządu terytorialnego szczebla 

1 M. Boni, W nowym roku – z nowym partnerem (rola samorządów w polityce rynku pracy), 
„Rynek Pracy” 1998, nr 11, s. 11.

2 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, t.j. DzU 2001, nr 91, poz. 578, 
art. 4, ust. 1, pkt 17. 
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powiatowego w trudnych warunkach gospodarczych, w momencie załamania się 
finansowania z Funduszu Pracy i pogorszenia sytuacji na rynku pracy. 

Prowadzona w Polsce aktywna polityka rynku pracy nie przynosi adekwat-
nych, w stosunku do poniesionych kosztów, efektów zatrudnieniowych. W latach 
2000–2006 niespełna połowa osób, które zakończyły uczestnictwo w aktywnych 
formach ograniczania bezrobocia, znalazła pracę. W latach 2000–2004 z roku 
na rok zmniejszała się tak zwana efektywność zatrudnieniowa. Pogorszenie się 
wskaźnika efektywności aktywnej polityki rynku pracy może wynikać zarówno 
z pogorszenia sytuacji na rynku pracy, jak i z podporządkowania samorządowi 
powiatowemu. Tendencja ta została zahamowana w 2005 roku3. 

Na efekty aktywnej polityki rynku pracy4 – w aspekcie wzrostu zatrudnienia 
– oddziałuje wiele czynników. Wśród nich można wyróżnić takie, które wiążą się 
z działalnością powiatowych urzędów pracy. Celem artykułu jest identyfikacja 
czynników wpływających na efektywność aktywnej polityki rynku pracy leżą-
cych po stronie samorządu powiatowego, a także wskazanie zmian, które należa-
łoby wprowadzić, w celu zwiększenia tej efektywności. Tłem dla tych rozważań 
są badania empiryczne przeprowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) 
w Łomży po 2000 roku.

1.  Uwarunkowania tak zwanej efektywności zatrudnieniowej aktywnej po-
lityki rynku pracy na przykładzie PUP w Łomży 

W tabeli 1 zebrano czynniki wpływające na ograniczenie efektywności 
wzrostu zatrudnienia w aspekcie prowadzenia aktywnej polityki rynku pracy 
przez powiatowe urzędy pracy.

Z badań przeprowadzonych w PUP w Łomży wynika, że władze powia-
towe zdają sobie sprawę z tego, że do ich zadań ustawowych należy przeciw-

3 Por. Polska 2003. Raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym, Ministerstwo Gos-
podarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003, s. 43; Polska 2004. Raport o rynku pracy 
oraz zabezpieczeniu społecznym, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warsza-
wa 2004, s. 47; Polska 2006. Raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym, Ministerstwo 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2006, s. 65.

4 Tak zwana efektywność zatrudnieniowa jest relatywną miarą osiągnięcia celu aktywnej po-
lityki rynku pracy, jakim jest pomoc bezrobotnym w znalezieniu pracy (stałej lub okresowej). 
Miernikiem efektywności w ujęciu ilościowym jest liczba bezrobotnych, którzy podjęli dalsze 
zatrudnienie po zakończeniu uczestnictwa w aktywnym programie rynku pracy. Wskaźnik efek-
tywności poszczególnych instrumentów aktywnej polityki rynku oblicza się jako stosunek liczby 
osób, które podjęły pracę (rozpoczęły działalność gospodarczą) w trakcie lub w okresie do trzech 
miesięcy po zakończeniu udziału w programie, do liczby osób, które ukończyły program. 
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działanie bezrobociu i ograniczanie jego rozmiarów, swoje działania ograniczają 
jednak jedynie do wykorzystywania instrumentów stworzonych przez państwo, 
nie wykazują własnej inicjatywy. W ciągu analizowanego okresu władze powia-
towe nie przygotowały powiatowego programu ograniczania bezrobocia. Ich rola 
ograniczała się do przekazywania dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem 
na funkcjonowanie urzędu pracy oraz do przewidzianych prawem konsultacji 
w ramach Powiatowej Rady Zatrudnienia. Nie przejawiły one także chęci uzu-
pełnienia puli środków pochodzących z Funduszu Pracy swoimi środkami finan-
sowymi. Nie należy się jednak temu dziwić, jeżeli na terenie powiatu występuje 
znaczne bezrobocie5 i biedni są jego mieszkańcy, to w złej sytuacji finansowej 
jest także samorząd, nie tylko gminny, ale przede wszystkim powiatowy. Wzrost 
aktywności samorządu powiatowego w omawianej dziedzinie mógłby nastąpić 
w efekcie ustalenia przez państwo zasad finansowania aktywnej polityki rynku 
pracy z budżetu samorządu powiatowego. Postulat ten jest jednak dyskusyjny, 

5 W roku 1999 stopa bezrobocia wynosiła 16,2%, a sześć lat później – 15,1%.

Tabela 1

Czynniki niesprzyjające efektywnemu zatrudnieniu 
wynikające z warunków funkcjonowania PUP w Łomży

Czynniki ograniczające

− brak zaangażowania się władz samorządu powiatowego w aktywną politykę rynku pracy, 
co przejawia się m.in. nieprzekazywaniem środków finansowych z budżetu powiatu na reali-
zację zadań aktywnej polityki rynku pracy

− wykorzystywanie tylko podstawowych instrumentów rynku pracy, zbyt duży nacisk położo-
ny na roboty publiczne

− błędne rozdysponowywanie środków przeznaczonych na aktywną politykę rynku pracy 
i niedostosowanie instrumentów aktywnej polityki rynku pracy do warunków lokalnych

− brak systemu zachęt finansowych dla pracowników PUP
− zbyt mała liczba zatrudnionych pośredników pracy i doradców zawodowych
− brak systemu pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych
− mała liczba bezrobotnych korzystających z usług doradcy zawodowego i klubów pracy
− organizowanie szkoleń grupowych
− szkolenia w zawodach, które nie są poszukiwane na rynku pracy
− nieodpowiednia jakość niektórych szkoleń
− niewyciąganie konsekwencji w odniesieniu do pracodawców, którzy nie wywiązali się 

z zatrudnienia bezrobotnego szkolonego w systemie umów trójstronnych
Źródło:  opracowanie własne. 
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ponieważ ograniczono by w ten sposób samodzielność powiatu w stanowieniu 
o wydatkach. Dążąc do wzrostu efektywności polityki przeciwdziałania bezro-
bociu, konieczne jest zaktywizowanie w tych działaniach samorządu powiatowe-
go i skonstruowanie realnych samorządowych programów zatrudnienia.

Czynnikiem ograniczającym efektywność prowadzonej polityki rynku pra-
cy jest błędne rozdysponowywanie posiadanych środków na poszczególne instru-
menty tej polityki w Polsce, co potwierdza przykład PUP w Łomży. Podejmując 
decyzje o wydatkowaniu środków na poszczególne formy aktywnego przeciw-
działania bezrobociu, nie uwzględniano w dostatecznym stopniu efektywności 
poszczególnych narzędzi. Zbyt dużo środków było kierowanych na zatrudnia-
nie subwencjonowane. W latach 2000−2005 na ten cel przeznaczono 60% ogółu 
wydatków. Większą efektywność osiągnięto by, gdyby przekazano te środki na 
szkolenia bezrobotnych i udzielanie im dotacji na prowadzenie działalności gos-
podarczej. Tymczasem na podnoszenie poziomu wykształcenia osób pozostają-
cych bez pracy wydatkowano niecałe 4% ogólnej puli środków przeznaczonych 
na prowadzenie aktywnej polityki rynku pracy. W latach 2000−2003 pożyczki 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych stanowiły niewiele 
ponad 13% środków będących w dyspozycji PUP w Łomży6. W roku 2005 na do-
tacje służące podejmowaniu działalności gospodarczej przez bezrobotnych, które 
zastąpiły pożyczki, rozdysponowano 1/4 całej kwoty przeznaczonej w tym roku 
na zmniejszanie poziomu bezrobocia.

Czynnikiem ograniczającym efektywność aktywnej polityki rynku pracy 
jest także brak systemu zachęt finansowych dla pracowników urzędów pracy. 
Wynagrodzenie pracowników jednostek budżetowych, a w takiej formie funk-
cjonują urzędy pracy, w żadnym zakresie nie jest uzależnione od osiąganych 
efektów pracy, nie sprzyja więc podejmowaniu wysiłków, aby osiągnąć jak naj-
lepsze wskaźniki. Brak motywacji finansowej jest niewątpliwie jedną z przy-
czyn, dla których pracownicy PUP w Łomży nie wykorzystywali pełnego zakre-
su dostępnych aktywnych instrumentów rynku pracy, stosowali tylko te łatwe do 
zorganizowania, dzięki którym chociaż czasowo zaktywizowano znaczną liczbę 
bezrobotnych. 

Wydaje się, że środki na wynagrodzenia pracowników oraz na funkcjono-
wanie powiatowych urzędów pracy powinny być zagwarantowane w budżecie 
powiatu na określonym poziomie, z wysoką premią za osiągane rezultaty mierzo-

6 Rok 2004 nie został wzięty pod uwagę, gdyż pożyczek udzielano tylko przez pierwsze cztery 
miesiące. 
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ne liczbą osób, które znalazły zatrudnienie w wyniku działań podjętych przez te 
instytucje. Prawdopodobnie postulat ten będzie możliwy do spełnienia po wpro-
wadzeniu budżetu zadaniowego. 

Kolejnym czynnikiem ograniczającym efektywność prowadzonej polityki 
rynku pracy w PUP w Łomży jest zatrudnianie zbyt małej liczby pośredników 
pracy i doradców zawodowych. W całym analizowanym okresie zatrudnionych 
było czterech pośredników. Oznacza to, że na jednego pośrednika przypadało od 
1800 do ponad 2500 bezrobotnych. Prawdopodobnie liczba pozyskanych ofert 
pracy byłaby większa, gdyby zatrudnionych było więcej specjalistów. Warto 
wspomnieć, że w PUP w Łomży zatrudniony jest jeden licencjonowany doradca 
zawodowy. Negatywnie należy ocenić zatrudnianie dużej liczby pracowników 
na czas określony, na przykład w ramach robót publicznych (od 2005 roku urzę-
dy nie mogą organizować robót publicznych). Zwiększając liczbę zatrudnionych 
pośredników, należałoby podzielić zakres ich pracy: jedna grupa powinna się 
zajmować jedynie kontaktami z podmiotami gospodarczymi, druga – realizacją 
pozyskanych ofert pracy. Podział pracy sprzyjałby zwiększeniu ich efektywności. 
Podkreślić przy tym trzeba, że w badanym urzędzie nie prowadzi się pośrednic-
twa pracy dla osób niepełnosprawnych, brakuje bowiem pośredników specjalizu-
jących się w ich problemach.

Wąski zakres pośrednictwa pracy prowadzonego w PUP w Łomży wynika 
też z braku zainteresowania tą formą pomocy ze strony osób pozostających bez 
pracy. Należałoby więc rozważyć stworzenie systemu zachęt dla bezrobotnych 
do korzystania z pośrednictwa zawodowego, doradztwa zawodowego i klubów 
pracy, na przykład poprzez ustalenie, że pierwszeństwo w doborze do udziału 
w pozostałych instrumentach aktywnej polityki rynku pracy mają osoby, które 
skorzystały z usług pośrednika pracy lub doradcy zawodowego. Dobrym roz-
wiązaniem byłoby także wprowadzenie, wzorem państw zachodnich, obowiązku 
korzystania z tych form pomocy bezrobotnym.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na niską efektowność prowadzo-
nej polityki rynku pracy jest położenie zbyt dużego nacisku na organizowanie 
robót publicznych. Roboty są specyficznym instrumentem rynku pracy, który 
nie rozwiązuje problemów na nim występujących, gdyż zatrudnienie na dalszy 
okres po ich zakończeniu jest bardzo sporadyczne. Nie można ich więc nazwać 
„instrumentem ograniczania bezrobocia”. Urząd pracy w Łomży, podejmując 
realizację tej formy, nie zakładał znaczącego wzrostu zatrudnienia z uwagi na 
fakt, że organizatorami robót publicznych były jednostki samorządu terytorial-
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nego, a skierowanie do ich wykonywania otrzymywały przede wszystkim osoby 
z terenów wiejskich7, o niskich kwalifikacjach zawodowych lub nawet bez nich. 
Tak określone zasady doboru bezrobotnych do robót publicznych spowodowały, 
że wyniki uzyskane w tym zakresie przez PUP w Łomży były dużo niższe niż 
średnia efektywność obliczona dla robót w skali całego kraju. Efektywność robót 
organizowanych w PUP w Łomży kształtowała się na poziomie od 0,5% w 2003 
roku do 5,5% w 2004, gdy tymczasem w Polsce ukształtowała się ona na pozio-
mie od 14,2% w 2000 roku do 20,2% w 2004. 

Organizowanie robót publicznych na dużą skalę wpływa na obniżenie sku-
teczności prowadzonej polityki rynku pracy – są one bowiem najdroższe w prze-
liczeniu na jednego bezrobotnego i nieefektywne z punktu widzenia rynku pracy. 
Największe korzyści z organizacji robót publicznych osiągały gminy wchodzące 
w skład powiatu łomżyńskiego, gdyż zyskiwały tanią siłę roboczą przy wykony-
waniu inwestycji infrastrukturalnych. 

Na wzrost efektywności tej formy polityki przeciwdziałania bezrobociu po-
winna wpłynąć zmiana zakresu przedmiotowego robót publicznych. Bezrobotni 
powinni być zatrudniani do robót publicznych jedynie przy inwestycjach przy-
sparzających nowe miejsca pracy lub też przy społecznych inwestycjach infra-
strukturalnych, jeżeli podjęcie takich działań jest ważne dla całej społeczności. 

Kilka czynników ograniczających efektywność w prowadzeniu aktywnej 
polityki rynku pracy wiąże się ze szkoleniami (kursami). Jednym z nich jest or-
ganizacja szkoleń grupowych i niedostosowanie ich tematyki do potrzeb lokalne-
go rynku pracy. W latach 2000–2004 w PUP w Łomży przeważała organizacja 
szkoleń w pięciu kierunkach: praca w handlu (30% osób przeszkolonych); zawo-
dy ekonomiczne (21,4%); kierowcy (14%), obsługa komputera (8%). Bezrobotni 
uczestniczący w tych szkoleniach stanowili ponad 73% wszystkich osób pod-
noszących swoje umiejętności zawodowe. Efektywność poszczególnych szkoleń 
była bardzo różna. Kształtowała się ona od 0% (organizacja zarządzanie/mar-
keting) do 100% (obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i maszyn rolni-
czych).

Niska efektywność szkoleń ogółem wskazuje na małe dostosowanie ich te-
matyki do uwarunkowań lokalnego rynku pracy i rzeczywistości gospodarczej. 
Nie należy szkolić w zawodach mało poszukiwanych, co do których zapotrze-
bowanie na rynku jest niewielkie lub żadne. Tymczasem w ofercie szkoleń or-

7 Z wyjątkiem bezrobotnych pracujących w instytucjach działających na rzecz bezrobocia bądź 
realizujących zadania socjalne.
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ganizowanych przez PUP w Łomży dominowały szkolenia w zakresie umiejęt-
ności tradycyjnych, takich jak kursy księgowości, kurs obsługi kasy fiskalnej, 
kurs spawania. Przykładowo, w 2002 roku z 32 osób, które ukończyły kurs księ-
gowości małych firm, jedynie cztery podjęły zatrudnienie. Kursy księgowości 
organizowane były w wymiarze od 76 do 90 godzin, tymczasem powinny być 
przeprowadzane stopniowo – od podstaw księgowości do księgowości kompu-
terowej – i w dużo większym wymiarze godzin, tak aby osoba po ukończeniu 
kursu uzyskała faktyczną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną i mogła pracować 
jako księgowa. 

Pracownicy PUP w Łomży nie organizowali w badanych latach szkoleń 
z zakresu metod poszukiwania pracy. Instrument ten w podstawowym zakresie 
powinien być masowo wykorzystywany wkrótce po rejestracji i warunkować do-
stęp do wszelkich świadczeń (z wyjątkiem pośrednictwa i poradnictwa zawodo-
wego). Szkolenie w zakresie poszukiwania pracy i zajęcia aktywizujące są pożą-
dane przed upływem sześciu miesięcy bezrobocia.

Zastrzeżenia budzi też jakość szkoleń. Osoby bezrobotne muszą być kształ-
cone dokładnie, zdobyta na kursach wiedza powinna bowiem umożliwić im 
znalezienie pracy, a nie tylko uzyskanie kolejnego certyfikatu potwierdzającego 
ukończenie kursu. Jest to możliwe wówczas, gdy bezrobotny uczestniczy w kur-
sach wielostopniowych, podczas których na kursie kolejnego, wyższego stopnia 
ugruntowuje oraz rozszerza swoją wiedzę. W szkoleniach tego typu muszą brać 
udział głównie ci bezrobotni, którzy mają, ze względu na określone cechy spo-
łeczno-demograficzne, mniejsze szanse na znalezienie pracy − głównie kobiety. 
Po zdobyciu wiadomości bezrobotny powinien odbywać staż pozwalający mu 
na nabycie umiejętności praktycznych. Wskazane byłoby także wydłużenie cza-
su szkolenia − kursy zmieniające kwalifikacje nie mogą trwać miesiąc lub dwa. 
Bezrobotnych należałoby szkolić indywidualnie i w miarę możliwości w ramach 
umów trójstronnych. 

W celu zwiększenia efektywności szkoleń bezrobotnych prowadzonych 
przez PUP w Łomży w kwietniu 1996 roku zorganizowano szkolenia w ramach 
umów trójstronnych. Umowy te znajdują zastosowanie jedynie przy szkoleniach 
indywidualnych. W systemie tym osoba bezrobotna jest szkolona tylko w przy-
padku przedstawienia uprawdopodobnienia zatrudnienia i podpisania przez pra-
codawcę umowy, w której zobowiązuje się on do zatrudnienia osoby przeszkolo-
nej w ciągu siedmiu dni od daty ukończenia kursu. Szkolenie takie przygotowuje 
pracownika do konkretnych zadań na określonym stanowisku pracy. Taka forma 
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stwarza największe szanse efektywnego wykorzystania środków publicznych. 
Nie daje ona jednak 100-procentowej efektywności. Często zdarzały się przypad-
ki odmowy przez pracodawcę zatrudnienia przeszkolonego bezrobotnego, mimo 
podpisania zobowiązania. Pracodawcy najczęściej tłumaczyli się pogorszeniem 
sytuacji finansowej swojej firmy czy też odmową udzielenia przez bank kredytu 
na rozszerzenie działalności. Wyjaśnienia takie były przyjmowane przez pracow-
ników PUP w Łomży, a pracodawcy nie ponosili żadnych konsekwencji. Ponadto, 
mając na uwadze wzrost efektywności szkoleń, od czerwca 1996 roku pośredni-
cy pracy zobowiązani zostali do przedstawienia bezrobotnym, którzy ukończyli 
kursy, ofert pracy zgodnych z kierunkiem przeszkolenia. 

Naszym zdaniem pracownicy urzędu pracy powinni wyciągać konsekwen-
cje w stosunku do pracodawców, którzy zawarli umowę o szkolenie bezrobotne-
go w ramach umów trójstronnych, a następnie odmówili jego zatrudnienia. Nie-
wyciąganie konsekwencji niweczy ideę organizowania szkoleń w tym systemie 
i obniża efektywność prowadzonej polityki rynku pracy.

Zakończenie 

Na podstawie przeprowadzonych studiów literaturowych i badań empirycz-
nych należy stwierdzić, że zwiększenie efektywności wydatków publicznych 
w aspekcie przeciwdziałania bezrobociu jest kwestią bardzo skomplikowaną. 
Wynika to między innymi z tego, że na efektywność tę oddziałuje wiele czyn-
ników niesystemowych, związanych z działalnością poszczególnych urzędów 
pracy. 

Dążąc do wzrostu efektywności, należy się zastanowić nad wprowadzeniem 
stosownych zmian w sposobach organizacji oraz finansowania aktywnej polityki 
rynku pracy. Zmiany wymagają zarówno rozwiązania systemowe, w szczegól-
ności dotyczące zasad finansowania aktywnej polityki rynku pracy, jak i men-
talność pracowników urzędów pracy. Modyfikacja działalności poszczególnych 
urzędów pracy jest jednak trudna do przeprowadzenia, państwo nie może bowiem 
nadmiernie ingerować w działalność jednostek samorządu terytorialnego. Być 
może na zmianę postaw pracowników urzędów pracy wpłynie publikacja danych 
na temat funkcjonowania instrumentów aktywnej polityki rynku pracy na terenie 
innych wspólnot samorządowych. Wymaga to jednak prowadzenia dalszych ba-
dań z tego zakresu w przekroju poszczególnych gmin, powiatów i województw.



147Czynniki ograniczające efektywność aktywnej polityki rynku pracy...

THE EFFICIENCY OF A LABOR MARKET POLICY 
RESTRICTING FACTORS 

SELECTED ISSUES

Summary
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example of Employment Agency in Lomza. 
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Wprowadzenie

Uzyskiwane przez jednostki samorządu terytorialnego dochody własne nie 
zawsze stanowią wystarczające źródło pokrycia realizowanych przez nie zadań 
obligatoryjnych czy fakultatywnych. Szczególnym przypadkiem tych zadań są 
inwestycje infrastrukturalne, których duża kapitałochłonność najczęściej unie-
możliwia realizowanie zadań z takich źródeł, jak podatki lokalne, udziały w po-
datkach państwowych czy dotacje lub subwencje. Pozyskanie środków z funduszy 
unijnych, pomocnych w finansowaniu tego typu zadań, może również napotkać 
barierę w postaci braku środków finansowych na wkład własny. Także koniecz-
ność ciągłej realizacji zadań bieżących nie pozostawia często samorządom wy-
boru co do sposobu finansowania rozwoju infrastrukturalnego. Wykorzystanie 
zwrotnych źródeł finansowania zewnętrznego pozostaje więc jedynym sposobem 
osiągnięcia celu, jakim jest zapewnienie stabilnego i ciągłego rozwoju, wzrostu 
atrakcyjności dla inwestorów czy poprawy warunków bytowych mieszkańców 
danej wspólnoty samorządowej. Możliwość wykorzystania tego typu instrumen-
tów uwarunkowana jest regulacjami prawnymi kształtującymi gospodarkę finan-
sową samorządu terytorialnego, także w zakresie jej finansowych zobowiązań. 
Normy prawne w zakresie zadłużania się samorządu terytorialnego kształtowane 
są na szczeblu krajowym. Ich podstawowym wyznacznikiem jest możliwość od-
działywania państwa na poziom zadłużania się władzy samorządowej.

Celem artykułu jest ocena możliwości wykorzystania długu przez jednostki 
samorządu terytorialnego jako formy finansowania ich zadań oraz konsekwencji 
tych działań dla długu publicznego, którego poziom jest jednym z parametrów 
oceny stabilności gospodarczej i konwergencji do strefy euro w ramach Unii Euro-
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pejskiej. Dlatego też konsekwencje zastosowania długu przez jednostki samorzą-
dowe przedstawiono w Polsce na tle pozostałych państw Unii Europejskiej. Do 
zilustrowania znaczenia długu samorządowego w państwowym długu publicz-
nym wykorzystano dane z lat 2004–2007. 

1. Dług samorządowy w strukturze państwowego długu publicznego

Podstawowym przejawem niewystarczalności dochodów własnych, sub-
wencji czy dotacji celowych na pokrycie wydatków związanych z realizacją 
zadań bieżących i inwestycyjnych gminy w danym roku budżetowym jest wy-
stępowanie deficytu budżetowego. Jego pokrycie może nastąpić z nadwyżek bud-
żetowych z lat poprzednich, sprzedaży (prywatyzacji) majątku czy zwrotnych 
źródeł finansowania, takich jak zaciągnięte kredyty, pożyczki oraz przychody ze 
sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych1. 

Oprócz pokrycia deficytu budżetowego, wykorzystanie zwrotnych źródeł fi-
nansowania działalności jednostki samorządu terytorialnego może być związane 
ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań, sfinansowaniem udzielonych po-
życzek czy postępowaniem o charakterze ostrożnościowym lub naprawczym2.

Zaciągnięte kredyty oraz pożyczki, wyemitowane papiery wartościowe, 
przyjęte depozyty, wymagalne zobowiązania, zobowiązania wynikające z udzie-
lonych poręczeń i gwarancji, a także zobowiązania z innych tytułów składają 
się na dług jednostki samorządu terytorialnego3, który, z kolei, stanowi część 
składową państwowego długu publicznego. Dług ten powstaje więc w związku 
z wykorzystywaniem różnego rodzaju tytułów dłużnych przez jednostki sektora 
rządowego, samorządowego i ubezpieczeń społecznych. Udział sektora samorzą-
dowego w tworzeniu długu publicznego w Polsce w latach 2004–2007 systema-
tycznie wzrasta z poziomu 4,3% do poziomu 4,6%, nie przekracza jednak pozio-
mu 5% w całym sektorze finansów publicznych (rysunek 1).

Mając na uwadze podstawowe typy jednostek organizacyjnych wchodzą-
cych w skład samorządowego sektora finansów publicznych, można stwierdzić, 
analizując dane statystyczne, że główną rolę w tworzeniu długu samorządowego 
odgrywają same gminy, powiaty i województwa samorządowe. Ich udział w sa-
morządowym długu publicznym wzrósł z 83,5% w 2004 roku do 86,6% w 2007 

1 Por. art. 168 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, DzU 2005, nr 249, 
poz. 2104 z późn. zm.

2 Por. art. 9 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych...
3 Por. art. 11 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych...
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Rys. 1.  Udział długu jednostek samorządu terytorialnego w skonsolidowanym długu 
sektora finansów publicznych w latach 2004–2006 [%]

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów.
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Źródło:  jak pod rysunkiem 1.
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roku. W drugiej kolejności należy wskazać samodzielne publiczne zakłady opieki 
zdrowotnej, których udział w generowaniu długu w 2004 roku wynosił 16,2%, 
a następnie systematycznie się zmniejszał do poziomu 13,1% w 2007 roku (rysu-
nek 2).

W przypadku pozostałych form jednostek organizacyjnych sektora samo-
rządowego wyodrębnionych w analizowanej statystyce, to jest samorządowych 
instytucji kultury, funduszy celowych posiadających osobowość prawną oraz po-
zostałych samorządowych osób prawnych utworzonych w celu realizacji zadań 
publicznych, ich udział w tworzeniu samorządowego długu publicznego wahał 
się w granicach od 0,2 do 0,4%, a więc był znikomy.

Z oceny struktury zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zesta-
wionych według ich rodzajów można stwierdzić, że największy udział w ich 
generowaniu mają miasta na prawach powiatu oraz gminy, a więc jednostki re-
alizujące w najszerszym zakresie zadania publiczne. Jednostki te dysponują do-
chodami własnymi oraz posiadają największy udział w podatkach państwowych, 
najczęściej również one się zadłużają oraz wykorzystują zwrotne źródła finanso-
wania. Udział miast na prawach powiatu w łącznej kwocie zobowiązań jednostek 
samorządu terytorialnego wynosił w 2004 roku prawie 50%, w 2007 roku zmalał 
o ponad 6 punktów procentowych. Udział gmin natomiast w badanym okresie nie 
spadł poniżej 38,5% (tabela 1).

Tabela 1

Struktura zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego według rodzajów 
w latach 2004–2007 [%]

Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007

Gminy 39,5 38,1 38,4 38,5
Powiaty 7,7 8,6 10,0 10,2
Miasta na prawach powiatu 49,8 49,2 45,3 43,5
Województwa samorządowe 2,9 4,2 6,3 7,8

Źródło:  jak pod rysunkiem 1.

Należy wskazać także na wzrost udziału w zobowiązaniach jednostek sa-
morządowych województw samorządowych. Ich udział jest nadal najniższy ze 
wszystkich rodzajów jednostek samorządowych, jednak w latach 2004–2007 na-
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stąpił w tym zakresie dość duży wzrost z poziomu 2,9 do 7,8%. Także powiaty 
zanotowały wzrost udziału w tworzeniu zobowiązań sektora samorządowego.

Dominującym sposobem zaciągania zobowiązań, a więc i generowania 
długu publicznego przez jednostki samorządowe w Polsce, bez względu na ich 
rodzaj, jest kredyt bankowy, którego udział przekroczył 85% w 2007 roku. Ko-
lejnym źródłem finansowania jest emisja papierów wartościowych. Ten sposób 
finansowania samorządowych zadań stanowi ponad 18% zobowiązań powiatów, 
ponad 17% w przypadku miast na prawach powiatu oraz województw samorzą-
dowych. Gminy wykorzystują tego typu formę pozyskania środków finansowych 
w 13% w stosunku do kwoty zaciągniętych zobowiązań. Pozostałe formy zobo-
wiązań mają w przypadku wszystkich rodzajów jednostek samorządu terytorial-
nego marginalne znaczenie (rysunek 3).
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Rys. 3.  Struktura zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego według tytułów dłuż-
nych w 2007 roku [%]

Źródło:  jak pod rysunkiem 1.

Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych przez jednostki samo-
rządowe za pomocą kredytów i pożyczek jest następstwem zarówno ograniczeń 
formalnoprawnych, jak i czynników ekonomicznych czy przyzwyczajeń, decy-
dujących o tym, że rynek instrumentów dłużnych w postaci obligacji komunal-
nych nadal jest w początkowej fazie rozwoju, chociaż tego typu instrument daje 
więcej możliwości emitentowi w stosunku do kredytu bankowego.
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2.  Formalnoprawne ograniczenia w zadłużaniu się jednostek samorządu te-
rytorialnego

Przesłanki stosowania ograniczeń w zaciąganiu zobowiązań powinny prze-
de wszystkim wynikać z zasad prowadzenia racjonalnej gospodarki finansowej 
przez władze jednostki samorządowej. Z punktu widzenia zwrotnych źródeł fi-
nansowania racjonalność ta może być opisana za pomocą takich ekonomicznych 
kryteriów działalności, jak zachowanie płynności czy utrzymanie wypłacalności 
jednostki. Natomiast z formalnoprawnego punktu widzenia warunkiem koniecz-
nym prowadzenia tej gospodarki jest zapewnienie samorządowi terytorialnemu 
przez władzę ustawodawczą dostępu do źródeł finansowych dostosowanych do 
nałożonych na nie zadań. W ramach tych źródeł powinno się uwzględnić tak-
że możliwość korzystania ze zwrotnych form, na przykład przez zapewnienie 
dostępu do rynku kapitałowego. Wymóg taki nakłada Europejska Karta Samo-
rządu Terytorialnego na kraje ratyfikujące (w tym na Polskę), przy czym jako 
obszar wykorzystania tego rodzaju źródeł finansowania wskazuje się zadania 
inwestycyjne4. Zalecenia te powinny znaleźć odzwierciedlenie w prawie krajo-
wym. Ze względu na charakter prawny tego dokumentu w przepisach krajowych 
mogą zostać zastosowane regulacje idące dalej niż wskazane w karcie minimum5. 
Z uwagi jednak na to, że zadłużenie każdej jednostki samorządu terytorialnego 
wchodzi w skład państwowego długu publicznego, za uzasadnione wydaje się 
wprowadzenie pewnych ograniczeń odnoszących się do możliwości finansowa-
nia działalności tych jednostek za pomocą długu.

Ograniczenia formalnoprawne mogą się odnosić do różnych aspektów za-
ciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego. Mogą one przy-
kładowo dotyczyć:
− możliwości wykorzystania zwrotnych źródeł finansowania do realizacji okre-
ślonych typów zadań publicznych, które z tego punktu widzenia należy po-
dzielić na zadania bieżące i inwestycyjne,

− możliwości wykorzystania określonych instrumentów finansowych do pozy-
skania środków na finansowanie zadań,

− możliwości udzielania poręczeń czy gwarancji (zobowiązań potencjalnych),

4 Por. art. 9 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego sporządzonej w Sztrasburgu 15 paź-
dziernika 1985 r., DzU 1994, nr 124, poz. 607.

5 Por. T. Dobek, Zaciąganie zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego – granice 
prawne a praktyka ich funkcjonowania, w: Finanse samorządu terytorialnego. Zagadnienia wy-
brane, red. L. Patrzałek, Wydawnictwo WSB, Poznań–Wrocław 2005, s. 110.
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− dopuszczalnego poziomu obciążania budżetu jednostki samorządu terytorial-
nego kwotą długu czy wydatkami z tytułu obsługi zadłużenia,

− konieczności stosowania postępowania naprawczego w zakresie długu pub-
licznego.

W rekomendacji z 1992 roku zalecono państwom członkowskim Wspólno-
ty Europejskiej stosowanie pożyczek tylko w celu finansowania wydatków na 
zadania inwestycyjne, przy jednoczesnym ograniczeniu finansowania krótko-
terminowego bieżących zobowiązań6. Ograniczenie lub wykluczenie możliwości 
finansowania zadań bieżących jednostki samorządowej jest jednym ze sposobów 
oddziaływania na jej poziom zadłużenia, a także może być narzędziem oddzia-
ływania na bieżącą działalność samorządu przez rząd.

Wyłączenie finansowania bieżącej działalności samorządu terytorialnego 
za pomocą długu jest zabronione między innymi w Austrii, Danii, Estonii, Fran-
cji, Hiszpanii, Niemczech, Norwegii, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Wielkiej 
Brytanii czy we Włoszech7. Natomiast jeżeli chodzi o finansowanie inwestycji, 
to można się spotkać z dwoma rozwiązaniami regulacyjnymi. Pierwsze z nich 
polega na indywidualnej kontroli zaciągania zobowiązań. Tego typu rozwiązania 
są stosowane, pomijając pewne szczegóły, w takich krajach jak Dania czy Wielka 
Brytania. Drugie rozwiązanie regulacyjne dotyczy kontroli poziomu zadłużenia 
i równowagi budżetu bieżącego. Takie rozwiązanie jest stosowane we Francji, 
Hiszpanii, Estonii, Rumunii czy w Polsce8.

Stosowane w Polsce ograniczenia formalnoprawne w zakresie zadłużania 
się jednostek samorządu terytorialnego odnoszą się do wszystkich rodzajów jed-
nostek samorządu terytorialnego i ich związków, a dotyczą przede wszystkim 
limitów zaangażowania bieżących środków finansowych (z danego roku budże-
towego) do obsługi zadłużenia. Wydatki na spłatę rat kredytów, pożyczek, na 
wykup papierów wartościowych oraz przypadających do zapłaty odsetek nie 
mogą przekroczyć w danym roku budżetowym 15% zaplanowanych dochodów 
budżetowych. Ponadto łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego 
nie może być wyższa od 60% wykonanych dochodów budżetowych tej jednostki 
(w trakcie roku budżetowego limit ten odnosi się do zaplanowanych dochodów). 

6 Por. Recommendation No. R(92) 5 of the Committee of Ministers To Member States On Bor-
rowing By Local And Regional Authorities.

7 Por. P. Swianiewicz, Finanse lokalne – teoria i praktyka, MUNICIPUM, Warszawa 2004, 
s. 139.

8 Por. ibidem, s. 140 i n.; The Risks Arising From Local Authorities’ Financial Obligations, 
„Local and Regional Authorities in Europe” 2002, no. 76, s. 7–11.
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Innym ograniczeniem jest stosowanie wskazanych w przepisach tytułów dłuż-
nych, które mogą być wykorzystane do zaciągania zobowiązań. Ponadto jednost-
ka samorządu terytorialnego, która nie uzyska pozytywnej opinii Regionalnej 
Izby Obrachunkowej co do możliwości sfinansowania deficytu oraz prawidłowo-
ści dołączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu, nie może 
zasadniczo realizować swojego planu zadłużenia, gdyż musi dostosować swój 
plan finansowy do wymogów określonych w przepisach prawa9.

Należy zwrócić uwagę na jeszcze jedno ograniczenie w realizowaniu planu 
zadłużania się gminy, powiatu czy województwa samorządowego. Nawet przy 
prawidłowej gospodarce finansowej, zachowaniu limitów ustawowych czy pra-
widłowych parametrach ekonomicznych (jak płynność finansowa czy wypłacal-
ność), jednostka samorządu terytorialnego może spotkać się z ograniczeniami, 
które będą wynikać z podjętych przez rząd działań sanacyjnych w związku z za-
burzeniem relacji państwowego długu publicznego do produktu krajowego brut-
to, czyli jego przekroczeniem odpowiednio powyżej 50, 55 i 60%. Jeżeli wartość 
relacji państwowego długu publicznego do PKB przekroczy 50%, a Lae nie prze-
kroczy 55%, to w kolejnym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialne-
go nie może uchwalić budżetu, w którym wartość relacji deficytu do dochodów 
byłaby wyższa niż wartość relacji dochodów budżetu państwa do jego dochodów. 
W przypadku, gdy wartość relacji państwowego długu publicznego do PKB mie-
ści się w granicach 55–60%, to jednostka samorządu terytorialnego nie może 
uchwalić w kolejnym roku budżetu, w którym wartość deficytu w stosunku do 
dochodów byłby wyższa od 5% wartości różnicy między wartością 0,6 a relacją 
państwowego długu publicznego do PKB. Jeżeli wartość relacji państwowego 
długu publicznego do PKB będzie równa lub wyższa od 60%, to budżety jedno-
stek samorządowych w kolejnym roku budżetowym muszą być zrównoważone. 
Ponadto w przypadku przekroczenia wartości państwowego długu publicznego 
w stosunku do PKB powyżej 55% jednostki samorządowe nie mogą ponosić wy-
datków na spłatę zadłużenia i jego obsługę na poziomie wyższym od 12% zapla-
nowanych dochodów budżetowych10.

Wymienione ograniczenia dotyczące zadłużania się jednostek samorządu 
terytorialnego są niezbędnym elementem do zachowania spójnego procesu za-
rządzania długiem publicznym w skali kraju. Jednym z podstawowych celów 
zarządzania tym długiem dla każdego kraju członkowskiego UE powinno być 

9 Por. art. 169–172 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych...
10 Por. art. 79 i 169 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych...
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niedopuszczenie do wszczęcia procedury nadmiernego deficytu, która jest podej-
mowana w stosunku do krajów, w których wartość zadłużenia sektora rządowego 
i samorządowego przekroczyła 60% PKB lub deficyt tego sektora jest wyższy od 
3% PKB. Taka procedura była podjęta przez Komisję Europejską w 2005 roku 
(została uchylona w lipcu 2008 roku)11. 

Zachowanie odpowiednich relacji długu publicznego do PKB wynika z po-
stanowień traktatu z Maastricht. Na mocy tego postanowienia badane jest prze-
strzeganie dyscypliny budżetowej w państwach członkowskich. W ostatniej czę-
ści artykułu zostanie poddany ocenie dług publiczny w Polsce i innych krajach 
UE z uwzględnieniem roli długu tworzonego przez samorząd terytorialny. Dla 
zachowania porównywalności konieczne jest uwzględnienie zasad obliczania 
tego długu określonych w procedurach statystycznych Unii Europejskiej.

3. Samorządowy dług publiczny w krajach Unii Europejskiej

Państwowy dług publiczny obliczany jest według procedur Unii Europej-
skiej jako pozostające do spłaty na koniec roku zobowiązania sektora instytucji 
rządowych i samorządowych (general government), na który składają się cztery 
podsektory: władza szczebla centralnego, pośredniego i lokalnego oraz fundusz 
ubezpieczeń społecznych12. Istnieją więc rozbieżności w sposobie ustalania po-
ziomu państwowego długu publicznego według zasad krajowych i zasad okre-
ślonych dla krajów członkowskich UE. Różnice te wynikają przede wszystkim 
z innej struktury sektora finansów publicznych13 i sektora general government 
(na przykład otwartych funduszy emerytalnych), z odmiennego zaliczania nie-
których tytułów dłużnych (na przykład zobowiązań wymagalnych) czy długu 
potencjalnego14. Dalej brany pod uwagę będzie skonsolidowany dług sektora rzą-
dowego i samorządowego, czyli po uwzględnieniu wzajemnych zobowiązań mię-
dzy jednostkami wchodzącymi w skład tego sektora.

11 Por. Decyzja Rady UE z 8 lipca 2008 roku uchylająca decyzję 2005/183/WE w sprawie ist-
nienia nadmiernego deficytu w Polsce (2008/622/WE), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 
L. 200/22 z 29.7.2008.

12 Procedury ustalania długu publicznego według metodyki UE zostały określone w dokumen-
cie ESA95 manual of government deficit and debt, Office of Official Publications of European 
Communities, Luksemburg 2002.

13 Por. art. 4 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych...
14 Por. Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznym w latach 2007–2009, Mini-

sterstwo Finansów, Warszawa 2006, s. 42.
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Analizę zadłużenia krajów członkowskich Unii Europejskiej w kontekście 
długu sektora samorządowego należy rozpocząć od zweryfikowania, jak po-
szczególne państwa radzą sobie z poziomem zadłużenia w relacji do PKB. Do 
najbardziej zadłużonych krajów UE należą Włochy, Belgia, Cypr, Grecja, Niem-
cy, Malta, Węgry, Austria czy Francja (tabela 2).

Tabela 2

Relacja skonsolidowanego długu sektora general government 
do produktu krajowego brutto w 27 krajach UE w latach 2004-2007 [%]  

Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007

Belgia 94,2 92,1 88,2 84,8
Bułgaria 37,9 29,2 22,7 18,2
Czechy 30,4 29,8 29,6 28,7
Dania 43,8 36,4 30,5 26,4
Niemcy 65,6 67,8 67,6 65,1
Estonia 5,0 4,3 3,9 2,9
Irlandia 29,4 27,3 24,7 24,8
Grecja 98,6 98,0 95,3 94,5
Hiszpania 46,2 43,0 39,7 36,2
Francja 64,9 66,4 63,6 63,9
Włochy 103,8 105,8 106,5 104,0
Cypr 70,2 69,1 64,8 59,8
Łotwa 14,9 12,4 10,7 9,7
Litwa 19,4 18,6 18,2 17,3
Luksemburg 6,3 6,1 6,6 7,0
Węgry 59,4 61,6 65,5 65,9
Malta 72,4 70,3 64,1 62,4
Holandia 52,4 51,9 47,4 44,8
Austria 64,8 63,7 62,0 59,6
Polska 45,7 47,1 47,7 45,2
Portugalia 58,3 63,6 64,7 63,6
Rumunia 18,8 15,8 12,4 13,0
Słowenia 27,6 27,5 27,2 24,1
Słowacja 41,4 34,2 30,4 29,4
Finlandia 44,1 41,3 39,2 35,0
Szwecja 51,2 50,9 45,9 40,4
Wielka Brytania 41,2 42,9 44,0 44,8
Norwegia 45,6 43,7 54,7 51,8
Średnia EU27 62,3 62,8 61,4 58,8
Źródło:  Eurostat.
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Polska należy do krajów, w których przypadku relacja długu sektora general 
government do PKB była zarówno poniżej średniej unijnej (UE-27), jak i poniżej 
dopuszczalnego poziomu 60% określonego dla procedury nadmiernego deficy-
tu. Najniższy poziom zadłużenia mierzony tą relacją mają Estonia, Luksemburg, 
Rumunia, Bułgaria, Łotwa, Litwa, Irlandia, Słowacja, Słowenia, Czechy czy Da-
nia. Łącznie poniżej średniej UE-27 zadłużonych było w 2007 roku 17 krajów 
członkowskich, a lepszą relację od Polski miało 16 krajów UE (rysunek 4).

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

A
us

tri
a

B
el

gi
a

B
uł

ga
ria

C
yp

r
C

ze
ch

y
D

an
ia

E
st

on
ia

Fi
nl

an
di

a
Fr

an
cj

a
G

re
cj

a
H

is
zp

an
ia

H
ol

an
di

a
Irl

an
di

a
Li

tw
a

Lu
ks

em
bu

rg
Ło

tw
a

M
al

ta
N

ie
m

cy
N

or
w

eg
ia

P
ol

sk
a

P
or

tu
ga

lia
R

um
un

ia
S
ło

w
ac

ja
S
ło

w
en

ia
S

zw
ec

ja
W
ęg

ry
W

ie
lk

a 
B

ry
ta

ni
a

W
ło

ch
y

[%]

średnia dla EU-27

Rys. 4. Relacja państwowego długu publicznego do PKB w krajach UE w roku 2007
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 2.

Udział długu sektora samorządowego w ogólnej kwocie długu sektora ge-
neral government jest zróżnicowany w poszczególnych krajach członkowskich 
UE-27 (tabela 3).

Praktycznie poza Maltą i Grecją, gdzie zjawisko długu samorządowego ma 
marginalne znaczenie, we wszystkich krajach UE-27 występuje mniejszy lub 
większy poziom zadłużenia sektora samorządowego. Największy udział zadłu-
żenia tego sektora występuje w Estonii, gdzie w latach 2004–2007 wzrósł on 
z poziomu około 50% do prawie 70% całkowitego zadłużenia sektora rządowego 
i samorządowego. Wysoki udział długu samorządowego cechuje także Luksem-
burg, Łotwę i Danię. 
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Tabela 3

Udział zadłużenia sektora samorządowego w strukturze długu 
sektora general government w latach 2004–2007 [%]

Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007

Belgia 5,7 5,7 5,9 6,0
Bułgaria 0,6 1,4 2,0 3,4
Czechy 8,4 8,9 9,1 8,7
Dania 12,3 14,6 17,4 21,9
Niemcy 8,0 7,9 7,8 7,6
Estonia 49,6 56,8 61,0 69,5
Irlandia 8,0 8,6 9,0 10,0
Grecja 0,7 0,7 0,7 0,8
Hiszpania 6,2 6,5 7,1 7,7
Francja 10,6 10,5 11,1 11,3
Włochy 6,6 7,1 7,6 7,6
Cypr 3,2 3,2 3,3 3,5
Łotwa 16,3 20,6 27,1 36,0
Litwa 4,3 4,2 4,9 5,9
Luksemburg 39,4 43,3 35,0 33,2
Węgry 2,8 3,1 3,6 4,6
Malta 0,0 0,1 0,1 0,1
Holandia 15,3 15,4 15,8 15,5
Austria 3,2 3,1 3,1 3,0
Polska 4,1 4,5 5,1 5,0
Portugalia 5,9 5,7 5,5 5,5
Rumunia 2,8 7,5 9,4 13,4
Słowenia 2,5 2,7 2,8 3,0
Słowacja 3,5 4,8 5,3 5,8
Finlandia 10,8 12,8 13,7 15,2
Szwecja 11,1 11,6 12,5 13,6
Wielka Brytania 11,1 11,0 10,9 10,5
Norwegia 22,0 22,2 17,3 18,6
Średnia EU27 8,2 8,4 8,6 8,7

Źródło:  Eurostat.
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Biorąc pod uwagę dane za 2007 rok, można stwierdzić, że Polska należy 
do krajów o jednym z najniższych udziałów zadłużenia sektora samorządowego, 
to znaczy niższy poziom udziału długu samorządowego cechował tylko sześć 
państw: Maltę, Grecję, Bułgarię, Cypr, Austrię i Słowenię. Powyżej średniej unij-
nej z 2007 roku samorządy następujących krajów były zadłużone: Danii, Estonii, 
Irlandii, Francji, Łotwy, Luksemburga, Holandii, Rumunii, Finlandii, Szwecji, 
Wielkiej Brytanii i Norwegii (rysunek 5). Tylko cztery z tych krajów (Dania, 
Estonia, Łotwa i Luksemburg) przekroczyły 20-procentowy udział długu sektora 
samorządowego w sektorze general government. 
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Rys. 5.  Udział długu sektora samorządowego w łącznej kwocie zadłużenia sektora gene-
ral government w krajach Unii Europejskiej w roku 2007 [%]

Źródło:  jak pod rysunkiem 1. 

Jednym z najciekawszych przypadków z rozpatrywanych krajów jest Esto-
nia, która ma najniższy poziom zadłużenia mierzony relacją długu publicznego 
do PKB, przy jednoczesnym najwyższym współczynniku udziału długu samo-
rządowego w całkowitym zadłużeniu sektorów rządowego i samorządowego. 
Chociaż kraj ten mógłby stanowić potwierdzenie hipotezy, że stosowanie limitów 
poziomu zadłużenia lub obsługi zadłużenia sprzyja większemu zaangażowaniu 
samorządów w wykorzystanie długu do finansowania zadań, w przeciwieństwie 
do limitów określanych indywidualnie, to inne kraje, jak Francja czy Hiszpania, 
nie mają już tak zdecydowanego udziału w zadłużeniu samorządowym w stosun-
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ku do łącznej kwoty zadłużenia sektorów rządowego i samorządowego. Większe 
znaczenie mogą w tym przypadku mieć inne czynniki kształtujące możliwości 
wykorzystania przez samorząd terytorialny długu do finansowania swoich za-
dań. Należy tu wskazać przede wszystkim zakres realizowanych zadań w sto-
sunku do przyznanych jednostce dochodów własnych, wiarygodność kredytową 
(w tym gwarancje rządowe wypłacalności) czy poziom rozwoju infrastruktury 
lokalnej. Duże znaczenie dla pozyskania zwrotnych źródeł finansowania bę-
dzie miało otoczenie, w którym funkcjonuje jednostka samorządu terytorialne-
go. Wśród nich do najważniejszych należy zaliczyć rozwój rynku finansowego 
oraz możliwość pozyskania i absorpcji na tym rynku instrumentów finansowych 
dostosowanych do potrzeb finansowania zadań samorządowych. Innym bardzo 
ważnym czynnikiem są ograniczenia formalnoprawne nakładane na samorządy 
terytorialne w związku z tą formą pozyskania źródeł finansowania.

Podsumowanie

Przeprowadzone rozważania na temat długu publicznego i udziału w jego 
tworzeniu sektora samorządowego w Polsce wykazały, że stosowane w regu-
lacjach prawnych rozwiązania dostosowane są do wymogów stawianych przez 
euro pejskie regulacje prawne. Krajowe rozwiązania w tym zakresie dostosowane 
są zarówno do Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, jak i do wymo-
gów bezpieczeństwa polityki fiskalnej państwa określonych w traktacie z Maas-
tricht. Jednostki polskiego samorządu terytorialnego mają możliwość korzysta-
nia z zasilania zewnętrznego na rynku kapitałowym, mogą finansować długiem 
nie tylko działalność inwestycyjną, ale także bieżącą, a ponadto mogą „rolować” 
dług samorządowy. Natomiast w odniesieniu do poziomu zadłużenia sektora sa-
morządowego na tle innych krajów Unii Europejskiej, to udział długu polskiego 
samorządu terytorialnego należy do jednego z najniższych w krajach Unii Euro-
pejskiej. Sytuacja ta powinna w przyszłości ulec zmianie, gdyż zewnętrzne za-
dłużanie w drodze kredytów czy emisji obligacji stanowi jedyne dostępne źródło 
wspierające pozyskanie środków z funduszu Unii Europejskiej przez samorząd 
terytorialny, który w znacznej mierze pozbawiony jest w zasadzie znacznych 
dochodów własnych. Dokonywanie transferów wewnątrz sektora publicznego 
z budżetu państwa do budżetów samorządowych ułatwia rządowi kontrolę nad 
finansami publicznymi i zarządzaniem długiem publicznym, jednak może być 
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jednocześnie powodem spowolnienia realizacji zadań publicznych i obniżenia 
efektywności wykorzystania środków z funduszy bezzwrotnej pomocy. 

LOCAL AND REGIONAL GOVERNMENT DEBTS AND PUBLIC DEBT 
IN POLAND AND IN THE EUROPEAN UNION

Summary

The profile of the local and regional government debt is the aim of the article as 
the component of the public debt in Poland and other countries of the European Union. 
The subjective and generic structure of polish local and regional government debt was 
characterized in first part of article. It was also showed on his meaning in the general 
government public debt. Also legal limitations connected with drawing the debt by the 
particular local and regional government and causes of their occurrence were showed 
then. The comparison of  local and regional government debts were executed in the last 
part of the article on the general government background in EU countries.

Translated by Piotr Kania
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ANALIZA POTRZEB KULTUROWYCH KLIENTÓW 
NA PRZYKŁADZIE BADAŃ ANKIETOWYCH 

W SZCZECIŃSKICH TEATRACH

Wprowadzenie

Kultura jest jednym z aspektów funkcjonowania człowieka, z nią wiążą 
się zachowania konsumentów. Sposoby ubierania, odżywania się, urządzenia 
mieszkania, formy zachowania się w pewnych sytuacjach, stosunek do innych 
ludzi, system norm społecznych, uznawane wartości itd. to przejawy określonego 
dziedzictwa kulturowego. Swoje źródła w kulturze danego społeczeństwa mają 
również takie zjawiska psychologiczne, jak przekonania, postawy czy przesądy. 
Wśród instytucjonalnych składników kultury wymienia się na przykład struk-
tury społeczne i religijne, także wyrazy, przejawy intelektualne i artystyczne 
charakteryzujące dane społeczeństwo, a w niektórych źródłach także „życie po-
lityczne”1.

Potrzeby kulturowe są nieodłącznym elementem każdej kultury. Najbar-
dziej znane potrzeby określił w swojej hierarchii A.H. Maslow. Do potrzeb kul-
turowych zaliczył potrzeby przynależności i miłości (na przykład przynależność 
do rodziny, akceptacja przez przyjaciół), potrzeby uznania (prestiż, osiągnięcie 
sukcesu, szacunek itp.) i potrzeby samourzeczywistnienia (samorealizacji), któ-
re są umiejscowione najwyżej w hierarchii i obejmują między innymi potrzeby 
wiedzy i rozumienia, kształcenia oraz estetyczne2. Wiążą się one z potrzebami 
rozwoju jednostki i są zazwyczaj uwarunkowane społecznie i kulturowo. 

1 E. Duliniec, Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2004, s. 63.
2 L. Rudnicki, Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2000, s. 42.
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1.  Metodyka przeprowadzonego badania ankietowego w szczecińskich tea-
trach

Problemy badawcze
Głównym celem badania było poznanie potrzeb i preferencji konsumentów, 

aby dostosować do nich ofertę. Zdefiniowano następujące problemy badawcze:
− kim są widzowie (konsumenci) teatrów,
− jak badana grupa spędza wolny czas, czy jest w nim miejsce na instytucje kul-

turalne, w jakim zakresie i częstotliwości,
− jakie są czynniki motywujące i hamujące decyzję o nabyciu dóbr kultural-

nych,
− jaka jest opinia widzów o teatrach,
− jak się kształtują aspekty marketingowe w działalności teatru (produkt, cena, 

dystrybucja, promocja).

Wielkość próby badawczej – 118 ankiet
Do badania typowane były osoby, które właśnie obejrzały określone przed-

stawienie lub skorzystały/zamierzały skorzystać z oferty innych instytucji kultu-
ralnych. Tak zdefiniowana i zrealizowana próba pozwala na wyciąganie repre-
zentatywnych dla Szczecina wniosków.

Instrument pomiarowy
Jako instrument pomiarowy zdecydowano się na kwestionariusz ankietowy, 

przy czym w zależności od grupy osób, do których był kierowany, występował 
w trzech mutacjach:
− wersja dla widzów przedstawienia dla dorosłych w Teatrze Lalek „Pleciuga”,
− wersja dla widzów przedstawienia dla dzieci w Teatrze Lalek „Pleciuga”,
− wersja dla klientów innych instytucji kulturalnych w Szczecinie.

Ankiety zostały przeprowadzone w kilku szczecińskich teatrach – w Te-
atrze Współczesnym, w Teatrze Polskim, w Teatrze Kana, w Teatrze Krypta, 
w Filharmonii Szczecińskiej na przełomie 2005/2006 roku.

2. Wyniki przeprowadzonego badania

Badanie obejmowało zagadnienia dotyczące sposobu spędzania wolnego 
czasu, częstotliwości uczęszczania do teatrów, preferowania konkretnych scen, 
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sposobów pozyskiwania biletów, najbardziej cenionych w teatrze kategorii, czyn-
ników wyboru spektaklu, czynników sprzyjających i utrudniających korzystanie 
z oferty teatrów, źródeł informacji o przedstawieniach.

Najwięcej ankietowanych, to jest 59%, spędza wolny czas na oglądaniu te-
lewizji oraz na słuchaniu radia, 47% na spotkaniach towarzyskich, 37% chodząc 
do kina, teatru bądź muzeum, 36% w domu z rodziną, 35% przy komputerze, 
30% czytając książki i rozwiązując krzyżówki, 25% spacerując, 19% uprawiając 
sport, 18% chodząc do klubów bądź pubów, 15% dokształcając się, 14% na zaku-
pach, natomiast 5% spędza wolny czas w inny sposób.

Jak często chodzi Pan(i) do teatru, opery, filharmonii

1 w miesiącu
13%

1-2 na kwartał
18%

kilka razy w roku
34%

1 w roku
9%

rzadziej niż raz w roku
15%

w ogóle nie chodze
2%

1 w tygodniu
1%2-3 w miesiącu

8%

Rys. 1.  Częstotliwość uczęszczania do teatrów
Źródło:  opracowanie własne (Koło Naukowe Komunikacja w Biznesie).

Z badania wynika, że 34% badanych osób uczęszcza do instytucji kultu-
ralnych kilka razy w roku, 18% – 1–2 razy na kwartał, 15% – rzadziej niż raz 
w roku, 13% – raz w miesiącu, 9% – raz w roku, 8% – 2–3 razy w miesiącu, 2% 
– w ogóle nie chodzi, natomiast tylko 1% odwiedza instytucje kulturalne raz 
w tygodniu.

raz w miesiącu

raz w tygodniu

raz w roku

w ogóle nie chodzę
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Rys. 2.  Najczęściej odwiedzane obiekty kulturalne
Źródło:  opracowanie własne (Koło Naukowe Komunikacja w Biznesie).

Badanie ujawniło, że 59% ankietowanych najczęściej odwiedza Teatr Polski, 
52% – Teatr Współczesny, 31% – Operę i Operetkę, 14% – Filharmonię Szczeciń-
ską, 9% – Teatr Kana, 7% – Piwnicę przy Krypcie, 6% – inne instytucje kultural-
ne, 4% – Teatr Lalek „Pleciuga”, 3% – Teatr Krypta, 2% – Teatr Kameralny.

W jaki sposób pozyskał(a) Pan(i) bilet na dzisiejszy spektakl?

w kasie
45%

dofinansowany
20%

prezent
19%

grupowy
12%

inne
4%

Rys. 3.  Pozyskanie biletu na spektakl
Źródło:  opracowanie własne (Koło Naukowe Komunikacja w Biznesie).

Z badania wynika, że 45% badanych osób zakupiło bilet na spektakl w ka-
sie, 20% ankietowanych miało bilet dofinansowany, 19% osób otrzymało bilet 
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w prezencie, 12% przyszło na tak zwany bilet grupowy, 4% uzyskało bilet z in-
nych źródeł.

Aż 72% ankietowanych respondentów najbardziej ceni w teatrze doznania 
artystyczne, 54% relaks oraz wypoczynek, 47% śmiech i komedię, 27% profesjo-
nalizm aktorów, 14% poczucie przynależności do grona wyjątkowych osób oraz 
możliwość spotkania ciekawych ludzi, tylko 2% ceni inne cechy.

Na wybór danego przedstawienia wpływa wiele czynników: dla 51% jest to 
tematyka sztuki, dla 45% pozytywne recenzje oraz opinie w mediach, dla 34% 
występujący znany, lubiany aktor, dla 30% znany, lubiany aktor, dla 29% dogod-
ny wolny czas, dla 27% opinia znajomych, dla 19% zapowiedzi oraz reklamy 
na afiszu, dla 15% znany, lubiany reżyser, dla 14% możliwość nabycia tańszych 
biletów, dla 2% inne czynniki (rysunek 4).
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Co wpływa na wybór przez Pana(ią) przedstawienia do obejrzenia

Rys. 4.  Czynniki wpływające na wybór danego przedstawienia
Źródło:  opracowanie własne (Koło Naukowe Komunikacja w Biznesie).

Czynniki, które w ogóle nie utrudniają uczęszczania do instytucji kultural-
nych, to: dla 46% problemy z dojazdem, dla 38% wybór wypoczynku przed te-
lewizorem, dla 37% niedogodne godziny przedstawień, dla 23% brak informacji 
o przedstawieniach, dla 22% zmęczenie po tygodniu pracy, dla 20% niekorzystna 
sytuacja materialna, dla 19% brak czasu, dla 10% brak ciekawych propozycji, dla 
9% drogie bilety. 
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W niewielkim stopniu przeszkadzają: dla 36% respondentów brak informa-
cji o przedstawieniach, dla 30% wybór wypoczynku przed telewizorem, dla 28% 
brak ciekawych propozycji oraz niedogodne godziny przedstawień, dla 23% dro-
gie bilety oraz niekorzystna sytuacja materialna, dla 22% problemy z dojazdem, 
dla 21% zmęczenie po tygodniu pracy, dla 19% brak czasu.

Dość mocno przeszkadzają: 25% respondentów niekorzystna sytuacja mate-
rialna, 24% zmęczenie po tygodniu pracy, 22% brak ciekawych propozycji, 20% 
drogie bilety, 16% problemy z dojazdem oraz brak informacji o przedstawieniach, 
15% brak czasu, 14% niedogodne godziny przedstawień, 13% wybór wypoczyn-
ku przed telewizorem.

Bardzo mocno przeszkadzają: 13% ankietowanych brak ciekawych propo-
zycji oraz drogie bilety, 12% brak czasu, 11% brak informacji o przedstawieniach, 
9% niedogodne godziny przedstawień, 8% wybór wypoczynku przed telewizo-
rem, 7% niekorzystna sytuacja materialna, 6% zmęczenie po tygodniu pracy, 2% 
problemy z dojazdem.

Czynniki, które są decydujące i bardzo przeszkadzają, to: dla 31% brak 
czasu, dla 24% drogie bilety, dla 22% brak ciekawych propozycji, dla 18% nie-
korzystna sytuacja materialna, dla 14% zmęczenie po tygodniu pracy, dla 10% 
wybór wypoczynku przed telewizorem oraz brak informacji o przedstawieniach, 
dla 8% problemy z dojazdem, dla 4% niedogodne godziny przedstawień.
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Źródło:  opracowanie własne (Koło Naukowe Komunikacja w Biznesie).

z 
pr

as
y

z 
in

fo
rm

at
or

ów
 k

ul
tu

ra
ln

yc
h

z 
In

te
rn

et
u

z 
af

is
za

w
 s

am
ym

 te
at

rz
e 

(te
le

fo
n,

 o
so

bi
st

a 
w

iz
yt

a)

z 
lo

ka
ln

ej
 te

le
w

iz
ji 

lu
b 

ra
di

a

z 
in

ny
ch

 ź
ró

de
ł



171Analiza potrzeb kulturowych klientów...

Aż 64% ankietowanych uzyskuje informacje o ofercie instytucji kultural-
nych z prasy, 42% z Internetu, 40% z afisza, 30% z informatorów kulturalnych 
oraz z lokalnej telewizji, 17% z innych źródeł, 11% w samym teatrze. 

3. Charakterystyka klientów szczecińskich teatrów

Charakterystyka widzów obejmowała: płeć, wykształcenie, wielkość rodzi-
ny, dochody.

kobieta
65%

m ęż c z yz na
35%

Rys. 6.  Płeć widzów szczecińskich teatrów
Źródło:  opracowanie własne (Koło Naukowe Komunikacja w Biznesie).

Ponad połowa ankietowanych, to jest 65%, to kobiety, natomiast mężczyźni 
stanowili 35% ankietowanych.

ś rednie
47%

w yż s z e
41%

z as adnic z e
4%

pods taw ow e
8%

Rys. 7.  Wykształcenie widzów szczecińskich teatrów
Źródło:  opracowanie własne (Koło Naukowe Komunikacja w Biznesie).

Aż 47% badanych osób miało średnie wykształcenie (w tej grupie znaleźli 
się też studenci), 41% wyższe, 8% podstawowe (częściowo uczniowie), natomiast 
4% zasadnicze.
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Osoby w rodzinie

1
7% 2

19%

3
23%

4
40%

5
8%

6
3%

Rys. 8.  Wielkość rodziny
Źródło:  opracowanie własne (Koło Naukowe Komunikacja w Biznesie).

Badanie wykazało, że 40% ankietowanych to rodziny 4-osobowe, 23% 
3-osobowe, 19% 2-osobowe, 8% 5-osobowe, 7% jednoosobowe, 3% 6-osobowe.

po wo dzi m i s ię  
ź le
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po wo dzi m i s ię  
nie  najlep ie j
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bardzo  do brze

9%

po wo dzi m i s ię  
ca łkiem  nieź le , 

do brze
38%

po wo dzi m i s ię  
zno śnie, ś rednio

45%

Rys. 9.  Sytuacja materialna w ocenie respondenta
Źródło:  opracowanie własne (Koło Naukowe Komunikacja w Biznesie).

Aż 45% badanych osób oceniło, że powodzi im się średnio; dobrze powodzi 
się 38% badanym; 9% ankietowanych powodzi się bardzo dobrze; 6% powodzi 
się nie najlepiej, natomiast 2% powodzi się źle.

4. Wnioski z przeprowadzonych badań ankietowych

Z przeprowadzonych badań, których wyniki zilustrowano na rysunkach, 
wynika, że:
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– Najwięcej osób spędza wolny czas na oglądaniu telewizji, nieco mniej słu-
cha radia, natomiast najmniej na innych niewymienionych wcześniej czyn-
nościach. 

– Najwięcej ankietowanych uczęszcza do instytucji kulturalnych kilka razy 
w roku, natomiast najmniej – jeden raz w tygodniu. 

– Najczęściej odwiedzanym obiektem kulturalnym jest Teatr Polski, natomiast 
najmniej osób uczęszcza do Teatru Kameralnego.

– Najczęściej widzowie zakupują bilety w kasie teatru. Najrzadziej pozyskują 
bilety w inny sposób, jak na przykład wygrana w konkursie. 

– Widzowie przychodzący na sztukę teatralną najbardziej cenią sobie dozna-
nia artystyczne, natomiast mniejszą wagę przywiązują do innych niewymie-
nionych czynników.

– Osoby decydujące się obejrzeć daną sztukę teatralną kierują się tematyką 
przedstawienia. Niewiele osób wybiera sztukę ze względu na inne niewy-
mienione wcześniej czynniki.

– Czynnikiem, który wpływa na niską frekwencję na przedstawieniach tea-
tralnych, są niedogodne godziny przedstawień. Jednak dla sporej grupy an-
kietowanych trudność z dojazdem nie jest problemem uniemożliwiającym 
pójście do teatru.

– Informacje na temat przedstawień najczęściej widzowie uzyskują z prasy, 
najrzadziej w teatrze.

– Kobiety stanowią liczniejszą grupę wśród osób chodzących do teatrów.
– Najwięcej ankietowanych stanowiły osoby z wyższym i średnim wykształ-

ceniem.
– Najwięcej badanych osób pochodzi z 4-osobowych rodzin (najczęściej były 

to rodziny z dwójką dzieci).

Podsumowanie

Każdy człowiek nosi w sobie pewien wzorzec myślenia, odczuwania i za-
chowania, który przyswaja w ciągu życia. Zależy on od środowiska społeczne-
go i doświadczeń życiowych jednostki. Takie „zaprogramowanie” umysłu czło-
wieka określa się jako jego kulturę. Kształtowana jest ona między innymi przez 
zaspokajanie potrzeb najwyższego rzędu, do których należy konsumpcja usług 
oferowanych przez teatry. Na przykładzie badań przeprowadzonych w szczeciń-
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skich teatrach na próbie pilotażowej można zauważyć, że wraz z wykształceniem, 
zajmowaną pozycją w społeczeństwie, sytuacją materialną świadomość potrzeby 
korzystania z oferty kulturalnej rośnie.

THE ANALYSIS OF CULTURE NEEDS 
ON THE EXAMPLE OF SURVEY RESEARCH 

IN THEATRES OF SZCZECIN

Summary

The paper presents the essence of rendering cultural services on the example of sur-
vey research conducted in theatres of Szczecin. It should be noticed that the awareness of 
the need for using cultural services is positively correlated with education, social status 
and household income. Each man possesses a certain pattern of thinking, feeling and 
behaving that have been learned in the life time. The important role in this pattern plays 
using cultural services offer. 

Translated by Grażyna Rosa


