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Wstęp

Prezentujemy Państwu pierwszy numer Zeszytu Naukowego „Współczesne Proble-
my Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka”. W niniejszej publikacji podjęli-
śmy próbę połączenia opisu i analizy zagadnień związanych z szeroko pojętymi proce-
sami globalizacyjnymi, liberalizacyjnymi oraz etycznymi działaniami i zachowaniami 
podmiotów gospodarczych we współczesnej gospodarce. O wyjątkowości tego przedsię-
wzięcia świadczy fakt, że udało się spojrzeć na te zagadnienia z wielu aspektów, co było 
możliwe dzięki temu, że wypowiedzieli się przedstawiciele różnych dyscyplin badaw-
czych. Takiego spojrzenia wymaga przedmiot zainteresowania współtwórców zeszytu, 
uważamy bowiem, że na przykład problemy etyki, zbyt rzadko podejmowane w opraco-
waniach ekonomicznych, należy ujmować w szerokim kontekście interdyscyplinarnym.

Zeszyt Naukowy „Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberaliza-
cja. Etyka” podzielono na trzy części. W pierwszej zaprezentowano teksty, w których 
omówione zostały procesy globalizacji i podjęta została próba udzielenia odpowiedzi na 
wyzwania globalnej gospodarki XXI wieku. W drugiej zawarto artykuły naukowe na-
wiązujące do procesów liberalizacji w ujęciu zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. 
Z kolei relacje między etyką a ekonomią, a także miejsce komponentu moralnego 
w działalności gospodarczej ujmuje trzecia, ostatnia część niniejszego opracowania na-
ukowego. 

Przekazując tę publikację do rąk Czytelników, przede wszystkim pragnę podzięko-
wać Autorom, żywiąc nadzieję, że nasza współpraca będzie kontynuowana. Wierzę też, 
że w kolejnych numerach zeszytu interdyscyplinarność analiz będzie pogłębiana, a moż-
liwość wypowiedzi będą mieli nie tylko dotychczasowi autorzy, ale także praktycy, stu-
denci studiów ekonomicznych i innych kierunków obejmujących nauki społeczne. 
Z pewnością wzbogaci to treść analiz prezentowanych na łamach Zeszytu Naukowego 
„Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka”, a także sta-
nie się okazją do poszerzenia własnego doświadczenia naukowego.

dr hab. prof. US Grażyna Wolska
redaktor naukowy
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Wprowadzenie

Dynamiczny rozwój masowej komunikacji (na przykład internetowej, satelitarnej), 
wyeliminowanie bariery szybkiego przemieszczania się, dzięki rozwojowi transportu 
lotniczego, a także możność swobodnego porozumiewania się jako następstwo rozwoju 
technologii informacyjno-komunikacyjnych to zjawiska, które stymulują procesy globa-
lizacyjne uwidaczniające się zarówno w sferze ekonomicznej, społecznej, jak i kul tu-
rowej, a nawet politycznej. Współcześnie procesy te uznawane są za zjawisko o charak-
terze rewolucyjnym. Globalizacja procesów w sferze życia gospodarczego wyraża się 
przede wszystkim w

– funkcjonowaniu międzynarodowych przedsiębiorstw działających w więcej niż 
jednym kraju,

– umiędzynarodowieniu współczesnego kapitału, a także wzroście jego mobil-
ności,

– liberalizacji systemów gospodarczych,
– eliminowaniu ograniczeń w swobodnym handlu,
– intensyfikacji procesów konsolidacyjnych (fuzji, przejęć). 

* Doktor Małgorzata Brojak-Trzaskowska jest zatrudniona na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki 
Usług (Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw) Uniwersytetu Szczecińskiego. E-mail: malgorzata. 
brojak@wzieu.pl.
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Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest wzrost znaczenia międzynarodowej wy-
miany handlowej i kulturowej. Ów proces – obecny niemal w każdej sferze życia spo-
łeczno-gospodarczego – powoduje, że zmieniają się warunki funkcjonowania współ-
czesnych przedsiębiorstw czy – w szerszym ujęciu – gospodarek. Globalizacja impli kuje 
konieczność wdrażania odpowiednich zmian tak w sferze organizacji i zarządzania 
przedsiębiorstwami, jak i w polityce społeczno-gospodarczej prowadzonej w poszcze-
gólnych państwach (zwłaszcza w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów). 

W świetle tych uwag za zasadne uznano podjęcie wysiłku badawczego na rzecz 
wyjaśnienia pojęcia „globalizacja”, wskazanie przyczyn tego zjawiska, jego uwarunko-
wań i implikacji, a także przybliżenie jego istoty na przykładzie konkretnego podmiotu 
gospodarczego – sieci handlowej IKEA.

Istota procesu globalizacji

Pojęcie „globalizacja” można rozpatrywać na gruncie ekonomii, socjologii, kultury, 
polityki, a nawet techniki. W zależności od przyjętej orientacji różne będą wyjaśnienia 
tego zjawiska. Tematyka niniejszego opracowania determinuje konieczność zidentyfi-
kowania pojęcia w ujęciu ekonomicznym.

Na ogół globalizację utożsamia się z procesem zapoczątkowanym pod koniec XX 
wieku w związku z rozpowszechnieniem się mediów elektronicznych, rozwojem mię-
dzynarodowych korporacji i końcem zimnej wojny, co spowodowało zwiększenie obro-
tów handlu międzynarodowego, nasilenie przepływu kapitału, ludzi i technologii, 
zwiększenie zależności między krajami oraz zatarcie różnic kulturowych1.

Innymi słowy, terminu globalizacja używa się do określenia procesów i zjawisk 
politycznych, gospodarczych i społecznych wyrażających się wzrostem różnego rodzaju 
powiązań między różnorodnymi podmiotami życia gospodarczego niezależnie od ich 
przynależności narodowej, a także wynikające z tego wzajemne oddziaływania we 
wszystkich sferach życia społecznego, gospodarczego i politycznego2 – coraz mniej 
dziedzin i gałęzi gospodarowania nie podlega postępującemu umiędzynarodowieniu 
i globalizacji3.

Globalizacja to proces coraz bliższego scalania gospodarek narodowych przejawia-
jący się dynamicznym wzrostem obrotów handlowych, międzynarodowych przepływów 

1 Słownik wyrazów obcych, Warszawa 2006, s. 332.
2 J. Bogdanienko, Zarys koncepcji, metod i problemów zarządzania, Toruń 2002, s. 159.
3 Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Warszawa 2002, s. 543.
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kapitałowych i usługowych oraz rosnącą tendencją do traktowania całego świata jako 
rynku zbytu przez coraz liczniejszą rzeszę przedsiębiorstw4. 

Główną cechą globalizacji jest integrowanie działań, procesów i podmiotów w ra-
mach ogólnoświatowego systemu funkcjonującego na jednym z trzech poziomów5: 

– przedsiębiorstw, 
– rynków (gałęzi),
– gospodarki światowej.
Procesom globalizacyjnym towarzyszy postęp techniczno-technologiczny – tworze-

nie i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań. Czas i przestrzeń nie stanowią dziś 
żadnego problemu. Wynika to przede wszystkim z szybkiego rozwoju komunikacji lot-
niczej, a także rewolucji informatycznej. Rośnie znaczenie ponadnarodowych przedsię-
biorstw, co z kolei przekłada się na konieczność prowadzenia skutecznej polityki w za-
kresie ochrony konkurencji i konsumentów.

Przyczyny i uwarunkowania procesów globalizacyjnych

Obecnie nasilenie procesów globalizacyjnych utożsamia się z następującymi zjawi-
skami:

– rozwojem transportu (zwłaszcza lotniczego, a także szybkiego transportu kolejo-
wego) – dzisiaj łatwo i szybko można pokonywać duże odległości (zostały wyeli-
minowane bariery przemieszczania się);

– postępem techniczno-technologicznym w systemach komunikowania (Internet, 
rozwój telekomunikacji), który ma wpływ na znoszenie ograniczeń w swobod-
nym porozumiewaniu się ludzi;

– upadkiem systemu komunistycznego w krajach byłego bloku socjalistycznego, co 
wiąże się z otwarciem tych społeczeństw i systemów gospodarczych na wpływy 
społeczno-gospodarcze innych państw (często o wyższym poziomie rozwoju);

– rozwojem społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy;
– rosnącą konkurencją – presja konkurencyjna wymusza na przedsiębiorstwach ini-

cjowanie procesów rozwojowych, w tym wchodzenie na nowe, także zagraniczne 
rynki zbytu; 

– procesem dekolonizacji, w którego następstwie powstały nowe, niezależne pań-
stwa;

4 A. Budnikowski, Zagrożenia związane z globalizacją i możliwości ich pokonywania, „Zeszyty 
Nau kowe, Kolegium Gospodarki Światowej SGH” 2000, nr 9, s. 17–26.

5 A. Zaorska, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych w gospodarce świa-
towej, Warszawa 2002, s. 7.
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– zmianami w strukturze gospodarki (na przykład wzrosło znaczenie sektora usłu-
gowego, nastąpiły zmiany w strukturze przemysłu);

– nasilaniem się zjawiska otwartości kulturowej w wielu społeczeństwach;
– zmianami w sferze techniki, międzynarodowym transferem nowych technologii 

(postęp techniczno-technologiczny – upowszechnianie rozwiązań innowacyj-
nych);

– umacnianiem się pozycji międzynarodowych korporacji;
– przeobrażeniami w obszarze organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, w tym 

wdrażaniem instrumentów dynamicznego zarządzania;
– wzrostem otwartości poszczególnych gospodarek na wymianę handlową (najlep-

szym tego przykładem są Chiny);
– upowszechnianiem idei liberalizmu gospodarczego, który umożliwia swobodne 

podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w różnych krajach;
– nasileniem się procesów konsolidacyjnych (fuzji i przejęć, zwłaszcza przedsię-

biorstw o ponadnarodowym zasięgu działania);
– wzrostem bezpośrednich inwestycji zagranicznych. 

Konsekwencje globalizacji

Trend globalizacji można rozpatrywać zarówno w aspekcie pozytywnym (szans), 
jak i negatywnym (zagrożeń)6. Powszechnie przyjmuje się, iż jest to zjawisko nieunik-
nione, jest ono jednak wysoce kontrowersyjne. Mimo że globalizacja w ostatnim czasie 
stała się popularna, szczególnie w mediach dużo się o niej mówi (stała się pojęciem nie-
zwykle modnym, tak jak na przykład społeczeństwo informacyjne, gos podarka oparta 
na wiedzy, innowacyjność), nie jest zjawiskiem nowym.

Najczęściej przyjmuje się, że umiędzynarodowienie działalności gospodarczej:
1. Determinuje konieczność formułowania i realizacji wspólnej strategii globalnej, 

która będzie miała rację bytu na wielu, często istotnie zróżnicowanych rynkach.
2. Wymaga wykreowania dynamicznego, elastycznego stylu zarządzania, umożli-

wiającego antycypowanie zmian.
3. Wymusza dbałość o wysoką skuteczność wypełniania poszczególnych funkcji 

zarządzania (planowania, organizowania, przewodzenia, kontrolowania).
4. Implikuje wzmożenie wysiłków na rzecz utrzymania tożsamości (indywidualno-
ści) przedsiębiorstw.

5. Daje możliwość obniżenia kosztów, poprawy jakości, dostępu do nowoczesnej 
technologii.

6 Por. tabela 1.



     Małgorzata Brojak-Trzaskowska
Procesy globalizacyjne. Istota, przyczyny, uwarunkowania, implikacje

13

G
lo

b
a

li
z

a
c

ja

6. Przyczynia się do opanowania nowych rynków zbytu, zwiększenia dynamiki ob-
rotów, a w konsekwencji do osiągnięcia większych zysków.

Podsumowując, z jednej strony globalizacja działalności gospodarczej daje liczne 
korzyści, z drugiej jednak stawia przed menedżerami większe wyzwania: konieczność 
uporania się z wieloma trudnościami i problemami, w warunkach trudniejszych niż 
w przypadku funkcjonowania tylko w kraju. 

Tabela 1. Implikacje procesów globalizacyjnych

W aspekcie pozytywnym – szanse W aspekcie negatywnym – zagrożenia

– wzrost otwartości gospodarek
– demokratyzacja
– wymiana informacji
– rozwój handlu międzynarodowego
– napływ inwestycji zagranicznych
– transfer wiedzy i technologii
– korzyści skali w przypadku form współdziałania 

gospodarczego o charakterze koncentracyjnym
– eliminowanie barier, np. w wymianie handlowej 

między państwami
– integracja społeczeństw
– możliwość opanowania nowych rynków zbytu przez 

krajowe przedsiębiorstwa
– wzrost efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw
– ujednolicenie gospodarki światowej
– poprawa bilansu płatniczego kraju, w którym 

funkcjonują przedsiębiorstwa globalne

– zanikanie tożsamości narodowej
– ograniczanie niezależności państw narodowych
– dominacja władzy korporacji nad rządami narodów
– zmiany w stylu życia i strukturach społecznych – model 

konsumpcjonizmu
– konflikty międzyrasowe 
– wzrost niezadowolenia społecznego – ruchy antyglobalistów
– postępująca dewastacja środowiska naturalnego
– pogłębianie się dysproporcji w poziomie rozwoju społeczno-

-gospodarczego między poszczególnymi państwami 
(centrami gospodarczymi a krajami peryferyjnymi)

Źródło: opracowanie własne.

Subtelne różnice w międzynarodowych wyzwaniach dzielą menedżerów w wielkich 
międzynarodowych korporacjach, średnich i małych przedsiębiorstwach. Podobnie pod-
stawowe funkcje zarządzania nie podlegają wpływom umiędzynarodowienia, dlatego 
menedżerowie, pracując w globalnym otoczeniu, muszą doceniać zarówno wielkość 
swojej organizacji, jak i podejmować odpowiednie działania funkcjonalne. Poruszają się 
bowiem w międzynarodowym otoczeniu, zarówno ekonomicznym, jak i polityczno-
-prawnym czy kulturowym7.

Globalny rozwój przedsiębiorstwa. Studium przypadku – IKEA

Dobrą egzemplifikację globalizacji działalności gospodarczej stanowi szwedzka 
sieć IKEA grupująca wielkopowierzchniowe sklepy specjalistyczne. Jej rynki zbytu 

7 R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2004, s. 170.
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obejmują niemal cały świat, począwszy od Europy, przez Amerykę Północną, po rynek 
azjatycki. 

Marka IKEA jest rozpoznawalna wśród konsumentów i kojarzona przede wszyst-
kim z wysoką jakością oferowanych towarów, funkcjonalnością produktów, ciekawym 
wzornictwem i relatywnie niskimi cenami, a także dbałością o pracowników i środowi-
sko naturalne. Ta międzynarodowa grupa handlowa specjalizuje się w sprzedaży arty-
kułów wyposażenia mieszkań (mebli do sypialni, łazienki, salonu, kuchni, przedpokoju, 
dekoracji, tekstyliów, oświetlenia, luster, a nawet zabawek dla dzieci).

Tabela 2. Historia rozwoju IKEA – kalendarium

Przedział 
czasowy Ważne wydarzenia

1920–1940 Ingvar Kamprad – twórca firmy IKEA, w wieku pięciu lat zaczyna sprzedawać zapałki swoim sąsiadom, 
z czasem liczba klientów zwiększa się, podobnie rozszerza się asortyment sprzedaży.

1940–1960 Rozwój sprzedaży detalicznej, pogłębianie wiedzy o wzornictwie mebli, samodzielnym montażu, 
zastosowaniu katalogu i reklamy, dotarcie z ofertą do większej liczby klientów.

1960–1980 Otwarcie nowego sklepu IKEA, koncepcja rozwoju przedsiębiorstwa nabiera wyraźnego kształtu. 
Ekspansywne wchodzenie na nowe rynki zbytu (USA, Włochy, Francja, Anglia).

1990–2000
Dalszy dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa – wejście na rynki chiński i rosyjski, koncentracja sprzedaży 
na artykułach wyposażenia domu, sformułowanie polityki odpowiedzialności za ludzi i środowisko jako 
podstawowego warunku prowadzenia biznesu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.ikea.com/ms/pl, 10 września 2008.

Rys. 1. Filary idei biznesowej IKEA

Idea biznesowa IKEA – filary 

Niskie
ceny 

Wysoka jako
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wyrobów 

Zaanga owanie 
spo eczne

Orientacja
na rozwój 

Lepsze
ycie 

codzienne
Solidno

Źródło:  opracowanie własne.

Model rozwoju firmy opiera się przede wszystkim na wykorzystywaniu efektyw-
nych i innowacyjnych metod działania. Wizję przedsiębiorstwa stanowi tworzenie lep-
szych warunków życia dla wielu ludzi. Działalność sieci sprowadza się do bezpośredniej 
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sprzedaży produktów, sprzedaż drogą elektroniczną pełni funkcję komplementarną (jest 
dostępna tylko w niektórych krajach – Danii, Szwecji).

Jak wynika z danych przedstawionych na rysunku 2, poziom sprzedaży badanego 
przedsiębiorstwa wzrasta systematycznie. W strukturze sprzedaży dominuje rynek eu-
ropejski (82 proc.), na Amerykę Północną przypada 15 proc., na Azję i Australię zaś 
zaledwie 3 proc. Analizując sprzedaż w poszczególnych krajach, należy zauważyć do-
minujące znaczenie rynku niemieckiego (16 proc.) i USA (10 proc.). W przypadku zaku-
pów u dostawców, których jest około 1350, są to odpowiednio: Chiny – 22 proc. i Polska 
– 16 proc. Obecnie IKEA zatrudnia 118 tysięcy pracowników w 231 sklepach, które 
w 2007 roku odwiedziły 522 miliony klientów. Firma ma 31 centrów dystrybucji 
w 16 krajach8.

Rys. 2. Sprzedaż grupy handlowej IKEA w latach 2005–2007 [mld euro]

0 5 10 15 20 25

2005 r.

2006 r.

2007 r.

Źródło:  opracowanie własne na podstawie www.ikea.com/ms/pl, 10 września 2008.

IKEA to doskonały przykład strategii globalnej wielkopowierzchniowej sieci spe-
cjalistycznej. Sprzedaż odbywa się przede wszystkim we własnych sklepach, chociaż 
w wizji rozwoju zakłada się wykorzystywanie w przyszłości systemu franchisingu. 
Głównym instrumentem aktywizacji sprzedaży jest katalog. Istotnym elementem wpły-
wającym na powodzenie przedsiębiorstwa jest – oprócz globalizacji sprzedaży – globa-
lizacja zaopatrzenia. Podsumowując, IKEA to przedsiębiorstwo efektywnie działające 
na rynku globalnym, zbudowane na mocnym szwedzkim fundamencie, tworzące i wdra-
żające innowacyjne rozwiązania, a także mające ugruntowaną wizję rozwoju.

Podsumowanie

Charakterystycznym zjawiskiem współczesnych czasów jest globalizacja utożsa-
miana z umiędzynarodowieniem działalności gospodarczej. Mimo że proces ten odnosi 

8 www.ikea.com/ms/pl, 10 września 2008.
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się najczęściej do sfery gospodarki, ma on wyraźny wpływ także na inne płaszczyzny 
życia (politykę, kulturę, sferę społeczną). Konsekwencje tego zjawiska są zróżnicowane, 
począwszy od aspektów pozytywnych, jak chociażby wzrost otwartości gospodarek, 
demokratyzacja, rozwój wymiany informacji, handlu międzynarodowego, po negatyw-
ne, na przykład zanikanie tożsamości narodowej, ograniczanie niezależności państw 
narodowych, dominacja władzy korporacji nad rządami narodów czy konflikty między-
rasowe. Podsumowując, należy zauważyć, iż z jednej strony globalizacja działalności go-
spodarczej daje liczne korzyści, z drugiej jednak powoduje, iż osoby zarządzające przed-
siębiorstwami globalnymi muszą się liczyć z większymi wyzwaniami niż w przypadku 
funkcjonowania w warunkach krajowych. 
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Processes of globalization
main the point of something, causes, conditionality, implications

The article presents selected aspects of the process of globalization issues. In particular, the essence of globali-
zation, its causes and predisposition, as well as the consequences, both in terms of positive and negative.

Translated by Małgorzata Brojak-Trzaskowska



17

Wspó łc zesne 
Prob lemy 
Ekonomic zne 
n r  1  (20 0 9)

UNIWERSYTET 
SZCZECIŃSKI

Zesz y t y 
Naukowe

nr  5 5 6

Agnieszka Budziewicz-Guźlecka* 

Wpływ globalizacji na gospodarkę

Słowa kluczowe: globalizacja, gospodarka, wpływ globalizacji
Keywords: globalization, economy, influence of globalization

Wprowadzenie

Artykuł ma na celu przedstawienie, jak istotny wpływ na gospodarkę mają procesy 
globalizacyjne. Globalizacja nie jest prostą kontynuacją internacjonalizacji gospodarki 
światowej, ponieważ tworzy zasadnicze zmiany w jej strukturze i sposobie funkcjono-
wania. W definicji pojęcia „internacjonalizacja” zakłada się, że gospodarki narodowe 
i podmioty gospodarcze działają w ramach własnego terytorium. Mimo rosnącej inte-
gracji, możliwe było oddzielenie sfery krajowej od międzynarodowej. Wpływ procesów 
o charakterze międzynarodowym na gospodarkę krajową był modyfikowany przez ist-
nienie skutecznych struktur, instytucji i polityki. Obecnie punktem wyjścia jest gospo-
darka globalna, o rosnącym stopniu autonomii, której ewolucja w mniejszym stopniu 
jest zależna od państwa1. Rządzący poszczególnym państwami podejmują teraz decyzje 
odnoszące się do transnarodowej rzeczywistości, muszą więc zrezygnować z tradycyj-
nych instrumentów polityki interwencjonizmu. 

Globalizacja różni się od wcześniejszych form internacjonalizacji gospodarki świa-
towej – zmieniła się rola państwa w kształtowaniu zagranicznych stosunków ekono-
micznych, na które coraz większy wpływ wywierają podmioty gospodarki światowej. 

* Doktor Agnieszka Budziewicz-Guźlecka jest zatrudniona na Wydziale Zarządzania i Ekonomi-
ki Usług (Katedra Ekonomiki i Organizacji Telekomunikacji) Uniwersytetu Szczecińskiego. E-mail: 
agnieszka.budziewicz@wzieu.pl.

1 Por. J. Bielawski, Globalizacja a wielostronna współpraca gospodarcza, „Sprawy Międzynaro-
dowe” 2000, nr 1, s. 50.
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Globalizacja a regionalizacja

Globalizacja gospodarki światowej wiąże się z takimi pojęciami, jak regionalizacja 
i internacjonalizacja. Wszystkie te procesy wpływają na życie społeczne, gospodarcze 
i polityczne. Od kilkunastu lat procesy globalizacyjne się nasiliły w związku z rozwo-
jem regionalizacji współpracy gospodarczej. Wiele krajów pragnie się schronić w pew-
nych strukturach integracyjnych, co daje im poczucie bezpieczeństwa wobec globalnej 
konkurencji i nie do końca rozpoznawalnych zjawisk, jakie niesie globalizacja2. Kraje 
liczą, iż chroniąc się w blokach integracyjnych, znajdą dostatecznie silny podmiot, który 
będzie mógł przeciwstawiać się potędze globalnego rynku kapitałowego. Coraz po-
wszechniejsza staje się świadomość, że pozostawione same sobie kraje nie będą mogły 
skutecznie przeciwstawiać się regułom zglobalizowanego świata3. O ile proces globali-
zacji prowadzi do integracji działalności gospodarczej w skali całego świata, o tyle po-
stępujący proces integracji regionalnej prowadzi do swoistego podziału gospodarki 
światowej na wiele różnych bloków gospodarczych i politycznych. Różnią się one zakre-
sem, formami, możliwościami prowadzenia spójnej polityki handlowej, stopniem swo-
body przepływów, wreszcie poziomem funkcjonującego rynku i sprawnością jego me-
chanizmów. Integracja regionalna przybiera postać mniej lub bardziej ścisłych 
i zinstytucjonalizowanych związków, charakteryzuje się wzajemnym przeplataniem 
współpracy gospodarczej, technicznej, finansowej4. Kwestie związane ze strategiami 
globalnymi odnoszą się nie tylko do poziomu ogólnoświatowego, lecz także do regional-
nego. Firmy, które podejmują wyzwania i zamierzają korzystać z szans, jakie stwarza im 
istnienie Unii Europejskiej, rozwijają w gruncie rzeczy swoje strategie globalne na po-
ziomie kontynentalnym.

Popularność regionalnych ugrupowań gospodarczych i porozumień handlowych 
wielu ekonomistów tłumaczy pozytywnymi efektami, jakie one niosą, dla całego regio-
nu. Wynikają one z lepszej – w skali całego regionu, a nie tylko często niewielkiego 
państwa narodowego – alokacji czynników produkcji. Obecnie – w erze globalizacji – 
podobne efekty uzyskuje się jednak z alokacji zasobów pomiędzy poszczególnymi bran-
żami przemysłu nie tylko w danym ugrupowaniu regionalnym, lecz w skali całej gospo-
darki światowej5. Trudno rozstrzygnąć, czy regionalna wielostronna liberalizacja handlu 
przyczynia się w efekcie do liberalizacji handlu globalnego, czy też prowadzi do tworze-

2 Por. E. Haliżak, Regionalizm w stosunkach międzynarodowych, w: Stosunki międzynarodowe – 
geneza, struktura, dynamika, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, Warszawa 2000. 

3 Por. W. Szymański, Interesy i sprzeczności globalizacji, Warszawa 2004, s. 309.
4 Por. L. Gabryś, Proces internacjonalizacji gospodarczej a funkcje współczesnego państwa, 

w: Procesy internacjonalizacji we współczesnej gospodarce światowej, red. T. Sporek, Katowice 
2000, s. 76.

5 Por. A. Gwiazda, Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, Toruń 1998, s. 80–81.
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nia się oddzielnych, zamkniętych bloków. Członkostwo w ugrupowaniu regionalnym 
jest etapem przejściowym przed pełną integracją – na skalę światową. Można wysnuć 
wniosek, że procesom regionalizacji sprzyja postępująca globalizacja, natomiast globa-
lizacji – wzrost integracji pomiędzy regionami. 

W miarę jak gospodarka światowa zostawia za sobą pierwszą falę – rozwój rolni-
ctwa, drugą falę – uprzemysłowienie i wkracza w nową gospodarkę trzeciej fali – opartą 
na wiedzy, rynki regionalne i globalne nabierają znaczenia równie ważnego, jak rynki 
narodowe w dobie drugiej fali6. Jednocześnie zaś maleją możliwości pojedynczych 
państw w zakresie kontroli przepływu handlu, dewiz i imigracji7. 

Przejawem globalizacji jest pewne ograniczenie władzy państw narodowych. Jest to 
proces na tyle żywiołowym, że w jego wyniku następują szybkie zmiany w różnych 
sferach gospodarki (produkcji, handlu, konsumpcji). Zanikają pewne działy produkcji, 
natomiast pojawiają się całkiem nowe, przy czym zdarza się tak, że pojawiają się one 
w całkiem innym kraju, niż w tym, w którym zaniknęły. Dlatego państwa powinny 
śledzić wszelakie zmiany, jakie zachodzą na rynku, aby prowadzić odpowiednią, ela-
styczną politykę. 

Znaczenia problemu beneficjentów procesów globalizacji i liberalizacji w światowej 
gospodarce nie sposób przecenić. Jak praktycznie każde zjawisko czy proces, również 
globalizacja i liberalizacja związane są z nowymi szansami i wyzwaniami, towarzyszą 
im także ryzyko i zagrożenia. Podzielając ogólnie opinię, że problem konsekwencji glo-
balizacji wzbudza i wzbudzać będzie w przyszłości spore emocje, wywołując spory 
między jej zwolennikami a sceptykami i pesymistami, za główny problem uważa się 
pojawienie się w rezultacie procesów globalizacji „wygranych” i „przegranych”8. 

Jednym z zagrożeń globalizacji jest to, iż wyłącza ona z udziału w rynku międzyna-
rodowym ludzi i firmy, które nie są wystarczająco konkurencyjne, by podjąć walkę. 
Na rynku toczy się cały czas walka o przetrwanie, z tym że jest to teraz walka w skali 
globalnej. Następują przemiany w sposobie funkcjonowania gospodarki. Często wynika 
to z daleko posuniętego postępu technicznego i technologicznego w telekomunikacji 
oraz teleinformatyce – z rozwoju tanich technologii szybkiego dostępu do użytkownika 
końcowego oraz z demonopolizacji usług telekomunikacyjnych. Powszechnie mówi się 
o powstaniu „społeczeństwa informacyjnego”, które funkcjonuje jako kategoria ekono-
miczna i społeczna.

6 Por. A. i H. Toffler, Kraj okrojony, „Polityka” 2000, nr 7.
7 Więcej na ten temat A. Toffler, Zmiana władzy, Poznań 2003.
8 H. Babis, L. Dorozik, A. Szewczuk, Oddziaływanie procesów globalizacyjnych na warunki 

funkcjonowania krajowych podmiotów gospodarczych, w: Ekonomia w Szczecinie, red. J. Hozer 
i S. Flejterski, Szczecin 2001, s. 259.
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Biorąc pod uwagę proces globalizacji, należy stwierdzić, że problemy, jakie mogą 
wyniknąć z tego zjawiska:

– są obiektywnym następstwem rozwoju ekonomicznego lub wynikiem istnieją-
cych w nim dysproporcji,

– mogą doprowadzić do zmiany warunków życia, 
– dotyczą całego świata,
– występują jednocześnie, są ze sobą powiązane i uzależnione od działania dużej 

liczby czynników,
– ich rozwiązanie wymaga podjęcia odpowiednich działań w wielu dziedzinach 
życia społecznego,

– wymagają podjęcia przedsięwzięć o zasięgu ogólnoświatowym, co jest niemożli-
we bez współpracy wszystkich krajów9.

Zwolennicy globalizacji twierdzą, że nie tylko powiększa ona obszary bogactwa, ale 
także jest jedynym dostępnym sposobem wyeliminowania biedy. Przeciwnicy zaś widzą 
w niej przejaw neokolonializmu i sposób na powiększenie wyzysku przez najbogatszych 
Trzeciego Świata. Tendencje globalizacyjne traktowane są jako główna siła sprawcza 
prowadząca do tego, że państwo przestaje mieć kontrolę nad gospodarką, przejmuje ją 
rynek i narzuca społeczeństwu zasady funkcjonowania10. W centrum działań znajduje 
się dążenie do zysku i wydajności za wszelką cenę, co nie jest niebezpieczne dla państw 
bogatych, jednak najczęściej jest dla biednych11.

Proces globalizacji prowadzi do ogólnoświatowej integracji działalności gospodar-
czej, natomiast postępujące procesy regionalizacji prowadzą do podziału gospodarki 
światowej na pewne obszary. Mimo pewnych odrębnych cech, jakie charakteryzują in-
tegrację regionalną i globalizację, łączy je przede wszystkim to, że

– u podstaw obu tkwią mechanizmy związane z tym, co w ekonomii określane jest 
jako ekonomia skali,

– w obu procesach dominującą rolę odgrywają przyspieszenie postępu techniczne-
go i naukowego, rewolucja informatyczna czy też wzrost wydajności pracy.

9 Por. W. Grzywacz, Endyzm, globalizm a nowa gospodarka, w: Ekonomia w Szczecinie, 
red. J. Hozer i S. Flejterski, Szczecin 2001, s. 300–301.

10 Więcej na ten temat H.P. Martin, H. Schumann, Pułapka globalizacji. Atak na demokrację i do-
brobyt, Wrocław 1999.

11 Por. M. Bogunia-Borowska, Globalizacja i konsumpcja. Dwa dylematy współczesności, Kraków 
2003, s. 119.
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Przedsiębiorstwo globalne

W celu zapobieżenia negatywnym skutkom globalizacji został ogłoszony przez se-
kretarza Generalnego ONZ Kofiego A. Annana tak zwany global compact, którego ce-
lem jest zachęcenie przedsiębiorstw transnarodowych do przestrzegania praw człowieka 
oraz standardów socjalnych i ochrony środowiska.

Stosunki między państwami a korporacjami są bardzo złożone i mogą się różnie 
układać. Korporacje mogą wspierać procesy rozwojowe, mogą też je zakłócać, mogą 
przyczyniać się do wzrostu gospodarczego lub też eksploatować gospodarkę, mogą two-
rzyć miejsca pracy lub je niszczyć, mogą transferować nową technologię lub nie. 

Procesy globalizacyjne mają istotny wpływ na działalność przedsiębiorstw, sprzyja-
jąc ich przekształcaniu w przedsiębiorstwa globalne. Porównanie cech działalności 
przedsiębiorstwa tradycyjnego i globalnego zilustrowano na rysunku 1.

Rys. 1.  Cechy działalności i kierunki rozwoju przedsiębiorstw

PRZEDSIĘBIORSTWO
TRADYCYJNE

PRZEDSIĘBIORSTWO
GLOBALNE

Autarkia Wspó dzia anie
Wspó dzia anie (kooperacja)
w ramach jednego kraju 

Wspó dzia anie (kooperacja) 
wiatowe

Stabilna w asno  zasobów Zmienna w asno  zasobów 
Wzgl dnie sta y produkt
i partnerzy wspó dzia ania

Zmienne produkty i partnerzy

Wzgl dnie sta y podzia  pracy 
(specjalizacja funkcjonalna) 

Znaczny podzia  pracy 
(specjalizacja przedmiotowa) 

Konkurencja jako gra o sumie 
zerowej

Konkurencja jako gra
o sumie niezerowej 

Zarz dzanie przedsi biorstwem
(strategia rozwoju wewn trznego)

Zarz dzanie biznesem
(strategia rozwoju zewn trznego
wewn trznego)

Źródło:  B. Kaczmarek, Globalizacja a przedsiębiorstwo – kierunki zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie, 
w: Szanse i zagrożenia na rynku łączności w warunkach globalizacji gospodarki, Szczecin 2003, s. 16, 
za Cz. Sikorski, Ludzie nowej organizacji, Łódź 1998, s. 20.

Rynki, które dawniej miały jedynie wymiar krajowy lub regionalny, obecnie są ot-
warte dla przedsiębiorstw międzynarodowych. Otworzenie granic politycznych w kra-
jach, które wcześniej funkcjonowały w izolacji, sprawiło, że istnienie firm ponadnaro-
dowych stało się alternatywą dla rozwoju biznesu krajowego. 
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Łączenie się firm sprzyja realizacji strategii globalnych. Wzrost tych tendencji jest 
szczególnie zauważalny w tych krajach, które otwierają granice na swobodną wymianę 
z zagranicą. W zależności jednak od kraju, w jakim działa firma, może ona wybrać 
jedną z czterech sytuacji rozwoju. Sytuacje te opisano w tabeli 1.

Tabela 1. Możliwości wyboru strategii rozwoju 

Dążenie do działania w skali regionalnej

Dążenie do integracji 
gospodarczej

rośnie maleje

rośnie 1 3

maleje 2 4

Źródło:  P.J. Szczepankowski, Fuzje i przejęcia, Warszawa 2000, s. 126.

W sytuacji pierwszej mamy do czynienia z rynkiem otwartym na różne formy inte-
gracji z firmami z innych krajów, przy jednoczesnym podnoszeniu znaczenia odrębno-
ści rynku lokalnego. W tym przypadku wszelkiego rodzaju fuzje, przejęcia i alianse 
stają się sposobem na przekroczenie barier wejścia oraz dostosowanie się kultury regio-
nalnej przez wykorzystanie skali produkcji oraz importu technologii.

Sytuacja druga to zdecydowany wzrost dążenia do regionalizmu, przy jednoczes-
nym odwrocie od integracji przedsiębiorstw. Zanika tu możliwość wszelkich międzyna-
rodowych przejęć, aliansów i fuzji. Jedyną formą obecności na tych rynkach jest eks-
port-import.

Sytuacja trzecia to rynek, na którym maleje dążenie do działania w skali regional-
nej, a rośnie zainteresowanie procesami integracyjnymi na skalę międzynarodową. 
Na tym typie rynku międzynarodowe firmy są zachęcone do nabywania lokalnych 
przedsiębiorstw czy też rozbudowy własnych filii oraz zawiązywania aliansów strate-
gicznych. 

Sytuacja czwarta to malejące zainteresowanie integracją, któremu towarzyszy ma-
lejące dążenie do regionalizacji. Ograniczanie wymiany zagranicznej oraz słabnąca po-
zycja na rynku krajowym wskazuje na wycofywanie się przedsiębiorstwa z walki kon-
kurencyjnej. Taka firma jest zazwyczaj tanio i wrogo kupowana przez większą firmę.

Konsekwencje przejęć, fuzji i aliansów

Zawierane transakcje przejęcia mogą stwarzać pewne problemy. Mogą wystąpić 
trudności z wyborem odpowiednich spółek, które charakteryzują się wysokim potencja-
łem tworzenia wartości, odpowiednim marginesem bezpieczeństwa, przy ewentualnym 
przepłaceniu oraz możliwością późniejszej integracji. W przypadku przejęć międzyna-
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rodowych skala tych problemów może być większa, ze względu na to, że przedsiębior-
stwo przejmujące nie jest tak dobrze zapoznane z otoczeniem firmy, nie zna także na 
przykład kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. 

Do konsekwencji społecznych wynikających z zawartych aliansów, fuzji i przejęć 
należą zmiany, jakie następują wśród pracowników. Dochodzi do zracjonalizowania 
działalności firmy (na przykład przez zwolnienie części załogi), zmieniane często są 
warunki zatrudnienia. Systemy wynagradzania kierownictwa przejętej firmy muszą być 
zgodne z normami kraju, w którym działa przedsiębiorstwo, jeżeli jest to przejęcie mię-
dzynarodowe. Udziałowcy oraz kierownictwo firmy może odnieść wymierne korzyści, 
które wynikają z osiągnięcia przez przedsiębiorstwo przewagi konkurencyjnej na rynku 
lub wzmocnienia na nim swojej pozycji. Z tym z kolei związane jest ograniczenie kon-
kurencyjności w danym segmencie rynku, co może przynosić długofalowe konsekwen-
cje dla wzrostu gospodarczego i poziomu konkurencyjności na całym rynku. Nabywca 
musi mieć wizję przyszłej roli przejętej firmy i umieć jasno zakomunikować tę wizję. 

Konsekwencjami wszelakich fuzji, przejęć oraz akwizycji jest wykorzystanie przez 
przedsiębiorstwo posiadanego potencjału w skali globalnej, przez kryterium udziału fir-
my w rynku. Znaczenie tego kryterium wynika z kilku przesłanek12: 

– przedsiębiorstwo o dużym udziale w rynku może w warunkach silnej krajowej 
konkurencji uzyskać dodatkowe udziały w rynku na skutek racjonalnie i efek-
tywnie przeprowadzonych procesów fuzji i przejęć innych podmiotów gospodar-
czych, w wyniku czego przejmie ich udziały i zwiększy swoją domenę;

– skupienie przez przedsiębiorstwo dużego potencjału produkcyjno-handlowego na 
jednym rynku jest przyczyną swojego rodzaju bezwładności, objawiającej się 
mało elastycznym reagowaniem na zmiany sytuacji rynkowej; najczęściej wów-
czas stosowanym przez przedsiębiorstwa środkiem zaradczym jest międzynaro-
dowa dywersyfikacja działań.

Konsekwencjami inwestycji globalnych w formie fuzji, przejęć i aliansów jest ogra-
niczanie kosztów stałych. Poziom ich w przedsiębiorstwie jest wielkością zależną od cen 
różnych czynników produkcji (koszty amortyzacji) i związanej z tym elastyczności za-
stosowanej technologii. Im bardziej elastyczna jest technologia, to znaczy im łatwiej 
daną technologię dopasować bez znaczącego wzrostu kosztów do zmieniających się wa-
runków, tym niższe są koszty stałe. Wystarczająca elastyczność metod wytwarzania 
pozwala przedsiębiorstwu zmniejszać wywołaną zmiennym popytem niestabilność zy-
sków. 

Przedmiotem sporów jest to, czy i na ile fuzje i przejęcia prowadzą do wzrostu efek-
tywności i służą bardziej efektywnej alokacji zasobów, a na ile są grą o wyniku zero-

12 Por. P.J. Szczepankowski, Fuzje i przejęcia..., s. 127.
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wym, gdyż korzyści jednych grup (na przykład akcjonariuszy) są osiągane kosztem nie-
korzyści innych (na przykład pracowników i pożyczkodawców)13.

Ze względu na to, że przejęcia, fuzje i alianse międzynarodowe są znacznie bardziej 
kłopotliwe niż te same procesy w skali kraju występuje wiele potencjalnych utrudnień, 
do których należą14:

– możliwe konflikty wynikające z różnic kulturowych,
– różnice w systemach księgowych obowiązujących w różnych krajach,
– stabilność polityczna krajów macierzystych łączonych firm,
– różne systemy podatkowe w zakresie inwestycji zagranicznych, 
– nieznane do końca nakłady na integrację wewnętrzną firm,
– problemy z oceną efektywności międzynarodowych fuzji związane między inny-

mi z ryzykiem kursowym, trudnymi do identyfikacji transferami kapitałów, wy-
ceną kosztu kapitału.

Wpływ globalizacji na region (państwo)

Kraje, które otwierają się na zagraniczne inwestycje bezpośrednie, czyli włączają się 
do rynku globalnego, powinny zdawać sobie sprawę z korzyści oraz kosztów z nimi 
związanych. Inwestycje zagraniczne wywierają wpływ na gospodarkę kraju w czterech 
głównych obszarach15: 

– na rynku kapitałowym i finansowym,
– w bilansie handlowym,
– na kierunki restrukturyzacji gospodarki,
– na rynek pracy i zatrudnienie.
W obszarze rynku kapitałowego i finansowego, gdzie występuje napływ i odpływ 

kapitału, transfer zysków, zaciąganie pożyczek w zagranicznych bankach, istnieje za-
grożenie, że państwo może stracić kontrolę nad niektórymi aspektami działalności gos-
podarczej, a silna pozycja na przykład korporacji transnarodowych może ograniczyć 
skuteczność polityki makroekonomicznej. Duże znaczenie dla rozwoju gospodarczego 
kraju ma to, czy firma wchodząca na rynek wchodzi na podstawie inwestycji typu gre-
enfield16, czy też jest to fuzja lub przejęcie. Ze względu na to, że globalizacja prowadzi 
do nasilenia się tendencji do fuzji i przejęć oraz aliansów jako formy wchodzenia do 

13 Por. M. Lewandowski, Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych, Warszawa 2001, 
s. 35.

14 Por. A. Rutkowski, Fuzje i przejęcia międzynarodowe, w: Zarządzanie wartością przedsiębior-
stwa w warunkach globalizacji, red. E. Urbańczyk, Szczecin 2001. 

15 Por. Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, red. B. Liberska, Warszawa 2002, s. 58.
16 Jest to inwestycja od podstaw.
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poszczególnych krajów, należy przyjąć, że jest to forma dominująca. Nie jest to obojętne 
dla krajów rozwijających się. Inwestycje typu greenfield są najbardziej korzystne, gdyż 
można pozyskać pożądane kapitały i zasoby. Z kolei fuzje nie wnoszą nowych zdolności 
produkcyjnych w momencie wejścia, lecz są głównie transferem własności i kontroli, co 
może doprowadzić do koncentracji i monopolizacji rynku.

Jeżeli chodzi o wpływ na bilans handlowy kraju, to występuje on w sposobie przy-
czyniania się do wzrostu importu i eksportu. Nadmierny import prowadzi do wzrostu 
deficytu handlowego i problemów związanych z jego finansowaniem. Wpływ na handel 
zagraniczny kraju zależy też od tego, jaką rolę odgrywają filie zagraniczne w danym 
kraju, w globalnych strategiach firm międzynarodowych.

Wpływ firm ponadnarodowych na kierunki restrukturyzacji gospodarki kraju 
w dużym stopniu zależy od charakteru transferowanej technologii. Chodzi o to, żeby 
transferować nowoczesne technologie oraz je w jak największym stopniu wykorzysty-
wać w kraju. Globalizacja produkcji prowadzi do tego, że firmy krajowe znajdują się 
coraz bardziej pod naciskiem ogólnoświatowej konkurencji, muszą w związku z tym 
zwiększać swoją wydajność, gdyż w przeciwnym razie może grozić im bankructwo.

Czwarty obszar to wpływ na rynek pracy. W niektórych krajach firmy ponadnaro-
dowe są istotnym źródłem zatrudnienia. Przyczyniają się do powstania wielu miejsc 
pracy w firmach, którym zlecają dostarczenie surowców itp. Jednocześnie przenoszą 
swoje inwestycje z krajów o stosunkowo wysokich płacach czy podatkach do krajów 
o relatywnie niższych kosztach. Towarzyszy temu to, co się określa race to the bottom, 
czyli dążenie do obniżenia płac i różnego rodzaju standardów w zakresie środowiska 
naturalnego, warunków pracy, zdrowia i opieki społecznej.

Zakończenie 

Piętrzące się trudności ekonomiczne próbuje się wyjaśniać toczącym się wokół pro-
cesem globalizacji. Jest to nieporozumienie. Globalizacja jest nie tylko nieuchronna, ale 
i potrzebna. Przynosi ze sobą zdecydowanie więcej dobrego niż złego, przede wszyst-
kim otwierając cały światowy rynek dla krajowych produktów, dając dostęp do cudzych 
oszczędności w postaci dopływających do kraju zagranicznych inwestycji, transferując 
nowoczesne technologie z krajów bardziej zaawansowanych gospodarczo. Niesie też do-
datkowe ryzyko transferu zagranicę wypracowanego w kraju zysku i przejęcia wskutek 
nieudolnej prywatyzacji części majątku narodowego17. Dlatego bardzo ważna jest poli-
tyka państwa, która polega na odpowiedniej strategii rozwojowej, odpowiedniej polityce 
wzrostu oraz odpowiednim skoordynowaniu jej z gospodarką rynkową i procesami glo-

17 Por. G. Kołodko, Nauki zza zachodniej granicy, „Nowe Życie Gospodarcze” 2002, nr 2.
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balizacyjnymi. Zagrożenia, które pojawiają się w wyniku globalizacji, wynikają przede 
wszystkim z nieskutecznej polityki oraz nieoptymalnie wykorzystanych okazji do przy-
śpieszenia wzrostu.

W warunkach globalizacji istnieje nie tylko możliwość, ale wręcz konieczność nie-
ustannego dbania o własne narodowe interesy. Jak daleko nie posunęłoby się otwarcie na 
kontakty gospodarcze z resztą świata, wciąż można i trzeba troszczyć się o własne „po-
dwórko”18. Mimo chęci podporządkowania się polityce globalnej, należy pamiętać, że 
jest również miejsce na politykę społeczno-gospodarczą podporządkowaną krajowym 
priorytetom. 

Większość państw, widząc przewagę korzyści nad zagrożeniami wynikającymi 
z otwarcia się na świat, zawarła porozumienie o swobodzie handlu. Korzyści z globali-
zacji możliwe są jednak do osiągnięcia jedynie dla aktywnych uczestników tych proce-
sów. Kraje, które wybrały izolację (Korea Północna, Kuba), skazały się na zacofanie 
i biedę.

Globalizacji – mimo że stwarza nie tylko szanse, ale i zagrożenia – nie unikniemy, 
nie warto się więc przed nią bronić19. Kraje takie jak Polska powinny się starać przy-
ciągnąć do siebie jak największą liczbę globalnych firm, które przyczynią się do rozwo-
ju gospodarczego kraju. Są one w stanie pomóc w dokonaniu skoku cywilizacyjnego 
przez dostarczenie kapitału, know-how, nowoczesnych metod zarządzania oraz dostęp 
do rynków zewnętrznych. Obecność globalnych firm zmusza firmy krajowe do dostoso-
wania się do wyzwań współczesnej gospodarki. 

Leszek Balcerowicz mówi, że globalizacja nie powinna być chłopcem do bicia w de-
bacie na temat obecnego kryzysu. Globalizacja wynagradza te kraje, które prowadzą 
odpowiedzialną politykę, ale z drugiej strony – niesie ryzyko dla tych państw, które 
unikają reform lub je opóźniają i nie przestrzegają podstawowych wymogów dyscypliny 
makroekonomicznej20. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że do ekonomicznych korzyści integracji, globa-
lizacji należą:

– wolny dostęp do rynku o wielkiej chłonności i sile nabywczej,
– wzmocnienie technologiczne przedsiębiorstw,
– poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw w zakresie sektora usług rynkowych 

(łączność, transport i informatyka),
– odchodzenie od przestarzałych form specjalizacji i produkcji.

18 G. Kołodko, Antyk, ale nie do końca, „Nowe Życie Gospodarcze” 2001, nr 7.
19 S. Janecki, Globalizacja szans, „Wprost” 2000, nr 904.
20 L. Balcerowicz, Przymus odpowiedzialności, „Wprost” 1998, nr 832.
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Do politycznych i gospodarczych korzyści globalizacji i integracji należą:
– modernizacja gospodarki, która umożliwi konkurowanie niektórym przedsię-

biorstwom czy firmom na rynku globalnym,
– zwiększenie bezpieczeństwa zewnętrznego Polski,
– napływ inwestycji do Polski,
– współdziałanie w przypadku klęsk żywiołowych.
Do społecznych korzyści integracji-globalizacji należą:
– niezwykły wzrost znaczenia wiedzy w życiu społecznym – dążenie do ukształto-

wania społeczeństwa informacyjnego,
– techniki telekomunikacyjne tworzące infrastrukturę umożliwiającą operowanie 

informacją w czasie rzeczywistym – szybkie przetwarzanie informacji jest pod-
stawą tworzenia dochodu narodowego,

– powszechna znajomość języków obcych.
Obecnie mamy do czynienia z formułowaniem się globalnego rynku wytwarzania 

i sprzedaży. Przedsiębiorstwa umiędzynaradawiają większość swoich procesów. Wśród 
korporacji, aliansów, fuzji i przejęć, dzięki nowoczesnym komputerom, coraz nowocześ-
niejszym technologiom, zaawansowanym możliwościom komunikacyjnymi – narodo-
wość – jako pojęcie, coraz bardziej się rozmywa. Obecnie często się mówi, że przedsię-
biorstwa międzynarodowe przestają działać w interesie kraju, zakładając filie za granicą, 
przenoszą miejsca pracy lub uzyskują korzyści finansowe, unikając podatków, które 
musiałby zapłacić u siebie. 

Regionalizacja gospodarki i globalizacja choć są zjawiskami konkurencyjnymi, to 
wzajemnie się uzupełniają – są komplementarne w stosunku do siebie. Ich konkurencyj-
ność wynika z faktu, że zachodzą jednocześnie. 

Dominacja procesów globalizacyjnych spowodowała, że państwo utraciło bardzo 
wiele ze swej tradycyjnej roli. Liczne decyzje są podejmowane na szczeblu organizacji 
ponadnarodowych. Decyzje państwa są brane pod uwagę jeżeli chodzi o zapewnienie 
stabilizacji makroekonomicznej, niskiej inflacji, równowagi bilansu płatniczego, odpo-
wiedniego deficytu budżetowego oraz polityki w zakresie stóp procentowych i kursów 
walutowych. Współczesny charakter współzależności powiązań między rynkami i fir-
mami powoduje, że następuje wzajemne przenikanie zjawisk z jednego regionu do dru-
giego lub z jednego kraju do drugiego. Wydarzenia w jednym regionie mogą mieć 
ogromny wpływ na sytuację w innym.
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Influence of globalization on the Economy

In this article phenomenon of globalization in comparison with regionalism was presented. And also influence 
of globalization on government and global company was showed.
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Wprowadzenie

Główną cechą nowej epoki cywilizacyjnej jest szczególne znaczenie wiedzy i infor-
macji jako podstawowych zasobów, zarówno w rozumieniu mikroekonomicznym, jak 
i na płaszczyźnie makroekonomicznej. Można przypuszczać, iż przesunięcie w skali 
globalnej od społeczeństwa przemysłowego do informacyjnego będzie mieć większy 
zasięg i skutki, niż przejście od społeczeństwa rolniczego do przemysłowego1. Zmiany 
te wystąpią zarówno wewnątrz każdego ze społeczeństw narodowych, jak i w skali glo-
balnej. Już teraz można zaobserwować niektóre skutki rozpowszechniania się gospodar-
ki opartej na wiedzy. Jednym z najbardziej widocznych jest globalizacja – proces będący 
rezultatem oddziaływania nowych technologii i jednocześnie radykalnie zmieniający 
gos podarkę trzeciego millenium2.

* Doktor Anna Drab-Kurowska jest zatrudniona na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług 
(Katedra Ekonomii) Uniwersytetu Szczecińskiego. E-mail: anna.drab@wzieu.pl.

1 E. Skrzypek, Kapitał intelektualny jako podstawa sukcesu organizacji w społeczeństwie wiedzy, 
w: Wiedza w gospodarce, społeczeństwie i przedsiębiorstwach: pomiary, charakterystyka, zarządza-
nie, red. E. Skrzypek, K. Piech, Warszawa 2007, s. 72.

2 S. Flejterski, E. Flejterska, E-gospodarka, e-finanse, GOW – w poszukiwaniu sprzężeń zwrot-
nych, w: Problemy społeczeństwa informacyjnego, red. A. Szewczyk, Szczecin 2007, t. I, s. 383.
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Globalizacja a gospodarka

Termin globalizacja jest powszechnie stosowany, mimo to jest niejednoznaczny. 
Globalizacja gospodarki jest procesem niszczenia państwowych barier granicznych dla 
rynku. Rynek i mechanizm alokacyjny działa ponad granicami, zmieniając zasadniczo 
kryteria efektywności i marnotrawstwa. Rozmieszczenie czynników produkcji, a przede 
wszystkim alokacja wiedzy i kapitału niezależna od granic, zmienia optimum kombina-
cji czynników produkcji i opłacalnych miejsc rozmieszczania produkcji i sprzedaży3. 

W ostatnich latach w gospodarce światowej nastąpiło nasilenie procesów globaliza-
cyjnych. Rynek zaczyna obejmować swoim zasięgiem cały świat. Obecnie ma miejsce 
proces zacieśniania powiązań międzynarodowych pomiędzy różnego rodzaju przedsię-
biorstwami oraz, co za tym idzie, powstanie coraz większej wzajemnej zależności. 

Należy podkreślić, iż proces globalizacji kształtuje wiele różnych czynników, do 
których należą:

– postęp naukowo-techniczny,
– konkurencja międzynarodowa,
– polityka ekonomiczna państwa. 
Postęp naukowo-techniczny, w wyniku oddziaływania wysoko zawansowanych 

technologii, dokonuje zasadniczych zmian w infrastrukturze i bazie wytwórczej przed-
siębiorstw, w ich produkcji (produktach i procesach), w strukturze własności i prze-
strzennego rozlokowania, w ekonomice, sposobach organizacji i zarządzania. W wyni-
ku wykorzystywania nowoczesnych technologii następuje wzrost geograficznego 
zasięgu, różnorodności oraz intensywności działań przedsiębiorstw, zwłaszcza w skali 
międzynarodowej. Postęp techniczny „napędza” proces globalizacji, a jednocześnie jest 
„napędzany” przez globalizację4.

Dokonujące się przemiany konkurencji międzynarodowej warunkują z jednej strony 
proces globalizacji, z drugiej zaś są przez nią wzmagane. Początkowo przemiany te wy-
przedzały i stymulowały proces globalizacji, natomiast obecnie raczej się rozwijają rów-
nolegle, interakcyjnie. Przemiany dokonują się w dużej mierze pod wpływem zaawanso-
wanych technologii, oddziałując na popyt i podaż towarów, usług i czynników 
wytwórczych5.

Prowadzona w wymiarze międzynarodowym polityka ekonomiczna państw przy-
czynia się do aktywizacji ekspansji globalnej pośrednio przez tworzenie sprzyjających 
jej warunków w skali ogólnoświatowej. Szczególnie ważną dziedziną działalności 
państw była liberalizacja i deregulacja sfery finansów, co stworzyło korporacjom więk-

3 W. Szymański, Globalizacja wyzwania i zagrożenia, Warszawa 2001, s. 12.
4 A. Zorska, Ku globalizacji?, Warszawa 1998, s. 29–30.
5 Tamże, s. 34.
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sze możliwości korzystania ze środków finansowych oraz rozszerzania zasięgu (geogra-
ficznego, gałęziowego) inwestowania na świecie. Drugą dziedziną działalności państwa 
wpływającą na proces globalizacji jest liberalizowanie międzynarodowej wymiany, za-
równo w skali ogólnoświatowej, jak i regionalnej6. 

Globalizacja jest pojęciem, które charakteryzuje ogólne zjawiska rozwoju gospodar-
czego i społecznego współczesnej epoki. Powstałe w toku procesów historycznych gra-
nice tracą na znaczeniu. Myśli się i działa w kategoriach ogólnoświatowych. Tych, któ-
rzy faktycznie działają na całym świecie, określa się mianem global player7.

Należy zaakcentować, iż wzrost globalizacji w gospodarce, czyli szybko postępują-
ca integracja odrębnych krajowych rynków w jeden rynek ogólnoświatowy, narusza je-
den z podstawowych filarów państwa narodowego – rynek narodowy, co nie oznacza, że 
gospodarka kraju straciła znaczenie i rolę. Jest ona nadal ważna, jednak już nie najważ-
niejsza. Cechą globalizacji jest zespół procesów, które umożliwiają: projektowanie, roz-
wój, produkcję, dystrybucję i konsumpcję procesów, produktów i usług na skalę świato-
wą z wykorzystaniem instrumentów przygotowanych i udostępnionych w skali świata, 
są nastawione na zorientowane na klienta globalne rynki. Ponadto są oparte na organi-
zacjach działających na całym świecie, których kapitał należy obecnie coraz częściej do 
akcjonariuszy rozproszonych po całym świecie, których kultura jest otwarta na środowi-
sko światowe i podporządkowuje się światowej strategii8.

Wiedza w gospodarce globalnej 

Globalizacja nadała inny, nowy charakter konkurencyjności. Analizując zjawisko 
w skali ogólnoświatowej, należy zauważyć, że zdolność kraju do czerpania korzyści 
z globalizacji zależy od wielkości, sposobu wykorzystania i pomnażania posiadanego 
bogactwa. W procesie tworzenia bogactwa można wyróżnić dwie grupy czynników. 
Do pierwszej należą podstawowe: zasoby naturalne, klimat, lokalizacja, oraz zaawanso-
wane: postęp techniczny, wysoko wykwalifikowana siła robocza, nowoczesna infra-
struktura telekomunikacyjna i pocztowa. Druga grupa czynników to ogólne: systemy 
telekomunikacji i poczty, oraz specjalistyczne: określona szczegółowa wiedza, wąsko 
wyspecjalizowana siła robocza. 

Szczególne miejsce w tworzeniu bogactwa narodowego odgrywa wiedza. Pod ko-
niec lat dziewięćdziesiątych XX wieku zwrócono uwagę na rolę wiedzy w budowaniu 

6 Tamże, s. 39.
7 H. Witte, Konsekwencje globalizacji dla logistyki, w: System transportowy Polski – koordyna-

cja, globalizacja, legislacja. Translog 2001, materiały konferencyjne, Szczecin 2001, s. 137.
8 S. Flejterski, W poszukiwaniu istoty globalizacji. Beneficjenci i poszkodowani, w: tamże, 

s. 236.
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przewagi konkurencyjnej w warunkach postępujących procesów globalizacji. Według 
Paula Druckera wiedza nie jest jeszcze jednym uzupełniającym czynnikiem produkcji, 
obok ziemi, pracy, kapitału jest jedynym ważnym czynnikiem. Wskazano, że siła ekono-
miczna i wytwórcza tkwi w zdolnościach intelektualnych i usługowych oraz że kierowa-
nie „wiedzopochodnym” intelektem jest najważniejszą umiejętnością zarządzania. Na-
leży podkreślić, iż zarządzanie wiedzą pełni rolę koordynacyjną w przedsiębiorstwie 
globalnym, tworząc warunki do tworzenia lub pozyskiwania wiedzy, dzielenia się nią 
i wykorzystywania9.

Wiek XXI nazwany został wiekiem wiedzy, kapitału intelektualnego, informacji 
oraz „nowej ekonomii”. Obecną gospodarkę określa się jako opartą na wiedzy – GOW 
(ang. knowledge-based economy). Wiedza i kompetencje pracowników stają się główny-
mi czynnikami przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw działających w warunkach 
postępujących procesów globalizacji.

Rozwój gospodarki opartej na wiedzy w istotny sposób oddziałuje na funkcjonowa-
nie tradycyjnej gospodarki oraz działających w niej przedsiębiorstw. Jak już wcześniej 
wskazano, od kilku lat mówi się o przechodzeniu starej do nowej gospodarki, która ze 
względu na rozwój i rozpowszechnianie się technologii informatycznych zasadniczo 
zmienia praktykę biznesu, zarządzania i marketingu. 

W GOW rozpoznano cztery krytyczne obszary, których rozwój determinuje jej bu-
dowę. Należą do nich10:

– instytucjonalne i ekonomiczne otoczenie ułatwiające swobodny przepływ wie-
dzy, inwestycji technologii informacyjnej i komunikacyjnej (ITC) oraz zachęca-
jące do rozwoju przedsiębiorczości;

– wykształcone i wykwalifikowane społeczeństwo uczące się i wykorzystujące 
wiedzę w swoich działaniach;

– dynamiczna infrastruktura informacyjna wyznaczona przez udział Internetu we 
wspomaganiu skutecznej komunikacji, rozpowszechnianiu i produkcji informa-
cji;

– sieć naukowych centrów, uniwersytetów, przedsiębiorstw i grup społeczności 
ukierunkowanych na powiększenie zasobów i wiedzy, asymilowanie i adaptowa-
nie jej do lokalnych potrzeb i kreowanie nowej wiedzy.

Jak już wcześniej wskazano, w GOW rośnie zapotrzebowanie na wiedzę i wykwali-
fikowanych pracowników umysłowych, co oznacza, że coraz ważniejszy jest kapitał 
ludzki i wszelkie działania na różnych szczeblach podnoszące jego poziom. Coraz więk-
sza konkurencja polegająca na tworzeniu i wprowadzaniu na rynek innowacji wymaga 

9 Tamże, s. 89.
10 Tamże, s. 383.
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od ludzi ciągłego podnoszenia poziomu wykształcenia, kompetencji oraz tworzenia 
i przyswajania nowej wiedzy. 

Etapy tworzenia wiedzy 

Jak już wcześniej zaakcentowano, wiedza w gospodarce opartej na wiedzy jest za-
równo zasobem, bogactwem, jak i kapitałem jednocześnie. Tempo zachodzących prze-
mian gospodarczych oraz procesy i zjawiska występujące w zmieniającym się otoczeniu 
implikują, a nawet wymuszają potrzebę zrozumienia istoty i ogromnego znaczenia za-
stosowania wiedzy. Dla przedsiębiorstw globalnych, które chcą przetrwać oraz mieć 
szansę na dalszy rozwój, wiedza powinna stanowić kluczowy zasób strategiczny. Ozna-
cza to potrzebę opracowania oraz implementacji systemu zarządzania wiedzą w każdym 
obszarze działalności organizacji, jako procesu integrującego, będącego wyznacznikiem 
realizacji przyjętych celów strategicznych11.

Rosnąca kompleksowość, dynamika i nieciągłość otoczenia, poszerzanie się jego 
granic i coraz większy wpływ, jaki wywiera ono na losy przedsiębiorstw, oznacza ko-
nieczność zdobywania, przetwarzania i wykorzystywania coraz większej liczby infor-
macji w coraz krótszym czasie. Zmieniające się szybko otoczenie zmusza przedsiębior-
stwa do silnego koncentrowania się w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej przez 
niekonwencjonalne i innowacyjne zachowania. 

Najistotniejsze jest właściwe zrozumienie istoty wiedzy i tym samym pozyskania 
umiejętności jej zdobywania, rozwoju oraz efektywnego i skutecznego posługiwania się 
nią. Wiedza powinna być utożsamiana z pojęciem „kompetencje” i rozumiana w aspek-
cie sprawnościowym jako skuteczne posługiwanie się oraz wykorzystywanie istotnych 
z punktu widzenia danej organizacji informacji. Elementem bazowym dla wiedzy są 
odpowiednie informacje, które same w sobie nie tworzą jednak wiedzy12. Na rysunku 1 
przedstawiono etapy tworzenia wiedzy w przedsiębiorstwie.

Pierwszym etapem zdobycia wiedzy przez przedsiębiorstwo jest analiza posiada-
nych informacji, zweryfikowanie luk informacyjnych, które występują w organizacji, 
oraz określenie źródeł pozyskania i metod zdobycia nowych wiadomości. Jest to bardzo 
ważny proces mający bezpośredni wpływ na jakość wytworzonej w ten sposób wiedzy. 
Następnym etapem jest proces poszukiwania, zdobywania i gromadzenia brakujących 
informacji. Ostatni etap to ich interpretacja. Należy wskazać, że informacja może być 

11 Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. B. Wawrzyniak, Warszawa 2003, s. 72. 
12 B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki, Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, War-

szawa 2002, s. 69.
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zinterpretowana w różny sposób i samo zdobycie nie determinuje skutecznego jej wyko-
rzystania. 

Podsumowanie

Gospodarka światowa ulega coraz gwałtowniejszym przemianom. Powstają nowe 
przełomowe technologie, które zmieniają rynki i organizacje. Globalizacja wpływa na 
znaczny wzrost konkurencyjności pomiędzy firmami. Zmiany otoczenia stają się wyso-
ce nieprzewidywalne, a ich tempo ciągle rośnie. W tej sytuacji gospodarki, organizacje 
i pojedynczy ludzie potrzebują odpowiedniej wiedzy. Samo posiadanie informacji nie 
gwarantuje jednak sukcesu, najważniejsze jest jej odpowiednie wykorzystanie. 

Należy podkreślić, iż gospodarka oparta na wiedzy nie jest prostą kontynuacją do-
tychczasowych sposobów gospodarowania, pojawiają się nowe zjawiska i formy gospo-
darowania o wymiarze wyłącznie globalnym, na przykład e-gospodarka, w której pro-
cesy gospodarcze zachodzą na platformach elektronicznych, w sieciach informatycznych 
(Internet, Intranet, Ekstranet), a nowościom tym towarzyszy zmiana miejsca, ról i spo-
sobów funkcjonowania człowieka w gospodarce jako całości i społeczeństwie.

Literatura

Flejterski S., Flejterska E., E-gospodarka, e-finanse, GOW – w poszukiwaniu sprzężeń zwrot-
nych, w: Problemy społeczeństwa informacyjnego, red. A. Szewczyk, Wydawnictwo Na-
ukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, t. I.

Rys. 1.  Etapy tworzenia wiedzy w przedsiębiorstwie 

 Diagnoza i uporz dkowanie posiadanych  
przez przedsi biorstwo informacji 

 U wiadomienie luki w posiadanych informacjach 
 Okre lenie róde  pozyskania i metod zdobycia 

nowych informacji 

Poszukiwanie, zdobywanie  
i gromadzenie brakuj cych informacji 

Interpretacja zdobytych informacji 

Zdobycie wiedzy 

Źródło:  opracowanie własne. 



Anna Drab-Kurowska
Gospodarka oparta na wiedzy w świetle globalizacji

35

G
lo

b
a

li
z

a
c

ja

Flejterski S., W poszukiwaniu istoty globalizacji. Beneficjenci i poszkodowani, materiały konfe-
rencyjne: System transportowy Polski – koordynacja, globalizacja, legislacja. Translog 
2001, Szczecin 2001.

Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, Wy-
dawnictwo Difin, Warszawa 2002.

Skrzypek E., Kapitał intelektualny jako podstawa sukcesu organizacji w społeczeństwie wiedzy, 
w: Wiedza w gospodarce, społeczeństwie i przedsiębiorstwach: pomiary, charakterystyka, 
zarządzanie, red. E. Skrzypek, K. Piech, Wydawnictwo Instytut Wiedzy i Innowacji, War-
szawa 2007.

Szymański W., Globalizacja wyzwania i zagrożenia, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001.
Witte H., Konsekwencje globalizacji dla logistyki, materiały konferencyjne: System transporto-

wy Polski – koordynacja, globalizacja, legislacja. Translog 2001, Szczecin 2001.
Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. B. Wawrzyniak, Wydawnictwo WSPIZ im. Leona 

Koźmińskiego, Warszawa 2003.
Zorska A., Ku globalizacji?, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1998.

Knowledge-based economy in the light of globalization

In this article the role of knowledge and information in the present economy was presented. The author try to find 
the answer to a question: what is globalization, and what kind of factor are responsible for globalization process.

Translated by Anna Drab-Kurowska
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Wprowadzenie

Następujące na świecie zmiany ekonomiczne, społeczne, technologiczne, politycz-
ne, ekologiczne i przestrzenne doprowadziły do nasilenia się tendencji globalizacyjnych. 
Świat stał się jedną globalną wioską z wieloma problemami1. 

Globalizacja obok internalizacji jest charakterystyczną cechą współczesnej gospo-
darki światowej, w specyficznej formie ją integrując2.

 
Polega na zaniku różnorodnych 

barier ekonomicznych, społecznych i politycznych między poszczególnymi gospodarka-
mi i społeczeństwami oraz na tworzeniu ogólnoświatowego systemu społeczno-ekono-
micznego. Hans-Peter Martin i Harald Schumann definiują globalizację następująco: to 
scalanie kałuż, stawów, jezior i mórz wiejskich, prowincjonalnych, regionalnych i naro-
dowych gospodarek w jeden globalny ocean gospodarczy, który małe jednostki wystawi 
na oddziaływanie olbrzymich bałwanów ekonomicznej konkurencji zamiast – jak to 
miało miejsce wcześniej – na poruszenia małych fal oraz regularnych przypływów i od-
pływów3.

*  Doktor Karolina Drela jest zatrudniona na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług (Katedra 
Ekonomii) Uniwersytetu Szczecińskiego. E-mail: karolina.drela@wzieu.pl.

1 Ze względów objętościowych przedstawiono tylko zarys problemów związanych z globalizacją 
rynku pracy.

2 W. Siwiński, Globalizacja gospodarki, w: Wiek wielkich przemian, red. M. Dobroczyński, A. Ja-
sińska, Toruń 2001.

3 H. Martin, H. Schumann, Pułapka globalizacji, atak na demokrację i dobrobyt, Wrocław 1999, 
s. 29–30.
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Globalizacja dotyczy także rynku pracy. Wielkie zmiany na rynku pracy zaczęły się 
już w latach siedemdziesiątych XX wieku. Zachód zaczął pozbywać się przemysłu – fa-
bryki opłacało się otwierać w krajach, w których robotnicy byli tańsi (od 1978 roku 
w Wielkiej Brytanii zlikwidowano ponad milion miejsc pracy w przemyśle). Gospodar-
ki krajów rozwiniętych przestawiały się coraz bardziej na świadczenie usług4. Dziś tak-
że usługi – nawet te, do których potrzeba wysoko wykwalifikowanych pracowników, jak 
lekarze czy księgowi – można eksportować, co jest działaniem opłacalnym dla zarzą-
dzających firmami. Zdaniem analityków z „Forrester Research” do 2015 roku same tyl-
ko Stany Zjednoczone wyeksportują w ten sposób trzy miliony miejsc pracy w usługach 
i wolnych zawodach.

Przyczyny powstania globalnego rynku pracy

W literaturze wymienia się kilka czynników, które przyczyniły się do powstania 
globalnego rynku pracy w ostatnich kilkunastu latach5:

– załamanie się gospodarki byłego bloku wschodniego i włączenie się gospodarek 
Europy Środkowo-Wschodniej w światowy obieg gospodarczy;

– reformy w Indiach i Chinach ukoronowane przystąpieniem Chin do WTO pod 
koniec 2001 roku;

– szybki postęp we wdrażaniu osiągnięć z zakresu technologii informacyjnych 
i telekomunikacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, co umożliwiło wy-
dzielenie i standaryzację wielu procesów biznesowych, które następnie zostały 
przesunięte do krajów czy lokalizacji o niższych kosztach wytwarzania;

– znaczący spadek kosztów transportu (ceny w transporcie lądowym spadły 
o 21 proc., w transporcie lotniczym o 30 proc., ceny rozmów telefonicznych zaś 
o 95 proc.);

4 W literaturze przedmiotu wskazuje się pięć etapów globalizacji. Pierwszy – tworzenie systemów 
imperialno-kolonialnych – trwał od około XVII w., kiedy to zaczęły funkcjonować pierwsze kompa-
nie handlowe, aż do początków XX w.

 
Drugi etap, po drugiej wojnie światowej, związany był z roz-

wojem transnarodowych korporacji; zakończył się pod koniec XX w. Obecny etap – trzeci charakte-
ryzuje się zanikiem podstawowych barier przepływu towarów i usług, czynników produkcji i idei, 
rozszerzeniem zakresu inwestycji bezpośrednich, postępującą integracją regionalną i tworzeniem 
regionalnych struktur gospodarczych, które integrują gospodarki narodowe. Na tym etapie kształtu-
ją się światowe systemy finansowo-kapitałowe i informacyjne (np. Internet) oraz powstają nowe roz-
wiązania instytucjonalne. Etap czwarty procesu globalizacji ma polegać na tworzeniu się globalnych 
struktur oraz instytucji ekonomicznych, politycznych czy ekologicznych i upowszechnieniu wspól-
nych globalnych wzorców kulturowych, systemów wartości i postaw. Ukoronowaniem tych przemian 
ma być etap piąty – polegający na ukształtowaniu jednolitej gospodarki światowej i globalnego spo-
łeczeństwa wraz z towarzyszącymi mu rozwiązaniami instytucjonalnymi. Zob. A. Becla, S. Czaja, 
M. Grabowska, R. Jakubowski, R. Jończy, Elementy makroekonomii, Wrocław 2002, s. 400.

5 Economic Policy Committee, Responding to the Challenges of Globalisation, listopad 2005; 
McKinsey Global Institute, The Emerging Global Labor Market, czerwiec 2005.
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– wielostronna liberalizacja handlu, przeciętne cło obniżono o 30 proc.;
– postęp technologiczny, który zatarł granice pomiędzy tym co może i co nie może 

być przedmiotem obrotu w handlu międzynarodowym6.
Warto zauważyć, że globalny rynek pracy powstał w wyniku oddziaływania tych 

czynników, mimo że cały czas na wysokim poziomie utrzymują się restrykcje w zakre-
sie migracji ludności7.

Trzy główne globalne siły, które doprowadzą w przyszłości do ukształtowania się 
społeczeństwa homo sapiens globalus, to przede wszystkim:

– migracje zarobkowe, czyli przenoszenie się ludzi w poszukiwaniu lepiej płatnej 
pracy i lepszych warunków życia;

– wprowadzanie elastycznych form pracy w miejsce tradycyjnych;
– outsourcing i offshoring8, czyli przemieszczanie się produkcji – miejsc pracy 

w poszukiwaniu tańszych lub lepiej wykwalifikowanych pracowników, co skut-
kuje obniżeniem kosztów produkcji, podniesieniem jakości produktów i poziomu 
usług, ograniczeniem ryzyka i zwiększeniem innowacyjności9.

Cechą globalnego rynku pracy jest to, iż w krajach bogatych zanikają zawody, które 
można wykonywać gdzie indziej za mniejsze pieniądze, i że szybko rozwijająca się 
(dzięki niższym kosztom) gospodarka tworzy nowe, dobrze płatne zawody, o których 
nikomu się wcześniej nie śniło. Thomas L. Friedman oszacował, że w wyniku włączenia 
Indii i Chin oraz państw byłego bloku sowieckiego do światowego rynku pracy, globalna 
podaż pracy wzrosła z 1,46 do 2,93 mld osób, co nazywa wielkim podwojeniem10.

Istnieją różne poglądy co do wpływu globalizacji na przenoszenie produkcji towa-
rów i usług do firm zagranicznych i tych krajów, gdzie koszty ich wytwarzania są znacz-
nie niższe niż w krajach gospodarczo rozwiniętych. Niektórzy autorzy twierdzą, że glo-
balne przemiany mają ujemny wpływ na możliwość oddziaływania przez państwo na 

6 Obszerna analiza pokazująca, jakie usługi mogą być przedmiotem obrotu międzynarodowego 
znajduje się w pracy B. Jensen, L. Kletzer, Tradable Services: Understanding the Scope and Impact 
of Services Offshoring, Institute for International Economics working paper 05-9, wrzesień 2005.

7 Bank Światowy, Global Economic Prospects. Economic Implications of Remittances and Migra-
tion, Waszyngton 2006.

8 Outsourcing to jedna z najnowszych strategii zarządzania polegająca na przekazywaniu partero-
wi z zewnątrz (tzw. outsourcerowi) zadań i pracy, które najczęściej nie są krytyczne dla działalności 
firmy lub przedsiębiorstwa. Taka praktyka jest najczęściej stosowana po to, aby firma mogła się 
skupić na głównych obszarach swojej działalności. W ciągu ostatnich lat outsourcing stał się jedną 
z najszybciej rozwijających się strategii, a rozpowszechnia się przede wszystkim w branży IT. Offs-
horing jest strategią podobną do outsourcingu, różni się jednak tym, że pracodawcy zatrudniają pra-
cowników z innych krajów. Bywa tak np. w przypadku firm amerykańskich, które zatrudniają ludzi 
zza oceanu – najczęściej z krajów Europy Środkowej (często z Polski) i Wschodniej oraz krajów azja-
tyckich – z Indii i Chin.

9 K. Rybiński, Globalny rynek pracy i jego granice. Przyczyny i skutki powstania homo sapiens 
globalus, debata: Robotnicy 2020 – wizja rynku i środowiska pracy w nadchodzących dekadach, 
Gdańsk, 10 czerwca 2006.

10 T. Friedman, The World is Flat. A brief history of the twenty-first century, New York 2005.
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rynek pracy. Inni z kolei twierdzą, że działania państwa w tej sferze nadal są istotne, 
chociaż zwiększa się coraz bardziej rola wielkich korporacji ponadnarodowych, które 
swobodnie przenoszą produkcję, a także miejsca pracy z kraju do kraju.

Globalizacja przynosi także wzrost zapotrzebowania na wiedzę, która staje się 
czwartym (obok ziemi, pracy i kapitału) czynnikiem produkcji będącym obecnie głów-
nym źródłem bogactwa społecznego. W erze globalizacji kończy się także czas ekono-
mii skali, w której zysk był czerpany ze skali produkcji i zaczyna się epoka zaspokajania 
potrzeb i rozwiązywania problemów indywidualnych nabywców oraz rozwoju produkcji 
just-in-time.

Ze względów objętościowych w artykule zostanie zaprezentowana tylko jedna 
z głównych globalnych sił, które w przyszłości doprowadzą do ukształtowania się spo-
łeczeństwa homo sapiens globalus, a mianowicie elastyczne formy pracy.

Elastyczne formy pracy

Zakłada się, iż dla utrzymania światowej gospodarki na wysokim poziomie wystar-
czy 20 proc. zdolnej do pracy populacji, nie ma bowiem zapotrzebowania na więcej. 
Co więc z resztą siły roboczej? W związku z tym prężnie rozwijają się elastyczne formy 
zatrudniania11. Wśród nich można wyróżnić następujące:

1. Praca zadaniowo-wynikowa

Praca określona wymiarem zadań

Pracodawca może stosować formę zatrudnienia pracownika polegającą na określa-
niu (konkretyzowaniu) jego pracy przez ustalenie jej ilości (rozmiaru) i jakości wymia-
rem zadań tam, gdzie pozwalają na to jej rodzaj i warunki. Szczególnie podatne na tę 
formę pracy są prace kierownicze lub samodzielne, a także wszelkie inne rodzaje, które 
ze względu na swoje właściwości nie poddają się pełnej kontroli pracodawcy, na przy-
kład prace twórcze lub wymagające szczególnie wysokich kwalifikacji i umiejętności. 

Grupowa organizacja pracy 

Jest to umowna forma zatrudnienia przez pracodawcę dobrowolnie utworzonej i zor-
ganizowanej grupy (zespołu) pracowników rządzącej się wewnętrznie (w określonym 
zakresie) własnymi prawami, do wykonania określonych zadań ustalonych przez praco-
dawcę, w sposób odbiegający i modyfikujący dotychczasowe stosunki pracy z poszcze-
gólnymi członkami grupy.

11 S. Masri, Wpływ elastyczności rynku pracy na poziom bezrobocia w Polsce, „Ekonomika i Or-
ganizacja Przedsiębiorstwa” 2003, nr 1.
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Zakładowe zespoły gospodarcze

Zostały wprowadzone do praktyki gospodarczej na początku lat osiemdziesiątych 
XX wieku dla prowadzenia na rzecz pracodawcy działalności wykraczającej poza za-
kres wiążących z nim stosunków pracy. Podstawą ich działalności była umowa zawiera-
na pomiędzy pracodawcą a zespołem, do której stosowało się przepisy kodeksu cywil-
nego.

2. Praca ze względu na formę jej trwania

Praca tymczasowa

Zwana także chwilowym zatrudnieniem lub leasingiem czy najmem pracowników 
polega na oddawaniu przez jednego pracodawcę drugiemu pracodawcy do dyspozycji 
pracowników pierwszego pracodawcy na czas określony – przez oddelegowanie do dru-
giego pracodawcy. Formę tę należy odróżnić od zlecania przez pracodawcę wykonania 
określonych prac przez pracowników innego pracodawcy na terenie swojego zakładu 
pracy i pod swoim nadzorem. Praca tymczasowa przyjmuje dwie formy:

a)  transfer własnych pracowników – okazjonalne i przejściowe oddawanie do dys-
pozycji drugiego pracodawcy swoich pracowników celem: 
– pokrycia krótkotrwałego i dodatkowego zapotrzebowania kadrowego, przy 

wolnych mocach kadrowych strony przekazującej,
– zaspokojenia potrzeb kadrowych zakładów pracy znajdujących się pod jedno-

litym kierownictwem ekonomicznym lub które zjednoczyły się na okres przej-
ściowy (na przykład różnego rodzaju konsorcja powołane do realizacji jednego 
zadania);

b) leasing pracowników – mówimy o nim wtedy, gdy oddawani są do dyspozycji 
innego pracodawcy, za wynagrodzeniem, właśnie pracownicy zatrudnieni w tym 
celu. Działalnością tego rodzaju trudnią się zawodowo tak zwane agencje zatrud-
nienia tymczasowego. 

Praca na wezwanie 

Praca na wezwanie (żądanie) jest formą zatrudnienia, w której pracodawca określa 
jej przedmiot i warunki, a także czas jej trwania przez dostosowanie tych elementów do 
swych możliwości produkcyjnych. Jej istotą jest to, że pracownik pozostaje w gotowości 
do podjęcia pracy, którą w pracę przekształca wezwanie pracodawcy. W wyniku tego 
wezwania praca jest podejmowana i wykonywana, aż do wypełnienia zadania, po czym 
znów następuje stan gotowości do pracy. W polskiej rzeczywistości prawnej pracą na 
wezwanie może być ta wykonywana w ramach tak zwanego pogotowia pracy lub dyżu-
rów pracowniczych. Jak się wydaje przepisy nie wykluczają możliwości zawarcia umo-
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wy o pracę, w której podstawowym obowiązkiem pracownika byłoby pełnienie dyżuru 
w ramach oczekiwania na wezwanie do wykonywania pracy.

Praca przerywana

Jest to forma zatrudnienia, w której pracownik oprócz wykonywania pracy umówio-
nego rodzaju wykonuje inne jeszcze czynności, które nie są objęte bezpośrednio umó-
wioną pracą, choć stanowią jej przedmiot. Należy ją w związku z tym odróżnić od pracy 
w systemie tak zwanego przerywanego czasu pracy. Dodatkowymi czynnościami, które 
wykonuje pracownik są najczęściej:

– szkolenia związane z poszerzaniem wiedzy i umiejętności zawodowych,
– szkolenia związane z uzyskiwaniem nowych kwalifikacji i umiejętności zawodo-

wych,
– praca w ramach dozwolonej prawnie jednostronnej możliwości pracodawcy od-

delegowania pracownika do innej pracy odpowiadającej jego kwalifikacjom za 
równorzędnym wynagrodzeniem,

– praca w ramach zastępstwa innego nieobecnego pracownika,
– praca wykonywana w ramach transferu pracowniczego. 

Dzielenie pracy

System dzielenia pracy (tak zwany job-sharing) polega na podziale stanowiska pra-
cy i wykonywania przynależnej mu pracy przez co najmniej dwóch pracowników za-
trudnionych w niepełnym wymiarze, którzy ustalają między sobą warunki tego podzia-
łu i ponoszą odpowiedzialność za całościowe wykonywanie pracy na stanowisku objętym 
umową. Jego skutkiem jest między innymi proporcjonalne dzielenie pomiędzy takich 
pracowników wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą.

Job-sharing należy odróżnić od work-sharing, które jest systemem pracy o zreduko-
wanym dobrowolnie przez pracowników czasie pracy celem utrzymania zatrudnienia.

3. Nietypowe zatrudnienie ze względu na miejsce pracy

Praca domowa 

Istnieje wiele definicji pracy domowej, która jest znaną już od dawna formą niety-
powego zatrudnienia oraz przedmiotem licznych regulacji prawnych. Według Między-
narodowej Organizacji Pracy (MOP) pracą domową jest produkcja dóbr albo świadcze-
nie usług dla pracodawcy albo kontrahenta na następujących warunkach: praca jest 
wykonywana w miejscu wybranym przez pracownika (najczęściej w jego domu), nie ma 
bezpośredniej kontroli pracodawcy albo zamawiającego. Z kolei Rada Europy określa 
pracownika domowego (zwanego też pracownikiem zewnętrznym) jako osobę wykonu-
jącą pracę manualną albo intelektualną w stałym miejscu i w sytuacji podporządkowa-
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nia pracodawcy, jednak poza jego kontrolą. Praca domowa przyjmuje następujące for-
my:

a)  Praca nakładcza – ten rodzaj wykształcił się stosunkowo wcześnie jako niezależ-
na forma zatrudniania przez zakłady pracy osób niebędących pracownikami, ale 
uzależnionych ekonomicznie od pracodawców i korzystających z niektórych 
uprawnień pracowniczych. 

b)  Niepełnowymiarowa praca domowa – polega na wykonywaniu pracy częściowo 
na terenie zakładu pracy i częściowo w domu; należy ją odróżnić od pracy w nie-
pełnym wymiarze godzin, gdyż niepełny wymiar dotyczy podziału (proporcji) 
pracy wykonywanej w domu do wykonywanej poza nim.

c)  Pełnowymiarowa praca domowa – w tym przypadku praca wykonywana jest 
w całości poza terenem zakładu pracy, w domu pracownika, który stworzył sobie 
w tym miejscu stanowisko pracy. Często jest ono w istotnej części sfinansowane 
lub wyposażone przez pracodawcę. Ze względu na to, że pracownik pozostaje 
w zasadzie poza kontrolą pracodawcy pod względem czasu pracy i ograniczoną 
kontrolą pod względem miejsca lub sposobu jej wykonywania jest to praca 
względnie niezależna od pracodawcy i określona wymiarem zadań. W odróżnie-
niu od chałupnika pozostaje on jednak „normalnym” pracownikiem z nietypo-
wym miejscem pracy. 

d)  Wolna praca domowa – to forma zatrudnienia polegająca na pracy w domu jedno-
cześnie na rzecz wielu podmiotów zatrudniających, w tym pracodawców lub in-
nych klientów. W grę wchodzą więc tutaj mieszane stosunki zatrudnienia o cha-
rakterze pracowniczym i niepracowniczym. Charakterystyczną cechą jest brak 
silnego uzależnienia ekonomicznego tylko od jednego pracodawcy (jako podmio-
tu zatrudniającego). Portfel tych podmiotów jest zdywersyfikowany i dostosowa-
ny do siły atrakcyjnej i potencjału wytwórczego pracownika.

Praca ruchoma

Jej istotą jest brak stałego (statycznego) miejsca pracy w sensie przestrzennym. Wy-
konując pracę w tej formule, pracownik pozostaje niejako w ruchu i wykonuje swoje 
obowiązki w sposób czasowo zróżnicowany i przerywany w różnych miejscach, nieraz 
odległych przestrzennie. 

Praca wykonywana poza zakładem pracy z użyciem nowoczesnych środków informacji 
i komunikacji

a)  Telepraca – jej istotą jest taki sposób wykonywania pracy, w którym charakter 
i miejsce pracy może być kształtowane i przekształcane za pomocą zaawansowa-
nych sieci lub układów komunikacyjnych (zwłaszcza telekomunikacyjnych) i in-
formatycznych wykorzystujących technologię przetwarzania informacji. Właśnie 
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ta ostatnia cecha jest wyróżnikiem telepracy. Na jej określenie używa się różnych 
pojęć: teleworking, telecomuting, tele-homeworking, electronic homeworking. 

b)  Praca w telecentrach – szczególną odmianą telepracy jest praca w tak zwanych 
telecentrach, to jest miejscach oddalonych od pracodawcy i niekontrolowanych 
przez niego, w innych przedsiębiorstwach niż zakład pracy, praca wykonywana 
z dali, z miejsc wyposażonych przez pracodawcę w środki komunikacji i prze-
twarzania danych powiązanych elektronicznie lub w inny sposób z siecią komu-
nikacyjną i informatyczną pracodawcy. 

c)  Praca z wykorzystaniem sieci informatycznych – praca sieciowa to najbardziej 
zaawansowany technologicznie rodzaj telepracy. Wykorzystuje ona interaktyw-
ny, digitalny system szerokich pasów komunikacyjnych charakteryzujący się 
dużą szybkością i pojemnością. Umożliwia to nie tylko komunikowanie się z pra-
codawcą i przesyłanie mu wyniku pracy, ale interaktywną współpracę z nim 
i innymi pracownikami w trybie on-line.

4. Nietypowe formy zatrudnienia ze względu na ryzyko pracodawcy

Pozorni przedsiębiorcy

Pracodawcy, próbując zmniejszyć lub ograniczyć nałożone na nich przepisami pra-
wa ryzyko związane z zatrudnianiem pracowników, coraz częściej korzystają z tak zwa-
nej pracy zewnętrznej (outsourcing). Jest ona wykonywana przez niezależnych kontra-
hentów niebędących formalnie pracownikami i opiera się na umowach podlegających 
prawu cywilnemu (tak zwane zatrudnienie bez pracodawcy). Zewnętrzni kontrahenci 
pracują we własnym imieniu i na własny rachunek oraz na własne ryzyko. Są więc 
przedsiębiorcami. W ten sposób wiele rodzajów ryzyka, które w ramach umów o pracę 
spoczywa na pracodawcy, zostaje na nich przerzuconych. 

Wirtualne przedsiębiorstwa

W sytuacji wykorzystywania w procesie pracy nowoczesnych technologii komuni-
kacyjnych i informatycznych zmienia się zasadniczo definiowanie przedsiębiorstwa 
jako zamkniętego strukturalnie, organizacyjnie i przestrzennie organizmu. Technologie 
te umożliwiają przekroczenie barier rozwoju zakładu pracy. W związku z tym zakład 
pracy staje się raczej siecią (układem) wzajemnie powiązanych ze sobą za pomocą urzą-
dzeń komunikacyjnych i informatycznych stosunków pomiędzy pracodawcą a pracow-
nikiem. Wówczas staje się on rzeczywistością wirtualną. 
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5. Nietypowe formy zatrudnienia ze względu na czas pracy

Ruchomy czas pracy

System ruchomego czasu pracy cechuje zmienność ustalania godzin rozpoczynania 
i kończenia pracy. Osobami, które swobodnie decydują o zakresie tych zmian, są sami 
pracownicy na warunkach określonych przepisami regulaminowymi. W efekcie stoso-
wania tego systemu każdy pracownik wykonuje pracę w ustalonym przez siebie czasie 
pracy, co oznacza dla zakładu pracy, że może on funkcjonować przez większą liczbę 
godzin, przy czym zmienna jest obecność pracowników w różnych przedziałach czasu.

Przerywany czas pracy

Jest to szczególny wariant rozkładu czasu pracy polegający na ustanowieniu przez 
pracodawcę podziału obowiązującego czasu pracy na określone cykle podzielone jedną 
lub więcej przerwami. Cechą charakterystyczną tego wariantu jest to, iż za czas przerwy 
nie należy się pracownikowi wynagrodzenie, o ile przepisy prawa pracy lub postanowie-
nia umowy o pracę nie stanowią inaczej. Zwykle cykle i przerwy w pracy ustalone są 
przez pracodawcę w jego interesie, nie ma jednak żadnych przeszkód, aby uwzględniono 
również interes pracownika.

Ciągły czas pracy

Z ciągłym czasem pracy mamy do czynienia w przypadku, gdy pracownikowi po-
zostawiono swobodę decydowania o rozpoczynaniu i kończeniu pracy, przy ogranicze-
niu polegającym na pozostawaniu do dyspozycji pracodawcy w ramach ustalonego wo-
lumenu lub rozkładu czasu pracy, do którego pracownik musi się dostosować. Jest to 
formuła zbliżona do ruchomego czasu pracy, z tą różnicą, iż pracownik dysponuje tutaj 
nieco większym zakresem swobody – ma możliwość decydowania o rozpoczynaniu lub 
kończeniu pracy w ogóle, a nie tylko godzin pracy.

Zadaniowy czas pracy

W tej formule rozkład czasu pracy jest ustalany wymiarem zadań pracownika. Pra-
cownik zatem samodzielnie ustala jego rozkład, a pracodawca określa jedynie jego za-
dania oraz termin i warunki ich realizacji. W konsekwencji pracownik jest obowiązany 
przestrzegać czasu i porządku pracy tylko o tyle, o ile jest to określone bezwzględnie 
obowiązującymi przepisami prawa lub konieczne dla wykonania określonych przez pra-
codawcę zadań. Zadania te często są wykonywane poza terenem zakładu pracy.

Pogotowie pracy i dyżury

Cechą charakterystyczną formuły czasu pracy określanej mianem pogotowia pracy 
i dyżurów jest pozostawanie pracownika w gotowości do pracy, która jest podejmowana 
i wykonywana po otrzymaniu polecenia pracodawcy. O tym, kiedy takie polecenie wy-
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dać oraz jaka jest procedura jego przekazania pracownikowi decyduje pracodawca 
w granicach zakreślonych przepisami prawa pracy.

Modułowy czas pracy

Modułowy czas pracy to gwarantowanie z góry przez pracodawcę jedynie części 
jego wymiaru jako efektywnego czasu pracy w określonym przedziale czasu, przy zało-
żeniu, iż pozostała jego część jest niepewna pod względem jej wykorzystania do pracy. 
Skrajną odmianą jest swobodne skracanie i wydłużanie czasu pracy przez pracodawcę 
w zależności od potrzeb, bez uzgadniania tego faktu z pracownikiem. Obecnie w coraz 
szerszym zakresie w formule tej uzgadnia się to z pracownikiem i uwzględnia jego inte-
resy. 

Niepełnowymiarowy czas pracy

Praca w niepełnym wymiarze godzin to praca wykonywana w wymiarze niższym 
od uznanego przez przepisy prawa pracy za pełnowymiarowy (określone normy tygo-
dniowe i miesięczne). Potocznie zwana jest pracą „na pół/ćwierć etatu”. Zasadniczo pra-
cownicy pracujący w takiej formule mają takie same prawa i obowiązki, jak pozostali. 
Zdarza się jednak, że są oni „upośledzeni” pod względem prawnym w stosunku do in-
nych pracowników, na przykład przy podejmowaniu dodatkowej pracy u drugiego pra-
codawcy, który jest zobowiązany do ponoszenia dodatkowych obciążeń, co może mieć 
negatywny wpływ na zatrudnienia takiego pracownika.

Globalizacja oraz dynamiczny rozwój technologii i teleinformatyki skłaniają przed-
siębiorstwa do poszukiwania czynników poprawiających ich konkurencyjność. Dlatego 
pojawia się silna tendencja do korzystania na rynku pracy z nietypowych, bardziej ela-
stycznych i tańszych rozwiązań oraz odchodzenia od dotychczasowych regulacji opar-
tych na stabilności i pewności zatrudnienia. Pracodawcy mają dzięki szerokiemu wa-
chlarzowi form zatrudnienia możliwość dopasowania ich do sytuacji oraz potrzeb firmy. 
Pracujący mogą natomiast pracować w miejscach odległych (na przykład innych kra-
jach), nie wychodząc z domu lub w sposób, jaki im odpowiada. Elastyczne formy za-
trudnienia stanowią szansę dla wszystkich tych, którzy nie mogą pracować w pełnym 
wymiarze godzin lub w jednym miejscu pracy, na przykład dla matek wychowujących 
małe dzieci, osób młodych albo niepełnosprawnych, dla pracodawców chcących zopty-
malizować strukturę zatrudnienia w swoich przedsiębiorstwach oraz dla całej gospodar-
ki narażonej na gwałtowne fluktuacje wynikające z potrzeb globalizującego się rynku 
pracy.
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Podsumowanie

Globalizacja cementuje istniejący od wieków podział świata na centrum i peryferie. 
Kraje gospodarczo rozwinięto czerpią z niej większe korzyści niż państwa słabo rozwi-
nięte. Pierwsze są eksporterami towarów na rynek światowy, uodpornionymi na nega-
tywne skutki procesów globalizacyjnych, drugie muszą się dostosować do ustalonych 
sposobów działania, stając do nierównej walki (często gry o sumie zerowej).

Obecnie coraz częściej w praktyce związanej z nawiązywaniem stosunku pracy za-
uważyć można tendencje do odchodzenia od tradycyjnej umowy o pracę, zawieranej na 
czas nieokreślony, w kierunku bardziej elastycznych form odbiegających od klasyczne-
go wzorca. W ostatnich kilku latach w UE obserwuje się wzrost roli pracy w niepełnym 
wymiarze oraz zatrudnienia na czas określony. Od roku 2000 wzrosło znacznie zatrud-
nienie osób starszych, co jest odbierane jako efekt prowadzonej w tym obszarze polityki 
(reformy systemów emerytalnych i systemy wcześniejszych emerytur)12. 

Podsumowując, tendencje na europejskim rynku pracy – jako rezultat intelektuali-
zacji i globalizacji gospodarki światowej – to przede wszystkim:

– proces dezindustrializacji, który następuje od połowy lat siedemdziesiątych XX 
wieku,

– wzrost zatrudnienia w sektorze usług (dzisiaj udział w PKB 60–70 proc.),
– upowszechnienie wyższego wykształcenia,
– tworzenie się gospodarki opartej na wiedzy (knowledge based economy),
– zmiana charakteru pracy (niepełny wymiar czasu pracy, telepraca itd.).
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Globalization of labour market

Globalization in its literal sense is the process of transformation of local or regional things or phenomena into 
global ones. It can also be used to describe a process by which the people of the world are unified into a single society  
and function together. This process is a combination of economic, technological, sociocultural and political forces. 

Globalization is often used to refer to economic globalization, that is, integration of national economies into the interna-
tional economy through trade, foreign direct investment, capital flows, migration, and the spread of technology. 
T. Friedman „examines the impact of the ‘flattening’ of the globe”, and argues that globalized trade, outsourcing, sup-
ply-chaining and political forces have changed the world permanently, for both better and worse. He also argues that 
the pace of globalization is quickening and will continue to have a growing impact on business organization and prac-
tice.

Translated by Karolina Drela
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Wprowadzenie

Na przełomie wieków XX i XXI powszechnie pisano o nowym paradygmacie cywi-
lizacyjnym, który określano jako „świat zglobalizowany”. Mimo trudności w uzgodnie-
niu jednej precyzyjnej definicji, większość publicystów i naukowców zgadzała się co do 
zasadniczych elementów konstytuujących zjawisko globalizacji1: 

– powstanie globalnego rynku finansowego,
– zinstytucjonalizowanie handlu międzynarodowego,
– makdonaldyzacja,
– gwałtowny wzrost przepływów zagranicznych inwestycji bezpośrednich (FDIs),
– zdominowanie gospodarki globalnej przez korporacje transnarodowe (TNCs),
– geograficzna dysjunkcja łańcucha wartości dodanej w skali globalnej,
– powstanie gospodarki opartej na wiedzy (knowledge-based economy),
– wykształcenie się czwartego sektora gospodarki,
– redefinicja znaczenia państwa.

*  Profesor zw. dr hab. Stanisław Flejterski jest zatrudniony na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki 
Usług (Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych) Uniwersytetu Szczecińskiego. E-mail: 
stanislaw.flejterski@wzieu.pl.

**  Doktor Piotr Wahl jest zatrudniony w Akademickim Centrum Kształcenia Językowego Uniwer-
sytetu Szczecińskiego. E-mail: wahl3@wp.pl.

1 Zob. m.in. S. Flejterski, P. Wahl, Ekonomia globalna. Synteza, Warszawa 2003, s. 24.
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W tym czasie wydawało się, że ten nowy paradygmat cywilizacyjny, aczkolwiek 
dynamiczny i zmienny, będzie dominującym modelem rzeczywistości społeczno-eko-
nomicznej przez dłuższy czas i – z jednej strony – będzie stopniowo obejmował coraz 
większe obszary globu ziemskiego, a z drugiej – będzie się intensyfikował i ewoluował. 
Pod koniec pierwszej dekady XXI wieku stało się jednak oczywiste, że globalizacja 
w swoim zasadniczym zrębie tak głęboko się modyfikuje, że należy raczej mówić o no-
wym, kolejnym paradygmacie cywilizacyjnym. Innymi słowy, procesy globalne stały 
się bardziej dynamiczne niż przypuszczano, a świat podążył w kierunku nieznanym 
i jeszcze nieopisanym, choć mówi się o „postglobalizacji”, „postamerykanizacji” etc.

Niewątpliwie dużym wyzwaniem intelektualnym byłoby opisanie procesu, w wyni-
ku którego globalizacja stopniowo zanika, a na jej Schumpeterowskich zgliszczach 
(„twórcza destrukcja”) pojawia się coś nowego. Niniejszy artykuł jest skromną próbą 
zrozumienia i syntetycznego objaśnienia tego nowego procesu. 

Stan wyjściowy

Wymienione we wprowadzeniu elementy konstytuujące globalizację zidentyfiko-
wano – jak się wydaje – poprawnie, choć niektóre z nich przybrały inną formę, niż za-
kładano na początku. 

1. Powstanie globalnego rynku finansowego jest zjawiskiem oczywistym, jednak 
jego skutki bywają różnorakie i często są dużym zaskoczeniem nawet dla ban-
kowców i finansistów. Ilustracją tego są choćby zjawiska, jakie miały miejsce 
w latach 2007–2008 na rynkach finansowych, określane mianem największego 
kryzysu bankowo-finansowego od czasów drugiej wojny światowej, a nawet fi-
nansowego tsunami. Pojawiły się opinie, że USA jest oszukańczym kasynem, 
a kryzys na Wall Street jest efektem chciwości i nieuczciwości rekinów światowej 
finansjery oraz niekompetencji amerykańskiego rządu. Podkreślano, że mamy do 
czynienia z hipokryzją: banki stanowczo odrzucają wszelkie propozycje uregulo-
wania zasad ich działalności i wprowadzenia antymonopolistycznych przepisów, 
kiedy jednak pojawiają się kłopoty, nagle domagają się interwencji państwa i żą-
dają pomocy, twierdząc, że są instytucjami zbyt ważnymi, aby pozwolono im tak 
po prostu zbankrutować. 

2. Handel międzynarodowy zinstytucjonalizował się przede wszystkim w formie 
trzech wielkich organizacji: 
– Światowej Organizacji Handlu,
– Banku Światowego,
– Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
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 Oprócz tych trzech instytucji międzynarodową wymianę komercyjną regulują 
liczne agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jednak duży wolumen hand-
lu międzynarodowego funkcjonuje poza wszelkimi statystykami.

3. Makdonaldyzacja w pewnych sektorach gospodarczych stała się tak powszechna, 
że przestano już zwracać na nią uwagę, przy czym należy przez nią rozumieć – za 
Georgem Ritzerem – radykalną racjonalizację procesów gospodarczych i wpro-
wadzenie standardowych procedur, co prowadzi do uprzedmiotowienia zarówno 
wytwórców dóbr i usług, jak i ich odbiorców. 

4. W ostatniej dekadzie XX wieku wzrost FDIs był czterokrotnie wyższy od dyna-
miki wzrostu światowego eksportu. Według różnych teorii w ramach międzyna-
rodowych stosunków gospodarczych FDIs są substytutem eksportu, aczkolwiek 
ich rola nie została jeszcze do końca rozpoznana przez nauki ekonomiczne, stąd 
trudno prognozować skutki tak gwałtownego wzrostu tego sektora.

5. W drugiej połowie XX wieku korporacje międzynarodowe rosły w siłę, przy 
czym narastała dynamika tego wzrostu. Wywoływało to liczne i gwałtowne pro-
testy wielu grup społecznych. I nagle, na początku XXI wieku, wszystkie te spo-
ry ucichły. A przecież nie ulega najmniejszej wątpliwości, że głównym aktorem, 
by nie powiedzieć kreatorem, globalnych procesów gospodarczych są właśnie 
korporacje międzynarodowe, zwane też transnarodowymi.

6. Geograficzna dysjunkcja łańcucha wartości dodanej w skali globalnej stała się 
stałym elementem krajobrazu gospodarki światowej, zdaje się jednak przebiegać 
pod hasłem race to the bottom niż – jak się łudzono – race to the top.

7. Powstała gospodarka oparta na wiedzy, czego najbardziej widocznym przejawem 
był wybuch działalności gospodarczej realizowanej za pośrednictwem Internetu. 
Eksplozja ta zakończyła się jednak spektakularnym załamaniem, po czym sytua-
cja uległa uspokojeniu i ustabilizowaniu.

8. Na początku XXI wieku czwarty sektor gospodarki jest już ukształtowany. Pod 
względem poziomu zatrudnienia i udziału w kreacji produktu globalnego kurczy 
się rolnictwo i przemysł, natomiast w ramach sektora usług usługi intelektualne 
rozrosły się na tyle, że można już mówić o ukonstytuowaniu się kolejnego – 
czwartego sektora.

9. Na początku epoki globalizmu, a więc w latach osiemdziesiątych XX wieku, oba-
wiano się, że państwo jako najważniejsza struktura ładu przestrzenno-społeczne-
go ulegnie rozpadowi, co mogłoby – jak uważano – prowadzić do anarchii w ska-
li globalnej. Instytucja państwa dość radykalnie się zmienia, jednak charakter 
tych zmian jest inny niż prognozowano.
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Sprawdziło się natomiast to, co od początku było paradoksem globalizacji: globali-
zacja w rzeczywistości nigdy nie była globalna, obejmowała tylko wybrane regiony, stąd 
czasami bywała nazywana glokalizacją – globalizacją lokalną.

Spór o globalizację

To, co się działo w gospodarce i w życiu społecznym pod koniec XX wieku i co 
powszechnie nazwano globalizacją, stało się w latach osiemdziesiątych i dziewięćdzie-
siątych XX wieku przedmiotem gwałtownych sporów. W sporach tych stanowiska opo-
nentów widocznie się spolaryzowały: po jednej stronie frontu stanęli antyglobaliści 
i alterglobaliści, po drugiej – proglobaliści. Ich stanowiska zebrano w skondensowanej 
formie tabeli (1).

Tabela 1. Zestawienie opinii proglobalistycznych i antyglobalistycznych

Globalizacja

według proglobalistów według antyglobalistów

ogranicza liczbę głodujących na świecie zwiększa liczbę głodujących na świecie

zmniejsza różnice dochodowe w skali świata zwiększa różnice dochodowe w skali świata
wzmaga wzrost i rozwój, 
nawet w krajach najbiedniejszych

powoduje spadek wzrostu lub recesję 
w krajach najbiedniejszych

zmniejsza bezrobocie w krajach bogatych i biednych zwiększa bezrobocie w krajach bogatych i biednych

dywersyfikuje podmiotowość rynku światowego monopolizuje lub oligopolizuje rynek światowy

powoduje napływ FDIs, co jest korzystne dla wszystkich powoduje napływ FDIs, co jest destrukcyjne 
dla kraju przyjmującego

polepsza jakość środowiska naturalnego dramatycznie pogarsza jakość środowiska naturalnego

upowszechnia demokrację w świecie sprzyja korupcji i obniżeniu demokracji w świecie

rozwija różnorodność kulturową i etniczną świata zabija różnorodność kulturową i etniczną świata

tworzy globalne społeczeństwo obywatelskie niszczy poczucie wspólnoty przynależności 

wzmacnia instytucję państwa niszczy instytucję państwa i związane z nim wartości

buduje społeczeństwo wiedzy i upowszechnia edukację sprzyja upowszechnieniu się postaw konsumpcjonizmu

ułatwia kontrolę nad przestępczością umożliwia powstanie sieci międzynarodowej przestępczości

umożliwia walkę z międzynarodowym terroryzmem jest przyczyną powstania międzynarodowego terroryzmu

dała światu ważne instytucje: WTO, IMF i IBRD dała światu takie plagi, jak WTO, IMF i IBRD

oznacza liberalizację handlu, co jest błogosławieństwem oznacza liberalizację handlu, co jest przekleństwem

jest jedyną rozsądną opcją rozwoju świata jest drogą prowadzącą świat do globalnej katastrofy

Źródło:  S. Flejterski, P. Wahl, Ekonomia globalna..., tab. 4.3, s. 198.

Te dwie silnie spolaryzowane grupy uczestników sporu o globalizację w dużej mie-
rze pokrywały się z konfiguracją społeczną wynikającą z rzeczywistego usytuowania 



Stanisław Flejterski, Piotr Wahl
Świat postglobalny. Stare i nowe wyzwania

53

G
lo

b
a

li
z

a
c

ja

w hierarchii dochodowej i prestiżowej. Rzadko – jeżeli w ogóle – zdarza się, by znaczą-
cy proces społeczny był dobroczynny dla wszystkich: prawie zawsze są wygrani i prze-
grani, jedni zyskują, inni tracą, przynajmniej względnie. Procesy globalizacyjne – jak 
uważano na przełomie wieków XX i XXI – też miały swoich zwycięzców i swoje ofiary. 
Wśród tych pierwszych wyliczano głównie2:

– kraje Triady (Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Japonia),
– regiony o przewadze tak zwanej nowej gospodarki,
– branże przyszłościowe,
– korporacje transnarodowe oraz niektóre małe i średnie przedsiębiorstwa,
– globalne banki i towarzystwa ubezpieczeniowe,
– bogatych konsumentów, głównie z krajów Triady.
Z kolei na liście poszkodowanych w wyniku globalizacji znaleźli się następujący 

interesariusze (stakeholders – ‘uczestnicy indywidualni i zbiorowi gry społeczno-eko-
nomicznej’)3:

– kraje peryferyjne,
– regiony z dominującą starą gospodarką,
– branże schyłkowe,
– wiele małych i średnich przedsiębiorstw (SMEs),
– wiele mniejszych instytucji bankowo-finansowych,
– gospodarstwa domowe, głównie z krajów peryferyjnych.
Na początku XXI wieku spory o globalizację niespodziewanie ucichły. Można do-

mniemywać, że skoro spolaryzowanie uczestników tych sporów na dwa obozy wynikało 
z rzeczywistej pozycji w hierarchii społecznej, to ich wygaśnięcie mogło być rezultatem 
„przekupienia” antyglobalistów. Mogło to również nastąpić z innej przyczyny: okazało 
się bowiem, że spór stał się bezprzedmiotowy.

Warto w tym miejscu obiektywnie zidentyfikować korzyści i koszty globalizacji 
w sposób pozbawiony emocji. Wśród korzyści można wymienić między innymi4:

– wzrost efektywności i konkurencyjności,
– spadek kosztów produkcji i komunikacji,
– liberalizację i demokratyzację systemu światowego,
– możliwość przyspieszenia wzrostu w obszarach zacofanych,
– zwiększoną możliwość uczestnictwa w procesach światowych,
– wyłanianie się nowych rynków i podmiotów gospodarczych,

2 Tamże, s. 202.
3 A person or group not owning shares in an enterprise but having an interest in its operations, 

such as the employees, customers, or local community, http://www.thefreedictionary.com/stakehold-
er.

4 Zob. m.in. S. Flejterski, P. Wahl, Ekonomia globalna..., s. 204. Zestawienie to zawdzięczamy 
częściowo dr A. Grabowskiej-Pieśli.
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– wzrost jakości wyrobów i usług,
– powstanie nowych zawodów,
– stopniowe zanikanie barier we współpracy międzynarodowej,
– wzrost świadomości międzynarodowej i myślenia globalnego,
– większą współpracę międzynarodową przy rozwiązywaniu wspólnych proble-

mów,
– wzrost pluralizmu na światowej scenie gospodarczej,
– łatwiejszy dostęp do zróżnicowanych dóbr i usług, do nowych technologii, metod 

zarządzania, instytucji, osiągnięć kulturowych i rozrywki,
– przyspieszoną dyfuzję postępu naukowo-technologicznego,
– normalizację i standaryzację w skali świata,
– możliwość transferu kapitału do słabiej rozwiniętych gospodarek.
Z kolei lista kosztów mogłaby wyglądać następująco5:
– zaostrzenie agresywnej konkurencji międzynarodowej,
– wzrost bezrobocia,
– rozszerzenie się obszarów nędzy i głodu,
– wzrost przestępczości międzynarodowej,
– ograniczenie tradycyjnie rozumianej suwerenności państwa,
– spadek roli rządów narodowych,
– kryzys instytucji międzynarodowych,
– kryzys hierarchicznych struktur zarządzania,
– chwiejność światowego systemu finansowego,
– szybkie rozprzestrzenianie się kryzysów na zintegrowanych rynkach,
– ekspansja spekulacyjnych krótkoterminowych lokat kapitałowych,
– spadek popytu na pracę niewykwalifikowaną,
– zanikanie niektórych zawodów,
– rosnąca polaryzacja dochodowa i majątkowa,
– uzależnienie od wytworów nauki i technologii,
– brak kontroli nad treściami zamieszczanymi w Internecie,
– homogenizacja systemów wartości,
– zanikanie różnic kulturowych i odrębności narodowych,
– odradzanie się nacjonalizmów, separatyzmów i fundamentalizmów,
– załamywanie się solidarności społecznej i standardów opieki społecznej,
– wzrost konsumpcjonizmu,
– dehumanizacja życia.

5 Tamże, s. 208.
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Na podstawie tak zidentyfikowanych – jak się wydawało – obiektywnych korzyści 
i kosztów globalizacji próbowano sformułować postulaty odnośnie do ekonomii global-
nej, co ukazano w tabeli 2.

Tabela 2. Kapitalizm versus „zdrowy rynek”

Kapitalizm „Zdrowy rynek”

Główny atraktor Pieniądze Życie

Główny cel wykorzystać pieniądze, aby zapewnić jeszcze 
większe pieniądze tym, którzy i tak już je mają

wykorzystać wszelkie możliwości, aby zaspokoić 
podstawowe potrzeby wszystkich

Rozmiar firmy ogromna mała lub średnia

Koszty pokrywane z funduszy publicznych pokrywane przez użytkowników

Forma własności bezosobowa, nieobecna osobowa, zakorzeniona

Kapitał finansowy globalny, bez granic lokalny, narodowy z jasno określonymi granicami

Cel inwestycji maksymalizacja prywatnych zysków zwiększenie ogólnego dobrobytu

Rola zysków cel, który należy bezwzględnie maksymalizować bodziec do produktywnego inwestowania
Mechanizmy 
koordynujące centralne planowanie przez megakorporacje samoorganizujące się rynki lub sieci

Współpraca między konkurencyjnymi przedsiębiorstwami, 
by uniknąć przestrzegania reguł konkurencji

pomiędzy ludźmi lub społecznościami 
dla wspólnego dobra

Cel współ-
zawodnictwa eliminowanie słabszych pobudzanie wydajności oraz myśli innowacyjnej

Rola rządu ochrona własności troska o zdrowe kryteria rozwoju społeczeństwa

Handel wolny sprawiedliwy i zrównoważony
Orientacja 
polityczna elitarna demokracja pieniądza populistyczna demokracja ludzka

Źródło:  D.C. Korten, Świat po kapitalizmie. Alternatywy dla globalizacji, Łódź 2002, s. 51.

Naukową analizę można sprowadzić do dwóch procesów badawczych, a mianowicie 
do diagnozowania i prognozowania. Na przełomie wieków XX i XXI zdiagnozowano 
ówczesną gospodarkę globalną i próbowano prognozować jej dalszy rozwój. Warto więc 
skonfrontować te prognozy z rzeczywistym rozwojem sytuacji w gospodarce globalnej 
pierwszej dekady XXI wieku. 

Zmierzch globalnej wioski?

W tym miejscu warto wspomnieć o dwóch zjawiskach. Po pierwsze, korporacje trans-
narodowe w znacznym stopniu zmieniły swój wizerunek. Ten nowy wizerunek sprowadza 
się do postulatu, który można najlepiej wyrazić po angielsku: to keep a low profile6. 

6 Dosłownie: „trzymać niski profil”. Podobną postawę wyraża rosyjskie powiedzenie Тише 
едешь, дальше будешь.
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Po drugie, znacząco poszerzyło i pogłębiło się, zarówno w skali globalnej, jak i poszcze-
gólnych krajów, w tym również wysoko rozwiniętych, zjawisko tak zwanej ekonomii 
dualnej. Dla przykładu, połowa pracujących Portugalczyków z ogólnej liczby 3 978 000 
zatrudnionych w roku 2008 zarabia poniżej 600 euro miesięcznie7, a 340 000 pracuje na 
więcej niż jednym etacie8. Jednocześnie średnia emerytura urzędnika państwowego wy-
nosi prawie 1200 euro, czyli dwukrotność pensji połowy Portugalczyków9, przy czym 
zdarza się, że niektóre z tych emerytur dochodzą do 8000 euro10. Skutkuje to znaczącym 
wzrostem niepokojów społecznych, czego najbardziej widocznym symptomem jest 
wzrost przestępczości.

Najważniejszym wnioskiem płynącym z niniejszych rozważań jest stwierdzenie, że 
zjawiska społeczne, szczególnie w skali globalnej, są znacznie bardziej skomplikowane, 
niż przypuszcza się zazwyczaj. Rozwojowi gospodarki globalnej towarzyszą i towarzy-
szyć będą zawsze rozmaite zagrożenia, różnej skali i natury: obiektywne i subiektywne, 
ekonomiczne i pozaekonomiczne, egzogeniczne i endogeniczne. Wydaje się, że w spra-
wie globalizacji wszyscy uczestnicy debaty mają trochę racji i jednocześnie nikt nie ma 
racji absolutnej. Trudno byłoby bezkrytycznie podzielić poglądy symbolicznego „czło-
wieka z Davos”, który akcentował znaczenie przewidywanych korzyści z globalizacji, 
jak i „człowieka z Seattle”, który mówił głównie o powiększaniu się obszarów biedy 
oraz dysproporcji między biednymi i bogatymi. Można zaryzykować stwierdzenie, że 
rację – z makroekonomicznego punktu widzenia – mają potencjalnie proglobaliści, trud-
no też jednak odmówić racji antyglobalistom i alterglobalistom, oceniającym globaliza-
cję z punktu widzenia mikro. 

W tej sytuacji pozostaje poszukiwanie równowagi między „przeglobalizowaniem” 
a „niedoglobalizowaniem”. Najpierw uznano globalizację za coś nieuchronnego i nieod-
wracalnego, ostatnio zaś wielu popełnia grzech przesady w drugą stronę. Czy świat 
znajdzie rozsądny punkt równowagi, czy proglobaliści, alterglobaliści i antyglobaliści 
zdołają kiedykolwiek połączyć siły? Czy możliwa jest globalizacja „przyjazna”, „życz-
liwa”, „cywilizowana”, „z ludzką twarzą”, „partnerska”, „odpowiedzialna”, „etyczna”, 
„pracująca na wszystkich”, „kantowska” (to ostatnie pojęcie związane jest z terminem 
„kapitalizm kantowski”, czyli taki, w którym każda grupa społeczna ma prawo do god-
nego życia, do bycia traktowaną jako cel sam w sobie, a nie tylko jako instrument do 
osiągania jakiegoś celu). Czy w rezultacie wydarzeń na światowych rynkach finanso-
wych (jesień 2008) kapitalizm dokona niezbędnej autokorekty, czy też załamie się, a na 
to miejsce powstanie coś nowego? Czy do historii ostatecznie przejdzie hegemonia USA? 

7 Notícias sábado, magazyn sobotni do „Diário de Noticias”, 13 września 2008, s. 6.
8 Tamże, s. 3.
9 http://www.cga.pt/numeros.asp, 25 września 2008.

10 „Correio da manhă”, 9 września 2008, s. 23. 



Stanisław Flejterski, Piotr Wahl
Świat postglobalny. Stare i nowe wyzwania

57

G
lo

b
a

li
z

a
c

ja

Czy o ekonomicznej przyszłości Ameryki zdecydują kraje, które odrzuciły amerykański 
(anglosaski) model kapitalizmu? Czy kapitalizm XXI wieku odznaczać się będzie nastę-
pującymi cechami: powołanie nowego światowego systemu regulacji finansowych i mo-
netarnych, zwiększenie przejrzystości i kontroli nad systemem bankowym, ostrzejsza 
ocena zdolności kredytowej, zmierzch pożyczania „na wyrost”, prymat przedsiębiorczości 
nad spekulacją, mniej ryzyka, więcej długofalowych działań, wynagrodzenia dla kadry 
kierowniczej korporacji mające odzwierciedlenie w wynikach pracy, wprowadzenie do 
kapitalizmu zasad etyki? Czy w kształtującym się świecie postglobalnym możliwa stanie 
się restytucja zaufania do instytucji, w tym do instytucji bankowo-finansowych?
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Post-global world. Old and new challenges

Still at the end of the 20th century it was a common belief that the world had just entered a new civilisational 
paradigm, completely different from all the previous ones in the history of mankind. The new paradigm was called 
‘globalisation’ and although it had never been precisely defined the term stirred up a very animated dispute: there were 
fervent enthusiasts and fervent opponents of everything that was so inexactly defined as globalisation.

Both enthusiasts and opponents agreed what phenomena made globalisation up, but the assessment of those 
phenomena was diametrically different; according to the enthusiasts globalisation reduced famine in the world, stimu-
lated development and growth, decreased unemployment, improved the quality of natural environment, created a new 
global democracy and was the only reasonable option for mankind; and according to the opponents globalisation in-
creased famine in the world, made development and growth stop or even diminish, aggravated unemployment, lowered 
the quality of natural environment, destroyed human solidarity, stimulated corruption and was a path to hell.

Unexpectedly at the end of the first decade of the 21st century the whole dispute over globalisation – so hot a few 
years before – died away. Why? The dispute might have become pointless, as globalisation – however imprecisely 
it has been defined – itself might have died away. But what has it been replaced by?

Translated by Piotr Wahl





59

Wspó łc zesne 
Prob lemy 
Ekonomic zne 
n r  1  (20 0 9)

UNIWERSYTET 
SZCZECIŃSKI

Zesz y t y 
Naukowe

nr  5 5 6

Małgorzata Gałązka-Sobotka*

Determinanty napływu 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
na Ukrainę

Słowa kluczowe: inwestycje bezpośrednie, Ukraina, determinanty
Keywords: direct investment, Ukraine, determinants 

Wprowadzenie

Globalizacja działalności ekonomicznej i jej umiędzynarodowienie zmieniają cha-
rakter współczesnej konkurencji. Gospodarki narodowe oraz ich podmioty połączone 
coraz silniejszą siecią przepływu kapitału, informacji, ludzi i towarów muszą przystoso-
wywać się do nowych warunków otoczenia w celu zwiększenia swojej przewagi konku-
rencyjnej lub utrzymania pozycji na rynku międzynarodowym. Trudno jest bowiem 
obalić tezę, iż w okresie gospodarczej niepewności globalna gospodarka jest jedynym 
dobrym wyborem, zarówno dla krajów rozwijających się, jak i uprzemysłowionych. Naj-
lepszym zaś sposobem, aby się w nią włączyć, jest handel międzynarodowy i inwestycje 
zagraniczne.

Wiele wskazuje na to, iż dzisiejsza Ukraina właśnie inicjuje swoją obecność w gos-
podarce globalnej. Transformacja polityczna i rosnąca otwartość gospodarcza tego kraju 
tworzą warunki do włączenia się w światową grę rynkową. Świadczyć o tym może cho-
ciażby, przełomowe dla Ukrainy, formalne zatwierdzenie jej kandydatury na członka 
Światowej Organizacji Handlu (WTO). Życie pokazuje jak wiele korzyści niesie za sobą 

* Doktor Małgorzata Gałązka-Sobotka jest zatrudniona na Wydziale Ekonomii i Zarządzania (Ka-
tedra Europeistyki) Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. E-mail: 
m.galazka-sobotka@lazarski.edu.pl.
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ta decyzja, jedną z najbardziej kluczowych jest rozpoczęcie negocjacji w sprawie umo-
wy o wolnym handlu z UE, która jest największym rynkiem eksportowym Ukrainy 
i sprzymierzeńcem w rozwoju procesów integracyjnych między obydwoma stronami. 

Tym samym drzwi gospodarki światowej wydają się coraz szerzej otwierać przed 
Ukrainą, stwarzając jej zupełnie nowe szanse, a jednocześnie zmuszając do zdecydowa-
nych działań dostosowawczych i prorozwojowych. Potencjał wyjściowy nie jest zły, ale 
proces transformacji gospodarczej jest dopiero we wstępnej fazie, zatem lista obszarów 
wymagających głębokich reform jest bardzo długa, stawiając przed podmiotami ukraiń-
skiej gospodarki duże wyzwania.

Potrzeba głębokich reform, rozumianych jako restrukturyzacja gospodarki przy 
ograniczonych zasobach kapitałowych, stoi w sprzeczności z ograniczonymi możliwoś-
ciami. Jednocześnie zmiany transformacyjne dają nowe możliwości i nowe obszary do 
zagospodarowania. Wiele wskazuje na to, że to najlepszy moment do inicjowania no-
wych przedsięwzięć biznesowych. Jedynym racjonalnym rozwiązaniem w tej sytuacji 
gospodarczej, sprawdzonym w wielu krajach, w tym także w Polsce, jest transfer kapi-
tału zagranicznego, który wypełnia lukę podaży kapitału finansowego, technologiczne-
go i organizacyjnego. 

To właśnie bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) należą do podstawowych 
form przepływów kapitałowych w gospodarce światowej. W porównaniu z tradycyjny-
mi przepływami międzynarodowymi cechują się one znaczną dynamiką rozwoju. Dzię-
ki BIZ od kilkunastu lat dokonuje się najgłębsza w historii integracja gospodarki świa-
towej. Liczne porozumienia bilateralne i multilateralne, które łącznie z liberalizacją oraz 
zapewnieniem swobodnego przepływu tych inwestycji w ramach wielu ugrupowań re-
gionalnych, tworzą odpowiedni klimat i warunki do przepływu BIZ w skali całej gospo-
darki światowej. Ogólna poprawa klimatu dla BIZ przyczyniła się do bardzo dużego 
przyśpieszenia tempa lokowania kapitału za granicą1. 

Kluczem do sukcesu ukraińskiej gospodarki wydają się być właśnie bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne. Zasilenie gospodarki kapitałem przynieść może pozytywne 
efekty w postaci zwiększenia produktywności, transferu technologii oraz identyfikacji 
powiązań międzynarodowych – eksportu i importu. 

Struktura bezpośrednich inwestycji zagranicznych na Ukrainie

Ukraina jest nadal krajem o bardzo dużych potrzebach, a jednocześnie ma duże 
możliwości inwestycyjne. Świadczą o tym wartości strumieni kapitałowych napływają-
cych do tego kraju, a także rosnące wartości ukraińskich inwestycji zagranicznych. 

1 A. Gwiazda, Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, Toruń 2000, s. 52–53.



Małgorzata Gałązka-Sobotka
Determinanty napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na Ukrainę

61

G
lo

b
a

li
z

a
c

ja

Popyt rynku krajowego Ukrainy na inwestycje zagraniczne jest stosunkowo wysoki. 
Według danych Ministerstwa Gospodarki Ukrainy z drugiej połowy 2007 roku Ukraina 
potrzebuje inwestycji zagranicznych na sumę ponad 40 mld dol. (według niektórych 
danych, nawet 50 mld dol.). Dodatkowych środków potrzebuje głównie hutnictwo 
(7 mld dol.), przemysł maszynowy (5,1 mld dol.), chemia i petrochemia (3,3 mld dol.), 
transport (3,7 mld dol.)2. 

Tabela 1. Struktura geograficzna BIZ na Ukrainie (stan na 1 lipca 2007)

Kraje Wartość BIZ [mln USD] Udział procentowy

Niemcy 5 677,9 23,5

Cypr 4 130,4 17,1

Austria 1 957,0 8,1

Holandia 1 864,3 7,7

Wielka Brytania 1 796,8 7,4

USA 1 380,7 5,7

Rosja 1 236,2 5,1

Francja 935,4 3,9

Wyspy Dziewicze 813,0 3,4

Szwajcaria 580,5 2,4

POLSKA 482,6 2,0

Węgry 360,8 1,5

Inne kraje 2 956,2 12,2

Ogółem 24 171,8 100

Źródło:  Państwowy Komitet Statystyki Ukrainy.

Kapitał zagraniczny na rynku ukraińskim najczęściej pojawia się w postaci: 
– bezpośredniego inwestowania – tworzenie przedsiębiorstw z kapitałem zagra-

nicznym, a także przedsiębiorstw mieszanych;
– utworzenia portfela inwestycyjnego drogą sprzedaży papierów wartościowych 

zagranicznym rezydentom, jak również nierezydentom;
– udzielania kredytów, pożyczek, gwarancji międzynarodowych instytucji finan-

sowych, państw, urzędów państwowych, funduszy międzynarodowych, przed-
stawicielstw eksportowych, banków itp. 

W latach 2006–2007 stale wzrastało zainteresowanie inwestorów zagranicznych 
rynkiem ukraińskim. Według danych Państwowego Komitetu Statystyki Ukrainy glo-

2 K. Wołowicz, Ukraina przejmie inwestorów z Polski?, „Akademia Rynków Zagranicznych” 
z 15 stycznia 2008.
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balne inwestycje zagraniczne ulokowane na Ukrainie w 2007 roku sięgnęły poziomu 
29,5 mld dol. Jest to wartość 7-krotnie wyższa niż w roku 2001, kiedy wyniosły one 
4,06 mld dol. Na podkreślenie zasługuje fakt, że o ile w latach 2001–2005 przyrosty tych 
inwestycji były relatywnie niewielkie, o tyle w latach 2006–2007 nastąpił ich skokowy 
wzrost, bo z 9,06 mld dol. w 2005 roku do 18,38 mld dol. w 2006 roku i do 29,5 mld dol. 
w 2007 roku. W roku 2007 napływ BIZ był o 67 proc. wyższy niż w roku poprzednim 
i wynosił 7,9 mld dol. Struktura geograficzna inwestycji została przedstawiona w tabe-
li 1.

Według danych Wydziału Ekonomicznego Ambasady RP w Kijowie na koniec 2007 
roku oraz w pierwszym kwartale 2008 roku struktura geograficzna inwestycji zagra-
nicznych przedstawiała się nieco inaczej, co obiektywizuje rzeczywiste zainteresowanie 
inwestorów zagranicznych Ukrainą. Na pierwsze miejsce wysunął się kapitał pochodzą-
cy z Cypru (20,1 proc.; 6,69 mld dol.), który jest w dużej części powracającym kapitałem 
ukraińskim i rosyjskim i tym samym zakłóca prezentowany w statystykach obraz stru-
mieni kapitału zagranicznego płynącego na Ukrainę. Drugie miejsce zajęły Niemcy 
(20,1 proc., 6,66 mld dol.) tracąc w stosunku do początku 2007 roku ponad 3 proc. 
Na trzecią pozycję wysunęli się inwestorzy z Holandii (8,5 proc., 2,5 mld dol.), przed 
Austrią (7 proc., 2,07 mld dol.), Wielką Brytanią (6,7 proc., 1,97 mld dol.), Rosją (5 proc., 
1,46 mld dol.) i USA (4,9 proc., 1,44 mld dol.). Polska nadal utrzymuje się na jedenastym 
miejscu z wynikiem 702,6 mln dol. BIZ3.

Struktura branżowa BIZ na Ukrainie od kilu lat nie ulega znaczącym zmianom. 
Najwięcej kapitału zagranicznego przyciągnął dotychczas przemysł (28,7 proc., 
6,93 mld dol.), w tym przemysł przetwórczy (24,8 proc.), następnie sektor finansowy 
(14,6 proc., 3,53 mld dol.), handel i usługi remontowe (10,4 proc.), obrót nieruchomościa-
mi (8 proc.), budownictwo (4,9 proc., 1,17 mld dol.), transport i łączność (4,4 proc.) oraz 
rolnictwo (tylko 1,8 proc., 440,6 mln dol.). Udział hotelarstwa i gastronomii stanowił 
1,6 proc. globalnych inwestycji, sektora usług komunalnych oraz kultury i sportu – 
1,9 proc., a innych rodzajów działalności – 24,6 proc. W pierwszym półroczu 2007 roku 
przyrost inwestycji zagranicznych osiągnął odpowiednio: 1,01 mld dol. w sektorze fi-
nansowym, 820 mln dol. w przedsiębiorstwach przemysłowych (w tym 441,2 mln dol. 
w przedsiębiorstwach przemysłu przetwórczego i 381,9 mln dol. w przemyśle wydobyw-
czym). Dość wysoką dynamikę BIZ odnotowano w produkcji artykułów spożywczych 
(137 mln dol.) i wyrobów chemicznych i petrochemicznych (72,8 mln dol.). O 37,5 mln dol. 
wzrosły BIZ w rolnictwie i leśnictwie4. 

3 Wydział Ekonomiczny Ambasady RP w Kijowie, www.wehukraina.org.
4 Państwowy Komitet Statystyki Ukrainy, www.ukrstat.gov.ua.
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Łączna wartość kredytów i pożyczek uzyskanych przez przedsiębiorstwa ukraińskie 
od bezpośrednich inwestorów zagranicznych do 1 lipca 2007 roku wyniosła 2,59 mld 
dol. Głównymi kredyto- i pożyczkodawcami są Cypr (396,8 mln dol.), Holandia (314,1), 
Rosja (295,8), Niemcy (288,3), Francja (263,4), USA (182,0) Polska (152,4), Austria 
(134,3) i Wielka Brytania (126,4). 

Podsumowując przeprowadzoną analizę, można zidentyfikować następujące korzy-
ści i koszty napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na Ukrainę (tabela 2).

Tabela 2. Korzyści i koszty napływu bezpośrednich inwestycji na Ukrainę

Korzyści z napływu BIZ Koszty napływu BIZ

– pokonanie deficytu kapitału przez zagraniczne inwestycje 
i pobudzanie szybkiego wzrostu

– napływ nowoczesnych technologii
– zmiana oszczędności na inwestycje
– napływ nowoczesnych metod zarządzania
– wprowadzenie elementu konkurencji, co powoduje 

obniżkę kosztów produkcji i cen u producentów krajowych
– rozbudowa potencjału badawczego, rozwój kadry 

naukowej i technicznej, wzrost wykwalifikowanej siły 
roboczej, know-how

– wzrost zatrudnienia, spadek bezrobocia
– zmniejszanie obciążenia PKB inwestycjami
– uniknięcie kosztów prawnej ochrony własności (transfer 

technologii)
– manipulowanie cenami w obrocie między filią a centralą 

w postaci „cen transferowych” dla krajów o niższych 
stawkach podatkowych

– zmniejszanie się udziału przedsiębiorstw o kapitale 
rodzinnym i państwowym

– zmniejszenie wpływu na własną gospodarkę i możliwość 
oddziaływania na nią

– trudności w utrzymaniu równowagi makroekonomicznej 
kraju

– zagrożenia związane z wpływem na bilans handlowy 
i bilans płatniczy

– stosowanie nieuczciwej konkurencji w związku z cenami 
transferowymi

– większe zanieczyszczenie środowiska naturalnego

Źródło:  opracowanie własne.

Szanse rozwoju inwestycji zagranicznych 

Czynniki mające znaczenie przy podjęciu decyzji o kierunku i charakterze lokaty 
wolnych środków kapitału za granicą są różnorodne i trudne do sklasyfikowania. Naj-
częściej ujmuje się je w dwóch grupach: czynniki ekonomiczne, które dzielą się na iloś-
ciowe (pozwalające się wymierzyć) oraz instytucjonalne (niemożliwe do zmierzenia), 
a także czynniki natury politycznej. 

Ukraina stwarza swym inwestorom coraz lepszy klimat, na który składają się prze-
de wszystkim determinanty ekonomiczne (tabela 3) oraz stopniowo poprawiające się, 
mające jednak wciąż wiele do życzenia warunki polityczne. 
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Tabela 3. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne gospodarki

Wskaźniki 2005 2006 2007

PKB [mld dol.] 68,0 81,7 139,5a)

PKB per capita [dol.] 1452,9 1745,7 2885a)

PKB [%] 2,6 7,0 7,3

Deficyt budżetowy [% PKB] 1,8 2,2 0,5b)

Produkcja przemysłowa [%] 3,1 6,2 10,2

Inflacja [%] 10,3 11,6 16,6

Bezrobocie [%] 7,2 6,9 6,7c)

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne [mld dol.] 7,3 4,5 8,7

Inwestycje bezpośrednie Ukrainy za granicą [mld dol.] 0,218 0,221 0,2
a) Dane szacunkowe na koniec 2007 r.
b) Dane za okres styczeń–listopad 2007 r.
c) Dane za okres styczeń–wrzesień 2007 r.
Źródło:  Państwowy Komitet Statystyki Ukrainy, www.ukrstat.gov.ua.

Jednym z głównych atutów Ukrainy jest duży rynek zbytu, stanowi go bowiem bli-
sko 49,6 mln ludności. Ukraina wytwarza produkt krajowy brutto (139,5 mld dol. w 2007 
roku) nieco tylko niższy niż na przykład Węgry. Dynamika wzrostu PKB przewyższa-
jąca poziom 7 proc. świadczy o bardzo dobrej koniunkturze. Kluczowa w prowadzonej 
analizie jest jednak odpowiedź na pytanie, na ile prezentowane wskaźniki makroekono-
miczne odzwierciedlają trwałe trendy w gospodarce ukraińskiej, oparte na wystarczają-
co silnych fundamentach. Oczywiście nie bez znaczenia pozostaje fakt, że obserwowane 
tempo wzrostu gospodarczego spowodowane jest po części efektem niskiej bazy wyj-
ściowej.

Z roku na rok rosną również obroty handlu zagranicznego Ukrainy (w 2007 roku 
o ponad 30 proc.). Szybsze tempo wzrostu importu nad eksportem, a stąd i ujemne saldo 
obrotów towarowych, które na koniec 2008 roku ma wynieść prawie 9,2 mld dol. w du-
żym stopniu wynika z dostaw nowoczesnych maszyn, urządzeń i technologii, co należy 
oceniać pozytywnie. Dość korzystnie wygląda także sytuacja finansów publicznych. 
Jest ona dość stabilna, a deficyt budżetu państwa na koniec 2007 roku wyniósł około 
0,6 proc. PKB. 

Jeżeli chodzi o potencjał rynku, to jest on olbrzymi praktycznie w każdej sferze. 
Na rynku usług finansowych w wielkim tempie rośnie konsumpcja – w ciągu najbliż-
szych dwóch–trzech lat liczba kredytów przyznawanych na zakup nowego samochodu 
będzie się podwajała z roku na rok. Branża spożywcza kryje ogromne możliwości – bar-
dzo dynamicznie rozwija się sprzedaż detaliczna, a wraz z nią sieci handlowe – czołowe 
ukraińskie supermarkety planują systematyczny i dynamiczny rozwój swoich sieci. Naj-
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większe potrzeby tkwią obecnie w budownictwie – zdaniem komentatorów gospodar-
czych i ekspertów, nasycenie na rynku mieszkań może nastąpić dopiero za 50 lat!5

Niebagatelne znaczenie dla atrakcyjności inwestycyjnej odgrywają również takie 
atuty, jak obecność wykwalifikowanej i taniej siły pracowniczej, zdolności i pracowi-
tość Ukraińców, wielki potencjał naukowy oraz możliwości wszechstronnej współpracy 
z partnerami zagranicznymi.

Warunki prawne dla inwestorów zagranicznych reguluje ustawa o trybie inwestowa-
nia zagranicznego z 19 marca 1996 roku, która zrównała prawa inwestorów ukraińskich 
i zagranicznych oraz zastąpiła wcześniejsze przepisy o ulgach dla inwestycji zagranicz-
nych. Inwestycjom zagranicznym zapewniono wymianę i transfer zysków za granicę, 
a także możliwość wycofania wniesionych zza granicy inwestycji – w formie pieniężnej 
i rzeczowej (bez opłaty cła) w ciągu sześciu miesięcy od wstrzymania działalności6. 
W ocenie organizacji międzynarodowych ta ukraińska legislacja jest zgodna z między-
narodowymi standardami.

Ukraina dysponuje rozbudowanym aparatem administracji państwowej odpowie-
dzialnym za przyciąganie kapitału zagranicznego. Kieruje nim Gabinet Ministrów 
Ukrainy, który działa wspólnie z Narodowym Bankiem Ukrainy i jest kontrolowany 
przez parlament ukraiński, to jest Radę Najwyższą Ukrainy7. 

Jednym z najbardziej kluczowy atrybutów Ukrainy, akcentowanym w ostatnim cza-
sie zarówno przez krajowych reformatorów, jak i międzynarodowych ekspertów, wydaje 
się być członkostwo Ukrainy w WTO. Niezaprzeczalnie jest to jeden z kluczowych kro-
ków do pełnego zaangażowania Ukrainy na arenie regionalnej i globalnej. Ukraińskie 
przedsiębiorstwa zyskują dzięki temu gwarancje dostęp do wszystkich gospodarek sku-
pionych w WTO. Co więcej, stoją teraz za nimi zasady światowego handlu – co ma 
znaczenie, kiedy sąsiaduje się z potężnymi partnerami handlowymi. Jednocześnie człon-
kostwo Ukrainy w WTO daje inwestorom i przedsiębiorstwom handlowym pewność, że 
warunki na tym rynku będą stabilne i przewidywalne. Ukraińscy przywódcy wiedzą, że 
członkostwo w WTO i integracja z globalną gospodarką będzie oznaczać kontynuację 
reform gospodarczych. Wejście do WTO wpisuje się również w szerszy cel Ukrainy, 
jakim jest bliższa integracja z UE8. Szybka perspektywa stania się członkiem UE jest 

5 UKRAiNA.net.pl, 14 listopada 2006.
6 http://www.me.gov.ua/menu2/index.html/.
7 Ponadto utworzono instytucje państwowe ds. rozwoju inwestycji zagranicznych. Są to: Ukraiń-

skie Towarzystwo Kredytowo-Inwestycyjne; Przedstawicielstwo Narodowe Ukrainy ds. Reorganiza-
cji i Rozwoju; Komitet Inwestycyjno-Kliringowy i Rada Koordynacyjna ds. Współpracy Inwestycyj-
no-Kliringowej; Izba Ekspertów Niezależnych ds. Inwestycji Zagranicznych; Rada Konsultacyjna 
ds. Inwestycji Zagranicznych; Rada Walutowo-Kredytowa Gabinetu Ministrów Ukrainy; organy lo-
kalne administracji państwowej.

8 D. Pszczółkowska, Unia Europejska negocjuje umowę z Ukrainą, „Gazeta Wyborcza” z 18 lute-
go 2008.
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raczej mało realna, pomimo silnego wsparcia ze strony Polski, krajów skandynawskich 
i bałtyckich, niemniej jednak unia zdecydowanie podkreśla potrzebę wyróżnienia Ukra-
iny wśród krajów uczestniczących w unijnej polityce sąsiedztwa. 

Bariery napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na Ukrainę

Wszystkie przytoczone czynniki składają się na cenny bilet wstępu do gry w ramach 
gospodarki globalnej. Na ile jednak Ukraina będzie w niej traktowana poważnie, zależy 
od tempa redukcji słabości ekonomicznych, politycznych i prawnych, które przejawiają 
się zasadniczo w barierach napływu inwestycji zagranicznych do tego kraju. Wysoka 
dynamika napływu BIZ do Ukrainy nie świadczy bowiem o tym, że kraj ten uporał się 
z najważniejszymi problemami. Wiele jest jeszcze zjawisk, które zniechęcają do inwe-
stycji, szczególnie typu greenfield, które z punktu widzenia interesów kraju przyjmują-
cego są najbardziej korzystne. O skali tych barier świadczyć może fakt, iż dotychczaso-
we skumulowane inwestycje bezpośrednie na Ukrainie osiągnęły poziom powyżej 
32 mld dol., podczas gdy w Polsce średni w roku przyrost tych inwestycji kształtuje się 
na poziomie około 10 mld dol. 

Teoretycznie duży rynek zbytu w praktyce okazuje się bardzo płytki. Płace na Ukra-
inie są zdecydowanie niższe niż w innych krajach Europy Środkowej. W maju 2007 roku 
średnie zarobki miesięczne wyniosły tylko 238 dol. Dzięki dynamicznemu wzrostowi 
płac, jaki stale obserwowany jest na Ukrainie, średnia nominalna płaca osiągnęła 
w pierwszym kwartale 2008 roku poziom 1735 UAH (hrywien ukraińskich), czyli około 
350 dol.9 Nie zmienia to jednak faktu, iż nadal pozostaje ona jedną z najniższych w Euro-
pie.

Podstawowymi dla Ukrainy problemami makroekonomicznymi są obecnie rosnące 
ceny i inflacja. Ta ostatnia – na poziomie prawie 16,6 proc. w roku 2007 – staje się trud-
na do opanowania. Na ceny wpływ mają rosnące ceny dóbr konsumpcyjnych (21,9 proc. 
w okresie od  lutego 2007 do lutego 2008 roku), podwyżki płac znacznie wyprzedzające 
wzrost wydajności pracy i wzrost ilości pieniądza na rynku w formie choćby kredytów10. 
Silną presję inflacyjną wywołuje również wzrost cen surowców energetycznych, w tym 
importowanych, a więc gazu ziemnego (o 38 proc. od stycznia 2008 do 179,5 dol. za 
1 tys. m3) i ropy naftowej, co jest widoczne również na rynkach międzynarodowych, 
a nie tylko na Ukrainie. 

9 Wydział Ekonomiczny Ambasady RP w Kijowie, http://www.wehukraina.org.
10 M. Oniszczuk, Nadal pod pręgierzem wyzwań, „Nowe Życie Gospodarcze” z 21 lutego 2008.
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Największymi barierami dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych na Ukrainie, 
zdaniem RAND (organizacji zajmującej się analizą finansów publicznych i sektora pry-
watnego na świecie), są: 

– korupcja zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorządowym, 
– skomplikowane regulacje prawne, 
– trudności w nabywaniu terenów pod inwestycje, 
– zamknięta dla inwestorów prywatyzacja, 
– brak regulacji praw własności11.
Najnowszy ranking Banku Światowego Doing Business Report 2008, oceniający od 

lat między innymi jakość i skuteczność stosowania regulacji dotyczących prowadzenia 
biznesu, nie jest korzystny dla Ukrainy. Kolejny rok zajęła ona odległe, bo 139 miejsce. 
Dla porównania, Rosja – 106, Białoruś – 110, a Polska – 74 pozycję (co zostało przez nas 
w kraju uznane za wynik bardzo słaby)12. Najczęściej wymienianymi barierami dla in-
westorów są korupcja, niestabilne i często zmieniające się przepisy oraz liczne licencje 
potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej.

Niskie miejsce w zakresie regulacji otoczenia biznesu wynika przede wszystkim 
z nieprzychylnych warunków systemu podatkowego (177 miejsce), wystawiania licencji 
(174) oraz rejestracji nieruchomości – wskazują autorzy raportu Ukraina 2007. Raport 
z transformacji. Warto jednak zaznaczyć, że na przykład formalności związane z zało-
żeniem firmy trwają na Ukrainie przeciętnie 27 dni, podczas gdy średnia dla 178 krajów 
uwzględnionych w zestawieniu Banku Światowego wynosi 4313.

Oczywiście część z tych barier może zostać zlikwidowana w bliżej nieokreślonej 
przyszłości, co powinno dać impuls do lokacji inwestycji w tym kraju. Dodatkowo 
sprzyjać temu może także wstąpienie do Światowej Organizacji Handlu (WTO) oraz 
podpisanie porozumienia z Unią Europejską o wolnym handlu.

Podsumowanie

Wydaje się oczywiste, że warunkiem rzeczywistego i pełnoprawnego uczestnictwa 
Ukrainy w regionalnym, kontynentalnym czy też globalnym systemie współpracy jest 
zmiana wizerunku gospodarki ukraińskiej i zdecydowana poprawa klimatu inwestycyj-
nego. We współczesnej otwartej gospodarce światowej zasada „robimy z tobą interesy 
i inwestujemy w ciebie, to znaczy, że ci ufamy i traktujemy perspektywicznie” nabrała 
szczególnego znaczenia, jednak wciąż nie można jej w pełni zastosować do Ukrainy. 

11 K. Wołowicz, Ukraina przyjmuje inwestorów…
12 A. Krakowiak, Ukraina otwiera się na Europę, „Rzeczpospolita” z 27 lutego 2008. 
13 Tamże.
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Rzeczywiste „otwarcie na biznes” wymaga dalszej liberalizacji gospodarki i prywaty-
zacji firm, a także uproszczenia skomplikowanego prawa podatkowego. Kwestie te mają 
niebagatelne znaczenie także w kontekście ukraińskich starań o wstąpienie do Unii Euro-
pejskiej. Komisja Europejska, analizując sytuację gospodarczą na Ukrainie, wprost 
wskazuje, iż do tej pory nie rozwiązano ostatecznie kwestii gwarancji prawnych dla in-
westorów zagranicznych czy też nie zaprzestano stosowania różnorodnych form nacisku 
administracyjnego i podatkowego. Stworzenie zaufania dla inwestorów wymaga także 
zdecydowanej walki z korupcją. Obecnie brakuje jasnej strategii i skoordynowanych 
działań na rzecz przeciwdziałania jej. 

Ponadto zarysowuje się pilna potrzeba opracowania i systematycznego wdrażania 
kompleksowej strategii rozwoju regionów, która powinna być spójna z programami roz-
woju całej gospodarki narodowej, oparta na czytelnych zasadach i relacjach między bud-
żetem państwa a budżetami regionalnymi. Rozwój potencjału gospodarczego regionów 
podporządkowany powinien być modernizacji i unowocześnieniu potencjału wytwór-
czego, wdrażaniu nowoczesnych technik i technologii, rozwojowi innowacyjności. Stąd 
głównym zaleceniem dla polityki i strategii rozwoju regionalnego Ukrainy jest koniecz-
ność uwzględniania orientacji proeksportowej oraz rozwój współpracy inwestycyjno-
-produkcyjnej z partnerami zagranicznymi. 

Za priorytetowe zadanie należy również uznać rozwój przedsiębiorczości, sektora 
małych i średnich przedsiębiorstw. W planach polityki rządu J. Tymoszenko zapisano 
zwiększenie do 2010 roku liczby nowych miejsc pracy o 130–140 tys.14

Partnerzy zewnętrzni oczekują dziś od Ukrainy nie tyle kolejnych medialnych de-
klaracji na poziomie politycznym, ile konkretnych działań legislacyjnych i rzeczywi-
stych zmian instytucjonalnych. Na przykład uporządkowania polityki regulacyjnej, 
przyjęcia ustawy o spółkach akcyjnych czy też wypracowania i wdrożenia systemu rze-
czywistej kontroli nad rynkami finansowymi. W szerszym kontekście Ukrainie po-
trzebne jest swoiste formalno-instytucjonalne partnerstwo pomiędzy państwem a sekto-
rem prywatnym, które będzie równoważyło interesy obydwu stron i stymulowało ich 
rozwój15.

W sytuacji, gdy wzajemnie powiązana światowa gospodarka kusi dzisiaj swymi ko-
rzyściami także Ukrainę, niezbędne jest zwrócenie uwagi na konieczność wzmocnienia 
potencjału jej gospodarki przez wzrost podaży konkurencyjnych usług. W krajach roz-
wijających się cel ten realizowany jest właśnie przez import bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych, które dzięki transferowi kapitału, umiejętności i technologii stymulują 
rozwój konkurencyjnych branż usługowych. Jest szczególnie istotne z racji rosnącego 

14 M. Oniszczuk, Ukraina regionalna – potencjał i możliwości współpracy, „Nowe Życie Gospo-
darcze” z 3 października 2007.

15 http://www.ik.org.pl/usuwanie-barier-wzrostu-na-ukrainie.html.
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udziału usług w globalnej wymianie handlowej, a zatem ich roli w procesie budowania 
związków pomiędzy krajami rozwijającymi się a światowymi graczami połączonymi 
w ramach globalnych łańcuchów wartości16. Rozmieszczenie poszczególnych faz pro-
dukcji i działań usługowych na różnych rynkach dokonywane jest pod kątem maksyma-
lizacji wartości dodanej. Zatem warunkiem przystąpienia ukraińskich przedsiębiorstw 
do międzynarodowych sieci wartości jest stworzenie wewnętrznych i zewnętrznych wa-
runków, które pozwolą ściągnąć na Ukrainę inwestorów zainteresowanych rozwojem 
nowoczesnych sektorów usługowych.

Stąd potrzeba wprowadzenia właściwych rozwiązań administracyjno-prawnych 
mieszczących się w szerszej strategii rozwoju, która z jednej strony ograniczy wszelkie 
potencjalne zagrożenia, z drugiej zaś będzie determinantą rozwoju sektorów usługo-
wych zdolnych do konkurowania w skali międzynarodowej. Nowoczesne usługi wyma-
gają dzisiaj wysoko wykwalifikowanych zasobów ludzkich, nowoczesnej infrastruktury 
informacyjnej i komunikacyjnej oraz skutecznych regulacji zapewniających warunki do 
rozwoju zdrowej konkurencji. 

Jak szybko Ukraina spełni oczekiwania, jakie wobec siebie samej stawia i nadzieje, 
jakie pokładają w niej jej międzynarodowi partnerzy zależy od determinacji w realizacji 
kolejnych reform gospodarczych. Czas pokaże, czy doświadczenia europejskich sąsia-
dów będą swoistą nauką na cudzych błędach i pozwolą w szybkim czasie nadrobić gos-
podarcze i cywilizacyjne opóźnienie. 
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Determinants of inflow of foreign direct investment in Ukraine

Ukraine is seen as an good location for potential investments and for the widening of European projects. The 
aggregate volume of foreign investment in the economy of Ukraine in 2007 is 29,5 billion US Dollars. The State Statis-
tics Committee of Ukraine stated that the most investments are coming to Ukraine from Germany (23,5 per cent), 
Cyprus  (17,1 per cent), Austria (8,1 per cent), Holland (7,7 per cent), Great Britain (7,4 per cent), USA (5,7 per cent), 
Russia (5,1 per cent), France (3,9 per cent). 

The government of Ukraine must start with reforming itself into a state apparatus capable of efficiently designing 
and implementing an economic policy. The package of reforms should include the following components:

– Redefine the approach of the Government to support private sector activities.
– Increase administration transparency and access to government information.
– Coordination of activity of specialised government institutions responsible for the promotion of investment 

activity  in Ukraine.
– Improvement of corporate governance and protection of shareholders’ rights.
– Liberalisation of cross-border movements of goods and capital.

Translatedy by Małgorzata Gałązka-Sobotka
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Wprowadzenie

Edukacja jest ważną dziedziną oddziaływania państwa, zwłaszcza w kontekście do-
starczania wykwalifikowanej siły roboczej. Dotychczas przeprowadzone badania wyka-
zały, że istnieje dodatnia korelacja pomiędzy uzyskanym poziomem wykształcenia 
a dochodami, a także pomiędzy niskim poziomem wykształcenia a prawdopodobień-
stwem utraty pracy oraz długością okresu przebywania poza rynkiem pracy. Z tego 
względu edukację należy rozpoczynać jak najwcześniej i kończyć jak najpóźniej. Kształ-
cenie nie powinno rozpoczynać się dopiero w wieku szkolnym. Na jakość wykształcenia 
przyszłego pokolenia pracującego należy wpływać już w wieku przedszkolnym. 

Rozwój gospodarki opartej na wiedzy (GOW) wymaga położenia szczególnej wagi 
na problematykę racjonalnego wykorzystania zasobów ludzkich, to jest lepszego dosto-
sowania kwalifikacji siły roboczej do wymagań i zapotrzebowania rynku pracy, a co za 
tym idzie zmniejszenia stopy bezrobocia (w tym przede wszystkim bezrobocia struktu-
ralnego). Na drodze do osiągnięcia tego celu najważniejsze jest osiągnięcie takiego po-
ziomu wykształcenia, który zapewni wykwalifikowaną siłę roboczą. Wiąże się to mię-
dzy innymi z potrzebą powstawania nowych zawodów, a także z możliwością ciągłego 

*  Doktor Lilianna Jodkowska jest zatrudniona w Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, 
pracuje także jako menedżer i doradca systemów zarządzania jakością kształcenia w Niemczech. 
E-mail: jodkowski@t-online.de.
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dokształcania się osób pracujących, a jednocześnie dopasowywania umiejętności do po-
trzeb rynku pracy przez osoby z grupy bezrobotnych. 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wybranych aspektów dotyczą-
cych edukacji i gospodarki opartej na wiedzy w Polsce i w Niemczech na tle innych 
krajów i sformułowanie zaleceń na przyszłość, które pozwoliłyby na osiągnięcie wyzna-
czonych celów.

Problemy edukacji

Edukację należy postrzegać jako inwestycję w przyszłość, dlatego z niepokojem 
przyjęto wyniki badań wiedzy uczniów przeprowadzone przez OECD po raz pierwszy 
w 2000 roku i zebrane pod nazwą PISA. Ujawniło ono słabości systemu edukacyjnego. 
Badano uczniów pod kątem czytania ze zrozumieniem, umiejętności rozwiązywania 
zadań matematycznych, wiedzy z nauk przyrodniczych. W tym zakresie Polska i Niem-
cy plasują się wśród krajów słabszych – osiągnęły wyniki poniżej średniej dla krajów 
OECD. Pozycja Niemiec wynika z samego systemu edukacyjnego, który od dawna jest 
krytykowany jako przestarzały. Oceniano także przedwczesne porzucenie nauki w szko-
le oraz uzyskane przez uczniów kompetencje. Najlepsze wyniki uzyskali uczniowie 
z krajów skandynawskich, w których systemy nauczania są uznawane za modelowe.

Badania PISA dostarczyły informacji tylko na temat poziomu wiedzy uczniów, nie 
uwzględniły informacji o jakości nauki, jaką oni otrzymali. Zbadana nieco później ko-
relacja pomiędzy wysokością wydatków oświatowych na ucznia i uzyskanym przez nie-
go wynikiem wykazuje zaledwie słabą dodatnią korelację liniową Parsonsa (R2 = 0,15)1. 
Oznacza to, że poza nakładami muszą występować inne czynniki oddziałujące pozy-
tywnie na motywację uczniów i chęć do nauki. 

Niekorzystna sytuacja szkolnictwa odzwierciedla się także w wyposażeniu szkół 
w komputery osobiste. W niemieckich szkołach średnio na 13 uczniów przypada jeden 
komputer, w Polsce na ponad 30. Pod tym względem również oba kraje wypadają nieko-
rzystnie na tle innych OECD. W USA i Australii wskaźniki te kształtują się odpowied-
nio: 3,3 i 3,4 uczniów na jeden komputer2. Brak kontaktu z komputerem, bark możliwo-
ści zapoznania się z nową technologią powoduje, że uczniowie z trudnością adaptują się 
w pracy czy na dalszych etapach edukacji. Komputer stał się obecnie niezbędny. 

Niepokojący jest fakt ujawnienia istnienia zależności pomiędzy wynikami w nauce 
a sytuacją socjoekonomiczną, rodzinną oraz migracyjną (im słabsze wykształcenie ro-

1 Education at a Glance 2007, OECD, Paris 2007, s. 265.
2 C. Schanz, Viele Schüler teilen sich einen Computer, „Financial Times” Deutschland z 7 maja 

2007, s. 15; Założenia narodowego planu rozwoju na lata 2007–2013, Warszawa 2004, s. 29.
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dziców, tym słabsze wyniki w nauce dzieci; słabiej uczą się również dzieci obcokrajow-
ców). Poziom edukacji staje się więc wyrazem statusu społecznego. Jest to zjawisko, 
któremu powszechna edukacja realizowana przez państwo w zasadzie nie powinna 
sprzyjać. W rzeczywistości jednak dzieci z rodzin o niskich dochodach mają gorsze 
wyniki w nauce i często kończą edukację na niższym poziomie (wykształcenie zawodo-
we, podstawowe bądź nieukończona szkoła). Zamyka im to drogę do dalszej edukacji, 
a co za tym idzie pogarsza ich szanse na rynku pracy. 

Polska uważana jest niekiedy za kraj o stosunkowo niskim poziomie edukacji – nie 
jest to jednak prawda. Przy stosunkowo niskich rocznych wydatkach na ucznia/studenta 
Polska osiąga porównywalne, a nawet lepsze wyniki w stosunku do tak zwanych starych 
krajów unijnych (tabela 1, poz. 1–5). W efekcie reformy edukacji zapoczątkowanej 
w Polsce w 1999 roku i powiązania jej z nowym podziałem administracyjnym kraju 
doprowadzono do decentralizacji zarządzania oświatą oraz przekazania prowadzenia 

i finansowania placówek oświatowych jednostkom samorządu terytorialnego3. Polska, 
porównując odsetek ludności z wykształceniem co najmniej średnim z osobami w wieku 
25–64 lat, wypada dość dobrze na tle Niemiec, przy czym do osiągnięcia zbliżonego 
poziomu osób wykształconych użyto ponad dwukrotnie mniej środków finansowych

Tabela 1. Wybrane wskaźniki dotyczące edukacji i GOW w krajach Unii Europejskiej

Poz. Wyszczególnienie Francja Niemcy Polska Szwecja Wielka 
Brytania Ø UE 25

1. Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawo-
wych na 1 tys. mieszkańców (2003/2004 r.) 63,0 40,0 77,0 75,4 78,7 63,0

2. Studenci na 10 tys. mieszkańców (2003/2004 r.) 360 282 535 478 377 393

3. Osoby z wykształceniem co najmniej średnim jako 
odsetek osób w wieku 25–64 lat (2006 r.) 66,9 83,3 85,8 84,1 72,6 69,7

4. Liczba uczniów przypadająca na nauczyciela (2005 r.) 19,4 18,8 11,7 12,2 20,7 14,3

5. Roczne wydatki (euro) na ucznia/studenta (2004 r.) 6214 6207 2747 7080 6195 5586

6. Wydatki na B+R w % PKB (cel 2010 r. – 3% ) 2,2 2,5 0,6 3,7 1,8 1,9

7. Europejskie patenty technologiczne na jednego 
mieszkańca (2003 r.) 16,1 21,5 0,3 27,9 27,6 –

8. e-government (2006 r.)a) 65 47 20 74 71 50
a) Wskaźniki te pokazują, jaki odsetek z 20 podstawowych czynności administracyjnych można było załatwić przez Internet.

Źródło:  poz. 1–5: opracowanie i obliczenia własne na podstawie Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2006, 
GUS, Warszawa 2006, s. 773, 775 oraz dane Eurostatu, Bildung und lebenslanges Lernen, 
http://epp.eurostat.cec.eu.int; poz. 5–7: opracowanie własne na podstawie Deutschland in der EU 2006, 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2006, s. 38.

3 Podobna decentralizacja ma miejsce także w Niemczech, Austrii i Wielkiej Brytanii. System 
scentralizowany występuje natomiast we Francji i we Włoszech, co oprócz wysokości przeznacza-
nych środków na edukację uniemożliwia wypracowanie jednolitego wspólnego dla wszystkich kra-
jów UE modelu systemu szkolnego. Por. M. Johann, Polska – UE. Porównanie poziomu życia ludno-
ści, Warszawa 2005, s. 80–81.
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 (tabela 1, poz. 5). Charakterystyczny dla Polski jest wysoki udział studentów na 10 tys. 
mieszkańców na przełomie 2003 i 2004 roku nie tylko na tle Niemiec, ale także innych 
krajów unijnych.

Edukacja a gospodarka oparta na wiedzy

W celu tworzenia miejsc pracy i zwiększenia konkurencyjności Europy już w 2000 
roku Komisja Europejska przyjęła komunikat o ustanowieniu europejskiego obszaru ba-
dawczego (ERA – European Research Area). Inicjatywa ta została później zatwierdzona 
w Lizbonie. Cel ten łączy się z dążeniem do rozwijania gospodarki opartej na wiedzy 
(GOW) i z rozwojem społeczeństwa informacyjnego (wskaźnikiem w tym wypadku jest 
między innymi liczba komputerów na liczbę mieszkańców i osób mających dostęp do 
Internetu) oraz gospodarki elektronicznej (e-economy; którą wyraża się na przykład 
liczbą zakupów dokonywanych przez Internet). Miernikiem GOW jest udział wartości 
nakładów brutto na badania i rozwój (B + R) jako procent PKB (tabela 1, poz. 6–8).

W dziedzinie rozwoju GOW Polska ma jeszcze znaczne deficyty w stosunku do 
innych krajów europejskich. Oznacza to, że należy położyć nacisk na rozwój następują-
cych dziedzin: przemysłu lotniczego, komputerowego, informatycznego, mikroelektro-
nicznego, technologii laserowych, które są – według amerykańskiego noblisty z 1980 
roku Lawrence’a R. Kleina – „lokomotywami postępu”. W te technologie inwestuje się 
najwięcej w USA i Japonii, co zapewnia im przodującą rolę. Oprócz wymienionych 
dziedzin ważną rolę odgrywają także nano- oraz biotechnologia.

Dla GOW najważniejszy jest jednak dobrze wykształcony tak zwany czynnik ludz-
ki. Od lat na rynku pracy mamy do czynienia z niedostosowaniem popytu do podaży 
pracy, co jest spowodowane niecałkowicie dopasowanymi do jego potrzeb kwalifikacja-
mi absolwentów, a przede wszystkim bezrobotnych. Brakuje osób w zawodach inżynie-
ryjnych, w dziedzinie nauk przyrodniczych. I tak brak wykwalifikowanej siły roboczej 
spowodował wprowadzenie w Niemczech przepisu umożliwiającego odpowiednio wy-
kwalifikowanym obcokrajowcom podjęcie tam pracy. W latach 2000–2004 wydano 
17 tys. tak zwanych zielonych kart. Pomimo to nadal w Niemczech poszukiwani są fa-
chowcy, na przykład elektroinżynierowie, inżynierowie: budowy maszyn, technologii 
optycznych i systemów mikrotechnicznych. W pierwszym kwartale 2007 roku około 
22 tys. stanowisk pracy w wymienionych i pochodnych dziedzinach nie mogło zostać 
obsadzonych ze względu na brak odpowiednio wykształconego personelu. Jednocześnie 
w tym samym czasie było ok. 28 tys. bezrobotnych inżynierów. Podaż pracy nie odpo-
wiadała wymogom stawianym po stronie popytu. Osoby bezrobotne nie miały wymaga-
nych kwalifikacji lub mieszkały w innej części kraju. 
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Ze względu na niedopasowanie kwalifikacji bezrobotnych do potrzeb rynku pracy 
okres poszukiwania odpowiedniego kandydata na dane stanowisko może trwać nawet 
trzy miesiące. Średnia długość wakatu4 w lutym 2007 roku była wyższa w porównaniu 
z analogicznym okresem roku poprzedniego, w 2007 było to około 66 dni, w 2006 – 47.

W trosce o spełnienie celów lizbońskich dotyczących stania się przez Unię Europej-
ską najbardziej konkurencyjnym obszarem Rada Europy uznała, że zwłaszcza absol-
wenci kierunków matematycznych, biologicznych i technicznych są w stanie przyczynić 
się do rozwoju nowych technologii, dlatego też podjęto decyzję o konieczności zwięk-
szenia udziału studentów tych kierunków w ogólnej liczbie studiujących. W roku 2004 
w Polsce tylko 14,9 proc. studentów było absolwentami tych kierunków (w Niemczech 
– 26,9 proc., w państwach UE-25 – 23,6  proc.)5.

Kształtowanie kapitału ludzkiego

Rozwój i konkurencyjność gospodarki zależne są od rozwoju kapitału ludzkiego 
i społecznego, dlatego tak ważną rolę odgrywa w tym kontekście dostęp, jakość i dosto-
sowanie edukacji do potrzeb rynku pracy, przede wszystkim przez zachęcanie do usta-
wicznego kształcenia. Dezaktywizacyjna polityka wobec osób w wieku niemobilnym, 
to jest powyżej 45 roku życia6, powoduje wycofywanie się tych osób z rynku pracy 
i przechodzenie, w miarę możliwości, na wcześniejsze emerytury. W sytuacji starzenia 
się społeczeństwa jest to tendencja, której należy zapobiegać.

W kontekście rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i przy dążeniu do zwiększania 
wskaźnika zatrudnienia duże znaczenie odgrywa uzyskany poziom wykształcenia (ta-
bela 2). Osoby o wykształceniu podstawowym są najdłużej bezrobotne; im wykształce-
nie jest wyższe, tym mniejsze prawdopodobieństwo bycia bezrobotnym. Oba kraje – 
Polska i Niemcy, mają deficyty w redukowaniu bezrobocia wśród osób z wykształceniem 
podstawowym i średnim. Najniższy wskaźnik bezrobocia w grupie osób z wykształce-
niem podstawowym miały w 2006 roku Holandia (4,8 proc.) i Luksemburg (4,9 proc.), 
Dania (5,5 proc.) i Wielka Brytania (5,9 proc.). Jeśli chodzi o bezrobocie w grupie osób 
z wykształceniem średnim i wyższym najlepiej wypada Dania (odpowiednio: 2,7 
i 3,2 proc.) oraz Wielka Brytania (odpowiednio: 3,8 i 2,2 proc.).

4 M. Rademaker, Offene Stellen bleiben länger unbesetzt, „Financial Times” Deutschland 
z 20 marca 2008, s. 11.

5 Deutschland in der EU 2006..., s. 36.
6 Mężczyźni w wieku od 45 do 64 lat (włącznie), kobiety od 45 do 59 lat (włącznie). Por. Zatrud-

nienie w Polsce 2005, red. M. Bukowski, Warszawa 2005, s. 31.



Współczesne Problemy Ekonomiczne
nr 1 (2009)

76

G
lo

b
a

li
z

a
c

ja

Tabela 2. Stopa bezrobocia w zależności od wykształcenia w 2006 roku w Polsce i w Niemczech

Kraj Absolwenci 
szkół podstawowych

Absolwenci 
szkół średnich

Absolwenci 
szkół wyższych

Polska 21,5 12,7 5,0

Niemcy 19,6 9,8 4,7

UE-15 9,4 6,6 4,2

UE-25 10,1 7,3 4,2

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu, Bevölkerung und soziale Bedingungen, 
Bildung und lebenslanges Lernen, http://epp.eurostat.ec.europa.eu.

W Polsce nieliczna jest grupa osób w wieku 25–64 lat biorących udział w edukacji 
i szkoleniach (4,9 proc. w 2005 roku), jeszcze niższy jest udział bezrobotnych w szkole-
niach (4 proc.). Wynika to z niedostrzegania potrzeby szkolenia się oraz z braku środków 
finansowych. Najwięcej osób uczestniczy w szkoleniu ustawicznym w krajach skandy-
nawskich (ponad 25 proc.  osób w wieku 25–64 lat bierze udział w różnego rodzaju 
szkoleniach). 

Szerzenie i wspieranie kształcenia przez całe życie jest celem Międzynarodowej 
Organizacji Pracy (International Labour Organisation), która przez zdobywanie wiedzy 
w trakcie edukacji i treningu widzi możliwości zdobycia nowych zdolności (promote 
access to education, traning and lifelong learning for people with nationally identified 
special needs7).

W celu oceny jakości i wykorzystania kapitału ludzkiego jako zasobu rozwinięto 
kilka metod, między innymi w austriackim Institut für Bildungsforschung der Wir-
tschaft, na poziomie europejskim – w European Human Capital Index, a także w niemie-
ckim Humankapitalindikator. Ten ostatni opiera się na danych OECD i ocenia łącznie 25 
czynników w trzech kategoriach (zasób, aktualizacja, wykorzystanie). Jeśli chodzi 
o wykorzystanie kapitału ludzkiego Polska i Niemcy wypadają bardzo słabo na tle in-
nych krajów, zajmując ostatnie miejsca na 26 porównywanych krajów8. Pod względem 
oceny łącznej kapitału ludzkiego średnia dla ocenianych 26 krajów wynosi 51 punktów 
(0 najsłabszy wynik, 100 najlepszy). Polska uzyskała w tej kategorii tylko 40 punktów, 
Niemcy, Austria i Francja – po 50. Najlepsze wyniki odnotowały Japonia, Australia, 
Szwajcaria, Wielka Brytania i Szwecja9. 

Na podstawie przeprowadzonych porównań nasuwają się przede wszystkim dwa 
wnioski: należy zlikwidować związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy sytuacją so-

7 The new ILO Recommendation, http://www.ilo.org/public/english/region/ampro/cinterfor/publ/
new_r195 /index.htm 2006, kapitel III, s. 18.

8 Ch. Anger, Deutschlands Ausstattung mit Humankapital – Ergebnisse des IW-Humankapitalin-
dikators, „Trends” 2007/3, Institut der deutschen Wirtschaft, Köln 2007, s. 14.

9 Tamże, s. 15.
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cjoekonomiczną a uzyskanym poziomem edukacji oraz w taki sposób udostępniać 
i umożliwiać kształcenie, aby rozpoczynało się jak najwcześniej i kończyło jak najpóź-
niej.

Wnioski

Efektywna polityka społeczno-gospodarcza powinna być proinnowacyjna i proedu-
kacyjna. Polska do tej pory nabywa innowacje, ale ich nie tworzy na wystarczającym 
poziomie. Polską politykę społeczno-gospodarczą należy więc ukierunkować na polep-
szenie jakości kształcenia, wprowadzenie warunków sprzyjających powstawaniu gospo-
darki opartej na wiedzy. Można także rozpatrzyć następujące rozwiązania:

1. Współcześnie usługi są miejscem powstawania miejsc pracy, a nie jak było prze-
mysł, stąd  należy rozwijać nowoczesne formy usług, na przykład w sektorze 
ubezpieczeniowym, finansowym lub medycznym.

2. Oferowanie możliwości kształcenia przez wszystkie grupy wiekowe i różnych 
grup zawodowych będzie prowadziło do podwyższenia stopy zatrudnienia, w tym 
także w grupie powyżej 55 lat. W roku 2007 stopa zatrudnienia w tej grupie 
w Polsce wynosiła zaledwie 29,7 proc., w Niemczech – 51,5 proc., średnia dla 
UE-25 wynosiła 44,9 proc.10 Wzrost stopy zatrudnienia, a tym samym obniżenie 
stopy bezrobocia będzie powodowało wydłużenie się aktywności zawodowej 
wśród osób starszych i wpłynie pozytywnie między innymi na odciążenie syste-
mu emerytalnego. 

3. Powinno się dążyć do zwiększenia udziału osób zatrudnionych i bezrobotnych 
w edukacji, w programach szkoleniowych. Pozwoli to na ciągłe dopasowywanie 
podaży siły roboczej do zapotrzebowania pracodawców. 

4. Kształcenie ustawiczne powinno rozpoczynać się jak najwcześniej, dlatego w tym 
kontekście ważna jest, choć niestety jeszcze nieuregulowana, kwestia edukacji 
przedszkolnej. W Polsce i w Niemczech stosunkowo mało dzieci w wieku od 3 do 
5 lat może liczyć na miejsce w przedszkolu. W ramach wyrównywania szans 
i możliwości edukacyjnych kształceniem powinno się objąć zwłaszcza dzieci 
z rodzin o niskich dochodach i niskim poziomie wykształcenia. Zwłaszcza dzieci 
z rodzin zagrożonych ubóstwem powinny otrzymać możliwość polepszenia swo-
jej sytuacji w kontekście uzyskania w przyszłości wykształcenia co najmniej na 
poziomie średnim.

Dążąc do podwyższenia wskaźnika zatrudnienia i obniżenia stopy bezrobocia, od-
ciąży się system ubezpieczeń społecznych, będzie to też sprzyjało lepszej konkurencyj-

10 Eurostat, http://epp.eurostat.cec.eu.int.
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ności gospodarki oraz wypracowaniu wyższego dobrobytu dla całego społeczeństwa, 
a co za tym idzie – stopniowe zmniejszenie dystansu do innych krajów wysoko rozwi-
niętych. Oprócz tych działań powinno się również, w miarę możliwości budżetowych, 
zadbać o zapewnienie dopływu środków na innowacje i rozwój. Jest to bowiem proces, 
na który potrzeba oprócz środków finansowych także czasu na wykształcenie kadry 
naukowców i pozostawienie jej czasu na badania.
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Relevance of education for acquisition of human resources 
and generation of knowledge-based economy

The education system is an important part of social and economic policy in that it leads to professional workers 
being trained for the labour market, ideally so that the demand for work and the availability of work are offset against 
each other. For this reason, continued education and/or further training should be made available to all age groups. 
This is an enormously important goal in the creation of a knowledge based economy. 

Current research in this area has considered the particular parameters of the education system as well as the 
knowledge-based economy. Recommendations have been made to achieve qualitative improvement in relation to 
those results.

Translated by Natalia Pieczyńska
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Wprowadzenie

Przejawem globalizacji aktywności gospodarczej przedsiębiorstw jest przemiesz-
czanie produkcji cechującej się znacznym nakładem pracy lub usług związanych z pro-
cesami biznesowymi do dowolnego miejsca na świecie. Coraz intensywniejsza i bardziej 
kompleksowa konkurencja na rynkach światowych będąca efektem globalizacji sprawia, 
że zmiana lokalizacji procesów produkcyjnych może być dla przedsiębiorstwa sposobem 
zwiększenia wydajności i efektywności oraz wzmocnienia swojej pozycji konkurencyj-
nej w środowisku międzynarodowym. Postęp techniczny, niższe koszty komunikacji 
oraz rosnąca otwartość globalnej gospodarki powodują, że mniejszą rolę odgrywa to, 
gdzie czynniki produkcji są zlokalizowane, a bardziej, jakie przewagi konkurencyjne 
można dzięki nim osiągnąć. Korporacje transnarodowe wybierają najkorzystniejsze dla 
siebie miejsce na świecie zarówno do podjęcia samej działalności gospodarczej, jak i do 
płacenia podatków. 

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie odgrywają znaczącą rolę w większości gospo-
darek rozwijających się lub przechodzących tranformację. Bezpośrednie inwestycje za-
graniczne jako kapitał długoterminowy wspierają rozwój gospodarczy kraju i są nie-

* Doktor Aleksandra Koźlak jest zatrudniona na Wydziale Ekonomicznym (Katedra Badań 
Porównawczych Systemów Transportowych) Uniwersytetu Gdańskiego. E-mail: ekojb@ug.gda.pl.
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zbędne w sytuacji, gdy kapitał rodzimy i oszczędności krajowe są niewystarczające. 
Z tego powodu również kraje Europy Środkowo-Wschodniej są zainteresowane przyj-
mowaniem BIZ, zwłaszcza z sektora high-tech. 

Celem artykułu jest potwierdzenie tezy, iż internalizacja działalności gospodarczej 
w postaci BIZ jest istotnym czynnikiem globalizacji, dodatkowo postanowiono przeana-
lizować wielkość, strukturę sektorową i przestrzenną BIZ napływających do Polski 
w ostatnich latach. 

Tendencje w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Europe 
i na świecie

Współcześnie kapitał może się lokować właściwie w dowolnym miejscu. Nie było to 
możliwe w gospodarce przemysłowej, która była silnie uzależniona od zasobów surow-
cowych i energetycznych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik komunikacyj-
nych w najbardziej rozwiniętych gospodarkach możliwy jest podział procesu produkcyj-
nego, czyli wydzielenie pewnych czynności z działalności podstawowej przedsiębiorstwa 
i zlecenie ich wykonania na zewnątrz (outsourcing) lub przeniesienie części produkcji 
do innego regionu lub państwa (offshoring)1. Firmy realizują więc strategię optymalnej 
lokalizacji dla poszczególnych etapów produkcji. Kryteria wyboru miejsca działalności 
mogą być różne, najczęściej jednak związane są z poszukiwaniem przez firmy niższych 
kosztów wytwarzania. Wyróżnia się dwie podstawowe formy BIZ:

a) inwestycje typu greenfield charakterystyczne dla krajów rozwijających się; pole-
gają one na budowaniu przez inwestora zagranicznego zakładu od podstaw w kra-
ju goszczącym; 

b) inwestycje w postaci fuzji i przejęć, które dominują w krajach rozwiniętych; naj-
częściej polegają na nabyciu pakietu akcji lub podjęcie decyzji przez oba podmio-
ty o połączeniu swojej działalności, przy czym podmioty te zlokalizowane są 
w różnych krajach.

Integralnie związany z globalizacją jest rozwój i rosnące znaczenie korporacji trans-
narodowych (KTN). Są to przedsiębiorstwa będące spółką kapitałową, które składają się 
z przedsiębiorstw macierzystych i filii zagranicznych. Macierzyste są definiowane jako 
te, które kontrolują aktywa innych podmiotów również poza krajem macierzystym, po-
siadając zazwyczaj pełen udział w kapitale własnym tych przedsiębiorstw. KTN mają 
bardzo duży udział w produkcji światowej. W roku 2005 sto największych korporacji 
było w posiadaniu około 10 proc. zagranicznych aktywów, przypadało na nie 17 proc. 

1 S. Rolfe, The Multinational Corporations in the World Economy, New York 1970, s. 182–184.
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sprzedaży i 13 proc. zatrudnionych we wszystkich korporacjach transnarodowych2. Bez-
pośrednie inwestycje zagraniczne dokonywane są głównie przez KTN tworzące w ten 
sposób sieć światowych powiązań gospodarczych. Liczba korporacji transnarodowych 
wzrosła z około 7 tys. w 1970 roku do 65 tys. w 2001 i 78 tys. w 2006, z tego około 
58 tys. macierzystych korporacji było zlokalizowanych w krajach rozwijających się. 
W roku 2006 korporacje transnarodowe miały prawie 780 tys. filii3.

Działalność korporacji transnarodowych w zakresie bezpośrednich inwestycji za-
granicznych charakteryzuje się dużą koncentracją. W roku 2006 na dziesięć krajów 
o najwyższych odpływach FDI przypadło prawie 71 proc. światowych odpływów, nato-
miast w przypadku napływu inwestycji w dziesięciu krajach skoncentrowało się około 
58 proc. światowych napływów (tabela 1).

Tabela 1. Kraje będące największymi światowymi dostawcami i odbiorcami BIZ w 2006 r. [mld dol.]

Lokata Dostawcy BIZ Wartość BIZ Lokata Odbiorcy BIZ Wartość BIZ 

1. USA 217 1. USA 175

2. Francja 115 2. Wielka Brytania 140

3. Hiszpania 90 3. Francja 81

4. Szwajcaria 82 4. Belgia 72

5. Wielka Brytania 79 5. Chiny 69

6. Niemcy 79 6. Kanada 69

7. Belgia 63 7. Hong Kong, Chiny 43

8. Japan 50 8. Niemcy 43

9. Kanada 45 9. Włochy 39

10. Hong Kong, Chiny 43 10 Luksemburg 29

Razem (71% odpływów) 853 Razem (58% napływów) 760

Źródło:  opracowanie własne na podstawie World Investment Report 2007..., s. 251–254.

Zwyżkowy trend w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, który rozpo-
czął się w 2004 roku, nadal ma miejsce, w 2007 nastąpił zaś jeszcze szybszy przyrost 
nowych inwestycji. Wartość BIZ na świecie wzrosła w 2007 roku do prawie 1 833 mld dol. 
i był to kolejny „szczyt” po 2000 roku. Napływy BIZ w 2007 roku wzrosły o 29,9 proc. 
w stosunku do roku 2006, nie nastąpił on jednak równomiernie w krajach zaliczanych 
do różnych grup4. Do krajów rozwiniętych (25 krajów UE bez Bułgarii i Rumunii) na-
płynęło w formie BIZ 1 248 mld dol., co oznaczało wzrost o 33 proc. w porównaniu 

2 World Investment Report 2007, UNCTAD, New York, Geneva 2007, s. 245.
3 Tamże.
4 World Investment Report 2008, UNCTAD, New York, Geneva 2008, s. 3–4.
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z rokiem 2006. Wzrost ten był wynikiem fuzji i przejęć, jakie miały miejsce w 2007 roku 
pomiędzy tymi krajami.

Drugim istotnym czynnikiem decydującym o wartości BIZ był wzrost zaangażowa-
nia prywatnych funduszy inwestycyjnych w tych transakcjach. Większość inwestycji 
o wartości około 158 mld dol. została zrealizowana w państwach Unii Europejskiej. 
Przede wszystkim były to inwestycje w akcje, pożyczki i kredyty udzielone w ramach 
korporacji. Można nawet mówić o pewnej prawidłowości, w ostatnich latach charakte-
rystycznej dla państw rozwiniętych – ponad połowę inwestycji kraje te realizują mię-
dzy sobą. Przepływy mają zatem charakter krzyżowy, co powoduje, że zaciera się wy-
raźny kiedyś podział na kraje macierzyste i goszczące BIZ. Na przykład w 2006 roku 
w Stanach Zjednoczonych zagraniczne firmy ulokowały 175,4 mld dol., a jednocześnie 
amerykańskie firmy zainwestowały za granicą 216,6 mld dol., w tym najwięcej w kra-
jach wysoko rozwiniętych5. 

5 Globalizacja gospodarki – wybrane cechy procesu, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007, 
s. 17–18.

Rys. 1.  Napływ BIZ do nowych krajów członkowskich UE w latach 2005–2007 [mln dol.] 
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie World Investment Report 2008…, s. 253.
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Globalny kryzys finansowy miał ograniczony wpływ na inwestycje w 2007 roku, 
jednak w roku następnym był on już odczuwalny. Spowolnienie w gospodarce światowej 
oraz kryzys finansowy doprowadziły do mniejszej aktywności korporacji transnarodo-
wych. W pierwszej połowie 2008 roku wartość transakcji BIZ była o 29 proc. niższa niż 
w drugiej połowie 2007. Na podstawie dostępnych danych szacuje się, że w skali 2008 
roku będzie to około 1 600 mld dol., co będzie oznaczało 10-procentowy spadek w sto-
sunku do 2007 roku6.

Zagraniczne firmy coraz większe zainteresowanie wykazują inwestowaniem w kra-
jach, które przystąpiły do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku i później. W roku 2007 
wartość BIZ w tych państwach wyniosła 64,8 mld dol., podczas gdy dwa lata wcześniej 
– 49,0 mld dol. Największy przyrost miał miejsce w 2006 roku.

Głównym czynnikiem powodującym napływ BIZ do nowych krajów Unii Europej-
skiej jest silny wzrost lokalnego popytu. Coraz większe znaczenie wśród odbiorców tych 
inwestycji odgrywają „najmłodsze stażem” kraje unijne, to jest Bułgaria i Rumunia. 
Prowadzone w nich procesy prywatyzacyjne wybitnie sprzyjają napływowi BIZ. W la-
tach 2005–2007 Polska była największym odbiorcą BIZ (prawie 46 mld dol.), stąd też ich 
zakumulowana wartość jest największa. Było to efektem nie tylko wzrostu inwestycji 
z krajów europejskich, ale także z Japonii takich firm jak Sharp, Bridgestone, Toyota 
i Toshiba (należy jednak wspomnieć, że nadal Niemcy i Włochy są największymi do-
stawcami BIZ do Polski). 

Struktura i rozkład przestrzenny BIZ w Polsce

Polska przez rosnące inwestycje zagraniczne oraz wymianę handlową włączana jest 
coraz bardziej w zachodzące na świecie procesy globalizacyjne. Bezpośrednie inwesty-
cje zagraniczne spełniają ważną rolę w unowocześnieniu polskiej gospodarki. Wprowa-
dzając do polskich przedsiębiorstw nowe technologie, nowe formy zarządzania i organi-
zacji produkcji, przyczyniają się do unowocześnienia i poprawy ich funkcjonowania. 
Tak znaczący wzrost napływu BIZ do Polski w ostatnich latach dowodzi, iż zagraniczne 
firmy pozytywnie oceniają sytuację naszej gospodarki oraz perspektywy jej wzrostu, 
a także klimat do inwestowania.

Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski systematycznie wzrastał 
do roku 2000, w latach 2002–2003 spadł do poziomu z połowy lat dziewięćdziesiątych 
XX wieku. Od wejścia Polski do Unii Europejskiej widać znów wyraźny wzrost zainte-
resowania inwestowaniem w naszym kraju. Już w 2004 roku wartość inwestycji była 
ponad dwukrotnie większa niż w 2003. Po skorygowaniu wartości BIZ o „kapitał w tran-

6 World Investment Report 2008…, s. 4.
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zycie”7 napływ kapitału do Polski wyniósł: w 2005 roku – 7 042 mln euro, a w 2006 – 12 
546 mln euro, a więc o 2,7 mld euro mniej niż w 2007 roku8. Porównując wielkość na-
pływu BIZ do Polski w poszczególnych latach, ważne jest zwrócenie uwagi na zmiany 
w ich strukturze (tabela 2). 

Tabela 2. Struktura napływu BIZ do Polski w latach 2004–2007 [mln euro]

Rok Akcje
Udziały

Reinwestowane 
zyski

Kredyty
inwestorów

Napływ kapitału  
ogółem

Kapitał 
w tranzycie

Napływ BIZ 
netto

2004 5 841 5 085  –943  9 983 –  9 983

2005 3 587 2 715 1 958  8 260 1 218  7 042

2006 5 748 4 510 5 318 15 576 3 030 12 546

2007 5 482 6 614 4 486 16 582 1 322 15 260

Źródło:  Informacja na temat napływu bezpośrednich inwestycji...

W latach 2000–2003 w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych znaczący udział 
miały przeprowadzane duże prywatyzacje. W roku 2000 napływ kapitału w formie za-
kupów udziałów, akcji oraz aportów rzeczowych stanowił 91,0 proc. (9 409 mln euro) 

7 Kapitał w tranzycie obejmuje napływ zagranicznych środków powiększających kapitały własne 
podmiotów zagranicznych działających w Polsce, które następnie są inwestowane przez firmy kra-
jowe w tworzonych za granicą spółkach lub oddziałach.

8 Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 r., Warszawa 2008; Informacja na temat 
napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w 2007 r., Warszawa 2008.

Rys. 2.  Napływ BIZ do Polski w latach 1995–2007 [mln euro]
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Źródło:  Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2007 roku, NBP, Warszawa 2009, s. 15; 
PAIIZ, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w 2008 r. powinny wynieść 12–12,2 mld euro, 
http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,69866,6251067,PAIIZ__Bezposrednie_inwestycje_zagraniczne_w_2008.html, 
12 marca 2009.
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ogólnej kwoty BIZ. W latach 2004–2007 istotnym składnikiem były z kolei reinwesto-
wane zyski, co świadczy o tym, iż zagraniczne podmioty decydowały się na dalsze in-
westowanie i poszerzanie zakresu swojej działalności. W roku 2007 ich udział wyniósł 
41,5 proc. Wyraźnie wzrosła też liczba inwestycji typu greefield, które są szczególnie 
ważne dla gospodarki, gdyż przyczyniają się do pozyskiwania nowoczesnych technolo-
gii i unowocześnienia polskiej gospodarki, tworzą nowe miejsca pracy zarówno w nowo 
uruchamianych firmach, jak i w ich otoczeniu. W roku 2006 udało się pozyskać kilku 
znaczących zagranicznych inwestorów: 

– Dell zainwestował kwotę 200 mln euro w budowę nowej fabryki produkującej 
sprzęt komputerowy w Łodzi,

– Bridgestone zainwestował kwotę 200 mln euro w produkcję opon w Stargardzie 
Szczecińskim,

– Sharp zainwestuje kwotę 150 mln euro (z tego 44 mln euro już zainwestowano) 
w produkcję sprzętu elektronicznego w Łysomicach pod Toruniem,

– Toyota zainwestowała kolejne 134 mln euro w zwiększenie produkcji skrzyń bie-
gów w Kobierzycach,

– Toshiba uruchomiła fabrykę produkującą telewizory ciekłokrystaliczne w Kobie-
rzycach pod Wrocławiem za kwotę 42 mln euro9.

Do końca 2006 roku najwięcej środków finansowych zagraniczne firmy zainwesto-
wały w przemyśle – 34 896 mln euro, co stanowiło 36,9 proc. ogólnej kwoty BIZ w Pol-
sce. W sferze produkcyjnej największe środki, to jest 5 250 mln euro, ulokowano w pro-
dukcji sprzętu transportowego, która zdominowana jest przez kapitał zagraniczny. 
W branży motoryzacyjnej inwestorami są znane międzynarodowe koncerny samocho-
dowe, takie jak Fiat, General Motors, Isuzu, Volkswagen, Toyota, Volvo, Man i inne. 
Największym producentem samochodów w Polsce jest Fiat; w jego fabrykach wyprodu-
kowano 308 tys. pojazdów; drugim jest Opel z liczbą 186,8 tys. samochodów. Prawie 
96 proc. pojazdów pochodzących z krajowych fabryk trafiło na eksport. Drugim po 
przetwórstwie przemysłowym obszarem największego zainteresowania zagranicznych 
firm jest handel i naprawy, gdzie ulokowanych zostało 17,4 proc. wszystkich inwestycji 
zagranicznych w Polsce. Do największych sieci handlowych należą między innymi: 
Grupa Metro, Tesco Polska i Carrefour Polska10. 

Proces tworzenia przez firmy zagraniczne centrów usług oraz badawczo-rozwojo-
wych w Polsce wpisuje się w ogólnoświatowy trend. Nasz kraj przywiązuje dużą wagę 
do napływu inwestycji zagranicznych do sektora usług. Nie są to inwestycje nadmiernie 
kapitałochłonne, ale tworzą dużo nowych miejsc pracy, co w polskich warunkach jest 

9 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, Warszawa 2007.
10 Tamże.
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bardzo istotne. Szczególnie szybko rozwijane są centra usług zajmujące się obsługą 
prawną firm, rachunkowością, doradztwem i zarządzaniem oraz świadczące usługi in-
formatyczne. Firmy te pracują głównie na rzecz dużych koncernów, których są częścią. 
Swoje centra usługowe utworzyły w Polsce między innymi takie międzynarodowe kon-
cerny, jak Philips, General Electric, IBM, Accenture, Avon, Electrolux, Fiat, Lufthansa. 
Wartość zainwestowanego w tym obszarze kapitału w 2006 roku wyniosła 3 110,3 mln 
euro, podczas gdy w 2004 roku wynosiła zaledwie 150,1 mln euro11. Wzrasta także 
pozycja Polski w branży call centres. Światowym liderem w tej dziedzinie nadal 
pozostają Indie, natomiast Polska awansowała na piątą pozycję w 2007 roku (z siód-
mej w 2006 roku)12. 

Rys. 3.  Struktura branżowa napływu BIZ do Polski w 2007 r. [%]
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Żródło:  Informacja na temat napływu bezpośrednich inwestycji …

Zagraniczne firmy zainteresowane są także ulokowaniem swoich centrów badań 
i rozwoju w Polsce. Obecnie istnieje ponad 40 centrów B + R i wciąż tworzone są nowe. 
Inwestorzy wybierają Polskę ze względu na dostęp do wysoko wykwalifikowanych kadr, 
istnienie wielu ośrodków akademickich oraz wsparcie władz. Swoje centra utworzyli 
między innymi: ABB, Avio, Fujitsu, Glaxo Smith Kline, IBM, Intel, Lincoln Electric, 
Motorola, Oracle, Simens, TRW Automotive, Whirlpool. Ośrodki te osiągają dobre wy-
niki, stąd podejmowane są decyzje o ich powiększaniu13.

11 Tamże.
12 Wanted: A renewable Europe. European Attractiveness Survey 2007, Ernst&Young 2007.
13 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne... 
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Nie wszystkie województwa w Polsce są jednakowo atrakcyjnym miejscem inwesto-
wania. Z licznych badaniach wyłania się dość wyraźny podział dokonany przez inwesto-
rów. W dużych aglomeracjach (głównie w Warszawie) lokalizowane są przede wszyst-
kim siedziby spółek z udziałem kapitału zagranicznego, działalność produkcyjna zaś 
w miejscach, gdzie inwestor może pozyskać tańsze nieruchomości, skorzystać na ulgach 
podatkowych oraz występuje duża podaż siły roboczej o średnich i niskich kwalifika-
cjach. Na koniec 2007 roku najwięcej spółek z udziałem kapitału zagranicznego zloka-
lizowanych było na terenie województwa mazowieckiego – 22 417, dolnośląskiego – 
6000, wielkopolskiego – 5456 i śląskiego – 5042. Najmniejszym zainteresowaniem 
cieszą się pod tym względem wschodnie regiony kraju – województwa: podlaskie, war-
mińsko-mazurskie, świętokrzyskie, a w południowej i zachodniej części Polski – opol-
skie i lubuskie14.

Analiza rozkładu przestrzennego nowych BIZ w latach 2003–2007 jako liczby 
przedsiębiorstw w odniesieniu do dostępności transportowej pozwoliła stwierdzić, że 
75 proc. nowo powstałych przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego wybrało 
regiony charakteryzujące się dobrą i bardzo dobrą dostępnością. W województwach 
o dostępności niskiej i bardzo niskiej15 powstało ich zaledwie 12,2 proc. 

Podsumowanie

Korporacje transnarodowe stanowią jedną z podstawowych grup podmiotów kształ-
tujących długofalowy rozwój i przebieg procesu globalizacji. Ich działalność i coraz 
większy zasięg bezpośrednich inwestycji zagranicznych stanowią główną siłę napędową 
globalizacji w sferze ekonomicznej. Zagraniczne inwestycje są bardzo ważnym kanałem 
transferu kapitału i technologii z krajów wysoko rozwiniętych do krajów mniej rozwi-
niętych, w tym także do krajów będących w okresie transformacji. Zjawisko to stwarza 
nowe możliwości rozwoju gospodarczego tych krajów i włącza je w coraz większym 
stopniu w zachodzące na świecie procesy globalizacyjne.

Obecnie zmiany w zakresie BIZ stanęły pod znakiem zapytania ze względu na ogól-
noświatowy kryzys gospodarczy, wynikający między innymi ze spowolnienia rozwoju 
gospodarczego w Stanach Zjednoczonych i jego wpływu na najważniejsze ośrodki fi-
nansowe. Problemy banków z płynnością finansową skłoniły je do zaostrzenia zasad 
udzielania kredytów, również na nowe inwestycje, a to z kolei wpłynęło na wyższe kosz-
ty uzyskania kredytu. W związku z tym prognozuje się zmniejszenia globalnych prze-

14 Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w 2007 r., Warszawa 2008.
15 A. Koźlak, Infrastruktura transportu jako czynnik atrakcyjności inwestycyjnej regionów w Pol-

sce, referat na konferencję Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego 
i regionalnego, Wałcz, 18–19 września 2008 r.
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pływów BIZ, co było już zauważalne w 2008 roku. Bezpośrednie inwestycje zagranicz-
ne w UE zmniejszyły się o 40 proc. w porównaniu do 2007 roku i wyniosły 503 mld 
dolarów. Wynikło to przede wszystkim ze spadku inwestycji zagranicznych w krajach 
takich jak: Wielka Brytania (ponad 47 proc.), Niemcy (prawie 56 proc.), Włochy (ponad 
57 proc.) oraz Francja (25,6 proc.)16. Również w Polsce szacowana przez NBP wielkość 
BIZ w 2008 roku obniżyła się do 11,15 mld euro (o około 33%, czyli 5,4 mld euro), 
a w 2009 roku prawdopodobnie nastąpi dalszy spadek17. W Polsce zmienia się struktura 
BIZ – zmniejsza się liczba inwestycji produkcyjnych, natomiast widać zainteresowanie 
zakładaniem centrów obsługi korporacji transnarodowych i rozwojem sieci handlowych 
wielkich międzynarodowych organizacji. 

Według ocen dokonanych przez różne międzynarodowe instytucje i firmy konsul-
tingowe (UNCTAD, OECD, FedEE, Ernst&Young) Polska postrzegana jest jako kraj 
interesujący do lokowania zarówno inwestycji produkcyjnych, jak i centrów usług. 
Dowodem  na to jest rosnący napływ BIZ do Polski i tworzenie kolejnych już centrów 
usług oraz centrów badawczo-rozwojowych przez znane międzynarodowe koncerny. 
Uznano, że Polska daje zagranicznym firmom dobre możliwości dla inwestycji. Jest jed-
nym z największych członków Unii Europejskiej, przez co gwarantuje stabilność i bez-
pieczeństwo, oferuje duży rynek zbytu, a nie bez znaczenia jest także bliskość geogra-
ficzna, kulturowa i systemu prawnego. Ważne są także bardziej prozaiczne powody, 
a mianowicie, że działy usługowe zachodnich firm chętniej lokowane są w Europie niż 
w Azji, na przykład ze względu na brak utrudnień związanych z różnicą czasu. Atrak-
cyjność Polski wynika też z faktu, że polskie społeczeństwo jest najmłodsze w Europie: 
50 proc. Polaków ma mniej niż 35 lat, ponad dwa miliony z nich studiuje. Istotna jest też 
znajomość języków obcych. Dodatkowym atutem jest konkurencyjny w porównaniu 
z krajami Unii Europejskiej poziom kosztów pracy. Polska stwarza także określone za-
chęty inwestycyjne. Firmy mogą korzystać ze znacznych zwolnień podatkowych w spe-
cjalnych strefach ekonomicznych. Także podatek od osób prawnych jest jednym z niż-
szych w krajach UE i wynosi obecnie 19 proc. 

Pozytywne oceny uzyskiwane przez Polskę w różnych międzynarodowych rankin-
gach sprzyjać powinny napływowi bezpośrednich inwestycji do Polski, w tym także 
przyczyniać się do systematycznego tworzenia centrów usług oraz centrów naukowo-
-badawczych.

W krajach Europy Środkowo-Wschodniej widać bardzo duże zainteresowanie przyj-
mowaniem nowych inwestorów. Z punktu widzenia poprawienia atrakcyjności inwesty-

16 PAIiIZ, Mniej inwestycji zagranicznych, http://www.gazetapodatnika.pl/artykuly/mniej_inwes-
tycji_zagranicznych-a_10354.htm, 9 października 2009.

17 NBP, Wstępne wyniki napływu BIZ do Polski w 2008 roku, http://athens.trade.gov.pl/pl/aktual-
nosci/article/y,2009,a,1989,.html, 9 października 2009.
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cyjnej krajów istotna jest analiza czynników sprzyjających nowym inwestycjom i wyod-
rębnienie tych, na które wpływ mają władze centralne lub regionalne. Zagraniczne firmy 
jednak coraz większą wagę przywiązują do kwalifikacji pracowników i jakości otocze-
nia biznesowego. Kraje, którym zależy na BIZ, powinny dbać o edukację oraz zapewnić 
przyjazny klimat dla przedsiębiorczości, a także stabilne i przejrzyste prawo.
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The volume and structure of direct foreign investments in Poland

This article deals with the issues connected with direct foreign investments in the context of globalisation. Poland 
is an example of a country that is an attractive place for transnational corporations to locate their operations, who in the 
process create an increasingly advanced network of international links. The FDI tendencies prevailing in the world have 
been presented in this article, with a particular focus being placed on Central and Eastern Europe and an analysis of 
FDI in Poland has been performed.
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Wprowadzenie

Rewolucja technologiczna i dynamika procesów integracyjnych w handlu między-
narodowym oraz w dziedzinie międzynarodowych transakcji finansowych radykalnie 
zmieniły oblicze gospodarki światowej. Staje się ona gospodarką globalną1, w obrębie 
której następuje integracja gospodarek narodowych w jeden organizm. W gospodarce 
światowej mamy obecnie do czynienia z globalizacją rynków przejawiającą się wzro-
stem współzależności rynkowych i produkcji w większości krajów świata2. Globalizacja 
postawiła nowe wyzwania i otworzyła nowe wspaniałe szanse. 

Globalizacja nie jest zjawiskiem nowym. Odkrycia geograficzne otworzyły niegdyś 
przed Europejczykami nowe rynki. Z wielkimi migracjami ludności mamy praktycznie 
do czynienia od zawsze. W epoce wiktoriańskiej handlowano towarami nie mniej inten-

*  Doktor Agnieszka Kiernożycka-Sobejko jest zatrudniona na Wydziale Doradztwa Finansowego 
i Zarządzania w Berlinie Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. E-mail: akiernozycka@zpsb.
szczecin.pl.

1 G. Grosse, Globalizacja gospodarcza i jej implikacje dla Polski, „Ekonomia” 2002, nr 8, s. 181–
206. 

2 Firmy z różnych części krajów Trzeciego Świata pojawiają się w egzotycznych dla nich miej-
scach. Jednoczesny rozwój technologii powoduje lepsze poznanie świata, dostarcza więcej informa-
cji o nim, przez co świat wydaje się nam coraz mniejszy. Światowe korporacje są coraz silniejsze, 
przez co narzucają te same produkty, ten sam styl konsumpcji, spędzania wolnego czasu, choć stara-
ją się przystosowywać swój produkt do specyficznych – w różnych miejscach naszego globu – ocze-
kiwań i gustów odbiorców. Zob. W. Grzywacz, Ekonomiści i systemy ekonomiczne, Szczecin 2005, 
s. 49–51 oraz A.B. Kisiel-Łowczyc, Współczesna gospodarka światowa, Gdańsk 1994, s. 25.
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sywnie niż obecnie. Różnica polega na tym, iż obecnie proces ten polega na zwiększonej 
mobilności towarów i kapitału, a tym samym na powstaniu globalnego rynku, na któ-
rym (przynajmniej teoretycznie) obowiązuje wszystkich ta sama gra ekonomiczna. 
W bogatej literaturze można znaleźć bardzo wiele definicji globalizacji, co wynika z te-
go, że jest to proces wielopoziomowy i wielowymiarowy, który można analizować 
z różnych punktów widzenia. Dla przykładu globalizację definiuje się jako „odprzęga-
nie przestrzeni i czasu”, podkreślając, iż komunikacja, wiedza i kultura mogą być dzie-
lone na całym świecie w tym samym czasie. Holenderski uczony Ruud Lubbers określa 
ją natomiast jako proces, w którym maleje znaczenie geograficznej odległości w ustana-
wianiu i utrzymywaniu transgranicznych, ekonomicznych, politycznych i socjo-kulturo-
wych relacji. Pomimo różnic występujących w definicji pojęcia „globalizacja”, więk-
szość autorów jest jednak zgodna, że jest to proces historyczny kończący industrialną 
epokę organizacji społecznej, charakteryzujący się ponadnarodową dyfuzją kapitału fi-
nansowego i wzorów kulturowych, dla którego podstawą jest rozwój nowych technolo-
gii3. 

Rozprzestrzenianie się analogicznych zjawisk niezależnie od kontekstu geograficz-
nego i stopnia gospodarczego zaawansowania danego regionu globu prowadzi do ujed-
nolicania się obrazu świata jako homogenicznej całości wzajemnie powiązanych ele-
mentów4. Globalizacja staje się nie tylko połączeniem różnych procesów, na przykład 
ekonomicznych, lecz także powodem do nerwowego spoglądania w przyszłość jedno-
stek i członków społeczeństwa5. Jednym z efektów jest tak zwana „mcdonaldyzacja”, 
homogenizacja, ujednolicenie produkcji i produktów oraz konsumpcji. To dzięki niej 
coca colę i hamburgery można znaleźć już pod każdą szerokością geograficzną, a w No-
wym Jorku, Tokio czy Warszawie obejrzeć w kinach te same premierowe filmy. Globa-
lizacja to jednak nie tylko szansa rozwoju dla bardziej ubogich krajów, to również zagro-
żenie dla świata. Świat przyjmujący postać „globalnej wioski“ Marshalla McLuhana6 
staje się coraz bardziej tajemniczy, odseparowany. Staje się światem, w którym zanikają 
tradycyjne więzi międzyludzkie. Brak kontaktu powoduje, że współczesny świat staje 
się zindywidualizowany społecznie, wzrasta w nim anonimowość – człowiek staje się 

3 P. Starosta, Społeczne skutki globalizacji, w: Globalizacja, red. J. Klich, Kraków 2001, s. 23–
28.

4 W.J. Bursza, Antropologia kultury, Poznań 1998, s. 182 oraz zob. M. Ziółkowski, Miejsce społe-
czeństwa polskiego w światowym systemie kapitalistycznym. Dylematy teoretyczne i praktyczne, 
„Kultura i Społeczeństwo” 1998, nr 4, s. 60.

5 W. Grzywacz, Współczesne problemy polityki gospodarczej, Szczecin 2000, s. 56 oraz P. Ko-
złowski, Perspektywy globalizacji, „Studia Europejskie” 2003, nr 1 (25), s. 9–14. 

6 Zbliżenie świata i ludzkości zostało określone przez M. McLuhana, który jest autorem pojęcia 
„globalna wioska”. Świat według tej teorii podlega zmianom, które dzieją się pod wpływem m.in. 
korzystania ze środków masowego przekazu. Według jego poglądów świat zyskał na bliskości. Zob. 
W. Grzywacz, Podstawy makroekonomii, Szczecin 2002, s. 68.
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wrogiem dla drugiego człowieka. Ludzie zamykają się w swoich światach, izolują od 
siebie, aby mieć spokój i pewność, że nikt go nie zakłóci. Odseparowanie z kolei prowa-
dzi do sytuacji, w których ludzie nie mają się do kogo zwrócić o pomoc7. 

Globalizacja przeszła parę etapów, osiągając obecnie poziom może nie najdoskonal-
szy, ale lepszy od poprzednich. Ten etap globalizacji rozpoczął się około roku 1980; 
charakteryzuje się on odejściem od organizacji gospodarki narodowej-państwowej na 
rzecz gospodarki światowej, odejściem od rodzinnego modelu życia na rzecz indywidu-
alnego, pełną aktywizacją zawodową kobiet, przejściem do zindywidualizowanej pro-
dukcji, produkcji elastycznej i zróżnicowanej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb 
klienta, outsourcingiem i co-markershipingiem. Do tego należy zaliczyć produkcję i do-
stawy towarów w systemie just-in-time, aby zbędne produkty nie pozostawały w maga-
zynach, których jest coraz mniej z uwagi na koszty magazynowania. W „globalnej wio-
sce” następuje większa specjalizacja pracy i wydajności, która ogranicza koszty do 
minimum przy maksymalnych korzyściach z produkcji, co jednocześnie powoduje 
mniejsze zapotrzebowanie na pracowników. 

Postęp techniczny – szansa czy zagrożenie

Do uderzających cech obecnych czasów należy niestabilność, która wyraża się nie-
ustannymi zmianami, bardzo często o wielkiej skali. Przekształcenia, jakie obecnie wy-
stępują, obejmują wszelkie obszary życia, a jedną z ich przyczyn jest rozwój techniki 
i technologii oraz globalizacja gospodarcza. To właśnie nowoczesne, wysublimowane 
technologie informatyczne powodują, że nasza cywilizacja przybliża się coraz bardziej 
do świata prawie pozbawionego robotników. W rolnictwie, produkcji i usługach maszy-
ny szybko zastępują ludzką siłę roboczą. Praktycy zapowiadają na drugą połowę XXI 
wieku nadejście gospodarki z produkcją prawie całkowicie zautomatyzowaną. Masowa 
substytucja ludzi przez coraz nowocześniejsze automaty zmusza każde państwo do prze-
myślenia na nowo roli człowieka w społecznym procesie. Określenie dla milionów ludzi 
nowych możliwości i obowiązków w społeczeństwie bez masowego, tradycyjnego za-
trudnienia będzie chyba najpilniejszym do rozwiązania problemem społecznym nowego 
stulecia, obok bezrobocia8.

7 Z pojęciem „globalizacja” związane jest ściśle określenie Ulricha Becka – profesora socjologii 
w Monachium –„społeczeństwo ryzyka”. Według tego autora to zmierzch państwa socjalnego, opie-
kuńczego, które nie może istnieć w nieskończoność. Znikają więzi społeczne, ideologiczne ulegają 
osłabieniu, struktury rodzinne rozpadają się, zwiększa się liczba samotnych jednoosobowych gospo-
darstw domowych, tworzą się nowe pojęcia i style bycia oraz pracy. Więcej zob. tamże, s. 68 oraz 
B. Neumann, Rozszerzyć spojrzenie na świat, „Deutschland” 2003, vol. 3, s. 48–51.

8 J. Rifkin, Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wrocław 
2001, s. 11.
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Rozwój nowych technologii zastępujących proste spowoduje spadek zapotrzebowa-
nia na kwalifikacje, które łatwo zdobyć. Te bowiem umiejętności ludzi mogą łatwo za-
stąpić automaty9. Praca, do której wykonywania nie potrzeba wysokich kwalifikacji, 
jest coraz mniej potrzebna, więc tanieje10. Konsekwencją jest to, że raz wyuczony zawód 
nie jest dzisiaj gwarancją zatrudnienia na całe życie; zmniejsza się liczba konwencjonal-
nych miejsc pracy – powstaje za to wiele wirtualnych11. Pragnąc nadążyć za rozwojem, 
trzeba będzie zaakceptować konieczność dokształcania się, nabywania nowych kwalifi-
kacji do końca życia. Trzeba będzie opanować sztukę błyskawicznego dostosowywania 
się do nowych sytuacji i wymagań12. Wiedza jest obecnie bardziej mobilnym czynni-
kiem produkcyjnym niż kapitał czy siła robocza. Można nawet mówić o czwartym sek-
torze ekonomicznym, a mianowicie o zarządzaniu wiedzą13.

W przeszłości, gdy w danym sektorze gospodarki nowa technologia wypierała za-
trudnionych, pojawiały się nowe sektory, które wchłaniały zwolnionych robotników14. 
Dziś we wszystkich trzech tradycyjnych sektorach gospodarki (w rolnictwie, przemyśle, 
usługach) następują zmiany technologiczne. Jedynym nowo powstałym jest z kolei sek-
tor naukowo-techniczny, złożony z nielicznej elity przedsiębiorców, naukowców, techni-
ków, programistów czy specjalistów. Nie jest to jednak chłonny rynek pod względem 
tworzonych miejsc pracy15.

Nowoczesne technologie mogą skrócić czas pracy i zwiększyć zarobki milionów 
ludzi16. Po raz pierwszy w naszych czasach ogromne rzesze ludzi mogą się uwolnić od 
długich godzin pracy, które „wymuszała” gospodarka rynkowa, i miło spędzać wolny 
czas. Jednocześnie te same siły mogą doprowadzić do wzrostu bezrobocia i światowej 
depresji17.

Postęp techniczny powoduje, że w przemyśle istnieje stała tendencja do zmniejsza-
nia zatrudnienia w stosunku do przyrostu produkcji, a przedsiębiorstwo i tak będzie się 

9 A. Toffler, Budowa nowej cywilizacji, Poznań 1999, s. 39.
10 D. Zagrodzka, W poszukiwaniu sposobów na pozostanie w raju, „Gazeta Wyborcza” z 25 maja 

1996, s. 6.
11 L. Machola-Zajda, Elastyczność czasu pracy w prawodawstwie krajów UE i Polski, „Zarządza-

nie Zasobami Ludzkimi” 2003, nr 3–4, s. 78–82. 
12 D. Zagrodzka, W poszukiwaniu sposobów..., s. 6. 
13 S. Flejterski, P.T. Wahl, Ekonomia globalna. Synteza, Warszawa 2003, s. 33.
14 Mechanizacja zaczęła się w rolnictwie ponad 100 lat temu. W roku 1880 zbiór pszenicy z akra 

wymagał ponad 20 roboczogodzin. W roku 1916 liczba ta spadła do 12,7, a już 20 lat później potrzeba 
było tylko 6,1 roboczogodzin. Zob. J. Rifkin, Koniec pracy..., s. 145.

15 Tamże, s. 13.
16 S. Flejterski, E-finanse a makro-, mezzo- i mikroekonomia. Wstęp do analizy kosztów i korzyści, 

Międzynarodowa Konferencja „Nowa gospodarka” i jej implikacje dla długofalowego wzrostu 
w krajach posocjalistycznych, 29–30 marca 2001 oraz zob. A. Szałkowski, W kierunku indywiduali-
zacji stosunków pracy, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, red. 
Z. Wiśniewski i A. Pocztowski, Kraków 2004.

17 J. Rifkin, Koniec pracy..., s. 29.
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rozwijać. Bardzo często modernizacja prowadzi do zastępowania ludzi maszynami (tak 
zwana substytucja). Także każda fuzja przedsiębiorstw powoduję redukcję personelu. 
Panuje opinia, że nowe technologie, czyli komputery i maszyny, kreują bezrobocie, czy-
niąc jednocześnie pracę ludzką nieużyteczną. Twierdzenie takie nie jest prawdziwe. By-
łoby idealnie, gdyby maszyny i komputery wykonywały za ludzi całą ”brudną robotę”,  
wtedy życie stałoby się łatwiejsze i przyjemniejsze. Technofobowie dostrzegają jednak 
w postępie technologicznym tylko bezrobotnych, nie widząc nowych miejsc pracy, które 
powstają w innych sferach. W pewnych przypadkach nie ma wątpliwości, że zatrudnie-
nie kreowane dzięki nowej technologii jest mniejsze niż spadek bezrobocia, jednak 
w większości przypadków sytuacja ta jest odwrotna. 

Niektórzy krytycy utrzymują, że w niedalekiej przyszłości zabraknie pracy. Inni 
z kolei są zdania, że praca ciągle się rozwija, a nie kończy. Nowe technologie zmieniają 
wymagania co do umiejętności pracowników, nie czynią ich jednak bezużytecznymi. 
W dzisiejszym społeczeństwie znajomość oraz umiejętność przetwarzania informacji 
stały się kluczem do sukcesu ekonomicznego. Technologia (wraz z globalizacją) jest 
obwiniana o niszczenie rynku pracy. Została ona jednak stworzona przez ludzi do wspo-
magania ich w pracy. Technologia nie daje ludziom obietnic poprawy życia, daje jednak 
siłę ekonomiczną, którą możemy wykorzystać do poprawy naszego życia w wymiarze 
ekonomicznym. Nie jest to w dziejach świata nic nowego, niejednokrotnie historia była 
świadkiem wprowadzania nowych technologii, które drastycznie zmieniały chociażby 
sposób pracy18. 

Pośród wszystkich zasobów jedynie zasoby ludzkie nieustannie zyskują na znacze-
niu, choć zmieniają się cechy najbardziej pożądane przez zarządzających przedsiębior-
stwami. I tak, w epoce produkcji masowej wartość zasobów ludzkich oceniana była 

18 1. Ruchoma prasa drukarska Gutenberga została entuzjastycznie przyjęta w 1440 r. za udostęp-
nienie szerokim warstwom społecznym informacji i rozprzestrzenianie religii wśród mas. Jednak 
z technopesymistycznego punktu widzenia, wynalazek Gutenberga stał się przekleństwem biznesu 
skrybiarskiego, który zaledwie w ciągu kilku lat zredukowany został o 98 proc. Postęp ten otworzył 
możliwości pracy, o których wcześniej nie można było nawet marzyć. 2. Wynalezienie w Brytanii na 
początku XIX w. „krosna z napędem” pozwoliło, dzięki maszynom parowym, na masową produkcję 
tkanin. Operatorzy ręcznych krosien zostali usunięci. Pełni obaw o swoje dalsze życie usiłowali po-
wstrzymać postęp technologiczny, niszcząc nowe maszyny. Ludyci – jak ich nazywano – gdyby im 
się powiodło, powstrzymując wejście nowych krosien do produkcji, uniemożliwiliby poprawę wydaj-
ności brytyjskiego przemysłu tekstylnego, obniżenie cen i otworzenie nowych rynków. 3. Na począt-
ku XX w., podczas tworzenia tysięcy nowych miejsc pracy w przemyśle samochodowym, skonstruo-
wany silnik zasilany paliwem spalanym wewnętrznie spowodował spustoszenie w przemyśle 
produkującym pojazdy bezsilnikowe: pomiędzy 1909 a 1919 rokiem zatrudnienie w tym dziale gos-
podarki spadło z 70 do 26 tys. osób. Jednak zatrudnienie w nowym przemyśle samochodowym wzro-
sło z 85 do 394 tys. Znacznie przewyższyło to liczbę utraconych miejsc pracy w obumarłym przemy-
śle powozowym. 4. Zatrudnienie w przemyśle telegraficznym w 1929 r. sięgnęło 87 tys. pracowników. 
W latach 70. nastąpił jednak gwałtowny spadek do 24 tys. Należy tu podać także przykład przemysłu 
telefonicznego, którego rozwój spowodował wzrost zatrudnienia – powstało 536 tys. nowych miejsc 
pracy w USA. 
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z punktu widzenia ilości i zdolności przystosowywania się ludzi do wymogów oczeki-
wanej produkcji. Najważniejszym zadaniem było wytwarzanie i to w jak największej 
ilości; produkcja masowa miała zapewnić korzyści płynące z wielkiej skali. Pożądaną 
cechą zasobów pracy była niski koszt pracy. Niejednokrotnie o lokalizacji przedsię-
biorstw, a szczególnie wydziałów produkcyjnych, decydowały właśnie niskie koszty 
płac. Częstą praktyką było (i nadal jest) przenoszenie produkcji z zachodu Europy na 
przykład do krajów azjatyckich. Jeszcze do niedawna nieodłączną cechą taniej siły ro-
boczej był niski poziom umiejętności (tania siła robocza oznaczała najczęściej siłę nie-
wykwalifikowaną), co rodziło niebezpieczeństwo, że przewaga konkurencyjna, którą 
zyskiwały niektóre kraje dzięki 30-, a nawet 40-krotnie niższym płacom, nie będzie 
miała trwałego charakteru. 

„Trzecia fala” przyniosła rewolucję na rynku pracy. Utrata dominującego znaczenia 
przemysłu jako czynnika tworzącego bogactwo państwa oraz postępująca automatyza-
cja i robotyzacja spowodowały kolosalny wzrost znaczenia kwalifikacji i umiejętności 
pracowników. Symptomatyczne są zmiany, jakie obecnie zachodzą w relacji między 
produkcją przemysłową a zatrudnieniem w tej dziedzinie. Fenomen nowego porządku 
polega na tym, że wraz ze wzrostem wolumenu produkcji w gałęziach przemysłu nastę-
puje spadek zatrudnienia w tej dziedzinie, co zwłaszcza dotyczy pracowników fizycz-
nych.

Pracownicy w dalszym ciągu stanowić będą najcenniejszy zasób firmy, przedsię-
biorstwa jednak będą poszukiwać przede wszystkim pracowników o wysokich kwalifi-
kacjach. Odpowiednie wykształcenie oznaczać będzie wiedzę w miarę wszechstronną 
i ogólną, dzięki czemu pracownicy łatwiej będą mogli być przygotowywani (przez kon-
kretnego pracodawcę) do pożądanych zadań. Zamiast koncentrować się na jednej dyscy-
plinie pracownicy będą musieli znać się na zagadnieniach z różnych dziedzin, między 
innymi gospodarki i techniki19. Wąskie specjalności są już dzisiaj czynnikiem ograni-
czającym mobilność siły roboczej. Jednowymiarowego człowieka z epoki przemysłowej 
zastąpić musi człowiek, który potrafi rozwijać swoje umiejętności uczenia się i doskona-
lenia20. Rosnące wymagania dotyczące kwalifikacji powodują, że coraz trudniejsze jest 
zastępowanie jednych pracowników innymi, a cena pracowników o wysokich kwalifi-
kacjach należy do najwyższych w gospodarce. W najbliższej przyszłości zwiększy się 
popyt na fachowców przygotowanych do wykonywania zawodów przyszłości, w gałę-
ziach wysokiej techniki, wszelkiego rodzaju usług i nauki21. 

19 Zob. Wszędzie jest praca dla specjalistów, „Business Week”, luty 1995, s. 53.
20 M. Crozier, Przedsiębiorstwo na podsłuchu jak uczyć się zarządzania postindustrialnego, War-

szawa 1993, s. 28.
21 E.F. Schumacher, Małe jest piękne, Warszawa 1981, s. 191.
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Rozpatrując wpływ technologii na zatrudnienie w dłuższej perspektywie czasu, do-
strzega się wyraźnie jej duże, a jednocześnie odmienne znaczenie. W pierwszym okre-
sie tak zwanej rewolucji przemysłowej nowe technologie stworzyły warunki do wydłu-
żenia czasu pracy, jednak w wieku XX nastąpiły w tej kwestii znaczące zmiany. 
Wydłużył się okres edukacji, zaczęto ustawowo regulować (ograniczać) długość dnia 
pracy czy liczbę dni pracy tygodniowo. Doprowadziło to do zwiększania potencjału 
pracy, nie zawsze jednak znajdowało wyraz w przyroście liczby zatrudnionych.

Zakończenie

Podsumowując, przekształcenia technologiczne wpływają na zmiany w liczbie 
i strukturze zatrudnionych. Z jednej strony powodują ograniczanie zatrudnienia w za-
kresie prac prostych, z drugiej stwarzają miejsca pracy, przy tym nie tylko dla osób 
o wysokich kwalifikacjach. Niosą również ze sobą szansę na zmianę organizacji pracy, 
ułatwiając zatrudnienie cząstkowe. Przez poprawę warunków pracy umożliwiają za-
trudnienie tym, dla których pewne rodzaje prac były wcześniej niedostępne. Można 
stwierdzić, że postęp techniczny tworzy a jednocześnie niszczy miejsca pracy22.

Literatura 

Bursza W.J., Antropologia kultury, Zysk i S-ka, Poznań 1998.
Cohen D., Kłopoty dobrobytu, Wydawnictwo Znak, Kraków 1998.
Crozier M., Przedsiębiorstwo na podsłuchu jak uczyć się zarządzania postindustrialnego, PWE, 

Warszawa 1993.
Flejterski S., E-finanse a makro-, mezzo- i mikroekonomia. Wstęp do analizy kosztów i korzyści, 

Międzynarodowa Konferencja „Nowa gospodarka” i jej implikacje dla długofalowego 
wzrostu w krajach posocjalistycznych, 29–30 marca 2001.

Flejterski S., Wahl P.T., Ekonomia globalna. Synteza, Difin, Warszawa 2003.
Grosse G., Globalizacja gospodarcza i jej implikacje dla Polski, „Ekonomia” 2002, nr 8. 
Grzywacz W., Ekonomiści i systemy ekonomiczne, PTE, Szczecin 2005.
Grzywacz W., Podstawy makroekonomii, Wyższa Szkoła Zawodowa „OECONOMICUS” PTE 

w Szczecinie, Szczecin 2002.
Grzywacz W., Współczesne problemy polityki gospodarczej, PTE, Szczecin 2000.
Kisiel-Łowczyc A.B., Współczesna gospodarka światowa, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1994.
Kozłowski P., Perspektywy globalizacji, „Studia Europejskie” 2003, nr 1 (25).
Machola-Zajda L., Elastyczność czasu pracy w prawodawstwie krajów UE i Polski, „Zarządza-

nie Zasobami Ludzkimi” 2003, nr 3–4. 
Neumann B., Rozszerzyć spojrzenie na świat, „Deutschland” 2003, vol. 3.

22 D. Cohen, Kłopoty dobrobytu, Kraków 1998, s. 61.



Współczesne Problemy Ekonomiczne
nr 1 (2009)

98

G
lo

b
a

li
z

a
c

ja

Rifkin J., Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wydaw-
nictwo Dolnośląskie, Wrocław 2001.

Schumacher E.F., Małe jest piękne, PIW, Warszawa 1981.
Starosta P., Społeczne skutki globalizacji, Globalizacja, red. J. Klich, Wydawnictwo Profesjonal-

nej Szkoły Biznesu, Kraków 2001.
Szałkowski A., W kierunku indywidualizacji stosunków pracy, w: Zarządzanie zasobami ludzki-

mi w warunkach nowej gospodarki, red. Z. Wiśniewski i A. Pocztowski, Oficyna Wolters 
Kluwer Business, Kraków 2004.

Toffler A., Budowa nowej cywilizacji, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1999.
Wszędzie jest praca dla specjalistów, „Business Week”, luty 1995.
Zagrodzka D., W poszukiwaniu sposobów na pozostanie w raju, „Gazeta Wyborcza” z 25 maja 

1996.
Ziółkowski M., Miejsce społeczeństwa polskiego w światowym systemie kapitalistycznym. Dy-

lematy teoretyczne i praktyczne, „Kultura i Społeczeństwo” 1998, nr 4.

Technical progress – a chance or a threat. The impact on developing job market

The last twenty years of economic growth, called the era of globalization, has been a period of huge increase in 
the quality of life for many people around the world. Absolute poverty has decreased significantly for the first time in the 
history, the life, health and education indexes have improved, and hundreds of millions of people got rid of poverty to 
start to live in the so-called modest prosperity. At the same time, globalization has become the subject of many contro-
versies: it is often seen as a cause of problems, especially for weak economies. The purpose of this article is to discuss 
the consequences of the impact of technical progress on the labour market. Due to the limitation of the article there are 
only outlined the general problems that technological progress may cause on the labour market.

Translated by Mateusz Kiernożycki
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Wprowadzenie

Stworzenie i zachowanie przewagi konkurencyjnej marki wymaga permanentnego 
reagowania na zmiany zachodzące w jej otoczeniu. Są one coraz gwałtowniejsze, co jest 
konsekwencją błyskawicznie zmieniającej się rzeczywistości. Proces przetwarzania in-
formacji odbywa się w coraz szybszym tempie, a firmy, marki, które szybciej dostoso-
wują się, zdobywają unikatową przewagę. Innowacyjna marka traci przewagę, gdy tylko 
konkurencyjne marki będą w stanie skopiować jej atrybuty. Właśnie dlatego uzyskanie 
długotrwałego sukcesu wymaga nie tylko stworzenia przewagi, ale umiejętności jej utrzy-
mania. Aby tego dokonać, właściciel marki powinien reagować na wszelkie, nawet naj-
drobniejsze zmiany w otoczeniu, które mogą wpływać na pozycję jego marki. Skuteczna 
reakcja ma miejsce tylko wtedy, gdy przedsiębiorstwo w pełni rozumie i umiejętnie anali-
zuje siły kształtujące zachowanie rynku i wpływające na sytuację marki1, którymi są:

– globalizacja konkurencji oraz coraz większa otwartość rynków,
– szybkie zmiany technologiczne,
– rosnąca siła dostawców i ewolucja kanałów dystrybucji,
– presja inwestorów,
– zmieniające się rynki konsumenckie.

*  Doktor Arkadiusz Moroz jest zatrudniony w Agencji Reklamowej AT. E-mail: arek.moroz@
at.com.pl.

1 G. Urbanek, Zarządzanie marką, Warszawa 2002, s. 183.
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Proces globalizacji gospodarki światowej niesie ze sobą wiele nowych wyzwań. 
Technologia opracowana w jednym zakątku świata może z powodzeniem być zastoso-
wana w produkcie powstającym w zupełnie innej części świata. To powoduje, że coraz 
częściej marki lokalne muszą ewoluować w stronę marek międzynarodowych.

W ramach konkurencji globalnej2 marki lokalne (krajowe) mogą skutecznie poszu-
kiwać sojuszy z konkurentami zagranicznymi. W dzisiejszej rzeczywistości gospodar-
czej nie ma na świecie przedsiębiorstwa, które dysponowałoby zasobami, umiejętnościa-
mi i wiedzą tak zaawansowaną, by poradzić sobie ze wszystkim we własnym zakresie. 
Aby funkcjonować, firmy muszą się dzielić z innymi partnerami ryzykiem i kosztami 
projektowania nowych produktów, a w konsekwencji również dochodami. 

Globalizacja wywiera silny wpływ na tempo i intensywność zmian technologicz-
nych3. Nowoczesne technologie pozwalają na pełniejsze zaspokojenie określonych po-
trzeb konsumentów, podnoszą funkcjonalność, obniżając cenę, umożliwiają wejście na 
rynek nowym markom czy tworzą dodatkowe możliwości dla produktów komplemen-
tarnych. Zmiany technologiczne prowadzą również do zaniku granic między rynkami 
produktów. 

Wyższy poziom konkurencji został umocniony dzięki zasadniczym zmianom 
w dystrybucji produktów i zachowaniach pośredników. Producenci zorientowali się, że 
dystrybutorzy są również ich klientami o określonych preferencjach. Dostrzeżono, że an-
tagonizmy w kanałach dystrybucji mogą stanowić istotne zagrożenie dla sukcesu marki. 
Konsekwencją intensyfikacji związków pomiędzy producentami a dystrybutorami jest re-
latywny wzrost siły dystrybutorów4. Przejawem tego jest wzrost liczby marek własnych 
dystrybutorów i detalistów stanowiących realną konkurencję dla marek producentów.

Zarządy spółek, co jest naturalne, znajdują się pod presją akcjonariuszy5. Ci doma-
gają się, aby firma przynosiła coraz większe dochody. Często zamiast rozwiązań progra-
mowych o charakterze długofalowym zarządy decydują się na podniesienie ceny pro-
duktów. Konsekwencją jest krótkookresowy wzrost dochodów a w dłuższym okresie 
– roztrwonienie kapitału marki (finalnie również spadek dochodów firmy).

Opisane siły powodują także zmiany w zachowaniu konsumentów6. Poszukują oni 
produktów najpełniej zaspokajających ich potrzeby. Wzrost konkurencyjności przez 
zwiększenie możliwości wyboru podnosi stopień zadowolenia konsumentów. Satysfakcja, 
jako efekt subiektywnej oceny wystawianej marce przez konsumenta, zaczyna odgrywać 
kluczową rolę decydującą o wyborze, a tym samym o sukcesie konkretnej marki.

2 Strategor, Zarządzanie firmą, Warszawa 2001, s. 195–197.
3 Z. Pierścionek, Strategie rozwoju firmy, Warszawa 1996, s. 301–304.
4 J. Kall, Silna marka. Istota i kreowanie, Warszawa 2001, s. 258–262.
5 G. Urbanek, Zarządzanie marką..., s. 190.
6 J. Altkorn, Strategia marki, Warszawa 1998, s. 177–178.
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Zarządzanie marką w celu wypracowania przewagi konkurencyjnej można podzie-
lić na dwa etapy: pierwszy to tworzenie kapitału marki, drugi – realizacja konkretnych 
strategii zapewniających wykorzystanie uzyskanego kapitału marki i utrzymanie zdo-
bytej przewagi konkurencyjnej. 

Aby skutecznie zarządzać marką, maksymalnie wykorzystując siłę jej aktywów 
i jednocześnie podtrzymując zdobytą przewagę konkurencyjną, należy stosować jedną 
z pięciu strategii7:

– utrzymanie pozycji marki,
– odmłodzenie marki,
– rozszerzenie marki na inne wyroby,
– stosowanie marki na rynkach międzynarodowych,
– licencjonowanie i franchising marki.

Strategia odmłodzenia marki

Polega na podjęciu działań, których konsekwencją jest wzrost sprzedaży danej mar-
ki oraz wzrost jej kapitału. Strategię taką wdraża się w życie w momencie, gdy sprzedaż 
marki nie osiąga zakładanego poziomu, bądź gdy właściciel marki stwierdzi, że nie 
wykorzystuje ona w zadowalający sposób swojego kapitału. Do najpopularniejszych 
taktyk odmładzania marki zaliczyć można8: wzrost poziomu jej używalności, kreację jej 
nowych zastosowań, zdobywanie nowych rynków, repozycjonowanie marki, wzrost 
wartości marki, zarzucenie istniejącego produktu oraz rozszerzenie marki.

Wywołanie wyższego poziomu używalności marki można uzyskać przez zwiększe-
nie częstotliwości użytkowania produktu, czasu jego jednorazowego użycia lub przez 
spojrzenie na produkt przez pryzmat nowych zastosowań.

Proces kreacji nowych zastosowań marki należy przeprowadzać, stosując badania 
marketingowe wykonane pod kątem sposobów użytkowania danej marki przez konsu-
mentów, a następnie, typując zachowania o największym potencjale promocyjnym, 
opracować plan kampanii promocyjnej. Innym sposobem może być skopiowanie zasto-
sowań podobnych do marek konkurencyjnych. 

Strategia odmładzania marki przez zdobywanie nowych rynków sprowadza się do 
sprzedaży dojrzałej marki na rynkach do tej pory będących poza zainteresowaniem mar-
ki, ze względu na przykład na odległość geograficzną, dotychczasowy poziom cen mar-
ki. Rozważając wejście na nowy rynek, należy przyjrzeć się jego dotychczasowej seg-
mentacji. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest zidentyfikowanie nowego segmentu, 

7 G. Urbanek, Zarządzanie marką..., s. 90.
8 Tamże, s. 192.
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zlokalizowanie segmentu rosnącego pośród sektorów dojrzałych lub schyłkowych czy 
ujawnienie segmentu rynku dotąd zaniedbanego.

Proces repozycjonowania – odmładzania marki – polega na redefinicji tożsamości 
marki, co oznacza, że marka, pozostając na rynku w dotychczasowej branży, ma obsza-
rem swojego działania obejmować nowe segmenty rynku. Dzieje się tak za sprawą no-
wego wizerunku marki, jaki jest tworzony w świadomości jej dotychczasowych i przy-
szłych konsumentów. Przykładem udanego procesu repozycjnowania jest CPN i jego 
meatamorfoza w ORLEN. 

Odmładzanie marki przez wzrost jej wartości wymaga podjęcia działań powodują-
cych zróżnicowanie oferty względem konkurencji. Można tego dokonać, proponując do-
datkowe korzyści konsumentom (na przykład modyfikując opakowanie, sam produkt, 
czy dodając drobiazg w postaci dobra komplementarnego). Ten rodzaj odmładzania 
sprawdza się tylko wtedy, gdy działania podejmowane przez producenta postrzegane są 
przez konsumentów jako realnie podnoszące wartość marki.

Strategia rozszerzenia marki na inne wyroby, zwana również strategią rozciąga-
nia marki, polega na zaproponowaniu nowego produktu w ramach egzystującej już na 
rynku marki9. Funkcjonują dwie zasadnicze odmiany tej strategii:

– strategia rozszerzenia w ramach konkretnej kategorii produktów (nowe produkty 
odróżniają się od produktów uprzednio sygnowanych daną marką w nieznacz-
nym zakresie, na przykład walorami smakowymi, opakowaniem, składem),

– strategia rozszerzenia na całkowicie nową kategorię produktów.
Pozytywne następstwa stosowania tej strategii to10: przeniesienie pozytywnych aso-

cjacji z marki pierwotnej na nową markę, stanowiących podstawę zróżnicowania pro-
duktu; przeniesienie asocjacji determinowanych wysoką jakością produktów pierwotnie 
sygnowanych daną marką na nowe produkty; czerpanie korzyści ze świadomości funk-
cjonowania marki na rynku; umocnienie pierwotnej marki, dzięki poprawie jej wizerun-
ku i dodaniu nowych funkcji. 

Negatywne następstwa stosowania strategii rozszerzenia marki to doprowadzenie 
do efektu „kanibalizmu” produktów pierwotnie sygnowanych daną marką. Jeżeli wzrost 
sprzedaży produktów nowych, realizowany jest kosztem produktów dotychczasowych, 
wówczas zakładany wzrost sprzedaży może nie wyrównać redukcji sprzedaży produk-
tów pierwotnych. Kolejnymi niekorzystnymi efektami mogą być przeniesienie negatyw-
nych asocjacji w relacji do nowego produktu; niestosowne dopasowanie nowego produk-
tu do marki; zawieszenie lub redukcja wsparcia dla procesu rozszerzenia; osłabienie 
marki przez tworzenie nieprzyjaznych skojarzeń lub redukcja postrzeganej jakości po-

9 Tamże, s. 202.
10 Tamże, s. 203–208.
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wiązana z marką; porzucenie koncepcji tworzenia nowej marki. Przykładem była próba 
wprowadzenia męskiej linii odzieży wizytowej pod marką Harley Davidson. Garnitur, 
krawat, prochowiec są antytezą pierwotnych skojarzeń z marką, takich jak wolność, brak 
zobowiązań, przyjemność, niezależność. Pomysł nie spotkał się więc z akceptacją – 
użytkownicy marki uznali ten pomysł za nienaturalny, sztuczny, a nawet szkodliwy. 
Konsumenci nie dostrzegli w tej ofercie żadnych dodatkowych korzyści. 

Podjęcie decyzji o rozszerzeniu marki ma dla firmy znaczenie strategiczne. Jej po-
zytywnym następstwem jest stworzenie możliwości czerpania nadprogramowych ko-
rzyści z eksploatacji jednego z podstawowych aktywów. Niewłaściwe jednak przygoto-
wanie i przeprowadzenie takiej strategii mogą nieść ze sobą groźbę zniszczenia lub 
osłabienia marki.

Strategia marki na rynkach międzynarodowych

Dla przedsiębiorstw operujących na rynkach międzynarodowych system stosowania 
marek jest problemem daleko bardziej złożonym niż dla przedsiębiorstw działających 
wyłącznie na rynku krajowym. Stąd muszą one podjąć decyzję, czy mają kreować mar-
kę swoich produktów, czy też nie; czy sygnować produkty swoją marką, czy nie; czy 
kreować wiele marek, czy też ograniczyć się do jednej marki na tym samym rynku; czy 
używać jednej marki globalnej, czy też marek lokalnych11.

Stosowanie marek dla produktów eksportowych, jak również brak marek mają 
swoje zalety i wady. Którą opcję wybrać (czytaj: czy jest to opłacalne, czy nie) zależy 
wyłącznie od określonej sytuacji oraz rodzaju produktu. Produkty zróżnicowane powin-
ny mieć markę, natomiast masowe, których zróżnicowanie już nie jest takie oczywiste, 
z powodzeniem mogą funkcjonować bez marki. Produkt, który można uznać za zróżni-
cowany, charakteryzuje się stałym, wysokim poziomem jakości oraz ma szczególne ce-
chy, istotne z punktu widzenia konsumenta.

W przypadku podjęcia decyzji o stosowaniu marek należy zastanowić się, czy po-
winna to być marka dystrybutora czy też marka własna (czytaj: producenta). Tenden-
cją ostatnich lat jest coraz częstsze oferowanie przez dystrybutorów produktów pod mar-
kami własnymi. Wynika to z przyjęcia strategii uniezależnienia się od dostawców 
i budowy mocniejszej pozycji przetargowej. Nie jest to korzystne dla producentów, choć 
w krótkim okresie może przynosić określone profity. Przykładem stosowania takiej stra-
tegii są telewizory Sanyo czy też opony Michelin produkowane dla supermarketów Se-
ars i sprzedawane pod własną marką sieci. W roku 1999 w sieci Biedronka 15 proc.  

11 S. Onkwist, J. Show, The International Dimention of Branding: Strategic Considerations and 
Decisions, „International Marketing Review” 1989, vol. 6, s. 24.
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oferowanych produktów sygnowanych było marką własną12. Przykładem z innej branży 
jest amerykańska marka Benjamin Moor produkująca farby dla marki Ralph Lauren.

Kolejną decyzją wymagającą rozważenia jest rozstrzygnięcie, czy oferować produk-
ty pod wspólną marką, czy może korzystać z zestawu marek. Ogólnie, liczba marek 
proponowanych przez producenta na konkretnym rynku jest pochodną różnorodności 
rynku. Oferując jedną markę, producent może się skupić na pełnym zaspokojeniu homo-
genicznych potrzeb rynku. W przypadku zróżnicowanych potrzeb można je zaspokoić, 
proponując rodzinę marek kierowanych do konkretnych segmentów rynku. Przykładem 
działań tego typu jest szwajcarska firma Asuan-SSIH produkująca zegarki, która po 
wejściu na rynek producentów japońskich rozszerzyła swoją ofertę asortymentową: mar-
ki Omega, Longines i Rado przeznaczono do segmentu premium; do segmentu średnie-
go przypisano Tissot, Cerina, Hamilton i Mido; a w segmencie najniższym umieszczono 
markę Swatch13. 

Przedsiębiorstwo funkcjonujące na rynku międzynarodowym będzie zmuszone 
podjąć decyzję, czy oferować swoje produkty pod auspicjami marki globalnej, czy ra-
czej stosując strategie marek lokalnych. Konsumenci identyfikują marki globalne ze 
statusem i prestiżem, produkty nimi sygnowane są utożsamiane z wysoką jakością oraz 
cieszą się wysokim poziomem akceptacji. Stosowanie ich nie jest jednak pozbawione 
ograniczeń między innymi z uwagi na ustawodawstwo antymonopolowe, kontrolę cen, 
politykę protekcjonistyczną krajów importujących produkty marki globalnej czy ograni-
czenia związane z własnością znaków towarowych. Dodatkowo kraje słabiej rozwinięte 
ograniczają obecność marek globalnych na swoich rynkach, ponieważ redukują one 
możliwości rozwoju marek lokalnych, które dają większe korzyści lokalnym gospodar-
kom. Doskonałym przykładem stosowania takiej strategii jest postawa Coca Coli na 
rynku indyjskim. Firma oferuje tam napoje o smaku coli pod swoją sztandarową marką 
oraz colę pod marką Thums Up, która cieszy się dużą popularnością. W związku z tym 
koncern postanowił wycofać z rynku colę marki Coca Cola14. 

Strategia licencjonowania i franchisingu marki

Zdecydowana większość producentów angażuje ogromne środki finansowe oraz po-
święca wiele lat na zbudowanie od podstaw pozycji własnych marek. Niektórzy produ-
cenci sięgają po nieco inne, skuteczne i dające znacznie szybsze rezultaty rozwiązania. 

12 J. Kall, Silna marka..., s. 271 oraz M. Kozmana, Supermarkety powalczą marką, „Puls Biznesu” 
z 14 czerwca 1999.

13 G. Urbanek, Zarządzanie marką..., s. 229.
14 B. Skrzypach, Zarządzanie marką a wzrost wartości firmy, w: Zarządzanie wartością firmy, 

red. A. Herman, A. Szablewski, Warszawa 1996, s. 311.
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Firmy, o których mowa, dzięki umowom licencyjnym przejmują nazwy i znaki wykreo-
wane przez inne podmioty w przeszłości. W taki sposób pozyskują sprawdzone nazwy 
dla swoich produktów. Jest to praktyka bardzo często i chętnie wykorzystywana przez 
producentów zabawek, produktów spożywczych adresowanych do dzieci, odzieży, bie-
lizny pościelowej oraz wielu innych.

Licencjonowanie marki to forma udzielenia licencji, w której ramach jedna firma 
wynajmuje drugiej znaną już na rynku markę, w celu wykorzystania jej w podobnej 
kategorii produktów15. Według Zdzisława Pierścionka licencjonowanie to metoda eks-
pansji międzynarodowej. W myśl zawieranej umowy licencjobiorca nabywa prawo do 
produkcji i sprzedaży produktów firmy sprzedającej licencję. Licencjodawca, prócz jed-
norazowej opłaty za przekazanie licencji, otrzymuje tantiemy od każdej sprzedanej sztu-
ki produktu będącego przedmiotem umowy. Dodatkowo w dokumencie precyzuje się 
również, jaki poziom jakości ma mieć licencjonowany produkt16. Praktyka ta staje się 
powszechną formą eksploatacji uznanych marek, a jednocześnie daje podstawy do eks-
pansji na nowe, zagraniczne rynki.

Licencjonowanie przybiera trzy zasadnicze formy. Pierwszą jest umożliwienie li-
cencjobiorcy produkcji wyrobów identycznych z wyrobami produkowanymi przez li-
cencjodawcę – właściciela marki. W takich przypadkach najczęściej obie strony umowy 
są zupełnie niezależnymi podmiotami, połączonymi jedynie wykorzystywaniem wspól-
nej marki. Drugim modelem licencjonowania marki jest jej udostępnienie wyrobom nie-
związanym z tymi, które produkuje właściciel marki. Sytuacja taka przysparza właści-
cielowi marki dodatkowych korzyści finansowych. Wizerunek marki ulega wzmocnieniu, 
dzięki eksponowaniu jej przez szeroką gamę produktów. Szwajcarska firma Vernis Cla-
essens, właściciel marki farby Classidur, sprzedała licencję na ten produkt w Europie 
fińskiej firmie Tikkurila OY oraz litewskiej firmie Viva Color. Polska firma RCR (spe-
cjalizująca się w farbach do poziomego znakowania dróg) produkuje farby drogowe „La-
canau”, „Mont blanc” i „Labrador” na licencji francuskiej firmy Prosign. Marka Polifarb 
Cieszyn-Wrocław produkuje farby przemysłowe na licencji amerykańskiego producenta 
farb PPG (Pittsbugh Plate Glass). Trzecią, a zarazem najważniejszą formą licencjonowa-
nia, jest sprzedaż postaci. Ten rodzaj eksploatacji marki został zapoczątkowany przez 
Walta Disneya. Licencje zezwalające na wykorzystywanie znanych filmowych postaci 
w różnego rodzaju produktach zapewniają licencjodawcy długotrwałe, dodatkowe źród-
ło dochodów.

15 Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, Warszawa 
2002, s. 633.

16 Z. Pierścionek, Strategie rozwoju firmy, Warszawa 1996, s. 323.
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Główną zaletą licencjonowania jest minimalizacja kosztów ekspansji. Pozwala ono 
bowiem redukować ryzyko inwestycyjne, co ma szczególne znaczenie przy ekspansji do 
krajów o niestabilnej sytuacji społecznej i politycznej. 

Licencjonowanie niesie ze sobą również negatywne aspekty. Ogranicza możliwość 
kontroli jakości licencjonowanych produktów, sprzedaży i rozwoju produktu. Skrajnie 
niekorzystne jest powstanie marki konkurencyjnej na bazie marki licencjonowanej.

Modyfikacją licencji jest franchising marki. Strategia ta polega na przekazywaniu 
prawa do wykorzystywania znaków towarowych na rzecz franchisingobiorców (prze-
ważnie licznych) na różnych obszarach geograficznych. Konsekwencją wykorzystania 
znaku towarowego jest zobowiązanie do użycia go wyłącznie w określony sposób. Zwy-
kle prawa będące przedmiotem umowy nie ograniczają się wyłącznie do własności inte-
lektualnych (jak marka czy logo), ale także określają prawo do kopiowania kompletnej 
idei biznesu franchisingodawcy17.

Franchising to sprzedaż ograniczonych praw do użytkowania marki zagranicznemu 
przedsiębiorstwu18. Udostępnianie marki w ramach franchisingu, polegające na przeka-
zaniu know-how oraz znaku towarowego, jest bardzo popularne w sektorach restauracji 
typu fast-food oraz sprzedaży detalicznej, albowiem w obu tych przypadkach genezą 
sukcesu jest czerpanie korzyści z przynależności do ogólnokrajowej sieci.

Franchisingobiorca uiszcza jednorazowo ustaloną kwotę oraz przekazuje na rzecz 
franchisingodawcy ustaloną część zysku. Frachising polega na rygorystycznym prze-
strzeganiu norm (technicznych, jakościowych, związanych z zarządzaniem). Franchisin-
godawca bardzo często kontroluje franchisingobiorcę, a w przypadku niedotrzymywa-
nia czy zaniżania norm, zrywa umowę.

Benefity wynikające ze stosowania franchisingu marki to możliwość rozpoczęcia 
przedsięwzięcia przy ograniczonym kapitale, korzyści skali wynikające ze scentralizo-
wanej siły nabywczej, redukcja ryzyka przy ekspansji na rynki międzynarodowe oraz 
kosztów ekspansji. 

Negatywne skutki franchisingu to przede wszystkim brak pełnej suwerenności 
w prowadzeniu biznesu, możliwość deprecjonowania wizerunku marki przez franchi-
singobiorców niedziałających zgodnie z ustalonymi standardami, koszty kontroli oraz 
konieczność podziału zysku.

17 G. Urbanek, Zarządzanie marką..., s. 241.
18 Z. Pierścionek, Strategie rozwoju..., s. 324.
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Zakończenie

Proces globalizacji, podobnie jak unifikacja rynków, są nieuchronne. Z ich zasad-
nością można się nie zgadzać, można nie akceptować ich tempa i zasięgu, jednak nie 
sposób ich ignorować. Jak wszystkie wielkie, dziejowe przemiany, procesy te niosą ze 
sobą zarówno szanse, jak i zagrożenia. Stwarzają ogromne możliwości, jednocześnie 
stawiając bardzo wygórowane wymagania, a tylko od uczestników gry rynkowej zależy, 
z jakiego rozwiązania skorzystają i czy ich wybór strategii kreacji własnej marki okaże 
się słuszny. 

Każda z prezentowanych strategii ma wiele zalet, nie jest jednak wolna od wad. 
Wszystkie oferują konkretne korzyści, w konkretnej sytuacji rynkowej. Mimo mnogości 
proponowanych rozwiązań, oczywiste jest, że nie ma jednej doskonałej strategii o uni-
wersalnym charakterze. Tylko od inwencji właściciela marki, od jego potrzeb, od ocze-
kiwań konsumentów, od obranej strategii prowadzonego biznesu zależy, którą z propo-
nowanych strategii rozwoju marki powinien zastosować. Niezależnie od wybranego 
planu działalności jego wykonawcom powinien przyświecać jeden cel: tak wykorzystać 
nadarzające się okoliczności oraz tak kreować potencjał własnej marki, aby uzyskiwana 
w ten sposób przewaga konkurencyjna stanowiła niepowtarzalny kapitał, ograniczający 
do minimum niekorzystny wpływ działań marek konkurencyjnych.
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Brand – source of competitive superiority
 in times of globalization

The article takes on the subject of the brand moulding process in the time of globalization. We have already 
accustomed to the globalization. It’s positive and negative results have been felt much more distinctly. The globaliza-
tion creates capabilities and gives unique chances. It makes possible to create international brands by local company. 
The article presents difference strategy of brand creation and acquire superiority over competition based no brand.

Translated by Arkadiusz Moroz
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Wprowadzenie

Wypełnianie przez państwo ustalonych funkcji i dążenie do wyznaczonych celów1 
wymaga zgromadzenia i podziału określonych środków finansowych. Wiąże się to z ko-
niecznością ingerencji w mechanizmy funkcjonowania podmiotów gospodarczych 
i przejmowaniem wypracowanej przez nie części dochodów. Wielkość zgromadzonych 
w ten sposób dochodów i realizowanych następnie wydatków obrazuje stopień aktywno-
ści państwa. W zależności od wielkości budżetu państwa2 określić można jego zaanga-
żowanie w życie społeczno-gospodarcze, a także oznaczyć poziom liberalizacji gospo-
darki3. Wypracowane przez społeczeństwo dochody w określonej prawem części trafiają 
do budżetu i stanowią jego dochody. Urzeczywistnianiu celów państwa służy sprawne 
ich zebranie oraz efektywne i racjonalne rozdysponowanie w zakresie realizacji wydat-
ków budżetowych. 

*  Magister Agnieszka Kwarcińska jest zatrudniona na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług 
(Katedra Ekonomii) Uniwersytetu Szczecińskiego. E-mail: agnieszka.kwarcinska@wzieu.pl.

1 Szerzej na temat funkcji i celów państwa zob. A. Kwarcińska, Państwo – ewolucja funkcji i ce-
lów, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2007, nr 9, s. 487–504.

2 W tym ujęciu budżet państwa traktowany jest jako gromadzenie i wydatkowanie środków przez 
sektor finansów publicznych.

3 Z punktu widzenia określenia stopnia liberalizacji gospodarki istotnym aspektem byłaby także 
analiza struktury dochodów oraz wydatków budżetowych. Ze względu jednak na ograniczoną obję-
tość artykułu problematyka ta nie została tutaj poruszona.
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Celem artykułu jest wskazanie stopnia aktywności państwa w zależności od wielko-
ści środków finansowych gromadzonych przez budżet państwa oraz rozdzielanych w jego 
ramach. Statystycznym obrazem tej aktywności jest stosunek wielkości dochodów i wy-
datków budżetowych w odniesieniu do wartości produkcji zrealizowanej w danym kraju.

Budżet – definicja, funkcje i zasady budżetowe

Wąskie znaczenie budżetu oscyluje wokół gromadzenia w jednym miejscu docho-
dów4. Rozbudowaną definicję, uwzględniającą aspekty ekonomiczny, prawny i politycz-
ny budżetu państwa przedstawić można następująco: budżet jest planem finansowym 
państwa, zestawiającym dochody i wydatki w ciągu roku kalendarzowego, które od-
zwierciedlają kierunki polityki społeczno-gospodarczej rządu, uchwalanym w formie 
ustawy określającej źródła dochodów i rodzaje wydatków, opracowywanym przez Radę 
Ministrów w terminach określonych w ustawie i wykonywanym pod jej kierunkiem za 
pośrednictwem ministra finansów5.

Warto zwrócić uwagę na znaczące cechy budżetu państwa, oprócz jego formy – aktu 
prawnego – istotne jest jeszcze, że akt ten ma moc obowiązującą w ściśle określonym 
czasie, obejmuje dochody i wydatki, jest sporządzany ex ante, w określonym układzie 
formalnym oraz że ma charakter strumieniowy6.

W literaturze przedmiotu spotkać można różne określenia funkcji budżetu. Szczegó-
łową analizę przedstawił S. Owsiak, wymieniając i charakteryzując między innymi7: 

a) funkcje ekonomiczne, wśród których wyróżnił:
– funkcję fiskalną – polegającą na przejmowaniu części dochodów na rzecz pań-

stwa,
– funkcję redystrybucyjną – stanowiącą o tym, że budżet jest narzędziem redys-

trybucji dochodu narodowego,
– funkcję alokacyjną – uwzględniającą rolę budżetu w alokacji zasobów,
– funkcję stabilizacyjną – polegającą na wykorzystywaniu budżetu jako narzę-

dzia państwa w celu łagodzenia wahań cyklu koniunkturalnego oraz zapew-
nienia zrównoważonego wzrostu gospodarki,

– funkcję bodźcową – sprowadzaną do pozytywnego zachowania się podmiotów 
wobec stosowanych przez państwo instrumentów budżetowych;

4 Termin budget pochodzi od łacińskiego słowa bulga, które początkowo znaczyło torbę, koszy-
czek – przeznaczony do zbierania dochodów, cyt. za N. Gajl, Gospodarka budżetowa w świetle prawa 
porównawczego, Warszawa 1993, s. 64.

5 System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Warszawa 2003, s. 497.
6 Zob. H. Kuzińska, Finanse publiczne, Warszawa 2001, s. 61.
7 Zob. S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Warszawa 2002, s. 102–108.
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b) funkcje kontrolne, polityczne lub z pogranicza ekonomicznych i politycznych:
– kontrolną, koordynacyjną, kredytową, ustrojową, demokratyczną i prawną. 

Wypełnianie tych funkcji wiąże się z funkcjami i celami, jakie są przypisywane 
państwu, z możliwością sprawowania władzy, a także wpływania na procesy społeczne 
i gospodarcze. Gospodarka finansowa państwa oparta jest na zasobach mających za-
pewnić wypełnienie jego głównych funkcji, takich jak stabilizacyjna, alokacyjna, i dys-
trybucyjna8. Należy zaznaczyć, że są one wzajemnie powiązane. Zapewnienie stabiliza-
cji odnosi się głównie do stanu pełnego zatrudnienia w gospodarce przy stabilnych 
cenach. Funkcja alokacyjna związana jest z oddziaływaniem przez państwo na kierunki 
alokacji zasobów w gospodarce. Z kolei ostatnia dotyczy sposobu podziału dóbr wypro-
dukowanych przez całe społeczeństwo między jego członków9.

Sprawna i racjonalna gospodarka środkami budżetowymi odbywać się może przy 
wypełnianiu zasad budżetowych, między innymi zupełności, jedności, szczegółowości 
(tabela 1). Są to zasady postulowane, stanowiące pożyteczne wskazówki do gospodaro-
wania środkami publicznymi. W praktyce niektóre z zasad nie są ściśle przestrzegane. 
Może to się czasem przyczyniać do sprawniejszej realizacji zadań państwa (na przykład 
nieprzestrzeganie zasady zupełności – tworzenie funduszy celowych)10, choć istnieje 
również zagrożenie niegospodarności i marnotrawienia wydzielanych w ten sposób

Tabela 1. Podstawowe zasady budżetowe

Zasada Opis

Zupełności (powszechności) Budżet powinien swym zasięgiem obejmować całą działalność państwa, 
wszystkie jego dochody i wydatki.

Jedności Budżet państwa jest ujmowany w jeden akt prawny.

Szczegółowości Budżet uwzględnia szczegółowy podział dochodów i wydatków.

Jawności Dochody i wydatki budżetu państwa powinny być jawne; społeczeństwo powinno mieć 
wgląd w gospodarkę publicznymi zasobami.

Przejrzystości Układ budżetu powinien pozwalać na rozpoznanie procesów zachodzących 
w jego obszarze.

Równowagi Suma planowanych i wydatkowanych środków nie powinna przekraczać sumy planowa-
nych i osiągniętych dochodów budżetowych.

Operatywności Budżet wymaga opracowania go w układzie podmiotowym, czyli wskazania zadań 
w zakresie gromadzenia dochodów oraz realizacji wydatków dla konkretnych podmiotów.

Gospodarności Wydatkowanie środków winno być racjonalne, a więc i oszczędne.

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Finanse publiczne i prawo finansowe, red. E. Ruśkowski, 
Warszawa 2000, t. 1, s. 132–143; S. Owsiak, Finanse publiczne..., s. 110; 
Kompendium wiedzy o gospodarce, red. E. Cyrson, Warszawa–Poznań 1996, s. 97–99.

8 Są to trzy funkcje państwa według Musgrave’a. Zob. J.E. Stiglitz, Ekonomia sektora publiczne-
go, Warszawa 2004, s. 24–25.

9 Zob. S. Owsiak, Finanse publiczne..., s. 24–25.
10 Tamże, s. 111.
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środków. Spośród wymienionych zasad budżetowych bezwzględnego przestrzegania 
wymaga na przykład zasada jawności. Jej nierespektowanie może się przyczyniać do 
nadużywania kompetencji oraz do trwonienia środków publicznych.

W historycznym ujęciu zauważyć można, że do rozbudowy budżetu państwa przy-
czynił się rozwój między innymi socjalnych i gospodarczych funkcji państwa11. Funkcje 
państwa ewoluowały, począwszy od prowadzenia wojen i utrzymania wojska, policji, 
sądownictwa przez organizowanie i finansowanie szkół, skończywszy na zadaniach 
związanych z ochroną zdrowia obywateli – wraz z nimi rozbudowywany był budżet 
państwa. Sfera socjalna społeczeństwa znajduje odzwierciedlenie w funkcjonowaniu ca-
łego mechanizmu społeczno-politycznego, dlatego państwu zależy na jej sprawnym 
działaniu. Stąd włącza się aktywnie w rozwiązywanie problemów społecznych, również 
ze względu na presje wywierane przez społeczeństwo, które domaga się różnego rodza-
ju świadczeń ze strony państwa (ruch związkowy, partie polityczne).

Dochody budżetu i główne problemy związane z ich gromadzeniem

Głównym źródłem dochodów budżetu państwa są podatki. W budżecie gromadzone 
są zarówno podatki bezpośrednie, jak i pośrednie. Podatek z definicji stanowi publicz-
noprawne, nieodpłatne, przymusowe i bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skar-
bu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej12. Pod-
stawowa funkcja podatków związana jest z gromadzeniem środków niezbędnych do 
realizacji zadań publicznych i określana jest mianem fiskalnej. W zależności od stopnia 
fiskalizmu podatkowego można wyodrębnić dwa sposoby podejścia państwa13 do spraw 
społeczno-gospodarczych. Neoliberalna tendencja odrzuca redystrybucyjną oraz stymu-
lacyjną funkcję podatków, ogranicza potrzeby zaangażowania socjalnego i gospodarcze-
go państwa, a tym samym sprzyja minimalizowaniu podatków. Druga tendencja – soli-
darystyczno-interwencyjna przyznaje dużą rolę redystrybucji dochodów, a tym samym 
uzasadnia wysokie wpływy podatkowe.

Analizując podstawy tworzenia i rozbudowy systemów podatkowych, przejść moż-
na od poglądów najbardziej liberalnych co do zakresu i funkcji podatków, reprezentowa-
nych między innymi przez Adama Smitha, Davida Ricardo, Franciszka Skarbka, do 
poglądów Adolpha Wagnera głoszącego słuszność uwzględniania interesu publicznego, 

11 S. Owsiak stwierdza: Niewątpliwie rozwój budżetu państwa dokonywał się w rezultacie rozwoju 
funkcji państwa, cyt. za tamże, s. 94.

12 Zob. Ordynacja podatkowa art. 6, cyt. za: E. Malinowska, W. Misiąg, Finanse publiczne w Pol-
sce. Przewodnik 2002, Gdańsk 2002, s. 93. Podobne definicje podatku spotkać można w literaturze 
niemieckojęzycznej. Zob. P. Hohenemser, Grundwissen Wirtschaft, München 1993, s. 288.

13 Zob. W. Grzywacz, Polityka społeczno-gospodarcza. Istota i założenia metodyczne, Szczecin 
2003, s. 381–382.
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a tym samym posługiwania się podatkami w oddziaływaniu państwa na gospodarkę14. 
Cechą podatków jest to, że ich nadmierność może doprowadzić do odwrotnych efektów, 
zgodnie z krzywą Laffera15 (rysunek 1). Dlatego opodatkowanie obywateli powinno po-
zostawać indywidualną sprawą każdego państwa. Wynika to przede wszystkim z wielu 
specyficznych uwarunkowań poszczególnych społeczeństw. Nie ma uniwersalnych wy-
tycznych na określenie, jaką część wypracowanych dochodów obywatele powinni i by-
liby skłonni oddać państwu do dyspozycji, a ile państwo powinno i do osiągnięcia, ja-
kich celów i zadań rozdzielić bez ujemnych konsekwencji dla prawidłowego 
funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki. Należy uwzględniać zawodność rynku 
(market failures), a także pamiętać o zawodności państwa (government failures)16.

Rys. 1.  Krzywa Laffera

0   100% 

Wp ywy podatkowe 

Stopa podatkowa 

Źródło:  J. Altmann, Wirtschaftspolitik, Stuttgart–Jena 1992, s. 210.

Problemy z gromadzeniem środków finansowych przez państwo pojawiają się 
w momencie nakładania i poboru podatków. Dla społeczeństwa kosztem gromadzenia 
przez państwo dochodów jest sama konieczność płacenia podatków, czyli oddawania do 
jego dyspozycji części wypracowanych przez siebie dochodów. Problemem wydaje się 
opracowanie skutecznego systemu podatkowego, czyli po pierwsze takiego, który nie 
zakłóca ekonomicznego funkcjonowania podmiotów rynkowych, a po drugie takiego, 
który egzekwuje skutecznie ich pobór17. 

14 Zob. tamże, s. 330–334.
15 Przedstawia ona zależność pomiędzy wysokością stopy podatkowej a wielkością wpływów z po-

datków. Wartość stopy poniżej wartości optymalnej daje stale rosnące dochody do budżetu. Podwyż-
ka stopy podatkowej powyżej tego poziomu może prowadzić do spadku wpływów z podatków. Zob. 
J.E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego..., s. 846.

16 W. Grzywacz, Polityka społeczno-gospodarcza..., s. 316.
17 Istotne wydaje się tutaj zwrócenie uwagi na zagadnienie efektywności państwa i sektora pub-

licznego. Zgodnie z tym, co podkreśla Bank Światowy efektywne państwo działa na podstawie zro-
zumiałych i przejrzystych reguł, lecz jednocześnie potrafi szybko wykorzystać nadarzające się okazje 
oraz zmienić kurs, gdy wymagają tego okoliczności, cyt. za A. Wojtyna, Nowe kierunki badań nad 
ekonomiczną rolą państwa, „Ekonomista” 2001, nr 1, s. 22.
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Wydatki budżetowe i główne problemy związane z ich realizacją

Drugą stroną budżetu państwa są wydatki. Związane są one przede wszystkim z za-
kresem i intensywnością wypełniania przez państwo określonych funkcji oraz przyję-
tych w ich ramach celów społeczno-gospodarczych. Wydatkowanie środków publicz-
nych powinno ściśle z nimi korespondować. Rosnące potrzeby (coraz więcej dóbr pub-
licznych) oraz roszczeniowość społeczeństwa wobec państwa, a także skłonności do 
rozbudowy aparatu administracyjnego władzy mogą implikować inne tendencje. Hanna 
Sochacka-Krysiak stwierdza: Wydatki budżetowe kształtowane są w większości na pod-
stawie norm objętych innymi gałęziami prawa (prawo cywilne, prawo pracy, prawo 
o ubezpieczeniach społecznych), co sprawia, że wiele uprawnień ze strony adresatów 
wydatków budżetowych ma charakter niejako „zewnętrzny” w stosunku do budżetu, 
a zobowiązania budżetowe regulowane przepisami wykraczającymi poza granice prawa 
finansowego są w pewnym sensie „wymuszane” na budżecie (np. przez przepisy regulu-
jące zasady przyznawania świadczeń socjalnych, stypendiów, wynagrodzeń itp.)18. 
Skutkiem takich rozwiązań jest między innymi wyodrębnienie w strukturze wydatków 
kategorii  tak zwanych wydatków sztywnych.

Głównym problemem związanym z wydatkami budżetu państwa jest ich stały 
wzrost, co wymusza konieczność ich racjonalnego podziału. Jak zauważa Andrzej Ko-
mar: trudności w określeniu granic wydatków mają swoje podłoże metodologiczne. Bra-
kuje bowiem rozwiniętej teorii wydatków publicznych na wzór teorii podatków19. Głów-
nymi działaniami podejmowanymi w celu zapobiegania przerostowi wydatków powinna 
być permanentna racjonalizacja, w tym ograniczanie wydatków publicznych. Problem 
pojawia się jednak w ocenach efektywności wykorzystania środków publicznych. Bra-
kuje przede wszystkim precyzyjnych narzędzi pomiaru20. A. Komar zwraca także uwa-
gę na brak w polskim ustawodawstwie regulacji dotyczących kształtowania wydatków 
budżetowych21. 

Dylematem działań państwa w odniesieniu do rozbudowy budżetu państwa jest za-
sadność zwiększania wydatków w zestawieniu z alternatywą: koniecznością powiększa-
nia deficytu budżetowego (długu publicznego) albo koniecznością podnoszenia obciążeń 
podatkowych. Pierwsze rozwiązanie prowadzi do niestabilności finansów publicznych, 
drugie do ryzyka utraty wpływów, zgodnie z krzywą Laffera.

18 H. Sochacka-Krysiak, Redystrybucja budżetowa w świetle analizy porównawczej wydatków 
publicznych, Warszawa 1990, s. 6.

19 A. Komar, Finanse publiczne w gospodarce rynkowej, Bydgoszcz 1996, s. 258.
20 Zob. W. Ziółkowska, Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie, Poznań 2002, s. 152.
21 Zob. A. Komar, Finanse publiczne..., s. 258.



    Agnieszka Kwarcińska
Budżet państwa jako obraz jego aktywności

117

L
ib

e
r

a
li

z
a

c
ja

Przykładowe rozmiary budżetów

Dla zobrazowania różnic w stopniu zaangażowania państwa w życie społeczno-gos-
podarcze przedstawiono w artykule wielkości dochodów i wydatków budżetów wybra-
nych krajów.

Tabela 2. Dochody budżetu państwa w relacji do PKB w wybranych krajach w latach 2000–2007 [%]

Kraj 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Średniorocznie

Dania 55,8 55,3 54,8 55,0 56,4 57,7 56,1 55,1 55,8

Estonia 36,2 35,0 36,0 36,4 35,9 35,4 36,6 36,9 36,1

Irlandia 36,3 34,3 33,2 33,9 35,3 35,5 37,2 36,7 35,3

Niemcy 46,4 44,7 44,4 44,5 43,3 43,5 43,8 43,9 44,3

Polska 38,1 38,6 39,2 38,4 36,9 39,0 40,0 40,4 38,8

Szwecja 59,3 57,2 55,3 55,8 56,1 57,2 56,5 56,0 56,7

Wielka Brytania 41,2 41,5 39,9 39,5 39,2 40,7 41,4 40,9 40,5

Źródło:  European Economic Statistics, Eurostat European Commission, Luxembourg 2008, s. 173.

Tabela 3. Wydatki budżetu państwa w relacji do PKB w wybranych krajach w latach 2000–2007 [%]

Kraj 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Średniorocznie

Dania 53,6 54,2 54,6 55,1 54,6 52,7 51,2 50,6 53,3

Estonia 36,5 35,1 35,6 34,6 34,1 33,5 33,0 33,7 34,5

Irlandia 31,5 33,3 33,6 33,4 33,9 33,8 34,2 36,4 33,8

Niemcy 45,1 47,6 48,1 48,5 47,1 46,9 45,4 43,9 46,6

Polska 41,1 43,8 44,2 44,6 42,6 43,3 43,8 42,4 43,2

Szwecja 55,6 55,5 56,7 57,0 55,6 55,2 54,3 52,6 55,3

Wielka Brytania 39,8 40,8 41,8 42,9 42,6 44,0 43,9 43,7 42,4

Źródło:  European Economic Statistics, Eurostat European Commission, Luxembourg 2008, s. 169.

Na podstawie analizy danych przedstawionych w tabelach 2 i 3 zauważyć można 
przede wszystkim, że państwa w bardzo różnym stopniu wykazują aktywność w życiu 
społeczno-gospodarczym swoich obywateli. Wskazać można kraje, w których jedynie 
około 30 proc. dochodów trafia do budżetu państwa, oraz takie, w których ponad 50 proc. 
podlega rozdziałowi przez budżet państwa. Stwierdzić można, że nie istnieje uniwersal-
ne określenie wielkości budżetu państwa. Jest ona uwarunkowana wieloma czynnikami 
charakterystycznymi dla poszczególnych państw. Można by jedynie pokusić się o utwo-
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rzenie grup państw o porównywalnych wielkościach budżetów, a co za tym idzie – zbli-
żonym zakresie oddziaływania państwa na społeczeństwo i gospodarkę.

Zakończenie

Każde państwo do realizacji swoich zadań musi gromadzić, a następnie rozdyspono-
wać zgodnie z przeznaczeniem określone środki finansowe. Odbywa się to w ramach 
budżetu państwa. Skala przepływów realizowanych przy udziale budżetu państwa 
świadczy o poziomie zaangażowania państwa w mechanizmy funkcjonowania społe-
czeństwa, a tym samym określa stopień jego fiskalizmu. Aktywność państwa przejawia 
się bowiem z jednej strony w przejmowaniu części wypracowywanych przez społeczeń-
stwo i gospodarkę dochodów, a z drugiej – w przekazywaniu środków finansowych na 
określone cele, czy to związane z problemami społecznymi, czy też gospodarczymi. 
Zauważyć zatem można, że im wyższe są dochody budżetu państwa, na które składają 
się głównie podatki, oraz im większe są wydatki budżetowe (istotna jest tutaj także ich 
struktura), tym większa jest skala zaangażowania państwa w życie społeczno-gospodar-
cze. 

W praktyce widoczne są różnice w wielkościach przepływów w ramach budżetu 
państwa poszczególnych krajów, czyli znaczne rozpiętości pomiędzy państwami, jeżeli 
chodzi o średnie w roku dochody i wydatki budżetu państwa w stosunku do PKB – od 
35,3 proc. PKB do 56,7 proc. PKB w przypadku dochodów oraz od 33,8 proc. PKB do 
55,3 proc. PKB w przypadku wydatków. Zależne jest to przede wszystkim od wielu 
specyficznych uwarunkowań oraz założeń przyjętej polityki społeczno-gospodarczej. 
Odrębnym, godnym rozważenia zagadnieniem związanym z aktywnością państwa, po-
zostaje struktura wydatków budżetowych oraz skuteczność działań realizowanych przy 
udziale określonej skali środków publicznych.
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The national budget as the image of the state activity

Every state for the realization of its tasks needs to gather and then to allocate specified financial means. It takes 
place through the national budget. Revenues accumulating and then their spending imply a number of problems. The 
scale of realized flows at the national budget participation shows about the level of the state commitment in mecha-
nisms of functioning of society, hence it defines the degree of its fiscalism. 

Translated by Agnieszka Kwarcińska
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Wprowadzenie

Liberalizacja jest procesem ustanawiania rynku wewnętrznego przez eliminowanie 
niepotrzebnych przeszkód i ograniczeń w handlu1. Jest jedną z czterech kwestii definio-
wanych w strategii lizbońskiej (pozostałe to: innowacyjność, przedsiębiorczość i spój-
ność społeczna), która dotyczy rynków telekomunikacji, energii, transportu i rynków 
finansowych2. Rynek energii obejmuje podaż i popyt na surowce energetyczne, takie jak 
gaz ziemny, ropę naftową, paliwa stałe (antracyt, węgiel bitumiczny, lignit), paliwo ato-
mowe oraz odnawialne źródła energii. Proces tworzenia otwartych i konkurencyjnych 
rynków energii dotyczy energii elektrycznej i gazu, dla których Unia Europejska opra-
cowała przepisy zawierające się w tak zwanym pakiecie energetycznym. Do pakietu 
należą następujące dyrektywy: 

– dyrektywa elektryczna – dyrektywa 96/92/WE, która została zastąpiona w latach 
późniejszych przez dyrektywę 2003/54/WE,

– dyrektywa gazowa – dyrektywa 98/30/WE, zastąpiona dyrektywą 2003/55/WE. 
Liberalizacja rynku energetycznego rozpoczęła się również w Polsce. W naszym 

kraju implementowano już unijne dyrektywy, wprowadzono wiele zmian w sektorze 

*  Magister inż. Alicja Nerć-Pełka jest zatrudniona na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług 
(Katedra Logistyki) Uniwersytetu Szczecińskiego. E-mail: alicja.nerc-pelka@wzieu.pl.

1 I. Kienzler, Leksykon Unii Europejskiej, Warszawa 2003, s. 155.
2 Strategia lizbońska – droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Warszawa 2002, s. 7.
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energetycznym, a także planuje się wprowadzić kolejne, co zapowiedziano w dokumen-
cie Polityka energetyczna Polski do 2025 r.

Rynek gazu ziemnego ma specyficzny charakter. Państwa od zawsze uważały go za 
strategiczny i strzegły kontroli nad działającymi na nim monopolami. Gaz ziemny jest 
najbardziej ekologicznym paliwem kopalnym mającym zastosowanie w gospodarce 
państw w wielu dziedzinach życia. Sięgają po niego gospodarstwa domowe, przedsię-
biorstwa należące do różnego rodzaju przemysłu: hutniczego, chemicznego, motoryza-
cyjnego, ceramicznego i materiałów budowlanych oraz coraz częściej wykorzystywany 
jest w przemyśle energetycznym do procesu kogeneracji. Używany jest także w rolni-
ctwie i w handlu. Gaz jest zasobem wyczerpywalnym, charakteryzującym się ograni-
czoną dostępnością złóż, przez co – w przypadku państw Unii Europejskiej – musi być 
w większości importowany. Gaz jest surowcem niezbędnym dla gospodarek całego 
świata, w tym także dla państw Unii Europejskiej. Liberalizacja rynku gazu ma pomóc 
w racjonalnym użytkowaniu zasobów tego surowca, przy jednoczesnej ochronie konsu-
mentów przed zbyt wysokimi cenami za pomocą konkurencji i odpowiednich regulacji.

Polityka energetyczna Unii Europejskiej

Europejski rynek energetyczny charakteryzują: starzejąca się infrastruktura, uza-
leżnienie od importu surowców energetycznych, brak konkurencyjności wewnętrznych 
źródeł energii, skoncentrowanie rezerw surowców w kilku krajach, wzrost globalnego 
zapotrzebowania na energię, wzrost cen ropy i gazu oraz cen energii elektrycznej, nie-
wykształcenie się w pełni konkurencyjnych wewnętrznych rynków energii, potrzeba 
utworzenia ram prawnych i regulacyjnych w Unii Europejskiej oraz budowy transeuro-
pejskich sieci energetycznych. Rynku energetycznego dotyczy także problem ocieplenia 
klimatu spowodowany emisją gazów cieplarnianych. Wobec takiej sytuacji w sektorze 
energetycznym Unia Europejska podjęła kroki mające zapewnić na europejskim rynku 
energetycznym równowagę (rozwój konkurencyjnych źródeł energii odnawialnej, ogra-
niczenie popytu na energię w Europie, kierowanie ogólnoświatowymi staraniami w celu 
powstrzymania zmian klimatycznych), konkurencyjność (otwarcie rynku energii, łago-
dzenie wpływu wzrostu międzynarodowych cen energii na gospodarkę Unii Europej-
skiej, rozwój technologii energetycznych) oraz bezpieczeństwo (zmniejszenie popytu 
w celu ograniczenia importu energii spoza Unii Europejskiej, zróżnicowanie form ener-
gii przez wzrost wykorzystania konkurencyjnej energii własnej oraz odnawialnej, zróż-
nicowanie źródeł i sposobów dostaw energii, stworzenie ram zachęcających do inwesty-
cji, przygotowanie do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, poprawa warunków 
dla przedsiębiorstw europejskich starających się o dostęp do zasobów ogólnoświato-
wych, dostęp wszystkich przedsiębiorstw i obywateli do energii). Rozwój polityki ener-
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getycznej opierać się ma przede wszystkim na konkurencyjności i wewnętrznym rynku 
energii, zróżnicowaniu form energii, solidarności zapobiegającej powstawaniu kryzy-
sów dostaw energii, zrównoważonym rozwoju, innowacjach i technologiach, polityce 
zewnętrznej3.

Unia Europejska podjęła działania w kierunku liberalizacji rynku gazu przede 
wszystkim ze względu na zaostrzanie się konkurencji w przemysłach energochłonnych 
oraz znacznie wyższe ceny gazu ziemnego na terenie Unii Europejskiej niż w Stanach 
Zjednoczonych i Kanadzie4. Liberalizacja ma na celu obniżenie cen surowców oraz 
kosztów własnych przedsiębiorstw z sektora energetycznego. Sektory te podlegają nie 
tylko liberalizacji, ale i globalizacji. W zielonej księdze wskazano zmiany, jakie zacho-
dzą w wyniku tych procesów w wewnętrznych rynkach gazowych: powstanie nowych 
podmiotów na rynku – aktorów, nowego strategicznego kontekstu dla działalności, roz-
wój technologii i pojawienie się nowych rynków (rysunek 1). 

Rys. 1. Zmiany w sektorze energetycznym

Nowi 
aktorzy

Innowacyjne 
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Nowy
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Źródło:  Green Paper – towards a european strategy for the security of energy supply. Technical document, 
Commision Européenne, s. 20, http://www.cire.pl/UE/dokumenty/Green_paper.pdf.

3 Zielona Księga. Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej 
energii, Bruksela 2006, s. 3–5, http://ec.europa.eu/energy/green-paper-energy/doc/2006_03_08_gp_
document_pl.pdf.

4 Centrum Informacji Europejskiej, Dyrektywa w sprawie liberalizacji rynku gazu ziemnego, 
„Rurociągi. Polish Pipeline Journal” 2002, nr 3–4, http://www.rurociagi.com/spis_art/2002_3-4/dy-
rektywa.html.
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W roku 2005 podpisany został przez Unię Europejską i kraje sąsiedzkie traktat 
o wspólnocie energetycznej, który zakłada budowę paneuropejskiego rynku energii 
i przeniesienie zasad konkurencji, liberalizacji i ochrony środowiska do krajów sąsied-
nich5.

Dyrektywy liberalizacji rynku gazowego

Liberalizacja rynku gazu rozpoczęła się od przyjęcia dyrektywy 98/30/WE. Zało-
żono w niej stworzenie konkurencyjnego, wewnętrznego rynku gazowego w Unii Euro-
pejskiej i stopniowe jego otwarcie w dziesięcioletnim okresie. Uwzględniono zasady 
dotyczące organizacji sektora, uzyskania zezwoleń na transport, składowanie i skrapla-
nie gazu ziemnego oraz dystrybucję i dostawy gazu, rozdziału księgowości i jej przej-
rzystość w przedsiębiorstwach oraz zasady dostępu do sieci6. Nie sprecyzowano jednak 
dostatecznie takich zagadnień, jak taryfy i opłaty za dostęp do sieci z tytułu przygra-
nicznych dostaw gazu ziemnego, dostęp do podziemnych magazynów gazu oraz do ga-
zociągów złożonych i ekspedycyjnych, kontrakty typu „bierz i płać” (take-or-pay) już 
zawarte i przyszłościowe, współpraca operatorów systemów gazowniczych, problemy 
z przepustowością, harmonizacja przepisów technicznych i bezpieczeństwa oraz norm 
technicznych, postanowienia dotyczące zapewnienia dostaw surowca, tak zwane rynki 
gazowe wschodzące, krajowe i regionalne, nie zdefiniowano „podstawowych warunków 
handlowych” za dostęp w każdym kraju członkowskim7. 

Podstawę do liberalizacji rynku stanowi przedstawiona w dyrektywie 98/30/
WE zasada TPA (Third Party Access). Polega ona na negocjowanym lub regulowa-
nym dostępie do infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej strony trzeciej, czyli 
dostępie nowych podmiotów – dystrybutorów do odbiorców. Dostęp negocjowany 
to zawarcie umowy bezpośredniej przez producenta lub importera z odbiorcą, a na-
stępnie negocjacja warunków przesyłania gazu (lub energii elektrycznej) przez ope-
ratora, natomiast dostęp regulowany polega na wyznaczeniu przez państwo pod-
miotu mającego wyłączność na zakup energii od producentów oraz importerów 
i dostarczanie jej odbiorcom8. 

W dyrektywie 98/30/WE założono otwarcie rynku w trzech etapach9: do 10 sierpnia 
2000 roku w wymiarze 20 proc. całkowitego zużycia gazu, w wyniku objęcia nim 

5 Traktat o wspólnocie energetycznej, DzU 2006, L 198, s. 18–37, http://eur-lex.europa.eu/.
6 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 98/30/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. dotycząca 

wspólnych zasad w odniesieniu do rynku wewnętrznego gazu ziemnego, DzU 1998, L 204, s. 1–12, 
http://eur-lex.europa.eu/.

7 Centrum Informacji Europejskiej, Dyrektywa w sprawie...
8 Strategia lizbońska..., s. 88.
9 Strategia lizbońska..., s. 91.
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wszystkich elektrowni opalanych gazem oraz pozostałych odbiorców końcowych zuży-
wających rocznie co najmniej 25 mln m3 gazu; do 10 sierpnia 2003 roku w wymiarze 
28 proc. całkowitego zużycia gazu, przy zużyciu rocznym odbiorców na poziomie 
15 mln m3 i do 10 sierpnia 2008 roku w wymiarze 33 proc. całkowitego zużycia gazu, 
przy zużyciu rocznym odbiorców co najmniej 5 mln m3.

Dyrektywa 98/30/WE została zastąpiona w 2004 roku przez dyrektywą 2003/55/
WE, która obecnie obowiązuje. Zapisy poszerzono o regulacje obejmujące biogaz, gaz 
z biomasy oraz inne rodzaje gazów, o ile ich wprowadzenie do systemu gazowego 
i transport siecią przeznaczoną dla gazu ziemnego są technicznie wykonalne i bezpiecz-
ne. W dyrektywie zwrócono uwagę na główne przeszkody w dochodzeniu do w pełni 
funkcjonującego i konkurencyjnego rynku wewnętrznego, jak: kwestie dostępu do sieci, 
dostępu do magazynowania, polityka taryfowa, współdziałanie systemów i różny sto-
pień otwarcia rynku w poszczególnych państwach członkowskich. Dostęp do sieci ope-
ratorów systemu przesyłowego i dystrybucyjnego powinien być pozbawiony dyskrymi-
nacji, przejrzysty i uczciwie wyceniony, tak aby zapewniał wolną konkurencję. Państwa 
członkowskie powinny zapewniać jednolite warunki i taki sam stopień uprawnień dla 
krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw gazowniczych, a urzędy regulacji w pań-
stwach członkowskich powinny mieć takie same minimalne zakresy kompetencji, obej-
mujące ustalanie albo zatwierdzanie taryf lub metodologii kalkulacji taryf. Skuteczny 
dostęp do rynku zapewnić ma także odpowiedni mechanizm bilansowania odzwiercied-
lający koszty. Odbiorcy gazu powinni mieć możliwość swobodnego wyboru dostawcy. 
W dyrektywie przewidziano stopniowe otwieranie rynków na pełną konkurencję i li-
kwidację różnic między państwami członkowskimi. Bezpieczeństwo dostaw ma zapew-
niać monitoring dostaw i zapotrzebowania, a ciągłość dostaw gazu – budowa oraz kon-
serwacja i remonty koniecznej infrastruktury sieciowej wraz z przepustowością 
połączeń10. 

Implementacja dyrektyw gazowych w państwach Unii Europejskiej 
i urynkowienie sektora gazowego w Polsce

Po wprowadzeniu dyrektywy 98/30/WE niewiele państw Unii Europejskiej działało 
zgodnie z wyznaczonym w niej harmonogramem otwarcia rynku. Po pewnym czasie 
pojawiły się dysproporcje w tempie liberalizacji. Zaobserwować można było wiele nie-
doskonałości wynikających z liberalizacji: nierównomierne otwarcie poszczególnych 
rynków krajowych, bariery rozwoju konkurencji, znaczna siła rynkowa wytwórców 

10 Dyrektywa 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącą 
wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 98/30/WE, DzU 2003, 
L 176, s. 57–78, http://eur-lex.europa.eu/.
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energii, niedostateczne zdolności przesyłowe oraz nieefektywne rozwiązania, ryzyko 
związane z regulacjami dotyczącymi fizycznego zbilansowania pozycji i zastosowania 
rozwiązań organizacyjnych11. W roku 2000 otwarcie rynku osiągnęło 79 proc. Wielka 
Brytania, Hiszpania, Austria, Włochy i Niemcy w pełni otworzyły swoje rynki na kon-
kurencję, co spowodowało zakłócenia w niej. Problemem była też  tak zwana papierowa 
liberalizacja, czyli narzucanie obciążeń na odbiorców przy niezmienionym rynku – od-
biorcy mają swobodę w wyborze dostawcy, jednak uniemożliwiają go wysokie taryfy 
przesyłowe i inne bariery dostępu. 

Unia Europejska wprowadziła nową dyrektywę 2003/55/WE, a w niej zmiany iloś-
ciowe (stopniowe przyznawanie wszystkim odbiorcom prawa swobodnego wyboru do-
stawcy gazu aż do 2007 roku, kiedy miało nastąpić pełne otwarcie rynku) oraz jakościo-
we (usprawnienie funkcjonowania rynku i poprawy efektywności regulacji, w tym 
unbundling, kwestie dostępu do sieci i problem regulatora). Jej zapisy przyspieszyły ot-
warcie rynku, wprowadziły obowiązek ustanowienia regulatora rynku, uregulowano 
także świadczenie usług o charakterze publicznym i nakazano wydzielenie operatorów 
sieciowych12. Pełne otwarcie rynku w Unii Europejskiej wymaga zmian w sześciu ob-
szarach polityki gazowej: 1) regulacji cen gazu dla odbiorców końcowych, 2) rozdziele-
nia działalności przesyłowej i magazynowej od wydobywczej i handlowej, 3) wprowa-
dzenia zasady TPA – dostępu stron trzecich, 4) wyceny dostępu trzecich stron do sieci 
i magazynów, 5) wzmocnienia własności sieci przesyłowych i dystrybucyjnych oraz 
6) możliwości swobodnego wyboru przez odbiorców dostawcy gazu (opracowanie Co-
penhagen Economics badania 1990–2003)13.

Dyrektoriat Generalnego Transportu i Energii Komisji Europejskiej ocenia stopień 
otwarcia rynku gazowego (powiązany z dostępem stron trzecich – otwarcie na konkuren-
cję) średnio dla całej Unii Europejskiej na 80,5% w 2008 roku. Przedstawia też założony 
stopień otwarcia rynków przez państwa członkowskie w latach 2000 i 2008 (tabela 1).

Polska, dostosowując się do wymogów Unii Europejskiej odnośnie do liberalizacji 
rynku energetycznego, musiała określić strategię rozwoju polskiej energetyki, wypraco-
wać i implementować pakiety restrukturyzacyjne dla poszczególnych podsektorów, 
odejść od wspierania finansowego przedsiębiorstw, zmienić rolę władz publicznych, 
własność i struktury organizacyjne przedsiębiorstw oraz ulepszyć infrastrukturę prze-
syłową14. Liberalizacja i otwarcie systemu przesyłowego gazu w Polsce wymaga znacz-

11 D. Michalski, Regulacja rynku energii w UE, „Wspólnoty Europejskie” 2004, nr 1, s. 39.
12 K. Bolesta, Nowe dyrektywa gazowa – implikacje dla Polski, „Wspólnoty Europejskie” 2006, 

nr 7/8, s. 39–45.
13 W. Potocki, Strategia liberalizacji rynku gazu ziemnego, „Miesięcznik CEO”, luty 2007, http://

www.idg.pl/artykuly/54356.html.
14 Polska w Unii Europejskiej. Uwarunkowania i możliwości po 2004 roku, red. G. Wojtkowska-

-Łodej, Warszawa 2004, s. 281.
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Tabela 1. Stopień otwarcia rynku gazowego [% ogólnego zapotrzebowania krajowego na gaz ziemny]

Kraj 2000 r. 2008 r. Kraj 2000 r. 2008 r.

Austria 100 100 Irlandia 75 81

Belgia 47 66 Luksemburg 43,4 80

Dania 61,6 65 Niemcy 100 100

Finlandia 90 90 Portugalia 0 33

Francja 20 33 Szwecja 47 59

Grecja 0 33 Wielka Brytania 100 100

Hiszpania 62 100 Włochy 36 44

Holandia 46 100

Źródło:  Implementacja dyrektywy gazowej, Centrum Informacji Europejskiej, 2004, http://www.rcie.lodz.pl/info/ 
dokumenty/03_przewodnik/14_energia/energia304%20-%20Implementacja%20dyrektywy%20gazowej.pdf.

nej modernizacji i rozbudowy takich elementów, jak stacje redukcyjno-pomiarowe, dys-
pozycje krajowe i okręgowe, instalacje urządzeń do kontroli jakości gazu w trybie 
on-line, oprogramowania do sporządzania dziennego bilansu gazu, a także przygotowa-
nia do ewentualnego wprowadzenia koncepcji punktów wejścia i wyjścia, domknięcia 
głównego przesyłowego pierścienia gazowego, w celu umożliwienia pracy rewersyjnej 
systemu, połączenia systemu przesyłowego PGNiG SA z siecią europejską15. 

Jeszcze zanim Polska stała się członkiem Unii Europejskiej zaczęła dostosowywać 
swoje prawo do jej wymagań. W roku 1997 weszło w życie prawo energetyczne, powo-
łano także Urząd Regulacji Energetyki. Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej doty-
czących demonopolizacji i urynkowienia sektorów energetycznych na zasadzie unbun-
dlingu16 poddano restrukturyzacji przedsiębiorstwo państwowe PGNiG SA (w 2003 
roku wydzielono sześć spółek dystrybucyjnych w  stu procentach zależnych od PGNiG 
SA – spółki-matki), w 2004 roku przyjęto Program restrukturyzacji i prywatyzacji 
PGNiG SA i wprowadzono zasadę TPA opartą na dostępie regulowanym (prawnie wy-
dzielono operatora systemu przesyłowego – PGNiG-Przesył Sp. z o.o.17). W roku 2005 
przyjęty został przez Radę Ministrów dokument Polityka energetyczna Polski do 2025 r., 
w którym za cele przyjęto bezpieczeństwo energetyczne kraju, wzrost konkurencyjności 
gospodarki i jej efektywności energetycznej oraz ochronę środowiska przed negatywny-
mi skutkami działalności energetycznej związanej z wytwarzaniem, przesyłaniem i dys-

15 R. Dudziński, Perspektywy rozwoju polskiego przemysłu gazowniczego w rozszerzonej Unii 
Euro pejskiej, „Nafta-Gaz” 2003, nr 6, s. 287.

16 Oddzielenie od siebie produkcji, przesyłu, dystrybucji i dostaw energii. A. Dobroczyńska, Ener-
getyka unijna – energetyka polska, w: Polska w Unii Europejskiej, red. J. Marszałek-Kawa, Toruń 
2005, s. 196.

17 http://www.ure.gov.pl. 
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trybucją energii i paliw. Odnośnie do rynku gazu w dokumencie pojawiły się następują-
ce założenia18:

– utrzymanie udziału gazu ziemnego pochodzenia krajowego w wolumenie gazu 
zużywanego w Polsce przez zintensyfikowanie prac badawczych nad udokumen-
towaniem i udostępnieniem do eksploatacji złóż oraz realizację inwestycji zwięk-
szających moce wytwórcze energii elektrycznej i ciepła, wykorzystując rodzime 
zasoby gazu ziemnego;

– opracowanie i wdrożenie zasad funkcjonowania oraz organizacji systemu zapa-
sów i magazynowania gazu ziemnego – rozbudowa podziemnych magazynów 
gazu ziemnego (PMG), wprowadzenie przejrzystych zasad zarządzania zapasami 
i korzystania z usług magazynowania;

– rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy nafto-
wej wraz z połączeniami transgranicznymi oraz tworzenie alternatywnych metod 
i kierunków dostaw importowanych paliw i energii;

– rozbudowa i modernizacja sieci dystrybucyjnych – rozwój infrastruktury dystry-
bucyjnej w obszarach o rosnącym zapotrzebowaniu na gaz ziemny;

– zmiana struktury nośników energii – ograniczenie emisji zanieczyszczeń przewi-
duje się uzyskać między innymi przez zastosowanie sprężonego gazu ziemnego 
oraz gazu LPG w transporcie publicznym oraz gazu ziemnego do wytwarzania 
energii elektrycznej;

– budowa konkurencyjnych rynków paliw i energii, a w segmentach rynku ograni-
czonych działaniem monopoli sieciowych (przesył i dystrybucja energii elek-
trycznej oraz gazu) zapewnienie przejrzystych, równych i niedyskryminacyjnych 
zasad korzystania z usług;

– kształtowanie warunków do powstawania konkurencyjnych podmiotów w sekto-
rze;

– stopniowe zmniejszanie bezpośredniego wpływu organów państwa na funkcjo-
nowanie przedsiębiorstw energetycznych (między innymi w PGNiG SA);

– zapewnienie wkładu polskiej nauki do globalnego rozwoju technologii i ekonomii 
energetycznej, wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i mene-
dżerskich, upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o problemach energetyki;

– współpraca międzynarodowa – między innymi kształtowanie wspólnej polityki 
energetycznej Unii Europejskiej, zacieśnianie międzynarodowej współpracy re-
gionalnej, prowadzenie aktywnej współpracy bilateralnej z krajami sąsiednimi 
na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia oraz zapewnienia dywersy-

18 Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie polityki energe-
tycznej państwa do 2025 r., Monitor Polski z dnia 22 lipca 2005 r.
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fikacji dostaw, promowanie rozbudowy połączeń transgranicznych służących bu-
dowie jednolitego rynku energii elektrycznej i rynku gazu w Unii i państwach 
trzecich, promowanie polskich przedsiębiorstw energetycznych za granicą, 
współpraca z innymi krajami w celu pozyskiwania i wykorzystywania funduszy 
Unii Europejskiej, udział Polski w międzynarodowych organizacjach, uzyskanie 
członkostwa i udział w pracach Międzynarodowej Agencji Energii.

W roku 2007 powstał projekt Polityki energetycznej Polski do 2030 r.

Zakończenie

W konsekwencji liberalizacji rynku energetycznego, zwłaszcza działań prokonku-
rencyjnych, ceny energii elektrycznej w Unii Europejskiej znacznie spadły. Tendencje 
takie wystąpiły także na rynku gazu19. Liberalizacja sprzyjać może nie tylko obniżce 
cen energii, ale i zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego, przyśpieszeniu restruk-
turyzacji gospodarki, przemysłu i samego sektora oraz poprawie jego efektywności. 
Proces ten ma również na celu poprawę systemów prawnego, administracyjnego i eko-
nomicznego, wprowadzenie zasady dostępu stron trzecich do sieci, poprawę warunków 
dla zagranicznych inwestorów, umożliwienie napływu kapitałów oraz nowoczesnych 
technologii energetycznych i ochrony środowiska, a także stworzenie warunków do ko-
rzystania z pomocy innych państw członkowskich oraz uczestniczenia w tworzeniu 
wspólnej polityki energetycznej, lepszy dostęp do informacji w dziedzinie energii, kon-
kurencję między wytwórcami energii, stabilizację systemu energetycznego oraz wzrost 
atrakcyjności rynkowej małych technologii zasilanych odnawialnymi nośnikami ener-
gii. 

Liberalizacja niesie ze sobą nie tylko korzyści, ale i zagrożenia, wśród których wy-
mienić można obawy o utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego państwa, wzrost 
bezrobocia w branży energetycznej spowodowany likwidacją nadwyżek zdolności wy-
twórczych, zwiększenie zapotrzebowania na środki osłonowe (aktywna polityka na ryn-
ku pracy), pojawianie się większej mobilności zawodowej i regionalnej pracowników, 
rosnące niezadowolenie społeczne, wzrost kosztów administracyjnych związanych z le-
gislacją i wdrażaniem przepisów europejskich, obciążenie budżetu państwa oraz osła-
bienie budżetów i możliwości rozwojowych przedsiębiorstw energetycznych wynikające 
z braku finansowania przez państwo20.

19 Strategia lizbońska..., s. 91–92.
20 Polska w Unii Europejskiej. Uwarunkowania i możliwości..., s. 304–305.
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Regulacje dotyczące rynku pracy stanowią obszar ciągłych dyskusji i sporów za-
równo teoretycznych, jak i politycznych. Już od około dwudziestu lat głoszony jest 
w krajach zachodnich postulat koniecznej deregulacji rynku pracy, rozumianej jako 
osłabienie stosowanych regulacji i poszerzenie zakresu swobody w relacjach pomiędzy 
pracodawcą a pracobiorcą. Deregulacja rynku pracy postrzegana jest jako czynnik pod-
noszący możliwości dostosowawcze rynku pracy do coraz szybszych zmian zachodzą-
cych we współczesnych gospodarkach. 

Procesy deregulacyjne na rynku pracy mają już swoją krótką historię, która pokaza-
ła, że możliwości poszczególnych gospodarek w tym zakresie są odmienne. W charak-
terze udanych eksperymentów zwykle podaje się przykłady Wielkiej Brytanii, Holandii, 
Irlandii i Nowej Zelandii1. Powstaje jednak wątpliwość, czy we wszystkich krajach po-
winno się to odbywać na takich samych zasadach i jaką cenę warto za to zapłacić. Formy 
i zakres regulacji rynku pracy są w poszczególnych krajach silnie zróżnicowane. Wyda-
je się, że właściwe w takim wypadku byłoby przyjęcie dla danych warunków systemo-
wych i przy uwzględnieniu ich normalnej dynamiki najbardziej odpowiedniego zakresu 
i stopnia regulacji. Celem artykułu jest wskazanie tych czynników, które powinny zo-

*  Doktor Izabela Ostoj jest zatrudniona na Wydziale Ekonomii (Katedra Ekonomii) Akademii 
Ekonomicznej w Katowicach. E-mail: izos@ekonom.ae.katowice.pl.

1 Por. Z. Wiśniewski, Deregulacja rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, w: Deregulacja pol-
skiego rynku pracy, red. K.W. Frieske, Warszawa 2003, s. 57–61; W. Wojciechowski, Analiza wpływu 
czynników instytucjonalnych na wykorzystanie zasobów pracy, w: Co sprzyja rozwojowi gospodar-
czemu, red. L. Zienkowski, Warszawa 2005, s. 134–150.
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stać uwzględnione przy doborze najbardziej odpowiednich regulacji rynku pracy dla 
danej gospodarki.

W polityce gospodarczej często przywoływane są i wykorzystywane doświadczenia 
innych krajów, które pomyślnie przeprowadziły deregulację rynku pracy. Wiadomo jed-
nak, że te same rozwiązania zastosowane w różnych warunkach ekonomicznych, spo-
łecznych i kulturowych mogą dawać odmienne rezultaty. Wydaje się zatem, że wybiera-
jąc najlepszy system regulacji, należy określić jej źródła, co pozwoli na wyodrębnienie 
wielkości mających wpływ na rodzaj, siłę i zmiany stosowanych regulacji rynku pracy. 
Można do tego celu wykorzystać trzy główne koncepcje wyboru instytucjonalnego od-
noszące się do regulacji rynków w ogóle. Są to: teoria efektywnościowa (sprawnościo-
wa), teoria prawna i teoria siły politycznej2. Nie wyczerpuje to jednak zbioru uwarunko-
wań, które powinny być wzięte pod uwagę przy ocenie regulacji rynku pracy. 
Przyjrzyjmy się najpierw ich podstawowym założeniom.

Teoria efektywnościowa zakłada, że regulacje powinny być dostosowane do panują-
cych warunków tak, by w sposób możliwie efektywny mogły służyć potrzebom danego 
społeczeństwa. Odwołuje się ona do problemu zawodności rynku, z różnych jednak 
punktów widzenia. Jeżeli defekty rynku traktowane są szeroko, obejmują nie tylko sy-
tuacje, w których rynek nie jest efektywny, ale także te, które wynikają z preferencji 
społecznych (podział dochodów i istnienie dóbr społecznie pożądanych i niepożąda-
nych)3, pozostaje ona w ścisłym związku z teorią interesu publicznego zakładającą, że 
regulacje państwa są „dostarczane” w odpowiedzi na społeczne zapotrzebowanie kory-
gowania niesprawności rynku lub stosowania niedozwolonych praktyk4. Zdaniem Geor-
ga J. Stiglera regulacje mają za zadanie ochronę lub niesienie korzyści całemu społe-
czeństwu lub znacznej jego części, a regulacje, które nie przyczyniają się do tego, 
stanowią wypaczenie filozofii regulacji5. Każde społeczeństwo wybiera system społecz-
nej kontroli działalności gospodarczej, który stanowi optymalną kombinację mechani-
zmu rynkowego i regulacji państwa, określających między innymi możliwości rozstrzy-
gania sporów na drodze sądowej, oraz system podatków i subsydiów. Przesłanki 
wynikające z niesprawności mechanizmu rynkowego są traktowane jako najważniejsze 
w wyjaśnianiu przyczyn regulacji ekonomicznej w gospodarce rynkowej, choć podkreś-
lane są jej liczne słabości. Wśród nich Richard A. Posner wskazuje na przykład, że regu-

2 J.C. Botero, S. Djankov, R. La Porta, F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer, The Regulation of Labour, 
World Bank, June 2004, s. 2.

3 J.E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Warszawa 2004, s. 103; N. Acocella, Zasady polity-
ki gospodarczej, Warszawa 2002, s. 110. 

4 R.A. Posner, Theories of Economic Regulation, “The Bell Journal of Economics and Manage-
ment Science” 1974, vol. V. 

5 G.J. Stigler, The Theory of Economic Regulation , “The Bell Journal of Economics and Manage-
ment Science” 1971, vol. II. Autor wyraża w ten sposób jeden z poglądów na temat przyczyn regula-
cji w przemyśle.
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lacje powstają nie tylko w tych obszarach gospodarki, w których występują defekty ryn-
ku, zatem decydują o nich także inne względy. Ponadto instytucje regulacyjne, choć 
powoływane w „słusznym” celu, bywają źle zarządzane i dlatego nie są w stanie wypeł-
nić swojej misji, nie służą więc powiększaniu dobrobytu społecznego. Problem tkwi 
jednak w efektywności instytucji, a nie w słuszności założeń regulacji. Może się bo-
wiem zdarzyć, że są im zlecane zadania niemożliwe do zrealizowania, stąd nie powinno 
dziwić, że nie zawsze wprowadzane regulacje odnoszą oczekiwany skutek.

Zgodnie z teorią prawną podejście do regulacji w konkretnym kraju wynika z jego 
wieloletniej tradycji prawnej, czyli historycznie dominującego w danym kraju systemu 
źródeł prawa, rozumianego jako charakterystyczne formy działalności prawotwórczej 
w systemie prawnym danego państwa i wykształconego w związku z tym systemu 
prawnego. Konieczne jest zatem uwzględnienie kontekstu historycznego. Do wielu kra-
jów świata struktura prawna została przeniesiona z zewnątrz za sprawą kolonizacji, 
a więc z takich krajów, jak Anglia, Francja, Niemcy, Portugalia i Hiszpania. Pewne zna-
czenie miała także kampania napoleońska, a także okres ekspansji Związku Socjali-
stycznych Republik Radzieckich. Prawo pochodzące od kolonizatorów lub okupantów 
należało więc do odmiennych tradycji prawnych. Wiele krajów świata przyjęło ich struk-
turę wbrew woli zamieszkujących je społeczeństw. 

Wpływ tradycji prawnej na regulacje rynku pracy wydaje się bezsporny, choć w za-
sadzie był pomijany we wcześniejszych koncepcjach regulacji. Teoria prawna przyciąga 
uwagę wszystkich pragnących dociec przesłanek ewolucji instytucjonalnej. Mowa tutaj 
o dwóch głównych systemach źródeł prawa: common law (system prawa anglosaskiego) 
i civil law (system prawa kontynentalnego)6. Podział ten wyłonił się w XII wieku i wy-
warł wpływ na kształt prawa w znacznej części świata przez kolonizację i ekspansję 
terytorialną. 

System common law pochodzi z Anglii, gdzie w okresie średniowiecza nastąpiła 
jego instytucjonalizacja. Wpływ prawa rzymskiego na ten system był jedynie pośredni. 
Wypracował on własną tradycję, instytucje i zasady. Wyróżniającą go cechą jest wysoka 
pozycja precedensu wśród źródeł prawa i relatywnie mała rola kodeksów. Charaktery-
styczne są także niezależność sądów, znaczny zakres ich swobody decyzyjnej – nie kie-
rują się one sztywno zapisami kodeksowymi, duże znaczenie decyzji przysięgłych (tak 
zwany znaczący udział czynnika ludzkiego). W tym systemie indywidualne wyroki są-
dów w konkretnych sprawach mogą stawać się ogólnymi normami na przyszłość, w ten 
sposób tworzy się prawo. Prymat ustawodawczy, w postaci norm konstytucyjnych, obo-

6 J.C. Botero, S. Djankov, R. La Porta, F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer, The Regulation of Labour..., 
s. 2 oraz L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 1997, s. 63.



Współczesne Problemy Ekonomiczne
nr 1 (2009)

134

L
ib

e
r

a
li

z
a

c
ja

wiązuje natomiast w określaniu dopuszczalnego stanowienia prawa przez sędziów7. 
Z terenu Anglii system common law został przeniesiony do Irlandii, Stanów Zjednoczo-
nych, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Indii, Izraela, Pakistanu i innych krajów Azji 
Południowo-Wschodniej, Afryki Wschodniej i na Karaiby8. 

System civil law wywodzi się z prawa rzymskiego i rozwinął się w Europie Zachod-
niej w okresie średniowiecza. Został włączony w XIX wieku do kodeksów cywilnych 
we Francji i Niemczech. Prawo to cechuje się słabą niezależnością sędziów, mniejszą 
rolą przysięgłych oraz precedensów (występują one co prawda, jednak nie są formalnie 
wiążące), natomiast decydujące znaczenie mają zapisy kodeksowe. W tym systemie 
prawnym rola czynnika ludzkiego jest znacznie mniejsza (ławnicy biorą zwykle udział 
w sprawach rodzinnych i pracowniczych). Przez wpływy Napoleona francuski system 
civil law (tak zwany odłam romański) przeszedł do innych krajów europejskich, w tym 
do Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Belgii i Holandii, a następnie do Afryki Północnej 
i Zachodniej, całej Ameryki Łacińskiej oraz części Azji. Kodeks niemiecki bywa trak-
towany jako tak zwany odłam germański civil law, w którym do źródeł prawa zalicza się 
także prawo zwyczajowe, jego rola jest jednak podrzędna. W tej wersji został on przyję-
ty w Europie Zachodniej będącej pod wpływami germańskimi. Został także przeniesio-
ny do Japonii, a stamtąd do Korei i Tajwanu. W Szwecji natomiast, Norwegii, Danii 
i Finlandii rozwinęła się miejscowa tradycja prawna w kulturze civil law, zwana skan-
dynawską lub nordycką (tak zwana podkultura skandynawska)9. Ponadto wymieniany 
jest system prawa socjalistycznego narzucony krajom, które znalazły się w przeszłości 
pod wpływami ZSRR. Kraje postsocjalistyczne, które przeszły transformację systemo-
wą, zaliczane są obecnie do grupy krajów stosujących normy typowe dla civil law10.

W myśl teorii prawnej kraje posiadające odmienną tradycję prawną wykształciły 
różnorodne instytucjonalne formy społecznego oddziaływania na podmioty gospodar-
cze, a w związku z tym wykształciły różne strategie radzenia sobie z defektami rynku. 
Z jednej strony ukształtowały się rozwiązania oparte na zaufaniu pomiędzy stronami 
umowy oraz dochodzeniu prywatnych roszczeń na drodze sądowej, z drugiej – pojawiły 
się instrumenty ingerencji państwa w mechanizm rynkowy. Zatem historyczne źródła 
prawa krajowego kształtują sposób regulowania rynków, w tym i rynku pracy. W kra-
jach, w których przyjęto common law większą rolę odgrywa mechanizm rynkowy i  wo-

7 J.C. Botero, S. Djankov, R. La Porta, F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer, The Regulation of Labour..., 
s. 3.

8 Por. tamże oraz  P. Gregory, R. Stuart, Comparing Economic Systems in the Twenty-First Cen-
tury, Boston–New York 2004, s. 209.

9 Wskazany podział stosują J.C. Botero i in. W niektórych opracowaniach zarówno Niemcy, Au-
stria, Szwajcaria, jak i kraje skandynawskie są włączone do jednolitej grupy krajów stosujących sy-
stem civil law. Por. P. Gregory, R. Stuart, Comparing Economic Systems..., s. 209.

10 G. Betcherman, Employment Regulation. Rules for Hiring and Termination, “Employment Poli-
cy Primer”, World Bank 2002, no. 1, s. 8.
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boda zawierania umów. W krajach, w których przyjął się system civil law oraz prawo 
socjalistyczne, istotne miejsce zajmują regulacje i własność państwowa. Można nawet 
spotkać się z opinią, że prawo stanowione zastępuje instytucje demokracji społecznej11. 
Podkreśla się, że w krajach, w których zrodziły się odmienne tradycje prawne, konkret-
ne regulacje były ustanawiane ze względów efektywnościowych, a różnica dotyczyła 
zakresu i sposobu regulowania. Do większości krajów świata zostały one jednak prze-
niesione z zewnątrz.

Regulacje wynikające z teorii prawnej mogą pozostawać w zgodzie z kryterium 
efektywności, jeżeli zostaną określone koszty wdrożenia i przestrzegania prawa. W kra-
jach, które nie wykształciły własnej tradycji prawnej, ale przejęły ją od agresorów, cała 
podstawa prawna, instytucje powołane w celu kontroli oraz skłonność do przestrzegania 
prawa zostały ukształtowane przez tę tradycję. Jeżeli współcześnie podejmowane są ini-
cjatywy uregulowania kwestii, które wcześniej nie były uregulowane, stosowane roz-
wiązania zostają dopasowane do już funkcjonujących, czyli pozostają w duchu tej samej 
tradycji. Może się zdarzać, że zapożyczone zostają rozwiązania sprawdzone już w in-
nych krajach o tej samej tradycji prawnej, nawet jeżeli nie jest to zamierzone. Często 
koszty wprowadzenia takich rozwiązań są niższe od kosztów ich tworzenia od podstaw. 
Adaptacja rozwiązań może się okazać wyjściem lepszym i bardziej efektywnym. Do-
chodzi w ten sposób do przyjęcia analogicznych rozwiązań w obrębie danej tradycji 
prawnej, która w ten sposób ulega utrwaleniu. 

Współcześnie można zauważyć tendencję do upodabniania się obydwu systemów 
prawnych, w ten sposób, że orzecznictwo najwyższych sądów w systemie civil law za-
czyna wywierać coraz większy wpływ na orzecznictwo sądów niższej instancji, nato-
miast w systemie common law wzrasta rola prawa stanowionego, zwłaszcza w prawie 
administracyjnym, finansowym i karnym12.

W myśl teorii siły politycznej regulacje są kształtowane przez grupy posiadające 
w danym okresie odpowiednią siłę polityczną i dzięki temu mogą wpływać na skalę 
i kierunki wydatkowania środków budżetu państwa. Zwycięzcy wyborów i utworzone 
przez nich grupy interesu osiągają korzyści kosztem przegranych. Głównym ogranicze-
niem są tutaj możliwości budżetowe i zasady narzucone przez rząd. Według Stiglera to 
właśnie polityka dostarcza kolejnego (oprócz interesu publicznego) wyjaśnienia regula-
cji ekonomicznych, jest bowiem nieuchwytnym, ciągłym i nieprzewidywalnym proce-
sem zmian układu sił o różnym charakterze, obejmującym zarówno posunięcia o niekwe-
stionowanych walorach moralnych, jak i najbardziej pospolite przekupstwa13. 

11 J.C. Botero, S. Djankov, R. La Porta, F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer, The Regulation of Labour..., 
s. 7–8 oraz L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa..., s. 66–67.

12 L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa..., s. 82.
13 G.J. Stigler, Ekonomia sektora publicznego... 
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Co do znaczenia i potwierdzania się w praktyce każdej z tych koncepcji regulacji 
zdania są podzielone. W różnych krajach i w różnych okresach można doszukiwać się 
argumentów potwierdzających przewagę poszczególnych koncepcji, spór dotyczy 
zwłaszcza teorii prawnej i teorii siły politycznej14. Słabości teorii efektywnościowej wy-
nikają natomiast, jak już wcześniej wskazywano, głównie z ograniczeń realizacyjnych. 

Wymienione koncepcje teoretyczne można odnieść do regulacji stosowanych na 
krajowych rynkach pracy. Ich konieczność (przynajmniej o minimalnym zakresie) jest 
uzasadniona defektami rynku pracy prowadzącymi do nieefektywności alokacji realizo-
wanej wyłącznie na zasadach rynkowych oraz kryteriami uwzględniającymi zasady 
sprawiedliwości podziału i preferencje społeczne15. Najczęściej konieczna jest ochrona 
podażowej strony rynku pracy. Regulacje rynku pracy ukierunkowane na ochronę pra-
cowników można podzielić na cztery grupy: 1) zakazujące dyskryminacji na rynku pra-
cy i nadające pracownikom podstawowe prawa, takie jak płaca minimalna, urlop macie-
rzyński itp.; 2) regulacje stosunku pracy, na przykład zabezpieczenie warunków 
wykonywania umowy, określanie kosztów związanych ze zwolnieniem pracownika; 
3) zasady reprezentowania pracowników jako przeciwwaga siły pracodawców, na przy-
kład ochrona praw związków zawodowych w negocjacjach z pracodawcami; 4) zabez-
pieczenia społeczne na wypadek bezrobocia, niezdolności do pracy, emerytalne, choro-
bowe itp. Ponadto do regulacji rynku pracy będą należeć przepisy określające prawa 
i zobowiązania pracodawców, zarówno wobec pracowników, jak i państwa. Stanowią 
one zawsze rodzaj kompromisu pomiędzy interesami podażowej i popytowej stron ryn-
ku pracy. Stanowione przez państwo normy funkcjonowania rynku pracy oraz prowa-
dzona przezeń polityka rynku pracy tworzą formalny ład na rynku pracy. Charakter 
i zakres wymienionych regulacji może być zdeterminowany różnymi czynnikami, które 
wskazują wspomniane wcześniej teorie. Wydaje się, że ostatecznie wszystkie one wy-
wierają swój wpływ na obszar poddany regulacji, zakres i jej siłę oraz zmienność w cza-
sie.

Według teorii efektywnościowej wybór regulacji rynku pracy jest zdeterminowany 
względami efektywności, której w danym przypadku nie jest w stanie zapewnić czysty 
mechanizm rynkowy. Konkretna kombinacja instrumentów oddziaływania państwa na 
rynek pracy zmierza do maksymalizacji dobrobytu, przy uwzględnieniu kosztów inter-
wencji. Dobór odpowiednich narzędzi może na przykład polegać na tym, że w sytuacji 
nadmiernej, prowadzącej do nadużyć, przewagi pracodawców państwo będzie silniej 

14 J.C. Botero, S. Djankov, R. La Porta, F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer, The Regulation of Labour..., 
s. 3.

15 Stanowisko takie reprezentują także G. Betcherman, A. Luinstra, M. Ogawa, Labour Market 
Regulation: International Experience in promoting Employment and Social Protection, World Bank, 
November 2001, s. 19.
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ingerowało w relacje między pracownikami a pracodawcami, podnosząc stopień ochro-
ny zatrudnienia, natomiast zmniejszy siłę oddziaływania, gdy zniekształcenia (defekty 
ingerencji państwa) nią wywołane są większe od pozytywnych efektów, co mogłoby 
prowadzić do nadmiernie wysokich kosztów przestrzegania wprowadzonych reguł. 

Zasada wyboru stopnia regulacji rynku pracy wynikająca z omawianej koncepcji 
jest na tyle ogólna, że może okazać się niewystarczająca do wyjaśnienia wielu konkret-
nych przykładów wprowadzania lub zmian określonych regulacji. Regulacje wprowa-
dzane według kryterium efektywnościowego powinny podnosić sprawność rynku 
i wpływać korzystnie na sprawność funkcjonowania całego systemu, czego wyrazem 
jest wzrost społecznego dobrobytu. Zatem jeżeli stosowane regulacje, na przykład 
ochrona zatrudnienia, są realizowane efektywnie, nie powinny się przyczyniać do nie-
pożądanych zjawisk, takich jak wzrost bezrobocia, wychodzenie jednostek z zasobu pra-
cy i przechodzenie w stan bierności zawodowej czy poszerzanie się „szarej strefy” (nie-
legalnego zatrudnienia)16. W przeciwnym razie będzie ulegał dalszemu poszerzeniu 
zakres koniecznej interwencji państwa i będą rosły jej koszty. 

W praktyce niezwykle trudno jest zmierzyć rzeczywisty przyrost dobrobytu osiąg-
nięty dzięki wprowadzonym regulacjom chroniącym pracowników czy też porządkują-
cych system rokowań zbiorowych. Wzrost bezrobocia z kolei i inne negatywne skutki 
spowodowane niewłaściwym doborem regulacji łatwiej jest zmierzyć lub przynajmniej 
oszacować i są one łatwo zauważalne. Nie wyklucza to możliwości przewagi efektu po-
zytywnego nad negatywnym, ale niezwykle trudno jest ją dowieść17. Ponadto w celu 
wyodrębnienia czynników natury efektywnościowej należałoby założyć brak wpływu 
innych uwarunkowań, na przykład nacisku politycznego, co jest obecnie wyjątkowo 
trudne (większość regulacji funkcjonuje już od wielu lat i podlegała różnorodnym mo-
dyfikacjom z wielu powodów). Teoretycznie można dowodzić istotności kryteriów efek-
tywnościowych, w praktyce jednak częściej mamy do czynienia z naciskami polityczny-

16 Zazwyczaj złe skutki nadmiernie restrykcyjnej ochrony zatrudnienia lub zbyt hojnych systemów 
osłony socjalnej osób bezrobotnych ujawniają się pod wpływem szoków makroekonomicznych, kie-
dy dochodzi do spadku zatrudnienia, a bezrobocie wykazuje tendencję do utrwalania się. Potwier-
dzają to np. badania Blancharda i Wolfersa, por. W. Wojciechowski, Analiza wpływu czynników in-
stytucjonalnych..., s. 85.

17 Tamże, s. 6. Cytowani autorzy w przeprowadzonych badaniach nie stwierdzili związku pomię-
dzy siłą ochrony zatrudnienia oraz ochroną zbiorowych stosunków pracy a poziomem PNB per capi-
ta w badanych 85 krajach. Wydaje się, że taki rezultat nie powinien dziwić, zważywszy na słabość 
PNB per capita jako miary dobrobytu i nie powinien być traktowany jako dowód wykluczający 
wpływ efektywnościowej teorii regulacji. Ponadto sformułowali oni hipotezę, że w krajach zamoż-
nych regulacji powinno być mniej, gdyż w krajach tych występuje mniej defektów rynku, analiza 
danych również temu zaprzeczyła. Takie postawienie sprawy nie wydaje się jednak słuszne. W po-
szczególnych krajach historycznie ujawniały się bowiem podobne defekty rynku. Pewna specyfika 
mogła wynikać z uwarunkowań kulturowych. Można natomiast wnioskować, że w krajach, które 
osiągnęły relatywnie wysoki poziom PKB na mieszkańca, lepiej radzono sobie z defektami rynku. 
Por. J.C. Botero, S. Djankov, R. La Porta, F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer, The Regulation of Labour..., 
s. 20.
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mi grup interesu lub głośno wyrażanymi roszczeniami pracowników. Koncepcja 
efektywnościowa przekonuje jednak pod względem teoretycznym. Można ją uznać za 
wyjaśniającą pierwotne przesłanki regulowania rynku pracy (i innych). Wskazuje ona, 
jakie regulacje są niezbędne ze względu na szeroko pojmowane niedoskonałości mecha-
nizmu rynkowego, czyli czego regulacje powinny dotyczyć. Można zatem przyjąć, że 
wyznacza ich minimalny zakres. Ponadto można zauważyć, że gdyby regulacje opierano 
wyłącznie na kryteriach efektywnościowych, to w poszczególnych krajach powinny być 
one zbliżone, gdyż defekty rynku przejawiają się w podobny sposób. Podobieństwo rze-
czywiście można zauważyć, odnoszą się one jednak najczęściej do przedmiotu regulacji, 
natomiast różnice dotyczą sposobu i stopnia uregulowań, a także siły i kierunku ich 
zmian. Potwierdza to możliwość wyodrębnienia podstawowych obszarów przedstawio-
nych grup regulacji – są one we wszystkich krajach zbliżone. Dlatego też koncepcja 
efektywnościowa, choć niezbędna dla uzasadnienia podstawowych regulacji rynku pra-
cy, okazuje się niewystarczająca do wytłumaczenia szczegółowych rozwiązań zastoso-
wanych w danym czasie i warunkach systemowych.

Zgodnie z teorią prawną wzorce regulacji rynku pracy powinny odpowiadać ogól-
nym zasadom wykorzystywanym w danym systemie prawnym jako całości. Wynika 
z tego, że kraje kształtujące swe regulacje na podstawie civil law oraz kraje o socjali-
stycznym gruncie prawnym będą najprawdopodobniej potrzebowały większej liczby 
szczegółowych zasad regulujących rynek pracy, niż kraje stosujące common law, dla 
których istotniejsza jest swoboda zawierania kontraktów. Przykładem mogą być tutaj 
irlandzkie rozwiązania w odniesieniu do indywidualnych zwolnień pracowników, gdzie 
nie obowiązują wprawdzie oficjalne procedury, natomiast istnieje zbiór tak zwanych 
dobrych praktyk, czyli działań zwyczajowych. Przyjęte jest na przykład, że przed osta-
tecznym wręczeniem wypowiedzenia pracownikowi naruszającemu dyscyplinę, otrzy-
muje on ostrzeżenie, w którym charakteryzuje się, jaki typ zachowań nie jest akcepto-
wany w przedsiębiorstwie. Z kolei w Wielkiej Brytanii długość okresu próbnego 
zatrudnienia nie jest określona przepisami, wynika z porozumienia pomiędzy praco-
dawcą a pracownikiem, przy czym zwyczajowo przyjmuje się, że może on trwać do 
jednego roku18. W krajach stosujących common law obowiązują także w większości 
mniej hojne systemy zabezpieczenia społecznego; społeczeństwa te wykazują bowiem 
większą skłonność do korzystania z ubezpieczeń oferowanych na zasadach rynkowych.

Z teorii prawnej wynika, że wzorce regulacji ekonomicznych w grupach krajów 
czerpiących rozwiązania prawne z tej samej tradycji prawnej powinny być podobne. 
W odniesieniu do regulacji rynku pracy można spotkać się z zastrzeżeniem, że prawo 

18 Por. I. Ostoj, Regulacje rynku pracy wpływające na sferę produkcji, w: Analiza porównawcza 
poziomu liberalizacji systemów gospodarczych krajów członkowskich Unii Europejskiej, 
red. S. Swadźba, Katowice 2006, s. 76 i 81.
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pracy jest stosunkowo „młode” i nie ma pewności, na ile istotny jest wpływ tradycji 
prawnej na kształt współczesnych regulacji. W cytowanych już badaniach (Juan C. Bo-
tero i in.) potwierdzono związek pomiędzy tradycją prawną a regulacjami rynku pracy. 
W szczególności kraje czerpiące z tradycji civil law charakteryzują się wyższą ochroną 
zatrudnienia, silniejszą ochroną zbiorowych stosunków pracy niż kraje kształtujące re-
gulacje w systemie common law. Podobna prawidłowość dotyczyła osłony socjalnej, 
przy czym pewien wyjątek stanowiły kraje odłamu germańskiego prawa stanowionego, 
w których rozwiązania były raczej podobne do stosowanych w tych wykorzystujących 
common law19. 

Wydaje się, że związek współczesnych regulacji rynku pracy z tradycją prawną 
może być wzmocniony, jeżeli wziąć dodatkowo pod uwagę nieformalne normy postępo-
wania (tak zwane instytucje nieformalne w ujęciu nowej ekonomii instytucjonalnej20), 
które często są pomijane w analizach. Związek ten może dotyczyć takich norm, jak na 
przykład zaufanie – zakłada się, że innych członków danej społeczności cechuje uczci-
we, kooperatywne zachowanie oparte na wspólnie wyznawanych normach. W społe-
czeństwach o wysokim poziomie zaufania może wystąpić mniejsze zapotrzebowanie na 
formalne uregulowania prawne, mogą one także być mniej szczegółowe, gdyż ich stoso-
wanie i przestrzeganie odbywa się naturalnie – społeczeństwo charakteryzuje się niską 
skłonnością do łamania norm. Według Fukuyamy w społeczeństwach o niskim pozio-
mie zaufania pracownicy muszą być zamknięci w ramach biurokratycznych przepi-
sów21. 

Takie wartości, jak zaufanie i jemu podobne są uwarunkowane historycznie i kultu-
rowo. Można się na przykład spotkać z badaniami klasyfikującymi społeczeństwa we-
dług poziomu zaufania, przy czym widoczne są tutaj określone prawidłowości. Do kra-
jów o najwyższym odsetku osób ufających innym należą: Norwegia, Dania, Szwecja, 
Holandia, Kanada, Chiny (powyżej 50 proc.), Nowa Zelandia, Finlandia, Irlandia, Japo-
nia, Wielka Brytania, RFN, Szwajcaria (powyżej 40 proc.)22. Ronald Inglehart wiąże 
poziom zaufania w społeczeństwie z wyznawanymi wartościami religijnymi, które wy-

19 J.C. Botero, S. Djankov, R. La Porta, F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer, The Regulation of Labour..., 
s. 20.

20 Według D.C. Northa, czołowego przedstawiciela nowej ekonomii instytucjonalnej, kategoria in-
stytucji obejmuje formalne reguły, nieformalne ograniczenia, w tym normy, zachowania, zwyczaje 
i wykształcone w danej społeczności zasady postępowania oraz sposoby ich egzekwowania. D.C. 
North, Transactions Costs, Institutions and Economic Performance, San Francisco 1992, s. 9.

21 F. Fukuyama, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Warszawa–Wrocław 1997, 
s. 38, 40.

22 Kraje sklasyfikowano na podstawie deklaracji obywateli. R. Inglehart, Kultura a demokracja, 
w: Kultura ma znaczenie, red. L.E. Harrison, S.P. Huntington, Poznań 2003, s. 160. F. Fukuyama, 
opierając się na historii rozwoju gospodarczego, zaliczył Chiny do krajów o niskim poziomie zaufa-
nia, co wiązał z zakorzenionym w tradycji chińskiej familizmem. Por. F. Fukuyama: Zaufanie..., 
s. 98.
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warły wpływ na kulturę danego narodu. Zwraca ponadto uwagę, że spośród wymienio-
nych krajów cztery należą do skandynawskiej tradycji prawnej, cztery czerpały z bry-
tyjskie go prawa zwyczajowego, trzy – z prawa niemieckiego i tylko jedno (Holandia) 
– z francuskich źródeł. 

Sformalizowane prawo może także odgrywać ważną rolę w kształtowaniu niefor-
malnych norm, które podlegają w ten sposób ewolucji23. Dochodzi tutaj do specyficznej 
interakcji. Wyodrębnienie czynników kulturowych jako warunkujących regulacje rynku 
pracy wydaje się jednak słuszne, choć wymaga pogłębionych badań.

W ujęciu teorii siły politycznej system regulacji jest zawsze pochodną potencjału 
politycznego konkretnego ugrupowania, jego ideologii i celów. Poszczególne partie re-
prezentują bowiem różne interesy i grupy społeczne. Podejście to jest zgodne z koncep-
cją stronniczego polityka, zgodnie z którą w obliczu podobnych problemów i informacji 
różne partie zaproponują odmienne rozwiązania24. Wynika z tego, że regulacje rynku 
pracy w większym stopniu nastawione są na ochronę interesów pracowników, gdy ster 
rządów znajduje się w rękach partii lewicowych, chociaż ostateczne skutki zmian będą 
zależały od zastanego stanu regulacji. Jeżeli wcześniej uprawnienia pracowników były 
ograniczone i czuli się oni na przykład wyzyskiwani, zastosowane instrumenty ochrony 
ich interesów mogą przywrócić sprawność rynku. Może także dochodzić do obniżenia 
efektywności gospodarowania, jeżeli w wyniku wprowadzonych regulacji pracownicy 
znajdą się w pozycji uprzywilejowanej i zostaną naruszone interesy właścicieli kapita-
łu. 

Teoria siły politycznej jest rozpatrywana w dwóch wariantach. Pierwszy kładzie 
nacisk na system wyborów i konkurencję między partiami politycznymi, kiedy to partia, 
która uzyskała w ich wyniku większość, w naturalny sposób nadaje ostateczny kształt 
wprowadzanym regulacjom. W drugim wariancie regulacje są efektem wpływu grup 
interesów, co może szczególnie silnie przejawiać się w przypadku dyktatur, jest jednak 
możliwe także w systemach demokratycznych, zwłaszcza gdy zwycięska partia jest 
zmuszona do zawarcia koalicji. W pierwszej wersji można się spodziewać, że regulacje 
chroniące pracowników będą zmieniane na korzyść pracobiorców w okresie rządów so-
cjalistów lub socjaldemokratów, czyli rządów uznawanych za lewicowe, jeśli będą one 
chciały spełnić obietnice wyborcze lub zdobyć poparcie przed kolejnymi wyborami. 
Dyktatorzy z kolei nie są związani obietnicami wyborczymi i mogą wprowadzać regu-
lacje, które są dla nich najbardziej wygodne. W przypadku rządów koalicyjnych wpro-
wadzane regulacje, na przykład w obszarze rynku pracy nie muszą wcale być zgodne 
z założeniami ugrupowania, które uzyskało w wyborach najwięcej głosów. Mogą się 

23 F. Fukuyama, Kapitał społeczny, w: Kultura ma znaczenie..., s. 187.
24 N. Acocella, Zasady polityki gospodarczej..., s. 246–247.
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one bowiem stać przedmiotem tak zwanych targów politycznych. Zapisy konstytucyjne 
lub przewidziane obowiązującym prawem formy kontroli (lub protestu) mogą osłabiać 
możliwość manipulowania regulacjami ze względów czysto politycznych, a przynaj-
mniej znacznie je utrudniać i spowalniać. 

W cytowanych badaniach J. Botero i in. autorzy potwierdzili wpływ siły politycznej 
na regulacje rynku pracy. W szczególności w krajach, w których rządy sprawowały 
ugrupowania lewicowe lub centrowe regulacje rynku pracy były bardziej restrykcyjne. 
Zważywszy na stosunkowo długi okres badań (20 lat oraz 67 lat) uprawnione wydaje się 
sformułowanie wniosku o politycznych uwarunkowaniach regulacji rynku pracy, przy 
czym dowiedziono, że wpływ czynników politycznych był jednak mniejszy niż znacze-
nie tradycji prawnej25.

Teoria siły politycznej może w znacznym stopniu tłumaczyć kierunek zmian regu-
lacji rynku pracy, wyjaśnia, dlaczego dane zmiany są proponowane w określonym mo-
mencie, a dlaczego z pewnych rozwiązań się rezygnuje. Wyraźny wpływ siły politycznej 
będzie odczuwany zazwyczaj w stosunkowo długich okresach rządów konkretnej opcji 
politycznej. Na bazie tej teorii można sobie uświadomić jednocześnie, że wobec od-
miennych celów różnych ugrupowań społecznych osłabieniu może ulegać znaczenie in-
teresu publicznego.

Z zaprezentowanych ujęć teoretycznych wynika, że każda z koncepcji regulacji tłu-
maczy inny jej aspekt. Teoria efektywnościowa – minimalny zakres rodzajów regulacji 
warunkujących sprawność rynku. Teoria prawna wyjaśnia przede wszystkim, jaki spo-
sób regulowania zostanie wybrany, czyli jaka będzie strategia ograniczania niedoskona-
łości mechanizmu rynkowego. Teoria siły politycznej tłumaczy natomiast zmiany wpro-
wadzane w stosowanych regulacjach, co jednak nie wyklucza, że część z nich może 
jednocześnie być podyktowana względami efektywnościowymi. Wydaje się, że prezen-
towany w literaturze zbiór teorii regulacji można by uzupełnić o koncepcje uwzględnia-
jące aspekty kulturowe, wykraczające poza wąsko rozumianą kulturę prawną, przyjmu-
jąc za punkt wyjścia stwierdzenie Davida Landesa, dowodzącego, że kultura przesądza 
prawie o wszystkim26.

Zwraca uwagę mnogość czynników kształtujących regulacje na współczesnych ryn-
kach, a szczególnie na rynku pracy, w odniesieniu do którego trwają nieustające dysku-
sje nad koniecznością jego deregulacji. W nawiązaniu do przedstawionych argumentów 
można stwierdzić, że w określonych warunkach systemowych uwarunkowania efektyw-
nościowe, prawne, polityczne i kulturowe będą określały optymalny stan regulacji ryn-

25 J.C. Botero, S. Djankov, R. La Porta, F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer, The Regulation of Labour..., 
s. 21.

26 D. Landes, Kultura przesądza prawie o wszystkim, w: Kultura ma znaczenie..., s. 42.
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ku pracy i trudno tutaj o jednolite zalecenia dla dużych grup krajów, jaką stanowią na 
przykład kraje UE czy OECD.
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Theoretical conceptions of labour market regulations

Three theories describe determinants of labour market regulations: the efficiency theory, legal theory and the 
political power theory. They are derived from theories of economic regulation. Each of them explains another aspect of 
creation and development of labour market regulations. The efficiency theory implies regulations by limiting labour 
market failures. Legal theory joins labour market regulations with two distinct legal traditions: common law and civil law. 
According to political power theory regulations are designed by a winner of elections. The paper also presents, that 
cultural factor can be of importance to explain labour market regulations.

Translated by Izabela Ostoj
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Wprowadzenie

Wzrost potencjału i konkurencyjności współczesnej gospodarki, zwłaszcza w wa-
runkach narastających procesów globalizacyjnych, wymaga efektywnego funkcjonowa-
nia wielu instytucji. Z pewnością należy do nich zaliczyć instytucje finansowe, w tym 
mikrofinansowe, które zajmują się udzielaniem mikropożyczek. Kierują się one misją 
społeczną, między innymi ich działalność jest nastawiona na wspieranie mikroprzedsię-
biorców, a także przedsiębiorczości na terenach wiejskich, w niewielkich miasteczkach 
oraz walkę z ubóstwem. Podstawowym celem tego typu instytucji jest dostarczanie po-
życzek (mikropożyczek), a także poręczeń, dopasowanych do potrzeb mikroprzedsię-
biorców oraz osób o niskich dochodach1.

Mikropożyczki są jedną z kategorii szerokiego pojęcia „mikrofinanse”2, które coraz 
częściej obejmuje pożyczki (mikro), oszczędności, pakiety ubezpieczeniowe, transfery 

*  Doktor Przemysław Pluskota jest zatrudniony na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług (Ka-
tedra Ekonomii) Uniwersytetu Szczecińskiego. E-mail: przemysław.pluskota@wzieu.pl.

1 S. Flejterski, Przedmiot, struktura i metoda nauki finansów, w: Elementy finansów i bankowo-
ści, red. S. Flejterski, B. Świecka, Warszawa 2006, s. 43.

2 Ideą mikrofinansów jest wsparcie osób (podmiotów) o niskich dochodach, ubogich, wykluczo-
nych z orbity zainteresowań banków, z jednoczesnym przełamywaniem barier ich finansowej obsługi 
oraz popieranie zasady samopomocy. Działające na rynku instytucje mikrofinansowe skutecznie do-
cierają do grupy docelowej, stosując niekonwencjonalne procedury udzielania pożyczek, jednocześ-
nie kierując się samowystarczalnością finansową (Global Inwestor Focus. Sources of happiness, 
„Global Research”, 31 maja 2006, s. 26).
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gotówki oraz inne usługi finansowe skierowane do klientów o niskich dochodach, wśród 
których na szczególną uwagę zasługują mikroprzedsiębiorcy. To właśnie firmy zatrud-
niające do dziesięciu pracowników są bardzo częstym klientem tego typu instytucji. 
Nie mają one bowiem odpowiedniego – akceptowalnego przez banki – zabezpieczenia, 
historii kredytowej, w związku z czym stanowią zbyt duże ryzyko dla banku. W trady-
cyjnym ujęciu mikrofinanse kojarzone są z dostarczaniem biednym rodzinom niewiel-
kich kredytów (mikrokredytów), w celu poprawy ich sytuacji materialnej i wspomożenia 
w pobudzaniu ich do aktywności gospodarczej. W orbicie zainteresowania instytucji 
mikrofinansowych znajdują się również osoby rozpoczynające działalność lub prowa-
dzące ją bardzo krótko, wielokrotnie samodzielnie. Zazwyczaj tego typu jednostki nie 
mają możliwości skorzystania z usług tradycyjnych instytucji finansowych. Cechą sy-
stemu mikropożyczkowego odróżniającą go od systemu bankowego jest szczególna for-
ma współpracy oparta na wzajemnym zaufaniu i partnerstwie między pożyczkodawcą 
a pożyczkobiorcą. 

Geneza instytucji mikropożyczkowych oraz mikropożyczek

Impulsem do tworzenia instytucji mikropożyczkowych na świecie była próba znale-
zienia sposobu na walkę z ubóstwem. Idea mikrofinansów oraz mikropożyczek była 
rozwijana jako strategia przetrwania dla najuboższych. W roku 1971 chrześcijańska or-
ganizacja Opportunity International zaczęła udzielać mikropożyczek w Kolumbii. Z ko-
lei w Brazylii w 1973 roku pożyczek opartych na zasadzie solidarnej odpowiedzialności 
udzieliła Accion International3. W roku 1974 w Indiach Ela Bhatt założyła stowarzysze-
nie kobiet pracujących na własny rachunek oraz udzieliła pierwszej mikropożczyki 
w wysokości 1,5 dol. amerykańskiego kobiecie, która sprzedawała zioła. Natomiast 
w 1976 pochodzący z Bangladeszu profesor ekonomii Mohammad Yunus4 stworzył 
bank dla osób najuboższych – Grameen Bank (Bank Wiejski)5. Uważany za ojca mikro-
kredytów Yunus postanowił pomóc, widząc, jak ludzie biedni są bezradni wobec swoich 
problemów, a banki nie chcą im pożyczać niewielkich nawet kwot, uznając że jest to 
zbyt kosztowne i ryzykowne. Usługi oferowane przez Grameen Bank umożliwiają sko-
rzystanie z finansowego wsparcia osobom lub grupom osób niedysponujących jakimkol-
wiek zabezpieczeniem, dzięki czemu mają one szansę nabyć niezbędne do prowadzenia 

3 B. Bartkowiak, S. Flejterski, P. Pluskota, Fundusze i usługi pożyczkowe dla mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstw, Warszawa 2006, s. 55.

4 Mohammad Yunus w 2006 r. został laureatem pokojowej Nagrody Nobla za stworzenie pionier-
skiej instytucji kredytującej ubogich. Określany mianem „ojca mikrokredytów”, „bankiera ubogich” 
stworzył system wsparcia najuboższych, który został zaimplementowany na całym świecie.

5 www.globaleducation.edna.edu.au/globaled/go/cache/offonce/pid/1533.
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działalności gospodarczej narzędzia, a uzyskując dochody, redukują poziom ubóstwa6. 
Pierwszej mikropożyczki Muhammad Yunus udzielił w kwocie 27 dol., które podzielił 
pomiędzy 42 osoby. Dzięki wsparciu pożyczkobiorcy kupili niezbędne narzędzia, które 
pozwoliły spłacić pożyczkę, zwiększyć dochody oraz poprawić los ich rodzin7. 

Idea bankiera ubogich spotkała się z dużym zainteresowaniem na całym świecie 
i jest popularna w ponad 40 krajach Trzeciego Świata, także w Indiach, gdzie udało się 
do niej przekonać wiele kobiet. Pomysł M. Yunusa wykorzystują nie tylko organizacje 
pozarządowe, ale również instytucje państwowe, jak na przykład indyjski Narodowy 
Bank Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który swój program do walki z ubóstwem oparł na mi-
kropożyczkach. Grupy samopomocy pożyczkowej cieszą się więc w tym kraju bardzo 
dużą popularnością, a ich liczba sięga 2,2 mln instytucji8. Również w innych częściach 
świata mikropożyczki są powszechne. Według szacunków Banku Światowego w 2004 
roku na świecie funkcjonowało ponad 7 tys. instytucji mikropożyczkowych, z których 
usług korzystało ponad 16 mln osób9. 

Pomimo stosunkowo niedługiego okresu funkcjonowania instytucji mikropożycz-
kowych, stają się one coraz bardziej popularną formą pozyskiwania środków finanso-
wych przez różnego rodzaju grupy klientów, które poszukują odpowiedniej dla swoich 
potrzeb obsługi finansowej10.

W regulacjach Komisji Europejskiej mikropożyczka (mikrokredyt) definiowana jest 
jako wsparcie nieprzekraczające 25 tys. euro dla nowych i funkcjonujących mikroprzed-
siębiorców11. Oczywiście w zależności od rynku oraz grupy docelowej wielkość ta może 
być mniejsza. Mikropożyczka traktowana jest jako narzędzie do zmniejszania wysoko-
ści bezrobocia, prowadzenia polityki w odniesieniu do osób wykluczonych społecznie 
i finansowo oraz element wzrostu przedsiębiorczości. Szerokie spektrum celów, jakie 
można osiągnąć, dzięki wykorzystaniu tej usługi, odzwierciedla różnorodną formę pro-

6 T. Ledwith, Muhammad Yunus, microcredit pioneer and UNICEF partner, awarded Nobel 
Peace Prize, www.unicef.org/infobacountry/bangladesh_36162.

7 W roku 2004 Grameen Bank miał ok. 4 mln klientów, z czego 95 proc stanowiły kobiety. W opi-
nii banku kobiety są bardziej sumienne w spłacaniu pożyczek, lepiej gospodarują pieniędzmi, a dzię-
ki wsparciu mogą rozpocząć nowe życie. Bank ma ponad 2 tys. oddziałów, głównie usytuowanych na 
terenach wiejskich, które miesięcznie udzielają mikrowsparcia o wartości około 40 mln dol. Pomimo 
że jego głównymi klientami są osoby ubogie, wcześniej niedysponujące żadnymi oszczędnościami, 
to 98 proc. wszystkich pożyczek zwracana jest terminowo (www.globaleducation.edna.edu.au/globa-
led/page1540).

8 K. Godlewski, Bankier ubogich dostał pokojową Nagrodę Nobla; K. Domagalska, Z. Kisielew-
ska, Genialny pomysł noblisty zmienił życie hinduskiej wieśniaczki, „Gazeta Wyborcza” z 14–15 paź-
dziernika 2006. 

9 www.globaleducation.edna.edu.au/globaled/go/cache/offonce/pid/1533.
10 A. Alińska, Rok 2005 – rokiem mikrofinansów, w: Bankowość, red. J. Węcławski, Lublin 2006, 

s. 112.
11 Commission Staff Working Document, Microcredit for European small businesses, SEC (2004) 

1156, s. 5.
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wadzenia działalności mikropożyczkowej oraz przepisów ją regulujących. Mikropo-
życzka może odgrywać użyteczną rolę promowania samozatrudnienia oraz procesu 
ekonomicznego wzrostu.

Regulacje dotyczące mikrokredytu

W krajach Unii Europejskiej12 oraz w Turcji regulacje dotyczące działalności mikro-
pożyczkowej charakteryzują się znaczną różnorodnością. Jest to wynikiem heteroge-
niczności podstaw prawnych obowiązujących w poszczególnych państwach. 

Do instytucji udzielających mikropożyczek zalicza się banki komercyjne i spół-
dzielcze, kasy oszczędnościowe, fundacje, różnorodne typy instytucji non profit oraz 
spółdzielcze kasy oszczędnościowo-pożyczkowe. Najczęściej spotyka się dwa modele 
instytucji mikropożyczkowych. W pierwszym zakłada się udzielanie mikropożyczek 
przez banki, natomiast w drugim przez instytucje niebankowe (rysunek 1). Instytucje te 
można również klasyfikować z punktu widzenia docelowych grup klientów. Do klien-
tów banków zalicza się głównie przedsiębiorstwa będące we wczesnym etapie działalno-
ści (start-up) oraz mikroprzedsiębiorstwa, natomiast klientami instytucji niebankowych 
są głównie osoby wykluczone finansowo, chociaż zdarzają się wyjątki. 

Rys. 1. Modele prowadzenia działalności mikropożyczkowej

Dzia alno  mikropo yczkowa 

Model bankowy Model niebankowy

Banki handlowe 

Kasy 
oszcz dno ciowe 

Banki
spó dzielcze

Instytucje  
non pofit 

Organizacje
charytatywne 

Spó dzielcze kasy 
oszcz dno ciowo- 

-po yczkowe 

Fundacje

Banki
mikropo yczkowe 

Źródło:  opracowanie własne.

12 Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Cypr, Finlandia, Francja, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łot-
wa, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. 
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W krajach Unii Europejskiej istnieje wiele regulacji dotyczących udzielania mikro-
pożyczek, które jednocześnie charakteryzują się dość znaczną różnorodnością. W nie-
których państwach (Francja, Rumunia) wprowadzono specjalne regulacje odnoszące się 
do instytucji mikropożyczkowych. W innych mikropożyczek mogą udzielać instytucje 
niebankowe, o elementarnym i dość zróżnicowanym charakterze. Wszelkie regulacje 
uzupełniane są przez pewne obowiązujące zasady, które mają zdecydowany wpływ na 
ilościowy wzrost udzielanych mikropożyczek (tabela 1).

Tabela 1. Najważniejsze regulacje dotyczące działalności mikropożyczkowej w Europie

Państwo Specjalne 
regulacje

Pułap stóp 
procentowych

Mikropożyczkowe instytucje 
niebankowe

Zachęty 
podatkowe

Systemy udzielania 
gwaranji

Austria x x

Belgia x x x

Bułgaria x x

Czechy x x

Cypr x

Finlandia x x

Francja x x x

Irlandia x x

Litwa x x

Luksemburg x x

Łotwa x x

Niemcy x x x

Polska x x x

Portugalia x

Rumunia x x x

Słowacja x x

Szwecja x x

Turcja x x

Węgry x x

Wielka Brytania x x x x

Włochy x x x

Źródło:  The Regulation of Microcredit in Europe, Expert Group Report, European Commission, April 2007, s. 8.

Zdaniem wielu ekspertów najważniejszym i największym ogniwem instytucji mi-
kropożyczkowych są instytucje bankowe (kasy oszczędnościowe, banki spółdzielcze, 
handlowe). Prowadzą one działalność mikropożyczkową, opierając się zarówno na euro-
pejskich przepisach bankowych, jak i uregulowaniach narodowych. Banki udzielające 
mikropożyczek muszą spełniać wymagania ustawodawcy dotyczące przejrzystości pro-
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wadzonej działalności, obowiązku sporządzania raportów kierowanych do nadzoru ban-
kowego i innych organów nadzorczych. Ponadto spełnione muszą być minimalne wy-
mogi kapitałowe, które powinny być dostosowywane do bazy kapitałowej oraz 
aktualnego poziomu ryzyka. Powinny one być przestrzegane ze względu na stabilność 
i bezpieczeństwo rynku finansowego oraz ochronę klientów bankowych oraz inwesto-
rów. Unijne dyrektywy bankowe zastrzegają możliwość udzielania kredytów wyłącznie 
bankom. Również kraje członkowskie mogą licencjonować taką działalność, zatrzymu-
jąc ją wyłącznie dla banków. Tak dzieje się w Austrii, Niemczech, Turcji oraz we Wło-
szech. Z kolei regulacje w takich krajach, jak Belgia, Bułgaria, Czechy, Francja, Rumu-
nia, Szwecja czy Wielka Brytania pozwalają instytucjom niebankowym zajmować się 
działalnością kredytową. Jednak przyjmowanie depozytów, traktowane jako wyznacz-
nik działalności bankowej, jest zagwarantowane wyłącznie dla akredytowanych ban-
ków13. 

Jednym z państw, w którym działalność pożyczkowa (kredytowa), w tym również 
mikropożyczkowa jest oparta wyłącznie na systemie bankowym, są Niemcy. Przedsię-
biorcy, indywidualni kredytobiorcy mogą uzyskać kredyt w jednym z oddziałów banko-
wych. Jednak rząd niemiecki wziął na siebie ciężar rozwoju gospodarki i wspiera naj-
mniejsze przedsiębiorstwa. W celu zwiększenia dostępności kredytów, w tym także 
mikrokredytów oraz zredukowania kosztów, Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 
bierze odpowiedzialność za część zobowiązania (maksymalnie 80 proc.) oraz ponosi 
koszty opłat i prowizji. KfW realizuje zadania polityki gospodarczej rządu niemieckie-
go, wspierając przedsiębiorców w finansowaniu inwestycji przez długookresowe pro-
gramy kredytowe dla najmniejszych14. Każdy bank w Niemczech upoważniony jest do 
udzielania mikrokredytów KfW, w którego ofercie znajdują się dwa produkty. Pierwszy 
to „mikrokredyt” (maksymalna wartość 25 tys. euro) udzielany małych przedsiębior-
stwom, osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, na okres od dwóch 
do pięciu lat. Drugi to „Mikro 10” (wartość od pięciu do dziesięciu tys. euro). 

Instytucjami zaliczanymi do modelu bankowego są również kasy oszczędnościowe 
oraz banki spółdzielcze, w wielu krajach odgrywające znaczącą rolę w procesie wspie-
rania przedsiębiorców. Kasy w swojej działalności kredytowej uzupełniane są przez sy-
stemy gwarancji udzielanych przez banki, jak opisany wcześniej KfW. W przypadku 
partnerstwa z międzynarodowymi instytucjami finansowymi15 banki oszczędnościowe 
uzyskują zachęty w postaci linii kredytowych na korzystnych warunkach. Również ban-
ki spółdzielcze z rozwiniętą siecią placówek są liczącym się graczem na rynku mikropo-
życzkowym, chociażby z uwagi na znajomość specyfiki oraz potrzeb klientów, co jest 

13 The Regulation of Microcredit in Europe..., s. 9.
14 S. Flejterski, I. Romiszewska, Niemiecki system bankowy, Warszawa 2004, s. 153.
15 Np. SME Finance Facility finansowany głównie w ramach programu PHARE.
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rezultatem ich lokalnego charakteru. W celu zwiększenia wykorzystania produktów mi-
kropożyczkowych we Francji i Hiszpanii instytucje te współpracują z organizacjami 
wspierającymi przedsiębiorców.

Kolejnymi, które udzielają mikropożyczek w modelu bankowym, są banki mikropo-
życzkowe. Uregulowane w prawie bankowym specjalizują się w udzielaniu niskich kre-
dytów. Przykładem może być Rumunia, gdzie funkcjonują dwie takie instytucje: Pro-
Credit Bank oraz Volksbank16. Pierwsza została założona w 2002 roku na zasadzie 
partnerstwa kilku instytucji finansowych (między innymi Europejskiego Banku Odbu-
dowy i Rozwoju – EBOiR, Banku Światowego, Commerzbanku, ProCredit Holdingu). 
Taka struktura właścicielska gwarantuje stabilność, bezpieczeństwo oraz profesjonalizm 
instytucji. ProCredit oferuje dwa produkty:

– „szybki kredyt” w maksymalnej kwocie 12 tys. euro udzielany przedsiębiorcom, 
którzy prowadzą działalność gospodarczą dłużej niż trzy miesiące, bez rzeczo-
wego zabezpieczenia;

– „kredyt inwestycyjny” w kwotach od pięciu do dziesięciu tys. euro, również bez 
rzeczowego zabezpieczenia.

Volksbank prowadzi działalność na rumuńskim rynku finansowym od maja 2000 
roku, oferując swoje produkty osobom fizycznym oraz mikro, małym i średnim przed-
siębiorstwom. W swojej ofercie również ma dwa kredyty dla mikroprzedsiębiorców:

– „łatwy kredyt” z uproszczoną procedurą, w maksymalnej kwocie 15 tys. euro, 
bez zabezpieczenia;

– „łatwa inwestycja” – to kredyt w maksymalnej kwocie 15 tys. euro, bez zabezpie-
czeń, jednak z koniecznością złożenia w banku kaucji.

Mikropożyczki traktowane są jako produkty o znacznym koszcie transakcyjnym 
oraz są obarczone ryzykiem, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie jest wymagane zabezpiecze-
nie przy ich udzieleniu. Problem ten rozwiązano we Włoszech, gdzie działalność kredy-
towa zarezerwowana jest wyłącznie dla banków. W redukcji kosztów banki wspierane są 
przez różnego rodzaju instytucje współpracujące z przedsiębiorcami, które również 
w pewnym stopniu uczestniczą w procesie kredytowym, między innymi sprawdzając 
wniosek kredytowy i dopiero kompletny przekazując do banku. Biorą one również 
udział w późniejszych fazach procesu kredytowania, zwłaszcza w trakcie jego spłaty. 
W celu ułatwienia uzyskania przez przedsiębiorców zabezpieczenia mikrokredytu stwo-
rzono system gwarancji udzielanych przez fundusze gwarancyjne. Wsparcie polega na 
daniu gwarancji mikro, małemu i średniemu przedsiębiorstwu, które jest członkiem or-
ganizacji zrzeszającej przedsiębiorców (rysunek 2).

16 The Regulation of Microcredit in Europe..., s. 11.
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Rys. 2.  Włoski model działalności mikropożyczkowej wspartej przez organizacje zrzeszające 
przedsiębiorców

Izby rzemie lnicze Bank

Konsorcjum
gwarancyjne  

(Confidi) 

Selekcja
wczesny  
monitoring

 Finansowy  
 i ekonomiczny
 monitoring 

 Udzielenie
 mikrokredytu 

 Zarz dzanie
 ryzykiem 

Umowa 
handlowa 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie www.bancaetica.com.

Banki i instytucje wspierające przedsiębiorców współpracują również w innych kra-
jach, czego przykładem jest Austria, w której od ponad 50 lat system ten działa, umoż-
liwiając dostęp do zewnętrznego finansowania firmom nowo powstałym (start-up) oraz 
już istniejącym. Ich współdziałanie polega na informowaniu, doradzaniu, przygotowy-
waniu oraz sprawdzaniu dokumentacji kredytowej. Takie praktyki pomagają ograniczyć 
koszty udzielania wsparcia, zwiększyć szansę na przetrwanie firmy, zwłaszcza start-up, 
oraz ograniczyć koszty ewentualnego niepowodzenia.

Działalność mikropożyczkowa może być również prowadzona przez instytucje nie-
będące bankami. Zasady oraz uwarunkowania udzielania mikrokredytów przez tego 
typu instytucje są zróżnicowane w zależności od kraju. Wsparcie udzielane jest przez 
podmioty przyjmujące różne formy prawne od instytucji non profit, organizacji chary-
tatywnych, przez fundacje, aż po spółdzielcze kasy oszczędnościowo-pożyczkowe. 
W Wielkiej Brytanii i Finlandii, pomimo że nie ma odrębnych przepisów regulujących 
działalność niebankowych podmiotów mikrofinansowych, obowiązują przepisy doty-
czące zwolnień oraz ulg odnoszące się do środowisk zwiększających rozwój finansów, 
w szczególności mikrofinansów. 

We francuskim prawie bankowym transakcje kredytowe z pewnymi wyjątkami za-
rezerwowane są wyłącznie dla banków. Pierwszym jest możliwość udzielania wsparcia 
bezrobotnym oraz osobom, które korzystają z zasiłków socjalnych przez związki i sto-
warzyszenia, które kreują oraz zwiększają przedsiębiorczość wśród obywateli, udziela-
jąc pomocy z funduszy własnych lub pożyczonych od banków. Kolejnym wyjątkiem jest 
zgoda na operacje mikropożyczkowe dokonywane przez instytucje mające doświadcze-
nie we wspieraniu przedsiębiorstw, zwłaszcza nowo powstałych. Jedną z takich organi-
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zacji jest ADIE (Association pour le Droit ŕ l’Initiative Economique17), nienastawiona na 
zysk instytucja wspierająca osoby bezrobotne oraz korzystające z zasiłków społecznych, 
która została założona w 1989 roku18. ADIE, posiadając rozbudowaną sieć regionalnych 
i lokalnych biur oraz punktów kontaktowych na terenie Francji, udziela mikropożyczek, 
również współpracując z bankami komercyjnymi. Francuski model jest jednym z naj-
bardziej rozwiniętych zarówno pod względem liczby, jak i wartości kredytów19. 

W Rumunii w 2005 roku przyjęto specjalne przepisy prawne umożliwiające organi-
zację, działalność operacyjną oraz rozwój instytucji określanych mianem „komercyj-
nych przedsiębiorstw mikropożyczkowych” (microfinance commercial companies). Ich 
zadaniem jest udzielanie mikropożyczek, nie mogą one jednak przyjmować depozytów. 
Fundusze na swoją działalność pozyskują ze źródeł zewnętrznych, między innymi 
z banków, od prywatnych ofiarodawców czy funduszy publicznych20. Instytucje te 
oprócz mikropożyczek oferują również inne usługi – jak szkolenia czy doradztwo. Po-
wstała instytucja mikropożyczkowa (minimalna wartość kapitału 200 tys. euro) musi 
zostać zarejestrowana w Banku Narodowym Rumunii oraz w rejestrze handlowym. 
Przepisy nakładają na takie przedsiębiorstwo konieczność spełnienia pewnych warun-
ków zapewniających bezpieczeństwo prowadzonej działalności (na przykład stworzenie 
wewnętrznych procedur dotyczących zabezpieczania mikropożyczek) oraz zalecają 
podstawowe standardy umowy pożyczkowej. Są one również zobligowane do raporto-
wania swojej działalności, portfela udzielonych pożyczek do Banku Narodowego Rumu-
nii oraz do informowania Centralnego Bankowego Biura Ryzyka i Kredytu. Instytucje 
takie podlegają kontroli zewnętrznego audytora, a wszelka działalność finansowa z kon-
trahentami powinna być prowadzona bezgotówkowo.

Wyspecjalizowane instytucje mikropożyczkowe funkcjonują także w Belgii, Fin-
landii, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Niemczech, Polsce Rumunii, Słowacji, Szwecji, Tur-
cji oraz na Węgrzech i w Wielkiej Brytanii. Pomimo podporządkowania ich różnym 
narodowym regulacjom, w zależności od kraju mają pewne wspólne cechy charaktery-
styczne. W odniesieniu do grupy docelowej preferują one przedsiębiorstwa zatrudniają-
ce do pięciu pracowników oraz pożyczają niewielkie kwoty. Najczęściej w orbicie zain-
teresowań takich instytucji znajdują się kobiety i osoby bezrobotne. 

Przykładem może Słowacja, gdzie od 1997 roku istnieje program mikropożyczkowy 
finansowany początkowo ze środków PHARE i Narodowej Agencji Rozwoju Małych 

17 A. Raabe, Improving the institutional framework for self-employed workers: A necessity for 
microcredit operators in France, w: Microfinance Europe. The EMN bi-annual magazine on Micro-
finance EU policies, kwiecień 2007, s. 10.

18 J. Evers, S. Lahn, M. Jung, Status of microfinanse in Western Europe – an academic review, 
EMN Issue Paper, marzec 2007, s. 16. 

19 Microfinance Sector In France, www.european-microfinance.org.
20 The Regulation of Microcredit in Europe..., s. 14.
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i Średnich Przedsiębiorstw. Był on rozwijany przez sieć kooperujących ze sobą regional-
nych centrów informacyjno-doradczych oraz centrów innowacji. Obecnie kilkanaście 
takich centrów, wszystkie jako instytucje non profit świadczące również usługi dorad-
cze, informacyjne i szkoleniowe, jest zaangażowanych w zabezpieczanie mikropoży-
czek. Oprocentowanie takich produktów oparte jest na stopie bazowej ustalanej przez 
Narodowy Bank Słowacji, do której doliczana jest marża. 

W Wielkiej Brytanii nie funkcjonują specjalne przepisy, a większość instytucji mi-
kropożyczkowych określana jest jako „finansowe instytucje stymulujące rozwój”, które, 
nie będąc bankami, odgrywają rolę finansowych instytucji wsparcia biznesu. Głównym 
ich celem jest zabezpieczanie inwestycji oraz tworzenie udogodnień kredytowych. Jest 
to realizowane przez zachęcanie do zwiększania funduszy własnych pozyskiwanych od 
inwestorów i zwiększania liczby udzielonych mikropożyczek. 

Instytucje mikorpożyczkowe w celu zabezpieczenia kapitałów własnych stosują me-
todologię łagodzenia wysokich kosztów transakcyjnych oraz ograniczania ryzyka. Jed-
ną z takich procedur jest udzielanie klientowi pożyczki w wyższej kwocie, pod warun-
kiem że bez żadnych zaległości i problemów spłacił poprzednie zobowiązanie. 

Zakończenie

Mikropożyczki stanowią coraz ważniejszą formę wspierania najmniejszych przed-
siębiorstw. Popularne staje się prowadzenie działalności mikropożyczkowej przez insty-
tucje niebankowe. Coraz więcej państw dostrzega tę formę wspierania przedsiębiorczo-
ści oraz pomocy osobom ubogim. Wiele rozwija systemy mikropożyczkowe przy 
współpracy narodowych instytucji odpowiedzialnych za rozwój przedsiębiorczości, wy-
korzystując środki unijne oraz państwowe. Oprócz rozwoju finansowego i operacyjnego, 
coraz większy nacisk kładzie się również na świadomość społeczeństwa. 

Wydaje się, że oba modele działalności mikropożyczkowej mają swoje mocne i słabe 
strony. W celu zwiększenia finansowego zasilania przedsiębiorców konieczna jest 
współpraca wielu instytucji otoczenia biznesu, nie tylko tych finansowych. Celem po-
winno być stworzenie optymalnego modelu oraz procedur i prawnych uwarunkowań do 
prowadzenia działalności mikropożyczkowej. Niezbędne wydaje się również stworzenie 
przyjaznego mikroprzedsiębiorcom środowiska i klimatu, czyli redukcja prawnych, fi-
skalnych i administracyjnych barier oraz stworzenie przepisów ułatwiających rozpoczę-
cie działalności gospodarczej. 

Działalność mikropożyczkowa będzie motorem dla innowacyjnych i dynamicznych 
procesów ekonomicznych europejskiej gospodarki, im szybciej, tym lepiej dla przedsię-
biorców oraz gospodarki.
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Models of functioning microcredit institutions

Microcredit is defined as a loan of up to 25 000 EUR to new existing micro-enterprises. The support is addresses 
the need for acces to credit by business start-ups, small businesses and the self-employed. In Europe only two coun-
tries, France and Romania, have specific legislation on microcredit. In other countries microcredit is regulated under 
the laws governing the institutions that provide it, basically banks and non-banks. The following institutions were iden-
tified as providers of microcredit: commercial banks, savings banks, cooperative banks, microfinance banks, founda-
tions, diverse types of non profit associations and credit unions.

Translated by Przemysław Pluskota
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Wprowadzenie

Dotychczasowe rezultaty programu budowy autostrad w Polsce to przykład jednej 
z bardziej spektakularnych porażek w zakresie rozwoju infrastruktury obciążających 
wspólnie wszystkie kolejne ekipy rządzące w Polsce. 

Celem niniejszego opracowania jest próba zarysowania odpowiedzi na pytanie, dla-
czego osiągnięte w zakresie budowy autostrad w Polsce wyniki są tak odległe od pier-
wotnie zakładanych. 

Infrastruktura i jej rola w rozwoju społeczno-gospodarczym

Autostrady stanowią jeden z elementów infrastruktury transportowej, a ta z kolei to 
jeden z kluczowych składników infrastruktury gospodarczej. Panuje zgodność poglą-
dów co do tego, że infrastruktura, a zwłaszcza jej składniki sieciowe, takie jak infra-
struktura transportowa, stanowią warunek niezbędny, acz niewystarczający do spraw-
nego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz społeczeństwa1. 

*  Profesor dr hab. Marek Ratajczak jest zatrudniony na Wydziale Ekonomii (Katedra Teorii i Hi-
storii Ekonomii) Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. E-mail: m.ratajczak@ae.poznan.pl.

1 A. Domańska, Wpływ infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionalny, Warszawa 
2006, s. 38–44.
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Infrastruktura przyczynia się do rozwoju, pełniąc najróżniejsze funkcje – od funkcji 
przemieszczania (ludzi, towarów) począwszy, a na integracji przestrzennej i społecznej 
skończywszy. Powszechne przekonanie o niezbędności infrastruktury dla zapewnienia 
fundamentalnych warunków do rozwoju społeczno-ekonomicznego nie oznacza jedno-
myślności w zakresie strategii rozwoju samej infrastruktury. Od kilkudziesięciu lat 
w literaturze ekonomicznej pojawiają się zarówno opracowania sugerujące niezbędność 
wielkiego „pchnięcia” infrastrukturalnego oraz wyprzedzającego rozwoju infrastruktu-
ry w stosunku do odbiorców jej usług, jak też i te, w których podkreśla się, że to infra-
struktura w swym rozwoju powinna podążać za wyprzedzającym ją rozwojem innych 
ogniw gospodarki. Nie ma także zgodności co do tego, w jakim zakresie infrastruktura 
gospodarcza powinna być traktowana jako obszar szczególnej aktywności państwa 
i sektora publicznego. Należy przy tym od razu zaznaczyć, że w ostatnich latach obser-
wuje się osłabienie entuzjazmu dla idei prywatyzacji i deregulacji w sferze infrastruktu-
ry. Różne przykłady, takie jak bardzo dyskusyjne wyniki prywatyzacji kolejnictwa 
w Wielkiej Brytanii, problemy związane z funkcjonowaniem sfinansowanego wyłącz-
nie przez kapitał prywatny tunelu pod kanałem La Manche czy też większa niż przed 
deregulacją koncentracja kapitału w amerykańskim transporcie lotniczym, są wykorzy-
stywane do ilustrowania tezy o potrzebie zachowania dużej ostrożności w postrzeganiu 
infrastruktury jako sektora, w którym dominować może niewidzialna ręka rynku2. 

Obszarem spornym w dyskusjach o infrastrukturze i jej roli jako czynnika wzrostu 
jest też kwestia produktywności nakładów na tę sferę gospodarki. Od czasu opublikowa-
nia pierwszych opracowań Davida Aschauera sugerujących szczególną produktywność 
nakładów na rozwój infrastruktury ukazało się wiele publikacji zarówno potwierdzają-
cych, jak i negujących jego konkluzje. Podkreślić raz jeszcze należy, że spory dotyczące 
infrastruktury, a w tym infrastruktury transportowej jako czynnika wzrostu i rozwoju 
nie dotyczą fundamentalnej kwestii absolutnej niezbędności pewnego wyposażenia in-
frastrukturalnego dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania gospodarki i społeczeń-
stwa, a w tym możliwości integracji z innymi organizmami ekonomicznymi i społecz-
nymi. Oczywiste jest także i to, że im wyższy poziom rozwoju lub im wyższy poziom 
rozwoju zamierza się osiągnąć, czy też im bardziej chce się zmniejszyć dystans dzielący 
od innych gospodarek i społeczeństw, tym bardziej sprawna musi być infrastruktura. 

2 M. Ratajczak, Infrastruktura w gospodarce rynkowej, Poznań 1999, s. 39–130. 
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Autostrady jako składnik infrastruktury transportowej

Autostrady to bardzo ważny, budzący jednocześnie liczne kontrowersje, składnik 
infrastruktury. Za ich budową przemawiają zarówno argumenty o charakterze ogólnym, 
jak i przesłanki bardziej szczegółowe, które wskazują na celowość rozwoju tego kon-
kretnie składnika sieci transportowej. W pierwszej grupie na uwagę zasługują takie 
przesłanki rozwoju autostrad, jak:

a) rola autostrad jako czynnika zwiększającego atrakcyjność lokalizacyjną i składnika 
tak zwanego regionalnego profilu lokalizacyjnego i potencjału regionalnego;

b) znaczenie autostrad jako czynnika ograniczania barier wynikających z odległości 
fizycznych;

c) przyczynianie się do umocnienia spoistości społecznej i ekonomicznej w skali 
makroekonomicznej i międzynarodowej;

d) silne działanie cywilizacyjne (właśnie zmiany w infrastrukturze, a zwłaszcza 
w infrastrukturze transportowej są często traktowane jako jeden z istotniejszych 
wyznaczników przeobrażeń cywilizacyjnych);

e) przyczynianie się do poprawy efektywności gospodarowania przez dostarczanie 
pozostałym podmiotom gospodarczym istotnych efektów zewnętrznych.

W grupie specyficznych argumentów przemawiających za budową autostrad warto 
wspomnieć o tym, że oznaczają one przede wszystkim większe bezpieczeństwo ruchu 
drogowego, a co za tym idzie, przyczyniają się do zmniejszenia kosztów społecznych 
związanych z rozwojem transportu. Autostrady, zapewniając większą płynność ruchu 
drogowego, pozwalają też na uzyskanie oszczędności związanych ze zużyciem paliw 
i środków transportu.

W świetle tych argumentów jest co najmniej dziwne spotykane niekiedy, acz na 
szczęście rzadko, ogólne negowanie potrzeby budowy autostrad w Polsce. Wiara w to, że 
rozwój alternatywnych form transportu czy też tak zwanego transportu kombinowanego 
(hasło „tiry na tory”) może stanowić substytut budowy autostrad niestety nie znajduje 
racjonalnego uzasadnienia. Przekonanie, że nie da się całkowicie zrezygnować z budo-
wy autostrad nie jest jednak tożsame ani z bezkrytycznym spojrzeniem na powstające 
programy rozwoju tego składnika infrastruktury, ani z fetyszyzowaniem możliwych do 
uzyskania korzyści z powiększającej się sieci autostrad.

Po pierwsze: autostrady są, co prawda, czynnikiem wzmacniającym atrakcyjność 
lokalizacyjną, nie jest to jednak tożsame z gwarancją napływu dodatkowych inwestycji, 
a zwłaszcza na oczekiwaną skalę. Może się bowiem okazać, że nowa autostrada przy-
czynia się przede wszystkim do wzrostu aktywności gospodarczej poza obszarem, któ-
rego rozwój miał być dynamizowany. Po drugie: jeżeli rozwojowi autostrad nie towarzy-
szą inne przedsięwzięcia związane z rozwojem danego obszaru czy regionu, to możliwe 



Współczesne Problemy Ekonomiczne
nr 1 (2009)

158

L
ib

e
r

a
li

z
a

c
ja

jest wystąpienie tak zwanych efektów tunelu i ucieczki. Pierwszy oznacza sprowadzenie 
danego obszaru czy regionu wyłącznie lub głównie do roli tranzytowej. Drugi oznacza 
wzrost tendencji migracyjnych z regionów słabszych do zamożniejszych w wyniku po-
wstałych dzięki autostradom ułatwień komunikacyjnych. Po trzecie: rozwój autostrad 
nierzadko wiąże się z istotną sprzecznością, z jednej strony mamy bowiem korzyści 
makroekonomiczne i makrospołeczne, a z drugiej niekorzystne zjawiska mikroekono-
miczne i mikrospołeczne. Przez budowę autostrad dochodzi niekiedy do zerwania trady-
cyjnych więzi gospodarczych i społecznych. Po czwarte: autostrady oznaczają istotne 
zmiany przestrzenne i krajobrazowe, mogą niekiedy powodować poważne następstwa 
ekologiczne. Po piąte: korzyści z budowy autostrad, takie jak na przykład wzrost zatrud-
nienia, mają w znacznej mierze charakter przejściowy. Po szóste: efekty rozwoju auto-
strad są trudne do kwantyfikacji, przy czym w krótkim okresie łatwiej dostrzec nega-
tywne zmiany niż pożytki, a w długim – dość trudne, a czasem wręcz niemożliwe jest 
jednoznaczne określenie rzeczywistego wpływu powstałej autostrady na procesy wzro-
stu i rozwoju. Po siódme: często znaczne odroczenie w czasie budowy autostrad od 
momentu ich planowania powoduje, że w momencie realizacji dochodzi do poważnych 
konfliktów na skutek kolizji z innymi, zrealizowanymi w międzyczasie inwestycjami. 
I wreszcie po ósme, na zasadzie lost but not least: budowa autostrad prowadzi niekiedy 
do konfliktów społecznych (hasło: „nie na moim podwórku”). Prawie każdy użytkownik 
dróg chce korzystać z autostrad, a jednocześnie nikt nie chce mieszkać w ich bezpośred-
nim sąsiedztwie.

Wszystkie przedstawione problemy związane z rozwojem autostrad, a dodać do tej 
listy można by jeszcze bardzo wysoki koszt budowy autostrad, znacznie przekraczający 
koszt budowy jakichkolwiek innych składników sieci drogowej, spowodowały, że 
zwłaszcza w Europie Zachodniej już od dłuższego czasu budowę nowych autostrad trak-
tuje się znacznie mniej entuzjastycznie niż w przeszłości, a w literaturze używa się ta-
kich obrazowych określeń, jak koniec romantyzmu czy wręcz fetyszyzmu autostradowe-
go. Niestety w Polsce, od początku dyskusji o potrzebie budowy autostrad w ramach 
nowych realiów ustrojowych, daje o sobie znać tendencja do przeceniania oczekiwanych 
efektów rozwoju tego składnika infrastruktury, a zarazem niedoszacowywania proble-
mów związanych z ich powstaniem. 

Ewolucja programu budowy autostrad w Polsce

Oceny programu budowy autostrad w Polsce nie można nie poprzedzić, oczywiście 
w skrótowej formie, kalendarium najważniejszych wydarzeń czy zamierzeń, jakie za-
mierzano podjąć. Niestety znacznie mniej da się napisać o tym, co rzeczywiście zrobio-
no, w latach 1990–2008 wybudowano bowiem w Polsce niespełna 500 km autostrad.
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Historia programu budowy autostrad w Polsce w gospodarce rynkowej zaczęła się 
na przełomie lat 1992/1993, kiedy to powstał pierwszy jego zarys z całkowicie niereali-
stycznym, jak się później okazało, celem wybudowania 2000 km autostrad do 2007 ro-
ku (!). Realizacja ta miała być początkowo oparta na środkach budżetowych, a następnie 
– krok po kroku – mieli być włączani prywatni koncesjonariusze. Do przeprowadzenia 
programu powołano specjalną instytucję – Autostrady Polskie SA – jednoosobową spół-
kę Skarbu Państwa. 

W latach 1993–1994 przygotowano nową wersję programu, przy czym założono, że 
najpóźniej do 2010 roku zostanie zbudowanych około 2600 km. W programie przewi-
dziano dominację systemu BOT (buduj, operuj, transferuj) oraz – zupełnie nierealistycz-
nie – około dziewięćdziesięcioprocentowy udział kapitału prywatnego. Zlikwidowano 
Autostrady Polskie SA, a na to miejsce powołano Agencję Budowy i Eksploatacji Auto-
strad utworzoną na podstawie ustawy o płatnych autostradach z 27 października 1994. 
W roku 1997 przyznano pierwsze dwie koncesje na budowę odcinków autostrad w syste-
mie BOT.

W roku 2002 zaprezentowano kolejną wersję programu, za cel przyjmując tylko 
około 1700 km autostrad nie później niż do 2015 roku. Problemy z realizacją pierwszych 
umów koncesyjnych oraz wiara w przyszłą obfitość środków unijnych przyczyniły się 
do radykalnego zmniejszenia zakładanego udziału kapitału prywatnego (do około 
15 proc.). Zlikwidowano Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad przez połączenie 
z Generalną Dyrekcją Dróg Publicznych. Nowa instytucja otrzymała nazwę: Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Budowa autostrad miała być też istotnym ele-
mentem realizacji rządowego programu Infrastruktura – klucz do rozwoju.

W roku 2004 ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów ustalające docelową sieć 
autostrad i dróg ekspresowych (około 2000 km autostrad i około 7200 km dróg ekspre-
sowych). W tym samym roku miała także miejsce pierwsza rezygnacja z przyznanej 
koncesji na budowę autostrady (Autostrada Wielkopolska SA na autostradę A2 na odcin-
ku z Konina do Strykowa).

W roku 2005 zawarto, jak się później okazało brzemienne w skutki, porozumienie 
pomiędzy stroną publiczną a prywatnymi operatorami w sprawie korzystania z płatnych 
autostrad przez ciężarówki z wykupioną winietą, bez konieczności ponoszenia dodatko-
wych opłat. Utracone w wyniku tego porozumienia wpływy prywatnych operatorów 
autostrad zaczęły być rekompensowane ze środków budżetowych Krajowego Funduszu 
Drogowego. W tym samym roku, po wyborach parlamentarnych, pojawiły się deklaracje 
przedstawicieli nowego rządu sugerujące możliwość odstąpienia od budowy autostrad 
opartej na systemie koncesyjnym, a nawet wycofania się z wcześniej zawartych umów. 
Wzmocnieniem argumentów na rzecz radykalnej zmiany wizji sposobu budowy auto-
strad w Polsce stał się opublikowany w 2006 roku przez Najwyższą Izbę Kontroli Raport 
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o ochronie interesów Skarbu Państwa w porozumieniach z koncesjonariuszami na bu-
dowę i eksploatację autostrad A2 i A4. Jego konkluzje sprowadzały się do stwierdzenia, 
że zawierane porozumienia znacznie lepiej chronią interes prywatnych koncesjonariu-
szy niż Skarbu Państwa.

Nowym pomysłem na budowę autostrad i dróg ekspresowych miała być ustawa 
o spółkach drogowych specjalnego przeznaczenia z 12 stycznia 2007 roku. Spółki te, 
o charakterze akcyjnym, tworzone w imieniu Skarbu Państwa przez ministra właściwe-
go do spraw transportu, miały służyć przygotowaniu lub realizacji przedsięwzięć w za-
kresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami kra-
jowymi. Także w styczniu 2007 roku minister transportu wydał decyzję stwierdzającą 
wygaśnięcie decyzji z 25 sierpnia 1997 roku, którą udzielono spółce Gdańsk Transport 
Company SA – koncesji na budowę i eksploatację autostrady płatnej A1 na odcinku 
Gdańsk (węzeł Pruszcz Gdański)–Toruń (węzeł Czerniewice). Procedura odwoławcza 
zakończyła się uchyleniem decyzji ministra.

Po przedterminowych wyborach parlamentarnych w 2007 roku sprawa budowy au-
tostrad stała się na nowo przedmiotem ożywionych dyskusji, także w kontekście potrzeb 
związanych z przyznaną w tym samym roku Polsce i Ukrainie organizacją Mistrzostw 
Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku. W przyjętym, jeszcze przed wyborami Programie 
budowy dróg krajowych na lata 2008–2012 przewidziano, że pod koniec tego okresu 
w Polsce powinno być około 1779 km autostrad, a więc około 1100 km więcej niż pod 
koniec 2006 roku. Zawarte w końcu sierpnia 2008 roku porozumienie z Autostradą 
Wielkopolską SA mającą koncesję na budowę autostrady A2 od Nowego Tomyśla do 
zachodniej granicy Polski, jak również wyciszone spory z koncesjonariuszem realizują-
cym fragmenty autostrady A1, dają nadzieję na to, że te – przecież niezbyt ambitne na 
tle innych krajów – plany zostaną zrealizowane, a autostrada A2 przestanie być wreszcie 
drogą „znikąd do nikąd”3. Niestety, mniej prawdopodobne jest zrealizowanie całości 
planów w zakresie budowy dróg ekspresowych.

Przedstawionemu bogactwu działań w sferze programowej i regulacyjnej towarzy-
szyły, jak już wskazywano, mierne wyniki w sferze realnej. W tym miejscu warto wspo-
mnieć, że eksperci zachodni od początku byli dość sceptyczni, jeśli chodzi o realizację 
programu budowy autostrad w Polsce na podstawie zakładanego na początku bardzo 
dużego udziału sektora prywatnego, a istotnym argumentem na rzecz zachowania 
ostrożności było między innymi to, że koszt budowy 1 km autostrady w Polsce w pierw-
szej połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku szacowano przeciętnie na około 70 proc. 
średnich kosztów w ówczesnej Piętnastce unijnej, podczas gdy siła nabywcza przecięt-

3 Tak właśnie tę drogę określił w swoim wystąpieniu jeden z ambasadorów państw unijnych, na-
wiązując do obecnego stanu, gdy autostrada od strony zachodniej zaczyna się w lesie w okolicach 
Nowego Tomyśla i kończy, po stronie wschodniej, w okolicach Strykowa.
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nego użytkownika polskich dróg niewiele przekraczała w tym czasie 40 proc. średniej 
dla tych samych krajów.

Błędy programu budowy autostrad w Polsce

Analizę błędów związanych z dotychczasową realizacją programu budowy auto-
strad w Polsce należy rozpocząć od stwierdzenia, że podejmowanie jakichkolwiek dzia-
łań związanych z polityką państwa w zakresie rozwoju infrastruktury, a w tym i infra-
struktury drogowej, wymaga odpowiedzi na trzy podstawowe pytania. Pierwsze dotyczy 
tego, w co inwestować. Drugie wiąże się z kwestią lokalizacji inwestycji, a więc gdzie 
inwestować. Wreszcie pytanie trzecie można ująć hasłowo jako problem tego, jak inwe-
stować, a więc na jakich źródłach finansowych się opierać i na jakich rozwiązaniach 
organizacyjnych. Ta ostatnia kwestia wiąże się z pytaniem o możliwość włączania sek-
tora prywatnego do programów rozwoju infrastruktury, zwłaszcza przez odwołanie się 
do idei partnerstwa publiczno-prywatnego. Niestety, w wypadku programu budowy au-
tostrad w Polsce, w odniesieniu do żadnego ze sformułowanych wcześniej pytań nie 
udzielono dostatecznie wnikliwej odpowiedzi i to przed rozpoczęciem konkretnych 
i niekiedy nieodwracalnych w swych skutkach działań.

W zakresie pytania pierwszego, dotyczącego tego, w co inwestować, można wyróż-
nić dwa aspekty czy też pytania szczegółowe. Pierwszy wymiar problemu wiąże się 
z dyskusją na temat struktury inwestycji, a w interesującym nas wypadku – skali prefe-
rencji dla autostrad w ramach infrastruktury drogowej, a szerzej infrastruktury trans-
portowej. Zgadzając się z tym, że inwestycje związane z poprawą jakości sieci drogowej 
w Polsce są szczególnie pilnym zadaniem, nie należy jednak popadać w swego rodzaju 
„fetyszyzm” transportu samochodowego i jego roli w gospodarce, czego wyrazem były 
i w jakiejś mierze są kolejne programy budowy autostrad, w których często nadmiernie 
eksponowane są potencjalne korzyści (w tym na przykład w sferze zatrudnienia), a zara-
zem pomniejszano wagę tego, co wskazywało na potrzebę zachowania znacznie więk-
szej ostrożności. Drugi możliwy wymiar pytania o to, w co inwestować odnosi się do 
relacji między nakładami na rozwój nowych składników infrastruktury (zwłaszcza tych 
najnowocześniejszych a zarazem na ogół najbardziej kapitałochłonnych, takich jak auto-
strady) a środkami przeznaczanymi na modernizację obiektów już istniejących. W tej 
kwestii należy się zgodzić z tymi ekspertami, którzy wskazywali i wskazują potrzebę 
zachowania daleko idącego umiaru i ostrożności w tworzeniu planów budowy bardzo 
nowoczesnych obiektów infrastrukturalnych (zwłaszcza w transporcie)4. Na wielu ob-

4 Por. Tendances de l’évolution et politique des transports, économie des transports, TRANS/
R.382, EKG ONZ 1993, s. 13–20. Także Waldemar Grzywacz zwraca uwagę na to, że „Idea nadrabia-
nia zaległości w rozwoju infrastruktury liniowej i punktowej transportu [...] nie zawsze ma charakter 
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szarach Polski sprawą znacznie ważniejszą niż autostrady są drogi ekspresowe lub od-
powiednio zmodernizowane (chodzi tu przede wszystkim o stworzenie ułatwień dla 
kierowców samochodów osobowych, które pozwalałyby bezpiecznie wyprzedzać po-
jazdy ciężarowe) drogi niższej kategorii. 

Drugie kluczowe pytanie wiąże się z kwestią lokalizacji inwestycji infrastruktural-
nych. Można to wyrazić inaczej, jako zagadnienie wyboru regionalnej struktury inwe-
stycji. Rozpatrując tę kwestię w kontekście programu budowy autostrad, warto zwrócić 
uwagę na trzy sprawy. Pierwsza wiąże się z sygnalizowaną już, toczącą się na gruncie 
literatury ekonomicznej, dyskusją na temat znaczenia infrastruktury jako czynnika 
wzrostu i rozwoju, a w tym jako czynnika niwelowania różnic w poziomie rozwoju re-
gionalnego wewnątrz poszczególnych gospodarek. W wielkim uproszczeniu i skrócie 
przedstawiając wyniki tej dyskusji, można wskazać kilka kwestii. Pierwsza to dominu-
jące we współczesnej literaturze ekonomicznej znacznie bardziej ostrożne niż to miało 
miejsce w przeszłości, a zwłaszcza w latach sześćdziesiątych czy nawet siedemdziesią-
tych XX wieku, spojrzenie na pozytywne regionalne następstwa rozwoju infrastruktu-
ry. Stworzenie swego rodzaju regionalnej nadwyżki pozytywnych efektów zewnętrz-
nych na przykład w wyniku budowy autostrady nie musi gwarantować napływu 
prywatnego kapitału realizującego inwestycje bezpośrednio produkcyjne, a same inwe-
stycje infrastrukturalne przynoszą tylko przejściowe i gasnące efekty mnożnikowe, za-
równo w sferze dochodów, jak i zatrudnienia. Drugi aspekt dyskusji o lokalizacji inwe-
stycji infrastrukturalnych wiąże się ze szczególną jej rolą w sferze międzynarodowych 
stosunków gospodarczych oraz jako czynnika integracji międzynarodowej. Polska od 
1 maja 2004 roku należy do Unii Europejskiej. Jedną z konsekwencji tego jest i będzie 
rozwój handlu międzynarodowego i innych form współpracy związanych z pojęciem 
handlu i kooperacji wewnątrzunijnej. Przy tym, nie negując znaczenia i potrzeby współ-
pracy z położonymi na wschód od Polski państwami członkowskimi Unii Europejskiej, 
należy jednak założyć, że newralgiczne dla polskiej gospodarki będzie to wszystko, co 
wiąże się ze stosunkami ekonomicznymi z krajami dawnej Piętnastki unijnej, a w tym 
w szczególności Niemcami. W tym kontekście sprawą niezwykle istotną jest rozwój in-
frastruktury w tych regionach Polski, które co prawda z punktu widzenia regionalnego 
zróżnicowania poziomu rozwoju infrastruktury mogą być zaliczane do wymagających 

racjonalny ekonomicznie z punktu widzenia interesu własnego państwa i potrzeb społecznych. Czę-
sto jest przykładem irracjonalności, wynikającej z przesłanek psychologicznych i nieznajomości pro-
cesów rozwojowych. Przesłanki psychologiczne odzwierciedlają dążność do naśladownictwa, wyka-
zania, że dany kraj dostrzega swoje zacofanie techniczne lub technologiczne wobec istniejących 
korzystniejszych (nowocześniejszych, efektywniejszych itp.) rozwiązań w innych państwach [...]. 
W dużej mierze idee polskich polityków i decydentów odnoszące się do rozwoju transportu krajowe-
go, szczególnie infrastruktury transportowej, a także opracowane programy rozwojowe mają podło-
że psychologiczne”. W. Grzywacz, Transport w cywilizacji XXI wieku i następnego tysiąclecia, 
„Problemy Ekonomiki Transportu” 1997, nr 4, s. 26.
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mniejszych nakładów niż tak zwana ściana wschodnia, jednak ze względu na swój po-
tencjał gospodarczy oraz skalę powiązań ekonomicznych z zagranicą mają krytyczne 
znaczenie dla miejsca naszego kraju we współpracy ekonomicznej wewnątrz Unii Euro-
pejskiej i nie tylko. Dokończenie autostrady A2 na odcinku do zachodniej granicy na-
szego kraju jest bezdyskusyjnie ważniejsze niż plany budowy autostrad na obszarze 
wschodniej Polski. 

Pytanie o to, gdzie inwestować może być także rozpatrywane w wymiarze dyskusji 
o lokalizacji konkretnych inwestycji i nierzadko temu towarzyszących konfliktów. Mogą 
one wynikać ze wspominanej już przynajmniej częściowej sprzeczności pozytywnych 
wyników makroekonomicznych czy makrospołecznych danej inwestycji i negatywnych 
następstw lokalnych na obszarach bezpośrednio przylegających do danej inwestycji, ma-
jących znaczenie wyłącznie czy też przede wszystkim tranzytowe. Może dochodzić tak-
że do sytuacji odwrotnej, kiedy to społeczność lokalna jest szczególnie zainteresowana 
realizacją jakiejś inwestycji infrastrukturalnej (na przykład obwodnica Augustowa), 
a propozycja lokalizacji budzi poważne wątpliwości czy nawet protesty z uwagi na jej 
potencjalne negatywne następstwa o ogólnospołecznym znaczeniu.

Trzeci wskazany wcześniej obszar dyskusji wokół rozwoju infrastruktury, a w tym 
autostrad w Polsce, odnosi się do wyboru przez państwo rozwiązań finansowych i orga-
nizacyjnych. Możliwe są cztery podstawowe źródła finansowania programów rozwoju 
infrastruktury: a) środki budżetowe, b) krajowy kapitał prywatny, c) zagraniczny kapitał 
prywatny, d) instytucje międzynarodowe.

Spośród czterech wymienionych źródeł finansowania rozwoju infrastruktury naj-
istotniejszą rolę należy przypisać środkom budżetowym, co nie oznacza oczywiście 
twierdzenia, że ma być to rola hegemona. Sposobem na osłabienie ograniczeń w zakre-
sie środków budżetowych, jakie mogą być przeznaczane na rozwój infrastruktury, może 
być partnerstwo publiczno-prywatne, do którego zaliczane są także rozwiązania, na któ-
rych oparto system koncesji autostradowych w Polsce. Niestety, o czym się niekiedy 
zapomina, partnerstwo publiczno-prywatne wiąże się z ryzykiem i to dużym dla obu 
partnerów. Należy zwrócić uwagę, że o ile publiczni decydenci często wykazują tenden-
cję do niedoceniania ryzyka, o tyle prywatni inwestorzy wręcz skłonni są do jego prze-
ceniania. Przy tym im większe ryzyko towarzyszy danemu przedsięwzięciu, a takim jest 
budowa i późniejsza eksploatacja autostrad, tym – co jest zresztą naturalne – większe są 
oczekiwania ze strony prywatnych dysponentów kapitału dotyczące tak zwanej premii 
z tytułu ryzyka. Znajduje to odzwierciedlenie w negocjowanych kwotach kosztów budo-
wy obiektów infrastrukturalnych czy oczekiwania różnych instrumentów wsparcia ze 
strony państwa, takich jak gwarancje kredytowe czy stosowanie zasady „bierz lub 
płać”.
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Włączanie się w przedsięwzięcia realizowane na zasadach partnerstwa publiczno-
-prywatnego oznacza dla państwa ryzyko. Można je podzielić na ryzyko suwerenności, 
ryzyko budżetowe i ryzyko oportunizmu. Pierwsze ma swoje źródło w tym, że państwo, 
podejmując zobowiązania wobec konkretnego podmiotu gospodarczego, może dopro-
wadzić do nadmiernego, a nawet wręcz szkodliwego – z punktu widzenia interesów 
gospodarki jako całości – ograniczenia swobody swoich działań. Nawet w sytuacji, gdy 
stanie się jasne, że podjęte wobec strony prywatnej zobowiązania są szkodliwe czy nie-
właściwe, państwo ma bardzo ograniczone możliwości wycofania się z przyjętych 
uzgodnień, a jeśli może to zrobić, to musi ponieść z tego tytułu konsekwencje finanso-
we. Przykładem tego rodzaju problemów jest wspominana już próba odebrania koncesji 
na budowę odcinka autostrady A1.

Ryzyko budżetowe wiąże się z możliwymi skutkami udzielania przez państwo gwa-
rancji finansowych dla przedsięwzięć realizowanych ze środków prywatnych. Wynika 
ono także z innych zobowiązań państwa wobec partnera prywatnego, takich jak wspo-
minany już system rekompensowania przez państwo prywatnym operatorom autostrad 
utraconych wpływów z tytułu korzystania z tych dróg przez pojazdy ciężarowe z wyku-
pioną winietą. Rekompensaty są tak wysokie, że na ich zaspokojenie nie wystarczają 
zasoby Krajowego Funduszu Drogowego, który notabene powinien służyć innym ce-
lom.

Szczególnie wiele uwagi w analizach dotyczących podziału ryzyka inwestycji infra-
strukturalnych między sektor prywatny a państwo poświęca się ryzyku oportunizmu. 
Oportunizm może mieć przy tym charakter ex ante i ex post. W przypadku procedur 
przetargowych oportunizm ex ante polega często na przedstawianiu własnych możliwo-
ści jako większych niż są one w rzeczywistości. Może to prowadzić do tego, że na przy-
kład koncesja na budowę autostrady przyznawana jest podmiotowi nie w pełni przygo-
towanemu do wywiązania się z podjętych zobowiązań. Niestety, analiza doświadczeń 
związanych z procesem koncesyjnym w Polsce zdaje się potwierdzać, że ryzyko oportu-
nizmu ex ante nie jest tylko hipotetyczne5.

Oportunizm ex post, czyli ryzyko moralne lub – jak się coraz częściej pisze w pol-
skiej literaturze – pokusa nadużycia, wiąże się z sytuacją, gdy jeden z uczestników gry 
ekonomicznej może świadomie starać się obciążać swoich partnerów niekorzystnymi 
skutkami własnych działań. W przypadku przedsięwzięć infrastrukturalnych, zakłada-
jących partnerstwo państwa i sektora prywatnego, pokusa nadużycia może wiązać się 
z sytuacją, gdy zabezpieczony dzięki różnym gwarancjom państwa (gwarancje kredyto-

5 O programie budowy autostrad w kontekście partnerstwa publiczno-prywatnego pisze m.in. 
K. Sobiech, Partnerstwo publiczno-prywatne w infrastrukturze drogowej w Polsce, Poznań 2007, 
s. 141–199. Por. także: K. Brzozowska, Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, 
bariery, Warszawa 2006, s. 24.
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we, gwarancje minimum zakupów) prywatny inwestor może przestać wykazywać nale-
żytą troskę o osiągnięcie mikroekonomicznej efektywności. Podobnie jak w wypadku 
ryzyka moralnego ex ante, budowa autostrad w Polsce w systemie koncesyjnym, cho-
ciażby w świetle wspominanego wcześniej raportu NIK, mogłaby być wykorzystana 
jako swoiste case study do dyskusji o zagrożeniu pokusą nadużycia.

Inne błędy związane z programem budowy autostrad w Polsce to brak konsekwencji 
w działaniu oraz częste zmiany organizacyjne i programowe. Niestety, w całym okresie  
po 1990 roku wyraźna była tendencja do traktowania spuścizny po wcześniejszej ekipie 
rządowej i większości parlamentarnej jako nadającej się wyłącznie do odesłania na przy-
słowiowy „śmietnik historii”. Brakowało konsekwencji przy ustalaniu, ile państwa i ile 
rynku w rozwoju infrastruktury. Zaczęło się od swoistej i w zasadzie ponadpartyjnej 
naiwnej wiary w rynek i siłę sektora prywatnego, czego wyrazem było całkowicie nie-
realistyczne założenie o dziewięćdziesięcioprocentowym udziale kapitału prywatnego 
w realizacji programu budowy autostrad. W okresie rządów, najpierw koalicyjnych, 
a później samodzielnych, PiS wyraźnie przejawiało etatyzm i wiarę w to, że państwo 
może i powinno być silnie obecne w gospodarce, a w tym bezwzględnie w sferze infra-
struktury. 

Uwagi końcowe

Biorąc pod uwagę stan zaawansowania prac związanych z realizacją kolejnych in-
westycji, uzasadnione niestety wydaje się twierdzenie, że sytuacja w zakresie budowy 
autostrad w Polsce przypomina to, co przez wiele lat odnosiło się do budowy tunelu pod 
kanałem La Manche, który ze względu na ślimacze tempo realizacji zaczęto w swoim 
czasie w Europie nazywać najdłuższym z niewybudowanych tuneli. Nasza sieć auto-
strad zaczyna zasługiwać na miano najdłuższej z istniejących na papierze. Pocieszać się 
można tylko, że w końcu tunel pod kanałem La Manche powstał, a więc można także 
liczyć na to, że za jakiś czas, między innymi dzięki środkom unijnym, Polska będzie 
dysponować niezbędną siecią autostrad i nie mniej ważnych, a jeszcze mniej jak na razie 
zaawansowanych w realizacji, dróg ekspresowych. Aby tak się jednak stało, konieczna 
jest realistyczna i pozbawiona politycznych uprzedzeń oraz przyjmowanych a priori 
założeń analiza dotychczasowych doświadczeń. Niezbędne jest również wnikliwe roz-
poznanie działań podejmowanych w innych krajach, a zwłaszcza tych bardziej od Polski 
zaawansowanych w rozwoju infrastruktury. 

Mając świadomość, że w zakresie rozwoju infrastruktury nie ma jedynych słusz-
nych i na dodatek prostych odpowiedzi, należy zamknąć dyskusję o kolejnych wersjach 
programu budowy autostrad i konsekwentnie realizować wyznaczone cele. Trzeba mieć 
przy tym świadomość, że stawką jest nie mniej lub bardziej udany przebieg Euro 2012, 
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także w zakresie jego infrastrukturalnego zaplecza, ale przyszłość polskiego społeczeń-
stwa i naszej gospodarki. Infrastruktura, z racji swojej długookresowej eksploatacji tu-
dzież ograniczonych możliwości wprowadzania korekt w już istniejących układach sie-
ciowych, wymaga – jak żaden inny obszar gospodarki – spojrzenia ponad podziałami 
politycznymi, krótkookresowymi interesami i preferencjami. Albowiem nawet pomija-
jąc to, co w kolejnych, a zwłaszcza początkowych, wersjach programu budowy autostrad 
było całkowicie nierealistyczne z punktu widzenia zakładanych efektów i sposobów ich 
osiągnięcia, to rezultaty powinny być i tak zdecydowanie lepsze, gdyby nie to wszystko, 
co mieści się w sferze dyskusji o wpływie – i to złym – polityki na ekonomię. Nawet 
przy tak ograniczonych środkach budżetowych, jakie państwo polskie mogło w całym 
dotychczasowym okresie przeznaczyć na rozwój infrastruktury, konsekwencja w dzia-
łaniu mogła na pewno przynieść lepsze wyniki.
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Construction of motorways in Poland
The part played by government in the development of the infrastructure

The aim is to answer the question: why is there such a disparity between the actual results in motorway construc-
tions in Poland and those originally intended? Between 1990 and 2008, most programming and regulating activities 
produced poor results. The author contends that the reasons for this are faults in the planning process together with 
a lack of commitment to those plans already accepted, the latter stemming for the most part from political motives. 
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Wprowadzenie

Wzajemne kredytowanie kontrahentów w obrocie gospodarczym polega na tym, iż 
podmioty sprzedające towary lub usługi wydają towary lub świadczą usługi, za które 
płatność ma nastąpić w określonym momencie w przyszłości. Transakcja ta nazywana 
jest powszechnie kredytem towarowym (kredyt udzielony jest w towarze), kredytem 
kupieckim lub handlowym. W praktyce gospodarczej najczęściej określa się ją jako 
„sprzedaż z odroczonym terminem płatności” lub po prostu – „sprzedaż na termin”. Jest 
to zatem pożyczka, której udziela swoim odbiorcom dostawca w związku ze sprzedażą 
towarów lub usług. Udzielenie kredytu kupieckiego wiąże się z możliwością niespłace-
nia przez odbiorcę zobowiązania za dostarczone towary lub usługi. Dotyczy sytuacji, 
gdy płatność nie następuje w ogóle, gdy jej wartość jest inna od oczekiwanej lub gdy 
następuje opóźnienie w jej realizacji. 

*  Doktor Danuta Zawadzka jest zatrudniona w Instytut Ekonomii i Zarządzania (Zakład Finan-
sów) Politechniki Koszalińskiej. E-mail: danutaz@man.koszalin.pl.

1 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2007–2008 jako projekt badawczy 
nr N N113 3353 33.
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Celem artykułu jest ocena metod zabezpieczania się przed ryzykiem wynikającym 
z udzielonego kredytu kupieckiego w warunkach funkcjonowania małego przedsiębior-
stwa. Przyjęto, iż zalicza się do nich metody: windykacji należności, poprawy odzyski-
wania wierzytelności oraz zabezpieczania kredytu kupieckiego. Ewaluacji dokonano 
opierając się na badaniach empirycznych. Objęto nimi 368 małych podmiotów, w tym 
231 mikroprzedsiębiorstw. Przyjętą metodą badawczą było badanie ankietowe z wyko-
rzystaniem wywiadu uczestniczącego. Populację celu stanowiły przedsiębiorstwa z Po-
morza Środkowego2. Badanie przeprowadzono między sierpniem a grudniem 2006 roku. 
Uwzględniono dane charakteryzujące przedsiębiorstwa z 2005 roku.

Charakterystyka badanych przedsiębiorstw

Uwzględniając kryterium działalności, największy udział w populacji badanych 
jednostek stanowiły przedsiębiorstwa usługowe (59,51 proc.)3. Wśród mikroprzedsię-
biorców 45,02 proc. zajmowało się działalnością handlową, a jedynie 12,12 proc. pro-
dukcyjną. Wśród małych przedsiębiorców, zatrudniających powyżej dziewięciu osób, 
35,04 proc. zadeklarowało podstawową działalność handlową, aż 39,42 proc. działalność 
produkcyjną. Przyjmując za kryterium podziału dziedzinę działalności według Polskiej 
Klasyfikacji Działalności, najwyższy odsetek w próbie przedsiębiorstw stanowiły jed-
nostki z sekcji handel i naprawy (31,79 proc.), przemysł (17,93 proc.) i budownictwo 
(11,40 proc.). Badane przedsiębiorstwa w większości wskazywały lokalny zasięg dzia-
łalności (48,64 proc.). Przeciętny okres funkcjonowania mikroprzedsiębiorstw na rynku 
wynosił dziesięć lat. Połowa z nich działała dziewięć lat i więcej, a 25 proc. poniżej 
pięciu lat. W wypadku podmiotów zatrudniających powyżej dziewięciu osób średni 
wiek przedsiębiorstwa wyniósł 14 lat. 

Przeciętna wartość aktywów badanych mikroprzedsiębiorstw na koniec 2004 roku 
wyniosła 452 815 zł, na koniec kolejnego roku – 463 632 zł. W małych przedsiębior-
stwach, zatrudniających powyżej dziewięciu osób, odpowiednio: 3 163 653,44 zł 
i 3 347 948,18 zł. Aktywa bieżące w mikropodmiotach stanowiły 39,8 oraz 41,2 proc. 
aktywów ogółem na koniec lat objętych badaniem, w pozostałych odpowiednio: 42,4 
i 44,4 proc. w aktywach ogółem. Analiza rentowności oparta na wskaźniku rentowności 
majątku ogółem4 potwierdza dodatnie wartości uzyskane w 2005 roku określające do-

2 Przyjęto za E. Rydzem i A. Suszyńskim [E. Rydz, Przemiany struktur społeczno-gospodarczych 
w okresie transformacji systemowej na Pomorzu Środkowym, Słupsk 2006; A. Suszyński, Funkcje 
podstawowe w rozwoju społeczno-gospodarczym Pomorza Środkowego, Szczecin 1993], iż Pomorze 
Środkowe to obszar byłych województw koszalińskiego i słupskiego. 

3 23,1 proc. jednostek wskazało w ankiecie więcej niż jeden rodzaj działalności.
4 Wskaźnik rentowności majątku ogółem wyliczony został jako relacja zysku netto w danym roku 

obrotowym do średniej wartości majątku ogółem. 
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chodowość aktywów. Wskaźnik dla mikroprzedsiębiorstw wyniósł przeciętnie 12,8 proc. 
2/3 najmniejszych jednostek charakteryzowała się wartością wskaźnika rentowności 
majątku ogółem niższą bądź równą 5,61 proc. Zyskowność przedsiębiorstw zatrudniają-
cych powyżej dziewięciu osób kształtuje się na niższym poziomie – rentowność majątku 
ogółem wyniosła w 2005 roku przeciętnie 6 proc. Połowę podmiotów cechuje wartość 
relacji powyżej 1,7 proc.

Ocena ryzyka niewypłacalności kontrahenta. 
Skala zjawiska „opóźnionych płatności”

Badane małe przedsiębiorstwa zadeklarowały, iż w roku 2005 przeciętnie 11 proc. 
zobowiązań handlowych została zrealizowana po umownym okresie kredytu kupieckie-
go. Średnie opóźnienie płatności poza kontraktowo ustalony termin w przypadku mi-
kroprzedsiębiorstw wynosiło 9,43 dnia. Dla pozostałych małych podmiotów – 11,13 
dnia.

W badanych mikroprzedsiębiorstwach przeciętny udział należności przeterminowa-
nych w należnościach krótkoterminowych wyniósł 5 proc. na koniec 2004 roku. W ana-
logicznym okresie roku kolejnego wzrósł o jeden punkt procentowy. W pozostałych 
małych przedsiębiorstwach wyniósł 5 proc. należności krótkoterminowych na koniec 
obu lat badawczych. W roku 2005 średnia wartość zadeklarowanych utraconych płatno-
ści (nieściągalnych należności5) w grupie mikroprzedsiębiorstw wyniosła 4 769,94 zł. 
W grupie małych podmiotów zatrudniających powyżej dziewięciu osób średnia wartość 
utraconych płatności w roku objętym badaniem wyniosła 13 803,14 zł. Najistotniejszą 
przyczyną dokonywania opóźnionych płatności w opinii badanych małych przedsię-
biorstw są problemy finansowe dłużnika, w dalszej kolejności problemy z uzyskaniem 
dodatkowych funduszy na finansowanie dostaw oraz umyślne dokonania. Analiza czę-
stotliwości występowania opóźnionych płatności wskazuje, iż stali odbiorcy mikro-
przedsiębiorstw najczęściej nie mają opóźnień w realizacji zobowiązań handlowych 
(42,86 proc. respondentów). Średnio 24,03 proc. podmiotów stwierdza, iż dokonują tego 
„czasami” lub „okazjonalnie”. Jednostki zatrudniające powyżej dziewięciu osób w więk-
szym stopniu wskazały, iż stali kontrahenci „czasami” dokonują spóźnionych płatności 
– odsetek wyniósł 33,58 proc. Zdecydowana większość małych przedsiębiorców uznała, 
iż podmioty z sektora publicznego „nigdy” nie opóźniają płatności. Przeciętnie 13,78 proc. 
małych przedsiębiorców deklaruje, iż zdarza się to im „okazjonalnie”.

5 Wierzytelność uznaje się za nieściągalną wtedy, gdy wierzyciel dysponuje dokumentami, z któ-
rych jednoznacznie wynika, że nie jest możliwe jej zaspokojenie w sposób opłacalny. Szerzej: S. Koc, 
Realność należności z tytułu sprzedaży, „Rachunkowość” 2003, nr 10, s. 2–10.
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Źródła informacji wykorzystywane w ocenie ryzyka niewypłacalności kontrahenta

Wśród analizowanych mikroprzedsiębiorstw 37,66 proc. podmiotów deklaruje, iż 
ocena ryzyka kredytowego „zawsze” przeprowadzana jest na podstawie monitorowania 
należności i dotychczasowej współpracy z kontrahentami6. Jedynie 23,38 proc. respon-
dentów stwierdza, iż „nigdy”  tego nie weryfikuje. 18,61 proc. jednostek potwierdziło, 
że korzysta z informacji  pochodzących z wywiadowni gospodarczych. Ponad 90 proc. 
mikroprzedsiębiorstw „nigdy” nie zleca oceny wiarygodności kredytowej odbiorcy wy-
specjalizowanej instytucji od zarządzania wierzytelnościami. Dla 12,55 proc. podmio-
tów Internet „czasami” jest źródłem informacji o klientach. Niewielki odsetek mikro-
przedsiębiorców korzysta z referencji banku lub innych podmiotów oraz dokonuje oceny 
ryzyka kredytowego kontrahentów na podstawie zadłużenia podatkowego. W małych 
przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej dziewięciu osób odsetek podmiotów 
współpracujących z wywiadowniami gospodarczymi jest wyższy niż w najmniejszych 
podmiotach i wynosi 30,66 proc. Wzrasta również odsetek jednostek oceniających wia-
rygodność kredytową odbiorcy na podstawie monitorowania należności handlowych. 
Ocena sytuacji w branży dla 18,25 proc. przedsiębiorstw „często” jest wyznacznikiem 
możliwości terminowego regulowania zobowiązań przez kontrahentów. 14,6 proc. pod-
miotów zleca ocenę ryzyka kredytowego wyspecjalizowanej instytucji. Większy odse-
tek przedsiębiorstw, w porównaniu z najmniejszymi jednostkami, korzysta z referencji 
banku lub innych podmiotów.

Metody windykacji należności

Windykacja należności z tytułu kredytu kupieckiego oznacza podjęcie czynności 
zmierzających do odzyskania wymagalnej wierzytelności7. Najczęściej wymienioną 
przez badane przedsiębiorstwa metodą są formy „polubowne”: – monity telefoniczne 
i pisemne. 64,5 proc. mikroprzedsiębiorców oraz 86,86 proc. pozostałych małych pod-
miotów deklaruje stosowanie tych metod. 31,17 proc. najmniejszych jednostek oraz 54,01 
proc. przedsiębiorstw zatrudniających powyżej dziewięciu osób zadeklarowało, iż „za-
wsze” je stosują. Wizyty osobiste są rzadziej wykorzystywaną formą poprawy odzyski-

6 Potwierdzają to wyniki badań J. Kubiaka, według których najczęściej stosowanym elementem 
oceny wiarygodności klienta, jakim kierują się przedsiębiorstwa przy podejmowaniu decyzji o udzie-
leniu kredytu kupieckiego są dotychczasowe kontakty z ubiegającym się o kredyt. Badanie przepro-
wadzono w 1999 r. na grupie 180 przedsiębiorstw. Szerzej: J. Kubiak, Badanie czynników decydują-
cych o zdolności przedsiębiorstwa do pozyskiwania kredytu kupieckiego i krótkoterminowego 
kredytu bankowego, w: Kapitałowa strategia przedsiębiorstwa, red. J. Sobiech, Poznań 2002, s. 432 
i n.

7 Szerzej na temat windykacji należności: W. Bień, Windykacja należności z tytułu kredytu han-
dlowego, „Rachunkowość” 2002, nr 2, s. 2–5.
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wania wierzytelności. 15,15 proc. mikropodmiotów oraz 19,71 proc. pozostałych jedno-
stek stwierdziło, iż „czasami” je stosowało.

Windykację należności można zlecić podmiotom zewnętrznym8. Analizowane 
przedsiębiorstwa w niewielkim stopniu wykorzystywały tę możliwość. Jedynie 9,52 proc. 
najmniejszych podmiotów oraz 30,66 proc. pozostałych małych przedsiębiorstw zade-
klarowało współpracę z wyspecjalizowaną firmą windykacyjną. 22,51 proc. mikro-
przedsiębiorców stosuje odsetki karne, przy czym odsetek podmiotów „zawsze” je na-
kładających na nieterminowych odbiorców wynosi 3,9 proc. Jest on wyższy w przypad-
ku podmiotów zatrudniających powyżej dziewięciu osób. 

Odsetki karne za nieterminowe regulowanie zobowiązań handlowych nakładane 
były dość rzadko w transakcjach, w których mikroprzedsiębiorstwa pełniły rolę dostaw-
ców towarów lub usług oraz dawców kapitału. Jedynie 16,02 proc. podmiotów w tej 
grupie deklaruje ich stosowanie. 32,43 proc. z nich utrzymuje, iż ich wysokość ma cha-
rakter umowny. Pozostałe przedsiębiorstwa wskazują ustawowy. Małe jednostki zatrud-
niające powyżej dziewięciu osób częściej obciążają odsetkami karnymi „nietermino-
wych” odbiorców. 48,18 proc. deklaruje ich stosowanie; 95,97 proc. utrzymuje, iż mają 
one wysokość ustawową. 

Udział małych przedsiębiorstw, które decydują się na zgłoszenie nierzetelnych od-
biorców do rejestru długów oraz wystąpienie z wnioskiem o upadłość w badanej popu-
lacji jest niewielki. 20,78 proc. mikroprzedsiębiorstw współpracuje z kancelarią prawną, 
przy czym 2,60 proc. deklaruje, iż „zawsze” korzysta z usług prawników. Wśród pozo-
stałych małych podmiotów odsetek wynosi 58,39 proc., stale współpracujących z kance-
larią prawniczą – 15,33 proc.

Małe przedsiębiorstwa najczęściej wymagały od swoich odbiorców zaliczek na po-
czet dostaw i przedpłat9, przy czym intensywniej wykorzystują je małe przedsiębiorstwa 
zatrudniające powyżej dziewięciu osób. Niewielki odsetek podmiotów stosuje kredyt 
wekslowy, ubezpieczenie kredytu handlowego oraz faktoring. Z badań Ilony Tomaszew-
skiej wynika, iż 6 proc. przedsiębiorstw w Polsce ubezpiecza należności10. Niskie wyko-
rzystanie ochrony ubezpieczeniowej przez podmioty MSP Anna Bera upatruje w: wyso-
kich kosztach ochrony ubezpieczeniowej dla tej grupy odbiorców, braku specjalnie 

8 M. Kardyś, Jak uniknąć nieuczciwych kontrahentów?, „Prawo Przedsiębiorcy” 2003, nr 27, 
s. 14–16; A. Tokarski, M. Tokarski, Jaką politykę kredytową powinna stosować firma?, „Serwis Fi-
nansowo-Księgowy” 2005, nr 44 (550), s. 29–30.

9 Potwierdzają to obserwacje D. Krzemińskiej. Badania zostały przeprowadzone wśród 194 przed-
siębiorstw, objęły sprawozdania finansowe 120 przedsiębiorstw w 1996 r. i 74 przedsiębiorstw 
w 1997 r., z których 35,0% stanowiły małe podmioty. Szerzej: D. Krzemińska, Strategia kredytu 
kupieckiego przedsiębiorstwa w Polsce, w: Kapitałowa strategia przedsiębiorstwa, red. J. Sobiech, 
Poznań 2002, s. 323 i n.

10 I. Tomaszewska, Ubezpieczyciel kredytu jako kompleksowa organizacja na rynku ubezpieczeń 
należności kredytowych, w: Ubezpieczenia, red. S. Wieteska, Lublin 2006, s. 98.
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przygotowanych dla tego sektora pakietów ubezpieczeniowych, braku możliwości nego-
cjowania ofert ubezpieczeniowych i dostosowania ich do indywidualnych potrzeb przed-
siębiorców, braku standaryzacji ryzyka w podmiotach MSP11. Analizowane przedsię-
biorstwa w ogóle nie stosowały ubezpieczenia kredytu eksportowego i ubezpieczenia 
należności faktoringowych. Jedno przedsiębiorstwo korzystało z forfaitingu.

Tabela 1. Metody poprawy odzyskiwania wierzytelności stosowane przez badane przedsiębiorstwa [%]

Metody 0–9 10–49

zaliczki na poczet dostaw 38,10 45,99

przedpłaty 27,71 47,45

kredyt wekslowy (dyskontowe) 1,30 1,46

ubezpieczenie kredytu handlowego 2,60 2,19

faktoring 1,30 2,19

ubezpieczenie kredytu eksportowego 0,00 0,00

ubezpieczenie należności faktoringowych 0,00 0,00

forfaiting 0,00 0,73

żadne 29,00 0,00

Źródło:  opracowanie własne.

Zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych są stosowane w celu wyeliminowania 
bądź ograniczenia straty wierzyciela w przypadku niespełnienia świadczenia przez 
dłużnika12. Niewielki odsetek badanych małych przedsiębiorstw deklaruje wymaganie 
stosownych zabezpieczeń celem uniknięcia ryzyka opóźniania płatności z tytułu dostaw 
od swoich odbiorców. Wśród mikroprzedsiębiorstw odsetek ten wynosi 19,05, wśród 
pozostałych małych podmiotów – 37,23. Częściej stosowane są zabezpieczenia osobiste, 
a nie rzeczowe.

Najpopularniejszym zabezpieczeniem stosowanym przez małe przedsiębiorstwa jest 
weksel; 5,19 proc. mikroprzedsiębiorstw oraz 16,79 proc. pozostałych małych podmio-
tów deklaruje jego wykorzystanie w obrocie gospodarczym do zabezpieczenia kredytu 
kupieckiego. Na drugim miejscu znajduje się poręczenie; 6,49 proc. najmniejszych pod-
miotów oraz 8,76 proc. pozostałych małych jednostek stosuje tę formę zabezpieczania 
swoich należności. Według Danuty Krzemińskiej wynika to przede wszystkim z dwóch 
cech poręczenia: odpowiedzialności solidarnej i osobistej oraz prostego sposobu ustana-

11 A. Bera, Możliwości asekuracji ryzyk przez ubezpieczenie w mikro- i małych przedsiębior-
stwach, w: Ubezpieczenia..., s. 112; tejże, Ochrona ubezpieczeniowa w mikro- i małych przedsiębior-
stwach, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, maj 2006, s. 11.

12 A. Portalska, O. Kornatowicz, Odzyskiwanie należności pieniężnych, Warszawa 2003, s. 52.



 Danuta Zawadzka
Metody ograniczania ryzyka niewypłacalności kontrahenta stosowane przez małe przedsiębiorstwa. Wyniki badań empirycznych

173

L
ib

e
r

a
li

z
a

c
ja

wiania tego zabezpieczenia13. W dalszej kolejności na liście zabezpieczeń należałoby 
wymienić gwarancję bankową oraz przewłaszczenie na zabezpieczenie. Gwarancja ban-
kowa to przyrzeczenie banku do zapłaty zobowiązania w przypadku, gdy kontrahent nie 
wywiąże się z niego14.

Podsumowanie

Ryzyko niewypłacalności kontrahenta jest elementem każdej transakcji sprzedaży 
z odroczonym terminem płatności. Jest tym wyższe, im bardziej liberalną strategię 
udzielania kredytu kupieckiego stosuje dostawca, gdy dostawcy mają ograniczone moż-
liwości zweryfikowania aktualnej kondycji finansowej odbiorców, nie badają możliwo-
ści spłaty zobowiązań handlowych w przyszłości lub nie stosują metod ograniczających 
niewypłacalność kontrahenta. Opóźnienia płatnicze są pierwszym sygnałem o poten-
cjalnych problemach z płynnością finansową kontrahenta. Z deklaracji badanych przed-
siębiorstw wynika, iż przeciętnie 11 proc. zobowiązań regulowana jest po terminie wy-
magalności. Główną przyczyną opóźnionych płatności, w opinii małych przedsiębiorców, 
są problemy finansowe dłużnika, stąd tak istotne dla nich powinno być stosowanie me-
tod zabezpieczających przed niewypłacalnością odbiorcy. Najpopularniejszymi metoda-

13 D. Krzemińska, Ocena wiarygodności kontrahenta w kredycie kupieckim, Poznań 2005, s. 99.
14 P. Rybicki, Metody skutecznego zabezpieczania należności, „Prawo Przedsiębiorcy” 2004, nr 33, 

s. 12.

Tabela 2. Zabezpieczenia kredytu kupieckiego stosowane przez badane przedsiębiorstwa [%]

Rodzaje zabezpieczeń 0–9 10–49

żadne 80,95 62,77

osobiste 0,00 0,00

poręczenie 6,49 8,76

gwarancję bankową 3,46 9,49

weksel 5,19 16,79

przelew na zabezpieczenie 3,46 5,84

rzeczowe 0,00 0,00

hipoteka 1,30 5,84

zastaw 0,87 2,92

przewłaszczenie na zabezpieczenie 0,43 4,38

blokada rachunku bankowego 0,87 2,92

inne 3,90 2,92

Źródło:  opracowanie własne.



Współczesne Problemy Ekonomiczne
nr 1 (2009)

174

L
ib

e
r

a
li

z
a

c
ja

mi windykacji należności wykorzystywanymi przez małe przedsiębiorstwa są monity 
i wstrzymanie dalszego kredytowania nierzetelnych odbiorców. Niewielki odsetek ma-
łych przedsiębiorstw stosuje metody zabezpieczania kredytu kupieckiego, przy czym 
najczęściej jest to weksel. Z uwagi na powszechność problemu w obrocie gospodarczym 
istnieje konieczność kontynuacji badań w tym zakresie. Poruszany problem nabiera 
szczególnego znaczenia w obecnie trudnych warunkach gospodarczych, gdy zatory 
płatnicze stanowią istotny czynnik spowolnienia gospodarki.
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Methods of buyers’ insolvency reducing used by small enterprises 
The results of empirical research

The paper concentrates on the methods of buyers’ insolvency reducing in the conditions of small enterprises 
functioning. It is based on empirical verification. The research was done from September to December of 2006. It con-
cerned the financial data of the year 2005 which includes the group of 368 small enterprises. The results are divided 
into two subgroups: micro entities, which employ 0–9 employees and those which employ more than 9 employees. 
The target group of enterprises was located in Middle Pommerania. 

Translated by Danuta Zawadzka
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Wprowadzenie

Województwo zachodniopomorskie usytuowane jest w północno-zachodniej części 
Polski. Jego powierzchnia wynosi 22,9 tys. km2, co stanowi 7,3 proc. obszaru kraju. 
Województwo liczy 114 gmin (w tym 11 miejskich, 50 miejsko-wiejskich, 53 wiejskie), 
18 powiatów oraz trzy miasta na prawach powiatów.

Należy stwierdzić, że rozwój województwa zachodniopomorskiego zależy głównie 
od potencjału intelektualnego, w tym poziomu szkolnictwa wyższego, a także od planów 
zagospodarowania przestrzennego. Plan ten ma charakter regionalny, a zarazem struk-
turalny i obejmuje obszary węzłowe, układ osadniczy, infrastrukturę techniczną i spo-
łeczną regionu itp. 

Region województwa daje możliwości wprowadzenia innowacji, powstają tu bo-
wiem i rozwijają się firmy, technologie, a wyniki badawcze poddawane są komercjaliza-
cji w czym biorą udział uczelnie wyższe.

Polityka regionalna tego obszaru oparta jest na wspieraniu innowacji i innowacyjno-
ści. W Regionalnej strategii innowacyjności w województwie zachodniopomorskim 
stwierdzono, że optymalną jednostką do wdrażania innowacji jest region, gdyż można 

*  Magister Izabela Zielińska jest zatrudniona na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uni-
wersytetu Szczecińskiego. E-mail: izabela_zielinska79@wp.pl.
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w nim znaleźć wystarczająco duży potencjał gospodarczy, badawczy, intelektualny i or-
ganizacyjny. Ponadto regiony są na tyle zwarte i jednorodne, że możliwa jest komunika-
cja między interesariuszami życia gospodarczego i społecznego oraz identyfikacja 
problemów barier1. 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wpływu uczelni wyższych na inno-
wacyjność województwa zachodniopomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem tych 
instytucji jako potencjalnego źródła innowacji. 

Innowacyjność regionu województwa zachodniopomorskiego

Edukacja jest jednym z podstawowych etapów na drodze do zwiększenia innowa-
cyjności regionu, co jest procesem złożonym, wielopłaszczyznowym i długotrwałym. 
Należy zauważyć, że potencjał innowacyjny jest ściśle związany z jego potencjałem ba-
dawczym, liczbą jednostek badawczo-rozwojowych i uczelni wyższych działających na 
danym terenie.

Dla amerykańskiego ekonomisty, austriackiego pochodzenia, J. Schumpetera, krót-
ka definicja innowacji brzmi „ze starego zrób nowe”. Innowacyjność jest tą wielkością, 
która decyduje o sukcesie lub klęsce całych gałęzi gospodarek2.

Innowacyjność regionu bazuje na czynnikach endogenicznych, do których zalicza 
się: kapitał społeczny, wiedzę, proinnowacyjną politykę władz lokalnych i regionalnych. 
Oznacza to, że regionalna strategia innowacji wpływa także na zbudowanie trwałego 
partnerstwa między przemysłem, samorządem regionu i administracją rządową, samo-
rządem gospodarczym i innymi partnerami społecznymi, jednostkami naukowo-badaw-
czymi3.

Według Bohdana Jałowieckiego za szczególnie istotny element strategii rozwoju re-
gionu należy uznać wspomaganie instytucjonalnego zaplecza gospodarki, w tym zaś 
korzystne oddziaływanie na kapitał ludzki, wspomaganie badań naukowych i instytucji 
akademickich, rozwijanie instytucji obsługi biznesu, nawiązywanie kontaktów zagra-
nicznych i międzyregionalnych, w tym euroregionalnych, estetyzację miast i wsi, promo-
cję i marketing, partnerstwo publiczno-prywatne4. 

1 P. Niedzielski, I. Jaźwiński, Polityka regionalna i innowacje w rozwoju społeczno-gospodar-
czym województwa zachodniopomorskiego, http://www.instytut.info/IIIkonf/referaty/1b/Niedzielski
Jazwinski%20Polityka%20regionalna%20i%20innowacje.pdf.

2 J. Koch, Innowacje w gospodarce Dolnego Śląska, Polkowice 2005, s. 81.
3 N. Derlukiewicz, M. Rogowska, Uwarunkowania innowacyjne jako jeden z elementów strategii 

innowacji jednostki przestrzennej, Wrocław 2007, s. 4.
4 B. Jałowiecki, M. Szczepański, Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej, Ty-

chy 2002.
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Województwo zachodniopomorskie nie jest obecnie w czołówce zarówno pod 
względem rozwoju gospodarczego, jak i poziomu innowacyjnego. Przyczyn niskiego po-
ziomu innowacyjności regionu upatruje się w strukturze tutejszej gospodarki, gdzie do-
minującą rolę odgrywa sektor usług. Przedsiębiorcom zdecydowanie łatwiej utożsamiać 
innowacje z przemysłem, w obszarze usług natomiast innowacyjność pozostaje wciąż 
pojęciem abstrakcyjnym5.

Szkolnictwo wyższe w województwie zachodniopomorskim

Szkolnictwo wyższe w województwie zachodniopomorskim skupione jest głównie 
w Szczecinie i Koszalinie. Jego dostępność ostatnio wzrosła dzięki utworzeniu przez 
szczecińskie uczelnie zamiejscowych ośrodków dydaktycznych (w Stargardzie Szcze-
cińskim, Świnoujściu, Gryficach, Kołobrzegu, Wałczu).

W szkołach wyższych kształci się łącznie 84 400 studentów. Największą uczelnią 
jest, utworzony w 1985 roku, Uniwersytet Szczeciński, skupiający 34,8 tys. studentów, 
to jest 39,6 proc. ogółu wszystkich uczelni. Jednym z podstawowych celów kształcenia 
w Uniwersytecie Szczecińskim jest przygotowanie absolwentów do funkcjonowania 
w europejskiej społeczności wielokulturowej i społeczeństwie doby informacji, a także 
wykształcenie specjalistów zdolnych do działania w zintegrowanej Europie6.

Do znanych i liczących się w kraju uczelni należą także: Pomorska Akademia Me-
dyczna, Politechnika Szczecińska (obecnie Zachodniopomorski Uniwersytet Technolo-
giczny), Politechnika Koszalińska, Akademia Rolnicza (obecnie Zachodniopomorski 
Uniwersytet Technologiczny), Wyższe Seminarium Duchowne oraz renomowane uczel-
nie prywatne, takie jak Zachodniopomorska Szkoła Biznesu czy Wyższa Szkoła Inte-
gracji Europejskiej, Wyższa Szkoła Sztuki Użytkowej oraz Szczecińska filia Akademii 
Muzycznej w Poznaniu itp.

W tabeli 1 przedstawiono liczbę studentów i absolwentów szkół wyższych w latach 
2000–2006 z województwa zachodniopomorskiego.

Z danych zawartych w tabeli 1 wynika, że w roku 2004 nastąpił przyrost liczby 
studentów w stosunku do lat 2000–2003. Był on związany ze wzrostem liczby uczelni 
wyższych, a także bogatą ofertą edukacyjną. W latach 2005–2006 nastąpił nieznaczny 
spadek liczby studentów związany z dalszymi przeobrażeniami wynikającym z zacho-
dzących procesów demograficznych i przemian gospodarczych w regionie.

5 M. Skweres, R. Szymański, Tworzenie klastra w sektorze transportu jako potencjał innowacyjny 
regionu na przykładzie Polski, Szczecin 2006, s. 5.

6 Stolica województwa zachodniopolskiego i euroregionu Pomerania, Szczecin 2007, s. 23.
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Warto zwrócić uwagę, że w 2005 roku wrosła liczba uczelni wyższych o 10,5% 
w stosunku do 2004 roku. W roku akademickim 2005/2006 kształciło się 87,8 tys. studen-
tów, tj. o 4,7% mniej niż w roku poprzednim. Studenci studiów dziennych stanowili 
50,7%, a zaoczni 46,9%. Liczba absolwentów opuszczających szkoły wyższe nieznacznie 
wzrosła (0,2%) i w roku akademickim 2004/2005 wynosiła 18,9 tys. absolwentów. Spo-
śród wszystkich form kształcenia, absolwenci studiów zaocznych (10,8 tys. osób) i dzien-
nych (7,4 tys. osób) stanowili najbardziej liczną grupę absolwentów7. 

Tabela 1.  Studenci i absolwenci szkół wyższych województwa zachodniopomorskiego 
w latach 2000–2006

Rok Studenci szkół wyższych 
(stan na 30 XI danego roku) [tys.]

Absolwenci szkół wyższych 
[tys.]

2000 92,6 18,1

2001 90,3 20,1

2002 90,9 19,4

2003 89,6 19,1

2004 91,7 18,8

2005 87,8 18,8

2006 84,4 17,6

2007 79,7 17,7

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Rocznika Statystycznego Województwa Zachodniopomorskiego 2008.

Obecnie województwo zachodniopomorskie ma 22 szkoły wyższe, w których stu-
diuje około 100 tys. studentów.

Innowacyjność polskiej gospodarki jest niska w porównaniu z krajami Unii Euro-
pejskiej. Zagraża to międzynarodowej konkurencyjności gospodarki i firm8. 

Do oceny wielkości potencjału innowacyjnego regionu można zastosować między 
innymi następujące mierniki: potencjał badawczy regionów, w tym mierzony liczbą pra-
cowników naukowych i badawczo-rozwojowych, stopień edukacji społeczności regio-
nalnej i lokalnej na poziomie szkoły wyższej, udzielone w regionie patenty, udział prze-
mysłów i sektorów wysokiej szansy w gospodarce regionu, wielkość inwestycji 
zagranicznych i ich udział w inwestycjach regionu, liczbę ośrodków przedsiębiorczości 
innowacji działających w regionie9. 

7 Edukacja w województwie zachodniopomorskim w roku szkolnym 2005/2006, Szczecin 2006, 
http://www.stat.gov.pl/szczec/69_edukacja_2005_2006_PLK_HTML.htm.

8 E. Stawasz, Innowacje a mała firma, Łódź 1999, s. 153.
9 T. Markowski, Regionalne systemy innowacji w aspekcie strategii rozwoju regionalnego Polski 

2000–2006, w: Narodowa strategia rozwoju regionalnego, red. J. Szlachta, Warszawa 2000, s. 329.
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Wysoko uprzemysłowione są tylko dwie aglomeracje: Szczecin i Koszalin. Szczecin 
to największe miasto województwa zachodniopomorskiego. Zajmuje trzecie miejsce pod 
względem zajmowanej powierzchni i siódme pod względem liczby ludności. Istotny 
wpływ na rozwój Szczecina ma aktywność ekonomiczna oraz poziom wykształcenia 
mieszkańców i ich możliwości.

Należy zatem zwrócić szczególną uwagę na następujące elementy: uwarunkowania 
demograficzne szkolnictwa wyższego, migracje, modele i trendy w zakresie kształcenia 
uniwersyteckiego, koszty (opłaty, stypendia, wyjazdy zagraniczne, akademiki, dojazdy 
w wypadku studiów zagranicznych), jakość i kierunki kształcenia, lokalizację, dostęp-
ność, rodzaje i formy pracy z młodzieżą uzdolnioną, strukturę szkolnictwa wyższego, 
kształcenie na poziomie maturalnym z przedmiotów ścisłych, szanse rozwoju kierun-
ków technicznych i ścisłych na poziomie uczelni wyższych, chłonność lokalnego rynku 
pracy, pozycję szkół wyższych regionu na europejskim i światowym rynku edukacyj-
nym, jakość życia w regionie itp.

Nadchodzące niekorzystne zmiany demograficzne w Polsce zredukują wkrótce po-
pyt na edukację wyższą. Prognostyczna ocena dynamiki zmian na rynku edukacyjnym 
jest więc w tej chwili wysoce pożądana zarówno dla samych szkół wyższych, jak i dla 
tych instytucji, które mogą realizować politykę w obszarze edukacji wyższej regionu10. 
Edukacja jest usługą, która została ukształtowana przez czynniki popytu i podaży. 

W artykule założono, że celem polityki regionalnej województwa zachodnio-po-
morskiego w zakresie szkolnictwa wyższego jest utrzymanie wysokiego poziomu czyn-
ników kształtujących popyt na edukację wyższą oraz określenie względnego ich wpły-
wu wraz z ewentualnymi kosztami ich kształtowania. Strategia rozwoju nauki opiera się 
na potrzebie uwzględnienia okresów wykształcenia i przygotowania kadr do pracy na-
ukowej. Musi ona wziąć pod uwagę to, że o jakości uczonych i kadr pomocniczych de-
cydują nie tylko programy edukacyjne na poziomie studiów wyższych, ale również ja-
kość i postawy absolwentów szkół średnich11. 

Należy dążyć do poprawy jakości oferty edukacyjnej szkół wyższych, dostosować 
kształcenie do potrzeb gospodarki i rynku pracy, podnieść atrakcyjność kształcenia 
w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz kwalifikacje kadr 
sektora B + R. 

Uczelnie wyższe powinny wykazywać się inicjatywą w rozwoju innowacji, inicjując 
różne formy współpracy, między innymi kursy, szkolenia, studia podyplomowe, usługi 

10  T. Bednarski, Szkolnictwo wyższe na Dolnym Śląsku źródłem przewagi konkurencyjnej regio-
nu?, Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych, Prace Naukowe, Seria Konferencje nr 5, Wrocław 
2007, s. 7.

11 W. Świtalski, Innowacje i konkurencyjność, Warszawa 2005, s. 58.
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naukowo-badawcze, konsultacje, co mogłoby pomóc w doborze rozwiązań i ich adapta-
cji do potrzeb regionu.

Zgodnie z programem operacyjnym Kapitał ludzki 2007–2013 (PO KL): wsparciem 
zostaną objęte następujące obszary: zatrudnienie, edukacja (podkr. I.Z.), integracja 
społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także 
zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budową 
sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz promocją zdro-
wia zasobów pracy12. Priorytet IV PO KL dotyczy polepszenia jakości funkcjonowania 
instytucji szkolnictwa wyższego. Za jego realizację odpowiedzialne jest Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Obecnie szkolnictwo wyższe rozwija się nierównomiernie. Uczelnie o najwyższym 
potencjale rozwojowym skupione są w dużych ośrodkach akademickich, podczas gdy 
mniejsze ośrodki nie mają wystarczających możliwości rozwojowych, co dodatkowo po-
głębia istniejące zróżnicowanie jakości oferty edukacyjnej13. Z punktu widzenia rozwo-
ju regionalnego głównymi trendami powinno być dążenie do realizacji strategii oraz 
zwrócenie uwagi na potrzeby lokalne i regionalne województwa, ewolucja uczelni 
w kierunku uniwersytetów przedsiębiorczych; przewartościowania w zakresie stosowa-
nia metod e-learningowych (uniwersytet wirtualny), szkoły wyższe instytucjami kształ-
cenia otwartego, umiędzynarodowienie uniwersytetów14.

Uczelnie wyższe wobec innowacyjności regionu mogą być: realizatorem zamówio-
nego projektu badawczego, partnerem uwiarygodniającym, partnerem wspierającym 
przedsięwzięcie merytorycznie, organizacyjnie i materialnie, partnerem w kreowaniu 
jednostek wspólnych, wspólnikiem w przedsięwzięciu gospodarczym15.

Na realizację priorytetu IV przeznaczono następujące środki finansowe (rysunek 1): 
potencjał dydaktyczny uczelni 500 mln euro, zwiększenie liczby absolwentów – 370 mln 
euro, wzmocnienie narzędzi zarządzania – 28 mln euro, rozwój kwalifikacji kadr – 
61 mln euro. 

W ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa zachodniopomor-
skiego na lata 2007–2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wojewódz-
two otrzymało 835 437 299 euro (w przeliczeniu na jednego mieszkańca – 493 euro). 

12 Program operacyjny Kapitał ludzki 2007–2013.
13 http://www.mrr.gov.pl/NR/rdonlyres/656D3203-7C0A-46DE-9741-E2F5583FDF34/28684/Prio-

rytetIVSzkolnictwowyzszeinauka2.pdf.
14 Z. Tagowski, Edukacja dolnośląska a tendencje w szkolnictwie wyższym w krajach OECD, 

Wrocław 2007, s. 2.
15 J. Woźnicki, Ocena możliwości wspierania innowacyjności przez uczelnie wyższe na gruncie 

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, konferencja nt. Komercjalizacja wyników prac badawczych 
– szansa rozwoju polskiej gospodarki, Poznań 2006, s. 15.
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Na rysunku 2 przedstawiono priorytety oraz procentową alokację środków wewnątrz 
programu. 

Rys. 1.  Przeznaczenie środków finansowych – realizacja priorytetu IV
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Źródło:  A. Gryzik, Kadry dla innowacyjnej gospodarki – rola priorytetu IV PO Kapitał ludzki, 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, http://www.nauka.gov.pl/mn/_gAllery/31/25/31259/PO_
KL_konferencja_tematyczna_19_10_07r.pdf.

Rys. 2. Priorytety oraz procentowa alokacja środków wewnątrz programu
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie Regionalny program operacyjny 
województwa zachodniopomorskiego na lata 2007–2013, Szczecin 2007, s. 3. 

Największa liczba środków jest przeznaczona na rozwój infrastruktury transporto-
wej i energetycznej (29 proc.) oraz priorytet dotyczący gospodarki – innowacje i techno-
logie (23 proc.). Najmniej przekazano na rozwój infrastruktury ochrony środowiska, 
turystykę, infrastrukturę socjalną i ochronę zdrowia, pomoc techniczną.
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Podsumowanie

Rozwój województwa zachodniopomorskiego zależy głównie od czynników zwią-
zanych z innowacjami i innowacyjnością regionu. Innowacje znalazły trwałe miejsce 
w zakresie pobudzania rozwoju regionów i ich konkurencyjności, co z kolei znalazło 
swoje odzwierciedlenie w mechanizmach dedykowanych wspieraniu tego obszaru, 
zwłaszcza w zakresie tworzenia klimatu i angażowania wszystkich potencjalnych sił 
w regionie16.

Analizując wpływ uczelni wyższych na innowacyjność województwa zachodniopo-
morskiego, można stwierdzić, że formy współpracy między uczelnią a regionem są nie 
wystarczające. Należy podjąć kroki w celu podjęcia współpracy przez uczelnie wyższe 
z gospodarką i administracją. Uczelnie powinny inicjować i realizować zadania doty-
czące wzmacniania i zaangażowania w rozwijanie innowacyjności przez indywidualne 
lub wspólne projekty badawcze, wdrażać nowoczesne rozwiązania w gospodarce, dążyć 
do wykreowania u młodych ludzi postaw innowacyjnych i przedsiębiorczych, inspiro-
wać młodych ludzi do podjęcia nowych wyzwań dla gospodarki. Obecnie uczelnie wyż-
sze w innych regionach realizują projekty badawcze wspólnie z firmami, prowadzą pro-
jekty szkoleniowe, konsultacje, kursy oraz studia podyplomowe itp.

Polityka lokalna i regionalna regionu powinny być ściśle ukierunkowane na rozwój 
województwa. Wysiłek modernizacyjny, jaki muszą podjąć władze, jest wyzwaniem dla 
wszystkich obywateli, dla rządu i samorządów terytorialnych, instytucji pozarządo-
wych, przedsiębiorstw, placówek oświatowych i instytucji naukowych. Innowacyjność 
gospodarki województwa musi iść w parze z rozwojem nauki oraz z upowszechnianiem 
najnowocześniejszych technik informacyjnych17.

Przeszkodą dla uczelni wyższych w realizacji innowacyjności województwa za-
chodniopomorskiego jest małe doświadczenie w stosowaniu rozwiązań wspierających 
innowacyjność, brak wiary w sukces powodzenia projektów badawczych, słaby rozwój 
instytucjonalny w zakresie infrastruktury i logistyki regionu, brak kapitału itp. 

Podsumowując, województwo zachodniopomorskie dysponuje potencjałem nauko-
wym, funkcjonują tu jednostki badawczo-rozwojowe oraz uznane uczelnie wyższe, któ-
re opuszczają wykwalifikowani absolwenci. 

Literatura

Bednarski T., Prognozy popytu w sferze edukacji Dolnego Śląska, Dolnośląskie Centrum Stu-
diów Regionalnych, Prace Naukowe, Seria Konferencje nr 5, Wrocław 2007.

16 M. Klepka, Raport z inwentaryzacji regionalnych strategii innowacji (RIS ) w Polsce, Warszawa 
2005, s. 6.

17 Program samorządowy województwa zachodniopomorskiego, Warszawa 2006, s. 20.



 Izabela Zielińska
Szkoły wyższe a innowacyjność regionu na przykładzie województwa zachodnio pomorskiego

185

L
ib

e
r

a
li

z
a

c
ja

Brzeziński M., Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Wyd. Diffin, War-
szawa 2001.

Derlukiewicz N., Rogowska M., Uwarunkowania innowacyjne jako jeden z elementów strategii 
innowacji, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2007.

Gryzik A., Kadry dla innowacyjnej gospodarki – rola priorytetu IV PO Kapitał ludzki, Akade-
mia Ekonomiczna, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2007.

Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego. Pro-
jekt regionalnej strategii innowacyjności w województwie Zachodniopomorskim, Zachod-
niopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego, Szczecin 2005.

Innowacyjność a słabiej rozwinięte obszary województwa zachodniopomorskiego, Zachodnio-
pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego, Szczecin 2005.

Klepka M., Raport z inwentaryzacji Regionalnych Strategii Innowacji (RIS ) w Polsce, Krajowy 
Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Warszawa 2005.

Klepka M., Raport. Efekty regionalnych strategii innowacji w Polsce. Rekomendacje do analizy 
szczegółowej, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Warszawa 2005.

Kołodko G.W., „Nowa gospodarka” i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach 
posocjalistycznych, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, 
Warszawa 2001.

Kupczyk T., Kształcenia ustawiczne adekwatne do zapotrzebowania rynku pracy jako skutecz-
ny sposób wzrostu konkurencyjności Dolnego Śląska, Politechnika Wrocławska, Wrocław 
2007.

Luecke R., Managing Creativity and Innovation, MT Biznes, Harvard Business Essentials, 
Czarnów 2003.

Markowski T., Regionalne systemy innowacji w aspekcie strategii rozwoju regionalnego Polski 
2000–2006, w: Narodowa strategia rozwoju regionalnego, red. J. Szlachta, Polska Akade-
mia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2000.

Niedzielski P., Polityka regionalna i innowacje w rozwoju społeczno-gospodarczym wojewódz-
twa zachodniopomorskiego, http://www.instytut.info/IIIkonf/referaty/1b/NiedzielskiJazwi
nski%20Polityka%20regionalna%20i%20innowacje.pdf.

Pawłowski M., Dostępność kształcenia na poziomie wyższym w makroregionie stan aktualny 
i pożądany, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2007.

Penc J., Innowacje i zmiany w firmie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego, Sejmik Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2002.
Program samorządowy województwa zachodniopomorskiego, Komitet Wyborczy Prawo i Spra-

wiedliwość, Warszawa 2006.
Raport o stanie miasta Szczecina, Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta, Szczecin 

2004.
Regionalna strategia innowacyjności w województwie zachodniopomorskim, Zachodniopomor-

ska Agencja Rozwoju Regionalnego, Szczecin 2005.
Regionalny program operacyjny województwa zachodniopomorskiego na lata 2007–2013, 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2007.
Rocznik Statystyczny województwa zachodniopomorskiego 2007.
Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
Świtalski W., Innowacje i konkurencyjność, WUW, Warszawa 2005.



Współczesne Problemy Ekonomiczne
nr 1 (2009)

186

L
ib

e
r

a
li

z
a

c
ja

Tagowski Z., Edukacja dolnośląska a tendencje w szkolnictwie wyższym w krajach OECD, 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2007.

Wystąpienie Bogdana Szombara – wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopol-
skiego, prezesa zarządu firmy MALFARB, Innowacje w rozwoju regionów, Ostrów Wiel-
kopolski 2005.

Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 42, Zeszyty Naukowe nr 397, Uni-
wersytet Szczeciński, Szczecin 2005.

http://www.integris.net.pl/.
http://www.rbgp.pl/.
http://www.crg.pl.
http://www.mrr.gov.pl.
http://www.efs.gov.pl/.
http://www.cdbs.pl/.
http://morzeprzygody.org/edukacja.html.
http://www.agenda21-oder.de/pl/regionale_kontakte.html.
http://www.zachodniopomorskie.e-wojewodztwo.pl/.
http://www.szczecin.pl.

Impact innovation region Western Pomerania 
on evolution university, academy and polytechnic

The article presents impact innovation region Western Pomerania on evolution university, academy and polytech-
nic. Terms innovativeness and region potential have been defined. Politics Western Pomerania region in range higher 
education has presented on a pint of view of modernization academies, universities and polytechnics and on effort for 
to make by citizens, national and private institutions and school.

Translated by Izabela Zielińska
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Wprowadzenie

Prowadzenie działalności gospodarczej jest nierozerwalnie związane z pracą najem-
ną. Właściciel (zarządca) środków produkcji bez pracowników nie mógłby produkować, 
świadczyć usług, budować. Najem wykonawców odbywa się co do zasady na podstawie 
umowy o pracę zawartej pomiędzy pracodawcą a podejmującym pracę pracownikiem. 
Tworząc stosunek pracy, strony określają jego podstawowe zasady, korzystając z dobro-
wolności i swobody w granicach prawa. Umowność i dobrowolność nie chronią jednak 
tego stosunku prawnego przed konfliktami – pracodawca dąży do osiągnięcia zysku 
przy minimalnych kosztach, pracownik chciałby otrzymać wysokie wynagrodzenie, 
a tym samym powiększyć koszty pracodawcy. Konflikty te w przeszłości były funda-
mentem, na który budowano prawo pracy – w wieku XIX w wyniku protestów pracow-
niczych sformułowano podstawowe zasady świadczenia pracy. Obecnie powszechność 
zawierania umów o pracę i możliwość powstania konfliktów między stronami umowy 
przyczyniła się do regulowania tych kwestii ustawowo1. 

*  Magister Izabela Grzenkowicz jest pracownikiem Komisji Krajowej KNSZZ Solidarność ’80 
w Szczecinie. Podjęła studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk 
w Warszawie. E-mail: igrzenkowicz@gmail.com.

1 K.W. Baran, Spór indywidualny a spór zbiorowy, w: Zbiorowe prawo pracy w gospodarce uspo-
łecznionej, red. G. Goździkiewicz, Toruń 2000, s. 219. 
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O sposobie rozwiązywania sporu decyduje jego rodzaj. Nauka prawa pracy dzieli 
spory na indywidualne i zbiorowe.

Spór indywidualny 

Przedmiot i strony

W doktrynie2, definiując spór indywidualny, wskazuje się, że jest to zawsze spór 
między pracownikiem (jednostką) a pracodawcą, przy czym dotyczy on rzeczywistego 
lub domniemanego naruszenia uprawnienia. Spór taki może być inicjowany przez oby-
dwie strony. Pracownik może prowadzić działania samodzielnie, bez odwoływania się 
do innych osób w podobnej sytuacji3. Niekiedy podkreśla się, że spory te mogą być roz-
strzygnięte decyzją organu sądowego4.

Występowanie po stronie pracowniczej więcej niż jednej osoby, na przykład w wa-
runkach współuczestnictwa stron5, nie zmienia faktu, że każdy pracownik dochodzi 
przysługujących mu indywidualnie uprawnień, a w związku z tym spór pozostaje indy-
widualny. Przedmiotem roszczeń jest treść przysługujących pracownikowi praw pod-
miotowych. Należy stwierdzić, że strona konfliktu może się domagać tylko takiego 
świadczenia albo zachowania, które wynika z zawartej umowy. Nie może żądać nowego 
ukształtowania swojej sytuacji prawnej, jeżeli żądanie to nie jest oparte na obowiązują-
cym prawie – zarówno powszechnie obowiązującym, jak i zakładowym.

Źródłem sporu indywidualnego jest niezadowolenie jednej ze stron i zarzut narusza-
nia zawartej umowy. Przyczyny naruszeń mogą być różne – nieterminowe i w niewłaś-
ciwej wysokości wypłacane wynagrodzenie, rozwiązanie umowy o pracę niezgodne 
z prawem, jednostronna zmiana warunków umowy, naruszenie przepisów w zakresie 
czasu pracy i wiele innych. Zadaniem organu rozstrzygającego spór jest określenie, czy 
doszło do naruszenia prawa, a jeżeli tak, to jakie są tego konsekwencje. 

Najczęściej to pracownicy występują na drogę sądową. Chcą bowiem wymusić na 
pracodawcy zachowania zgodne z treścią zawartego stosunku pracy6. Możliwa jest jed-
nak sytuacja, gdy spór inicjowany jest przez pracodawcę – w szczególności, gdy pra-
cownik swoim działaniem naraził pracodawcę na szkodę materialną. 

2 Tamże, s. 227. 
3 W. Masewicz, Zatarg zbiorowy, Bydgoszcz 1994, s. 53.
4 K. Kolasiński, Prawo pracy i zabezpieczenia społecznego, Toruń 2003, s. 347 i n.
5 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks procedury cywilnej, DzU nr 43, poz. 296 z późn. zm., 

art. 72–74.
6 W art. 242 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (t.j. DzU 1998, nr 21, poz. 94 z późn. 

zm.) stwierdza, że pracownik może dochodzić swoich roszczeń ze stosunku pracy na drodze sądo-
wej.
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Polubowne rozstrzygnięcie sporu

Zanim spór trafi pod rozstrzygnięcie sądu strony mogą oddać spór pod rozpoznanie 
komisji pojednawczej7. Członków komisji gwarantujących bezstronność oraz obiekty-
wizm powołują wspólnie pracodawca i zakładowa organizacja związkowa spośród osób 
cieszących się ich zaufaniem; jeżeli u pracodawcy nie działa taka organizacja, komisję 
powołuje sam pracodawca po uzyskaniu pozytywnej opinii pracowników. Pracownik 
przedstawia komisji wniosek, w którym argumentuje powody swojego niezadowolenia. 
Zadaniem komisji jest osiągnąć ugodę między pracownikiem a pracodawcą. Jeżeli ko-
misji nie uda się doprowadzić do zawarcia ugody, przekazuje sprawę sądowi pracy, 
a wniosek pracownika zastępuje pozew. Jeżeli komisji uda się doprowadzić do zawarcia 
ugody, a sąd nada jej klauzulę wykonalności, ma ona taki sam walor jak orzeczenie są-
dowe, podlega jednak badaniu przez sąd pod kątem zgodności z prawem. Ten sposób 
zakończenia sporu jest prosty, szybki i tani. Komisja działa społecznie, jej praca nie 
wiąże się więc z kosztami, ani przepisami proceduralnymi. Komisje tego typu działają 
jednak w niewielu zakładach – wydaje się, że strony wolą zaufać orzeczeniom niezawi-
słego sądu.

Rozstrzygnięcie sporu przez sąd

Sąd rozstrzyga spór indywidualny, który nie został rozsądzony przez komisję. Zaj-
mują się nimi sądy pracy i ubezpieczeń społecznych, które działają jako wydziały sądów 
powszechnych. Strona powodowa zgłasza swoje roszczenie w pozwie, który musi czynić 
zadość treści pisma procesowego – zawierać oznaczenie stron, treść i uzasadnienie rosz-
czenia. Jeżeli sąd uzna, że droga sądowa jest właściwa, rozpoczyna postępowanie. Oby-
dwie strony przedstawiają swoje stanowisko i dowody na jego poparcie w trakcie postę-
powania. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd zamyka rozprawę 
i wydaje orzeczenie, od którego obie strony mogą wnieść odwołanie do sądu wyższej 
instancji. Różnica w procedurze rozstrzygania sprawy dotyczącej prawa pracy a innej 
sprawy cywilnej sprowadza się przede wszystkim do odmiennych uregulowań w zakre-
sie kosztów sądowych. Należy wspomnieć, że sprawy z prawa pracy są częścią spraw 
cywilnych, a postępowania są obciążone kosztami ponoszonymi przez strony. W spra-
wach z zakresu prawa pracy odstąpiono jednak od obowiązku ponoszenia kosztów8 – 
ustawodawca słusznie założył, że mogłoby to decydująco wpływać na decyzję pracow-
nika o skorzystaniu z przysługującego mu prawa do rozstrzygania sporów przed sądem. 
Nie oznacza to całkowitego zwolnienia od kosztów – strona wygrywająca w każdym 

7 Tamże, art. 244–258. 
8 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, DzU nr 167, poz. 1398 

z późn. zm. 
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przypadku ma prawo do żądania zwrotu wszystkich wydatków poniesionych w związku 
ze sprawą, ponadto jeżeli przedmiot roszczenia wynosi co najmniej 50 tys. zł strona 
wnosząca pozew obciążona jest kosztami zgodnie z zasadą ogólną, to jest ponosi koszty 
w wysokości 5 proc. przedmiotu wartości sporu. Od apelacji, zażalenia, skargi kasacyj-
nej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia pobiera 
się opłatę stałą w wysokości 30 zł. Szczególny jest również skład sądu – sprawy z zakre-
su prawa pracy rozstrzygają sędzia zawodowy i dwóch ławników. Udział czynnika spo-
łecznego ma przede wszystkim zagwarantować zgodność wyroku z zasadami współży-
cia społecznego, a dopiero potem z prawem.

Spór indywidualny, bez względu na to czego dotyczy, w praktyce może prowadzić 
do zakończenia stosunku pracy. Strony, po procesie sądowym, czasem nie potrafią ze 
sobą współpracować i rozwiązują umowę o pracę, chociaż wniesienie pozwu nie może 
być przyczyną uzasadniającą jej rozwiązanie. 

Spór zbiorowy

Przedmiot sporu

W przeciwieństwie do sporów indywidualnych cechą charakterystyczną sporu zbio-
rowego jest zbiorowość, w imieniu której spór jest prowadzony. Przedmiot sporu zbioro-
wego musi więc wpływać na sytuację więcej niż jednego pracownika. Grupa pracowni-
cza musi dążyć do osiągnięcia wspólnego celu, a nie odrębnego dla każdego pracownika. 
Przykładowo, strony żądają podniesienia wynagrodzenia i jest to ich wspólny cel, wspól-
ne dobro, o które walczą. Pracownicy nie żądają zachowania zgodnego z zawartą umo-
wą, ale zmiany istniejącego stanu.

W przeszłości spontanicznie rozpoczynane przez pracowników spory o charakterze 
ekonomicznym doprowadzały nawet do zmian ustrojowych9, obecnie zasady ich prowa-
dzenia zostały uregulowane w ustawie z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbio-
rowych10. 

Zgodnie z zapisami ustawy spór prowadzić mogą pracodawca i pracownicy, a doty-
czyć on może warunków płacy, pracy lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności 
związkowych. Stroną rozpoczynającą spór mogą być tylko pracownicy. Ustawa reguluje 
poszczególne, obowiązkowe etapy sporu – rokowanie i mediacje, oraz fakultatywne – 
arbitraż i strajk. Prawo do prowadzenia rokowań w celu rozstrzygnięcia sporu daje pra-
cownikom możliwość zmiany istniejącej sytuacji prawnej, a mianowicie do legalnego 
powstrzymania się od pracy, czyli strajku.

9 Zob. Porozumienia Sierpniowe z 1980 roku.
10 DzU nr 55, poz. 236 z późn. zm.
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Rozpoczęcie sporu

Pracownicy – a raczej w ich imieniu organizacja zakładowa – muszą określić żąda-
nie, którego niespełnienie przez pracodawcę spowoduje rozpoczęcie sporu. Przedmio-
tem żądania mogą być warunki pracy, płacy lub świadczeń socjalnych oraz prawa i wol-
ności związkowe pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo do 
zrzeszania się w związkach zawodowych. Z zapisów ustawy (art. 4 ust. 1) wprost wyni-
ka, że spór zbiorowy nie może dotyczyć indywidualnych żądań pracowniczych, jeżeli 
ich rozstrzygnięcie możliwe jest przed organem rozstrzygającym spory11. Konflikt nie 
może też dotyczyć treści układu zbiorowego pracy lub innego porozumienia, którego 
stroną jest organizacja związkowa, wszczęcie i prowadzenie sporu o zmianę układu lub 
porozumienia może bowiem nastąpić nie wcześniej niż z dniem ich wypowiedzenia12. 
Spory zbiorowe dotyczą zatem przede wszystkim żądań pracowników, aby w przyszłości 
korzystniej ukształtować ich sytuację ekonomiczną. Do możliwości prowadzenia sporów 
zbiorowych w kwestii istniejącego już prawa trzeba podchodzić bardzo ostrożnie.

Określenie, co może być przedmiotem żądań pracowniczych jest istotne ze względu 
na fakt, że tylko w kwestiach określonych ustawą możliwe jest zgłoszenie żądania, któ-
rego konsekwencją jest wszczęcie sporu, a być może nawet akcji strajkowej. We wszyst-
kich inny sprawach zgłoszenie żądania nie powoduje wszczęcia procedury spornej, a co 
za tym idzie pracodawca nie jest zobligowany do podjęcia działań zgodnie z ustawą, 
a ewentualny strajk będzie nielegalny.

Strony sporu

Strony sporu zbiorowego są te same co w sporze indywidualnym. O ile jednak w in-
dywidualnych z treści zawartej umowy o pracę wprost wynika określenie stron, o tyle 
w wypadku sporów zbiorowych mogą na tym tle powstać pewne wątpliwości. 

Prawo prowadzenia sporu jako uprawnienie pracownicze

Ustawodawca określił, że spór zbiorowy mogą prowadzić pracownicy i pracodawcy. 
Pracownikiem, zgodnie z art. 2 kodeksu pracy, jest osoba zatrudniona na podstawie 
umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru oraz spółdzielczej umowy o pracę. 
Prawo do prowadzenia sporu przysługuje również i innym osobom13. Pracownicy nie 

11 Jedyny wyjątek wynika z art. 17. ust. 2, który zezwala na prowadzenie strajku, gdy pracodawca 
rozwiązał umowę o pracę z prowadzącym spór działaczem związkowym, gdyż niewątpliwie jest to 
sprawa indywidualna.

12 Art. 4 ust. 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
13 Członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz osoby wykonujące pracę na podstawie 

umowy agencyjnej, jeżeli nie są pracodawcami, oraz pracownicy najemni w przypadku, gdy spór 
zbiorowy dotyczy praw i wolności związkowych, uprawnieni będą również emeryci, renciści, bezro-
botni, osoby oddelegowane do pracy w celu odbycia służby zastępczej, policjanci i straż graniczna. 



Współczesne Problemy Ekonomiczne
nr 1(2009)

194

E
ty

k
a

mogą jednak samodzielnie prowadzić sporu zbiorowego. Zgodnie z art. 2 ustawy prawa 
i interesy pracowników w trakcie sporu reprezentują związki zawodowe. Zapis ten jest 
rozwinięciem art. 58 ust. 2 Konstytucji, zgodnie z którym związki zawodowe oraz pra-
codawcy i ich organizacje mają prawa do prowadzenia rokowań, w szczególności w celu 
rozwiązywania sporów zbiorowych. Tu pojawia się wątpliwość, czy uprawnienie to jest 
uprawnieniem pracowniczym czy związkowym? Artykuł 37 ustawy o związkach zawo-
dowych przyznaje im prawo do prowadzenia sporów z pracodawcami tylko w interesie 
pracowników, a nie związku, art. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych defi-
niuje z kolei, że jest to spór między pracownikami a pracodawcą. Prawo podmiotowe, 
jakim jest prawo do prowadzenia sporu zbiorowego, przysługuje więc pracownikom, 
a nie związkom zawodowym jako osobie prawnej. Znamienne jest, że związek prowadzi 
spór w interesie pracowników jako ogółu, a nie tylko swoich członków. Wydaje się więc, 
że jest ono szczególnego rodzaju uprawnieniem dualistycznym – prawo podmiotowe 
przysługuje pracownikom, a wykonać je może tylko związek zawodowy. 

Organizacja prowadząca spór nie musi działać u pracodawcy – w razie jej braku 
może to być organizacja działająca poza zakładem pracy, o ile pracownicy zwrócili się 
do niej o reprezentowanie swoich interesów. Jeżeli u pracodawcy działa kilka organiza-
cji, mogą utworzyć wspólną reprezentację. Każda z nich może prowadzić spór osobno 
– ustawa nie ogranicza w żaden sposób liczby sporów, które w danym momencie mogą 
być prowadzone. Możliwość jednoczesnego prowadzenia kilku sporów zbiorowych, któ-
rych stroną jest ten sam pracodawca, jest o tyle prawdopodobna, że do powołania orga-
nizacji związkowej, która może prowadzić spór, wystarczy dziesięciu pracowników.

Prawa do prowadzenia sporu są pozbawieni pracownicy zatrudnieni u pracodawcy, 
u którego nie działa żadna organizacja związkowa, a inna – pozazakładowa nie wyrazi 
zgody na ich reprezentowanie. Nie mogą również skorzystać z tego prawa pracownicy 
nienależący do organizacji związkowej – mogą skorzystać na sporze prowadzonym przez 
organizacje związkowe, samodzielnie jednak nie mogą go inicjować ani w nim uczestni-
czyć. Mogą zwrócić się do organizacji, aby ich reprezentowała, ale ta może im odmówić. 

Należy rozważyć, czy zapisy ustawy o sporach zbiorowych nie są sprzeczne zarów-
no z prawem międzynarodowym (konwencja MOP 135 dotycząca ochrony przedstawi-
cieli w przedsiębiorstwach i przyznania im ochrony mówi nie tylko o uprawnieniach 
członków związku zawodowego, ale również o uprawnieniach przedstawicieli pracow-
ników wybranych w strukturach pozazwiązkowych14), jak i z zakazem dyskryminacji 
zawartym w Konstytucji RP15.

14 W. Masewicz, Prawna regulacja sposobów rozwiązywania sporów zbiorowych pracy, PiZS 
1994, nr 2, s. 13.

15 Art. 32.2 Konstytucji RP: Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym 
lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
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Pracodawca jako strona sporu

Zdefiniowanie strony pracodawcy też jest tylko pozornie proste. Artykuł 3 ustawy 
kodeks pracy określa, że pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała 
osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Prob-
lem polega na tym, że pracodawca nie zawsze jest podmiotem, który może podejmować 
decyzje na przykład w sprawie warunków płacy. W wieloszczeblowych strukturach 
typu holdingowego albo gdy wysokość posiadanych środków jest uzależniona od decyzji 
organu zewnętrznego prowadzenie sporu z pracodawcą może być nieracjonalne. Przy-
kładem są spory z dyrektorem kopalni, który jest pracodawcą w znaczeniu formalnym, 
jednak w sprawach finansowych dotyczących pracowników kopalni, która stanowi część 
holdingu, decyzje podejmuje jego zarząd. Tak samo jest w wypadku zakładów pracy, 
w których 100% udziału mają samorząd terytorialny lub Skarb Państwa, a także jedno-
stek, o których finansach decydują inne podmioty, jak to ma miejsce w wypadku szpita-
li publicznych i Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). We wszystkich tych sytuacjach 
pracodawca formalny (strona umowy o pracę) nie ma wpływu na decyzje finansowe 
albo jego wpływ jest ograniczony. Co z tego, że na przykład dyrektor szpitala wyrazi 
zgodę na podwyżki, których żądają pracownicy, jeżeli NFZ nie przyzna mu na ten cel 
funduszy. Mimo to zgodnie z zapisami ustawy tylko z pracodawcą formalnym może być 
prowadzony spór. 

Problemem tym zajmowało się Kolegium Arbitrażu Społecznego przy Sądzie Naj-
wyższym, które przy okazji rozstrzygania sprawy stwierdziło, że w sporze prowadzo-
nym między kopalniami należącymi do holdingu a pracownikami racjonalne jest prowa-
dzenie sporu z zarządem holdingu, nawet jeżeli nie jest on pracodawcą w rozumienie 
art. 3 kodeksu pracy16. Trybunał Konstytucyjny17 stoi na stanowisku, że stroną sporu 
może być tylko pracodawca w znaczeniu formalnym, bez względu na to, czy ma on 
wpływ na decyzje finansowe, czy nie.

Pracodawcę może reprezentować w sporze właściwa organizacja pracodawców, 
może on także prowadzić spór samodzielnie.

Metody likwidowania sporu

Po zgłoszeniu określonego żądania przez organizację związkową pracodawca w cią-
gu co najmniej trzech dni winien się do niego ustosunkować. Jednocześnie organizacja 
może, zgłaszając żądanie, zastrzec, że w razie nieuwzględnienia roszczeń zostanie ogło-

16 Postanowienie Kolegium Arbitrażu Społecznego przy Sądzie Najwyższym z dnia 17 październi-
ka 1996, KAS 1996, nr 2.

17 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 listopada 2001 r. K. 2000/3, OTK ZU 2001/8, 
poz. 251.
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szony strajk – nie szybciej niż po upływie 14 dni od dnia zgłoszenia sporu. Jeżeli praco-
dawca nie zgodzi się spełnić żądań drugiej strony, od tego momentu między stronami 
istnieje spór zbiorowy. O jego rozpoczęciu pracodawca informuje inspekcję pracy. 
Pierwszym obligatoryjnym etapem rozwiązywania sporu są rokowania. Jeżeli nie uda 
się osiągnąć porozumienia, rokowania kończą się podpisaniem protokołu rozbieżności, 
w którym przedstawia się stanowiska obu stron. Mogą wtedy zostać podjęte inne niż 
strajk formy protestu, bez przerwania pracy, na przykład oflagowanie zakładu pracy. 
Następnym etapem obligatoryjnym jest mediacja, o ile strona rozpoczynająca spór pod-
trzymuje swoje żądanie. W osiągnięciu porozumienia pomaga mediator. Jest to osoba 
z zewnątrz, gwarantująca bezstronność, zaakceptowana przez obydwie strony – może 
zostać wybrana z listy mediatorów prowadzonych przez ministra ds. pracy. W trakcie 
mediacji, jeżeli ich przebieg wskazuje, że nie zostanie osiągnięte porozumienie, może 
zostać przeprowadzona dwugodzinna akcja strajkowa. 

Zarówno rokowania, jak i mediacje mogą zakończyć się porozumieniem i w takiej 
sytuacji spór się kończy i następnych etapów się nie przeprowadza.

Po rokowaniach i mediacji, bez przeprowadzenia strajku, podmiot prowadzący spór 
może oddać go pod rozstrzygnięcie kolegiom arbitrażu społecznego działającym przy 
sądzie okręgowym (w przypadkach sporów wielozakładowych Kolegium Arbitrażu 
Społecznego przy Sądzie Najwyższym).

Strajk – uprawnienie związkowe czy pracownicze?

Po nieudanych rokowaniach i mediacji może zostać przeprowadzona akcja strajko-
wa. Strajk jest bardzo silnym środkiem nacisku, którego skutki – szczególnie finansowe 
– mogą być daleko idące, i dlatego jego przeprowadzenie musi być poprzedzone referen-
dum wśród pracowników. Wynik referendum jest wiążący o ile weźmie w nim udział co 
najmniej połowa załogi, bez względu na przynależność związkową. Strajk można prze-
prowadzić, jeżeli większość z nich opowie się za akcją strajkową. Obowiązkiem organi-
zacji związkowej przed przeprowadzeniem strajku jest rozważenie, czy jego koszty będą 
współmierne do żądań. Dopiero tak przygotowana akcja strajkowa jest zgodna z prawem 
i pracownik nie ponosi żądnych konsekwencji. Udział w strajku jest dobrowolny; za czas 
uczestniczenia w strajku pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Jeżeli 
strajk będzie niezgodny z zapisami ustawy, jego organizatorzy mogą ponieść konse-
kwencje finansowe i karne. O legalności strajku decyduje sąd.

Bez opisanych procedur można przeprowadzić strajk tylko w sytuacji, gdy bezpraw-
ne działania pracodawcy uniemożliwiają rokowania albo mediacje lub gdy pracodawca 
rozwiązuje umowę o pracę z pracownikiem reprezentującym w sporze związek zawodo-
wy. 
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W przypadku prawa do strajku również powstaje pytanie, czyje jest to uprawnienie. 
Prawo do zorganizowania strajku, zgodnie z art. 59 ust. 3 Konstytucji, przysługuje 
związkom zawodowym, może on być jednak tylko skutkiem nierozstrzygniętego sporu 
zbiorowego, którego prowadzenie jest prawem podmiotowym pracowników. Znowu 
mamy więc do czynienia ze specyficznym uprawnieniem, które do swojej realizacji wy-
maga współpracy dwóch podmiotów. 

Nie wszystkie grupy zawodowe mogą skorzystać z prawa do strajku. Pracownikom 
instytucji, których praca jest niezbędna do zachowania bezpieczeństwa w państwie, nie 
przyznano prawa do strajku18. Ponadto prawo do strajku nie przysługuje pracownikom 
zatrudnionym w organach władzy państwowej, administracji rządowej i samorządowej, 
sądach oraz prokuraturze.

Prawu do strajku nie odpowiada uprawnienie pracodawcy do zastosowania lockout 
– możliwości zatrudnienia innych osób w miejsce pracowników strajkujących. Próba 
wprowadzenie tej instytucji do polskiego prawa pracy spotyka się ze stanowczym opo-
rem związków zawodowych. 

Zakończenie

Cele sporów: indywidualnego i zbiorowego są różne. W indywidualnym najczęściej 
dąży się do osiągnięcia stanu zgodnego z prawem i naprawienia ewentualnej szkody. 
Celem drugiego jest przede wszystkim zaspokojenie żądań pracowników, które nie mu-
szą wynikać z wcześniejszych uprawnień. Rozstrzygnięcie obydwu zapewnia jednak 
spokój w stosunkach pracy.
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Selective problems of solution disputes between employer and employees

This article presents some problems of individual and collective industrial disputes according to the polish law. 
Individual disputes are usually the results of breaking the contract of employment. In this case only one employee is 
interested in solving the problem. This kind of disputes can be trialed in the court. The second type of a dispute, which 
is interesting for many employees, is a collective dispute. The economic and social requests of the group of employees 
is the reason of this conflict. It can concern the terms of work, terms of pay, social security benefits and rights and 
freedom of union. The parties involved in such disputes must try to settle it in two obligatory procedures: negotiation 
and mediation. If they cannot settle a dispute the union can declare a strike. The author is trying to find the answers to 
some questions: who has the right for disputes, who has the right for strike, who is a party in the disputes and what is 
the difference between these two kinds of disputes.

Translated by Izabela Grzenkowicz
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Wprowadzenie

„Instytucje” nadają życiu społecznemu strukturę, są elementem stabilizującym, 
czynią relacje między ludźmi przewidywalne. Ludzie tworzą nowe instytucje w sposób 
zamierzony i niezamierzony. Postrzegają je następnie jako niezależne, zewnętrzne. In-
stytucje powstałe w różny sposób i w różnych czasach mogą się nawzajem wspierać, 
przystosowywać jedne do drugich, podporządkowywać jedne drugim lub też zanikać.

Judaizm, chrześcijaństwo i islam tworzyły swoje systemy etyczne, mając za podsta-
wę objawienie. Ze względu na boskie pochodzenie świętych ksiąg zawarte w nich nor-
my, w tym dotyczące również skutków działań gospodarczych, nie mogły podlegać żad-
nym przekształceniom. Wobec zmian gospodarczych następował więc konflikt między 
normami etyki religijnej i racjonalności ekonomicznej. W artykule przedstawiono spo-
sób rozwiązywania tego konfliktu w odniesieniu do lichwy rozumianej jako procent od 
pożyczek udzielanych w naturze lub pieniądzu. 

* Doktor hab. Andrzej Mielcarek prof. US jest zatrudniony na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki 
Usług (Katedra Historii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej) Uniwersytetu Szcze-
cińskiego. E-mail: andrzej.mielcarek@wzieu.pl.
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Judaizm

Do II tysiąclecia p.n.e. udzielaniem pożyczek w Mezopotamii zajmowali się kupcy. 
Nie potępiano procentu od pożyczek. W starobabilońskich kodeksach wyraz „kupiec” 
oznacza także „wierzyciela”. W I tysiącleciu p.n.e. pożyczanie srebra na procent stało się 
powszechne1. Aby złagodzić kryzys społeczny wywołany trudnością w spłacaniu poży-
czek, starobabilońscy królowie od czasu do czasu umarzali długi chłopów, czyli zobo-
wiązania z tytułu kredytu konsumpcyjnego. Wierzyciel  nie mógł odzyskać pożyczone-
go jęczmienia lub srebra. Jednak jeśli pożyczka została zaciągnięta na wyprawę 
handlową lub przedsięwzięcie w spółce, czyli na cele komercyjne, to musiała być spła-
cona zgodnie z umową. Tym, którzy podawali pożyczki konsumpcyjne za komercyjne 
i żądali zapłaty, groziła kara śmierci2. 

Religie starożytne i prawo świeckie Bliskiego Wschodu, wyłączając Żydów, nie za-
braniały więc pożyczek na procent. Tłumaczono to uznaniem, że świat składa się w ca-
łości z materii żywej. Nie było podziału na rzeczy żywe i martwe, nie było też sprzeciwu 
wobec mnożenia rzeczy martwej, czyli pieniądza3. 

W Biblii mówi się o tym, że Bóg zabrania pobierania procentu od pożyczek od in-
nych Izraelitów, szczególnie ubogich4. W innym miejscu pojawia się zakaz lichwy pie-
niężnej (czyli pobierania procentu), lichwy na żywność czy też inną rzecz dotyczący 
wszystkich Izraelitów, nie tylko ubogich. Jednocześnie: Obcego możesz obciążyć pro-
centami, brata jednak nie, aby twój Bóg Jahwe błogosławił ci we wszelkich twych przed-
sięwzięciach, jakie poweźmiesz w kraju, który idziesz wziąć w posiadanie (Księga Po-
wtórzonego Prawa 23, 20–21)5. Słowa te są wyrazem dzielenia moralności na 
zewnętrzną i wewnętrzną. M. Weber wskazuje, że zakaz lichwy wobec swoich wynika 
z etyki braterstwa występującej w grupach sąsiedzkich, w których wymaga się bezinte-
resownej pomocy, bez oczekiwania za to zapłaty. Pierwotna etyka kupiecka wszystkich 
ludów dzieliła ludzi na swoich i obcych. U Żydów, jak pisał Weber, ten podział okazał się 
trwały6. Następowały jednak zmiany w relacjach między „swoimi”.

Prawodawcy starotestamentowi nakazywali, aby w roku szabatowym pozostawić 
ziemię ugorem i nie zbierać z niej plonów (Księga Wyjścia 23, 10–11). Instytucja ta mog-
ła powstać jako skutek rozwoju pożyczek na procent i przechodzenia ziemi w ręce wie-

1 M. Jursa, Prywatyzacja i zysk? Przedsiębiorcy a gospodarka instytucjonalna w Mezopotamii 
od 3 do 1 tysiąclecia przed Chr., Poznań 2002, s. 35.

2 Tamże, s. 88–89.
3 P. Johnson, Historia Żydów, Kraków 1993, s. 183–184.
4 M. Jaruzelska, Własność w prawie biblijnym, Warszawa 1992, s. 71.
5 Cyt. za: Stary Testament, Poznań 1973, t. I; M. Jaruzelska, Własność w prawie biblijnym..., 

s. 115.
6 M. Weber, Gospodarka o społeczeństwo, Warszawa 2002, s. 469.
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rzycieli7. W roku szabatowym miało następować także uwolnienie dłużników i darowa-
nie długów. Przy końcu roku siódmego zarządzisz darowanie długów. A sprawa 
darowania będzie polegała na tym, że każdy wierzyciel daruje bliźniemu swemu to, co 
pożyczył; nie będzie się domagał zwrotu od swego bliźniego ani od brata, albowiem 
ogłoszono darowanie długów na cześć Jahwe (Księga Powtórzonego Prawa 15, 1–6). 
Bliskość roku szabatowego mogłaby powstrzymywać przed udzielaniem pożyczek i wo-
bec tego prawo ostrzegało: Bacz pilnie, aby nie zrodziła się w tobie bezecna myśl: Zbliża 
się już siódmy rok, rok darowania (długów) – i abyś nie spojrzał nieżyczliwym okiem na 
twego ubogiego współbrata nic mu nie dając; gdy będzie on wzywał Jahwe przeciw to-
bie, będzie ci to poczytane za grzech (Księga Powtórzonego Prawa 15, 9)8. Przepisy te 
i przepisy o roku jubileuszowym następującym co pięćdziesiąt lat miały hamować ros-
nące zróżnicowanie społeczne. 

System roku szabatowego funkcjonował do czasów Hilela Starszego, czyli do końca 
I w. p.n.e. i początku I w. n.e. Hilel zwany Babilońskim był przywódcą faryzejskim 
i twórcą szkoły, która łagodniej niż inne interpretowała prawo. Przypisuje się mu wpro-
wadzenie procedury prosbul9. Miała ona umożliwić spłatę długu w trakcie roku szaba-
towego. Zgodnie z nią wierzyciel mógł przenieść prawo do żądania zwrotu pożyczki na 
trybunał. Ten przekazywał następnie spłacony dług wierzycielowi. Z uwagi na to, że 
była to instytucja publiczna, nie podlegała prawu roku szabatowego, prawu skierowane-
mu do osoby. Prosbul utrzymał się, pomimo zarzutów nadmiernie elastycznej interpre-
tacji prawa. W tym przypadku dobro społeczeństwa zyskało pierwszeństwo nad prawem 
prywatnym. 

Prosbul był próbą załagodzenia konfliktu między prawem religijnym a zmieniającą 
się gospodarką. Pożyczki, które jak to wynika z przytoczonych słów rozpatrywano jako 
formę pomocy, stały się z czasem konieczne do rozwoju rzemiosła i handlu. W tej nowej 
sytuacji miały one służyć inwestycjom, a nie naprawianiu nieszczęść. Procedurę ściąga-
nia długu dalej więc upraszczano. Nie wymagano już stawienia się przed trybunałem10. 

Z czasem pieniądz zaczął być rozpatrywany jako źródło moralnego zepsucia. Ci Ży-
dzi, którzy starali się przystosować prawo religijne do życia, starali się wykazać, że 
pieniądz nie różni się od innych rzeczy. Judaizm rabiniczny uzasadniał zgodność pro-
centu z prawem religijnym. Rabin Farissol z Awinionu dowodził w 1500 roku, że pienią-
dze są zwykłym towarem. Biedaka należy wspomóc. Jednakże w innych przypadkach, 
jeśli ktoś czegoś potrzebuje, to powinien za to zapłacić. Płaci się za wszystko, co ma 

7 M. Jaruzelska, Własność w prawie biblijnym..., s. 76–77.
8 Tamże, s. 118.
9 G. Wigoder, Słownik biograficzny Żydów, Warszawa 1998, s. 213–214.

10 D. Novak, Ekonomia i sprawiedliwość: przykład żydowski, w: Etyka kapitalizmu, red. P.L. Ber-
ger, Kraków 1994, s. 54–55, 65.
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swoją cenę. Jeśli więc pożyczać komuś pieniądze bezinteresownie, to konsekwentnie 
należałoby pozwalać na bezpłatne wykorzystywanie wszystkich innych rzeczy potrzeb-
nych do życia. Z wywodu Farissola wynika, że pieniądze są takimi samymi rzeczami, 
jak inne i wobec tego nic złego w domaganiu się zapłaty za ich wypożyczenie11. 

Do czasów ostatnich Jagiellonów wśród Żydów w Polsce dominował pogląd kanoni-
styczny zabraniający pobierania procentu od współwyznawców. Praktykowano to jed-
nak na tyle powszechnie, że musieli się w tej sprawie wypowiadać rabini. W wieku XVI 
lubelski rabin Salomon Lurja ostro przeciwstawiał się pobieraniu procentu, a działający 
we Lwowie w pierwszej połowie XVII wieku Izaak Halewi za lichwę uznawał nawet 
korzystanie z różnicy kursów asygnat czy też zarobek z wymiany pieniędzy. Jozue Falk 
Kohen w dziele z 1607 roku uznaje z kolei relacje między wierzycielem a dłużnikiem za 
rodzaj spółki. Wierzyciel może na tej spółce stracić, a także może zyskać, czyli faktycz-
nie pobierać procenty. Uznaje za uprawnione pobieranie procentu od brata, jeśli wierzy-
ciel ma udział w zysku i w stracie, i zostanie określony, pisemną umową, maksymalny 
procent zysku i pewne minimum strat. Dłużnik, który stracił na danym interesie, powi-
nien to udowodnić pod przysięgą12. Pogląd Jozuego Falka Kohena uznał w 1607 roku 
Wielki Waad (sejm Żydów Korony), który zaaprobował to podejście „merkantylistycz-
ne”, czyli „obejście prawa” (Heter Iska). Jednakże uchwała nie określiła udziału wierzy-
ciela w tej fikcyjnej spółce, a więc nie ustaliła stopy procentowej. Spowodowało to, że 
„brat” pobierał od „brata” nierzadko od 50 do 100 proc. Próbowały to ograniczyć zarzą-
dzenia kahałów (gmin). Wielki Waad dopiero w 1673 roku ustalił dla pożyczek kupiec-
kich stopę procentową w wysokości 30 proc. Na sejmie Żydów litewskich ustalono pod 
wpływem bankierów, jako dopuszczalną, stopę procentową 41 i 2/313. 

Problem procentu rozwiązano praktycznie przez operacje kredytowe, w których po-
sługiwano się rodzajem weksla zwanego „mamramem”, wynalezionym w XVI wieku 
lub też jeszcze wcześniej przez polskich Żydów. Był to skrypt dłużny podpisany jedynie 
przez dłużnika. Dokument ten uczynił relacje między wierzycielem a dłużnikiem bez-
osobowymi. Pozwalał więc pobierać odsetki w transakcjach między Żydami. Został za-
aprobowany przez rabinów14. 

11 P. Johnson, Historia Żydów..., s. 264.
12 I. Schiper, Dzieje handlu żydowskiego na ziemiach polskich, Warszawa 1937 (reprint KAW, Kra-

ków 1990), s. 115–117. 
13 Tamże, s. 135–136.
14 W. Sombart, The Jews and Modern Capitalism, Batoche Books, Kitchener 2001, s. 54 oraz 

I. Schiper, Dzieje handlu żydowskiego..., s. 117–118; P. Johnson, Historia Żydów..., s. 267.
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Chrześcijaństwo

W Ewangelii św. Łukasza Chrystus wzywa do altruizmu: A jeśli pożyczacie tym, od 
których spodziewacie się zwrotu, na jaką wdzięczność zasługujecie? [...]. I grzesznicy 
pożyczają grzesznikom, żeby to samo odebrać z powrotem. Ale miłujcie nieprzyjaciół 
waszych o dobrze czyńcie, i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu15.

Kanony pierwszych soborów zabraniały duchownym uprawiania lichwy. Zakaz ten 
został rozszerzony także na świeckich w 626 roku (synod w Clichy). Podobne prawo 
wydał Karol Wielki w 789 roku. Problem nabrał szczególnego znaczenia w XII wieku, 
kiedy zaczyna się rozwijać gospodarka towarowo-pieniężna. Potępiano ją jako formę 
grabieży. Lichwa to „pobierać więcej niż dawać” (św. Ambroży). Zakaz lichwy umiesz-
czono w prawie kanonicznym. Uważano ją za grzech przeciwko sprawiedliwej cenie 
i sprawiedliwej zapłacie, a lichwiarz po śmierci mógł trafić jedynie do piekła16. Obszer-
na literatura kaznodziejska przeciw lichwie zawiera oskarżenie o zysk bez pracy, grzech 
chciwości, o naruszanie porządku boskiego, bo pieniądz pracuje dzień i noc, w niedziele 
i święta. Złodziejem jest ten, kto sprzedaje coś, co do niego nie należy, a największym 
ten, co sprzedaje czas, który przecież należy do Boga17. Za te wszystkie grzechy li-
chwarz zasługiwał na wieczne potępienie. Pomimo to od XII wieku wraz z rozwojem 
gospodarki zwiększała się wśród chrześcijan liczba lichwiarzy. Był to jednak zawód 
potępiany „sam w sobie”, z natury18. Od wieku XIII, kiedy teologowie wprowadzili po-
jęcie czyśćca jako miejsca oczyszczania z grzechów, dla lichwiarzy pojawiła się nadzie-
ja na zbawienie, pod warunkiem wyrażenia skruchy, oddania co ukradli19. 

Pożyczki na procent rozpowszechniły się szybko. Potępiano jedynie procent nad-
mierny i zalecano umiar. Władcy określali górną granicę. W pierwszej połowie XIII 
wieku we Francji wynosiła ona 33,5 proc. W wielkich ośrodkach handlowych była niż-
sza – w Wenecji między 5 a 8 proc., we Florencji 20–30 proc. w skali roku20. 

Scholastyka opierała się nie tylko na autorytecie Biblii, Ojców Kościoła, ale także na 
filozofii Arystotelesa. Należy więc tutaj przytoczyć jego poglądy. Arystoteles traktował 
gospodarkę towarowo-pieniężną jako w gruncie rzeczy sprzeczną z naturą i jako taką 
szkodliwą moralnie. Trudno bowiem zachować umiar w pogoni za bogactwem. Zagad-
nienia pieniądza i lichwy rozważał na podstawie podziału rzeczy na żywe i martwe, 
działania ludzi dzielił na naturalne i sprzeczne z naturą. Handel jest niezgodny z naturą, 

15 Ewangelia św. Łukasza 5, 34–35. Nowy Testament, Warszawa 1987, s. 109.
16 J. Le Goff, Sakiewka i życie. Gospodarka i religia w średniowieczu, Gdańsk 1995, s. 28–31, 

34–35.
17 Tamże, s. 30–37, 49.
18 Tamże, s. 63.
19 Tamże, s. 95–96.
20 Tamże, s. 89–90.
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polega na wyzysku, a więc jest niesprawiedliwy. Niezgodne z naturą jest też osiąganie 
zysku z samego pieniądza, ponieważ Stworzony bowiem został dla celów wymiany, 
a tymczasem przez pobieranie procentów sam się pomnaża. Stąd też pochodzi nazwa 
grecka procentu „tokos”, tj. rodzenie. Toteż ten sposób zarobkowania jest w najwięk-
szym stopniu przeciwny naturze21. 

Scholastycy, a wśród nich św. Tomasz z Akwinu, przeciwni zasadniczo lichwie, 
usprawiedliwiali pobieranie procentu stratą wynikającą z opóźnienia w zwrocie długu, 
utratą możliwości wyższego zysku, wynagrodzeniem za pracę (podróż z towarami, wy-
miana pieniędzy itp.) i ryzykiem22. 

Wypracowane zostały też sposoby pobierania procentu w sposób ukryty. Nazywano 
to wyderkafem, czyli sprzedażą czynszów. W Polsce praktyka ta występowała od końca 
XIII wieku. Polegało to na tym, że pożyczkodawca wypłacał właścicielowi nieruchomo-
ści określoną sumę pieniędzy, a w zamian za to właściciel ziemi wypłacał od 5 do 8 proc. 
od pożyczonej sumy (renta) dożywotnio lub na określony czas. Zwrot pożyczonej sumy 
pozwalał na zaprzestanie wypłaty renty. Szeroko stosowano wyderkaf w miastach i przez 
instytucje kościelne w XV–XVI wieku23.

Od wieku XIV pojęcie lichwy coraz bardziej się zawężało. Szczególnie przyczyniła 
się do tego hiszpańska szkoła scholastyczna z Salamanki (XV–XVI wiek). Rozwinęła 
się w niej teoria zapłaty za przekazanie korzyści, opowiedziano się za pobieraniem pro-
centu z tytułu zakupu renty i umowy spółki. Kościół katolicki nadal jednak potępiał li-
chwę (do dzisiaj obowiązuje encyklika z 1745 roku). Nie wolno pobierać procentu za 
samo pożyczenie pieniędzy. Można pobierać procent za „wystawienie na straty”, „nie-
bezpieczeństwo utraty kapitału”, tak jak to określił św. Tomasz z Akwinu24. Kościół 
katolicki nie tylko potępiał procent nadmierny, nie tylko sam był pożyczkodawcą i po-
życzkobiorcą, ale i udzielił poparcia dla instytucji mającej chronić ludzi niezamożnych 
przed wyzyskiem ze strony lichwiarzy. 

W drugiej połowie XV wieku, najpierw we Włoszech (Perugia, 1462 rok), a potem 
w całej Europie, powstawały montes pietatis („banki pobożnych”). Były to lombardy 
kontrolowane przez władze miejskie. Powstanie ich inspirowali, a następnie bronili 
przed oskarżeniami o lichwę franciszkanie25. Zostały one ostatecznie zaakceptowane 
przez papiestwo w 1515 roku na soborze laterańskim26. W Polsce znane były jako „banki 
pobożnych”, czyli banki udzielające uboższym warstwom ludności niewielkich poży-

21 Arystoteles, Polityka, Warszawa 2002, s. 38.
22 J. Le Goff, Sakiewka i życie..., s. 91–93.
23 S. Russocki, Wyderkaf. Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945, Warszawa 1981, t. 2, 

s. 525.
24 J. Rosicka, Ekonomia, w: Słownik społeczny, red. B. Szlachta, Kraków 2004, s. 178–179. 
25 D. Hay, Europa w XIV i XV wieku, Warszawa 2001, s. 337.
26 A. Roncaglia, The Wealth of Ideas, New York 2005, s. 36.
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czek, bezprocentowych lub niskoprocentowych pod zastaw nieruchomości. Pierwsze 
takie instytucje zakładał w Polsce Piotr Skarga (1579 rok)27.

Protestanci i katolicy nie różnili się w swoich poglądach na lichwę. Luter dopuszczał 
pożyczki, jednak na procent nie wyższy niż 6. Kalwin starał się, by ubodzy w Genewie 
otrzymywali pożyczki na niski procent. W Anglii po 1571 roku uznano za dopuszczalną 
stopę procentową do 10 proc. 

Nie oznaczało to, że wśród protestantów nie było wątpliwości co do pożyczek na 
procent. Wyrazem tych uprzedzeń było postanowienie synodu generalnego Kościoła 
kalwińskiego w Holandii (w 1581 roku), że żaden bankier i jego pracownik, a także ich 
rodziny nie zostaną dopuszczeni do komunii. W ślad za tym synody kościelne przyjmo-
wały takie postanowienia. W roku 1658 z uwagi na rozporządzenie „Stanów Holandii”, 
czyli władzy świeckiej, musiały je złagodzić.

Stopniowej zmianie poglądów dopuszczającej w coraz większym zakresie pożyczki 
na procent towarzyszyło obniżanie się stopy procentowej. Na początku XVI wieku 
w Antwerpii stopa procentowa28 wynosiła 25 proc., a w połowie wieku już tylko 9.

J.M. Keynes starał się wykazać, że zakazy lichwy sięgające w odległą przeszłość 
mają uzasadnienie w dążeniu do obniżenia stopy procentowej, aby utrzymać skłonność 
do inwestowania. M. Blaug nazwał ten pogląd „dziwaczną racjonalizacją”, wskazując, 
że myśl scholastyczna traktuje każdy procent od pożyczonych pieniędzy jako nieuspra-
wiedliwiony29. 

Islam

Koran zawiera prawdy wiary i oparte na nich prawo, w tym też dotyczące działań 
ekonomicznych, według którego powinno żyć społeczeństwo. Podobnie jak w Biblii, 
w Koranie znajdujemy bezwzględny zakaz pobierania procentu. Mówi o tym pięć wer-
setów. Grożą one karą boską. Nie ma tam rozróżnienia na wiernych i niewiernych. A co, 
którzy pożerają lichwę nie powstaną inaczej, niż powstaje ten, którego przewrócił szatan 
przez dotknięcie. Tak jest, ponieważ oni mówią: „handel jest podobny do lichwy”. Lecz 
Bóg dozwolił handel, a zakazał lichwy. A ten, kto otrzymał napomnienie od swego Pana 
i powstrzymał się, będzie miał swoje poprzednie zyski i jego sprawa zależy od Boga. 

27 A. Manikowski, Banki pobożnych. Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945, Warsza-
wa 1981, t. 1, s. 26.

28 G. Parker, Die Entstehung des modernen Geld- und Finanzwesens in Europa 1500–1730. Euro-
päische Wirtschaftsgeschichte, hrsg. C.M. Cipolla, Stuttgart–New York 1979, s. 342–343.

29 J.M. Keynes, Ogólna teoria zatrudnienia procentu i pieniądza, Warszawa 2003, s. 318; M. Blaug, 
Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Warszawa 1994, s. 53.
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A którzy powrócą, tacy będą mieszkańcami ognia; oni tam będą przebywać na wieki30. 
Lichwa jest przeciwstawiana jałmużnie, która jest obowiązkiem wiernych.

Najczęściej stosowanym sposobem omijania tych zakazów był muchatar polegający 
na sprzedaży przez wierzyciela dłużnikowi jakiegoś przedmiotu po cenie powiększonej 
o procent pożyczki. Zwrotem pożyczki było odkupienie tego przedmiotu przez wierzy-
ciela za tyle, ile kosztował bez wspomnianego procentu31.

Pomimo takich zakazów, pożyczanie pieniędzy na procent rozpowszechniło się 
w islamskiej Turcji32. Zajmowali się tym nie tylko Grecy i Żydzi, ale też muzułmańscy 
kupcy, a nawet duchowni. Za normalną uważano 10-procentową stopę. Na terenach 
wiejskich sięgał nawet 50 proc. To już była lichwa, czyli procent nadmierny, której za-
braniał firman sułtański z 1609 roku. Lichwa była jednym z głównych źródeł akumulacji 
kapitału w imperium otomańskim33. 

Zwycięski pochód islamu po okresie świetności w czasach średniowiecza i wczes-
nych nowożytnych został powstrzymany, a kraje islamu zostały podporządkowane „tym, 
którzy nie chcą znać Prawdy”. Przyczyn tego upatrują współcześni myśliciele muzuł-
mańscy w odejściu od zasad Koranu, prawa religijnego w sprawach gospodarczych. 

Wyrazem odradzania się islamu było między innymi powstawanie banków, których 
zasady działania miały ściśle odpowiadać prawu (szariat) mającemu podstawę w Kora-
nie. Respektują one zakaz pobierania procentu od pożyczek. Operacje bankowe polegają 
na otwieraniu rachunków depozytowych. Banki poza tym zajmują się operacjami hand-
lowymi i inwestycyjnymi. Zatrudniają doradców orzekających o zgodności działań ban-
ku z prawem islamskim34. Muzułmanie mają wręcz obowiązek korzystania z banków 
islamskich. W ten sposób wspierają islamski system gospodarczy, który jest integralną 
częścią islamu. Tak głosił materiał opublikowany w 1990 roku i rozpowszechniony przez 
Baharain Islamic Bank. 

Zasady, na jakich powinna się opierać działalność banku islamskiego, są następują-
ce: zakaz pobierania procentu (riba), unikanie spekulacji (ghirar), płacenie podatku (za-
kat) i niefinansowanie produkcji dóbr i usług, których zabrania islam (haram). Riba była 
już wcześniej wspomniana. Ghihar zabrania dążenia do prywatnego zysku kosztem 
społeczeństwa. Zakat to podatek nakazany przez Koran i jeden z pięciu obowiązków 
wiernych. Jest przymusowo nakładany na kapitał banku, rezerwy i zyski, a także służy 

30 Koran, przekład J. Bielawskiego, Warszawa 1986, 2:275, http:// poznajkoran.pl/koran, 29 wrześ-
nia 2008.

31 W. Morawski, Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości, Warszawa 2002, s. 40.
32 H. Inalcik, Capital Formation in the Ottoman Empire, “The Journal of Economic History” 1969, 

vol. 29, no. 1, s. 101.
33 Tamże, s. 130. 
34 Munir Al.-Kaber, The essence of Muslim banking, http://www.nbp.pl/en/publikacje/inne/bank_

i_kredyt/2000_06/kaber.html, 29 września 2008.
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redystrybucji dochodu, wspomożeniu biednych. Ogólnie przyjmuje się jego wysokość 
jako 2,5 proc. dochodu rocznego w gotówce lub w naturze. Haram dotyczy na przykład 
produkcji i handlu alkoholem i wieprzowiną. Banki islamskie powinny dać pierwszeń-
stwo produkcji dóbr zaspokajających potrzeby szerokich rzesz muzułmanów. Produkcja 
i sprzedaż luksusowych dóbr jest niedopuszczalna. 

Banki islamskie oparte są na prawnych koncepcjach islamu, takich jak shirkah 
(współdział) i mudaraba (udział w zyskach). Bank jest więc pośrednikiem zbierającym 
oszczędności na zasadzie mudaraba i przekazującym te kapitały przedsiębiorcom. Sy-
stem polega na równym udziale w zyskach i stratach. Sposób użycia kapitału przekaza-
nego przedsiębiorcy jest nadzorowany przez bank. Nie może on jednak ingerować bez-
pośrednio w proces inwestycji. Nie może też wymagać gwarancji i dodatkowych 
zabezpieczeń. Przedsiębiorca musi jednak wynagrodzić bankowi straty, jeśli doszło do 
nich przez niedbalstwo i niegospodarność. Dzieli się on zyskiem z bankiem zgodnie 
z uprzednio ustalonymi zasadami podziału. Do czasu, kiedy inwestycja zaczyna przy-
nosić zyski, bank płaci przedsiębiorcy pensję według przyjętych zasad rynkowych. Bank 
jako partner ma prawo do nadzoru, na przykład wglądu do ksiąg rachunkowych35.

Pierwsze takie banki powstały w latach sześćdziesiątych XX wieku, przy czym swój 
rozkwit miały w latach siedemdziesiątych, szczególnie w krajach Zatoki Perskiej. Ich 
tworzenie traktowano jako realizację obowiązków religijnych. Szczególny problem 
utrzymania zgodności doktryny religijnej z realiami gospodarczymi powstał w Iranie, 
gdzie w 1984 roku zabroniono działania banków innych niż islamskie.

Ze względu na zasady religii bankowość komercyjna w krajach islamskich nie mog-
ła się swobodnie rozwijać. Ogromne dochody pochodzące ze wzrostu cen ropy naftowej 
krajów Zatoki Perskiej zostały ulokowane w bankach zachodnich36.

Zakończenie

Zakazy pobierania procentu w Biblii i Koranie są świadectwem występowania ta-
kich praktyk. Wynikały one z troski o utrzymanie zasady bezinteresownej pomocy, a tym 
samym ładu społecznego. Były jednak w konflikcie z dążeniem do osiągania indywidual-
nych korzyści. Nie można było negować tego, co zostało powiedziane w pismach świętych, 
dlatego szukano różnych usprawiedliwień, praktycznych metod, aby przynajmniej pozor-
nie znieść ten dysonans. Rozwiązaniem było na przykład wyznaczenie granicy, poza 
którą zaczynał się procent nadmierny, czyli lichwa. Najbardziej radykalne dążenie do 
realizacji zasad religii przejawia się dzisiaj w istnieniu banków islamskich. 

35 N.M. Suleiman, Corporate Governance in Islamic Banks, http://www.google.pl/search, s. 99–
102, 105–107, 29 września 2008.

36 W. Morawski, Zarys powszechnej historii..., s. 198.
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Usury 
Religious ethics in the economic life

History of usury is a history of the relationship between religious ethics and economic activities. The ban on 
usury, i.e. on demanding more than have been lent, has been a moral norm in Judaism, Christianity and Islam. It was 
supposed to prevent injustice, exploitation of the poor and preserve the principle of selfless help. The present article 
attempts to show the history of acceptance of interest charging and the still existing way of thinking which attempts to 
reconcile religious ethics with economic demands.

Translated by Andrzej Mielcarek
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Wprowadzenie

Już w ekonomicznych poglądach Arystotelesa dostrzegamy pojęcie oikonomikos, 
które wyrażało tradycyjną wiedzę i naukę o prowadzeniu gospodarstwa domowego. 
Ważnymi komponentami ekonomicznych poglądów Arystotelesa była etyka, polityka 
i ekonomika. Te trzy ważne wyznaczniki powinny występować w określonym ładzie, 
porządku, harmonii. 

Homo oeconomicus

Jednym z ważnych nurtów ekonomii jest ekonomiczna teoria zachowań ludzkich. 
Twórcą jej jest Gary S. Becker, który twierdził w swojej książce Ekonomiczna teoria 
zachowań ludzkich, że podejście ekonomiczne daje się stosować do wszystkich zacho-
wań ludzkich. Utrzymywał, że definiowanie podejścia ekonomicznego w kategoriach 
rzadkości zasobów i konkurencyjnych celów powinno być ujmowane szeroko. Rozważa-
nia dotyczące tych problemów poparte zostały przez G.S. Beckera analizą matematycz-
ną, badaniami empirycznymi – co czyni tę teorię kompleksową i spójną metodologicz-
nie.

* Profesor dr hab. Józef Perenc jest zatrudniony na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług (Ka-
tedra Marketingu Usług) Uniwersytetu Szczecińskiego. E-mail: jozef.perenc@wzieu.pl.
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Teoria homo oeconomicus miała także swoich przeciwników, którzy podważali jej 
przydatność praktyczną. Przykładowo Harvey Leibenstein wskazywał, że we współ-
czesnej gospodarce bardziej przydatna jest teoria wydajności „X”, a w jej ramach teoria 
człowieka selektywnie racjonalnego (homo RS).

Współczesny homo economicus powinien charakteryzować się następującymi ce-
chami:

– rzetelną wiedzą i dbałością o godność osoby ludzkiej, 
– ciekawością zjawisk ekonomicznych, umiejętnością ich obserwacji, analizowa-

nia,
– umiejętnością przewidywania cykli gospodarczych i społecznych,
– umiejętnością harmonizacji zasad ekonomii, praktyki gospodarczej oraz etyki,
– niezależnością myślenia ekonomicznego,
– konstruktywnym niezadowoleniem z istniejącego status quo,
– skłonnością do podejmowania ryzyka,
– stałym doskonaleniem i uzupełnianiem swoich horyzontów myślowych.

Personalizm i jego główni twórcy

Od kilku lat można zaobserwować dialog myślicieli społecznych i ekonomistów na 
temat moralnych aspektów działalności rynkowej. Ta interdyscyplinarna wymiana myś-
li zapoczątkowała powstanie nowej dziedziny naukowej – personalizmu ekonomiczne-
go, który za cel stawia sobie połączenie centralnych aspektów ekonomii i teologii.

Personalizm ekonomiczny jest dziedziną zajmującą się moralnością rynku. Jest to 
próba analizy moralnych wymiarów aktywności ekonomicznej w świetle całościowej 
wizji osoby ludzkiej. Ta dziedzina nauki obejmuje szczegółowe poznanie teorii ekono-
mii, historii, metodologii, a także praktyki rynkowej.

Ekonomiczni personaliści twierdzą, że odwołanie się do właściwej antropologii teo-
logicznej jest podstawowym warunkiem stworzenia adekwatnej syntezy ekonomii i teo-
logii. W przeszłości teorie tworzone w ramach nauk społecznych miały tendencję do 
nadmiernego racjonalizmu, kolektywizmu, utylitaryzmu. Ekonomia bada działania 
ludzkie na rynku, teologia moralna zaś zajmuje się dobrem i złem ludzkiego działania 
jako takiego. Obie dyscypliny naukowe spotykają się w osobie ludzkiej i w systematycz-
nej analizie ludzkiego działania. Ekonomiczni personaliści dążą do stworzenia całościo-
wej wizji osobowego istnienia, aby w ten sposób uzupełnić ekonomię nauką o moralno-
ści rynku.

Terminu personalizm po raz pierwszy użył Friedrich D. Schleiermacher, a następnie 
Ludwig A. Feuerbach, dla wyrażenia poglądu, że Bóg jest osobą. W roku 1860 esej 
o personalizmie opublikował Walt Whitman.
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W Niemczech w latach dwudziestych XX wieku Edmund Husserl rozwinął metodę 
fenomenologiczną, która była odpowiedzią na Kantowski idealizm. Uczniowie Husser-
la: Adolf Reinach, Edyta Stein, Max Scheler, Roman Ingarden i Dietrich von Hildebrand 
również pozostali wierni zasadom personalizmu.

Poglądy M. Schelera na temat personalizmu były przedmiotem rozprawy habilita-
cyjnej ks. Karola Wojtyły, późniejszego papieża. Ksiądz Wojtyła odkrył nową metodę 
rozumienia osoby – metodę, która polega na analizie działania i doświadczenia ludzkiej 
natury.

Kolejnymi badaczami personalizmu byli: Francuz Emmanuel Mounier, a także Hen-
ri Bergson, Soren A. Kierkegaard i Gabriel Marcel oraz specjalnie powołane do tego celu 
Centrum Personalizmu Ekonomicznego (w USA i na Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim). 

Główne tezy personalizmu

Główne założenia personalizmu:

1. Centralna pozycja osoby 

Osoba ludzka jest ontologicznym i epistemologicznym punktem wyjścia refleksji 
filozoficznych. Godność i wartość osoby ludzkiej znajduje się w centrum filozofii per-
sonalistycznej i stanowi podstawę dalszych analiz.

2. Subiektywność i autonomia
Subiektywność oznacza wewnętrzne świadome życie osoby. Ludzie mają intuicyjną 

świadomość. Do swego otoczenia odnoszą się poznawczo i emocjonalnie. Osoba jest 
tym, co rzeczywiście istnieje i działa – subiektywność jest łącznikiem między istnie-
niem a działaniem.

Dzięki świadomości osoba przeżywa swoją subiektywność. Dzięki subiektywności 
osoba doświadcza wyjątkowości swojego istnienia, czyli swojej autonomii.

3. Godność człowieka 
Każda osoba ludzka jest kimś wyjątkowym i niepowtarzalnym. Człowiek jest kimś 

ontologicznie wyższym od całej stworzonej rzeczywistości. Ludzkie istnienie obdarzo-
ne jest godnością – godnością świadomego, wolnego i twórczego podmiotu.

Godność ma wiele cech, wśród których należy wymienić: inteligencję, kreatywność, 
wolność, zdolność do poznawania świata, fizyczną i genetyczną wyjątkowość, niezastę-
powalność osoby ludzkiej.
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a) Osoba i wspólnota
Każda osoba jest niejako wezwana do osiągnięcia swojej osobowej doskonałości 

przez wejście w autentyczną wspólnotę z innymi. Osoby rodzą się, żyją, działają we 
wspólnocie i dla wspólnoty.

Centralnym punktem metody personalistycznej jest stwierdzenie, że osoba żyje 
i działa wraz z innymi nie tylko z racji swojej natury, lecz również dlatego, że w ten 
sposób dojrzewa jako osoba. Personalizm uznaje jednocześnie, że jednostka ludzka jest 
niepowtarzalnym substancjonalnym podmiotem.
b) Uczestnictwo i solidarność

Przekazywanie miłości powinno być przestrzegane przez wszystkich ludzi i wspól-
noty. Autentycznie ludzki porządek społeczny może zostać zbudowany na podstawie 
właściwego rozumienia osoby ludzkiej w relacji do społeczeństwa. Personalizm zakła-
da, że każdy człowiek powinien mieć wolność uczestnictwa wraz z innymi w społeczeń-
stwie. Pozwala ono bowiem jednostkom na umacnianie podmiotów, na rozwój, na samo-
spełnianie się. Każdej osobie potrzebna jest afirmacja ze względu na nią samą – co może 
owocować autentyczną solidarnością.

Personalizm ekonomiczny czyli zasady ekonomii na miarę człowieka

Można za Gregorym M. Grombacherem przedstawić zbiór podstawowych zasad, 
których rzecznikami są personaliści ekonomiczni.

1. Prymat osoby ludzkiej: ekonomia i godność człowieka
Sercem życia gospodarczego jest osoba ludzka. Gospodarka to rezultat całości wol-

nych ludzkich działań podejmowanych w celu zapobieżenia skutkom niedostatku dóbr. 
Gospodarka istnieje dla osoby, a nie osoba dla gospodarki. System gospodarczy musi 
pozostawać w zgodzie z ludzką naturą, a nie odwrotnie. Życie gospodarcze powinno być 
poddane zasadom moralnym. Wybory i instytucje gospodarcze winny być oceniane we-
dle tego, czy sprzyjają życiu ludzkiemu. 

2. Kapitał ludzki: stworzenie i twórczość
Pierwszym dobrem ekonomicznym jest osoba ludzka. Bogactwa naturalne: powie-

trze, woda, ziemia, ropa itp. mają ogromną wartość, jednak by były godziwie wykorzy-
stane, wymagają ludzkiej inteligencji, pracy. 

Wraz z postępem gospodarczym, cywilizacyjnym, wraz z pojawianiem się nowych 
technologii większego znaczenia nabiera wiedza i kreatywność. My – kadra uniwersy-
tecka musimy nieustannie poszukiwać nowych konstruktywnych dróg kształcenia i wy-
chowania. Właściciele zarządzający, akcjonariusze, pracownicy i konsumenci są moral-



    Józef Perenc
Czy nadal homo oeconomicus?

213

E
ty

k
a

nymi podmiotami życia gospodarczego. Przez rozsądne wybory, inicjatywę, twórczość 
i inwestycje zmieniamy potencjał gospodarczy, życie i sprawiedliwość społeczną.

3. Godność pracy ludzkiej: powołanie do przedsiębiorczości
Praca nie powinna być udręczeniem, musi być doświadczana jako część powołania 

człowieka. Każdy człowiek jest powołany do przedsiębiorczości, do twórczego wytwa-
rzania dóbr i samorealizacji przez pracę. Każda istota ludzka powinna mieć szansę zdo-
bycia miejsca pracy.

4. Integralny rozwój człowieka: wytwórczość i personalizm
Personalizm ekonomiczny zwraca uwagę na potrzebę stymulowania wolnego ludz-

kiego działania wytwórczego, podejmowanego na rzecz innych, a zwłaszcza chorych, 
kalekich. Rozwój to integralny, harmonijny rozwój człowieka. Wzrost gospodarczy po-
winien dostarczyć środków do polepszenia edukacji, ogólnych standardów życia i dzia-
łalności kulturalnej.

Produkcja i konsumpcja dóbr nie mogą się stać centrum życia gospodarczego i spo-
łecznego. Godne życie to umacnianie godności każdej jednostki, jej kreatywności i od-
powiadania na powołanie.

5. Uczestnictwo
Jest ono rozumiane jako wyposażenie wszystkich ludzi w prawo do inicjatywy gos-

podarczej, do twórczej pracy, sprawiedliwej zapłaty, godnych warunków pracy, do wol-
nego zrzeszania się. Uznanie i ochrona prawa własności jest integralnym elementem 
uczestnictwa. Przeciwieństwem jest alienacja – gdy osoba nie uznaje człowieczeństwa, 
solidarności, godności osoby ludzkiej. Jedną z przyczyn alienacji może być ubóstwo 
i względy natury ekonomicznej.

6. Ekonomiczne dobro wspólne: pomocniczość
Społeczność wyższego rzędu nie powinna ingerować w sprawy społeczności niższe-

go rzędu, pozbawiając ją kompetencji, lecz winna ją wspierać i pomagać w koordynacji 
działań.

Zasada pomocniczości wskazuje na powinności państwa i jego instytucji. Takie in-
stytucje, jak wspólnoty lokalne, samorządy, rodziny, kościół zobowiązują instytucje niż-
szego rzędu do wypełniania funkcji moralnych przydatnych wolnemu społeczeństwu. 

Rynek jako instytucja społeczna zasługuje na znaczny stopień ochrony przed nie-
uzasadnionymi ingerencjami.

7. Ograniczenia rynku
Rynek ma swoje prawa. Należy jednak przestrzegać przed absolutyzacją zasad ryn-

kowych i redukowaniem całego życia do zasad rynku. Takie wymiary życia, jak miłość, 
rodzina, tożsamość moralna, wykraczają poza rachunek ekonomiczny.
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8. Preferencyjna opcja: solidarność społeczna
Troską każdej gospodarki ma być troska o los ubogich i słabych. Rząd w swojej po-

lityce makroekonomicznej powinien dotrzymywać umów społecznych, kontraktów, po-
winien chronić przed nieuprawnionymi ingerencjami osoby i własność.

Wielu ludzi na świecie, w Europie i w Polsce, ma zagrożony swój byt. Społeczeń-
stwo jako całość powinno wyasygnować niezbędne środki na pomoc, aby osoby po-
krzywdzone mogły także godnie żyć.

Wkład papieża Jana Pawła II i kościoła w personalizm

Papież w swoim przesłaniu do naukowców, w tym także do twórców wiedzy ekono-
micznej, skierował słowa podziwu i zachęty za wyniki, które nie przestają nas zdumie-
wać. Twórcy nie powinni nigdy tracić z oczu horyzontu mądrościowego, w którym do 
zdobyczy naukowych i technicznych dołączają się wartości filozoficzne i etyczne, będą-
ce charakterystycznym i nieodzownym wyrazem tożsamości osoby ludzkiej.

W codziennym życiu powinniśmy dostrzegać wnętrze człowieka, jego nieustające 
poszukiwanie prawdy, sensu życia, harmonii.

Człowiek wtedy będzie wielki, gdy swoje postępowanie zakorzeni w prawdzie, budu-
jąc swój dom w cieniu Mądrości i w nim zamieszkując.

W zakończeniu encykliki Fiedes et Ratio papież Jan Paweł II napisał:
Niech Stolica Mądrości będzie bezpiecznym portem dla tych, którzy uczynili swoje 

życie poszukiwaniem mądrości. Oby dążenie do mądrości, ostatecznego i właściwego 
celu nie napotkało już żadnych przeszkód, dzięki wstawiennictwu tej, która rodząc 
Prawdę i zachowując ją w swoim sercu, na zawsze nią obdarzyła całą ludzkość.

Jan Paweł II w swoim pontyfikacie wielokrotnie podkreślał, że nie jest rolą Kościo-
ła odgrywać rolę konstruktora optymalnych systemów społecznych. Kościół i Papież 
podkreślają konsekwentny personalizm, czyli zwrócenie uwagi na człowieka. Kościół 
patrzy, czy system ekonomiczny chroni prawa człowieka, szanuje wolność i rozumność 
osoby, umacnia więzy społeczne. Takie podejście Papieża pozwoliło oderwać się od hi-
storycznego balastu, wielu stereotypów i uprzedzeń, które w przeszłości ciążyły na sto-
sunku Kościoła do ekonomii.

Główne zadania nauki Kościoła dotyczą wiary i moralności. Kościół nie stroni jed-
nak od zdobyczy literatury, sztuki, psychologii, socjologii. Wymienione dziedziny nauki 
pozwalają lepiej zrozumieć motywy i uwarunkowania dotyczące ludzkiego działania. 

Papież wskazuje harmonijne ujęcie człowieka, którego nie powinniśmy ograniczać 
do roli producenta i konsumenta. Człowiek jest tyle wart, ile wnosi swoim wnętrzem, 
rozumem, pracą, etyką, twórczymi zdolnościami. 
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Are people still homo oeconomicus?

The main idea of the article is to search an answer on question: “Are people homo oeconomicus?’’. The au-
thor had bring together the science theory of economy with the Jan Paweł II theory.

Translated by Adam Perenc
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Wprowadzenie

Wypada na początku stwierdzić, że owe punkty styczne nie pojawiłyby się, gdyby 
nie wielki rezonans, jaki wywołało nauczanie JP II. Wydawane przez jego poprzedni-
ków encykliki miały zasięg „lokalny” (jeśli tego słowa można użyć w stosunku koino-
nia, jaką tworzy Kościół powszechny), a więc ich odbiorcami byli niemal wyłącznie 
katolicy. Natomiast fenomen, albo raczej format, nauczania JP II wynikał z osadzenia 
jego myśli na fundamencie antropologicznym, wyprzedającym wszystkie późniejsze po-
działy, z filozofią i teologią włącznie. Choć encykliki czy adhortacje Jego autorstwa 
były traktowane jako oficjalne dokumenty Stolicy Apostolskiej, to unikał w nich ob-
wieszczania mądrości ex auctoritate; nie tyle nauczał, ile próbował rozwiązywać i inter-
pretować nabrzmiałe problemy człowieka we współczesnym świecie. To, że zamieszcza-
ne w encyklikach rezultaty jego przemyśleń żywo interesowały nie tylko katolików czy 
chrześcijan, ale również ludzi pozostających poza jakimikolwiek wspólnotami konfesyj-
nymi, wynikało właśnie stąd, że zawsze – mniej czy bardziej otwarcie – odwoływały się 
do fundamentalnej prawdy o człowieku.

*  Profesor dr hab. Kazimierz Rogoziński jest zatrudniony na Wydziale Zarządzania (Katedra 
Usług) Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. E-mail: k.rogozinski@ae.poznan.pl.
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Z perspektywy ludzi zajmujących się zawodowo rozpoznaniem rzeczywistości spo-
łecznej odbiór dzieła Papieża musiał przebiegać z uwzględnieniem realiów świata nauki. 
Rekonstruując owe uwarunkowania, łatwo można zauważyć, że decydujący wpływ mia-
ły ukształtowane przynajmniej na początku XX stulecia specjalizacje naukowe. One 
przesądziły, że recepcja myśli JP II w zasadzie dokonać się mogła trzema drogami. 
To oczywiste, że pierwszą jest scientia sacra i to jej przedstawiciele zajmowali się prze-
de wszystkim i przed wszystkimi egzegezą teologiczną nauczania papieskiego. Z kolei 
nurt drugi, nazwijmy go oficjalnym, dawał o sobie znać, kiedy zespół naukowców – 
wbrew obowiązującej zasadzie „czystości dyscyplinarnej” – miał odwagę podjąć się re-
alizacji interdyscyplinarnego (czy raczej ponaddyscyplinarnego) projektu badawczego. 
Dochodziło wtedy do spotkania specjalistów reprezentujących skrajne stanowiska i od-
mienne konwencje metodologiczne1. I chociaż myśleli podobnie, musieli nade wszystko 
wykazać wiele dobrej woli, aby przełamać bariery w porozumiewaniu się i zacząć mó-
wić wspólnym językiem. Można sobie wyobrazić, że merytoryczny dyskurs ekonomisty 
z teologiem był możliwy dopiero dzięki mediacji przedstawicieli takich nauk, jak filozo-
fia, etyka, psychologia czy socjologia. 

Dla odmiany trzecią ścieżkę wypada nazwać drogą prywatną, ponieważ otwartość 
na papieskie oeuvre wynika tu najpierw z odpowiednio ukształtowanego oglądu świata 
(co w metodologii nauki określa się mianem rozstrzygnięć przedzałożeniowych), a na-
stępnie usytuowania tego dzieła na tle współczesnej humanistyki, a zwłaszcza filozofii 
i antropologii filozoficznej. 

Podejmowana poniżej próba jest właśnie skierowaniem nurtu osobistych zaintereso-
wań w stronę kanału oficjalnie nawadniającego pole ekonomii. Jak wiadomo, ekonomia 
od samego jej powstania była nauką podatną na oddziaływanie innych dyscyplin nauko-
wych. Stąd pytanie o wpływ, jaki wywrzeć może nauczanie JP II na nauki ekonomiczne, 
jest nie tylko pozbawione patriotycznej czy okolicznościowej kurtuazji, ale całkowicie 
merytorycznie uzasadnione. Potwierdzając taki wpływ, odwołujemy się zwykle do en-
cykliki Laborem exercens, ale nie musimy na niej poprzestawać. Równie ważka i inspi-
rująca jest zawartość innych encyklik (Sollicitudo rei socialis czy też Dives in misericor-
dia), adhortacji (Christifideles laici), listów papieskich (Dies Domini o świętowaniu 
niedzieli) aż po Pamięć i tożsamość. Na różne sposoby można syntetyzować bogactwo 
pojawiających się tam wątków tematycznych i via nauki społeczne odnosić je do współ-
czesnej ekonomii. Z pewnością wymagałoby to rozbudowanej monografii, a nie artyku-
łu; więc tylko jedna, wyraźnie narzucająca się po lekturze wspomnianych publikacji, 
refleksja. 

1 Sam Papież był inicjatorem tego rodzaju konfrontacji intelektualnych, organizując, niemal od 
samego początku swojego pontyfikatu, spotkania luminarzy świata nauki w Castel Gandolfo. 
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Przyjąwszy jednoznacznie personalistyczną perspektywę opisu współczesnej rze-
czywistości, Papież usiłuje nas przekonać, że niepozorny błąd popełniony u samych 
podstaw kształtowania systemu gospodarczego ulega spotęgowaniu w wymiarze spo-
łecznym, a powtarzany w niepoliczalnej liczbie interakcji po zwielokrotnieniu jest już 
mało podatny na korektę na poziomie politycznym. Rozpoznając owe elementarne punk-
ty zafałszowań, wskazać wypada na: po pierwsze, instrumentalne traktowanie człowie-
ka jako dodatku do mechanistycznie traktowanych procesów produkcji albo jako ułamka 
abstrakcyjnej siły roboczej. Drugiego rodzaju błąd jest spowodowany zwyczajnym po-
myleniem tego, co w procesie gospodarowania jest zaledwie środkiem, a co celem. 
Wreszcie oderwanie zyskowności od solidarności prowadzi do utrwalania podziałów nie 
mniej głębokich niż podziały rasowe czy religijne. W dziesiątym roku pontyfikatu sku-
mulowane skutki owych negatywnych przyczyn były dla Papieża wyraźnie zauważalne. 
Dlatego też w encyklice Sollicitudo rei socialis (Srs) nie można już znaleźć takiego ła-
dunku optymizmu, jakim emanowała jeszcze encyklika Populorum progressio Paw-
ła VI2. Docierający na antypody świata Papież dostrzegał nie tylko pogłębiający się podział 
na bogatą Północ i ubożejące Południe, ale świadom był skutków, do jakich niechybnie 
doprowadzić musi realizowana współcześnie doktryna wzrostu gospodarczego. Jak ostrze-
żenie zabrzmiały więc słowa wypowiedziane w zakończeniu encykliki [Srs 48]: Rozwój 
tylko ekonomiczny nie może wyzwolić człowieka, wprost przeciwnie, prowadzi do większe-
go jeszcze zniewolenia. Dlatego głos Papieża był upomnieniem się o rozwój integralny, 
obejmujący również wymiary kulturowe, transcendentne i religijne. 

Nawiązując do przyświecającego mi w tym artykule celu, chciałbym podkreślić, że 
identyfikację punktów stycznych papieskiej myśli społecznej z ekonomią będę starał się 
przeprowadzić, przyjąwszy perspektywę reprezentanta nauk ekonomicznych, co ozna-
cza rezygnację ze – skądinąd usłużnego – pośrednictwa nauki społecznej Kościoła. Jest 
bowiem moim zamiarem nie dopisywać jeszcze jednego komentarza do encyklik papie-
skich, ale przeprowadzić w miarę samodzielną interpretację węzłowych zagadnień, 
przez docieranie wprost do źródeł. 

Nadto muszę zaznaczyć, że wybór tytułowych punktów stycznych jest – z tego po-
wodu – całkowicie arbitralny. Identyfikując je, staram się przeprowadzić – tak bym to 
określił – eksplikację implementacyjną. Zakładam bowiem, że zrozumienie tych właś-
nie kwestii wpłynąć może albo na pogłębienie, albo na korektę wiedzy ekonomicznej, 
a w końcu na nasze fundamentalne sądy o gospodarce3. Może dlatego właśnie, że zajmu-

2 W komentarzach zauważa się, że trzecia część tej najbardziej społecznej spośród encyklik JP II, 
zatytułowana Panorama świata współczesnego, jest właściwie „panoramą klęski”. 

3 Nie mam zamiaru silić się na jakiś obiektywizm. Nie da się ukryć, że poniższy tekst obciążony 
jest podwójnie; po pierwsze dyskredytującą ekonomistę specjalizacją naukową dotyczącą usług, po 
wtóre osadzeniem dyskursu na nieutylitarnych podstawach, co pozwoliło wpisać „dobro” w kontekst 
aksjologiczny.
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je mnie teoria usług, dostrzegam takie, a nie inne węzłowe punkty styczne, a także na-
turalne wnikanie treści papieskiego nauczania do współczesnej ekonomii. Z pewnością 
nie bez wpływu na wybór owych punktów były moje zainteresowania naukowe. One 
narzucały usługową perspektywę w przyswajaniu i interpretowaniu papieskiej myśli 
społecznej. Zatem z punktu widzenia usług – najważniejszego dziś sektora gospodarki, 
dostrzegam następujące trzy obszary zestrojenia, dotyczące: 

1. Rekonstrukcji ludzkiego suppositum i konsekwencji stąd wynikających dla wol-
ności gospodarczej jako przejawu swobód i aktywizmu człowieka.

2. Kreacjonistycznej wizji pracy godnej przypomnienia w postindustrialnej gospo-
darce.

3. Ścisłych związków między cywilizacją usługową a cywilizacją miłości.

Wielowymiarowość ludzkiego subiectum

Studiując dzieło najpierw profesora Karola Wojtyły, a następnie papieża, widać wy-
raźnie, jak nawiązuje on do głównych nurtów współczesnej filozofii (niemiecka fenome-
nologia i francuski personalizm) i czerpie z Doktorów Kościoła. Rezultaty tej twórczej 
syntezy dostrzec będzie można w całym nauczaniu papieskim. Dał temu wyraz w tyleż 
lapidarnie sformułowanej, co jasno wyrażonej tezie: człowieka nie można zrozumieć bez 
Chrystusa. Osadzone na tej fundamentalnej tezie nauczanie – już na własny użytek – 
określiłem tak: katecheza jako nowa antropogeneza. Jej podstawy wypracowane zosta-
ły już – moim zdaniem – w podstawowym dziele Karola Wojtyły z okresu lubelskiego: 
Osoba i czyn. Zasadniczym celem tej pracy była najpierw rekonstrukcja fundamentalnej 
kategorii antropologicznej, jaką jest pełnia człowieczeństwa, a następnie wskazanie 
etycznych konsekwencji z niej wynikających. 

Nie będę tu omawiał ani streszczał zawartości tej książki. Chciałbym jedynie przy-
wołać wypracowane na jej kartach kluczowe pojęcie ludzkiego suppositum. Oczywiście 
nawiązuje ono do przedchrześcijańskich tradycji i służy określeniu wielowymiarowości 
podmiotu przez desygnowanie trzech sfer: [α] ducha (pneuma, spiritus, rauch, nous, lo-
gos); [β] duszy bądź psyche; [γ] soma, ciało, fizys. To, co duchowe jest czymś innym od 
tego, co psychiczne (emotywne i zmysłowe). Zasadniczą rolą sfery emotywnej jest spo-
jenie tego, co duchowe z tym, co cielesne4. Nie sądzę, aby było konieczne poddawać 
analizie zawartość poszczególnych warstw, natomiast wskazać trzeba na trzy podstawo-
we cechy ów układ charakteryzujące. 

Po pierwsze, rekonstrukcja ludzkiego suppositum nawiązuje wprost do aksjologicz-
nej hierarchii wartości, co oznacza ich swoistą addytywność, czyli znaczenie jednej zo-

4 K. Wojtyła, Osoba i czyn, Lublin 1969, s. 244.
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staje wzmocnione przez odniesienie do drugiej. Po wtóre, suppositum jest układem po-
siadającym strukturę hierarchiczną. Po trzecie, to, co położone wyżej, jest cenniejsze 
dlatego, że oddziałując porządkująco, nadaje sens temu, co usytuowane poniżej. 

Nie będę tu analizował skutków wynikających z dostrzeżenia bądź zignorowania tej 
trójwarstwowej kompozycji w naukach o człowieku. Przejdę wprost do sformułowania 
następującej tezy: gdyby zaakceptować prawdę o ludzkim suppositum, osławiona hie-
rarchia potrzeb A. Maslova, stanowiąca podstawę marketingowej i mikroekonomicznej 
wiedzy o zachowaniach nabywców, wymagałaby korekty. Personalistyczny w swych 
podstawach i fenomenologiczny w przedstawianiu model człowieka, jaki wyłania się 
z kart Osoby i czynu, pozwala dostrzec, jak wiele uproszczeń zakradło się do stanowią-
cej wyodrębniony dział ekonomii dyscypliny naukowej „zachowanie nabywcy”.

Nie podejmuję się w tym referacie dokonać systematycznych porównań obu modeli 
opisujących zachowania człowieka. Ograniczę się jedynie do odtworzenia w zarysie syl-
wetki człowieka, jaka wyłania się ze wspomnianego dzieła K. Wojtyły, by następnie 
wskazać te miejsca (punkty), w których różnice wydają się być wyraźne.

Wymienionych wcześniej warstw składających się na ludzkie suppositum autor 
dzieła nigdy nie analizuje w izolacji, ani tym bardziej nie wyprowadza wniosków uogól-
niających odnośnie do pilności czy do znaczenia potrzeb z owymi poziomami związa-
nych. Odniesieniem jest tu zawsze osoba, a celem – pełny człowiek, który osiąga synte-
zę przez samospełnianie. Jednak nie ma ono wyłącznie wymiaru introwertycznego, 
ponieważ osoba spełnia siebie przez swój czyn, uzyskuje jako osoba właściwą sobie 
pełnię5. Dochodzenie do tego stanu nie odbywa się przez uleganie bodźcom zewnętrz-
nym ani instynktoidalnej presji. Człowiek bowiem nie jest ciałem. Nie może się z nim 
utożsamiać, ponieważ ma ciało, a posiadając je, w jakiś sposób nim włada. Przeżycie 
własnej podmiotowości jest związane z refleksyjną funkcją świadomości, którą ciało 
objęte jest z zewnątrz. Owa refleksyjność rodzi się oczywiście w pozasomatycznym 
centrum tworzącym osobowość i rozwija zdolność do samopanowania. W zrozumieniu 
mechanizmu funkcjonowania „panowania nad sobą”, które jest ściśle związane z we-
wnętrzną strukturą osoby, konieczne się staje uwzględnienie działania woli. Wola wyra-
ża się w rzeczywiście wolnym wyborze: mogę – nie muszę. Właśnie między mogę a nie 
muszę kształtuje się ludzkie „chcę”6, a więc przyzwolenie na zaspokojenie ujawnionej 
potrzeby. Z tego rozróżnienia wynika również – wywołany wolą – wewnętrzny dyna-
mizm człowieka.

Wiele w tym omówieniu koniecznych uproszczeń, ale chyba w wystarczającym 
stopniu uzmysłowić nam one mogą, skąd wywodzi się znaczenie i odpowiedzialność 

5 Tamże, s. 164–165.
6 Tamże, s. 105.
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czynu. Pisze kardynał Wojtyła: W wymiarze ludzkim każdy czyn przemija i nie przemija 
zarazem7. I owo zjawisko wyjaśnia tak: nie przemija, ponieważ uprzedmiotawia się 
w osobie, która ów czyn wykonała. Wkraczamy teraz na pole moralności, gdzie skutki 
takiego uprzedmiotawiania są wyraźnie dostrzegalne. Przez czyn moralnie dobry lub 
moralnie zły sam człowiek – jako osoba – staje się moralnie dobry lub moralnie zły. 
Pojawia się tu niemal szokujące swą wymową stwierdzenie: Będąc sprawcą czynu, czło-
wiek równocześnie spełnia w nim siebie.

Nie będę się silił na komentarz. Cytat ten uzupełnię jednym, niestety retorycznym 
pytaniem: czy budując zręby aferalnej gospodarki na „kapitale” oszustw, możemy pozo-
stać społeczeństwem ludzi moralnych i uczciwych? 

A wracając do osadzonej w realiach gospodarki rynkowej wiedzy o zachowaniach 
nabywców, można teraz wskazać owe punkty, w których ujawniają się wyraźne odręb-
ności dotyczące: 

1. Utożsamiania potrzeb z pragnieniami.
2. Hierarchii odwróconych znaczeń. 
3. Imperatywu zaspokajania potrzeb.
4. Reaktywnego modelu zachowań człowieka.
Jeśli abstrahować od sytuacji skrajnych (głód, bezdomność, wyeliminowanie ze 

społeczności itp.), to obraz człowieka, jaki w swoim nauczaniu kreśli JP II, zasadniczo 
różni się od tego, jaki wyprowadzony został z hierarchii potrzeb Abrahama Maslowa. 
Niezorientowanym przypomnę, że owa hierarchia jest absolutnie fundamentem „modelu 
człowieka marketingu”. Różnica wyraża się w czymś, co nazwałbym radykalnym od-
wróceniem perspektywy. W papieskiej antropologii ludzkie suppositum postrzegane jest 
„z góry”, odsłaniając nie tylko trójwarstwowość, ale ich integralność. W modelu hierar-
chii potrzeb A. Maslowa człowiek ujmowany jest od dołu (nieuchronnie nasuwa się sko-
jarzenie z pochodzącym od Friedricha Hölderlina określeniem: niedergezwungen). Osa-
dzony na podłożu organicznym kompleks potrzeb jest nie tylko podstawą tej piramidy, 
ale wyprowadzonego z niej modelu człowieka. Wypada go nazwać modelem prywacyj-
nym, ponieważ wspinanie się po drabinie zaspokajania potrzeb uzmysławia nam, że bra-
ki są podstawową siłą motoryczną napędzającą rozwój człowieka. Tenże model, po-
twierdzony prawem Engla, sprawia, że homo oeconomicus jest nieśmiertelny. 

Uznanie kompleksu niedoboru/braku za wyróżniony atrybut człowieka (i szerzej: 
wyróżnik człowieczeństwa) ma ten skutek, że mechanizm zaspokojenia potrzeb podsta-
wowych łatwo oderwać od koncepcji rozwoju, a ten ostatni, jeśli się pojawia, to jest po-
strzegany wyłącznie jako samorealizacja. W skojarzony z A. Maslowa czteroszczeblową 
drabiną niedoboru kompleks prywacyjny – albo krócej: necessitas, jak je nazywali sta-

7 Tamże, s. 158.
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rożytni autorzy – włączone zostają wprawdzie tak zwane potrzeby społeczne (a najważ-
niejsze jest zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa), ale z wyraźnym zaznaczeniem, że 
nie są to jeszcze potrzeby wzrostu. W prywacyjnym modelu potrzeby wzrostu są właś-
ciwie potrzebami samorozwoju, co po pierwsze oznacza, że rozwojem człowieka steruje 
Skinnerowski mechanizm, a nie akt twórczy przełamujący determinizmy organiczne 
i środowiskowe. Po drugie, że na poziomie necessitas mamy do czynienia z automaty-
zmem zaspokajania potrzeb i instrumentalnym traktowaniem innego Ty. Po trzecie, 
wreszcie, zafałszowaniu ulega wspólnotowy wymiar ludzkiej egzystencji.

Występujący tu brak odniesienia do jakiegokolwiek nadrzędnego systemu wartości, 
który porządkowałby potrzeby, sprawia, że przezwyciężanie potrzeb (zwłaszcza tych 
sytuujących się najniżej), albo ich wypieranie, uznawane jest za „nieracjonalne”8. A już 
za przejaw aberracji uchodzi postawa, w której dochodzi do głosu zakwestionowanie 
obowiązującej hierarchii potrzeb. 

W sukurs papieskiemu myśleniu przychodzi nasz poeta-noblista, który miał odwagę 
wyrazić sprzeciw wobec obowiązującego imperatywu zaspokajania potrzeb: Nie może 
być łatwej zgody przy ustalaniu, co powinno znaleźć się na pierwszym miejscu. Nie za-
wsze chleb, bo często słowo. Nie zawsze też śmierć jest największym zagrożeniem, bo 
często jest nim niewolnictwo9.

Najpoważniejszym skutkiem wynikającym z owego imperatywu jest rozciągnięcie 
prywacyjnego mechanizmu dotyczącego organicznego podłoża na cały ludzki podmiot. 
Prowadzić to musi do lansowania zasadniczo odmiennych postaw. O ile bowiem rekon-
struowane na kartach Osoby i czynu suppositum mogliśmy opisać wedle słów: mogę – 
nie muszę, to w marketingowej post-Maslovskiej interpretacji formuła ta ulega odwró-
ceniu i wyraża ją następujące zachowanie: muszę – więc mogę. Oczywiste jest, że 
ukształtowany na tym przeświadczeniu imperatyw zaspokajania potrzeb jest podstawo-
wym założeniem w modelach wzrostu gospodarczego10, ale czy jest jednocześnie toż-
samy z rozwojem człowieka?11.

Uwzględnienie skutków wynikających z tych przemyśleń prowadzić powinno do 
wypracowania podstaw innej (alternatywnej) psychologii zachowania nabywców, 

8 Hierarchia potrzeb narzuca sekwencyjność ich zaspokajania, co z kolei blokuje kształtowanie się 
postawy, którą – powołując się na H. Elzenbera – wypadałoby nazwać „etyką wyrzeczeń”.

9 Cz. Miłosz, Świadectwo poezji, Warszawa 1987, s. 99. Nie zaszkodzi przypomnieć, że Cz. Mi-
łosz dożył XXI wieku i pisał o współczesnych formach zniewolenia człowieka.

10 Na zależności między indeksem zaufania konsumentów a indeksem nastroju przedsiębiorców 
opierają się amerykańskie testy koniunktury gospodarczej.

11 Wyłaniające się tu problemy autentycznego rozwoju człowieka dotyczą już: etyki, moralistyki, 
magisterium Kościoła katolickiego, pedagogiki, socjotechniki itd. Skuteczność tych działań jest 
oczywiście różna, więc zamiast silenia się na ich ocenę, bezpieczniej pójść tropem myśli sformuło-
wanej przez L. Wittgensteina. Można jej sedno wyrazić w sposób niemal aureliański i kolokwialnie: 
Wiem, że niczego nie musisz, mogę wskazać ci inne wyjście – lecz ty i tak go nie przyjmiesz. Parafra-
za cytatu z: L. Wittgenstein, Uwagi różne, Warszawa 2000, s. 127. 
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a w konsekwencji do tworzenia innej koncepcji marketingu. W przemyśleniu jej pod-
staw uwzględnić wypada jeszcze jedną istotną kwestię. 

Transgresyjne koncepcje psychologiczne (tu przywołać należy Józefa Kozieleckie-
go) zajmują się nie tylko hedonizacją wspinaczki po drabinie potrzeb, ale także napro-
wadzaniem indywiduum ludzkiego na cele wyższe, nakierowując na swoiste „wieże 
triangulacyjne” wyrastające z żywiołu życia. Dlatego też, odwołując się do przytacza-
nego już A. Maslowa, marketingowe podejście do potrzeb uzasadnia sformułowanie 
tezy, która przybiera dość radykalną postać: nie powinno się prezentować i wykorzysty-
wać hierarchii potrzeb w oderwaniu od systemu aksjologicznego. Teza ta odnosić się 
powinna nie tylko do zachowań konsumpcyjnych, ale do wszystkich form typów aktyw-
ności gospodarczych człowieka. Wyróżniam to ostatnie słowo, aby podkreślić, kto 
w ostatecznej instancji jest podmiotem gospodarującym. 

Stan koherencji suppositum osiągnięty zostaje za sprawą woli, którą JP II uznaje za 
podstawę tej harmonijnej syntezy. Oczywiście nie jest to żadna „ślepa wola”, ale siła 
motoryczna ludzkiej aktywności, poszukiwań, niekiedy buntu wobec zastanej rzeczy-
wistości. I żeby nie było żadnej wątpliwości: Akty ludzkie są wolne, ale jako takie, do-
magają się odpowiedzialności podmiotu12. O nigdy nieuchylonym poczuciu odpowie-
dzialności niezmiennie przypomina pytanie: czy właśnie aksjologiczne i agatologiczne 
„dobro”13 jest skutkiem aktywności gospodarczej człowieka? Nie ma wątpliwości, że 
antropologiczna wizja dobra przebijająca przez nauczanie Papieża ma fundament meta-
fizyczny, etyczne odniesienia i praktyczne konsekwencje. O tej ostatniej jeszcze słowo, 
tym bardziej że skierowane wprost do ekonomistów.

W pisanym przez cały pontyfikat dziele JP II potwierdza aktualność tomistycznej 
wykładni „dobra”, a wraz z nią rozróżnienie na bonum honestum [godziwe]; utile [uży-
teczne] i delectabile [przyjemne]. Przypominając je, ukazuje, w jaki sposób możemy 
uniknąć wypaczeń interpretacyjnych i scalić dwie rozłącznie występujące tradycje: to-
mistyczną (metafizyczną) i postkantowską (personalistyczną). Ta pierwsza głosi, że tyl-
ko w przypadku gdy działanie, z którego wynika dobro użyteczne jest godziwe, i godziwe 
są środki, również cel osiągnięty można uznać za godziwy14. Nietrudno dostrzec, 
że wyrażona zostaje tu odmienna zasada od tej, która ukształtowała podstawy pragma-
tyzmu gospodarczego i utylitaryzmu społecznego. Obie dają wyraz przekonaniu, że cel 
określa/uświęca środki. Jest to stanowisko nie do pogodzenia z zasadniczym uznawa-
niem nadrzędności bonum honestum, które wymaga, aby cel był zgodny z samą istotą 
przedmiotu działania. Bez wyboru dobra godziwego nie jest możliwe odpowiedzialne 

12 Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005, s. 42.
13 „Dobro” ujmuję w cudzysłów, by raz jeszcze przypomnieć absurdalność stosowanego w ekono-

mii podziału na dobra i usługi. 
14 Tamże, s. 43.
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działanie, a więc – wydaje się nam sugerować Papież – społeczna odpowiedzialność 
biznesu, pozbawiona etycznych podstaw, to tylko nastawione na powierzchowny efekt 
działania PRs.

Praca sposobem urzeczywistniania wartości

Ze względu na zawartość treściową zwykło się Laborem exercens [L.e.] uznawać za 
najbardziej „ekonomiczną” encyklikę Papieża. Nie będę uzasadniał ani rozwijał tego, co 
wyłania się jako jej główne przesłanie. Jest nim jasno i dobitnie wypowiedziany – a ści-
ślej się wyrażając – przypomniany sąd15, że praca człowieka, będąc udziałem w boskim 
tworzeniu (stwarzaniu), jest jednocześnie filarem jego godności. Praca przystoi człowie-
kowi, bo tylko w ten sposób może on dowieść, że jest twórczy (człowiek, stworzony na 
obraz Boga, poprzez swoją pracę uczestniczy w dziele swego Stwórcy [L.e. 25.]. Każda 
istota ludzka odzwierciedla działanie samego Stwórcy wszechświata [L.e. 4.]). W odróż-
nienia od podejścia marksistowskiego, w encyklice wyeksponowany zostaje podmioto-
wy, a nie przedmiotowy, wymiar pracy. Ostatecznym bowiem ‘celem pracy’: jakiejkol-
wiek pracy spełnianej przez człowieka [...] pozostaje zawsze sam człowiek [L.e. 7]. 
Upływający czas nie zmienił jasności osądu, podobnie jak JP II pozostajemy przekonani 
o tym, że Ten na wskroś pozytywny i twórczy, wychowawczy i zasługujący charakter 
ludzkiej pracy... [L.e. 11] nadal musi stanowić podstawę również współczesnego myśle-
nia [tamże]. Z przytaczanej tu encykliki, wyraźnie inspirowanej ruchem „Solidarności”, 
do dziś wionie duch solidarności. Znajdujemy w niej wyraźne nawiązanie do nabrzmia-
łych „kwestii socjalnych”, którym odniesienie do polskiego Sierpnia ’80 oraz do Rerum 
novarum (Leona XIII) nadaje odpowiednią perspektywę historyczną. To zrozumiałe, 
że mamy do czynienia nie z filozofią pracy (kojarzącą się z innym tej rangi zamysłem, 
podjętym wcześniej przez Stanisława Brzozowskiego), co z ewangelią pracy, starotesta-
mentowa wykładnia pracy dopełniona bowiem zostaje nie tylko przypowieścią o winni-
cy pańskiej czy też Pawłowym wezwaniem: jedni drugiego ciężary noście16, ale osadze-
niem w ewangelicznej prawdzie o człowieku.

Głębokie uwrażliwienie na kwestię socjalną sprawia, że encyklika Jana Pawła II jest 
w zasadzie skierowana do pracobiorców. To „świat pracy” był – i nadal pozostaje – jej 

15 Przypomnieć choćby wypada, jak pracę rozumiał św. Bernard z Clairvaux. Był on wyrazicielem 
– wyrastającej z tradycji benedyktyńskiej – optymistycznej wizji pracy, z wyraźnie zaznaczonym 
pierwiastkiem nie tylko sprawczym, co będącym źródłem piękna (praca jako exornatio mundi). 
Patrz: K. Rogoziński, Wspólna Europa cystersów, w: Obcowanie z wolnością, red. B. Chrząstowska, 
Poznań–Berlin 2001, s. 23 i n.

16 To do tych słów nawiąże J. Tischner i uczyni je wykładnią Etyki solidarności, Kraków 1981, 
s. 9. 
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głównym adresatem17, choć – jak to wyraźnie potwierdzone zostało przez burzliwą hi-
storię ruchu – znaczenie tamtej sierpniowej „Solidarności” przesunęło się dziś na NSZZ. 
Okopawszy się na branżowych pozycjach, „Solidarność” przekształciła się w związek 
zawodowy broniący grupowych interesów. A przecież mogło być inaczej...

Solidarnościowy etos pracy wprowadza nas nie tyle w fazę postkomunistyczną, ile 
postindustrialną (albo ponowoczesną). Warto więc przyjrzeć się tej kluczowej – nie tyl-
ko dla gospodarki – kategorii, uwzględniając usługowy punkt widzenia.

Po erze industrialnej otrzymaliśmy w spadku gospodarkę podzieloną zasadniczo na 
dwa sektory („produkcja rolna” jest bowiem tylko werbalnym potwierdzeniem prze-
kształcenia przyrody ożywionej w materialny zasób surowców), a więc produkcję prze-
mysłowo-rolną i usługi18. Wszystko, o czym pisałem wcześniej, chciałbym potraktować 
teraz jako ogólną przesłankę następującego wniosku: jeśli poszukiwać istotnych cech 
pracy po to, aby nadać im aktualność i móc je spożytkować w przyszłości, trzeba sięg-
nąć do wiedzy o usługach i o sposobach ich wytwarzania. Nie ma na to miejsca, by do-
wodzić, dlaczego musimy odrzucić teorię pracy wbudowaną w industrialny paradygmat, 
a przy okazji nowemu pojęciu „solidarność” nadać wymiar nie klasowy, ale publiczny. 

Produkowanie (jako pro-ducere19) będące przetwarzaniem zasobów materii prowa-
dzi do wytwarzania rzeczy, przedmiotów i obiektów, które w zróżnicowanym czasie ich 
trwania wypełniają środowisko/siedlisko życia człowieka20. Produkowanie zakłada kon-
sumowanie wyrobów. Jak już wspomniałem w poprzednim fragmencie, imperatyw 
zaspokajania potrzeb sprawia, że to właśnie konsumowanie staje się współcześnie naj-
ważniejszą formą „aktywności” określającą człowieka (powiedz mi, co konsumujesz/
kupujesz, a powiem ci kim jesteś)21.

Współczesne społeczeństwa, a nie tylko gospodarka, zgłaszają oczywiście zapotrze-
bowanie na pracę, jednak innego rodzaju niż ta, której cechy i rozumienie ukształtowa-
ne zostały w epoce industrialnej. Jak ją nazwać, by wyeksponować różnice? Można ją 
ująć jedynie opisowo, raz jeszcze świadomie odwołując się do jej usługowego kontekstu, 
a wtedy jawi się ona jako aktywność pracopodobna będąca świadczeniem [APS]. Jest 
oczywiste, że będzie ona przede wszystkim wykonywana w ramach zarejestrowanego 

17 Z tego też powodu, jedyny w encyklice fragment poświęcony pracodawcy „pośredniemu” i „bez-
pośredniemu” [L.e. 17] znalazł się w rozdziale IV, Uprawnienia ludzi pracy.

18 Szersze uzasadnienie dla zajmowanego tu stanowiska patrz: K. Rogoziński, Spór o istnienie 
usług, „Wiadomości Statystyczne” 2002, nr 2. 

19 Przypomnieć wypada, że łacińskie pro-duco oznacza nie tylko ‘wytwarzam’, ale przede wszyst-
kim: ‘wyprowadzam’, ‘wydobywam’ – to, co pierwej w materii już tkwiło.

20 Odwołując się do klarownej klasyfikacji, można je nazwać następująco: [a] Verbrauchsgüter; 
[b] Gebrauchsgüter i [c] Dauerngüter.

21 Ujmuję „aktywności” konsumpcyjne w cudzysłów, by wskazać na uproszczenia polegające na 
zrównaniu pseudowyborów, przyswajania i reaktywnych zachowań z innymi formami aktywności 
sensu stricto wytwórczymi.
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przedsiębiorstwa usługowego, a także będzie się spełniać w działalności wolontariuszy, 
stymulować powstawanie organizacji usługowych non-for-profit. W każdym jednak 
przypadku jej wzorem będzie praca usługo-dawcy, której ex definitione przypisany zo-
staje walor twórczy. Staje więc przed nami konieczność dowartościowania pracy typowo 
usługowej, w której nie aspekt technicznej wydajności, ale służebność wysuwają się na 
pierwszy plan.

APS byłaby więc pracą nie mniej twórczą niż praca przedsiębiorców. Różnica mię-
dzy pracą usługodawcy (pracobiorcy, wolontariusza) a pracą robotnika sprowadzałaby 
się jedynie do odmiennych warunków ich wydatkowania. Ta pierwsza mogłaby się speł-
niać poza ściśle określoną działalnością gospodarczą, a więc w różnego typu organiza-
cjach nieposiadających formalnie statusu przedsiębiorstwa. 

Jeszcze jedna uwaga odnośnie do sformułowania: „świadczenie pracy”22. Wyrażać 
ma ono, że nie chodzi tu o jakiekolwiek wydatkowanie pracy, ale o wykonywanie jej 
właśnie jako „świadczenie”. Musimy o tym pamiętać, że usługa powstaje dzięki inten-
cjonalnemu nastawieniu stron, więc czasownikiem opisującym ową aktywność mogłoby 
być – dla odmiany – słowo: in – venio, a jej wynikiem wyświadczenie usługi rozumianej 
jako określone „dobro”23 dla konkretnego nabywcy. Owo wy-świadczenie jest tu często 
ważniejsze niż czynność/praca sprawcza doń przypisana, a niekiedy ważniejsze niż sam 
efekt. Z tego też powodu nie można powiedzieć o usłudze, że tak po prostu jest, jak jest 
szafa czy nawet człowiek. Pojawiającą się tu różnicę najpełniej wyrazić można, używa-
jąc niemieckiego zwrotu: es gibt, bo rzeczywiście usługa jest darzeniem; natomiast ist-
nienie uczestników relacji usługowej jawi się jako dawanie (darzenie dobrem) i bycie 
obdarowanym. 

Podsumowując i raz jeszcze powołując się na Laborem exercens, powiedzieć moż-
na, że człowiek dzięki pracy dopełnia i rozwija dzieło Stwórcy (o którym wiedział On, 
że było dobre). W ten sposób, na miarę swych ludzkich możliwości, pomnaża dobro 
i odsłania ukryte w całym stworzeniu zasoby i odnosi je do wartości [L.e. 25]. Właśnie 
ze względu na tę zdolność powiększania dobro-stanu przez człowieka za błędne wypada 
uznać stanowisko Hannah Arendt odnoszące się do kwestii publicznego objawiania [się] 
„dobra”. W najbardziej znanej książce24 zajmuje ona nader ortodoksyjne – rzec można 
– bardziej purytańskie niż katolickie – stanowisko, kiedy, interpretując kategorię „do-
bra”, w szczególny sposób podkreśla jego prywatność. Jest ono czymś, co nie powinno 
się publicznie ujawniać, ani tym bardziej manifestować. Jej stanowiska łączącego dobro 

22 Zainteresowanych odsyłam do: K. Rogoziński, Usługi rynkowe, Poznań 2000, s. 36–37, gdzie 
znaleźć można uzasadnienie przywoływanej tu definicji usługi.

23 Cudzysłów tym razem ma sygnalizować pojawiające się tu przesunięcie znaczeń, z ekonomicz-
nego na aksjologiczne. 

24 H. Arendt, Kondycja ludzka, Warszawa 2000.



Współczesne Problemy Ekonomiczne
nr 1 (2009)

228

E
ty

k
a

z cnotą skromności nie da się pogodzić z celowo podejmowaną, choć niekoniecznie 
opłacaną, APS. Tym bardziej że impulsem do jej wydatkowania jest wyzwanie płynące 
od innego Ty. Niekiedy jest to niemy przekaz, czasem wypowiedziane życzenie, nato-
miast w gospodarce rynkowej najczęściej ma ono postać zlecenia. Odpowiedź, jaka pada 
ze strony usługo-dawcy, przybiera formę APS. W ten sposób możliwe się staje przewar-
tościowanie pojęcia „dobro” i potraktowanie go jako jedynego „zasobu”, który ludzkość 
może pomnażać w nieskończoność i dysponować nie do wyczerpania.

Oznacza to również, że w odróżnieniu od ciężarów fiskalnych i ograniczeń formal-
nych narzucanych na produkcję i konsumpcję zachowania określone jako APS powinny 
być chronione, pielęgnowane i stymulowane. Tylko bowiem w ten sposób powiększać 
się może zasięg i znaczenie sfery publicznej – synonimu „dobra wspólnego”. Troskli-
wość o nią powinna być tym większa, ponieważ najpierw okaleczył ją socjalizm przez 
planowe uspołecznienie, teraz zaś została zredukowana znaczeniowo do finansów pub-
licznych, a ponadto ciągle trwa jej fizyczna grabież i dewastacja. 

Nie tylko więc celem, ale nadzieją jest APS, dzięki niej bowiem rozrastać się będzie 
mogło to, co tę sferę treściowo wypełnia – dobrostan społeczności.

Jeśli ku cywilizacji miłości to poprzez cywilizację usługową 

W tym fragmencie mego opracowania chciałbym wskazać na jeszcze jeden – całko-
wicie pomijany – obszar, gdzie dochodzi do spotkania myśli JP II z ekonomicznymi 
problemami współczesnego świata. Tym razem, jako wprowadzenie do tego ostatniego 
fragmentu, niech posłuży poniższa teza.

Sformułowana w wersji negatywnej mogłaby brzmieć tak: 
Jeśli cywilizacja usługowa stać by się miała samorealizującym się niespełnieniem, to 
cywilizacja miłości pozostanie jedynie współczesną chrześcijańską utopią.

W bardziej pozytywnym brzmieniu przybiera ona postać następującą: 
Jeśli nie wyodrębni się cywilizacja usługowa („tercjarna”), cywilizacja miłości pozosta-
nie projektem jedynie meta-fizycznym, bez odniesienia do rzeczywistości społecznej. 

Oba sformułowania wskazują na występowanie oczywistej zależności między obo-
ma cywilizacjami, a skoro o cywilizacji, a nie o kulturze mowa, to rolę czynnika spraw-
czego i jednocześnie łącznika między nimi spełniać powinna praca. 

Ekonomistom znane są wypracowywane przez teorię wzrostu gospodarczego tra-
jektorie rozwoju i odpowiadające im scenariusze przekształceń społecznych. Nie będę 
ich tu omawiał. Ograniczę się jedynie do przypomnienia, że w opracowanej dla Europy 
trajektorii rozwoju występowały trzy fazy, określane jako cywilizacje: agrarna, in-
dustrialna, usługowa (tercjarna właśnie). W tym miejscu interesować mnie będzie nie 
tylko poszukiwanie „styku” tej ostatniej z cywilizacją miłości, w rozumieniu nadanym 
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jej przez Papieża. Będę się starał wykazać, że jeśli cywilizacja miłości miałaby się kie-
dykolwiek ziścić, to w swym cywilizacyjnym (a więc zakorzenionym w realiach spo-
łecznych) wymiarze może się to stać tylko w cywilizacji usługowej. 

Chcąc tę tezę zweryfikować, zacząć wypada od naszkicowania zarysu cywilizacji 
miłości, odwoławszy się do encykliki Dives in misericordia [Dim]. 

Encyklika ta została ogłoszona pod koniec pamiętnego 1980, w drugim roku pon-
tyfikatu (była też w kolejności drugą encykliką)25. Można więc po dwudziestu pięciu 
latach spytać o jej odbiór, albo o „nawiązania” czy rozwinięcia. Niestety, wszystko 
wskazuje na to, że „wielkie narracje” humanistyczne skierowane zostały się w inną stro-
nę.

Warto choćby na moment zastanowić się na problemem recepcji (i percepcji) en-
cykliki. Jeśli odrzucić „klisze” przysłaniające pustosłowie językowe, to miłość – miseri-
cordia – staje się kategorią pojęciową niosącą znaczenia nie dla wszystkich przyswajal-
ne26. Będąc „sercem” i sednem chrześcijaństwa, w nauczaniu Papieża jest miłość 
jednocześnie kategorią antropo-filozoficzną i probierzem sprawiedliwości społecznej. 
Nie dziwi zatem, że dla jednych encyklika tej kwestii poświęcona opatrzona zostaje 
nazwą encykliki społecznej; inni zaś mieli podstawy, by określić ją jako: Magna Charta, 
i wspólny mianownik dla całokształtu humanistycznie ukierunkowanego i na wskroś 
teologicznego nauczania papieża27.

Jeśli się zgodzić z opinią innego komentatora – ks. Kazimierza Ryczana – że żaden 
z poprzedników Jana Pawła II nie wniknął tak głęboko w istotę miłości i miłosierdzia 
i nie wyeksponował miłości społecznej w hierarchii zasad życia społecznego28, to tym 
bardziej wypadałoby zapytać, czy głos Papież został usłyszany, i czy został właściwie 
zrozumiany?

W formułowaniu odpowiedzi na te pytania trzeba wziąć pod uwagę zarówno samą 
treściową zawartość encykliki, jak i jej recepcję. Oba aspekty potraktowane łącznie na-
bierają nowego znacznie, ponieważ omawiany tu dokument kończy się dramatycznym 
wołaniem do Boga i do ludzi o miłosierdzie. Donośność tego wołania była tym większa, 
że skierowane było ono także do tych, którzy są albo głusi na tego rodzaju wezwanie, 
albo nie podzielają tej wiary, która wprost każe wołać. Papież prosił tych ostatnich, żeby 
chociaż starali się zrozumieć motywy jego troski. Tak, takim zasadniczym motywem 
były – i są ciągle – niepokój oraz troska o przyszłość świata. 

25 Jan Paweł II, Dives in misericordia. Tekst i komentarze, Lublin 1983.
26 Z powodu obciążeń semantycznych, jakimi obrosło to słowo, E. Levinas wolał, zamiast miłości, 

używać pojęcia odpowiedzialność. 
27 Wprowadzenie, tamże, s. 51–52. 
28 Ks. K. Ryczan, Miłość miłosierna w życiu społecznym, komentarz do Dives in misericordia..., 

s. 232.
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Czy Papież został zrozumiany? W jednym na pewno nie. Jego drugą encyklikę od-
czytano jako adresowaną przede wszystkim do części świata cierpiącego poza „żelazną 
kurtyną”. Tymczasem jej adresatem był oczywiście (każdy) człowiek żyjący u schyłku 
XX wieku, formą ujawniania się zaś „miłości miłosiernej” było nie tylko miłosierdzie 
Boga, ale miłość jako najgłębszy rdzeń międzyludzkich odniesień. Dostrzeżenie takiego 
jej znaczenia w relacji Ja–Ty w niczym nie umniejsza roli, jaką ma do spełnienia miseri-
cordia w wymiarze społecznym. Wyeksponowaniu tego ostatniego znaczenia służy – 
tak to odczytuję – konsekwentne stosowanie określenia cywilizacja miłości. Nie era, ani 
kultura, ale cywilizacja; tak jakby Papież chciał dzięki temu semantycznie szokującemu 
zestawieniu29 przekazać nam myśl główną encykliki, że nasza, bez wątpienia już postin-
dustrialna, cywilizacja powinna zostać ucywilizowana miłością – miłosierną. 

Miłość niejedno ma imię – wie to każdy. Wśród bogactwa jej odmian misericordia 
jest rodzajem miłości „wysokiej”, a jej „toposem” jest miłość przygarniająca syna mar-
notrawnego, miłość przebaczająca. Słusznie więc pyta komentator: Czy Jan Paweł II nie 
głosi utopii? Czy nie jest to jedynie rozważanie, religijna refleksja nad Bożym miłosier-
dziem?30 

Wątpliwości te mogą, choćby częściowo, zostać rozwiane przez uświadomienie so-
bie celu, jaki encyklika explicite wytycza: jest nim dążenie do cywilizacji miłości. 
Do ogólnych i intuicyjnych wypowiedzi swych poprzedników Jan Paweł II dopowiada, 
że misją Kościoła w świecie współczesnym jest tworzenie świata bardziej ludzkiego. 
I wyjaśnia, że Ów ludzki świat nie może stać się bardziej ludzkim, jeśli nie wprowadzimy 
w wieloraki zakres stosunków międzyludzkich, a także stosunków społecznych, wraz ze 
sprawiedliwością owej „miłości miłosiernej”, która stanowi mesjańskie orędzie Ewan-
gelii [DiM, 14].

W tym dopowiedzeniu znajduję dwa podstawowe stwierdzenia, które stanowić mogą 
punkt wyjścia do dalszych rozważań, wpisujących się w zasadniczy wywód snuty na 
tych stronach. 

W hierarchii znaczeń nadawanych przez Jana Pawła II kluczowym pojęciom spra-
wiedliwość plasuje się tuż obok miłości miłosiernej, stając się terminem-łącznikiem 
między niewyobrażalną wyrozumiałością Ojca a uwikłaniem Dziecka w splot obiek-
tywnych zdarzeń, między – operując skrótem – teologią a socjologią i ekonomią. Warto 
więc przytoczyć jeszcze jeden cytat, przybliżający nam rozumienie sprawiedliwości. 

29 Wszak miłość należy do kultury duchowej, cywilizacja zaś jest zrealizowanym projektem rozu-
mu rachującego użyteczności. 

30 Wypada przypomnieć, że ostatnie lata wielkiego pontyfikatu są już tylko głoszeniem – w różnej 
postaci – prawdy o Bożym miłosierdziu.
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Tak więc podstawowa struktura sprawiedliwości wkracza zawsze na obszar miło-
sierdzia. To ostatnie posiada jednakże moc wypełnienia sprawiedliwości nową treścią. 
Treść ta najprościej i najpełniej uwydatnia się w przebaczeniu. Ono bowiem ukazuje, 
iż poza całym procesem „wyrównawczym” czy też „rozejmowym”, który właściwy jest 
dla samej sprawiedliwości, dochodzi do głosu miłość, czyli afirmacja człowieka. Speł-
nienie zaś warunków sprawiedliwości jest nade wszystko nieodzowne, ażeby ta miłość 
mogła niejako odsłonić swoje oblicze [tamże]. 

Nie popełniam chyba zbyt rażących uproszczeń, jeśli spośród wielu możliwych in-
terpretacji i charakterystyk tej encykliki streszczę jej zasadnicze przesłanie tak: ludzie 
powinni dążyć do tego, aby dzięki miłości miłosiernej [mizerikordii], przenikającej 
sprawiedliwość, uczynić świat bardziej ludzkim. 

Na stronach encykliki znajdziemy również coś na kształt ogólnych zasad regulują-
cych praktykowanie misericordiae. Pierwsza z nich mówi, że obdarowywany nie powi-
nien czuć się upokorzony, a obdarowujący wyróżniony. Obowiązuje tu również wzorzec 
relacji symetrycznej, w której dający jest jednocześnie obdarowywany. Druga zaś zasa-
da przybiera postać wymogu: umieć przebaczać każdemu za każdym razem, a jej rady-
kalizm – jak wyjaśnia Papież – nie niweczy obiektywnego wymogu sprawiedliwości. 
Właściwie rozumiana sprawiedliwość stanowi poniekąd cel przebaczenia i dodaje – ani 
przebaczenie, ani też miłosierdzie jako źródło nie oznacza pobłażliwości wobec zła, wo-
bec zgorszenia, wobec krzywdy czy zniewagi wyrządzonej i dalej: naprawianie tego zła 
[...] jest warunkiem przebaczenia [DiM, 14]. 

Jeśli jednak obie zasady znajdują oczywiste odniesienie do moralności i psychologii, 
to w odniesieniu do życia gospodarczego ujawniają – w całej jaskrawości – napięcia 
między normą a postulatem praktycznym, między ideą (wartością) a jej konkretyzacją. 

Na szczęście gospodarka nie stała się – jak dotąd – obszarem czystej racjonalności31, 
więc odniesiona do niej sprawiedliwość – w znaczeniu przedstawionym – odsłania dwie 
ważkie kwestie. 

Pierwsza wskazuje nie tylko na obecność, ale i na głęboką ingerencję nauki w zarzą-
dzanie gospodarką. W zracjonalizowanej gospodarce współczesnej najzupełniej prawo-
mocne są pytania zaczynające się od: dlaczego? A więc dlaczego miałbym ponownie 
zaufać, skoro już raz zostałem z premedytacją oszukany? Dlaczego miałbym puścić 
w niepamięć transakcję, która mnie zrujnowała? Dlaczego aferzystę miałbym traktować 
tak samo jak uczciwego kupca? A misericordia chcąca post factum wynagrodzić krzyw-
dę (nb. zatajoną w negocjacjach), czy nie może okazać się perfidią? Albo miłość przeba-
czająca, czy nie może okazać się ślepa, bo nie wie, że traci zaufanie? 

31 W takim przeświadczeniu utwierdzać może chociażby, obserwowana ostatnio, zawrotna kariera, 
jaka przypadła w udziale finansom behawioralnym, traktowanym jako alternatywny nurt wobec 
prze-racjonalizowanej mikroekonomii.
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Odpowiedzi na tego rodzaju pytania są tym bardziej skomplikowane, im w więk-
szym stopniu zarządzam majątkiem (kapitałem) powierzonym mi przez innych. 

Sprawa druga – jakkolwiek jeszcze trudniejsza – wydaje się jednak bardziej zasad-
nicza. Przyjęło się w nauce społecznej Kościoła, że otwarta na miłosierdzie sprawiedli-
wość służyć ma pomniejszaniu krzywd i ma wymóc zadośćuczynienie za jawną niespra-
wiedliwość, na jakiej osadzony jest proces produkcji. Najodpowiedniejszym więc 
miejscem, w którym powinny się ujawniać i dochodzić do głosu ekspiacyjne akty spra-
wiedliwości, jest przedostatnia faza (szeroko ujętego) procesu reprodukcji, czyli podział, 
albo faza ostatnia – a więc konsumpcja. Z tego przekonania wynika znaczenie państwa 
opiekuńczego i leżących w jego gestii procesów redystrybucji dochodów. 

Odnośnie do tych kluczowych kwestii chciałbym sformułować następującą uwagę: 
cały ten „program naprawczy”, podejmowany w imię słusznej idei sprawiedliwości, jest 
– jak powiedziałem – korektą przeprowadzaną post factum, cokolwiek spóźnioną i mało 
skuteczną. I chyba dlatego ma ona tak znikomy wpływ na życie gospodarcze, na zasad-
nicze mechanizmy napędzające gospodarkę rynkową, które dogłębnie przenika skaza 
niesprawiedliwości. Właśnie ją Papież ma na myśli, kiedy pisze: Najwidoczniej istnieje 
jakaś głęboka wada, albo raczej cały zespół wad, cały mechanizm wadliwy, u podstaw 
współczesnej ekonomii, u podstaw całej cywilizacji materialnej, który nie pozwala ro-
dzinie ludzkiej oderwać się niejako od sytuacji tak radykalnie niesprawiedliwych [DiM, 
11]. Tu tkwi zasadnicze źródło niepokoju, który sięga dalej od wszystkich środków za-
radczych.

Być może odpowiednim sposobem na złagodzenie tego niepokoju, a jednocześnie 
i źródłem zaradczym, może być skupienie uwagi nie na fazach końcowych (wymiana 
i konsumpcja), ale na fazie wstępnej, poprzedzającej proces produkcji. Jeśli na końcu jest 
niezastąpione miejsce dla korygującej sprawiedliwości, to na początku procesu wytwa-
rzania powinno być miejsce dla com-patii, to znaczy: miłości współ-uczestniczącej. Po-
jawiający się w tym ostatnim określeniu dywiz powinien nam uświadomić, że to właśnie 
compatia może być uznana za najgłębszy fundament współ-pracy, aktywności potrzeb-
nej nie mniej niż wyniszczające konkurowanie. Na szczęście nie trzeba tu niczego wy-
myślać ani brnąć w abstrakcje; wystarczy sobie uświadomić, że istnieje taki sposób wy-
twarzania i gospodarowania, który ten zasadniczy warunek spełnia. Są to usługi. 

Już o tym wzmiankowałem, więc teraz dodam: usługi wymuszające przedefiniowa-
nie kategorii „pracy” w epoce postindustrialnej mogą być wzorem dla zaplanowania 
i zorganizowania także materialnych procesów produkcji; co więcej; w dowartościo-
waniu postawy świadczenia/służebności pojawia się szansa przezwyciężenia wadliwe-
go mechanizmu, który procesy wywarzania wypacza. 
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Nie taję, że rozwijana tu w sposób fragmentaryczny teoria usług jest wyrażeniem 
sprzeciwu wobec uproszczonej wizji świata i rzeczywistości – także gospodarczej 
– tworzonej bardziej przez typ homo faber niż sapiens, nie mówiąc już o anthropos 
pneumatikoi. Jest to sprzeciw zasadniczy – bo mający swoje źródło w innym oglądzie 
świata, odmienne więc być muszą zadania, jakie ma w nim człowiek do spełnienia. 
Wyprowadzona z nauczania papieskiego wizja samego człowieka i jego miejsca w świe-
cie nieuchronnie wchodzi w kolizję  z założeniami, jakie narzuca obowiązująca metoda 
poprawności nie tylko analitycznej, ale i metodologicznej. W zreifikowanym świecie 
skutecznie eksplorowanym (sic!) dzięki metodologii nauk przyrodniczych nie ma miej-
sca dla sfery międzyludzkich obcowań (w tym także usługowych), ani dla głębszego 
zainteresowania personifikowanymi relacjami, wśród których te usługowe mogłyby być 
tkanką łączną nowej cywilizacji.

Postulat zasilania antropologicznego współczesnej ekonomii

Nie ma potrzeby wyjaśniać tego, że ślepa „wola mocy” („wola życia”) może przeć 
w dwu kierunkach: albo zlać się w jedno z motorem (technologicznego) postępu, albo 
próbować meandrami przebijać się i oczyszczać w twórczej aktywności człowieka. Tyl-
ko ten drugi nurt przybliżyć nas może do zrozumienia prawdy o człowieku, prawdy 
ujawniającej egzystencjalną słabość człowieka, jego niesamowystarczalność bytową; jak 
również i to, że jest on skazany na pomoc innych, która w społecznym podziale pracy 
przybiera postać działalności usługowej. I tylko przy tego rodzaju refleksyjnej zadumie 
nad conditio humana będziemy mogli dostrzec, jakim cudem jest nasze życie i uświado-
mić sobie, jak – wobec natury i świata – krucha jest ludzka istota. Gdy to przyjmiemy 
jako własne głębokie przekonanie, wówczas zaczniemy inaczej – bo z podziwem – spo-
glądać na to, co wyszło spod ręki człowieka, zrozumiemy, czym może być spotkanie 
innej myślącej i współczującej istoty, innego Ty. Tylko takie nastawienie może uchronić 
nas przed przykładaniem jednej miary do rzeczy i człowieka. Wtedy też z wyrozumia-
łością i pietyzmem szukać będziemy tego, co w stechnicyzowanym świecie jest jeszcze 
autentycznie ludzkie, bo jest ekspresją duchowego wnętrza. Niestety, jest tego coraz 
mniej. Zostały jeszcze – choć znacznie okrojone – usługi osobiste (jako branża synoni-
miczna usług), ocalał jeszcze broniący się przed przemysłem kulturalnym (a więc przed 
„industrializacją”) szczątek sztuki, no i oczywiście religia, o czym chyba nie muszę 
przypominać.

Powtórzę: usługa nie jest |epi|fenomenem materii, bo nie zostaje z niej wyprowadzo-
na (jak wyprodukowana zostaje rzecz, przedmiot). Usługa powstaje tylko dzięki woli 
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i nastawieniu stron, z których jedna powierza drugiej swój problem i swoje potrzeby, 
tamta zaś deklaruje, że swą pracą postara się temu wybraniu sprostać. Jeśli więc pojawia 
się tu intencjonalny kontekst budujący relację usługową, to praca usługodawcy jest 
czynnikiem sprawczym, przekształcającym to, co potencjalne w realną i jednoznaczną 
korzyść. Niegdyś była to przede wszystkim praca rąk, z której wyprowadzano taką zna-
czącą cechę usług, jak intensywność pracy ludzkiej. Dziś „ręce” stają się symbolem za-
cofania, ale intensywność pracy nie traci znaczenia, przesuwa się jedynie w sferę inten-
sywności niemanualnej, zaangażowania, doświadczania i pracy intelektu. Znana 
klasyfikacja rzeczywistości, w jakiej jesteśmy zanurzeni – przeprowadzona przez Karla 
R. Poppera32 – uzmysławia nam jeszcze jedną fundamentalną cechę usług. Otóż usługi 
będące pomnażaniem „dobra” są przede wszystkim „zanurzone” w świecie 2 i w świecie 
3, gdy produkcja zasila jedynie świat 1. Stąd praca rozumiana jako APS nabiera jeszcze 
innego znaczenia. Jej ważną funkcją staje się kształtowanie warunków autentycznego 
(chciałoby się powiedzieć bezpośredniego) spotkania usługodawcy z usługobiorcą. Pra-
ca usługo-dawcy jest aktywnością spełnianą nie tyle po to, by nabyta usługa zaspokaja-
ła potrzebę zlecającego, ile po to, by była działaniem komunikującym (przytaczam ko-
dyfikowane określenie Jürgena Habermasa), przekształcającym się w relację, a przez 
dialog – w autentyczne spotkanie; aby tym samym potwierdziło się, iż powstało obiek-
tywne „dobro” – tym razem – przybrawszy formę usługi. 

Wprowadzając pojęcie spotkanie, dialog czy wydarzenie („performens”), niestety 
ocieram się znowu o nie-porozumienie. W nich i z nich ma powstać usługa przeznaczo-
na dla konkretnego odbiorcy. Czym jest spotkanie? Ekonomia się tym dotąd nie zajmo-
wała, więc nie można mieć pretensji do marketerów i menedżerów, że nie są świadomi 
tego, jakie bogactwo kryje w sobie sfera międzyludzkich obcowań. Problem polega dziś 
na tym, że wyedukowanych marketingowo absolwentów trzeba przekonywać o tym, że 
autentycznego (twarzą – w – twarz) spotkania nie zastąpi ani najsprawniejsza samoob-
sługa, ani najszybszy „bezpośredni” medialny spin czy interaktywne styki na łączach. 
Przywołane tu spotkanie twarzą – w – twarz jest jednocześnie spotkaniem dwu bliskich 
sobie myślicieli – JP II z Emmanuelem Levinasem, wprowadzającym nas w nurt współ-
czesnej filozofii. Szkoda, że w uprawianej aktualnie ekonomii, zdominowanej przez te-
orie ilościowo-ekonometryczno-informatyczne, tak niewiele jest śladów humanistycz-
nych inspiracji. Jeśli z analizy recepcji myśli społecznej JP II przez współczesną 
ekonomię miałbym wysnuć jakiś wniosek, to przybrałby on postać następującego postu-
latu: antropologia (filozoficzna) powinna się stać, obok informatyki, nowym źródłem 
zasilania ekonomii. 

32 K.R. Popper, Wiedza a zagadnienie ciała i umysłu, Warszawa 1994, rozdz. II.
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Gdyby ów postulat miał się kiedykolwiek ziścić, to z tym większą uwagą powinni-
śmy studiować papieskie oeuvre. On bowiem pozostawił nam ekonomistom jedno kla-
rowne przesłanie: misją człowieka jest to, aby przetwarzając zasoby, w jakie wyposażo-
na została ziemia, sam zwielokrotniał swoje siły duchowe.
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Connections between John Paul’s II social thoughts and contemporary economics

From an anthropological perspective one can treat man as the husband of the earth’s resources. Having ac-
cepted such a presumption we can find links between pope’s [John Paul II] social thoughts and the contemporary 
economics. In the article, first a general outline of his social thoughts was given, and then the following topics were 
featured: 

– The reconstruction of human suppositum and its consequences for economic freedom and for understanding 
the activism of man. 

– The creative vision of work, especially worthy appreciation in the postindustrial economy. 
– The close unions between the service-civilization and the civilization of love. 
Finally author proposes the use of anthropological science – in addition to information science – to underpin 

contemporary economics.

Translated by Kazimierz Rogoziński
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Wprowadzenie

Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych notowanych jest ponad 350 spó-
łek. Akcje każdej z nich mogą być dla inwestorów potencjalnym środkiem służącym 
pomnożeniu inwestowanego kapitału. Wyższe stopy zwrotu z zainwestowanego kapita-
łu są nierozłącznie związane z wyższym, niż w przypadku instrumentów bezpiecznych, 
ryzykiem. Niepewność co do przyszłej wyceny notowanych papierów związana jest nie 
tylko z trudnymi do przewidzenia wynikami spółki, nieoczekiwanymi zachowaniami 
inwestorów, ale może też mieć źródło w konfliktach powstałych w przedsiębiorstwie 
o charakterze etycznym.

Celem artykułu jest wskazanie procederu wykorzystania informacji poufnych 
w procesie inwestycyjnym jako problemu o podłożu etycznym i zaprezentowanie przy-
kładu, w którym, mimo istniejących regulacji rynku kapitałowego, wykorzystanie tych 
informacji przyczyniło się do strat inwestorów mniejszościowych.

*  Magister Krzysztof Sopoćko jest zatrudniony na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług (Ka-
tedra Zarządzania Finansami) Uniwersytetu Szczecińskiego. E-mail: sopocko@gmail.com.
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Konflikty etyczne w przedsiębiorstwie

Wyróżnia się trzy główne obszary konfliktów o podłożu etycznym w przedsiębior-
stwie1:

– konflikt interesów,
– teoria agencji,
– asymetria informacji.
Zarówno konflikty mające swoje źródła w teorii agencji, jak i te związane z asyme-

trią informacji wynikają z konfliktu interesów. Można stwierdzić, że konflikt interesów 
jest najszerszym ze wspomnianych obszarów i to z niego wynikają kolejne konflikty – 
teoria agencji i asymetria informacji, których wzajemne powiązanie przejawia się na 
przykład szkodliwym działaniem menedżerów wymierzonym w interes właścicieli (te-
oria agencji) przy wykorzystaniu informacji, do których dostęp mają tylko zarządzający 
przedsiębiorstwem (asymetria informacji)2.

Rys. 1.  Obszary konfliktów etycznych w przedsiębiorstwie

Konflikt interesów 

Teoria agencji Asymetria informacji 

Źródło:  opracowanie własne.

Przez pojęcie „konflikt interesów w przedsiębiorstwie” kryją się jeszcze inne ich 
rodzaje, na przykład związane z kontrahentami, jednak zamierzeniem autora było wska-
zanie tych, które dotyczą przede wszystkim kadry zarządzającej.

Koszty agencji związane są z rozbieżnością interesów prowadzącą do oportuni-
stycznego działania agentów, którzy kierują się własnym interesem (niekoniecznie zgod-
nym z interesem mocodawcy)3. Mogą one powstawać zarówno w obszarze relacji właś-
ciciel–menedżer (koszty agencji dotyczące kapitału), ale również w relacjach właś ci- 
ciel–kredytodawca (koszty agencji dotyczące długu)4.

1 D.S. Kidwell, R. Parrino, Fundamentals of Corporate Finance, Hoboken 2008, s. 29–30.
2 M. Aluchna, Mechanizmy Corporate Governance w spółkach giełdowych, Warszawa 2007, 

s. 35–36.
3 Tamże, s. 35.
4 Tamże, s. 42–53.
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Problem asymetrii informacji pojawia się w przypadku, gdy jedna ze stron transak-
cji ma informacje niedostępne dla pozostałych. Zdarza się, że udziałowcy spółki posia-
dający informacje poufne starają się je wykorzystać, co jest działaniem niemoralnym 
i jako nielegalne ścigane jest przez prawo. Na polskim rynku kapitałowym definicję in-
formacji poufnej można znaleźć w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, która 
mówi, że informacją poufną jest – określona w sposób precyzyjny – informacja dotyczą-
ca, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub kilku emitentów instrumentów finansowych, 
jednego lub kilku instrumentów finansowych albo nabywania lub zbywania takich in-
strumentów, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim 
przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę tych instrumentów finansowych 
lub na cenę powiązanych z nimi instrumentów finansowych5. Ustawa zakazuje wykorzy-
stywania informacji poufnej i wskazuje, co należy rozumieć przez to pojęcie6:

− ujawnianie informacji poufnej,
− udzielanie rekomendacji lub nakłanianie innej osoby na podstawie informacji po-

ufnej do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których ta informacja 
dotyczy.

Na podstawie przytoczonej treści ustawy można stwierdzić, że polskie regulacje 
rynku kapitałowego jednoznacznie określają, czym jest informacja poufna. Wykorzy-
stanie ich nie bierze się więc z niezrozumienia tego pojęcia bądź nieświadomego działa-
nia, lecz przeciwnie – są to zachowania celowe mające przynieść profity uczestnikom 
rynku dysponującym większą wiedzą odnośnie do kondycji spółki niż pozostali.

Ujawnianie informacji jako element relacji inwestorskich

Stałe informowanie rynku o wydarzeniach i dokonaniach firmy może wpłynąć na 
wycenę akcji przedsiębiorstwa, a od tego zależy efektywna alokacja kapitałów inwesto-
rów. Proces podejmowania decyzji przez menedżerów oparty jest na informacjach pły-
nących ze spółki, których rzetelność ma pomóc w zmniejszeniu luki informacyjnej mię-
dzy obrazem przez nie kreowanym a rzeczywistością7. Ujawnianie informacji powoduje 
określone reakcje inwestorów na rynku, co pozwala wnioskować o ich stosunku do dzia-
łań zarządu danej firmy. Interpretacja ich zachowań może posłużyć polepszeniu stosun-
ków w relacjach inwestorskich, a także zwrócić uwagę na zasadność podejmowanych 
przez zarząd decyzji, do których akcjonariusze odnoszą się z dużą nieufnością.

5 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, DzU 2005, nr 183, 
poz. 1538, art. 154.

6 Tamże, art. 156.
7 D.A. Niedziółka, Relacje inwestorskie, Warszawa 2008, s. 14.
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Odpowiednio prowadzone działania public relations w przedsiębiorstwie prowadzą 
do budowy zaufania między akcjonariuszami a zarządem spółki. Dzięki temu firma 
może łatwiej i taniej pozyskiwać kapitał i jest bardziej odporna na sytuacje kryzyso-
we8. 

Szczególnie ważnym dla tworzenia pozytywnego obrazu spółki na rynku jest mo-
ment jej wprowadzenia do obrotu publicznego. W okresie przygotowywania emisji akcji 
spółki inwestorzy są szczególnie podatni na informacje płynące od zarządu i z otoczenia 
przedsiębiorstwa. Ważnym elementem przy podejmowaniu decyzji o zakupie akcji 
w ofercie pierwotnej staje się analiza fundamentalna, zwłaszcza wycena spółki przez 
firmy doradcze lub analityków.

Istniejące przepisy prawne stwierdzają, że za szkodę wyrządzoną komukolwiek 
wskutek wady papieru wartościowego odpowiadają władze spółki-emitenta, jak również 
wprowadzający papier do obrotu, a także biorące udział w przygotowaniu emisji firmy 
doradcze9. Należy jednak działania kontrolerów rynku uznać za mało efektywne, co 
prowadzi do wielu nadużyć występujących nie tylko przy wprowadzaniu spółek do ob-
rotu giełdowego, ale także w czasie ich notowania na giełdzie.

Nowe emisje akcji wiążą się z dużym ryzykiem. Emitenci ukrywają wybrane dane, 
które mają duże znaczenie w procesie inwestycyjnym, takie jak cena emisyjna, dane fi-
nansowe ze spółki. Dodatkowym elementem ryzyka jest możliwość przyznawania praw 
poboru przed zaakceptowaniem prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finanso-
wego (KNF). Może to stwarzać zagrożenie dla inwestorów, którzy w przypadku gdy KNF 
nie zatwierdzi prospektu, stracą wszystkie środki ulokowane w prawach poboru10.

Płytkość polskiego rynku kapitałowego i niedojrzałość regulacji prawnych dotyczą-
cych tego rynku przyczyniają się do wykorzystywania słabszej pozycji inwestorów in-
dywidualnych, co często prowadzi do strat. Jeśli taka sytuacja będzie się utrzymywać, 
może to spowodować odpływ inwestorów z rynku i zmniejszenie popytu na akcje, a to 
z kolei przełoży się na spadek płynności zapewnianej przez drobnych spekulantów. Dla-
tego należy uważnie się przyjrzeć problemowi dostępu tych inwestorów do informacji 
o sytuacji spółki, której są udziałowcami.

Przykładem niekorzystnego działania na szkodę inwestorów jest wprowadzenie do 
obrotu publicznego spółki Arcus SA. W sierpniu 2007 roku dokonywano zapisów na 
akcje spółki, jednak mimo niskiego popytu, cena emisyjna została ustalona na maksy-
malnym poziomie z podanego wcześniej przedziału. Inwestorzy nie mieli możliwości 
zapoznania się z sytuacją finansową firmy, ponieważ spółka nie opublikowała danych 

8 Tamże, s. 16.
9 W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, Warszawa 2007, s  97.

10 http://www.sii.org.pl/interwencje/biezace,interwencje,sii/nowe,emisje,,niebezpieczenstwo,dla, 
akcjonariuszy#ak123, 14 maja 2008.
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za drugi kwartał 2007 roku. W prospekcie emisyjnym podano informację, że tendencje 
w produkcji, zapasach, przychodach oraz kosztach i cenach sprzedaży miały charakter 
stabilny11, z czego można było wnioskować, że sytuacja w firmie jest dobra, a także 
z dużym prawdopodobieństwem założyć, że zostaną osiągnięte wyniki podane w pro-
gnozach. Dodatkowymi czynnikami mającymi przyczynić się do wzrostu zaufania do 
spółki miały być wystąpienia prezesa, który wyraźnie wskazywał na pozytywne ten-
dencje w firmie12, a także wycena akcji przez Dom Maklerski Polonia Net na poziomie 
o 25 proc. wyższym od maksymalnej ceny, jaką inwestorzy mieli zapłacić za akcje 
w emisji pierwotnej13. Spółka przyjęła również zasady ładu korporacyjnego, jednak 
z pewnymi zastrzeżeniami. W spółce są dwaj akcjonariusze dominujący, którzy zasiada-
ją w radzie nadzorczej. Spółka jednak wystosowała komunikat, że nie ma podstaw do 
obawy o zagrożenie interesów akcjonariuszy mniejszościowych, a udział w Radzie Nad-
zorczej emitenta akcjonariuszy większościowych, jak i innych osób wybranych przez 
Walne Zgromadzenie Spółki zapewnia stały, prawidłowy i najbardziej skuteczny nadzór 
nad jej funkcjonowaniem14. Dodatkowo w oświadczeniu znalazła się informacja o tym, 
że nie będzie przestrzegana zasada dotycząca traktowania przez członków zarządu akcji 
spółki jako inwestycji długoterminowej, co było spowodowane chęcią uniknięcia inge-
rencji w sferę prywatności, pod którą – zdaniem emitenta – skrywały się osobiste inwe-
stycje członków zarządu15. Emitent wyłączył również możliwość udziału mediów na 
walnym zgromadzeniu16. 

Słaba koniunktura na rynku i brak informacji na temat wyników spółki przyczyniły 
się do spadku jej kursu podczas pierwszego notowania o ponad 15 proc. Przed opubliko-
waniem wyników finansowych spółka zmieniła prognozy, co zainteresowało Komisję 
Nadzoru Finansowego. Zostało wszczęte postępowanie dotyczące wypełnienia obo-
wiązku przedstawienia w prospekcie prawdziwych, rzetelnych i kompletnych informa-
cji, w tym informacji dotyczących sytuacji finansowej emitenta. Kary, jakie prawo prze-
widuje za podawanie w prospekcie informacji nieprawdziwych lub zatajenie informacji, 
to grzywna do 5 mln zł lub kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 5 lat albo obie 
te kary łącznie17.

11 Prospekt emisyjny Arcus SA.
12 Arcus może zwiększyć zysk netto o 5,6% do 7,5 mln zł w 2007 r., „Gazeta Giełdy PARKIET” z 20 

sierpnia 2007.
13 DM Polonia Net wycenił akcje Arcusa na 21,56 zł, „Gazeta Giełdy PARKIET” z 20 sierpnia 

2007.
14 Raport bieżący ze Spółki Arcus SA 4/2007 z 29 sierpnia 2007 – Oświadczenie w sprawie przy-

jęcia zasad ładu korporacyjnego. 
15 Tamże.
16 Tamże.
17 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, DzU 2005, nr 184, 
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Akcjonariusze, którzy ponieśli straty, biorąc udział w emisji akcji spółki Arcus SA, 
założyli porozumienie, którego celem było zaskarżenie spółki do sądu i odzyskanie 
utraconych środków. Po stronie poszkodowanych opowiedziało się Stowarzyszenie In-
westorów Indywidualnych (SII), które zaproponowało spółce odkupienie akcji od tych 
inwestorów po cenie emisyjnej, natomiast akcjonariusze, którzy sprzedali akcje ze stra-
tą, dostaliby nowe papiery z dyskontem18. Zarząd w odpowiedzi na propozycję SII prze-
kazał do KNF pismo, w którym przedstawił propozycję programu emisji nowych akcji. 
Przewidywał on jednak, że akcje byłyby zaoferowane jedynie tym inwestorom, którzy 
brali udział w emisji i będą je mieli w dniu składania zapisów na akcje. Dodatkowym 
ograniczeniem miała być liczba akcji, na którą można byłoby złożyć zapis – nie większa 
niż 10 proc. liczby akcji otrzymanych w ramach IPO19.

Do końca lipca 2008 roku, a więc niemal rok od rozpoczęcia zapisów na akcje, spra-
wa roszczeń akcjonariuszy biorących udział w emisji pierwotnej pozostała nieuregulo-
wana. Inwestorzy, nie mogąc dojść do porozumienia z zarządem, złożyli pozew do 
sądu.

Akcje spółki od momentu debiutu straciły znacznie na wartości – w momencie, 
kiedy były najniżej wyceniane, ich cena była niższa o 53 proc. niż w momencie debiutu. 
Niska wartość obrotów na walorach spółki nie powoduje jednak spadku kursu, co mo-
głoby być skutkiem wyprzedaży akcji przez zawiedzionych udziałowców. Taki stan 
może prowadzić do wniosku, że na rynku znajduje się inwestor, który akumuluje akcje 
od mniejszościowych inwestorów. Zarząd spółki, który niewątpliwie działał na szkodę 
nowych akcjonariuszy, nie poniósł odpowiedzialności. 

Poważne zastrzeżenia budzi również fakt, że spółka w swoim prospekcie nie wyka-
zała powiązań personalno-biznesowych pomiędzy Arcusem a biurem maklerskim Polo-
nia Net, które było podmiotem oferującym akcje spółki w ofercie publicznej20.

Podsumowanie

Polski rynek kapitałowy ma stosunkowo krótką historię, dlatego nie obowiązują na 
nim jeszcze wystarczające regulacje prawne. Jego niedoskonałości są wykorzystywane 
do osiągania prywatnych korzyści kosztem słabszych – mniej zamożnych – uczestni-

poz. 1539, art. 100.
18 SII proponuje odkupienie akcji, „Gazeta Giełdy PARKIET” z 5 stycznia 2008.
19 Raport bieżący ze Spółki Arcus SA 8/2008 z 31.01.2008 – Arcus SA. Program emisji bonusowej 

nowych akcji spółki.
20 http://www.sii.org.pl/interwencje/biezace,interwencje,sii/dzialania,prawne,dotyczace,sprawy, 

arcusa, 7 maja 2008.
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ków. Problem ten dotyczy jednak nie tylko kwestii uregulowań prawnych, ale też zwią-
zanych z kontrolą i egzekucją kar wynikających z ustawy.

Na podstawie wskazanego przykładu spółki Arcus SA pokazano, w jaki sposób za-
rząd i akcjonariusze większościowi zasiadający w radzie nadzorczej wykorzystali swoje 
pozycje, by wprowadzić w błąd przyszłych udziałowców i pozyskać od nich jak naj-
większe środki finansowe. W ciągu niemal roku, od momentu rozpoczęcia zapisów na 
akcje, nie ponieśli oni konsekwencji swoich decyzji, podczas gdy inwestorzy utracili 
część zainwestowanych środków. W ich imieniu Stowarzyszenie Inwestorów Indywidu-
alnych nawiązało współpracę z kancelarią prawną, która ma za zadanie chronić prawa 
poszkodowanych akcjonariuszy na drodze postępowań cywilnych i karnych.
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Information asymmetry in the process of initial public offering 
on the example of Arcus SA

The article presents the problem of using secret information by investors who have the access to those ones. 
An example of Arcus S.A. shows how the information is manipulated what can be reason of misleading investors who 
supplies assets for company.
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Etyka pojawia się w wielu hasłach i deklaracjach wygłaszanych przez polityków 
i przedsiębiorców, w praktyce jednak trudno się doszukać prawdziwie etycznych zacho-
wań. Również wielu ekonomistów nie dostrzega związku ekonomii z etyką. Główną 
tego przyczyną, jak słusznie zauważa Anna Lewicka-Strzałecka, jest fakt, iż etyka 
i związana z nią odpowiedzialność moralna są kategoriami nieokreślonymi, subiektyw-
nymi i niemierzalnymi. Te właśnie cechy powodują, że w szczególności koncepcja spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu jest oskarżana o teoretyczną niespójność i praktycz-
ną niemożność, a nawet hipokryzję1. Zjawisko to jest niepokojące – przyzwolenie na 
nieetyczne zachowania podmiotów (w polityce i w biznesie) prowadzić może do zakłó-
ceń równowagi społecznej objawiających się osłabieniem więzi społecznych, systemu 
norm i wartości społecznych i w konsekwencji do strukturalnych zakłóceń w funkcjono-
waniu społeczeństwa. 

W etyce życia politycznego i gospodarczego jednym z istotnych zagadnień zarówno 
ze względu na swą złożoność pojęciową, jak i wagę konsekwencji praktycznych jest 
udział państwa w sferze regulacji oraz realizacji zadań gospodarczych. W środowisku 
ekonomistów, a także wśród teoretyków i praktyków pozostałych nauk społecznych nie 

*  Doktor hab. Grażyna Wolska prof. US jest zatrudniona na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki 
Usług (kierownik Katedry Ekonomii) Uniwersytetu Szczecińskiego. E-mail: grazyna.wolska@
wzieu.pl.

1 A. Lewicka-Strzałecka, Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym, Warszawa 2006, 
s. 9.
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ma ujednoliconego poglądu na temat celów, zakresu, sposobów działania i środków in-
terwencjonizmu państwa (również w ujęciu etycznym) w gospodarce rynkowej. Wśród 
prezentowanych koncepcji i postaw można się spotkać zarówno ze stanowiskiem ogra-
niczenia roli państwa do minimum, jak i upowszechnianiem interwencjonizmu państwa 
na rynku. I tak na przykład koncepcje liberalne są odzwierciedleniem nurtów teoretycz-
nych oraz konstrukcji polityki gospodarczej, które przewidują i uzasadniają potrzebę 
ograniczania interwencjonizmu państwa. Zwolennicy tej koncepcji twierdzą, że im 
mniejsza jest ingerencja państwa na rynku, tym korzystniejsze powstają warunki do 
jego sprawnego funkcjonowania oraz przebiegu całokształtu procesów gospodarczych2.

Koncepcje etatystyczne odzwierciedlają z kolei takie nurty teoretyczne oraz takie 
konstrukcje polityki gospodarczej, które uzasadniają rozwój oraz upowszechnianie in-
terwencjonizmu państwa na rynku. Opierają się one na założeniach przeciwstawnych do 
koncepcji liberalnych. Nie zakładają one ani zastępowania rynku przez państwo, ani 
zastępowania rynkowej alokacji zasobów innymi rodzajami alokacji. Uznają jedynie ko-
nieczność przeciwdziałania przez państwo tym wszystkim negatywnym zjawiskom, 
które mogą być konsekwencją funkcjonowania nieregulowanego rynku, a także przej-
mowania przez państwo tych wszystkich funkcji, których rynek nie może skutecznie 
pełnić3. 

Dokonując oceny roli państwa w sferze regulacyjnej w wymiarze etycznym, warto 
także zwrócić uwagę na fakt, iż pewne aspekty moralne związane są z gospodarką ryn-
kową w ogóle, niezależnie od skali zaangażowania państwa. Trafnie przedstawił to Ken-
neth E. Boulding, twierdząc, że aby gospodarka rynkowa lub – jak to nazwał – społe-
czeństwo biznesu4 każdego kraju mogło sprawnie funkcjonować, potrzebne są trzy 
następujące typy instytucji:

– instytucje samego biznesu – korporacje, banki, instytucje wymiany dóbr, papiery 
wartościowe, związki pracodawcze i pracownicze;

– instytucje przymusu – władza państwowa, wewnętrzne systemy regulacyjne 
itp.;

– instytucje integrujące – rodzina, naród, szkoła.
Według K.E. Bouldinga podstawowym problemem społeczeństwa biznesu jest po-

zostawanie wymienionych instytucji we właściwych proporcjach. Uważa on również, że 
podważanie instytucji wymiany zagraża systemowi biznesu, a zarazem społeczeństwu 
organizowanemu przez system wymiany. Problemami etycznymi dla takiego społeczeń-

2 W. Wrzosek, Funkcjonowanie rynku, Warszawa 1994, s. 256.
3 E. Domańska, Wokół interwencji państwa w gospodarkę, Warszawa 1992, s. 14–15. 
4 Społeczeństwo biznesu według K.E. Bouldinga to takie, które organizuje się wokół instytucji 

wymiany, a więc nie tylko przyzwala na prowadzenie biznesu, ale traktuje go jako siłę przyzwalają-
cą.
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stwa są te indywidualne systemy wartości, które nie zapewniają minimum uczciwości, 
uczciwość jest bowiem warunkiem prowadzenia biznesu par excellence. Chodzi przy 
tym nie o spełnienie obietnic, ale o skuteczne zaspokajanie oczekiwań wynikających 
z pełnienia ról społecznych przez członków społeczeństwa. Drugi problem etyczny do-
tyczy przestrzegania ram gospodarki rynkowej. Wymaga to zapewnienia pewnego mi-
nimum instytucji rządowych. Koncepcje polityczne i systemy wartości, które wrogie są 
niezbędnym ramom rządowym, nawet jeśli płyną z moralnego zaangażowania w gospo-
darkę opartą na wymianie, w rzeczywistości są dla niej szkodliwe – przestrzega K.E. 
Boudling. Pamiętajmy jednakże, że chodzi o minimum – a więc o nie więcej niż jest to 
niezbędne – instytucji państwowych. Problemem trzecim etyki społeczeństwa biznesu 
jest to, że instytucje wymiany, stosunku przecież abstrakcyjnego, same nie zapewniają 
dostatecznego zintegrowania społeczeństwa. Przeto instytucje rynkowe powinny być 
uzupełnione zespołem instytucji integrujących, takich jak rodzina, szkoła, naród, które 
rozwijają indywidualne systemy wartości5. 

Koncentrując się (z racji podjętej w artykule problematyki) na zagadnieniach zwią-
zanych z rolą i udziałem państwa w gospodarce, K.E. Boudling wyraźnie nie widzi 
etycznego uzasadnienia dla szerokiego udziału państwa w sferze realizacji zadań gospo-
darczych. Podobne zdanie w tej kwestii ma Stanisław Jankowski, który twierdzi wręcz, 
że państwo nie zdało egzaminu jako właściciel i zarządca majątku narodowego. Uważa 
również, że przeciwko etatyzmowi w sferze realnej można przede wszystkim wysunąć 
zarzut nieskuteczności w osiąganiu dobrobytu, zwłaszcza w gospodarce nakazowo-roz-
dzielczej. W tym systemie doprowadzono bowiem do ogromnego marnotrawstwa sił 
i środków oraz do głębokiej recesji. Stąd też ocenia się ją jako moralnie negatywną ze 
względu na znaczenie dobrobytu dla podtrzymania i rozwoju życia ludzkiego. Także 
wypełnianie przez państwo zadań między innymi w zakresie oświaty, ochrony zdrowia 
nie znajduje jednoznacznego usprawiedliwienia etycznego, mamy tu bowiem do czynie-
nia zbyt często z marnotrawstwem, niską jakością usług i mitręgą biurokratyczną. Dla-
tego według S. Jankowskiego etycznie uzasadniona wydaje się redukcja sektora publicz-
nego do wielkości minimalnej. Jak jednak podkreśla, nie oznacza to doktrynerskiego 
dążenia do zupełnej likwidacji własności państwowej i komunalnej, a jedynie przyjęcie 
zasady, że sektor publiczny ma prawo do egzystencji wyłącznie wówczas, gdy dowiedzie 
swej ekonomicznej, względnie moralnej przewagi nad własnością prywatną. W związku 
z tym wskazany wydaje się być etatyzm ograniczony do podstawowych usług oświato-

5 K.E. Boulding, Appropriate Methodologies for the Study of the Economy, w: Praxiologies and 
the Philosophy of Economics, Transaction Publishers, ed. J.L. Auspitz, W.W. Gasparski, M.K. Mlicki, 
K. Szaniawski, New Brunswick (USA)–London (UK) 1992, s. 43–59.
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wych, zdrowotnych oraz socjalnych i udostępniony najbiedniejszym warstwom społecz-
nym6. 

Analizując literaturę przedmiotu, można zauważyć, iż dominuje w niej liberalna 
koncepcja gospodarki wolnorynkowej, która w sensie doktrynalnym postuluje całkowi-
tą swobodę mechanizmów rynkowych. Dosyć sceptycznie taki punkt widzenia ocenia 
Zdzisław Sadowski, karząc się zastanowić nad stawianą tak często tezą, że im mniej 
państwa, tym lepiej i czy na pewno dzięki temu osiąga się optymalną alokację zasobów 
między różnymi kierunkami produkcji i w ogóle działalności gospodarczej. Autor także 
wyraźnie neguje postawy tych osób, które, gdy ktoś odezwie się w innym tonie, wska-
zując potrzebę wspierających i korygujących działań państwa, zaraz posądzają go o za-
lecanie powrotu do obligatoryjnego planowania centralnego. Oczywiście, pisze dalej 
Z. Sadowski, powrót ten jest nonsensem, ponieważ odgórne planowanie dawno już wy-
kazało swą indolencję. W kraju wychodzącym z epoki etatyzmu naturalne i uzasadnione 
jest dążenie do zasadniczego zawężenia roli państwa w gospodarce. Poza wszelką dys-
kusją jest to, że gospodarka rynkowa jest bardziej sprawna od kierowanej przez państwo 
i wymaga oparcia na własności prywatnej7. Autorowi zatem chodzi przede wszystkim 
o to, by zastanowić się nad tak często i kategorycznie stawianą tezą, że tylko koncepcja 
całkowitej swobody rynkowej jest słuszna. Tym bardziej że w dyskusjach światowych 
często pojawia się krytyka tych koncepcji. 

Zaprezentowany przegląd teorii na temat poglądów dotyczących celów, zakresu, 
sposobów działania i środków interwencjonizmu państwa w gospodarce rynkowej jest 
z założenia pobieżny, ponieważ szczegółowa analiza wykraczałaby poza ramy niniejsze-
go artykułu. Pozwala jednak postawić wniosek, że żadna z istniejących konstrukcji teo-
retycznych nie jest uniwersalna. Nie wdając się zatem w szczegółową krytykę założeń 
obu stanowisk odnoszących się do zakresu interwencji organów państwowych w gospo-
darkę, należy zauważyć, że podstawowy błąd popełniany przez obrońców każdej z nich 
polega z jednej strony na idealizowaniu założonego modelu wolnego rynku i państwa, 
z drugiej zaś na budowaniu zbyt negatywnych ich obrazów. 

W kontekście tych poglądów warto zaprezentować również te, które wiążą się 
z działalnością pocztową. Pośród nich można wyróżnić dwa podstawowe stanowiska. 
Pierwsze nawiązuje do interwencjonizmu państwowego. Jego podstawowe założenia 
można sprowadzić do

– przeświadczenia o społecznej i militarnej roli usług pocztowych, a zatem o ko-
nieczności zachowania monopolu państwa na rynku usług pocztowych;

– przeświadczenia o ograniczonej skuteczności rynku jako regulatora gospodarki;

6 Makro- i mikroekonomia..., s. 329. 
7 Z. Sadowski, Eseje o gospodarce, Warszawa 2000, s. 15.
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– obawy wynikającej z niepewności co do zachowań prywatnych podmiotów 
świadczących usługi pocztowe, co może skutkować dysproporcjami w dostępie 
do usług pocztowych. 

Przedstawione argumenty zyskały szerokie poparcie wśród państwowych operato-
rów pocztowych, których ukształtowana dominująca pozycja powodowała niechęć do 
podjęcia konkurencyjnej walki na zliberalizowanym rynku usług pocztowych.

Drugie stanowisko nawiązuje do konieczności liberalizacji rynku usług poczto-
wych. Do naczelnych argumentów należą:

– niedoskonałość państwa jako podmiotu decyzji alokacyjnych i regulacyjnych,
– krytyka monopolu naturalnego, 
– większa efektywność instytucji prywatnych w stosunku do publicznych.
Stanowiska przychylające się do interwencji organów państwowych w rynek usług 

pocztowych, z braku przykładów praktycznych (zwłaszcza w krajach europejskich), 
opierano przede wszystkim na przytaczanych najczęściej w literaturze przedmiotu teo-
retycznych koncepcjach interwencjonizmu państwa na rynku, do których należą:

– koncepcje liberalne i neoliberalne,
– koncepcje etatystyczne.
Podejmując problem pożądanego zakresu interwencji organów państwowych na 

rynku usług pocztowych, należałoby wskazać dwa główne, mające na nim miejsce, za-
kłócenia: 

– krajowe rynki usług pocztowych na świecie są nadal w dużej mierze zdominowa-
ne przez monopole sektora publicznego,

– w wielu krajach nadal istnieje zbyt silna regulacja, która często ogranicza rozwój 
konkurencji na rynku usług pocztowych. 

W państwach o gospodarkach rynkowych przyczyną utrzymywania monopolu na 
rynkach usług pocztowych było zapewnienie spokoju społecznego. Wymagało to zwięk-
szenia dostępu szerokich warstw społecznych do wielu usług, zwłaszcza infrastruktural-
nych. Finansowane ze środków publicznych obok oświaty, służby zdrowia, telekomuni-
kacji usługi pocztowe miały się przyczynić do wzrostu dobrobytu i tym samym 
zwiększyć społeczną akceptację dla gospodarki rynkowej.

Głównym argumentem na rzecz silnej regulacji rynku usług pocztowych jest rów-
nież twierdzenie, iż nieuregulowane rynki nie zapewnią należytego poziomu zaopatrze-
nia społeczeństwa w usługi pocztowe. Wskazuje na to koncepcja zawodności alokacyj-
nej rynku, która opiera się na przeciwstawieniu modelu rynku, określanego jako 
niedoskonały, idealnemu teoretycznie modelowi rynku doskonałego, zdolnemu kreować 
równowagę optymalną. W części stabilizacyjnej koncepcja ta jest oparta na przeciwsta-
wieniu teorii efektywnego popytu (popytowej teorii dochodu narodowego), prawu ryn-
ku Saya, według którego nie może istnieć nadwyżkowa podaż w skali globalnej. Zatem 
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podziałowa koncepcja zawodności rynku oparta jest na przeciwstawieniu rynkowego 
rozkładu dochodów – jako niesprawiedliwego – podziałowi dochodów odpowiadające-
mu kryteriom sprawiedliwości8. Opinia ta jest w pewnej mierze prawdziwa, aczkolwiek 
zaliczana obecnie do skrajnych. Dlatego wydaje się, że ten z gruntu tradycyjny pogląd, 
który usługi pocztowe traktuje jako dobro społeczne, a więc dobro, które powinno być 
dostarczane w praktyce głównie przez państwo, nie da się już dłużej utrzymać w swej 
ogólnej formie. Tym bardziej że współcześnie zjawisko monopolu naturalnego występu-
je stosunkowo rzadko i że w związku z tym także w obszarze usług pocztowych można 
wykorzystywać rozwiązania rynkowe bądź zbliżone do rynkowych. Ten punkt widze-
nia spowodował, że w ostatnich latach rynek usług pocztowych otwarto dla jednostek 
prywatnych.

Procesy demonopolizacji rynku usług pocztowych w Europie, a ściślej – w krajach 
Unii Europejskiej, przejawiające się głównie ograniczaniem na nim roli państwa, zosta-
ły zainicjowane pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku. Ich tempo było powolne 
z powodu różnic w poglądach. Zwłaszcza politycy byli przeciwni ograniczeniu regula-
cyjnej roli państwa. Nie można jednak nie zauważyć, że pomimo niechęci polityków, 
związków zawodowych i państwowych przedsiębiorstw pocztowych wobec całkowitego 
zliberalizowania i ograniczenia zakresu regulacji państwa na rynku usług pocztowych, 
zauważa się wzmożony dyskurs nad tą ideą. Warto więc prześledzić przynajmniej nie-
które stanowiska „za” i „przeciw” ograniczeniom regulacyjnym państwa na tym rynku 
i zastanowić się, jaki powinien być pożądany zakres odpowiedzialności i roli państwa 
zarówno w aspekcie prawnym, ekonomicznym, społecznym, jak i etycznym. 

Przeprowadzone przez autorkę niniejszego artykułu badania analityczne dotyczące 
regulacyjnej roli państwa w obszarze polskiego rynku usług pocztowych9 dowodzą, że 
najważniejszym obecnie problemem jest nie tylko niestosowanie dosyć ułomnego pra-
wa, ale sam system polityczny. Dotychczas bowiem nie oddzielono zadań polityczno-
-regulacyjnych od zadań gospodarczych. Tymczasem układ ten, w którym państwo jed-
nocześnie

– ustala ramy prawne funkcjonowania rynku pocztowego,
– a także zasady funkcjonowania podmiotów na rynku usług pocztowych, 
– opracowuje założenia polityki państwa dotyczącej działalności pocztowej zgod-

nej z założeniami Unii Europejskiej,
– pełni funkcje nadzoru właścicielskiego nad publicznym operatorem pocztowym 

ppup Poczta Polska,

8 A. Lipowski, O akademickiej koncepcji zawodności rynku krytycznie, „Ekonomista” 2001, nr 4, 
s. 306.

9 Problem ten dosyć szeroko ujęto w: G. Wolska, Zmiany strukturalne rynku usług pocztowych 
w Polsce, Szczecin 2005. 
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– jest organem, któremu bezpośrednio podlega urząd regulacyjny,
– stwarza niebezpieczeństwo przyjęcia mało obiektywnego i nieetycznego stano-

wiska wobec wszystkich uczestników rynku usług pocztowych. Z wymienionych 
funkcji wyraźnie bowiem wynika, że państwo zajmuje pozycję nadrzędną wobec 
uczestników rynku, przyjmując tym samym władczą na nim rolę. 

Następny przykład działań państwa, a w zasadzie kolejnych rządów, które hamują 
rozwój rynku usług pocztowych oraz sprzyjają powstawaniu nieetycznych postaw, jest 
brak rozwiązań nadających samodzielność polskiemu regulatorowi rynku usług poczto-
wych10. Stan ten wymaga zmian i podjęcia działań zmierzających do zapewnienia orga-
nowi powołanemu do regulowania rynku usług pocztowych niezależności. W praktyce 
bowiem narzędzia, w które został wyposażony regulator, nie zapewniają możliwości 
samodzielnego i kompleksowego oddziaływania na rynek usług pocztowych11. Wynika 
to z pozostawienia części uprawnień regulacyjnych w gestii rządu. Dotychczasowe pol-
skie doświadczenia związane z ograniczeniem samodzielności regulatora rynku usług 
pocztowych zdają się zatem potwierdzać zawarte w literaturze opinie, że zwłaszcza 
w krajach o ograniczonych tradycjach czy wręcz braku doświadczeń z publicznym nad-
zorem nad działaniem formalnie w pełni samodzielnych podmiotów gospodarczych 
oraz instytucji regulacyjnych trudno jest uniknąć pewnych problemów, mogących 
w skrajnej postaci sugerować niecelowość odstąpienia od tradycyjnej, etatystycznej for-
my bezpośredniego wpływu na zachowania tych podmiotów. Patrząc na problem z innej 
strony, można też zauważyć, że politycy nierzadko tak długo są skłonni akceptować 
słuszność zasady niezależności instytucji regulacyjnej, jak długo podejmowane przez 
nią decyzje są postrzegane jako właściwe w kategoriach interesów politycznych ocenia-
jącego12. W przeciwnym razie ograniczają uprawnienia regulatora. 

W świetle przedstawionych uwag dotyczących nadania szeroko idących uprawnień 
urzędowi regulacyjnemu nie bez znaczenia są, jak słusznie ujął to w swoim opracowa-

10 Obecnie rolę regulatora pełni Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). W praktyce jego nie-
zależność oznacza przede wszystkim odrębność od rządu, a nie całkowitą niezależność od państwa, 
ponieważ władza ustawodawcza decyduje o zasadach funkcjonowania instytucji regulacyjnych, 
a także zachowuje wpływ na obsadę kadrową.

11 Urząd regulacyjny nie został wyposażony w wiele niezbędnych do podejmowania samodziel-
nych decyzji narzędzi administracyjno-ekonomicznych, spośród których do najważniejszych należy 
zaliczyć: uprawnienie w zakresie dostępu urzędu regulacyjnego do informacji sprawozdawczych 
operatorów pocztowych w ujęciu wartościowym. Na brak tych uprawnień jednoznacznie wskazują 
zapisy ujęte w art. 44 Prawa pocztowego. Stan ten uniemożliwia przeprowadzenie rzetelnej analizy, 
która pozwoliłaby określić i porównać wartość polskiego rynku usług pocztowych z rynkami pocz-
towymi krajów Unii Europejskiej. Następnie prawo do wydawania opinii dotyczących zapisów uję-
tych w regulaminach pocztowych, ustalających zasady świadczenia usług powszechnych przez pub-
licznego operatora pocztowego. Urząd regulacyjny nie ma uprawnień do zgłaszania sprzeciwu do 
treści regulaminu, a zatem nie ma również wpływu na ich ewentualną zmianę, nawet wówczas, gdy 
zapisy te nie są zgodne z obowiązującym prawem lub gdy naruszają interesy klientów.

12 M. Ratajczak, Infrastruktura w gospodarce rynkowej, Poznań 1999, s. 191–192.
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niu Marek Ratajczak13, procedury doboru osób do tego rodzaju instytucji. Problem bo-
wiem tkwi w tym, że ze względu na daleko idące kompetencje, a zarazem skalę proble-
mów, wobec których stają instytucje regulacyjne, absolutnie niezbędne jest, aby dobór 
kadr opierał się wyłącznie na kryteriach merytorycznych, a nie politycznych. Narusze-
nie tej zasady może prowadzić do tego, że instytucja regulacyjna będzie tylko pozornie 
niezależna, a zatem niezdolna do skutecznej realizacji powierzonych sobie zadań. Nie 
bez znaczenia jest także kwestia walorów etycznych osób angażowanych. Są one bo-
wiem narażone na różne formy nacisku zarówno ze strony firm, jak i ze strony państwa. 
Jednocześnie należy unikać sytuacji, w której niezależny regulator nie jest przed nikim 
odpowiedzialny, poza niekiedy dość ogólnym nadzorem ze strony władzy ustawodaw-
czej. W tym kontekście skuteczność i możliwość działania niezależnego regulatora jest 
w dużym stopniu powiązana z kwestią zaufania. Bez pewnego minimum zaufania ze 
strony obywateli i ich przedstawicieli funkcjonowanie niezależnej instytucji regulacyj-
nej jest w zasadzie niemożliwe.

Przedstawione przykłady nie wyczerpują skali problemu, niemniej jednak wskazują 
na konieczność reorientacji pozycji i roli państwa w obszarze rynku usług pocztowych, 
która sprowadzać się powinna do sprawowania nadzoru, w tym głównie do działań ar-
bitrażowych wobec podmiotów konkurencyjnych i współpracujących na tym rynku. 
Przy czym oddzielenia zadań polityczno-regulacyjnych, będących domeną centralnych 
organów gospodarczych, od zadań gospodarczych realizowanych przez jednostki gospo-
darcze nie należy wiązać z pozbawieniem państwa możliwości skłaniania przedsię-
biorstw do wykonywania zadań społeczno-politycznych. Przeciwnie, chodzi tu przede 
wszystkim o to, by wpływ organów centralnych na autonomiczne przedsiębiorstwa był 
osiągany głównie w wyniku wzajemnych uzgodnień, a nie odgórnych decyzji i admini-
stracyjnych nakazów. Istnieje bowiem powszechna zgoda co do tego, że niezbędna jest 
ingerencja państwa w tych sferach społeczno-gospodarczych, w których pojawiają się 
negatywne zjawiska. Dlatego też państwo nie powinno być pozbawione i wyłączone 
z funkcji politycznych, prawnych i społecznych, w tym zwłaszcza z wpływu na formu-
łowanie i wyznaczanie ogólnych celów aktywności podmiotów pocztowych oraz ich 
konkretyzacji w ramach polityki gospodarczej całej gospodarki narodowej14. 

W kontekście przestawionych zagadnień wymiarem szczególnie istotnym dla kwe-
stii zakresu oraz regulacyjnej roli państwa na rynku usług pocztowych (na co wskazy-
wano już wielokrotnie) jest wymiar etyczny, ponieważ konstrukcja prawa związana 

13 Tamże, s. 114.
14 Zagadnienie to jest istotne przede wszystkim z tego względu, iż istnieją realne obawy wynikają-

ce z niepewności co do zachowań prywatnych podmiotów świadczących usługi pocztowe, w wyniku 
czego mogą nastąpić dysproporcje w dostępie do powszechnych usług pocztowych. Dlatego też wielu 
badaczy zajmujących się problematyką pocztową stoi na stanowisku konieczności ograniczonej, ale 
jednak ingerencji państwa w obszar pocztowych usług powszechnych.
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z funkcjonowaniem rynku usług pocztowych, w tym przede wszystkim zapewnieniem 
całemu społeczeństwu dostępu do usług pocztowych o charakterze powszechnym, opie-
ra się nie tylko na pewnych założeniach dotyczących społecznych norm moralnych, ale 
funkcjonowanie tego prawa w określonym kształcie ma istotny wpływ na zmianę stan-
dardów moralnych. Wskazują na to doświadczenia kilkunastu lat transformacji systemo-
wej gospodarki polskiej, także w obszarze rynku usług pocztowych. Jak twierdzi Maria 
Jarosz, w okresie transformacji nasiliły się przejawy jednostkowych i grupowych po-
staw oraz zachowań społecznych sprzecznych z obowiązującym i społecznie akcepto-
wanym systemem norm i wartości. Ale nie tylko. Znamiona dezorganizacji społecznej 
przejawiać mogą również (a jak wskazują doświadczenia III i IV Rzeczypospolitej – 
istotnie przejawiają) instytucje gospodarcze, polityczne, społeczne, administracyjne. 
Ich konsekwencją jest sytuacja, w której „aktorzy” sceny politycznej i gospodarczej, 
którym stanowiska przypadły jako „łup polityczny” należnej zwycięskiej partii, cechują 
się niską efektywnością, zachłannością i niezdyscyplinowaniem. Kontrolę społeczną, 
która jest przecież warunkiem sine qua non funkcjonowania demokracji i ważnym ele-
mentem gospodarki rynkowej, zastępują z reguły działania pozorne, np. roszady stano-
wisk. Tak się określa mającą szeroki zakres (i reperkusje społeczne) praktykę odwoły-
wania z posad ludzi jednej opcji i zastępowania ich innymi, związanymi silniej z nowym 
zwycięskim ugrupowaniem15. Stwierdzenie to w dużej mierze można odnieść do polityki 
prowadzonej przez państwo polskie wobec rynku usług pocztowych. Niestety, z przed-
stawionych już wcześniej powodów, polityki zorientowanej na działania krótkookreso-
we. Obserwując bowiem prowadzone przez rząd działania, odnosi się wrażenie, że do-
tychczas dokonywane zmiany skupione były przede wszystkim na realizacji 
najpilniejszych zaleceń stawianych przez Unię Europejską. Oczywiste jest zatem, że 
takie zachowanie nie stworzyło warunków, które pozwoliłyby zwiększyć konkurencyj-
ność polskiego rynku usług pocztowych oraz dokonać na nim gruntownych zmian 
strukturalnych. Procesom tym nie sprzyjały także częste zmiany rządu, a w ślad za tym 
– częste zmiany kadry zarządzającej Państwowego Przedsiębiorstwa Użyteczności Pub-
licznej Poczta Polska. Efektem tak prowadzonej polityki jest pojawienie się wiele sytua-
cji niezgodnych z etyką oraz deficyt jasno sprecyzowanych planów rozwojowych, za-
równo dla całego rynku usług pocztowych, jak i dla publicznego operatora 
pocztowego. 

15 Etyka i ekonomia, red. B. Klimczak, A. Lewicka-Strzałecka, Warszawa 2007, s. 117–118.
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The main idea of the article is indicating the importance of seeing up to the ethical rules and the fact, that there 
are many profits to be obtained by executing such rules on non-individual and non-particularistic level or, on the other 
hand, that economy and society can bare crucial losses when public dues are substituted by the interest of a political 
group and other group or individual interests. Theoretical considerations concerning the ethics of political and eco-
nomic life, in particular of such fields, which deal with regulatory role of the state, are implemented in the research 
of a specified economic reality, i.e. the Polish postal services’ market.
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