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Wstęp

Prezentujemy Państwu drugi numer Zeszytu Naukowego „Współczesne Problemy 
Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka”. Poruszona w pierwszym numerze te-
matyka, obejmująca zagadnienia makroekonomiczne, mikroekonomiczne, etyczne, 
strukturalne i narzędziowe, spotkała się z dużym zainteresowaniem naukowców, stu-
dentów oraz praktyków gospodarczych. Mobilizuje to i zachęca do kontynuowania pod-
jętego przedsięwzięcia naukowego. 

Ideą spajającą teksty składające się na drugi numer „Współczesnych Problemów 
Ekonomicznych. Globalizacji. Liberalizacji. Etyki” jest zestawienie rozważań nauko-
wych, sprzyjających dyskusji, analizowaniu i szukaniu odpowiedzi na pytania, które 
rodzą się w trakcie obserwacji otaczającej nas rzeczywistości. Podobnie jak w poprzed-
nim numerze, teksty dotyczą zagadnień związanych z szeroko pojętymi procesami glo-
balizacyjnymi, liberalizacyjnymi oraz etycznymi działaniami i zachowaniami podmio-
tów gospodarczych we współczesnej gospodarce. Zachowano podział treści na trzy 
części. 

Na pierwszą składają się teksty, w których omówiono procesy globalizacji, podjęta 
została także próba udzielenia odpowiedzi na wyzwania globalnej gospodarki XXI wie-
ku. W drugiej zawarto artykuły nawiązujące do procesów liberalizacji w ujęciu teore-
tycznym i praktycznym. Z kolei relacje między etyką a ekonomią, a także miejsce kompo-
nentu moralnego w działalności gospodarczej, ujmuje trzecia, ostatnia część niniejszego 
opracowania naukowego. 

Mam nadzieję, że teksty zawarte w drugim numerze Zeszytu Naukowego „Współ-
czesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka” spotkają się również 
z dużym zainteresowaniem pracowników naukowych, teoretyków, praktyków, studen-
tów studiów ekonomicznych i innych kierunków. Wierzę, że będą impulsem do dalszych 
naukowych rozważań. 

Przekazując tę publikację do rąk Czytelników, przede wszystkim pragnę podzięko-
wać Autorom, ufając, że nasza współpraca będzie trwała. 

dr hab. prof. nadzw. US Grażyna Wolska
redaktor naukowy
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u progu drugiej dekady XXI wieku
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Keywords:  reactions, the globalization, old and new dilemmas

Wprowadzenie

Na przełomie wieków XX i XXI globalizacja stała się jednym z najczęściej używa-
nych słów, szczególnie w tekstach publicystycznych i polityczno-ekonomicznych. Świat 
jako globalna wioska, globalne społeczeństwo, globalne społeczeństwo informacyjne, 
globalne państwo, globalna gospodarka, globalne finanse, globalna bankowość, global-
ny przemysł, globalny kapitalizm sieciowy, globalna infostrada, globalny kapitalizm 
konkurencyjny, globalna waluta, strategia globalna, globalny consulting, produkt glo-
balny, usługa globalna, firma globalna, bank globalny, globalny kryzys finansowy – to 
terminy, którym towarzyszy globalizacja, co świadczy o tym, że jest to najmodniejsze 
i współcześnie najczęściej używane pojęcie – niektórzy twierdzą, że wręcz nadużywane 
przez wielu badaczy i publicystów.

Dyskusje na temat globalizacji toczyły i toczą się wokół kilku zasadniczych kwe-
stii:

– czy obecna globalizacja jest kontynuacją, czy zjawiskiem nowym;

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

** Doktor Piotr Wahl jest zatrudniony w Akademickim Centrum Kształcenia Językowego Uniwer-
sytetu Szczecińskiego. E-mail: wahl3@wp.pl.
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– w jakim stopniu jest ona zjawiskiem spontanicznym i naturalnym, a w jakim 
procesem sterowanym i kierowanym;

– jakie niesie korzyści i zagrożenia, i dla kogo;
– czy jest zagrożeniem dla bytu państw narodowych.
Na tak sformułowane pytania o globalizację różne środowiska udzielają często krań-

cowo odmiennych odpowiedzi. Dla jednych oznacza ona wzrost efektywności gos-
podarowania w skali globalnej, rozszerzenie i pogłębienie rynków oraz większy dostęp 
do przepływów towarów, usług, kapitału, ludzi i informacji; w konsekwencji prowadzić 
to ma do trwałego i zrównoważonego wzrostu dobrobytu dla możliwie największej licz-
by mieszkańców ziemi. Dla innych globalizacja oznacza zanik państw narodowych 
i związanych z nimi wartości, co może prowadzić do wzrostu nierówności cywilizacyj-
nych w skali globu i w skali pojedynczych krajów, regionów i miast, przy czym źródłem 
wszelkiego zła mają być wielkie korporacje transnarodowe (megakorporacje). 

Należy tu wspomnieć o nasilającym się od 1999 roku ruchu antyglobalistycznym 
i alterglobalistycznym (granice między nimi są płynne), który – nawet gdyby nie miał 
żadnych racjonalnych argumentów na swoim koncie – jest i będzie brany pod uwagę 
przez elity polityczno-gospodarcze świata, dla których stanowią one znaczącą część 
elektoratu. W takim klimacie ideowym, przepojonym emocjami społecznymi, toczy się 
światowa dyskusja o globalizacji.

Globalizacja jest wykrystalizowaną pod koniec XX wieku i ciągle będącą w fazie 
transformacji jakościowo nową strukturą społeczno-ekonomiczną, dominującą we 
współczesnym świecie, a wynikającą z kompleksu podobnych procesów zachodzących 
jednocześnie w skali całego globu ziemskiego. Innymi słowy, jest historycznie nowym 
paradygmatem cywilizacyjnym będącym rezultatem pewnych procesów, które dalej dzia-
łają i modyfikują ten paradygmat. Patrząc z perspektywy historycznej na dzieje ludzkości, 
można zauważyć, że są one ciągiem zdarzeń przede wszystkim o charakterze ewolucyj-
nym, co pewien jednak czas ulegają skokowemu przyspieszeniu. Wydaje się, że impulsem 
do zmian w sferze globalizacji stanie się globalny kryzys finansowy lat 2007–2009, a tak-
że prognozowany przez wielu analityków stopniowy zmierzch hegemonii USA. 

Globalizacja – beneficjenci i poszkodowani, szanse i zagrożenia

Problemem zasadniczym w gospodarce globalnej była i jest kwestia jej zwycięzców 
i przegranych. Globalizacja ze swoją intensywną i dynamiczną ekspansją wywołuje na 
świecie krańcowo odmienne reakcje. Ma ona najwięcej zwolenników i orędowników 
w kołach związanych z korporacjami ponadnarodowymi, z wielkimi bankami, z wielki-
mi sieciami mediów, wielkimi supranarodowymi organizacjami, a więc najbogatszą, 
rządzącą światem grupą społeczną, określaną niekiedy jako klasa globalna. Ton ludzi 
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reprezentujących tę klasę, gdy mówią i piszą o globalizacji, nowej gospodarce, e-com-
merce, e-business, e-finance etc., cechuje – a w każdym razie cechował do niedawna – 
niezachwiany optymizm i pewność siebie. Globalizacja i towarzyszący jej wzrost roli 
konkurencji związane są bez wątpienia z rozlicznymi korzyściami i zaletami, z – tak 
ważną dla konsumentów – tendencją do obniżki kosztów i cen na czele. Zwolennicy 
globalizacji twierdzą też, że nie jest ona sama przez się triumfem uniformizmu ani de-
strukcją kultur lokalnych i zatrudnienia.

Inne grupy globalizację traktują sceptycznie, krytykują lub wręcz zwalczają. Euro-
pa, a przede wszystkim postsocjalistyczna Europa Środkowo-Wschodnia, obawia się 
o swoją przyszłość w zglobalizowanym świecie. Sceptycznie, a nawet wrogo, odnoszą 
się do globalizacji niektóre kraje ubogie. Globalizację nazywa się tam niekiedy nowym 
kolonializmem, a hasło wolnego rynku nie przemawia do ludzi, którzy na tym rynku nie 
mają na razie wiele do sprzedania. Wizja ta napełnia wielu ludzi, wiele środowisk i in-
stytucji lękiem.

Jak praktycznie każde znaczące zjawisko społeczno-ekonomiczne, również globali-
zacja była i jest związana z nowymi szansami i wyzwaniami, a także z nowymi rodza-
jami ryzyka i zagrożeniami. Podzielając ogólnie opinię, że w dłuższej perspektywie 
globalizacja niesie ze sobą więcej korzyści niż strat, zauważyć warto, że problem kon-
sekwencji globalizacji wzbudza i wzbudzać będzie emocje, wywołując spory między jej 
zwolennikami i entuzjastami a sceptykami. Istota sporu tkwi w tym, że w rezultacie 
procesów globalizacji pojawiają się „wygrani” i „przegrani”. Według wielu opinii do 
głównych wygranych należą korporacje międzynarodowe oraz banki, natomiast do 
przegranych zwłaszcza rolnictwo, pracobiorcy, rzemiosło, ponadto małe i średnie przed-
siębiorstwa.

Przed kilkoma laty P. Sztompka1 za najważniejsze dylematy i wyzwania dla przy-
szłości społeczeństw w XXI wieku uznał następujące wybory:

– indywidualizm czy wspólnota?
– globalizacja czy tożsamość lokalna?
– interesy czy wartości?
– społeczeństwo masowe czy jakość życia?
– kult nowości czy afirmacja tradycji?
– dorywcze zajęcia czy stałe zatrudnienie?
– konsumpcja czy samorealizacja?
– kontraktowa intymność czy trwała rodzina?
– demokracja w rękach wybranych czy stały dyskurs publiczny?
– bogactwo informacji czy mądrość?

1 P. Sztompka, Szok przyszłości. Dziesięć dylematów XXI wieku, „Wprost” 2003, nr 1.
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Jego zdaniem, w dającej się przewidzieć przyszłości będą dominować komponenty 
wymienione jako pierwsze we wszystkich dziesięciu dylematach: indywidualizm, glo-
balizacja, interesowność, masowość, kult nowości, dorywczość pracy, konsumpcjonizm, 
kontraktowa intymność, idea demokracji elitarnej i fetysz informacji. Przeszkodą na 
drodze do kompletnego, jednostronnego zwycięstwa takiego sposobu życia społecznego 
znajduje się społeczna refleksyjność: ludzie dysponują możliwością świadomej refleksji 
nad swoją sytuacją i kierunkiem rozwoju świata, przy czym dotyczy to zarówno reflek-
sji czysto intelektualnej, jak i bardziej spontanicznej. Społeczność podejmuje działania 
zaradcze, przeciwstawia się dominującym tendencjom przez ruchy społeczne, religijne, 
organizacje pozarządowe, partie, akcje parlamentarne, a nawet politykę rządową. Dzięki 
temu może się dokonywać zwrot w stronę drugich – wypartych czy zapomnianych – 
członków każdego z dziesięciu wymienionych dylematów, a więc przywrócenie równo-
wagi życia społecznego, między różnymi biegunami ludzkiego losu, odwrót od jedno-
stronności i afirmacja całego, wielostronnego bogactwa ludzkiej egzystencji. Jeśli 
zaakceptować ten sposób myślenia i odnieść go do interesującego nas w szczególności 
dylematu: globalizacja czy tożsamość lokalna, trzeba by za najbardziej prawdopodobną 
uznać tendencję do „ruchomej równowagi” między napędzaną rozwojem technologicz-
nym uniformizacją kultury, wiedzy, sztuki i stylu życia a dążeniem do obrony i zacho-
wania odrębności lokalnych, własnych sposobów życia, idei i ideałów. Do głównych 
czynników oddziałujących na trwały, zrównoważony rozwój i bezpieczną przyszłość 
społeczności światowej należą: system edukacji, rozwój nauki i techniki, ponadto spraw-
ne wielopodmiotowe i wielopoziomowe zarządzanie globalne, regionalne i narodowe.

W poszukiwaniu nowego paradygmatu globalizacji

W literaturze, głównie o charakterze publicystycznym, można spotkać w ostatnich 
latach rozmaite barwne określenia globalizacji: „przyjazna”, „życzliwa”, „cywilizowa-
na”, „z ludzką twarzą”, „partnerska”, „etyczna”, „pracująca na wszystkich”, „kantow-
ska”. To ostatnie pojęcie wiąże się z terminem „kapitalizm kantowski” (Kantian capita-
lism), to znaczy taki, w którym każda grupa społeczna ma prawo do godnego życia, do 
bycia traktowaną jako cel sam w sobie, a nie tylko jako instrument do osiągnięcia jakie-
goś celu.

Jednym z autorów, który przeciwstawiał współczesny kapitalizm „zdrowemu ryn-
kowi” z czasów Adama Smitha i jego następców, był na początku obecnego stulecia 
dr David C. Korten, członek jednej z najbardziej znanych organizacji badającej skutki 
globalizacji – International Forum on Globalization; autor książki o wiele mówiącym 
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tytule When Corporations Rule the World 2. Jego zdaniem ci, którzy sławią triumf kapi-
talizmu, wychwalają tym samym triumf mniejszości nad większością, selektywnie wy-
bierają z teorii rynku niektóre twierdzenia i manipulują danymi, aby głosić, że interes 
publiczny najlepiej realizują światowe megakorporacje maksymalizujące swe zyski 
praktycznie bez jakichkolwiek ograniczeń. Kapitalizm zupełnie wypaczył teorię rynku, 
legitymizując w ten sposób ideologię służącą wąskiej grupie społecznej. Rzecznicy ka-
pitalizmu, przyodziani w szaty orędowników rynku, wpływają na politykę publiczną 
w taki sposób, że powstają warunki diametralnie różne od tych, jakie konieczne są do 
optymalnego funkcjonowania rynku. 

Według D.C. Kortena, współczesna globalna gospodarka kapitalistyczna, będąc pa-
tologią rynku, jest zdominowana przez niewielką grupę spekulantów finansowych i me-
gakorporacje, które potrafią wykorzystać swoje ogromne zasoby pieniężne, a także mass 
media, po to, aby

– manipulować cenami;
– określać, które produkty powinny docierać do konsumentów, a które nie;
– wykluczać z rynku konkurentów;
– zmieniać kształt kultury popularnej i jej wartości.
Megakorporacje i instytucje finansowe wciąż koncentrują się i konsolidują, powięk-

szając swoją i tak przytłaczającą przewagę technologiczną, rynkową i kapitałową przez 
fuzje, przejęcia i strategiczne łączenie firm, przy czym następstwem tych poczynań jest 
redukcja zatrudnienia i zawieranie porozumień eliminujących z rynku konkurentów. 
W innym miejscu Korten pisze, że najbardziej złowieszczym skutkiem triumfu kapitali-
zmu jest stworzenie potężnej, nieczułej globalnej machiny gospodarczej, której działa-
nia zmierzają do przekształcenia życia w zysk.

Nie ulega wątpliwości, że krytyka ta stanowi dowód nostalgii Kortena za kapitali-
zmem wolnokonkurencyjnym – historycznie rzecz biorąc, pierwszym stadium kapita-
lizmu. Nostalgię tę można zrozumieć, podobnie jak i krytykę obecnego stadium kapi-
talizmu – kapitalizmu globalnego. Korten jest jednym z wielu, którzy dostrzegają 
słabości tego etapu kapitalizmu, jednocześnie ukazując warianty alternatywne. Listy 
cech składających się według Kortena na tak zwany zdrowy rynek nie sposób zlekce-
ważyć. Trudno też a priori założyć, że takie i podobne listy są całkowicie lekceważone 
przez liderów gospodarki globalnej, z menedżerami korporacji transnarodowych na 
czele, i nie mają zupełnie wpływu na poziom ich wrażliwości i wyobraźni. Paradok-
salnie więc można sądzić, że krytycy gospodarki globalnej – w średniej i dłuższej 
perspektywie – przyczyniają się do powiększenia jej szans rozwojowych. Szanse te nie 
są tylko iluzją: ostatecznie korporacje transnarodowe od wielu dziesięcioleci w sposób 

2 D.C. Korten, Świat po kapitalizmie. Alternatywy dla globalizacji, Łódź 2002, s. 48 i n.
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przekonujący udowadniają, że potrafią być żywotne i elastyczne, dostosowując się do 
zmian w otoczeniu.

Szanse na przetrwanie i rozwój większości korporacji transnarodowych są więc 
duże, co oznacza, że szerokie perspektywy ma też gospodarka globalna. Opinia ta nie 
jest jednoznaczna z przekonaniem, że wszystkie obecnie działające korporacje trans-
narodowe przetrwają. Widowiskowe bankructwa, które w ostatnich latach miały miej-
sce w USA, a także w krajach Europy Zachodniej, dowodzą dobitnie, że we współczes-
nej gospodarce nadal nie istnieje „panaceum na nieśmiertelność”. Ryzyko bankructwa 
nieodłącznie związane z działalnością megakorporacji – i w tym przypadku brzmi to jak 
paradoks – jest czynnikiem sprzyjającym rozwojowi gospodarki globalnej.

Wszystko jest bardziej skomplikowane niż myśli większość ludzi. Możliwe jest bez 
wątpienia formułowanie wartościowych hipotez (swego rodzaju „teorii średniego zasię-
gu”) i spostrzeżeń o charakterze cząstkowych diagnoz, prognoz i terapii, jednak nad-
zwyczajna złożoność analizowanej problematyki oraz liczba rozmaitych determinant 
zdają się na razie wykluczać możliwość sformułowania uniwersalnych, ponadczaso-
wych, ostatecznych konkluzji.

Uwagi końcowe 

Globalizacja nie jest wynalazkiem XX wieku, jednak właśnie pod koniec ubiegłego 
stulecia stała się tematem sztandarowym. Po dekadzie globalistycznego entuzjazmu 
nadszedł czas otrzeźwienia. Byliśmy świadkami naiwnej wizji globalizacji, a międzyna-
rodowy handel nigdy nie był tak otwarty, jak twierdzili globalistyczni optymiści: w isto-
cie większość obrotów handlowych dokonuje się wewnątrz regionów, a większość mię-
dzynarodowych koncernów to w rzeczywistości gracze regionalni. Termin globalizacja 
przestał cokolwiek oznaczać. Każdy nadawał mu swój własny sens i znaczenie. Mówiąc 
„globalizacja” jedni mieli na myśli integrację gospodarczą, inni podział bogactwa, jesz-
cze inni cocacolanizację, rozprzestrzenianie się AIDS, proces oplatania świata pajęczy-
ną sieci WWW. Współcześnie globalizacja nie kojarzy się pozytywnie, dla wielu jest 
kwintesencją zła. Globalizacja, choć niektórzy piszą o jej końcu, wcale nie umarła, wie-
dzie się jej jednak znacznie gorzej niż parę lat temu. Powiększająca się grupa krytyków 
narzeka, że władze międzynarodowe nie są w stanie powstrzymać kryzysu. Pod adre-
sem Międzynarodowego Funduszu Walutowego formułowane są zarzuty, że podejmo-
wane decyzje pogłębiają trudności krajów. Wiemy dziś, że wolny rynek i tak zwany 
fundamentalizm rynkowy – jeśli posłużyć się pojęciem G. Sorosa – są zapewne najlep-
szym rozwiązaniem, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, nie najlepszym jednak, jeśli 
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chodzi o rozwój i postęp, zarówno w skali całej cywilizacji ludzkiej, jak i poszczególne-
go człowieka.

Wydaje się, że w kwestii globalizacji wszyscy mają trochę racji i jednocześnie nikt 
nie ma racji absolutnej. Trudno byłoby bezkrytycznie podzielić poglądy symbolicznego 
„człowieka z Davos”, który akcentował znaczenie przewidywanych korzyści z globali-
zacji, czy „człowieka z Seattle”, który mówił raczej głównie o powiększaniu się obsza-
rów biedy oraz dysproporcji między biednymi i bogatymi. Rację mają – z makroekono-
micznego punktu widzenia – proglobaliści, trudno też odmówić racji antyglobalistom, 
oceniającym globalizację z punktu widzenia mikro. W tej sytuacji pozostaje poszukiwa-
nie równowagi między „przeglobalizowaniem” a „niedoglobalizowaniem”. Na razie za 
wcześnie jest, aby oceniać, w którą stronę pójdzie świat. Najpierw uznano globalizację 
za coś nieodwracalnego i nieuchronnego, obecnie wielu popełnia grzech przesady 
w drugą stronę. Czy świat znajdzie w końcu rozsądny punkt równowagi? Co należy 
uczynić, aby globalizacja, w tym gospodarka globalna, traktowane były przez więk-
szość jako „błogosławieństwo”, a nie „przekleństwo”. Czy proglobaliści, alterglobaliści 
i antyglobaliści zdołają kiedykolwiek połączyć siły, czy jest to tylko wishful thinking? 
Jedno jest pewne – globalizacja długo jeszcze będzie przedmiotem wielkich kontrower-
sji, a czasem również widowiskowych protestów.
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Globalization – old and new dilemmas 
at the beginning of the second decade of the 21st century

Since the turn of the 20th and 21st centuries globalization has become one of the most frequent and fashionable 
words, especially in political and economic texts. The term is often abused. The main problem of the global economy 
is the division into winners and losers. Globalization with its intensive and dynamic expansion provokes very different 
reactions. As most significant socio-economic phenomena globalization has brought about both new threats and new 
chances. It seems that while talking about globalization everybody might be partially right but nobody is absolutely 
right. From the macro-economic point of view globalization is a positive paradigm, so its fans are right. Yet on the other 
hand, critics of globalization might be right as well, as they assess it from the micro-economic point of view. Thus, what 
is left is to look for a balance between over-globalization and under-globalization.

Translated by Stanisław Flejterski and Piotr Wahl
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Wprowadzenie

Usługi transportu lotniczego rozwinęły się na bazie konkretnego zapotrzebowania 
społecznego, które ulegało stałej ewolucji. Wpływ na to miały warunki gospodarcze, 
polityczne oraz kulturowe. Zmieniało się środowisko, technika, technologia, wiedza 
i zasobność społeczeństwa, co sprawiło, że przewartościowaniu musiały ulec także za-
sady, procesy i bariery rozwoju. System transportu lotniczego stanowi najbardziej dyna-
miczny obszar działalności przewozowej. Jest powiązany z przemianami gospodarki 
światowej i stanowi odzwierciedlenie tempa wzrostu gospodarczego. Ewolucja, a niejed-
nokrotnie niespodziewane zmiany uwarunkowań, powodują konieczność konstruowa-
nia nowej strategii przedsięwzięć konkurencyjnych, wpływających na poprawę efek-
tywności i skuteczności zarządzania usługami lotniczymi. Jest to proces o narastającej 
dynamice spowodowanej integracją tego sektora i procesem globalizacji, w ślad za któ-
rymi postępowały tendencje do nasilania się procesów liberalizacyjnych i deregulacyj-
nych, powodujących przyspieszenie tempa rozwoju.

*  Doktor Joanna Hawlena jest zatrudniona na Wydziale Ekonomii (Katedra Transportu) Akademii 
Ekonomicznej w Katowicach. E-mail: joanna.hawlena@ae.katowice.pl.
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Globalizacja sektorów i rynków 

Procesy globalizacji i przekształcenia integracyjne w Europie mają istotny wpływ 
na dynamiczny rozwój transportu, a także różnorodnych form działalności z nim zwią-
zanych. Zmieniają się potrzeby i oczekiwania podmiotów gospodarczych będących 
użytkownikami usług oferowanych na rynku transportowym, co ma wpływ na zmianę 
struktury łańcuchów dostaw, przybierających kształty rozległych sieci logistycznych. 
Zgodnie z definicją A. Zorskiej: Globalizacja działalności gospodarczej jest to dokonu-
jący się na świecie długofalowy proces integrowania coraz większej liczby krajowych 
gospodarek ponad ich granicami, dzięki rozszerzeniu oraz identyfikowaniu wzajemnych 
powiązań (inwestycyjnych, produkcyjnych, handlowych, kooperacyjnych), w wyniku 
czego powstaje ogólnoświatowy system ekonomiczny o dużej współzależności i znaczą-
cych reperkusjach działań podejmowanych/toczących się nawet w odległych krajach1. 
Tak zdefiniowanej globalizacji sprzyja integracja, która wymusza na gospodarkach kra-
jowych przyspieszenie procesów dostosowawczych, a podmioty działające w tym sekto-
rze, chcąc sprostać konkurencji ze strony przedsiębiorstw zagranicznych, muszą w kon-
sekwencji podejmować działania mające na celu obniżenie kosztów, rozszerzenie 
zakresu oferty usługowej oraz intensyfikować działania związane z podniesieniem stop-
nia satysfakcji klientów.

Procesy globalizacyjne sprzyjają upowszechnieniu nowoczesnych technologii, które 
zaspokajają zróżnicowane potrzeby, a także są podstawą korzystnych przemian uwarun-
kowań ekonomicznych. Systematyczny wzrost poziomu konkurencji i postęp techniczny 
są stymulatorami rozwoju nowych kierunków integracji systemów transportowych, co 
w konsekwencji wymaga ciągłej weryfikacji warunków prowadzonej działalności. Suk-
ces rynkowy mogą odnieść tylko te firmy, które są zdolne do implementacji nowych 
reguł konkurencji globalnej2. Niezbędne jest zatem określenie szans i zagrożeń dla funk-
cjonowania polskiego transportu w przestrzeni gospodarczej Europy, ponieważ najważ-
niejsze procesy wynikające ze stosowania różnorodnych mechanizmów konkurencji 
powodują konieczność opracowania optymalnej konfiguracji wszystkich czynników de-
cydujących o uzyskaniu przewagi. W takich warunkach wybór właściwej strategii kon-
kurowania decyduje o skuteczności oddziaływania procesów integracyjnych na system 
aktywizacji działań.

Zdaniem G. Stonehouse’a, J. Hamilla, D. Campbella i T. Purdiego w procesie prze-
chodzenia firm od międzynarodowych do globalnych niezbędne staje się działanie na-
stępujących sił:

1 A. Zorska, Ku globalizacji – przemiany w korporacjach transnarodowych i gospodarce świato-
wej, Warszawa 1998, s. 20.

2 Por. E. Marciszewska, Globalizacja sektora usług transportu lotniczego, Warszawa 2001.
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– technologicznych,
– ekonomicznych,
– społecznych,
– politycznych3.
Graficzny obraz struktury tych pojęć zaprezentowano na rysunku 1. 

Rys. 1. Siły globalizacji sektorów i rynków
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Źródło: G. Stonehouse, J. Hamill, D. Campbell, T. Purdie, Globalizacja..., s. 25.

Skonstruowanie korzystnej konfiguracji wymienionych sił umożliwia wprowadze-
nie istotnych zmian prowadzących do znaczącego wzrostu popytu na usługi transportu 
powietrznego oraz zaostrzenie walki konkurencyjnej między przewoźnikami lotniczy-
mi, czego efektem jest coraz silniejsza presja na redukcję kosztów i wzrost zainteresowa-
nia nowymi, bardziej niezawodnymi metodami zarządzania przewozem lotniczym4. 
Należy jednak pamiętać, że poprawa efektywności jednej fazy kosztem drugiej może nie 

3 G. Stonehouse, J. Hamill, D. Campbell, T. Purdie, Globalizacja, strategia i zarządzanie, Warsza-
wa 2001.

4 J. Jaźwiński, A. Słodownik, Wpływ liberalizacji rynku usług lotniczych na niezawodność syste-
mu transportu lotniczego, w: Liberalizacja i deregulacja transportu w Unii Europejskiej, red. B. Li-
beradzki, Warszawa–Poznań 2007, s. 369.
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wpłynąć na poprawę efektywności całego procesu przewozowego, gdyż polityka kosz-
towa powinna polegać nie tyle na minimalizacji kosztów poszczególnych etapów dzia-
łalności, ile na ich optymalizacji.

Znaczenie integracji w procesie rozwoju linii lotniczych

Rynek pasażerskich usług lotniczych wkracza w okres intensywnych przemian 
strukturalnych będących skutkiem globalnego wzrostu ekonomicznego, w tym szcze-
gólnie nowo powstających silnych centrów gospodarczych świata. Ten proces potęgują 
światowe ruchy integracyjne powodujące umacnianie związków gospodarczych i kon-
taktów międzynarodowych, w tym także w ramach Unii Europejskiej. Wzrastające za-
interesowanie potencjalnych inwestorów nowymi obszarami ekspansji oraz pogłębiająca 
się integracja skutkują gwałtownym przyspieszeniem rozwoju tej gałęzi, jej otoczenia 
i związanych z nią gałęzi gospodarczych, oraz współpracą w ramach obecnych i przy-
szłych porozumień, a także związków partnerskich. 

W literaturze alianse strategiczne, będące dobrowolnymi związkami partnerskimi, 
określa się jako porozumienia między wieloma niezależnymi przedsiębiorstwami, które 
postanawiają wspólnie realizować projekty lub prowadzić specyficzną działalność, ko-
ordynując kompetencje, sposoby działania i niezbędne zasoby [...]. W sektorze transpor-
tu lotniczego są uważane za najszybszy i najtańszy sposób uzyskania pozycji przewoźni-
ka globalnego, ponieważ w sytuacji pełnej liberalizacji rynku tej gałęzi transportu tylko 
możliwość działania w skali globalnej zapewnia pozycję konkurencyjną5. 

W globalnej polityce transportowej obserwuje sie wzrost ich znaczenia. W ramach 
aliansów strategicznych linie lotnicze podejmują następujące działania:

– wspólnie planują i koordynują rozkłady i połączenia lotnicze,
– wspólnie eksploatują linie,
– przydzielają sloty w portach lotniczych,
– wspólnie zakupują i wykorzystują informatyczne systemy rezerwacji miejsc6.
Coraz więcej przedsiębiorstw lotniczych poszukuje partnerstwa w ramach aliansów, 

widząc w tym procesie optymalną szansę rozwoju.

5 Porty lotnicze wobec polityki otwartego nieba, red. A. Ruciński, Gdańsk 2002, s. 12.
6 D. Rucińska, Procesy liberalizacyjne na europejskim i polskim rynku usług lotniczych, w: Do-

stosowanie polskiego transportu do Unii Europejskiej, Gdańsk 2001 s. 136.
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Tabela 1.  Największe alianse strategiczne i ich udzial w poszczególnych regionach świata

Alians
Udział aliansów w poszczególnych regionach [%]

Ameryka Północna Europa Ameryka Południowa 
i Środkowa Afryka Azja i Pacyfik Świat

Star Alianse
Oneworld
Sky Team
Razem

24
16
30
70

21
15
22
58

–
15
15
30

12
2
2
16

29
22
11
62

23
16
20
59

Źródło: opracowanie własne na podstawie Airline Alliance Survey – Airline Business, September 2008, s. 37.

Istniejący i przewidywany potencjał podażowy oraz popytowy wskazuje, że szanse 
przetrwania na rynku mają tylko te podmioty, które znajdą swoje miejsce w najsilniej-
szych globalnych aliansach strategicznych7, ponieważ te bloki rynkowe dysponują nie-
zbędnymi instrumentami pozwalającymi na rozwój w erze konkurencji globalnej. Temu 
celowi podporządkowano główne czynniki warunkujące poprawę efektywności syste-
mu transportu lotniczego w Unii Europejskiej, do których należą:

– posiadanie wspólnej wizji i uzgodnionych celów w zakresie poprawy efektywno-
ści,

– dyscyplina we wdrażaniu obowiązujących zasad i przepisów,
– prowadzenie prac rozwojowych w dziedzinie zarządzania operacyjnego i techno-

logii, na której oparte jest zarządzanie procesem przewozowym,
– stały nadzór nad prowadzonymi pracami w zakresie zasad i przepisów dotyczą-

cych systemu kierowania ruchem lotniczym (ANS) tak, aby zmiany były spójne 
z przyjętymi kierunkami działań,

– zapewnienie bardzo wysokiej koordynacji zarządzania europejską przestrzenią 
powietrzną tak, aby była zachowana systemowa równowaga między wszystkimi 
fazami lotu mierzona kluczowymi wskaźnikami efektywności (KPI) dla tych 
faz8. 

Wszystkie te elementy mają istotny wpływ na procesy integracyjne zachodzące na 
współczesnym rynku usług lotniczych. Wydaje się jednak, że najistotniejszym ogniwem 
tworzonych obecnie zintegrowanych systemów transportowych są alianse strategiczne, 
umożliwiające zarówno rozszerzenie siatki połączeń, zwiększenie wskaźnika load fak-
tor, jak i znaczną obniżkę kosztów oraz rozszerzenie wachlarza i jakości świadczonych 
usług.

7 Por. H. Chwistecka-Dudek, W. Sroka, Alianse strategiczne. Problemy teorii i dylematy praktyki, 
Dąbrowa Górnicza 2008.

8 J. Jaźwiński, A. Słodownik, Wpływ liberalizacji rynku..., s. 271.
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Liberalizacja i jej konsekwencje w branży lotniczej

Z liberalizacją transportu lotniczego wiąże się rozwój nowych form koordynacji 
rynków. Jest ona najczęściej rozumiana jako rozszerzenie dostępu przewoźników do 
rynku oraz poddanie ich działalności regułom wolnej konkurencji. Podstawowe zasady 
zostały zawarte w głównych pakietach aktów prawa wspólnotowego, zwanych trzema 
pakietami liberalizacyjnymi.

Pierwszy pakiet wszedł w życie w latach 1987–1990. Stanowił on pierwszy krok 
w procesie tworzenia wspólnego rynku, wprowadzając liberalizację kształtowania zdol-
ności przewozowej w regularnych połączeniach lotniczych. W tym czasie Komisja Eu-
ropejska przedstawiła propozycję powołania europejskiego systemu kontroli ruchu po-
wietrznego (Eurocontrol)9.

W ramach drugiego pakietu liberalizacyjnego – z 1990 roku – wydano: 
– Rozporządzenie nr 2342/90 w sprawie taryf lotniczych, zastępujące dyrektywę 

87/601, w stosunku do której wprowadzono zmiany dotyczące rozszerzenia ela-
styczności, uproszczenia i usprawnienia systemu taryfowego, przyznania szerszej 
możliwości inicjatywy przewoźnikom „piątej wolności”, a także zmianę zasady 
podwójnego zatwierdzania taryf na zasadę podwójnej dezaprobaty, uniemożli-
wiającą zablokowanie taryfy przez dezaprobatę jednego z zainteresowanych 
państw. 

– Rozporządzenie nr 2343 dotyczące dostępu do rynku oraz podziału oferowanej 
zdolności przewozowej, zastępujące decyzję 87/602 i dyrektywę 83/41, co pociąg-
nęło za sobą dalszą liberalizację regularnych służb powietrznych w zasadzie mię-
dzy wszystkimi portami krajów Wspólnoty – z zastrzeżeniem możliwości ustala-
nia tras objętych obowiązkiem służby publicznej, podlegających szczególnemu 
traktowaniu. 

– Rozporządzenie nr 2344 wprowadzające nieznaczne zmiany w rozporządzeniu 
nr 3976/87 w sprawie zastosowania art. 85 (3) traktatu rzymskiego10. 

Liberalizacja rynku przewozów lotniczych, jaka dokonała się w Unii Europejskiej, 
spowodowała zmianę trendów, kierunków rozwoju oraz konieczność wykorzystania 
zdywersyfikowanych instrumentów umożliwiających zwiększenie efektywności całego 
systemu. 

W ramach trzeciego pakietu liberalizacyjnego, traktowanego w zasadzie jako osta-
teczny, Rada Europy wydała w 1992 roku (z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1993 
roku) trzy nowe rozporządzenia: 

9 K. Rocka, Zmiany w transporcie lotniczym w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, w: Libera-
lizacja i deregulacja transportu..., s. 401.

10 E. Marciszewska, Narzędzia i efekty liberalizacji rynku lotniczego, w: tamże, s. 380.
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– nr 2407/92 o licencjonowaniu przewoźników lotniczych,
– nr 2408/92 o dostępie przewoźników lotniczych Wspólnoty, zastępujące rozpo-

rządzenie 2343/90,
– nr 2409/92 o opłatach za przewóz pasażerów i towarów w służbach powietrznych 

zastępujące rozporządzenie nr 2342/9011. 
Akty liberalizacyjne stopniowo ograniczały protekcjonizm państwowy, zmuszając 

przedsiębiorstwa usług lotniczych do podejmowania nowych wyzwań. Kilku przewoź-
ników narodowych zbankrutowało (między innymi amerykański PANAM, belgijska 
Sabena i szwajcarski Swissair), co stanowiło dowód dla pozostałych firm działających 
w sektorze, iż era regulacji dobiega końca. Wiodące firmy na rynku globalnym zostały 
zmuszone do zapoczątkowania procesów restrukturyzacyjnych, gdyż procesy liberali-
zacyjne ułatwiły powstanie i rozwój przewoźników niskokosztowych, co miało znaczą-
cy wpływ na funkcjonowanie rynku światowych przewozów lotniczych.

Konkurencja w sektorze pasażerskich usług lotniczych

Globalizacja światowego rynku przewozów pasażerskich wyznacza nowe, zdecydo-
wanie wyższe wymagania w zakresie stosowania systemów konkurencji i określenia 
praktycznych skutków jej oddziaływania w obszarze transportu lotniczego. W otoczeniu 
rynkowym wybór właściwej metody konkurowania decyduje o skuteczności, a tym sa-
mym o regułach powstawania i skutkach oddziaływania mechanizmów stosowanych 
w celu uzyskania korzyści przez podmioty gospodarcze. Wymaga to doboru optymalnej 
metody działania, zarówno w zakresie zbudowania silnego potencjału konkurencyjno-
ści, jak i skonstruowania optymalnej konfiguracji narzędzi i środków niezbędnych pod-
czas procesu wdrażania strategii.

Sukces nowego modelu funkcjonowania przewoźników lotniczych, znanego jako 
„formuła niskokosztowa”, spowodował konieczność ponownego przeorientowania spo-
sobu działania tradycyjnego modelu, charakteryzującego się niskim stopniem integracji 
zarządzania handlowego i operacyjnego. Niewystarczające przygotowanie do reguł kon-
kurencji rynkowej nabrało wyraźnego wymiaru z chwilą wejścia na rynek przewoźni-
ków low cost, którzy przejęli istotną część rynku i stworzyli warunki do ostrej konku-
rencji finansowej. Charakterystykę największych przewoźników niskokosztowych na 
rynku światowym przedstawiono w tabeli 2.

11 Tamże, s. 379–380.
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Tabela 2.  Ranking największych przewoźników LCCs na świecie w latach 2007–2008

Pozycja 
w rankingu

Przewoźnik Kraj pochodzenia Rok 
powstania

Liczba przewiezionych 
pasażerów (mln) Load 

factor 
2008 
[%]

Flota  
2008

20
08

20
07

20
08

20
07

Zm
ian

a
20

07
/2

00
8 (

%)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
6
5
7
8
9
15
14
11
12
10
13
17
16
20
19
18

Southwest Airlines
Ryanair
easyJet
Air Berlin
GOL Transportes Aereos
AirTran Airways
Jet Blue Airways
Virgin Blue Airlines
WestJet Airlines
Thomsonfly
Air Asia
Frontier Airlines
TUIfly
Hapag Lloyd Express
Aer Lingus
Jetstar Airways
Germanwings
Norwegian
Lion Airlines
Spirit Airlines

USA
Irlandia
Wielka Brytania
Niemcy
Brazylia
USA
USA
Australia
Kanada
Wielka Brytania
Malezja
USA
Niemcy
Niemcy
Irlandia
Australia
Niemcy
Norwegia
Indonezja
USA

1971
1991
1995
2002
2001
1993
2000
2000
1996
2004
2001
1994
1973*
2002
1936*
2004
2002
2002
2000
1990

88,5
57,6
44,6
28,6
25,7
24,6
21,9
16,7
14,3
12,2
11,8
10,6
10,6
10,5
10,4
9,2
7,6
7,5
7,5
6,9

88,7
48,4
38,2
27,9
22,4
23,8
21,4
15,6
13,0
9,4
9,7

10,4
9,8
12,5
9,8
7,7
7,9
6,3
6,6
7,0

–0,2
13,2
16,6
1,2
8,3
3,4
2,5
9,2
9,9

29,5
21,5
2,0
7,3

–16,0
6,5
20,1
–3,4
18,2
12,9
–1,5

71,2
82,2
b.d.
b.d.
62,4
79,6
80,4
80,5
80,1
91,1
72,0
80,6
86,0
b.d.
74,5
76,7
81,7
78,7
b.d.
80,3

539
182
160
92
84
136
146
68
78
44
45
52
43
b.d.
44
40
26
43
34
28

* Prowadzą działalność niskokosztową i tradycyjną.
Źródło:  opracowanie własne na podstawie Low Cost traffic ranking, Airline Business, may 2008, s. 56; 

Low-Cost traffic ranking, Airline Business, may 2009, s. 74.

W tej sytuacji nastąpiła nieco spóźniona reakcja ze strony przewoźników narodo-
wych, zmierzających w kierunku poprawy efektywności. Skoncentrowali oni swoje 
działania przede wszystkim na restrukturyzacji, obniżce kosztów, zawieraniu umów 
code-share i zacieśnianiu współpracy aliansowej. Te działania, chociaż korzystne, wy-
magają jednak głębszej ingerencji, między innymi z uwagi na konieczność rozszerzenia 
siatki połączeń szczególnie w kierunkach nowych centrów gospodarczych świata. Obec-
nie polskie lotnictwo znalazło się w warunkach dających szansę wypracowania korzyst-
nych rozwiązań perspektywicznych, będąc jednym z rynków charakteryzujących się 
najwyższym tempem rozwoju na świecie i wzrastającą mobilnością ludności. Korzystne 
uwarunkowania nie zapewniają jednak łatwego sukcesu. Jego uzyskanie wymaga skon-
struowania optymalnej konfiguracji wszystkich czynników związanych z wyborem 



    Joanna Hawlena
Procesy globalizacji i liberalizacji w transporcie lotniczym

25

G
lo

b
a

li
z

a
c

ja

właściwej metody i wykorzystania najskuteczniejszych w danym momencie instrumen-
tów, co daje szansę uzyskania przewagi konkurencyjnej, która powinna stanowić cen-
tralny element strategii zarządzania transportem lotniczym.

Wnioski

W warunkach narastającego zjawiska globalizacji i liberalizacji na rynku lotniczym 
konieczne wydaje się opracowanie nowych efektywnych metod planowania i kontroli 
procesu przewozowego. Dynamiczne przyspieszenie korzystnych zmian jakościowych 
powoduje zwiększenie intensywności potoków pasażerskich, masowość usług transpor-
towych oraz wzrost ich dostępności. Wiele zjawisk, które można zaobserwować w sek-
torze transportu lotniczego, stanowi wyzwanie nie tylko dla uczestników procesu prze-
wozowego, ale również dla organizacji ponadnarodowych i rządów wielu państw, które 
w celu sprostania stale rosnącemu popytowi powinny umiejętnie sterować globalnym 
rozwojem, ograniczając zagrożenia i wspierając szanse. Niezbędne stało się podjęcie 
intensywnych prac nad nowym zintegrowanym systemem podejścia do problematyki 
efektywności działalności przewozowej, w celu zaoferowania usługi na wystandaryzo-
wanym poziomie i po konkurencyjnych cenach. Liberalizacja europejskiego rynku lot-
niczego nie oznacza jego całkowitej deregulacji, wymaga jednak ujednolicenia warun-
ków i zasad działania na wspólnym rynku. Proces liberalizacji transportu lotniczego 
funkcjonujący w ramach Unii Europejskiej umożliwił powstanie nowej grupy przewoź-
ników, tak zwanych linii niskokosztowych, działających na nowych zasadach. Zintegro-
wane zarządzanie procesem przewozowym, będące warunkiem przetrwania przedsię-
biorstwa lotniczego na rynku, zaowocowało uelastycznieniem oferty oraz zwiększeniem 
konkurencji, co w konsekwencji spowodowało obniżkę kosztów i cen, a także zwiększe-
nie dostępności i wzrost popytu na przewozy lotnicze. 
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Globalization and liberalization processes in air transport
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Wprowadzenie

Pomiędzy polityką wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego a sytuacją lud-
nościową i rodzinną istnieje ścisła współzależność. Ciągłość oraz tempo rozwoju ludno-
ści łączą się z postępem ekonomicznym i społecznym. Badania demograficzne, wiedza 
o potencjale demograficznym, jego strukturze oraz prognozach rozwoju stanowią istot-
ny składnik oceny społeczno-gospodarczej oraz perspektyw jej rozwoju1. Współcześnie 
kluczowym uwarunkowaniem dalszego rozwoju poszczególnych państw unijnych oraz 
Unii Europejskiej jako całości staje się sytuacja ludnościowa i rodzinna. Celem pracy 
jest wskazanie głównych uwarunkowań ludnościowych i rodzinnych oddziałujących na 
rozwój UE.

Ze względu na charakter i skalę zmian zachodzących w sytuacji ludnościowej i ro-
dzinnej, w niniejszym artykule szczególną uwagę poświęcono następującym zjawiskom: 

* Doktor Ireneusz Jaźwiński jest zatrudniony na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług (Kate-
dra Ekonomii) Uniwersytetu Szczecińskiego. E-mail: ireneusz.jazwinski@wzieu.pl.

** Magister Karolina Fijołek jest absolwentką Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwer-
sytetu Szczecińskiego. 

1 C. Żołędowski, Problemy ludnościowe, w: Polityka społeczna – materiały do studiowania, red. 
A. Rajkiewicz, J. Supińska, M. Księżopolski, Katowice 1998, s. 126–127; W. Turnowiecki, Polityka 
społeczna, Gdańsk 2004, s. 68–69.
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malejącej dzietności i nuklearyzacji rodziny, migracjom zarobkowym oraz starzeniu się 
społeczeństwa.

Małżeństwa i dzietność

W ostatnich latach ewoluował wzorzec zawierania małżeństw, czego widocznymi 
oznakami są: spadek liczby zawieranych związków formalnych, wzrost wieku nowożeń-
ców w momencie zawierania pierwszego małżeństwa, wzrost liczby przed- i pozamał-
żeńskich konkubinatów, wzrost liczby rozwodów i ich przyspieszanie oraz spadek udzia-
łu małżeństw powtórnych w ogólnej liczbie związków. Przyczyną systematycznego 
zmniejszania się liczby zawieranych małżeństw w społeczeństwach UE jest przede 
wszystkim wzrost liczby przedmałżeńskich związków nieformalnych wśród osób 
w wieku 20–29 lat lub rezygnacja z małżeństwa w ogóle. Na opóźnianie momentu za-
warcia małżeństwa składa się wiele przyczyn, między innymi wydłużenie okresu nauki, 
ograniczenia związane z poszukiwaniem przez młodych ludzi pożądanego miejsca pra-
cy, ograniczone możliwości nabycia mieszkania dla rodziny itp. Oprócz wymienionych 
czynników na uwagę zasługuje również zmiana postaw matrymonialnych młodej gene-
racji, będąca jednym z ogniw w łańcuchu zmian systemu norm i wartości2.

Liczba urodzeń dla całej UE w przeciągu ostatnich dziesięciu lat ulegała pewnym 
nieregularnym wahaniom, przy czym dominującym trendem był spadek liczby rodzą-
cych się dzieci. W roku 2004 odnotowano gwałtowny wzrost liczby urodzeń, co miało 
związek z przystąpieniem do Unii dziesięciu nowych państw (Cypru, Czech, Estonii, 
Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier). Od tego czasu w UE każdego 
roku rodzi się coraz więcej dzieci. W roku 2008 zanotowano 5,38 mln żywych urodzeń, 
z czego ponad połowa miała miejsce w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji i we Wło-
szech.

Warto zaakcentować, że w UE jako całości nigdy nie odnotowano ujemnego przyro-
stu naturalnego, liczba urodzeń zawsze przewyższała liczbę zgonów. W roku 2008 naj-
wyższy przyrost naturalny miał miejsce we Francji (287,9 tys.) oraz w Wielkiej Brytanii 
(222,4 tys., przy czym na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w stosunku do 2000 roku 
wielkość ta wzrosła ponad trzykrotnie). Niepokojący jest fakt, że w nowych krajach 
członkowskich, takich jak Bułgaria, Rumunia, Litwa, Łotwa i Estonia, przyrost natural-
ny od wielu lat jest ujemny. Jeśli jednak spojrzeć na Niemcy, można zauważyć, iż ujem-
ny przyrost naturalny w wysokości – 160,3 tys. jest wyższy niż liczony łącznie dla wy-
mienionych państw.

2 Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2006–2007, Warszawa 2007, s. 49.
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W latach 1960–1990 współczynnik dzietności3 w UE spadł z 2,59 do 1,42 dziecka na 
kobietę. Od około 2004 roku kształtuje się on na poziomie 1,5, co przekłada się na około 
5 mln żywych urodzeń rocznie. W roku 2005 najniższą jego wartość zanotowano w Pol-
sce (1,24) i na Słowacji (1,25). Najwięcej dzieci rodzą kobiety we Francji, Irlandii, Danii 
i Finlandii – od 1,94 do 1,8, i współczynnik ten ciągle rośnie. W państwach unijnych 
można zaobserwować wzrastającą liczbę dzieci, które przychodzą na świat poza mał-
żeństwem. W roku 2005 co trzecie dziecko urodzone na terenie Wspólnoty pochodziło 
z takiego związku.

W latach 1990–2000 najsilniej odczuwaną zmianą demograficzną w Europie był 
spadek liczby posiadanych dzieci. W roku 2000 niemal połowę wszystkich rodzin 
z dziećmi stanowili rodzice tylko z jednym dzieckiem, 37 proc. – z dwojgiem, troje lub 
więcej rodziło się zaś tylko w 15 proc. rodzin. Zmianie uległa także struktura europej-
skiej rodziny – zmalał udział małżeństw posiadających dzieci na rzecz małżeństw bez-
dzietnych i rodzin niepełnych. Można także zaobserwować ciekawą prawidłowość, mia-
nowicie – dzietność jest wyższa w krajach charakteryzujących się wyższymi 
współczynnikami rozwodów, wyższym odsetkiem urodzeń pozamałżeńskich oraz wyż-
szym średnim wiekiem w momencie zawierania pierwszego związku małżeńskiego. 
Znaczenie kohabitacji (konkubinatów) w kontekście posiadania dzieci można postrze-
gać jako przyczyniające się do ważnych zmian. Związki konkubenckie wśród ludzi mło-
dych tworzą się na ogół w młodszym wieku niż związki małżeńskie, i zarówno dziet-
ność w wolnych związkach, jak i odkładanie zawarcia związku małżeńskiego nie 
stanowią już warunków niesprzyjających rodzicielstwu.

Wbrew obserwowanym trendom w zakresie postaw matrymonialnych i decyzji pro-
kreacyjnych, w badaniach sondażowych4 rodzina niezmiennie jest wskazywana jako 
jedna z najważniejszych wartości w życiu. Niekorzystne przemiany współczesnej euro-
pejskiej rodziny świadczą raczej o tym, że ludzie mają coraz większe trudności z reali-
zowaniem życia rodzinnego niż o tym, że rodzina nie jest już im potrzebna.

W tabeli 1 syntetycznie ujęto następstwa zmian w sytuacji rodzinnej, które wpływa-
ją na możliwości rozwoju UE.

3 Według J.Z. Holzera współczynnik dzietności wyraża średnią liczbę dzieci, jaką urodziłaby ko-
bieta w ciągu okresu rozrodczego, przy stałym wzorcu płodności z danego roku kalendarzowego. 
Najkorzystniejszą sytuację określa współczynnik kształtujący się na poziomie 2,1–2,15, tj. gdy w da-
nym roku na jedną kobietę w wieku 15–49 lat przypada średnio dwoje dzieci. W takim przypadku 
mamy do czynienia z prostą zastępowalnością pokoleń, cyt. za J.Z. Holzer, Demografia, Warszawa 
2003, s. 253–254.

4 A. Giza-Poleszczuk, Rodzina a system społeczny – reprodukcja i kooperacja w perspektywie 
interdyscyplinarnej, Warszawa 2005, s. 272–274; M. Marody, A. Giza-Poleszczuk, Przemiany więzi 
społecznych, Warszawa 2004, s. 185.
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Tabela 1.  Pozytywne i negatywne aspekty rozwoju UE wynikające ze zmian w sytuacji rodzinnej

Pozytywne aspekty Negatywne aspekty

– Odkładanie zawarcia związku małżeńskiego i dzietność 
w wolnych związkach nie stanowią przeszkód 
dla rodzicielstwa – paradoksalnie, najwięcej dzieci 
rodzi się w krajach o wyższej liczbie rozwodów 
i wyższym średnim wieku zawierania pierwszego 
małżeństwa

– Możliwa stopniowa zmiana relacji ubóstwo–dzietność 
na zamożność–dzietność

– Wzrost znaczenia indywidualizmu, niezależności i dążeń 
emancypacyjnych jednostki

– Założenie rodziny ustępuje miejsca zdobywaniu 
wykształcenia, dobrze płatnej pracy, własnego 
mieszkania

– Współczesne wyznaczniki jakości dzieci skutkujące 
wypieraniem liczby dzieci przez ich jakość

Źródło:  opracowanie własne.

Migracje

Migracje odgrywają coraz większą rolę we współczesnym świecie. Od połowy lat 
osiemdziesiątych XX wieku to właśnie migracje stanowią najważniejszą część składową 
wzrostu demograficznego. W roku 2005 liczba ludności zamieszkującej UE wzrosła 
o ponad 2 mln, z czego 1,7 mln można przypisać migracjom, a 0,3 mln naturalnemu 
przyrostowi ludności. W latach 2000–2005 najwięcej osób wyemigrowało z Polski5 
i Bułgarii, a w nieco mniejszym stopniu także z Litwy, Rumunii, Łotwy i Słowacji. 
W krajach tych od wielu lat notuje się ujemne saldo migracji. Największy przypływ 
imigrantów odnotowano w Hiszpanii i we Włoszech, a z czasem również w Wielkiej 
Brytanii, Niemczech i Francji. W roku 2005 imigranci stanowili około 13 proc. ogółu 
ludności w Niemczech i w Austrii i po około 10 proc. w Szwecji, Belgii, Wielkiej Bryta-
nii, Irlandii i Francji.

W sytuacji, gdy na rynek pracy wkracza coraz mniej młodych ludzi, a dzieci szczy-
tu demograficznego przechodzą na emeryturę, kraje członkowskie UE zaczynają zasta-
nawiać się nad zaspokojeniem zapotrzebowania rynku pracy w nadchodzących dziesię-
cioleciach przez migrację zarobkową6. Wiele państw „starej” Unii potraktowało taką 
migrację jako zagrożenie; jedynie Wielka Brytania, Irlandia i Szwecja otworzyły swoje 
rynki pracy dla pracowników z nowych państw UE od 1 maja 2004 roku. Wkrótce oka-
zało się, że przyspieszyło to rozwój gospodarczy tych państw i umożliwiło stworzenie 
nowych miejsc pracy. Pozytywne doświadczenia tych krajów zachęciły wiele państw 

5 Do roku 2007 z 1,9 mln osób, które przyjechały do krajów „Piętnastki”, aż około 1,3 mln stano-
wili Polacy.

6 Z punktu widzenia UE kwestie wewnętrznych migracji zarobkowych są rozpatrywane w katego-
riach swobodnego przepływu pracowników, dlatego też w wielu oficjalnych dokumentach Komisji 
Europejskiej mówi się nie o migracjach zarobkowych, ale o „mobilności pracowników”; za: M. Szcze-
pański, Programy integracyjne dla Polaków pracujących na terenie państw Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. Wnioski i rekomendacje dla Polski, Warszawa 2008, s. 2.
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członkowskich do rezygnacji z rozwiązań przejściowych lub prowadzenia bardziej libe-
ralnej polityki wydawania zezwoleń na pracę dla obywateli UE-87.

Według raportu przygotowanego na zlecenie Komisji Europejskiej przez European 
Integration Consortium8, imigracja z ośmiu krajów, które wstąpiły do Unii w 2004 roku, 
przyczyniła się do wzrostu PKB Wspólnoty o 0,2 proc., czyli o niebagatelną sumę 24 mld 
euro. Natomiast jeśli chodzi o kraje, które odnotowały ujemne saldo migracji, ich PKB 
spadł średnio o 0,3–2,0 proc., a bezrobocie zmalało o 0,6 punktu proc. Wnioski końcowe 
autorów raportu są więc takie: wpływ migracji na zjawiska rynku pracy w długim okre-
sie będzie neutralny; w krótkim okresie mogą pojawić się zjawiska negatywne – stopa 
bezrobocia zmniejszy się nieznacznie w krajach, z których pochodzą migranci i zwięk-
szy w tych, do których docierają. Dodatkowo, w długim okresie mieszkańcy krajów UE 
będą odnosić korzyści ze swobodnego przepływu osób polegające na zwiększeniu do-
chodów, zarówno z kapitału, jak i pracy. W przywołanym raporcie postawiono tezę, że 
na migracji zyskują głównie kraje przyjmujące emigrantów9.

Oprócz pozytywnych następstw migracji należy rozpatrzyć także negatywne skut-
ki, które ona ze sobą niesie (przedstawiono je w tabeli 2).

Tabela 2.  Pozytywne i negatywne aspekty rozwoju UE związane z migracjami zarobkowymi

Pozytywne aspekty Negatywne aspekty

– Przyspieszenie rozwoju gospodarczego krajów 
przyjmujących migrantów, wzrost PKB

– Tworzenie nowych miejsc pracy i ogólny wzrost 
zatrudnienia

– Korzyści ekonomiczne dla pracownika (wyższe zarobki) 
i dla pracodawcy (niższe koszty)

– Zwiększenie dochodów z pracy i z kapitału
– Wzrost wpływów ze składek członkowskich w systemach 

ubezpieczeń społecznych

– „Drenaż mózgów” – praca poniżej kwalifikacji
– Postrzeganie imigrantów jako konkurentów na rynku 

pracy, rynku mieszkaniowym, w korzystaniu z różnych 
form opieki społecznej

– Konflikty na tle kulturowym, religijnym i społecznym
– Postawy nacjonalistyczne i ksenofobiczne

Źródło:  opracowanie własne.

7 Tamże; International Migration Outlook: SOPEMI 2009. Podsumowanie w języku polskim, 
Paryż 2009, s. 2.

8 Labour mobility within the EU in the context of enlargement and the functioning of the transitional  
arrangements – final report, Executive Summary (pkt 6), Nuremberg 2009.

9 W polskim piśmiennictwie zagraniczne migracje zarobkowe Polaków analizuje się w różnych 
aspektach i ocenia się je niejednoznacznie. Zob. Migracja pracowników – szansa czy zagrożenie, 
Warszawa 2007; Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski, Warszawa 2007.
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Starzenie się społeczeństwa

Wydłużanie się przeciętnego trwania życia oraz niski poziom dzietności (poniżej 
prostej zastępowalności pokoleń) są przyczynami starzenia się ludności, czyli wzrostu 
udziału osób starszych w populacji. Zgodnie z najnowszą prognozą dotyczącą liczby 
ludności świata w latach 2005–2050 opracowaną przez ONZ, we wszystkich krajach 
europejskich zwiększać się będzie odsetek ludności w wieku 60 lat i więcej. Proces sta-
rzenia się ludności w krajach Europy Środkowo-Wschodniej będzie postępować szybciej 
niż w państwach „starej” Unii.

Należy podkreślić, że wydłużenie czasu trwania życia stanowi niewątpliwie osiąg-
nięcie cywilizacyjne. Jednocześnie stwarza ono poważne problemy ekonomiczne, spo-
łeczne i kulturowe. Zmiany relacji między poszczególnymi grupami wiekowymi według 
kryteriów ekonomicznych (to jest ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym 
i poprodukcyjnym) przekładają się na wielkości współczynników obciążenia demogra-
ficznego10. W roku 2050 szacowana liczba osób w wieku poprodukcyjnym w stosunku do 
liczby osób pracujących będzie dwukrotnie, trzykrotnie wyższa niż w 2000 roku. Najgo-
rzej sytuacja będzie wyglądała w Polsce, gdzie wartość tego współczynnika wyniesie oko-
ło 83 proc., w Hiszpanii – ponad 90 proc., we Włoszech zaś aż 95 proc., co wskazuje na 
niemal zrównanie się liczby osób w wieku produkcyjnym i w wieku emerytalnym11.

Uwarunkowania demograficzne UE powodują, że ze wzrostem wielkości populacji 
w wieku poprodukcyjnym jest związany intensywny proces starzenia się zasobów siły 
roboczej, w tym także populacji pracujących. W wyniku tego rynek pracy w coraz więk-
szym stopniu będzie musiał polegać na starszych pracownikach. Bardzo ważna jest w tej 
sytuacji poprawa umiejętności poszukiwania pracy przez starszych pracowników, w ce-
lu przygotowania rynku pracy do zjawiska starzenia się społeczeństwa. Najwłaściwszą 
odpowiedzią na te wyzwania demograficzne wydaje się być przedłużenie życia zawodo-
wego ludzi. Podejmowane są działania mające zachęcić starsze osoby do odłożenia 
w czasie decyzji o przejściu na emeryturę. Wiąże się to nie tylko z samym faktem wy-
dłużenia się życia, ale również z poprawą stanu zdrowia i sprawności ludzi12. Wydaje się 
więc uzasadnione rozważanie celowości i możliwości wprowadzenia oprócz chronolo-

10 Współczynnik obciążenia demograficznego – liczba osób w wieku nieprodukcyjnym przypada-
jących na 100 osób w wieku produkcyjnym.

11 Dane OECD, http://oberon.sourceoecd.org/vl=5977595/cl=14/nw=1/rpsv/factbook/010201.htm.
12 Zob. Demographic Trends, Socio-Economic Impacts and Policy Implications in the European 

Union – 2007. Monitoring Report prepared by the European Observatory on the Social Situation – 
Demography Network, European Commission, February 2008, s. 13; Sytuacja demograficzna Pol-
ski..., s. 195–197; Europe in figures – Eurostat yearbook 2008, Luxembourg 2008, s. 52; Społeczne 
skutki integracji Polski z Unią Europejską, red. K. Głąbicka, Warszawa 1999, s. 213; J.Z. Holzer, 
Demograficzne uwarunkowania polityki społecznej, w: Polityka społeczna, red. A. Kurzynowski, 
Warszawa 2003, s. 21–35.
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gicznej (wyznaczonej wiekiem), i do tego obowiązkowej granicy wieku przechodzenia 
na emeryturę, także granicy funkcjonalnej (uzgodnionej między pracownikiem a praco-
dawcą, wyznaczonej zaś przez przydatność w pracy) opartej na swobodnej decyzji przy-
szłego emeryta.

Następstwa starzenia się społeczeństwa rzutujące na dalszy rozwój UE zostały ujęte 
w tabeli 3.

Tabela 3.  Pozytywne i negatywne aspekty rozwoju UE związane ze starzeniem się społeczeństwa

Pozytywne aspekty Negatywne aspekty

– Osoby starsze jako specyficzny rynek konsumentów – 
potrzeba stworzenia nowego rynku dóbr i usług 
dla ludzi starszych, stwarzająca nowe możliwości 
rozwoju gospodarki

– Osoby starsze jako spory zasób siły roboczej – podjęcie 
działań nakierowanych na aktywizację zawodową osób 
starszych wpłynie pozytywnie na gospodarkę 
oraz na ich integrację społeczną 

– Zwiększanie się nierównowagi na rynku pracy, 
a w konsekwencji mniejsza efektywność wykorzystania 
zasobów pracy

– Wzrost wydatków społecznych oznaczający głównie 
wzrost wydatków na emerytury i opiekę zdrowotną

– Kierowanie polityki społecznej do najstarszych seniorów, 
w celu kompensaty malejących szans, zamiast tworzenia 
warunków do realizacji nowych 

Źródło:  opracowanie własne.

Zakończenie

Wskazane w niniejszym opracowaniu dominujące trendy procesów demograficz-
nych (to jest malejąca dzietność i nuklearyzacja rodziny, migracje zarobkowe na dużą 
skalę oraz starzenie się społeczeństwa) rodzą określone następstwa gospodarcze, spo-
łeczne i kulturowe. Procesy te muszą znajdować więc odzwierciedlenie w polityce spo-
łecznej, a w szczególności w prowadzonej przez poszczególne państwa członkowskie 
polityce ludnościowej i rodzinnej.

Podejmowane działania powinny mieć na celu racjonalizowanie procesów dotyczą-
cych rozwoju ludności, co pozwoli zachować równowagę między liczbą i strukturą lud-
ności a możliwościami i potrzebami społeczno-gospodarczymi państwa. Zmiany spo-
łeczne i ekonomiczne spowodowane procesem starzenia się społeczeństw wpływają 
między innymi na wielkość i kierunki wydatkowania finansów publicznych czy konku-
rencyjność krajowych gospodarek. Wszystko to powoduje, że państwa analizują sytua-
cję ludnościową, by móc oddziaływać na społeczeństwa, w celu łagodzenia skutków 
negatywnych trendów i zapobiegać ich występowaniu w przyszłości.

Korzystne jest, aby poszczególne państwa uwzględniły w swoich działaniach euro-
pejskie standardy, tendencje i praktyki w tym obszarze. Często bowiem, pomimo od-
miennych uwarunkowań społecznych, ekonomicznych, prawnoorganizacyjnych czy in-
frastrukturalnych w poszczególnych krajach, mogą one stanowić istotne wyznaczniki 
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zmian realizowanych w poszczególnych państwach oraz wskazywać przydatne, sku-
teczne i efektywne rozwiązania.

Literatura

Demographic Trends, Socio-Economic Impacts and Policy Implications in the European Union 
– 2007. Monitoring Report prepared by the European Observatory on the Social Situation 
– Demography Network, European Commission, February 2008.

Europe in figures – Eurostat yearbook 2008, European Communities, Luxembourg 2008.
Giza-Poleszczuk A., Rodzina a system społeczny – reprodukcja i kooperacja w perspektywie 

interdyscyplinarnej, Wydawnictwo UW, Warszawa 2005.
Holzer J.Z., Demografia, PWE, Warszawa 2003.
International Migration Outlook: SOPEMI 2009. Podsumowanie w języku polskim, OECD, 

Paryż  2009.
Labour mobility within the EU in the context of enlargement and the functioning of the transitional  

arrangements – final report, European Integration Consortium, Nuremberg 2009.
Marody M., Giza-Poleszczuk A., Przemiany więzi społecznych, Scholar, Warszawa 2004.
Migracja pracowników – szansa czy zagrożenie, KPMG, Warszawa 2007.
Okólski M., Demografia społeczna – podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym 

zarysie, Scholar, Warszawa 2004.
Polityka społeczna – materiały do studiowania, red. A. Rajkiewicz, J. Supińska, M. Księżopol-

ski, Śląsk, Katowice 1998.
Polityka społeczna, red. A. Kurzynowski, SGH – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2003.
Społeczne skutki integracji Polski z Unią Europejską, red. K. Głąbicka, WSP TWP, Warszawa 

1999.
Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2006–2007, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 

2007.
Szczepański M., Programy integracyjne dla Polaków pracujących na terenie państw Europej-

skiego Obszaru Gospodarczego. Wnioski i rekomendacje dla Polski, „Analizy, Raporty 
Ekspertyzy” nr 4, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2008.

Turnowiecki W., Polityka społeczna, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Gdańsk 2004.
Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski, Ministerstwo Gospodarki, Departament 

Analiz i Prognoz, Warszawa 2007.

The European Union development determinants arising from population and family situation 

The demographic situation, the continuity and the growth rate of the population are correlated with the economic 
growth and the social development.

The article concentrates on main demographic conditions, which have influence on development of the European 
Union. In this paper the emphasis is put on the following factors: a decreasing fertility rate and a new model of the 
family; a migration and a labour mobility; an ageing population.

The demographic changes mentioned above have economic, social and cultural consequences. These demo-
graphic changes should be the cause of changes of social policy, especially in the demographic policy and the family 
policy in the European countries.

Translated by Karolina Fijołek and Ireneusz Jaźwiński
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Wprowadzenie 

Trudno nie mówić o kryzysie, albo inaczej – o złej sytuacji w gospodarce polskiej, 
gdy daje się zaobserwować i odczuć mniejszy popyt na towary i usługi oraz coraz gorsze 
nastroje wśród społeczeństwa. Kryzys rozpoczyna się wtedy, gdy daje się zauważyć 
dość częste zjawisko zastępowalności dóbr podstawowych ich tańszymi zamiennikami. 
Swój triumf przeżywają dobra Giffena, których cena jest relatywnie niższa od innych 
substytutów lub gdy dane dobro nie ma bliskich substytutów (na przykład chleb), stąd 
popyt na nie rośnie. Z mikroekonomicznego punktu widzenia paradoks Giffena jest jed-
nym z dwóch (obok paradoksu Veblena) przypadków zaprzeczających działaniu krzywej 
popytu, według której wzrost ceny danego dobra powoduje spadek popytu na to dobro1. 
Dobra Giffena, a także inne dobra podrzędne, na które rośnie popyt pod wpływem spad-
ku dochodów społeczeństwa, są obecnie dobrami pożądanymi przez część tych nabyw-
ców, którzy w wyniku pogarszającej się sytuacji na rynkach światowych, powiązanych 
pośrednio bądź bezpośrednio z rynkiem polskim, musieli ograniczyć swoje wydatki 
konsumpcyjne, nie wspominając już o oszczędnościach czy inwestycjach. Faktem jest, 
że konsumenci zaciągają mniej kredytów, ograniczają poważne wydatki, jak zakup sa-
mochodu czy mieszkania, oraz zaczynają oszczędzać na podstawowych, relatywnie nie-

*  Doktor Agnieszka Kiernożycka-Sobejko jest zatrudniona na Wydziale Doradztwa Finansowego 
Zarządzania w Berlinie (Katedra Ekonomii) w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu. E-mail: akier-
nozycka@zpsb.szczecin.pl.

1 W.F. Samuelson, S.G. Marks, Ekonomia menedżerska, Warszawa 2009, s. 100–101. 
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drogich towarach. Konsumpcja, która miała być siłą napędową gospodarki, okazała się 
zgubna. Zbyt rozbujała konsumpcja amerykańskich gospodarstw domowych doprowa-
dziła do zapaści na rynkach światowych – zdecydowanego ograniczenia wzrostu gospo-
darczego, a także problemów finansowych wielu gospodarek. Przyczyną obecnej sytua-
cji gospodarczej nie jest jednak jedynie ten nadmiar konsumpcji, lecz również 
globalizacja, o czym niechętnie się mówi. 

Gospodarki krajów, dążąc do rozwoju, współpracy, większej swobody przepływu 
dóbr i usług oraz siły roboczej, zacieśniały ze sobą kontakty, zawierały i podpisywały 
umowy na wymianę dóbr, usług oraz przepływ wiedzy naukowo-technicznej. Powodo-
wało to, że stawały się one od siebie zależne, jak łańcuch zależności i powiązań w ukła-
dzie scalonym, stąd gdy jedno z ogniw stało się słabe, zaczęła tracić całość. To wszystko, 
co zostało zbudowane na zaufaniu oraz silnej podstawie ekonomiczno-społecznej, prze-
stało funkcjonować, ponieważ instytucje finansowe zostały sparaliżowane przez nie-
uczciwych klientów, którzy wyłudzali zbyt dużą ilość środków finansowych na swoje 
potrzeby. Obecna, należy stwierdzić – dość trudna – sytuacja gospodarcza jest pierwszą, 
której skala ma zasięg globalny. Dotknęła wszystkie te kanały, którymi przez ostatnich 
dwadzieścia lat krążył globalny kapitał. 

Warto przypomnieć, iż każda z epok charakteryzowała się wzmożonym popytem na 
określone dobra. I tak, przykładowo w XVII wieku w Holandii tym dobrem były cebul-
ki tulipanów, w XIX-wiecznej Anglii ludzie kupowali bez opamiętania udziały w spół-
kach kolejowych, z kolei w obecnym stuleciu, w Ameryce (tam się to bowiem zaczęło) 
największym powodzeniem cieszyły się nieruchomości. Odpowiedzią na to było udzie-
lanie przez amerykańskie banki kredytów hipotecznych na łagodniejszych niż dotąd 
zasadach. Zwiększano przyznawane kwoty kredytów, żądając jednocześnie niższych 
zabezpieczeń. 

Każdy kraj ma swój sposób na wychodzenie z kryzysu. Rządy jednych zasilają ry-
nek dotacjami, inni z kolei są bardziej restrykcyjni i w obawie o późniejsze długi stosują 
zasadę „zaciskania pasa”. Przykładowo, rząd Stanów Zjednoczonych zdecydował się na 
wsparcie gospodarki pakietem stymulacyjnym, przez co nie można go oskarżyć o bier-
ność w obliczu kryzysu. Przyjęty na początku plan sięgał około 800 mld dol.2 Zakładano 
w nim, że pieniądze będą przeznaczone na bezpośrednie dofinansowanie banków lub na 
skomplikowane operacje, w których zostaną wykorzystane instrumenty inżynierii fi-
nansowej. Inaczej sytuacja pomocy i protekcjonizmu państwowego wyglądała na konty-
nencie europejskim. Kraje Unii Europejskiej ostrożniej podeszły do kwestii „wpompo-
wania” w gospodarkę miliardów dolarów, nad czym czuwała Komisja Europejska. Świat 
podzielił się w obliczu kryzysu. Jedni szansę na powrót do „normalnego” zrównoważo-

2 W.M. Orłowski, Rządzie rządź, „Polityka” 2009, nr 32, s. 32–33.
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nego rozwoju widzą w zalewaniu rynku środkami pieniężnymi, nie patrząc na dług, 
który może się powiększyć, i lata potrzebne na jego zmniejszenie. Inne, z kolei, uznają, 
że trzeba prowadzić politykę „zaciskania pasa”. Należy jednak stwierdzić, że bez wzglę-
du na to, jaką państwa przyjmują politykę, każda ich decyzja wpływa na wzajemnie 
powiązania gospodarczo-finansowe w zglobalizowanym świecie. Które z państw szyb-
ciej wyjdą z kryzysu, zmniejszając deficyt budżetowy, bezrobocie oraz zwiększając po-
pyt społeczeństwa na dobra wyższego rzędu (Veblena), co będzie pochodną dobrej sytua-
cji materialnej gospodarstw domowych3? Które mają rację? Dylemat ten trwa już od lat 
trzydziestych XX wieku, podzielił on ekonomistów na zwolenników ekonomii neokla-
sycznej i nowej szkoły ekonomii zapoczątkowanej przez Johana Maynarda Keynesa4. 

Kryzys czyli starcie dwóch szkół – neoklasycznej z keynesistowską

W obliczu sytuacji, w której zostały skonfrontowane gospodarki świata, okazuje się, 
że wszystkie cztery rynki – dóbr i usług, kapitału, pieniądza oraz pracy, zostały pozba-
wione stabilnego podłoża i uległy rozbiciu. Zachwianie równowagi na choćby jednym 
z nich wpływa na sytuację oraz decyzje innych uczestników globalnej wymiany, która 
ma charakter permanentny. Problematyka ta stała się tematem rozważań kolejnych po-
koleń ekonomistów szkoły neoklasycznej oraz – głównego jej oponenta – J.M. Keynesa 
i jego szkoły keynesistowskiej. 

Szkoła neoklasyczna to jedna z trzech szkół metodologicznych, które powstały 
w ramach kierunku subiektywistycznego. Narodził się w latach siedemdziesiątych XIX 
wieku. Jej twórcą był William Stanley Jevons, a najwybitniejszym przedstawicielem 
Alfred Marshall5. Do przedstawicieli tego kierunku zalicza się ekonomistów, których 
koncepcje były zbliżone do teorii Marshalla, przede wszystkim Arthura Cecila Pigou6, 
Edwina Cannana i Henry’ego Claya. Zasadniczym przedmiotem zainteresowań tej szko-
ły była teoria ceny, która wyjaśniała mechanizm równoważenia popytu i podaży na po-
szczególnych rynkach – równowaga cząstkowa, jako proces zrównywania się użytecz-
ności krańcowej, wyznaczającej krzywą popytu i kosztu krańcowego, decydującego 
o kształcie krzywej podaży. Ujęcie neoklasyczne opiera się na założeniu funkcjonowa-

3 Mikroekonomia, red. D. Kopycińska, Szczecin 2003, s. 45.
4 W.M. Orłowski, Rządzie rządź..., s. 32–33.
5 Alfred Marshall (1842–1924), ekonomista i filozof angielski. Dokonując syntezy teorii popytu 

i podaży, wyjaśnił współzależności między popytem a podażą oraz działanie mechanizmu rynkowe-
go. Rozwinął teorię podziału dochodu narodowego i teorię pieniądza, stając się twórcą dochodowej 
teorii pieniądza.

6 Arthur Cecil Pigou (1887–1959) był wiernym uczniem i następcą Marshalla. W historii myśli 
ekonomicznej zapisał się przede wszystkim jako pionier ekonomiki dobrobytu i obrońca neoklasycz-
nej ekonomii, atakowanej przez Keynesa. Zob. G.B. Spychalski, Zarys historii myśli ekonomicznej, 
Warszawa–Łódź 1999, s. 270–272.
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nia doskonałego rynku pracy, na którym zarówno pracodawcy, jak i pracownicy dążą do 
maksymalizacji swych korzyści, przy czym jedni i drudzy mają dostęp do pełnej infor-
macji o rynku pracy – miejscach pracy, płacach, innych warunkach pracy7. Odmienne 
stanowisko w kwestii działania mechanizmu kształtującego sytuację na rynku pracy 
zajmuje szkoła keynesistowska. 

Wielki kryzys gospodarczy lat 1929–1933 oraz związany z nim raptowny wzrost 
bezrobocia zweryfikowały wcześniejszą teorię neoklasyczną. Jak się okazało, rzeczywi-
stość gospodarcza znacznie odbiegała od wizji gospodarki, która wyłaniała się z teorii 
neoklasycznej. Gigantycznie wzrosło bezrobocie, spadła produkcja, a rynek wydawał 
się trwale niezdolny do zakupienia wszystkich wyprodukowanych towarów. Wtedy po-
jawił się J.M. Keynes ze swoją teorią. Działający w Cambridge Keynes8, wykorzystując 
sytuację wielkiego kryzysu, rozwinął w latach trzydziestych XX wieku teorię zasadni-
czo odmienną od neoklasycznej. Zanegował on przekonania neoklasyków o skutecznym 
działaniu samoczynnych mechanizmów rynkowych, powodujących, że rynek pracy od-
znacza się tendencją do zachowania równowagi9. Stwierdził, że swobodnie działające 
mechanizmy rynkowe nie zmierzają samoczynnie do osiągnięcia na rynku pracy stanu 
równowagi, lecz prędzej czy później prowadzą do bezrobocia. W nowej teorii założono, 
że popyt na pracę utrzymuje się na niższym poziomie aniżeli jej podaż10, a to, z kolei, 
powoduje, że wykorzystanie czynników produkcji zależy tylko od popytu11. Trudności 
w sprzedaży wytworzonych towarów wynikają z ograniczonego popytu na towary 
i usługi przejawianego przez potencjalnych nabywców, przy danych dochodach real-
nych. To prowadzi do ograniczenia produkcji, na którą nie ma wystarczającego zbytu, 
spadku popytu danego przedsiębiorstwa na pracę – będącego popytem pochodnym, 
związanym bezpośrednio z popytem na dobra i usługi, które wytwarza przedsiębior-
stwo. Tym samym, jeśli nie będzie popytu na dane dobro, przedsiębiorstwo nie zgłosi 
zapotrzebowania na pracowników, nawet wtedy, kiedy będą oni oferowali swoje usługi 
po niskiej cenie, będą mieli wysokie kwalifikacje i będą dyspozycyjni. Zdaniem 

7 J. Unolt, Ekonomiczne problemy rynku pracy, Katowice 1999, s. 45.
8 John Maynard Keynes (1883–1946) angielski ekonomista, którego poglądy wywierały duży 

wpływ na myśl ekonomiczną w latach 30.–60. XX w. Jego głównym dziełem jest Ogólna teoria za-
trudnienia, procentu i pieniądza opublikowana w 1936 r. (wydanie polskie 1956).

9 K. Głąbicka, M. Grewiński, Europejska polityka regionalna, Warszawa 2003, s. 22.
10 K. Stackelberg, U. Hahne, Teorie rozwoju regionalnego, w: Rozwój ekonomiczny regionów. Ry-

nek pracy. Procesy migracyjne, red. S. Golinowska, Raport IPiSS z. 16, Warszawa 1998, s. 59.
11 Zasadą każdej firmy (również gospodarstwa domowego) jest maksymalizacja zysku – zasada 

racjonalnego gospodarowania, przy wykorzystaniu dostępnych środków produkcji innych czynni-
ków produkcji. Z danego zasobu kapitału, ziemi i pracy dąży się do uzyskania maksimum zysku. 
Teoria J.M. Keynsa mówiła o tym, że całkowite wykorzystanie czynników produkcji zależy od popy-
tu. Więcej na ten temat zob. m.in. L. Próchnicki, Makroekonomia, Szczecin 2002 oraz W. Grzywacz, 
Ekonomiści i systemy ekonomiczne, Szczecin 2005, s. 208–211. Zob. także T. Obrębski, Funkcje siły 
roboczej w rozwoju społeczno-gospodarczym, w: Wpływ czynnika ludzkiego na wzrost gospodarczy, 
Łódź 1975.
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J.M. Keynesa, poziom produkcji i zatrudnienie wynikają z efektywnego popytu, pod-
czas gdy w ekonomii klasycznej to osiągnięty poziom produkcji i dostosowane do niego 
płace decydowały o całkowitym popycie12. O łącznej wielkości produkcji i zatrudnienia 
decyduje skłonność do konsumpcji oraz stopa inwestycji, ponieważ to, co nie zostanie 
skonsumowane, zostanie odłożone w postaci oszczędności, a firmy zgłoszą się do ban-
ków po te środki, aby otrzymać je w formie pożyczki na inwestycje. Obniżanie płac 
i wzrost stóp procentowych powodują – w rozumieniu Keynesa – spadek popytu i jedno-
cześnie wzrost środków na kolejne inwestycje. Inwestowanie przy spadku popytu staje 
się jednak zbyt ryzykowne i dlatego środki na inwestycje ściągnięte z rynku zamiast być 
wykorzystane na tworzenie nowych miejsc pracy i – co za tym idzie – powiększanie 
całkowitego popytu, pozostają niewykorzystane w bankach. Popyt więc cały czas spada, 
nie powstają nowe inwestycje, kolejne przedsiębiorstwa bankrutują i pogłębia się kry-
zys. J.M. Keynes odrzucił tym samym pogląd Jeana-Baptiste’a Saya, który głosił, że 
produkcja sama stwarza dla siebie rynki zbytu13. Przyczyną bezrobocia w gospodarce 
jest zarówno płaca, jak i inne czynniki, które mają ogromny wpływ na równowagę sy-
stemu. Mówiąc tylko i wyłącznie o płacy, będzie to ujęcie zbyt jednostronne. Poza płacą 
na powstanie nierównowagi wpływa wiele innych czynników ekonomicznych i poza-
ekonomicznych, które determinują zarówno popyt na pracę, jak i podaż. 

Zdaniem J.M. Keynesa, aby wyjść z błędnego koła należy w czasie kryzysu pobu-
dzać popyt, podejmując działania odwrotne do tych głoszonych przez teorię klasyczną. 
Wymusza to aktywną interwencję państwa prowadzoną za pomocą zespołu instrumentów 
fiskalnych, czyli rząd powinien użyć swoje wydatki i przychody do osiągnięcia celów 
gospodarczych14. Mogą to być następujące działania:

– przyznanie ulg podatkowych,
– zwiększenie wydatków na realizację inwestycji użytecznych, na przykład w ra-

mach infrastruktury,
przy czym wydatki państwa nie powinny powiększać zdolności wytwórczych, lecz wy-
woływać efekty popytowe, a zasadniczym źródłem inwestycyjnych wydatków państwo-

12 W klasycznej ekonomii przyjmowano, że mechanizm popytu i podaży automatycznie reguluje 
całkowity popyt. Samoregulacja poziomu płac i cen miała gwarantować stałą równowagę między 
pełnym zatrudnieniem a całkowitym popytem. Nadmiar produkcji miał być zachowywany na przy-
szłość lub spożytkowany na nowe inwestycje. System stóp procentowych w tym modelu funkcjono-
wał jako „koszt pieniądza” regulujący automatycznie optymalne proporcje między bieżącym spoży-
ciem a tendencją do oszczędzania i inwestowania. Chwilowa nierównowaga na rynku pracy wynika 
w tej teorii tylko z istnienia zbyt dużej liczby chybionych inwestycji. Dają one zatrudnienie i generu-
ją popyt, jednak same nie generują właściwej podaży. Stąd na rynku pojawia się nadmiar pieniędzy 
wywołujący sztuczny popyt. Aby ten nadmiar zlikwidować, trzeba w czasach kryzysu obcinać płace, 
zamykać nierentowne firmy (będące efektem chybionych inwestycji) i podrażać koszty inwestycji 
przez wzrost bankowych stóp procentowych, aż do ponownego uzyskania równowagi.

13 E. Kwiatkowski, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Warszawa 2002, s. 111.
14 Elementarne zagadnienia ekonomii, red. R. Milewski, Warszawa 2003, s. 41.
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wych powinien być deficyt budżetowy (dług publiczny) i pieniężny. Państwo powinno 
udzielać tanich kredytów, których stosowanie pobudza popyt na produkowane towary.

Należy zatem obniżać stopy procentowe, obniżając tym samym koszty inwestycji, 
stosować ulgi inwestycyjne w systemie podatkowym, ratować upadające przedsiębior-
stwa, a nawet „pompować” pieniądze w rynek za pomocą bezpośrednich inwestycji pań-
stwa, czyli podejmować na szeroką skalę rozmaite działania interwencjonistyczne. 
J.M. Keynes był zwolennikiem tego, aby państwo było zaangażowane w zwalczanie 
bezrobocia. Zgadzał się, że teoretycznie pieniądze inwestowane w gospodarkę przez 
państwo nie zwiększają ogólnej ilości dostępnego kapitału na inwestycje, pochodzą bo-
wiem tylko z podatków lub długów uszczuplających wolny kapitał inwestycyjny w rę-
kach prywatnych, to zachodzi tu jednak zjawisko tak zwanego keynesowskiego rozmno-
żenia15. Ekonomia keynesowska pokazuje zawodność mechanizmów rynkowych 
i potrzebę interwencji ze strony państwa w postaci zachęcania przedsiębiorców do po-
dejmowania inwestycji i uzupełniania inwestycji prywatnych inwestycjami publiczny-
mi. Wydatki rządowe mogą zwiększyć zatrudnienie (na przykład roboty publiczne).

Podsumowanie

W obliczu wielkiego kryzysu ekonomicznego lat trzydziestych ten brytyjski ekono-
mista – J.M. Keynes, opracował koncepcję tak zwanego interwencjonizmu państwowe-
go. Jego zdaniem wyjście z kryzysu jest możliwe, jeśli się kreuje globalny popyt, który 
wzmożony spowoduje wzrost produkcji, pociągając za sobą rozwój inwestycji, co osta-
tecznie przełoży się na spadek bezrobocia, nakręcając w ten sposób koniunkturę. 
J.M. Keynes uznawał, że środki z budżetu mogą „nakręcić” koniunkturę. Wierzył, że 
jeśli nastąpi wzrost inwestycji oraz produkcji, przełoży się to na spadek bezrobocia. 
Wówczas społeczeństwo będzie miało przychody, które, z kolei, przeznaczy na zakup 
dóbr i usług, powodując pobudzenie gospodarki do kolejnej produkcji. Wierzył, że z cza-
sem gospodarka się ureguluje i powróci na ścieżkę wzrostu. Czy te mechanizmy zadzia-
łają dzisiaj? Czy uda się wyjść z kryzysu, stosując zasady polityki J.M. Keynesa? Mówi 
się, że obecnie, żeby wyjść z kryzysu, nie wystarczy poczekać na ożywienie gospodar-
cze. Trzeba będzie nie tylko oczyścić, ale i zreorganizować banki, zreanimować i zrów-
noważyć globalny handel, przywrócić i uregulować obieg globalnego kapitału, stworzyć 

15 Jeśli ludzie nie wydają pieniędzy na bieżąco, to część z nich zostaje odłożona w postaci oszczęd-
ności. Pieniądz zainwestowany generuje w przyszłości wielokrotnie więcej pieniędzy na spożycie, 
które z kolei pobudzają następne inwestycje i cała gospodarka nabiera rozpędu. Mnożnik J.M. Key-
nesa ma właściwości dochodotwórcze i mówi jednocześnie, z jaką siłą gospodarka zareaguje wzro-
stem dochodu (tym samym produkcji) na dodatkowy zastrzyk pieniądza. Istnienie „kenesowskiego 
rozmnażacza” było najczęściej krytykowanym i najbardziej „podejrzanym” elementem tej teorii, 
szczególnie w oczach monetarystów.
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nowe gałęzie gospodarki. Sposobem na poprawę koniunktury może się stać również 
utworzenie miejsc pracy, dzięki inwestycjom w infrastrukturę, usługi publiczne i zielo-
ne technologie (farmy wiatrowe, panele słoneczne i energooszczędne samochody). Do-
datkowo należałoby ściągnąć z rynków nadmiar kapitału i oddłużyć państwa, nie dopro-
wadzając jednak innych do bankructwa. Niektóre rządy decydują się na obniżenie 
podatków, na przykład VAT na niektóre towary, składek ubezpieczeniowych, jeszcze 
inni wydają więcej ze swych budżetów na infrastrukturę. Przewiduje się, że w kolejnych 
latach konieczne będzie zastosowanie podwyższonych odpisów amortyzacyjnych dla 
przedsiębiorstw, co przyczyniłoby się do poprawy ich płynności finansowej. Kto miał 
najlepszy sposób wyjścia z kryzysu, okaże się dopiero po jakimś czasie, jak już gospo-
darki krajów objętych kryzysem zaczną powoli odbudowywać swoje potęgi. Zapropono-
wane zabiegi, mające na celu wyjście z kryzysu oraz podniesienie konkurencyjności, 
zależą w znacznej mierze od eksportu. Zapaść gospodarcza w Polsce została wywołana 
spadkiem eksportu, można więc stwierdzić, że jego źródła tkwią za granicą. W takiej 
sytuacji trudno uruchomić jakiś pakiet stymulacyjny, który zrekompensowałby firmom 
efekt sytuacji gospodarczej. Stąd należy być bacznym obserwatorem i korzystać z takich 
działań stymulacyjnych, które podejmują nasi partnerzy handlowi. Polskiemu przemy-
słowi w walce z recesją bardzo pomogły – wprowadzone przez rząd niemiecki – dopłaty 
do złomowania aut. Nierealne jest stosowanie przez polski rząd pakietów stymulacyj-
nych na miarę tych ze Stanów Zjednoczonych, z uwagi na słaby stan polskich finansów 
publicznych oraz stałą obawę o stabilność polskiej waluty16. Jednocześnie może się oka-
zać, że czas kryzysu będzie najlepszym momentem na podjęcie odkładanej restruktury-
zacji firm. Jedno jest pewne, Europa będzie musiała przemyśleć raz jeszcze, na czym 
powinna polegać jej wspólna polityka gospodarcza. 
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Is Keynes good for crisis?

The current situation in the global economy is not very optimistic. The collapse of financial markets has been 
leading the economy of many countries into recession. Views on the fight against economic decline divided economies 
of different countries. Some save themselves by flooding the market with large sums of money and increasing the 
budget deficit, while the other countries watch not to increase the deficit. Who has the right? We can hear again the 
discussions that took place in the 30’s of the previous century – between neoclassical school and the school repre-
sented by JM Keynes. According to the popular view, it is the application of methods proposed by Keynes – the great 
public works, military expenditure, escaped in the 30’s global economy from the collapse. Is this time will be the same? 
Or should we wait believing that everything will arrange the “invisible hand of the market”? Which effect will we obtain 
by applying the principles of one of the school we will be able to watch after the end of the battles fought out with the 
prevailing economic recession.

Translated by Agnieszka Kiernożycka-Sobejko
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Wprowadzenie

Polska aktywnie uczestniczy we wszystkich zmianach, jakie dokonują się w gospo-
darce światowej, w ramach procesu globalizacji. Największe z niej korzyści odnoszą ci, 
którzy dysponują najbardziej mobilnymi czynnikami. Niestety, gospodarka rolna oparta 
jest na niemobilnym czynniku, jakim jest ziemia1. W realiach polskiej rzeczywistości 
drugim niemobilnym czynnikiem są tak zwane zasoby ludzkie, które nie wykazują 
zdolności do przemieszczania się w poszukiwaniu pracy. Zmiany wynikające z proce-
sów globalizacji nie omijają polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Wraz ze 
wzrostem znaczenia procesów globalizacji zmienia się rola rolnictwa w gospodarce: 
zmniejsza się jego udział w tworzeniu produktu krajowego brutto, zatrudnienie, zmienia 
się struktura produkcji i udział produktów w światowym rynku rolnym. Nastawienie 
rolnictwa na komercjalizację i ukierunkowanie tylko na zysk powoduje zachwianie na-
turalnej równowagi między następującymi relacjami: rolnictwo, środowisko, żywność 
i zdrowie (rysunek 1).

*  Doktor Jolanta Kondratowicz-Pozorska jest zatrudniona na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki 
Usług (Katedra Ekonomii) Uniwersytetu Szczecińskiego. E-mail: jolanta.pozorska@wzieu.pl.

1 R. Sobiecki, Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa, Warszawa 2007, s. 8.
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Rys. 1.  Relacje między środowiskiem, rolnictwem, żywnością a zdrowiem

Rolnictwo

rodowisko

ywno

Zdrowie

Źródło:  opracowanie własne. 

Jeżeli globalizacja rolnictwa w aspekcie mikroekonomicznym prowadzić będzie 
do2

– transferu zasobów od rolnika do przemysłu (korporacji transnarodowych),
– zmiany wykorzystania ziem z produkcji podstawowych towarów żywnościowych 

na towary luksusowe i nieżywnościowe (na przykład krewetki i kwiaty na eks-
port),

– usunięcia subsydiów produkcji rolniczej, a przez to obniżenia konsumpcji krajo-
wej i wzrostu eksportu,

to wydaje się, że źródłem rozwiązania problemów polskiej wsi może być rozwój produk-
cji ekologicznych produktów rolnych. Polska – w wyniku wejścia do Unii Europejskiej 
w 2004 roku – otrzymała wsparcie finansowe na realizację założeń wspólnej polityki 
rolnej, w której główny nacisk kładzie się właśnie na harmonię w stosunkach społeczeń-
stwo, gospodarka rolna a środowisko. Jednakże w procesie globalizacji dąży się do za-
niechania sztucznego wspierania rolnictwa i wolnej konkurencji. Czy rolnicy są na to 
przygotowani? 

Celem opracowania jest przedstawienie argumentów, które przemawiają za i prze-
ciw rozwojowi rolnictwa ekologicznego w Polsce, w aspekcie postępujących procesów 
globalizacji.

Polskie rolnictwo ekologiczne na tle rolnictwa ekologicznego Unii Europejskiej 
i świata 

Gospodarstwo ekologiczne – jak żadne inne – doskonale wpisuje się w zakres kom-
ponentów, jakie zostały wyznaczone w ramach europejskiego modelu rolnictwa. Gospo-

2 R. Sobiecki, Globalizacja ekonomiczna a zmiana uwarunkowań produkcji rolniczej, Zeszyty 
Naukowe SERiA, Lublin 2008.
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darstwa takie stoją jednak przed trudnym problemem godzenia praw i zasad ekonomii 
z poszanowaniem praw przyrody, oczekiwań społeczeństwa z oczekiwaniami producen-
tów, dążenia do zaspokojenia potrzeb współczesnych z interesami przyszłych pokoleń. 

W zakresie terminologii prawnej stosowanej do rolnictwa ekologicznego polskie 
prawodawstwo wzoruje się na prawodawstwie unijnym3. Rolnictwo ekologiczne objęte 
europejską regulacją charakteryzuje się:

– drastycznym ograniczeniem środków chemii rolnej i spożywczej oraz przestrze-
ganiem wykazu środków dozwolonych;

– wymogiem kontroli producentów i dostawców przez zatwierdzone jednostki kon-
trolne;

– warunkiem znakowania produktów spożywczych jako ekologicznych.
Na początku XXI wieku rolnictwo ekologiczne obejmowało 32,2 mln ha, czyli zaj-

mowało 0,81 proc. powierzchni wszystkich gruntów rolnych na świecie. Liczba ekolo-
gicznych producentów i operatorów4 wynosiła 1 218 431. Wartość światowej produkcji 
ekologicznej szacowana jest na około 46 mln dol. i stale wzrasta. Liderami pod wzglę-
dem powierzchni gospodarstw ekologicznych są: Australia, Argentyna, Brazylia, Stany 
Zjednoczone i Chiny oraz Włochy, Indie, Hiszpania, Urugwaj, Niemcy, Wielka Bryta-
nia, Francja oraz Kanada. 

Polska pod względem powierzchni upraw ekologicznych plasuje się na 18 miejscu 
w świecie, wyprzedzając Grecję i Ukrainę. W prognozach zakładano, że na koniec 2008 
roku powierzchnia tych upraw będzie wynosić 300 tys. ha5. W rzeczywistości wyniosła 
460 tys. ha, to jest tyle, ile ministerstwo szacowało na koniec 2011 roku. Faktyczna licz-
ba producentów ekologicznych na koniec 2008 roku wynosiła 15 206 (w tym 236 prze-
twórni ekologicznych) i była wyższa niż prognozowano o ponad 3 tys. podmiotów. 
W Polsce prawie 1 proc. wszystkich rolników stanowią rolnicy prowadzący gospodar-
stwa ekologiczne, które zajmują 1,85 proc. ogółu użytków rolnych. Korzystnym zjawi-
skiem jest także powiększanie się średniego areału polskiego gospodarstwa ekologicz-
nego. Na początku 2000 roku średnia wielkość gospodarstwa wynosiła 21,7 ha, a w 2005 
roku – już 27,8 ha. 

W Europie, w 2007 roku łączny areał gruntów ekologicznych wynosił 7 735 568 ha, 
a liczba gospodarstw ekologicznych – 213 030. Średnia powierzchnia gospodarstwa eko-
logicznego ulega ciągłemu wzrostowi. W roku 2000 wynosiła około 27 ha, w 2005 – już 

3 Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym, DzU 2009, nr 116. Wcześniejsze 
rozporządzenie Rady EWG 2092/91 (24 czerwca 1991 r.) w sprawie produkcji ekologicznych produk-
tów rolnych oraz znakowania produkcji rolnej i środków spożywczych zastąpiono rozporządzeniem 
Rady nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produk-
tów ekologicznych (DzU L 2007, nr 189).

4 Stan na koniec 2007 r.
5 Plan działań dla żywności ekologicznej rolnictwa w Polsce na lata 2007–2013, Warszawa 2007.
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38,7 ha. Do pierwszej dziesiątki państw o największej powierzchni gruntów przeznaczo-
nych pod produkcję ekologiczną należały: Włochy – 1 150 253 ha, Hiszpania – 988 323 ha, 
Niemcy – 865 336 ha, Wielka Brytania – 660 200 ha, Francja – 557 133 ha, Austria – 
372 026,3 ha, Republika Czeska – 312 890 ha, Polska – 285 878 ha, Grecja – 278 397 ha 
oraz Ukraina – 249 872 ha. 

Uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa ekologicznego 
na tle światowego procesu globalizacji

Globalizacja wiąże się z otwarciem rolnictwa ponad granice państwa, z otwartą 
konkurencją, wymusza wzrost efektywności ekonomicznej, stosowanie wydajniejszych 
technologii produkcji i – co nieuniknione – rozwój inżynierii genetycznej oraz zastoso-
wanie jej efektów w rolnictwie.

W wyniku globalizacji będą zanikać tradycyjne metody upraw i hodowli. Domino-
wać będzie monokulturowość, z którą wiążą się niekorzystne dla środowiska kon-
sekwencje, takie jak skażenie, erozja, wyjałowienie. Wzrastać będzie średnia powierzch-
nia gospodarstw rolnych, większość bowiem obszarów rolnych będzie należała do 
jednego właściciela ziemskiego. Rolnicy, a właściwie – producenci produktów rolnych, 
będą zmuszeni – w warunkach ostrej konkurencji cenowej – gospodarować czynnikami 
produkcji tak, by uzyskać jak najwyższy zysk. W związku z tym zwiększy się stopa 
bezrobocia na terenach wiejskich. Dla zwalnianych z rolnictwa nie ma i nie będzie ofert 
pracy. Związane jest to z brakiem odpowiedniego wykształcenia i bardzo słabą mobil-
nością ludności wiejskiej w poszukiwaniu pracy. Sytuację dodatkowo utrudnia kryzys 
gospodarczy, który przeżywa większość państw na świecie.

Gospodarstwa ekologiczne wydają się być we współczesnej koncepcji rolnictwa ni-
czym oaza na pustyni. Będą one grały rolę uzupełniającą na monopolizującym się rynku 
rolnym. Już dziś mówi się o rosnącej roli odrębnego rynku produktów ekologicznych. 
Cytując A. Czyżewskiego i A. Danilczuk, tendencje światowe sprawiają, że żywność 
naturalna, staje się modna i z dnia na dzień przybywa jej zwolenników6. W roku 2005 
europejski rynek żywności ekologicznej osiągnął sprzedaż wielkości 14 mld euro7. 
W Wielkiej Brytanii ponad 80 proc. gospodarstw domowych kupuje żywność ekolo-
giczną, przy czym popyt znacznie przewyższa podaż, na skutek czego około 70 proc. tej 
żywności jest importowana8. Również w Niemczech i Danii udział importu żywności 

6 A. Czyżewski, A. Danilczuk, Konkurencyjność polskiego rynku drobiu i jaj w wymianie z Unią 
Europejską, „Roczniki Naukowe” 2008, SERiA t. X, z. 4, s. 60.

7 J. Stalenga, J. Kuś, Rolnictwo ekologiczne w Polsce i UE, w: Możliwości rozwoju rolnictwa eko-
logicznego w Polsce, Studia i Raporty, IUNG nr 6, Puławy 2007.

8 J. Berdo, Zrównoważony rozwój. W stronę życia w harmonii, Sopot 2006.
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ekologicznej w ogólnej wartości jej sprzedaży stanowi 60 i 25 proc. 9 Tworzący się rynek 
produktów ekologicznych jest szansą dla polskich producentów, którzy, ubiegając się 
o odpowiednie certyfikaty, mogą sprzedawać swoje produkty nie tylko na rynku we-
wnętrznym, ale przede wszystkim na chłonnym rynku europejskim. Produkcja ekolo-
giczna w przyszłości będzie musiała spełniać oczekiwania klientów/konsumentów co do 
cech jakościowych, takich jak smak, wartości odżywcze, poczucie bezpieczeństwa zdro-
wotnego itd.

W polskich realiach za rozwojem gospodarstw ekologicznych przemawiają dotych-
czasowe zasady i warunki gospodarowania na roli. Nadwyżka siły roboczej na wsi, ni-
ska jej cena, brak środków finansowych na ochronę roślin, klasyczne metody upraw 
i hodowli, zachowana tak zwana tradycyjna wiedza użyteczna, rozdrobnienie gospo-
darstw, wielokulturowość upraw i hodowli to tylko niektóre elementy wyjściowe dla 
rozwijania się produkcji ekologicznej w Polsce. U. Kuśmierz-Gozdalik uważa, że rol-
nictwo ekologiczne jest systemem gospodarowania zrównoważonym nie tylko pod 
względem ekologicznym, ekonomicznym, ale przede wszystkim społecznym. W pol-
skim środowisku rola chłopa jest mocno zakorzeniona historycznie i kulturowo. Dodat-
kowym zadaniem dla rolnictwa ekologicznego jest propagowanie świadomości ekolo-
gicznej u konsumentów i skłanianie ich do refleksji nad narastającymi problemami 
cywilizacji10. Z kolei K. Wiktorowski zwraca uwagę, że rolnictwo ekologiczne to11

– metoda wytwarzania produktów spożywczych na rynek, który specjalnie stwo-
rzono i nazwano rynkiem żywności ekologicznej, oraz dla konsumentów, pragną-
cych kupić te produkty (zazwyczaj po wyższej cenie niż podobne produkty wy-
twarzane przez konwencjonalne rolnictwo);

– źródło dóbr społecznych i korzyści dla środowiska naturalnego, a także zdrowego 
społeczeństwa, jego rozwoju i rozwoju obszarów wiejskich oraz bogactwa świata 
roślinnego i zwierzęcego. 

Biorąc pod uwagę, że rolnictwo ekologiczne oprócz funkcji ekonomicznych pełni 
także wiele innych ważnych funkcji w gospodarce, Unia Europejska na tego typu dzia-
łalność przeznacza pomoc finansową, której wysokość pozwala przejść trudną koszto- 
i czasochłonną procedurę przestawiania się gospodarstw na gospodarowanie ekologicz-
ne. Interwencjonizm państwowy uzyskany w ramach procesów integracji prowadzi 
także do realnego wzrostu dochodów rolników, pozwala podnosić im kwalifikacje w za-

9 W. Łuczka-Bakuła, Rynek żywności ekologicznej, Warszawa 2007.
10 U. Kuśmierz-Gozdalik, Rolnictwo ekologiczne w UE i w Polsce, w: Wyzwania stojące przed 

rolnictwem i wsią u progu XXI wieku, red. B. Kutkowska, Wrocław 2003, s. 254–261.
11 K. Wiktorowski, Ekologiczne gospodarstwa rolne jako czynnik zrównoważonego rozwoju ob-

szarów wiejskich, w: Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich, red. M. Kłodziński i W. Dzun, Szcze-
cin–Warszawa 2005, s. 427–428.
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kresie ekoprodukcji, ekodystrybucji i ekoprzetwórstwa (jednakże jego mankamentem 
jest zniekształcanie cen ekologicznych produktów rolnych). 

Naturalne metody prowadzenia gospodarstw nie pozwalają na wysokie zmechani-
zowanie prac, w związku z tym wykorzystane zostają wolne zasoby ludzkie dostępne 
w okolicy. Wraz ze spadkiem bezrobocia zmniejszają się granice obszarów ubóstwa 
i patologii społecznych. Istnienie gospodarstw ekologicznych na terenach wiejskich po-
zwala na wzmocnienie siły oddziaływania czynnika psychologicznego i społecznego na 
ludność wiejską. Przestają się oni wstydzić dotychczasowych umiejętności oraz posia-
danej wiedzy. Praca w gospodarstwach ekologicznych pozwala pracownikom rolnym na 
zawodowe samorealizowanie się, podwyższa samoocenę, utwierdza ich w poczuciu, że 
są potrzebni społeczeństwu i gospodarce.

Prowadzenie gospodarstwa ekologicznego w polskich realiach wiąże się także 
z pewnymi problemami. Większość gospodarstw/firm stosujących produkcję ekologicz-
ną musi szukać dostawców cennych surowców poza granicami państwa. Niestety, rynek 
nasion i zwierząt zarodowych jest ściśle określony i pod stałą kontrolą. Aby przeciw-
działać uzależnieniu się od zagranicznych partnerów, należy podjąć kroki dla stworze-
nia własnego banku genetycznego roślin i zwierząt. 

Kolejnym utrudnieniem w rozwoju polskiego rolnictwa ekologicznego w świetle po-
stępującej globalizacji może być skupienie się polskich rolników ekologicznych przede 
wszystkim na produkcji roślinnej, podczas gdy na świecie brakuje przede wszystkim 
produktów ekologicznych pochodzenia zwierzęcego.

Należy także podkreślić, że dla rozwoju produkcji ekologicznej w Polsce niezbędna 
jest sprawna sieć dystrybucji. Obecnie przetwórnie, hurtownie czy sklepy z żywnością 
ekologiczną często muszą zaopatrywać się u drobnych dostawców rozproszonych po 
całej Polsce, co nie sprzyja utrzymaniu ciągłości dostaw i nie służy dobrym relacjom 
z klientami. Innym istotnym problemem rozwoju gospodarstw ekologicznych i przemy-
słu żywnościowego nie jest obecnie niedobór towarów, ale niedobór klientów. W Polsce 
społeczeństwo jest jeszcze zbyt biedne, by docenić drogą żywność ekologiczną.

Zakończenie

Procesy globalizacyjne dążą do likwidacji ceł rolnych i wszelkich form wspierania 
rolnictwa, by realizowała się otwarta, niczym nieograniczona, zasada konkurencji. Na-
leży więc jak najszybciej i skutecznie wykorzystać pomoc Unii Europejskiej na tworze-
nie i rozwój gospodarstw ekologicznych oraz wszystkich podmiotów tworzących rynek 
żywności ekologicznej. 

Polskie ekologiczne gospodarstwa rolne powinny starać się zdobyć stabilną pozycję 
dostawcy produktów ekologicznych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego przynajmniej 
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na rynki państw Unii Europejskiej. Jak wynika z najnowszych danych12, część krajów 
z tak zwanej starej piętnastki wycofuje się z produkcji ekologicznej, ponieważ jej koszty 
są znacznie wyższe niż w krajach tak zwanej nowej dziesiątki. Należy także przygoto-
wać się, by polskie gospodarstwa ekologiczne mogły stanąć do rywalizacji z innymi 
gospodarstwami ekologicznymi spoza Unii, jak również do prowadzenia działalności, 
gdyby zabrakło unijnego wsparcia finansowego.

W dobie globalizacji polskie rolnictwo staje przed wieloma zagrożeniami, jedno-
cześnie otwiera się wiele możliwości. Od nas samych zależy, czy będziemy umieli zago-
spodarować nisze rynkowe i czerpać z tego nie tylko ekonomiczne korzyści.
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The globalization in relation to development of ecological farming 
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Wprowadzenie

Wpływ globalizacji na rozwój regionalny stał się jednym z kluczowych zagadnień 
w ekonomii. Region stanowi obecnie podstawowy element układu przestrzennego kraju. 
W niniejszym artykule będzie ujmowany w znaczeniu regionu administracyjnego, jako 
najwyższej jednostki organizacji terytorium państwa, o stosunkowo dużej po-
wierzchni i znacznej liczbie ludności, stanowiącej obszar względnie jednolity 
z punktu widzenia ekonomicznego, społecznego i kulturowego, w obrębie którego 
prowadzona jest polityka gospodarcza, społeczna i kulturalna przez powołane do 
tego celu władze regionalne1. Regiony są traktowane jako podmioty światowego syste-
mu gospodarczego, które uczestniczą w procesach o charakterze konkurencyjnym. Gos-
podarka w skalach regionalnej i lokalnej podlega wpływowi procesów globalizacji, na-
pędzanych przez rozwój handlu międzynarodowego i bezpośrednich inwestycji 
za gra nicznych oraz szybkie zmiany w transporcie, telekomunikacji i zaawansowanych 
technologiach cyfrowych.

*  Doktor Aleksandra Koźlak jest zatrudniona na Wydziale Ekonomicznym (Katedra Badań Po-
równawczych Systemów Transportowych) Uniwersytetu Gdańskiego. E-mail: ekojb@ug.gda.pl.

1 D. Długosz, Samorząd terytorialny a federalizm, „Biuletyn Biura Informacji Rady Europy” 
1996, nr 2, s. 7.
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W tej sytuacji podstawowymi pytaniami badawczymi, na które należy znaleźć od-
powiedź, są następujące kwestie: jak podstawowe trendy i czynniki globalizacji mogą 
wpływać na europejskie regiony oraz w jaki sposób regiony mogą reagować na zmiany 
powodowane przez globalizację. Szczególnie istotne są implikacje mające wpływ na 
kluczowe obszary polityki gospodarczej regionów, jak na przykład przyciąganie nowych 
inwestycji czy działania proinnowacyjne. Co więcej, decydenci regionalni muszą brać 
pod uwagę, że globalizacja nie tylko stwarza nowe możliwości rozwoju, ale także powo-
duje pewne zagrożenia. Celem artykułu jest wykazanie, że istnieje bardzo silna zależ-
ność między funkcjonowaniem gospodarki regionalnej a globalizacją. Zostanie w nim 
przeprowadzona analiza czynników związanych z procesami globalizacji, które różnie 
wpływają na poszczególne rodzaje regionów i krajów w Europie.

Znaczenie konkurencyjności regionów w gospodarce globalnej

Konkurencyjność regionu zależy przede wszystkim od zdolności konkurencyjnych 
przedsiębiorstw oraz sektorów tworzących daną gospodarkę. Jednocześnie otoczenie 
gospodarcze, polityczne i społeczne, w którym funkcjonują przedsiębiorstwa, również 
może wzmacniać ich konkurencyjność. OECD definiuje konkurencyjność jako zdolność 
firm, gałęzi przemysłu, regionów, krajów lub ponadnarodowych ugrupowań do sprosta-
nia międzynarodowej konkurencyjności oraz do trwałego zapewnienia wysokiej stopy 
zwrotu od zastosowanych czynników produkcji i trwałego wysokiego poziomu zatrud-
nienia2. W warunkach globalizacji konkurencyjność powinna być analizowana w kon-
tekście rynków międzynarodowych. Konkurencyjność krajowa, regionalna czy lokalna 
przejawia się w występowaniu popytu na eksportowane dobra i usługi oraz możliwości 
oferowania ich po konkurencyjnych cenach, co, z kolei, sprzyja powiększaniu udziału 
tych wyrobów w rynkach międzynarodowych. O konkurencyjności gospodarki decydu-
je zatem zdolność do szybkiego wprowadzania nowoczesnych rozwiązań technicznych, 
technologicznych i organizacyjnych. Tadeusz Markowski stwierdza, że konkurencyj-
ność regionu uzależniona jest od istnienia silnego układu powiązań sieciowych, dzięki 
któremu jednostki należące do sieci mają dostęp do wspólnie tworzonych korzyści ze-
wnętrznych i wewnętrznych3. Należy podkreślić, że gospodarka nabiera charakteru sie-
ciowego właśnie w warunkach globalizacji.

Międzynarodowa konkurencyjność jest uważana za ważny element rozwoju gospo-
darczego. W długim okresie konieczność sprostania konkurencji na otwartych rynkach 

2 Industrial Structure Statistics 1994, Paris 1996, s. 17–19.
3 T. Markowski, Konkurencyjność i innowacyjność polskich regionów wobec akcesji do UE, 

w: Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu. Teoria i praktyka, red. D. Stawasz, 
Łódz 2004, s. 204.
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międzynarodowych prowadzi do wzrostu globalnej produktywności. Z kolei wzrost pro-
duktywności sprzyja poprawie jakości życia oraz kreacji nowych miejsc pracy. Prowa-
dzi też do lepszego wykorzystania przewag konkurencyjnych, niezwiązanych z obec-
nością zasobów naturalnych4. 

W szóstym raporcie periodycznym Komisji Europejskiej w sprawie regionów kon-
kurencyjność zdefiniowano jako: zdolność do produkowania dóbr i usług, które spraw-
dzają się na rynkach międzynarodowych, przy równoczesnym utrzymaniu wysokiego 
i trwałego poziomu dochodów5. Dodatkowo wprowadzono zastrzeżenie, że region może 
być uznany za konkurencyjny, gdy cechuje się wysokim poziomem zatrudnienia i dużą 
wydajnością pracy. Głównym miernikiem tak określonej konkurencyjności regionu jest 
wielkość PKB na mieszkańca, a pojęcie „konkurencyjność” jest traktowane jako syno-
nim wysokiego poziomu rozwoju gospodarczego i jego znacznej dynamiki. Za cechy 
regionów konkurencyjnych uznaje się6:

– nowoczesną strukturę działalności gospodarczej ze znaczną przewagą zatrudnie-
nia w sektorze usług rynkowych,

– innowacyjność mierzoną liczbą wniosków patentowych,
– dostęp regionu do rynków zbytu, co zależy od jakości infrastruktury transporto-

wej (miernikiem jest potencjalna dostępność transportowa łącząca czas transpor-
tu z rozmiarami rynku),

– kwalifikacje zasobów ludzkich mierzone strukturą wykształcenia ludności 
w wieku 25–59 lat. 

Regiony konkurują między sobą, aby przyciągnąć mobilne czynniki produkcji, 
szczególnie kapitał i pracowników, oferując optymalną kombinację czynników lokaliza-
cji. Podstawowe elementy charakterystyki społeczno-gospodarczej regionów brane pod 
uwagę w analizach poziomu konkurencyjności to te, które sprzyjają rozwojowi przedsię-
biorczości, a zwłaszcza decydują o ich atrakcyjności inwestycyjnej. Nazywana nią jest 
atrakcyjność regionu z punktu widzenia podmiotów prowadzących działalność gospo-
darczą; rozumie się ją jako zespół przewag lokalizacyjnych, przede wszystkim w zakre-
sie zasobów dopasowanych do potrzeb przedsiębiorstw i stwarzających dobre warunki 
do życia mieszkańców. Atrakcyjność inwestycyjna stanowi element konkurencyjności 
regionu, decydujący o jego zdolności do przyciągania inwestorów. Wśród wielu czynni-
ków ją określających dostępność komunikacyjna i wyposażenie w infrastrukturę trans-

4 Z. Wysokińska, Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu towarami technolo-
gicznie intensywnymi (high-tech), „Studia Europejskie“ 2002, nr 1.

5 Sixth Periodic Report on the Social and Economic Situation and Development of the Regions 
of the European Union, Brussel–Luxemburg 1999.

6 I. Pietrzyk, Konkurencyjność regionów w ujęciu Komisji Europejskiej, w: Polityka regionalna 
i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów, red. M. Klamut i L. Cybulski, Wrocław 2000, 
s. 21.
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portową wymieniane są jako jedne z podstawowych i to zarówno w badaniach nauko-
wych, jak i badaniach bezpośrednich, przeprowadzanych (za pomocą ankiet) wśród 
zagranicznych inwestorów. Analizując dostępne dane statystyczne, można zauważyć, że 
wysokiemu poziomowi rozwoju i dobrej infrastrukturze transportu towarzyszą odpo-
wiednio wysokie inwestycje zagraniczne7. Z kolei atrakcyjność regionu jako miejsca 
zamieszkania dla wykształconych i wysoko wykwalifikowanych pracowników wiąże 
się z zapewnieniem im odpowiednich warunków zamieszkania, poziomem oferowanych 
usług edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, dostępem do służby zdrowia 
i innych niezbędnych usług, występowaniem terenów zielonych itp.

Oddziaływanie globalizacji na gospodarkę regionów

Procesy globalizacji i regionalizacji, rewolucja informacyjna oraz zmiana paradyg-
matu rozwoju są uważane za główne megatrendy, do których muszą być dostosowane 
czynniki rozwoju regionalnego. Globalizacja gospodarki indukuje różne procesy, two-
rzy nowe perspektywy rozwoju i sprzyja rozprzestrzenianiu się nowych idei oraz postę-
powi technicznemu8. W regionach zazwyczaj zwraca się uwagę na zagrożenia stwarzane 
przez otwarcie rynków, rzadziej na możliwości, jakie daje globalizacja. Podstawowe glo-
balne trendy, które muszą być uwzględnione przy programowaniu rozwoju regionalne-
go, są następujące9:

– wzrost szybkości tworzenia, akumulowania i rozprzestrzeniania wiedzy,
– wzrost znaczenia działalności naukowo-badawczej i innowacyjnej,
– liberalizacja handlu,
– fizyczna dezintegracja produkcji,
– wzrost ważności zintegrowanych łańcuchów wartości,
– zwiększenie roli korporacji transnarodowych w produkcji i dystrybucji,
– zmiana warunków konkurencji.
Możliwości stwarzane przez naukę wraz z rewolucją informacyjną sprzyjają szyb-

szemu kreowaniu i rozprzestrzenianiu się wiedzy. Można zauważyć, że nastąpił wzrost 
znaczenia wiedzy jako czynnika rozwoju regionalnego. Według Antoniego Kuklińskie-
go wiedza staje się stymulatorem rozwoju gospodarki i społeczeństwa, przy czym mię-

7 A. Koźlak, B. Pawłowska, Wpływ transportowych inwestycji infrastrukturalnych na podnosze-
nie konkurencyjności regionów, w: Efektywny transport – konkurencyjna gospodarka, 
red. M. Michałowska, Katowice 2008, s. 154.

8 Szerzej na temat istoty globalizacji w A. Zorska, Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddzia-
ływania, wyzwania, Warszawa 2007; W. Szymański, Globalizacja. Wyzwania i zagrożenia, War-
szawa 2002.

9 Industrial Development for the 21st Century: Sustainable Development Perspectives, United 
Nations Department of Economic and Social Affairs 2007, s. 46.



Aleksandra Koźlak
Wpływ globalizacji na gospodarkę regionów w krajach Unii Europejskiej

55

G
lo

b
a

li
z

a
c

ja

dzy gospodarką opartą na wiedzy a społeczeństwem opartym na wiedzy istnieje sprzę-
żenie zwrotne, które powoduje ich wzajemne wzmacnianie się10. Wiedza zyskuje na 
ważności również jako czynnik produkcji. Charakterystyczny dla gospodarki opartej na 
wiedzy jest wzrost znaczenia sfery usług i inwestycji w zasoby niematerialne, powszech-
ne wykorzystywanie nowych technologii informatyczno-komunikacyjnych (ICT), roz-
wój społeczeństwa informacyjnego oraz nowe wymagania i podejście do wiedzy w or-
ganizacjach uczących się11. Stosowany jest także termin „gospodarka napędzana 
wiedzą”, który ma za zadanie odzwierciedlić kształtowanie się nowych struktur gospo-
darki pod wpływem rozwoju wiedzy naukowej. 

Liberalizacja handlu i niższe koszty transportu spowodowały bardzo duży wzrost 
obrotów handlowych na całym świecie. Udział importu i eksportu w PKB zwiększył się 
z 40 proc. w 1990 roku do 55 proc. w roku 2004. Dodatkowo redukcja kosztów komuni-
kacji, rozpowszechnienie się środków masowego przekazu oraz zaawansowanych tech-
nologii telekomunikacyjnych umożliwiły szybki przepływ wiadomości, dzięki czemu 
informacja o wydarzeniu, które miało miejsce w jakimś miejscu, natychmiast może być 
przekazana w każde inne miejsce na świecie. Głównymi beneficjentami globalizacji 
i różnic w wysokości kosztów płac są jednak międzynarodowe korporacje, które okaza-
ły się najskuteczniejszymi podmiotami korzystającymi z różnic w cenach czynników 
produkcji na świecie12.

Spadek kosztów transportu i komunikacji w połączeniu z cyfrowym przekazem in-
formacji doprowadził do fizycznej dezintegracji produkcji. Dzięki niższym kosztom 
transakcyjnym, poszczególne komponenty finalnej produkcji mogą być produkowane 
w kilku krajach i dystrybuowane na całym świecie. Można więc mówić o braku ko-
nieczności realizacji produkcji w pobliżu konsumentów czy też blisko siebie poszczegól-
nych etapów produkcji. To jednak oznacza, że aby zaopatrzyć rynek w produkty lub 
usługi, znacznie ważniejsze obecnie niż w przeszłości jest uczestniczenie w globalnych 
łańcuchach dostaw. Kraje wysokorozwinięte znacznie ucierpiały z powodu konkurencji 
ze strony krajów o niższych kosztach pracy, które wyspecjalizowały się w branżach 
szczególnie pracochłonnych. Właśnie te rodzaje produkcji, które są standardowe lub 
pracochłonne, zostały przeniesione do krajów o niższych kosztach pracy. To samo stało 
się z wieloma rodzajami usług wspomagających produkcję (offshoring). 

Nasilająca się globalizacja, przejście od fordyzmu do postfordyzmu oraz kształtowa-
nie się gospodarki opartej na wiedzy prowadzą nieuchronnie do zmian w strukturach 

10 A. Kukliński, O nowym modelu polityki regionalnej, „Studia Regionalne i Lokalne” 2003, nr 4 
(14).

11 A.L. Platonoff, S. Sysko-Romańczuk, B. Moszoro, Innowacyjność polskich firm w gospodarce 
opartej na wiedzy, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” 2004, nr 1.

12 Industrial Development for the 21st Century..., s. 48–49.
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produkcyjnych regionów, polegających głównie na ich specjalizacji oraz włączeniu do 
globalnych układów produkcyjnych. Przejawem tych przemian jest wzrost roli formal-
nych i nieformalnych sieciowych powiązań horyzontalnych, zarówno w skali lokalnej, 
regionalnej, krajowej, jak i międzynarodowej. Sieciowa organizacja gospodarki obejmu-
je powiązania i interakcje między różnego typu podmiotami: przedsiębiorstwami, insty-
tucjami, organizacjami, rządami państw i samorządami terytorialnymi. 

Aleksandra Jewtuchowicz opisuje dwa rodzaje sieci: lokalne i nielokalne. Sieci lo-
kalne powstają przez nawiązywanie relacji między przedsiębiorstwami zlokalizowany-
mi na określonym terytorium. Ich podstawą są relacje bliskości geograficznej między 
podmiotami gospodarczymi i społecznymi. Sieci nielokalne opierają się na związkach 
funkcjonalnych między uczestnikami, mają często charakter globalny i nie są związane 
z żadnym terytorium13. Powiązania sieciowe są obecnie uznawane za ważny czynnik 
lokalnego i regionalnego sukcesu gospodarczego. Umiejętność współpracy w systemo-
wym i sieciowym procesie produkcyjnym wykazywana przez uczestników sieci coraz 
częściej decyduje o trwałości wzrostu gospodarczego w regionach. Zacieśnianie współ-
pracy między firmami, kooperacja, wymiana doświadczeń, wspólna promocja mogą 
być ważnymi impulsami do dalszego rozwoju gospodarki regionu, a zwłaszcza do po-
prawy jego innowacyjności. Z tego powodu władze regionalne podejmują działania uła-
twiające tworzenie sieci przedsiębiorstw i ich rozwój (na przykład klastrów lub dystryk-
tów przemysłowych), zwłaszcza obejmujących tak zwane branże kreatywne oraz 
nowoczesne sektory gospodarki.

Kwestia lokalizacji nowych inwestycji i delokalizacji istniejących placówek korpo-
racji transnarodowych jest najbardziej widoczną relacją między gospodarką regionalną 
a globalizacją. Przedsiębiorstwa coraz częściej szukają źródeł przewagi konkurencyjnej 
w terytorialnie zlokalizowanych systemach produkcji, stąd też wzrasta rola terytorium. 
Obecnie poszukiwane są takie, które nie tylko zapewnią minimalizację kosztów produk-
cji, umożliwią firmom innowacyjny rozwój (obszary z dostępem do wykwalifikowanych 
pracowników, ośrodków badawczych, dobrze rozwiniętej infrastruktury), ale także za-
pewnią korzyści wynikające z koncentracji określonego typu produkcji14. Podstawowe 
korzyści z funkcjonowania w lokalnej sieci produkcyjnej wynikają z koncentracji na 
pewnym obszarze kompetencji, wiedzy, instytucji i współzawodnictwa oraz innych po-
zytywnych efektów zewnętrznych. Powstawanie terytorialnych systemów produkcyj-

13 A. Jewtuchowicz, Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Łódź 2005, s. 32–33.
14 A. Koźlak, Dostępność transportowa jako czynnik decyzji lokalizacyjnych przedsiębiorstw, 

w: Konkurencyjność przedsiębiorstw – ujęcie mezoekonomiczne, red. M. Juchniewicz, Olsztyn 2009, 
s. 121–128.
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nych jest zjawiskiem światowym i pokazuje, jak gospodarki lokalne adaptują się do 
warunków stworzonych przez procesy globalizacji15.

Koncentracja działalności w określonych lokalizacjach i kształtowanie się teryto-
rialnych systemów produkcyjnych stają się ważnym „akceleratorem” rozwoju regional-
nego, gdyż sprzyjają powstawaniu środowisk przedsiębiorczości i innowacji. Regiony 
stają się podstawowym miejscem tworzenia, gromadzenia i akumulacji wiedzy oraz za-
pewniają podstawowe środowisko i infrastrukturę, która ułatwia jej przepływ i możli-
wość uczenia się (learning regions)16. W efekcie wzrasta znaczenie skali lokalnej i regio-
nalnej w globalnej gospodarce. Wszystko to prowadzi do sytuacji, w której poszczególne 
regiony chcą się rozwijać, starają się uatrakcyjnić swoją ofertę dla potencjalnych inwe-
storów i nasila się zjawisko konkurencji między jednostkami terytorialnymi. 

Zróżnicowanie skutków globalizacji w krajach Unii Europejskiej

Globalizacja wywołuje określone skutki we wszystkich gospodarkach regionalnych, 
jednak w poszczególnych występują znaczne różnice. Podstawowa polega na tym, że 
w jednych krajach przede wszystkim napływają bezpośrednie inwestycje zagraniczne, 
natomiast w innych musi postępować zmiana struktury produkcji w związku z przeno-
szeniem produkcji do regionów bardziej konkurencyjnych w zakresie kosztów produk-
cji. (Z powodu niedostępności wielu danych statystycznych skutki globalizacji dla regio-
nów zostały uogólnione do poziomu krajowego – rysunek 1).

Rys. 1.  Napływ BIZ do wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2005–2008 [mln USD]

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

2005 2006 2007 2008

Polska

Rumunia

Czechy

Bu garia

W gry

S ow ac ja

Es tonia

Litw a

S ow enia

otw a

Źródło:  opracowanie własne na podstawie World Investment Report 2008, UNCTAD, New York–Geneva 2008, s. 253; 
World Investment Report 2009, UNCTAD, New York–Geneva 2009, s. 247.

15 A. Jewtuchowicz, Terytorium i współczesne dylematy..., s. 147.
16 Szerzej R. Florida, Toward the learning region, „Futures” 1995, vol. 27, no. 5, s. 527–536. 
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W Europie Środkowo-Wschodniej największy napływ nowych BIZ w ostatnich la-
tach miał miejsce w Polsce, Rumunii i Czechach (rysunek 1), przy czym w Polsce, 
w 2008 roku nastąpił znaczący spadek napływu nowych inwestycji, natomiast mimo 
ogólnoświatowej recesji w Rumunii miał miejsce widoczny wzrost napływu BIZ, 
a w Czechach pozostał on na podobnym poziomie. W nowych krajach członkowskich 
UE napływ nowych inwestycji jest szczególnie ważny, ze względu na to, że korporacje 
transnarodowe, będące inwestorami, są głównymi podmiotami umożliwiającymi roz-
przestrzenianie się wiedzy i innowacji. Następuje to bezpośrednio w wyniku inwestycji 
w regionach słabiej rozwiniętych lub przez umowy licencyjne. Często też korporacje 
transnarodowe jako pierwsze wprowadzają na rynki nowe produkty, procesy technolo-
giczne lub nowe modele biznesowe. Dzięki szkoleniom przeprowadzanym w przedsię-
biorstwach korporacyjnych, podnosi się jakość kapitału ludzkiego w regionach, a stąd 
może się rozprzestrzeniać wiedza (na skutek odejść pracowników do innych przedsię-
biorstw). Szacuje się, że korporacje transnarodowe odpowiadają za prawie połowę glo-
balnych wydatków na badania i rozwój i za dwie trzecie wydatków ponoszonych na ten 
cel w sektorze przedsiębiorstw17.

Kraje wysokorozwinięte również odczuły postęp globalizacji. Regiony ze strefy 
euro odniosły korzyści z rozwoju handlu z krajami rozwijającymi się oraz z możliwości 
przeniesienia do innych krajów niektórych rodzajów produkcji. Jednocześnie zmuszone 
są także z nimi konkurować. Znajduje to odzwierciedlenie w ogólnym spadku udziału 
europejskich krajów wysokorozwiniętych w rynkach eksportowych. Częściowo ma to 
związek z utratą konkurencyjności cenowej przez regiony ze strefy euro, wiąże się także 
z coraz większą specjalizacją eksportową. Podobne tendencje występują w innych krajach 
rozwiniętych, jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Japonia (rysunek 2). Wyjątek 
stanowią Niemcy i Irlandia, które zwiększyły swój udział w rynkach eksportowych. 

W niektórych sektorach globalizacja i integracja rynków doprowadziły do ukształ-
towania się struktur klastrowych. Mimo że firmy mają coraz mniej ograniczeń w loka-
lizowaniu swojej działalności, można zaobserwować silną tendencję do specjalizacji 
i koncentracji przestrzennej zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. Kon-
centracja dotyczy szczególnie zasobów związanych z innowacjami. Na dziesięć wiodą-
cych pod względem wysokości PKB na mieszkańca krajów w Europie przypada ponad 
jedna trzecia wszystkich patentów. Ponadto badania przeprowadzone w krajach OECD 
wykazały, że istnieje bardzo silny związek między pewnymi cechami gospodarki regio-
nalnej a innowacjami, na przykład liczba patentów jest silnie skorelowana (przy pozio-
mie istotności 0,05) z18

17 Industrial Development for the 21st Century..., s. 50.
18 Globalisation and Regional Economies. Can OECD regions compete in global industries?, Paris 

2007, s. 12.
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– PKB na mieszkańca (korelacja na poziomie 0,86),
– liczbą studentów szkół wyższych (korelacja na poziomie 0,81),
– liczbą zatrudnionych w przemyśle wysokiej techniki (korelacja na poziomie 

0,85).

W wielu rozwiniętych regionach przyspieszeniu globalizacji towarzyszył znaczny 
spadek zatrudnienia w przemyśle. Wzbudziło to obawy, że komparatywne przewagi 
w różnych branżach, często budowane przez dziesięciolecia, nie stanowią już solidnych 
podstaw do rozwoju ich gospodarek. Obecnie konkurencyjność zależy nie tylko od kosz-
tów czynników produkcji lub szczególnych korzyści technologicznych, ale coraz częś-
ciej od innowacji, wysokich umiejętności i ciągłego uczenia się, skutecznej komunikacji 
i infrastruktury transportowej oraz stworzenia korzystnych warunków umożliwiających 
rozwój przedsiębiorczości.

Wszystkie wymienione wcześniej czynniki spowodowały, że rozwój gospodarczy 
w europejskich krajach wysokorozwiniętych polega na odchodzeniu od produkcji prze-
mysłowej na rzecz wiedzochłonnej działalności usługowej. Regiony są nastawione na 
pełnienie funkcji centralnych, są silnymi ośrodkami badawczo-rozwojowymi, oferują 
usługi w zakresie projektowania, marketingu, oprogramowania i informatycznej pomo-
cy technicznej oraz inne usługi o wysokiej wartości dodanej. Tego typu usługi są często 
ściśle związane z produkcją, a w wielu przypadkach kontynuowana jest specjalizacja 
regionalna, już bez elementów produkcji. W wielu regionach i sektorach ta specyficzna 
deindustrializacja wynika w większym stopniu z możliwości uzyskania szybszego 
wzrostu wydajności, dzięki postępowi technologicznemu i restrukturyzacji przemysłu, 

Rys. 2.  Zmiany udziału w rynkach eksportowych wybranych krajów w latach 1995–2007

(1995 = 100; dane roczne)
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Japonia
Chiny (prawa skala)

Źródło:  F. di Mauro, K. Forster, Globalisation and the competitiveness of the euro area, 
„Occasional Paper Series” 2008, no. 97, European Central Bank, Frankfurt am Main 2008, s. 11.
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niż z utraty konkurencyjności cenowej w porównaniu z gospodarkami o niskich kosz-
tach płac. 

Jedną z najbardziej uderzających zmian w większości gospodarek krajów wysoko-
rozwiniętych było zmniejszenie znaczenia produkcji przemysłowej jako źródła miejsc 
pracy i powstawanie znacznej liczby nowych miejsc pracy w usługach19. W tabeli 1 za-
prezentowano sektorową strukturę wartości dodanej brutto i zatrudnienia w krajach 
Unii Europejskiej.

Tabela 1.  Udział sektorów gospodarki w wartości dodanej brutto i zatrudnieniu 
w krajach Unii Europejskiej w 2007 roku

Kraj
Udział wartości dodanej brutto [%] Udział zatrudnienia [%]

rolnictwo przemysł usługi rolnictwo przemysł usługi

UE-27 1,8 26,6 71,6 6,3 25,0 68,7
UE-15 1,6 26,1 72,3 3,6 23,8 72,6
UE-12 4,1 33,1 62,8 17,6 30,1 52,3
Belgia 0,8 23,9 75,3 2,0 20,5 77,5

Bułgaria 6,2 32,3 61,5 21,4 27,0 51,6

Czechy 2,4 38,9 58,7 3,8 38,3 57,9

Dania 1,2 26,5 72,4 3,0 20,9 76,1

Niemcy 0,9 30,4 68,7 2,2 25,9 71,9

Irlandia 1,7 33,6 64,8 5,9 27,6 66,4

Grecja 3,8 20,3 75,9 12,4 20,0 67,7

Francja 2,2 20,6 77,2 3,6 20,4 76,0

Włochy 2,0 27,0 70,9 4,2 28,8 67,0

Łotwa 3,6 23,3 73,2 11,9 25,8 62,3

Litwa 4,5 32,8 62,7 14,0 28,9 57,1

Luksemburg 0,4 15,7 83,9 1,6 23,1 75,6

Węgry 4,0 29,6 66,4 5,0 32,3 62,7

Holandia 2,0 24,4 73,6 3,2 17,5 79,3

Austria 1,8 30,6 67,7 6,0 23,9 70,1

Polska 4,3 31,1 64,6 19,0 26,8 54,2

Portugalia 2,5 24,5 73,0 11,9 29,3 58,8

Rumunia 6,4 37,0 56,5 33,3 29,8 36,9

Słowacja 2,9 37,0 60,2 4,4 34,1 61,5

Finlandia 3,2 32,6 64,1 5,0 25,8 69,1

Szwecja 1,4 28,3 70,3 2,3 22,9 74,8

Wielka Brytania 0,7 23,1 76,2 1,4 17,8 80,8

Źródło:  EU Energy and transport in figures. Statistical Pocketbook 2009, Luxembourg 2009.

19 Tamże, s. 12.
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W zakresie sektorowej struktury zatrudnienia i wartości dodanej brutto występuje 
w Europie bardzo duże zróżnicowanie. W nowych krajach członkowskich znacznie 
większy odsetek jest zatrudnionych w rolnictwie, natomiast mniej niż w krajach zachod-
nioeuropejskich pracuje w sektorze usług. Znaczenie sektora usług stale wzrasta we 
wszystkich krajach – przypada na niego około 70 proc. produkcji i zatrudnienia. W roku 
2007 w sektorze usług w krajach UE-27 zostało wytworzone 71,6 proc. wartości dodanej 
brutto i było w nim zatrudnionych 68,7 proc. wszystkich pracujących. Co więcej, po-
cząwszy od końca lat osiemdziesiątych XX wieku był to jedyny sektor gospodarki, 
w którym wzrastała liczba nowych miejsc pracy. Na szybki rozwój tego sektora wpłynę-
ły jego wysoka produktywność i wzrost zatrudnienia, a innowacje były i są nadal klu-
czowym czynnikiem sukcesu.

Kierunki rozwoju gospodarek regionalnych w dobie globalizacji

W gospodarce opartej na wiedzy regiony mniejsze i peryferyjne, położone z dala od 
głównych metropolii, są narażone na utratę wykształconych ludzi oraz części przedsię-
biorstw, które znajdują lepsze warunki, między innymi związane z korzyściami skali, 
do prowadzenia działalności w większych aglomeracjach. Problemy stwarza też niska 
dostępność transportowa i brak infrastruktury edukacyjnej na odpowiednio wysokim 
poziomie. Z tych powodów będzie im bardzo trudno skorzystać z rosnących migracji 
międzynarodowych i bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Dla tych regionów naj-
lepszym rozwiązaniem jest stworzenie wyróżniającej się niszy lub klastra, najlepiej 
w takiej dziedzinie, która stanowi mocną stronę regionu, zarówno w sektorze przedsię-
biorstw, jak i wyższych uczelni. Inną możliwością jest wykreowanie większej skali ko-
rzyści, na przykład przez współpracę z sąsiednimi regionami w tworzeniu wspólnych 
urządzeń i obiektów dla przedsiębiorczości i innowacyjności. Niektóre z regionów, ze 
względu na posiadane zasoby naturalne i możliwość zapewnienia wysokiej jakości ży-
cia, mają predyspozycje do rozwoju turystyki20.

W wielu krajach Unii Europejskiej polityka regionalna w coraz większym stopniu 
nakierowana jest na zwiększanie konkurencyjności regionów przez skoncentrowanie się 
na rozwoju zasobów niematerialnych, takich jak kapitał ludzki, oraz na szukaniu szans 
dla niewykorzystanych dotychczas zasobów i możliwości. Takie podejście, oznaczające 
zmianę paradygmatu rozwoju, zostało uwzględnione w polityce regionalnej na lata 
2007–2013 jako skutek przyjęcia strategii lizbońskiej. Wzrost natężenia konkurencji 
między regionami i duże znaczenie BIZ dla rozwoju regionalnego wpływają na decyzje 
władz regionalnych w zakresie prowadzonej polityki gospodarczej i realizowanych re-

20 Competitive cities in the global economy, Paris 2006, s. 316.
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form. Globalizacja zwiększa presję na regionalną gospodarkę przez wzmocnienie glo-
balnej konkurencji i zwiększenie mobilności czynników produkcji – rzeczowych i ludz-
kich. Uwarunkowania konkurencyjności, które muszą być brane pod uwagę, to interakcje 
między czynnikami specyficznymi dla poszczególnych krajów, takimi jak produktyw-
ność na poziomie przedsiębiorstw, dostęp do rynków czy bariery instytucjonalne.

Według Michaela Portera konkurencyjność zależy od stopnia, w jakim w danej lo-
kalizacji wykorzystuje się swoje zasoby ludzkie, kapitał i zasoby naturalne, więc narody 
i regiony konkurują między sobą, oferując najbardziej produktywne środowisko dla bi-
znesu. Sektory publiczny i prywatny odgrywają różne, jednak komplementarne role 
w zwiększaniu produktywności gospodarki. Kluczowym wyzwaniem dla każdej gospo-
darki regionalnej jest stworzenie warunków, w których przedsiębiorstwa i zatrudnieni 
w całej gospodarce mogą poprawiać swoją produktywność21. Szybszy wzrost jest moż-
liwy wtedy, gdy regiony są w stanie zmobilizować własne zasoby niż gdy korzystają 
z zewnętrznego wsparcia finansowego. Przejrzyste i systematyczne analizy gospodarki 
regionu i jej zasobów w kontekście globalnych trendów są podstawą do ewentualnych 
działań regionalnych. Zarządzający regionem powinni dobrze rozumieć oddziaływanie 
kluczowych determinant rozwoju regionalnego, ustalić najlepszą kombinację czynni-
ków rozwoju i zdawać sobie sprawę z długości okresu, jaki jest potrzebny, aby wygene-
rować wzrost. W tym kontekście władze powinny zapewnić odpowiednią infrastrukturę 
techniczną, inwestować w kapitał ludzki, pobudzić innowacyjność w wyniku zwiększe-
nia nakładów na B + R i doprowadzić do pełnej integracji polityki regionalnej z polity-
kami sektorowymi22. 

Szanse na rozwój ma każdy region, a władze na szczeblu krajowym powinny wspie-
rać zwłaszcza te regiony, które nie są w stanie poradzić sobie samodzielnie. Na podsta-
wie dotychczasowych doświadczeń można stwierdzić, że najlepsze efekty daje wspiera-
nie endogenicznych czynników rozwoju. W regionach lepiej rozwiniętych podstawowe 
znaczenie ma inwestowanie w poprawę jakości zasobów ludzkich, lokalną przedsiębior-
czość, regionalną sieć innowacyjną i rozwój instytucji. W przypadku zaś słabo rozwi-
niętych regionów Unii Europejskiej podstawowe znaczenie mają inwestycje publiczne 
w infrastrukturę techniczną, której rozwój poprawia konkurencyjność. Dotyczy to prze-
de wszystkim rozbudowy i poprawy jakości sieci drogowej, telekomunikacyjnej i ener-
getycznej oraz poprawy stanu środowiska naturalnego.

21 M.E. Porter, On Competition, Boston 1998, s. 7. 
22 How Regions Grow. Trends and analysis, Paris 2009, s. 17.
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Podsumowanie

Znaczenie krajowej i regionalnej konkurencyjności w gospodarce globalnej cały 
czas rośnie, globalizacja powoduje jednak, że znacznie trudniej zdefiniować, co to zna-
czy być konkurencyjnym. Koncentracja wyłącznie na konkurencyjności cenowej i wy-
nikach handlu zagranicznego daje jedynie częściowy wgląd w faktyczne zdolności do 
konkurowania na rynkach międzynarodowych. Konieczne jest szersze spojrzenie, 
zwłaszcza przez pryzmat produktywności gospodarki. Takie podejście powoduje, że po-
trzebne są nowe metody pomiaru. Globalizacja zmniejsza wpływy państw na otoczenie 
gospodarcze, stąd wykorzystanie całego potencjału gospodarczego regionu i maksyma-
lizacja bezpośrednich korzyści wynikających ze wzajemnej wymiany handlowej są po-
strzegane jako podstawowe metody podniesienia własnej pozycji konkurencyjnej 
w zglobalizowanym świecie. 

W wielu regionach Europy można zaobserwować proces deindustrializacji i szybki 
rozwój usług opartych na wiedzy. Proces ten pozwolił regionom specjalizującym się 
w produkcji informacji i wiedzy na poprawę swojej konkurencyjności w globalnej gos-
podarce. Niemniej jednak zdolność regionów do wprowadzania innowacji nie jest ich 
jedynym źródłem wzrostu gospodarczego i konkurencyjności. Równie ważna jest ich 
zdolność do tworzenia wysokiej jakości kapitału ludzkiego, zatrzymania i pozyskania 
wykwalifikowanych pracowników, posiadanie dobrych połączeń transportowych i tele-
komunikacyjnych ze światowymi rynkami oraz zapewnienie odpowiednich warunków 
do prowadzenia działalności gospodarczej. Zmiany technologiczne i stopniowe zmniej-
szanie się liczby ludności są głównymi wyzwaniami wpływających na wyniki gospo-
darcze wielu regionów. Podczas gdy niektóre z nich są w stanie dostosować się do tych 
wyzwań i czerpać korzyści z globalizacji, inne z powodu stagnacji, niestety, nie będą 
zdolne do konkurowania na światowych rynkach. 

Po kilku latach szybkiego i niemal nieprzerwanego wzrostu zmienia się obraz gos-
podarki światowej. Obecna recesja gospodarcza na świecie dotknęła prawie każdą bran-
żę i region geograficzny. Rosnące ceny żywności i energii, międzynarodowy kryzys 
finansowy i związane z tym spowolnienie w najlepiej rozwiniętych gospodarkach sta-
wiają przed decydentami nowe wyzwania w zakresie polityki gospodarczej. Powinni oni 
tak dostosować politykę i strategię rozwoju, aby móc przezwyciężyć skutki recesji i na-
dal czerpać korzyści z globalizacji oraz pokryć koszty wprowadzenia niezbędnych 
zmian.



Współczesne Problemy Ekonomiczne
nr 2 (2010)

64

G
lo

b
a

li
z

a
c

ja

Literatura

Competitive cities in the global economy, OECD, Paris 2006.
Długosz D., Samorząd terytorialny a federalizm, „Biuletyn Biura Informacji Rady Europy” 

1996, nr 2.
EU Energy and transport in figures. Statistical Pocketbook 2009, Direcorate-General for Energy  

and Transport, Luxembourg 2009.
Florida R., Toward the learning region, „Futures” 1995, vol. 27, no. 5. 
Globalisation and Regional Economies. Can OECD regions compete in global industries?, 

OECD, Paris 2007.
How Regions Grow. Trends and analysis, OECD, Paris 2009. 
Industrial Development for the 21st Century: Sustainable Development Perspectives, United 

Nations Department of Economic and Social Affairs 2007.
Industrial Structure Statistics 1994, OECD, Paris 1996.
Jewtuchowicz A., Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersyte-

tu Łódzkiego, Łódź 2005.
Koźlak A., Pawłowska B., Wpływ transportowych inwestycji infrastrukturalnych na podnosze-

nie konkurencyjności regionów, w: Efektywny transport – konkurencyjna gospodarka, red. 
M. Michałowska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009.

Koźlak A., Dostępność transportowa jako czynnik decyzji lokalizacyjnych przedsiębiorstw, 
w: Konkurencyjność przedsiębiorstw – ujęcie mezoekonomiczne, red. M. Juchniewicz, Wy-
dawnictwo UWM, Olsztyn 2009.

Kukliński A., O nowym modelu polityki regionalnej, „Studia Regionalne i Lokalne” 2003, 
nr 4 (14).

Markowski T., Konkurencyjność i innowacyjność polskich regionów wobec akcesji do UE, 
w: Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu. Teoria i praktyka, red. 
D. Stawasz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.

Pietrzyk I., Konkurencyjność regionów w ujęciu Komisji Europejskiej, w: Polityka regionalna 
i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów, red. M. Klamut i L. Cybulski, Wydaw-
nictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.

Platonoff A.L., Sysko-Romańczuk S., Moszoro B., Innowacyjność polskich firm w gospodarce 
opartej na wiedzy, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” 2004, nr 1.

Porter M.E., On Competition, Harvard Business School Press, Boston 1998.
Sixth Periodic Report on the Social and Economic Situation and Development of the Regions 

of the European Union, European Commission, Brussel-Luxembourg 1999.
Szymański W., Globalizacja. Wyzwania i zagrożenia, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002.
World Investment Report 2008, UNCTAD, New York–Geneva 2008.
World Investment Report 2009, UNCTAD, New York–Geneva 2009.
Wysokińska Z., Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu towarami technolo-

gicznie intensywnymi (hight-tech), „Studia Europejskie” 2002, nr 1.
Zorska A., Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa 

2007.



Aleksandra Koźlak
Wpływ globalizacji na gospodarkę regionów w krajach Unii Europejskiej

65

G
lo

b
a

li
z

a
c

ja

The influence of globalization on regional economies 
in European Countries

The paper deals with the issues connected with regional economies in the context of globalisation. The econo-
mies of regions are being reshaped by globalization, driven by expanding international trade and investment, rapid 
changes in transportation, telecommunications, and digital technologies. Foreign direct investments (FDI) are a very 
important channel for a capital and technology transfer from highly developed countries to less developed nations and 
regions. The policy implications with respect to key policy domains such as capital investment and innovation promo-
tion are important very much. But in many high developed European regions we could observe process of deindustri-
alization and rapid development of knowledge-intensive services, as affect of global competition.

Translated by Aleksandra Koźlak
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Wprowadzenie

Wydarzenia zapoczątkowane na rynku kredytów subprime w USA doprowadziły do 
największego po drugiej wojnie światowej załamania w globalnej gospodarce. Po-
wszechnie, acz niekoniecznie precyzyjnie, określa się je mianem kryzysu, który ze sfery 
finansowej rozprzestrzenił się na sferę realną1. Okresy nasilonych turbulencji w życiu 
ekonomicznym sprzyjają wzmaganiu się wątpliwości co do pewnych rozwiązań prakty-
ki życia ekonomicznego i wspierających je koncepcji teoretycznych. Świadectwem tego, 
w odniesieniu do obecnego kryzysu, są publikacje o mniej lub bardziej naukowym cha-
rakterze, w których dyskutowana jest, przedstawiana niekiedy bardzo minorowo, przy-
szłość gospodarki rynkowej. Nie brakuje także opracowań dotyczących kondycji ekono-
mii jako nauki, zawierających postulaty mniej lub bardziej radykalnych zmian.

W prezentowanym opracowaniu podjęta zostanie próba wskazania kilku szczegól-
nie ważkich, w opinii autora, obszarów zmian, jakie mogą czy też powinny dokonać się 
w ekonomii jako nauce. Bezpośrednim impulsem do przygotowania artykułu stał się 
dwugłos dotyczący kondycji i przyszłości ekonomii przedstawicieli Wydziału Nauk 

* Profesor dr hab. Marek Ratajczak jest zatrudniony na Wydziale Ekonomii (Katedra Teorii i Histo-
rii Ekonomii) Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. E-mail: m.ratajczak@ue.poznan.pl.

1 Poza zakres opracowania wykracza dyskusja na temat tego, czy obecne wydarzenia w gospodar-
ce światowej należałoby określać mianem kryzysu, czy – zwłaszcza w odniesieniu do sfery realnej 
– należałoby posługiwać się pojęciem recesji. W kategoriach ugruntowanych w ekonomii definicji 
zasadne jest raczej to drugie, jednak w praktyce powszechnie pisze się o kryzysie.
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Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zapoczątkował go Zbigniew Hockuba, 
którego zdaniem zmiany w ekonomii wiązać się powinny przede wszystkim z szerszym 
niż do tej pory odwołaniem do elementów behawioralnych, instytucjonalnych i społecz-
nych2. Z kolei Tomasz Żylicz stanął na stanowisku, że to nie ekonomia wymaga zmian, 
tylko sami ekonomiści, oczywiście nie wszyscy, których określił dość zdecydowanie 
mianem kiepskich3. Nowym wątkiem wprowadzonym do dyskusji przez T. Żylicza jest 
kwestia nauczania ekonomii w szkołach wyższych. W jego opinii, tak jak nie ma palącej 
potrzeby istotnych zmian w ekonomii jako nauce, tak i nie ma potrzeby zasadniczych 
zmian na poziomie, jak to podkreślił, dobrych programów nauczania i dobrych podręcz-
ników, z których uczą się, na dobrych wydziałach i na dobrych uczelniach, studenci. 
Pokrótce zreferowany dwugłos jest o tyle interesujący, że stanowi odbicie zasadniczego 
spektrum poglądów na kondycję współczesnej ekonomii i potrzebę ewentualnych zmian. 
Autorowi opracowania bliższe są poglądy zbliżone do tych reprezentowanych przez 
Z. Hockubę, co nie znaczy, że nie dostrzega istotnych osiągnięć współczesnej ekono-
mii.

Kryzys gospodarczy jako impuls zmian w ekonomii

Jak już wspomniano, okresy poważnych turbulencji w praktyce gospodarczej sprzy-
jają nasilaniu się dyskusji o zmianach w ekonomii. Klasycznym przykładem takiej sytua-
cji w przeszłości był czas wielkiego kryzysu gospodarczego z przełomu lat dwudzie-
stych i trzydziestych XX wieku, który doprowadził do poważnego osłabienia wiary 
w skuteczność czy też wystarczający charakter samoregulacji rynkowej. Towarzyszyło 
temu narastanie wątpliwości co do prawidłowości obrazu życia ekonomicznego, który 
wynikał przede wszystkim z dorobku ekonomii neoklasycznej i innych szkół identyfi-
kujących słynną niewidzialną rękę, znaną z dorobku Adama Smitha, z rynkiem w mini-
malnym zakresie podlegającym regulacjom państwa. Wielki kryzys przyczynił się do 
powstania swoistego społecznego zapotrzebowania na nową wizję funkcjonowania gos-
podarki rynkowej. Wizję taką zaproponował John Maynard Keynes. 

Czy dzisiejsza sytuacja przypomina tę z czasów wielkiego kryzysu? Wydaje się, że 
tak. Jak trzeba jednak być ostrożnym w porównaniach w kategoriach praktycznych, tak 
również warto zachować umiar w odniesieniu do dyskusji o ekonomii jako nauce. W cią-
gu osiemdziesięciu lat, jakie minęły od wielkiego kryzysu, świat i ekonomia dość istot-
nie się zmieniły. Przypomnijmy, że gdy zaczynał się wielki kryzys ekonomia miała już, 
co prawda, za sobą ponadstuletni okres rozwoju, licząc od publikacji Badań nad naturą 

2 Z. Hockuba, Pożegnanie z homo economicus, „Rzeczpospolita” z 23 grudnia 2008, s. B17.
3 T. Żylicz, Komu przyda się rewolucja, „Rzeczpospolita” z 8 stycznia 2009, s. B10.
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i przyczynami bogactwa narodów Adama Smitha, zarazem była nauką ciągle jeszcze 
relatywnie młodą i dopiero od niedawna, bo od przełomu XIX i XX wieku, występującą 
jako odrębny obszar studiów akademickich. W czasie osiemdziesięciu lat od czasów 
wielkiego kryzysu ekonomia wzmocniła się i wzbogaciła, między innymi dzięki szero-
kiemu wykorzystaniu aparatu matematycznego. 

Obserwując współczesną ekonomię, zasadne wydaje się stwierdzenie, że przeobra-
żenia w niej zachodzące mają raczej charakter ewolucyjny niż rewolucyjny i nic nie 
wskazuje na to, by miała się dokonać jakaś gwałtowna zmiana paradygmatu, będąca 
odpowiednikiem rewolucji Keynesowskiej. Wynika to także i z tego, że nie bardzo wi-
dać kandydatów na liderów rewolucji. Paul Krugman, laureat Nagrody Nobla z 2008 
roku, w zasadzie odwołuje się do tradycji keynesowskiej. Joseph E. Stiglitz, który zde-
cydowanie w ostatnich latach krytykował model gospodarki rynkowej, kojarzony z neo-
liberalizmem i konsensusem waszyngtońskim, też w zasadzie nie wykracza istotnie 
poza idee wpisujące się w tradycję keynesowską z domieszką elementów bliskich repre-
zentantom instytucjonalizmu. Z kolei głosiciele różnych, niekiedy bardzo radykalnych, 
poglądów sprowadzających się do negacji ekonomii głównego nurtu mają jednocześnie 
na ogół poważny problem ze sformułowaniem programu pozytywnego.

Możliwe kierunki zmian w ekonomii 

Uznanie, że w ekonomii nie zanosi się na rewolucję, a zarazem dostrzeganie trwają-
cej ewolucji nie oznacza, że nie można sformułować pewnych uwag dotyczących zmian, 
które – w przekonaniu autora – powinny w większym niż do tej pory stopniu znaleźć 
odzwierciedlenie w przeobrażeniach ekonomii. Zmiany te powinny wiązać się z szer-
szym uwzględnieniem historycznego wymiaru zjawisk ekonomicznych i samej ekono-
mii, odświeżeniem idei przynależności ekonomii do nauk społecznych oraz urealnie-
niem spojrzenia na możliwości matematyzacji ekonomii.

W odniesieniu do pierwszej kwestii należy zauważyć widoczną, chociażby na po-
ziomie większości programów nauczania ekonomii, tendencję do ograniczania czy wręcz 
eliminowania takich przedmiotów, jak historia gospodarcza czy historia myśli ekono-
micznej. Już na tym etapie kształtowania zarówno przyszłych praktyków, jak i badaczy 
gospodarki ginie czy też ulega poważnemu ograniczeniu świadomość zjawisk gospodar-
czych jako zjawisk historycznych, nierzadko kumulacyjnych i ewolucyjnych czy powta-
rzających się, acz w zmienionych warunkach. Brak świadomości historycznej zjawisk 
gospodarczych, tudzież ich związków z innymi zjawiskami społecznymi, powoduje, że 
skraca się perspektywa myślenia o ekonomii do tu i teraz. Brak perspektywy utrudnia 
dostrzeżenie, że tu i teraz już niedługo będzie tam i wtedy, acz swymi konsekwencjami 
może jeszcze długo rzutować na kolejne zdarzenia. Brak znajomości historii powoduje, 
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że grozi zjawisko powstania efektu „głuchego telefonu”, w którym bazowanie we włas-
nych badaniach prawie wyłącznie na tak zwanej najnowszej literaturze oznacza, że po-
glądy czy koncepcje wcześniejsze poznaje się głównie w postaci wtórnej i niekiedy znie-
kształconej. Brak świadomości historycznego, a zarazem głównie ewolucyjnego, a nie 
rewolucyjnego rozwoju ekonomii, utrudnia właściwą ocenę tego, gdzie są istotne luki 
w gmachu wiedzy ekonomicznej wymagające wypełnienia, a gdzie, w zasadzie poza 
ćwiczeniem intelektu, niewiele jesteśmy w stanie osiągnąć. Być może, gdyby lepiej zna-
no i pamiętano historię, to nie rozprzestrzeniłaby się tak łatwo wiara w „nową ekono-
mię”, przykładem której miała być gospodarka amerykańska, i dziś nie byłoby aż takie-
go zaskoczenia tym, że pojawiło się tak poważne załamanie gospodarki. Postulat 
wzmocnienia historycznego wymiaru ekonomii to także idea rozwoju badań empirycz-
nych. W ekonomii funkcjonuje stosunkowo dużo koncepcji, które w ograniczonym za-
kresie, acz niekoniecznie ze względu na brak odpowiednich danych historycznych, pod-
dawane są próbom solidnej weryfikacji empirycznej. 

Problem odświeżania idei przynależności ekonomii do nauk społecznych obejmuje 
dwie kwestie. Jedna to potrzeba otwartości, co nie znaczy, że bezkrytycznej akceptacji, 
na koncepcje rozwijane zwłaszcza na gruncie innych nauk społecznych. Ekonomia, 
a w zasadzie ekonomiści, powinni przejść od imperializmu ekonomicznego i swego ro-
dzaju separatyzmu w odniesieniu do innych nauk społecznych do idei kooperacji i wza-
jemnego wzbogacania się4. Tak jak elementy analizy ekonomicznej trafiły na przykład 
do socjologii, tak również ekonomia musi być otwarta na czerpanie z dorobku innych 
nauk. Druga i chyba jeszcze istotniejsza sprawa to potrzeba uznania, że społeczny wy-
miar ekonomii oznacza, że nie bardzo do niej pasują wizje człowieka ekonomicznego 
jako swego rodzaju maszyny do obliczania kosztów i korzyści, przy bardzo ograniczo-
nym czy wręcz zerowym wpływie otoczenia. Dla Adama Smitha tak samo ważny był 
mechanizm, który zaprezentował w Badaniach.., zgodnie z którym szczególną rolę 
w naszym zachowaniu odgrywa żądza zysku, jak i dość od tego odmienny obraz czło-
wieka z wcześniejszej Teorii uczuć moralnych. Świadoma i nie tylko deklaratywna ak-
ceptacja przynależności ekonomii do nauk społecznych powinna wiązać się także z za-

4 Próba dokonanego z pozycji reprezentantów nauk ekonomicznych podsumowania obecnego eta-
pu dyskusji o relacjach zachodzących między ekonomią a innymi naukami społecznymi zawarta jest 
w artykule: M. Brzezińskiego, M. Goryni i Z. Hockuby, Ekonomia a inne nauki społeczne na począt-
ku XXI w. Między imperializmem a kooperacją, „Ekonomista” 2008, nr 1, s. 201–232. Socjologiczny 
punkt widzenia na związki między ekonomią a socjologią i innymi naukami społecznymi zawarty 
jest m.in. w artykule M. Czwarno, Homo oeconomicus kontra homo sociologicus, czyli dlaczego 
ekonomiści nie lubią socjologów, a socjologowie nie przepadają za ekonomistami, „Studia Socjolo-
giczne” 2003, nr 3, s. 113–136. O relacjach ekonomii i innych nauk społecznych pisze też A.K. Koź-
miński, Ekonomia a inne nauki społeczne, MBA 2008, nr 1, s. 74–80. W tekście tym zawarta jest 
m.in. dość śmiała i kontrowersyjna teza, że epoka wielkich teorii ekonomicznych minęła (s. 74).
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akceptowaniem zmienności świata ekonomicznego i ewolucyjnego charakteru zjawisk 
gospodarczych.

I wreszcie matematyzacja ekonomii. W zasadzie od końca XIX wieku istotna część 
ekonomistów podejmowała i podejmuje próby uczynienia z ekonomii najbardziej ścisłej 
spośród nauk nieścisłych. Wiąże się to w znacznej mierze z szerokim zastosowaniem 
matematyki. Doceniając będące tego rezultatem osiągnięcia naukowe, należy jednak 
zauważyć, że problemów ekonomicznych nie da się sprowadzić ani do zbioru aksjoma-
tów, ani zagadek matematycznych. Nadmierne eksponowanie techniczno-matematycz-
nego wymiaru ekonomii powoduje, że także w praktyce, chociażby w sektorze finanso-
wym, rodzi się czy – jak pokazują ostatnie wydarzenia – wręcz narodziła się swoista 
pokusa postrzegania rozwiązań formalnych (nowe, złożone od strony techniczno-mate-
matycznej produkty) jako swoistego panaceum na tradycyjne problemy, a zwłaszcza te 
związane z pojęciem ryzyka podejmowanych decyzji. Warto przy okazji zwrócić uwagę 
na dość szczególną rolę części środowiska akademickiego, zwłaszcza z obszaru finan-
sów. Z jednej strony osoby te, a chodzi tu w szczególności o prominentnych reprezentan-
tów uniwersytetów amerykańskich, współtworzyły czy tworzyły nowe koncepcje takie, 
jak idea shareholder value czy metody wyceny instrumentów pochodnych (to ostatnie 
zostało uhonorowane jedną z bardziej kontrowersyjnych nagród noblowskich dla Rober-
ta Mertona i Myrona Scholesa w 1997 roku) i upowszechniały te idee w świecie akade-
mickim oraz poza nim, a z drugiej, często pełniąc funkcje doradcze czy nawet zarządcze 
w instytucjach finansowych, dbały o inkorporowanie tychże koncepcji przez praktykę. 
Przewartościowania poglądów na rolę matematyki w ekonomii nie należy jednak utoż-
samiać z ideą ograniczania zastosowania matematyki, ale wręcz ze wzrostem jej wyko-
rzystania. Jednakże wiązać się to powinno, jak się wydaje, ze zmniejszeniem roli ekono-
mii na usługach matematyki, czyli ekonomii używanej jako swoisty materiał ćwiczebny 
do doskonalenia matematyki i zmatematyzowanych form prezentacji wiedzy, a rosnąć 
powinna rola matematyki na usługach ekonomii, chociażby w ramach opartej na anali-
zie danych empirycznych weryfikacji koncepcji teoretycznych.

Wszystkie sugerowane zmiany w ekonomii powinny znajdować odbicie w progra-
mach jej nauczania. Odnosząc się do obecnie realizowanych programów w polskich 
uczelniach, warto zwrócić uwagę na konstrukcję ministerialnych standardów nauczania, 
bo to one w znacznej mierze determinują to, czego uczą się przyszli praktycy i badacze 
gospodarki. Spośród trzech podstawowych kierunków studiów o ekonomicznym cha-
rakterze (ekonomia, zarządzanie oraz finanse i rachunkowość) tylko w ramach jednego 
(zarządzanie) i to dopiero na drugim stopniu studiów przewidziano etykę jako obowiąz-
kowy element programowy, za to na wszystkich trzech kierunkach znalazło się miejsce, 
jako dla obszaru obowiązkowego kształcenia, na przykład dla ekonometrii (na ekonomii 
wręcz na obu poziomach studiów, na zarządzaniu jest to pod nazwą badań operacyj-
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nych). Nie ma miejsca w standardach dla socjologii, filozofii, o innych obszarach huma-
nistyki nie wspomniawszy. Oczywiście, szkoły mają pulę godzin do samodzielnego za-
gospodarowania, jednak sygnał płynący z ministerialnych standardów jest wyraźny. 
Być może w tle jest przekonanie, że – jak to ktoś kiedyś powiedział – „to nieetyczne 
mówienie ludziom etycznym o etyce”. Tyle tylko, że jeśli założymy, że przyszłego eko-
nomistę musimy nauczyć wykorzystywania narzędzi, takich jak te, które oferuje ekono-
metria, a sprawy podbudowy etycznej stosowania tych i nie tylko tych narzędzi to kwe-
stia, w kategoriach dydaktycznych, w zasadzie fakultatywna, to nie dziwmy się potem, 
że tak łatwo przychodzi zaakceptowanie haseł typu „chciwość jest dobra”. 

Uwagi końcowe

Przedstawione uwagi na temat zmian związanych z dalszym rozwojem ekonomii są 
oczywiście odzwierciedleniem subiektywnego punktu widzenia autora. To, co jest nie-
zwykle ważne w dyskusjach zarówno o kondycji współczesnej ekonomii, jak i jej przy-
szłości, to unikanie popadania w skrajności. Ekstremami są z jednej strony poglądy 
zbliżone do antyekonomizmu, które sprowadzają się do dezawuowania osiągnięć ekono-
mii i jej naukowego statusu. Druga skrajność to swoisty triumfalizm ekonomiczny, któ-
ry wiąże się z postrzeganiem ekonomii jako nauki bezdyskusyjnej w swych ustaleniach 
i przypisywaniem jej wyższości w stosunku do innych nauk społecznych. Ekonomia ma 
do czynienia z podobnymi uwarunkowaniami swojego rozwoju, jak inne nauki społecz-
ne, co wiąże się ze złożonością, ewolucyjnością i ograniczonymi możliwościami predyk-
cji, charakterystycznymi dla zjawisk społecznych. Warto o tym pamiętać, choć oczywi-
ście nie znaczy to, że nie jesteśmy w stanie coraz lepiej poznawać fundamentalnych 
zasad ekonomii, o których Milton Friedman powiedział, że są tak proste, że każdy jest 
w stanie je zrozumieć, a jednak niewielu je rozumie.
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The economic crisis and its influence 
on the economics as a science

Serious economic disturbances may cast doubt on some practical solutions and their theoretical background. 
This article attempts to point at certain important areas where the changes could and should occur. There are three 
possible topics concerning the changes in economics: 1. greater concern for historical aspects of economics and 
economic phenomena; 2. restitution of the meaning of economics as a social science; 3. more realistic attitude to the 
technical and mathematical modeling. 

Translated by Marek Ratajczak
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Wprowadzenie

Rynek finansowy działa jak system naczyń połączonych. To, co dzieje się w jednym 
państwie, wpływa na wszystkie inne kraje. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie, 
jak ogromne znaczenie mają globalizacja i liberalizacja. Należy zdać sobie sprawę, że 
narodowe gospodarki są bardzo wrażliwe na każde załamanie na rynkach światowych. 

W tekście podjęto próbę analizy skutków i sposobów przezwyciężania kryzysu fi-
nansowego. Zastosowano takie metody badawcze, jak 

– metodę opisową,
– obserwację bezpośrednią,
– wywiad,
– dyskusje grupowe,
– analizę materiałów źródłowych.

Globalizacja pośrednią przyczyną obecnego kryzysu finansowego

Dziś, gdy poruszamy współczesne problemy ekonomiczne, mówimy głównie o fi-
nansach, a raczej o kryzysie finansowym. Zadajemy sobie pytania, dlaczego się pojawił, 
dlaczego objął praktycznie cały świat. 

* Magister Beata Sadowska jest zatrudniona na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług (Katedra 
Finansów Publicznych) Uniwersytetu Szczecińskiego. E-mail: hund@uznam.net.pl.
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Wielu analityków, dziennikarzy, wybitnych naukowców stwierdza, iż ogromny 
wpływ na rozprzestrzenianie się obecnego problemu, jakim jest kryzys, ma globalizacja 
i liberalizacja jako jej część. 

Globalizacja jest wielką światową transformacją. To zmiany w obrębie społeczeństw 
i gospodarki światowej. To zwiększanie wymiany informacyjnej, przyśpieszenie i spa-
dek cen transportu, a także wzrost międzynarodowej wymiany handlowej i inwestycji 
zagranicznych. To znoszenie barier między państwami1.

Globalizacja jest czynnikiem, który sprzyja rozwojowi działalności banków i wyni-
ka z polityki, która zmierza do stworzenia swobodnego dostępu do rynków finanso-
wych. Placówki banków powstają w wielu krajach, a usługi są świadczone za pomocą 
łączy teleinformatycznych, występuje swobodny transfer kapitału2.

Globalizacja, dzięki otwartości gospodarek, pozwala na wyrównywanie różnic roz-
wojowych w krajach mniej zamożnych, zacofanych. Czyni jednak te gospodarki wrażli-
wymi na każde załamanie na rynkach światowych, takie jak krach finansowy, recesje, 
kryzysy strukturalne, wzrost bezrobocia3. Globalizacja to rozszerzenie kapitalizmu neo-
liberalnego na praktycznie każdy kraj na świecie. To otwarcie na wolny handel i konku-
rencję, co powoduje, że gospodarki stają się lepsze i wydajniejsze.

Prawidłowe funkcjonowanie gospodarki, w tym rynków finansowych i kapitało-
wych, powinno zapewniać stabilność finansową. Współcześnie jest ona traktowana jako 
dobro publiczne, które jest koniecznym warunkiem do wzrostu gospodarczego, stabilno-
ści cen i pieniądza oraz pozwala na dążenie do podstawowych celów społecznych4. Swo-
bodny przepływ kapitału daje z kolei możliwość zakupu oraz sprzedaży nieruchomości 
na obszarze innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej, zakupu oraz sprzedaży pa-
pierów wartościowych, udzielania kredytów, gwarancji, zaciągania pożyczek5. Przepły-
wy kapitału mogą – w pewnych okolicznościach – zakłócać funkcjonowanie międzyna-
rodowych rynków finansowych oraz wywoływać kryzysowe sytuacje w realnej 
gospodarce, co prowadzi do spadku produkcji, zatrudnienia i dochodów6. Obecnie sta-
bilność finansowa została zachwiana. Zabrakło należytej kontroli w przepływie kapita-
łu.

1  www.globalizacja.cai.pl, 20.06.2009.
2  S. Flejterski, B. Świecka, Elementy finansów i bankowości, Warszawa 2006, s. 211.
3  www.nbportal.pl, 20.06.2009.
4  W. Baka, Bankowość europejska, Warszawa 2005, s. 265.
5  E. Latoszek, Integracja europejska. Mechanizmy i wyzwania, Warszawa 2007, s. 74.
6  J. Świerkocki, Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych, Warszawa 2004, s. 268.



Beata Sadowska
Kryzys finansowy głównym problemem ekonomicznym

77

G
lo

b
a

li
z

a
c

ja

Wpływ kryzysu finansowego na światowe gospodarki

Dziś wielu ekonomistów nie potrafi przewidzieć, co stanie się jutro. Budują progno-
zy na podstawie starego paradygmatu mentalnego. Przyszłość jest dla nas wielką zagad-
ką i nie jest jednoznacznie zdeterminowana. 

George Soros w tygodniku „Der Standard” ostrzega przed największą od drugiej 
wojny światowej recesją. Jego zdaniem świat balansuje na skraju gospodarczego kra-
chu.

Obecnie jesteśmy świadkami ogromnych zawirowań oraz zmian społecznych i eko-
nomicznych, które stają się przyczyną ludzkich tragedii, konfliktów i dramatów7. 
Bo czyż dla każdej jednostki, która zainwestowała niejednokrotnie oszczędności całego 
życia w fundusze inwestycyjne, utrata większej ich części nie jest problemem ekono-
micznym? Należy zadać sobie pytanie, czy potencjalny klient wciąż ma zaufanie do 
banków i podobnych instytucji finansowych. Wpływ na ten stan rzeczy miała z pewnoś-
cią liberalizacja przepływu kapitału, która jest jednym z trzech podstawowych czynni-
ków umożliwiających przyśpieszenie i intensyfikację globalizacji8.

Świat stracił wskutek międzynarodowego kryzysu finansowego miliardy dolarów. 
Kryzys na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych subprime ujawnił się w pełni 
w połowie 2007 roku, choć pierwsze sygnały zaczęły się pojawiać dużo wcześniej. 
To, co dziś obserwujemy, można nazwać poważnym problemem ekonomicznym. 

Załamanie gospodarcze związane z nadprodukcją, spadek dochodu narodowego, 
spadek zatrudnienia, zmniejszenie się inwestycji nie rokują dobrze na przyszłość.

Ekonomiści stawiają ostrożne prognozy, gdyż tak naprawdę nie wiadomo, jak zacho-
wają się światowe gospodarki. Obserwujemy, że banki zaostrzyły kryteria kredytowe, 
rosnące trudności ze sprzedażą powodują, że zyski przedsiębiorstw kurczą się albo nie 
występują wcale. Wiele małych i słabych firm bankrutuje, rośnie bezrobocie9. Również 
przyglądamy się bacznie temu, co dzieje się na świecie. Poruszyła nas sprawa Islandii. 
Również głośno mówi się o Wschodzie. Gospodarki Łotwy, Białorusi, Estonii i Litwy są 
w coraz gorszej kondycji. Produkt krajowy brutto tych krajów kurczy się w szybkim 
tempie. Potrzebna jest natychmiastowa pomoc, gdyż bez niej tej części świata grozi głę-
boka recesja10. 

7  www.wsz-pon.edu.pl, 20.06.2009.
8  www.wsz-pon.edu.pl, 20.06.2009.
9  Opracowanie własne na podstawie bieżących wiadomości z radia i telewizji.

10  „Rzeczpospolita” z 20–21 czerwca 2009, s. B3.
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Skutki i sposoby przezwyciężania kryzysu finansowego

Dziś wiele się mówi o skutkach i sposobach przezwyciężania kryzysu. Jest to głów-
ny temat. Inne problemy natury ekonomicznej nie odgrywają obecnie tak dużego zna-
czenia, jak globalny kryzys finansowy. Spróbujemy przybliżyć szerzej to zagadnienie 
w ujęciach mikro, mezzo i makro. 

Mikrogospodarstwa domowe:
– obniżenie konsumpcji i uszczuplenie oszczędności,
– konsekwencje społeczne (patologie, dewastacje, niepokoje społeczne, jak na 

przykład w Grecji),
– rozwój emigracji zarobkowej oraz imigracja do kraju ojczystego.
Mikroprzedsiębiorstwa:
– zmniejszenie produkcji w wyniku mniejszego popytu,
– zmniejszenie eksportu i importu,
– zwolnienia pracowników,
– mniejsze zyski firm, mniejsza płynność finansowa,
– niższa rentowność,
– wzrost kosztów i zobowiązań,
– firmy tracą na wartości, akcje zostają przewartościowane na giełdzie.
Mikrobanki, ubezpieczenia, giełda:
– obawa przed bankructwem banków,
– wycofywanie kapitału z funduszy inwestycyjnych,
– wojna banków o lokaty,
– zmiana kryteriów przyznawania kredytów, kredyty trudniej dostępne,
– brak nowych remitentów na giełdzie, 
– wycofanie się inwestorów z giełdy, 
– giełda stała się półmartwą instytucją.
Mezzosektory:
– w sektorze budownictwa deweloperzy ogłaszają upadłość, brakuje klientów, wy-

stępuje mały popyt,
– sektor transportowy i żeglugi – zahamowanie produkcji powoduje mniejszy po-

pyt na transport,
– sektor motoryzacyjny – branża silnie zagrożona z uwagi na brak popytu,
– sektor stoczniowy – UE domaga się zwrotu pomocy publicznej, co grozi bankruc-

twem stoczni; rząd obiecał restrukturyzację i pomoc dla załogi w formie od-
praw,

– nienaruszone zostaną rolnictwo i przemysł spożywczy, bo popyt na te towary ma 
charakter ciagły.
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Mezzoregiony, miasta:
– upadek przedsiębiorstw produkujących podzespoły dla zagranicy,
– masowe zwolnienia pracowników, wzrost stopy bezrobocia z jednocyfrowej na 

dwucyfrową,
– rozszerzenie „szarej strefy”,
– nisko płatne prace,
– wpływy rządu na banki mające na celu zapobieżenie spowolnieniu na rynkach 

(kapitał jest niezbędny do napędzania gospodarki),
– zróżnicowanie regionalne powoduje, że nie wszystkie regiony ucierpią tak samo.
Makro:
– wzrost bezrobocia, 
– możliwość wzrostu długu publicznego,
– inwestycje rzeczowe niekoniecznie muszą maleć, prognozuje się nieznaczne 

wzrosty,
– obniżona konsumpcja, rośnie skłonność do oszczędzania,
– spadek PKB oraz wzrost inflacji11.
Rządy podejmują działania, aby zapobiec krachowi bankowości, ratując gospodarki 

swoich krajów. Udzielają państwowych gwarancji, dekapitalizują banki. Pojawiają się 
pakiety antykryzysowe. W Polsce działania te zostały podjęto dość późno, projekty 
ustaw są obecnie w poszczególnych komisjach, w których trwają prace nad szczegółami 
pakietu antykryzysowego12. Najważniejszymi propozycjami w nim zawartymi są:

– specjalne świadczenia dla pracowników,
– świadczenia postojowe,
– ograniczenie umów czasowych,
– ulgi podatkowe,
– dłuższe rozliczanie czasu pracy13.
Będą też wprowadzane reformy strukturalne, takie jak
– zwiększenie inwestycji na badania i rozwój, edukację i innowacje,
– propagowanie połączenia elastycznego rynku pracy i bezpieczeństwa socjalne-

go,
– zwiększenie europejskiej konkurencyjności przez dalsze ograniczanie negatyw-

nego wpływu gospodarki na środowisko jako metody tworzenia nowych miejsc 

11  Opracowanie własne na podstawie dyskusji na wykładzie dla studentów prof. S. Flejterskiego, 
Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Uniwersytetu Szczecińskiego w Świnoujściu, styczeń 2009 r.

12  „Nasz Dziennik” z 20–21 czerwca 2009, s. 3.
13  „Rzeczpospolita” z 20–21 czerwca 2009, s. B2.
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pracy i technologii, pozwalające przezwyciężyć ograniczenia związane z bezpie-
czeństwem energetycznym14.

W podejmowanych działaniach widoczny jest wyraźny wpływ zachowań etycznych. 
W wielu bankach i instytucjach finansowych, chociaż ich liczba mogłaby być znacznie 
większa, obserwuje się politykę, która w czasach kryzysu powinna być postrzegana jako 
właściwa. Mianowicie banki:

– likwidują premie,
– ograniczają dodatki do pensji,
– tną koszty podróży służbowych,
– likwidują vouchery na wieczorne powroty do domów,
– ograniczają podróże w klasie biznes,
– rezygnują z bezpłatnych napojów dla pracowników15.
W „Gazecie Giełdy Parkiet” z 20–21 czerwca 2009 czytamy, że niektórzy prezesi 

amerykańskich banków wciąż korzystają z firmowych samolotów do podróży prywat-
nych. „Wall Street Journal” podał, że już po otrzymaniu pomocy publicznej przez banki 
z firmowych jetów korzystali między innymi prezesi Bank of America oraz Morgan 
Stanley16. Jak widać, trudno się rozstać z przywilejami. Czy to moralne? Czy etyczne? 
Przecież świat na to patrzy i ocenia.

Zakończenie

Wielu z nas zadaje sobie pytanie, dlaczego kryzys wybuchł teraz. Jakie skutki przy-
niesie dla nas w niedalekiej przyszłości? I co możemy zrobić, aby były one dla nas jak 
najmniejsze? Czy to tylko zwykły cykl koniunkturalny?

Problemy współczesnego świata odgrywają ważną rolę w życiu wszystkich współ-
czesnych społeczeństw, decydując o szansach i zagrożeniach rozwoju. Problemy global-
ne wymagają współpracy całej społeczności międzynarodowej. 

Zdarzały się już w historii wielkie kryzysy. Kryzys ma też swoich beneficjentów, 
dla wielu ludzi jest szansą, stwarza nowe możliwości. Kryzys, choć jest dzisiaj głównym 
problemem ekonomicznym, uczy pokory i skromności, daje nowe impulsy. Z każdego 
kryzysu świat wychodzi silniejszy.

14  www.ukie.gov.pl, 20.06.2009.
15  Opracowanie własne na podstawie dyskusji na wykładzie dla studentów prof. S. Flejterskiego.
16 „PARKIET Gazeta Giełdy” z 20–21 czerwca 2009, s. 14.
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Die gegenwärtige Finanzkrise als wichtigstes Wirtschaftsproblem

Das beherrschende Wirtschaftsproblem unserer Zeit ist die Finanzkrise. Globalisierung und Liberalisierung als 
ein Teil von ihr haben mit Sicherheit Einfluss auf die bestehende Situation. Zu beobachten ist eine Erschütterung der 
finanziellen Stabilität sowohl der Banken als auch der Firmen wie der Privathaushalte. Es mangelte an einer angemes-
senen Kontrolle der Kapitalflüsse.

Wir sind Zeugen gewaltiger wirtschaftlicher Umwälzungen und Wandlungen. Die Welt vernichtete und vernichtet 
weiterhin als Folge der Finanzkrise Milliarden von Dollar. Arbeitslosigkeit greift um sich und viele Firmen gehen 
in Konkurs. Einzelne Staaten ergreifen eine Reihe von Maßnahmen zur Überwindung der Krise.

Die Krise, obgleich das derzeit wichtigste ökonomische Problem, lehrt Demut und Bescheidenheit, gibt neue 
Impulse. Aus jeder Krise ist die Welt gestärkt hervor gegangen.

Übersetzt von Beata Sadowska
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Światowy kryzys gospodarczy w latach 2007–2009 znacząco wpłynął na sytuację 
sektora bankowego, co przejawiło się zachwianiem płynności finansowej (w aspekcie jej 
równowagi) oraz brakiem zaufania w relacjach między bankami i klientami. Kryzys 
zaufania do instytucji finansowych na międzynarodowym rynku szczególnie był dotkli-
wy dla banków.  Zdestabilizowaniu uległo ich normalne funkcjonowanie, pojawiło się 
wiele problemów utrudniających im prawidłowe i stabilne działanie na rynku finanso-
wym.

Celem artykułu jest przedstawienie wybranych problemów, z jakimi ma do czynie-
nia sektor bankowy w warunkach turbulencji na rynku finansowym oraz ukazanie, jak 
światowy kryzys gospodarczy wpłynął na zmianę przychodów finansowych w polskim 
sektorze bankowym.

* Magister Gabriela Gurgul jest zatrudniona na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług (Katedra 
Bankowości i Finansów Porównawczych) Uniwersytetu Szczecińskiego. E-mail: gabriela_gurgul@
op.pl.
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Zachwianie płynności i stabilności finansowej 
oraz związane z tym konsekwencje w sektorze bankowym

Stabilność systemu finansowego to stan, w którym system finansowy pełni swoje 
funkcje ekonomiczne, to jest alokowane są zasoby, ryzyko jest rozproszone,  płynności 
są rozliczane w sposób ciągły i efektywny, nawet w przypadku wystąpienia nieoczeki-
wanych i niekorzystnych zaburzeń o znaczącej skali, sytuacji ekstremalnych czy też 
okresów znaczących zmian o charakterze strukturalnym1. Płynność finansowa, z kolei, 
to zdolność do terminowego regulowania krótkoterminowych zobowiązań. Zarządzanie 
płynnością ma na celu utrzymywanie odpowiedniej ilości środków pieniężnych i linii 
kredytowych. Opóźnienia w wywiązywaniu się ze zobowiązań powodują nieufność 
kontrahentów i kredytujących instytucji finansowych, co może doprowadzić w skraj-
nych przypadkach do bankructwa, zbyt wysoki ich poziom powoduje zaś zamrożenie 
części kapitału obrotowego, a tym samym zmniejszenie rentowności przedsiębiorstwa2.

Zgodnie z normami dotyczącymi płynności banków, określonymi w art. 8 ustawy 
z 29 sierpnia 1997 roku prawo bankowe, banki zobowiązane są do utrzymania płyn-
ności płatniczej dostosowanej do rozmiarów i rodzaju prowadzonej działalności, 
w sposób gwarantujący wykonywanie wszystkich zobowiązań zgodnie z terminami 
ich płatności. Ryzyko utraty płynności zależy od struktury i stosunku kredytów do 
depozytów. Duże depozyty stwarzają duże ryzyko utraty płynności w przypadku ich 
wycofania, dlatego też bank jest zobowiązany do utrzymywania płynności płatniczej 
dostosowanej do rodzaju i rozmiarów prowadzonej działalności. Brak płynności wynika 
z błędnej polityki kredytowej i wycofywania depozytów, co w konsekwencji przyczynia 
się do zachwiania zaufania do danej instytucji finansowej, a w dłuższej perspektywie 
może doprowadzić nawet do jej bankructwa.

Globalny kryzys ekonomiczny, który rozpoczął się w 2007 roku w Stanach Zjedno-
czonych od zapaści rynku pożyczek hipotecznych masowo sprzedawanych, w postaci 
niemających pokrycia obligacji strukturyzowanych, opartych na nieruchomościach, 
w celach inwestycyjnych i spekulacyjnych doprowadził do paraliżu światowego systemu 
finansowego. Trudności finansowe wielu banków,  w USA i Europie Zachodniej,  przez 
duży udział kapitału zagranicznego i wzajemne powiązania instytucji finansowych zna-
lazły swoje odzwierciedlenie również w polskim sektorze bankowym. 

Gwałtowne zmiany na rynkach finansowych spowodowały spadek zaufania, który 
przejawiał się między innymi znacznie mniejszą płynnością na rynku międzybanko-

1 Por. K. Jajuga, Pomiar stabilności i zarządzanie ryzykiem systemu bankowego – lekcje z kryzysu, 
w: Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich, red. J. Szam-
belańczyk, Warszawa 2009, s. 28.

2 http://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82ynno%C5%9B%C4%87_finansowa, .09.2009.
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wym, zwiększeniem ryzyka w posiadanych portfelach, wprowadzeniem ograniczeń do-
tyczących udzielania kredytów hipotecznych oraz groźbą przejęć. Dlatego też banki, aby 
przetrwać spowolnienie gospodarcze, skupiły się na klientach o niższym poziomie ryzy-
ka oraz na produktach wymagających mniejszego zaangażowania kapitału, takich jak 
depozyty, karty i produkty transakcyjne, co w konsekwencji doprowadziło do „niezdro-
wej” konkurencji, będącej sposobem na pozyskanie klienta i jego środków finansowych 
bez względu na cenę.

Problemy sektora bankowego związane z działalnością kredytową

Światowy kryzys finansowy boleśnie obnażył słabość polskiego systemu bankowe-
go. Odbiło się to na  panującej sytuacji na rynkach finansowych, na spowolnieniu gospo-
darczym, a w szczególności na zmianie warunków dostępu do finansowania.

Od roku 2004 obserwowany był niezwykły wzrost popularności kredytów na nieru-
chomości, dzięki niższym stopom procentowym, a także zmiana podejścia banków, któ-
re dostrzegły szansę na rekordowe zyski. Jednak otrzeźwienie w bankowości przyszło 
szybko, wraz z pęknięciem „globalnej bańki finansowej” w 2007 roku3.

Banki w Polsce nie były przygotowane na tak dużą akcję kredytową, ani kapitałowo, 
ani  mentalnie, w dodatku nie mogły liczyć na wsparcie ze strony macierzystych korpo-
racji, ponieważ one również borykały się z poważnymi problemami.  Polski system ban-
kowy zaczął mieć trudności z udźwignięciem kredytów hipotecznych o wartości 15 proc. 
PKB4.

Zmiany w polityce kredytowej wszystkich instytucji finansowych na rynku kredy-
towym wynikają między innymi z wysokiej niepewności co do przyszłego stanu ko-
niunktury, która utrudnia poprawną wycenę ryzyka kredytowego. Poza tym banki na 
podstawie obowiązujących przepisów zmuszone są udzielać kredytów kredytobiorcom 
posiadającym zdolność kredytową i spełniającym określone wymogi. Banki nie mogą 
więc udzielać kredytów beneficjentom, którzy na przykład nie mają zdolności kredyto-
wej oraz tym, których projekt czy branża wiążą się z nadmiernym ryzykiem, czego po-
twierdzeniem są wyniki finansowe, w szczególności spadek przychodów, nieregulowa-
nie zobowiązań czy zagrożenie upadłością5.

W drugim kwartale 2009 roku nastąpiło spowolnienie dynamiki akcji kredytowej 
wynikające przede wszystkim z pogarszającej się bieżącej sytuacji gospodarczej. Banki 

3 R. Anam, Kryzys kredytowy a polskie banki w 2009, http://www.finanse.egospodarka.pl/37466; 
Kryzys-kredytowy-a-polskie-banki-w-2009,3,48,1.html, 9.09.2009.

4 Por. Rynki finansowe w warunkach kryzysu, red. M. Kalinowski, Warszawa 2009, s. 269.
5 G. Gurgul, Problemy banków komercyjnych w procesie absorpcji pomocy unijnej, w: Problemy 

gospodarki regionalnej i lokalnej w regionie świętokrzyskim, red. K. Grysa, Kielce 2009, s. 27.
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zaostrzyły kryteria udzielania wszystkich rodzajów kredytów, podniosły marże kredy-
towe i wymagały większych zabezpieczeń. Zaostrzenie kryteriów w największym stop-
niu dotyczyło kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw, przy czym w tym seg-
mencie rynku nie odnotowano istotnych różnic między zmianami kryteriów udzielania 
kredytów krótko- i długoterminowych (procent netto wyniósł około 6570). Jedna trzecia 
banków zaostrzyła kryteria udzielania kredytów krótkoterminowych dla dużych firm, 
połowa zaś podjęła taką decyzję w odniesieniu do kredytów długoterminowych dla du-
żych firm6.

Udział banków zaostrzających kryteria udzielania kredytów dużym przedsiębior-
stwom w rynku obniża się od czwartego kwartału 2008 roku, co może wskazywać na 
stopniowe hamowanie cyklu zaostrzania polityki kredytowej w tym segmencie rynku 
kredytowego.

W drugim kwartale 2009 roku banki ponownie zaostrzyły politykę kredytową 
względem kredytów mieszkaniowych. Podobnie jak w poprzednim kwartale, dotyczyło 
to około 40 proc. banków. W poprzednich dwóch kwartałach przeważająca większość 
banków wycofała się z udzielania kredytów mieszkaniowych nominowanych w walu-
tach obcych. Zaostrzanie warunków udzielania kredytów mieszkaniowych nie miało 
jednak charakteru powszechnego. Blisko jedna czwarta banków zdecydowała się pod-
nieść marże kredytowe. Część z nich określiła ten ruch jako znaczne zaostrzenie polity-
ki kredytowej. Liczna grupa tych, które podniosły marże, zaostrzyła również politykę 
kredytową w obszarze pozaodsetkowych kosztów kredytu mieszkaniowego. W przy-
padku wymaganego poziomu udziału własnego kredytobiorcy doszło, w ujęciu netto, do 
bardzo niewielkiego złagodzenia polityki kredytowej (procent netto wyniósł 1,4), gdyż 
podobnie liczne grupy banków zdecydowały się zaostrzyć oraz złagodzić wymagania 
w tym zakresie. Pozostałe warunki udzielania kredytów mieszkaniowych zostały nie-
znacznie zaostrzone od 5 do 6 proc. przez banki7.

Biorąc pod uwagę kryteria udzielania kredytów konsumenckich gospodarstwom do-
mowym, 80 proc. banków je zaostrzyło. W przypadku kredytów konsumpcyjnych 
w drugim kwartale 2009 roku odsetek tych banków spadł w porównaniu z pierwszym 
kwartałem. Banki najczęściej decydowały się na podniesienie marż kredytowych. Po-
dobnie jak w poprzednim kwartale, uczyniło to ponad 25 proc. banków. Częściej marże 
były podnoszone na typowych kredytach niż na kredytach o podwyższonym ryzyku. 
Zaostrzono również pozostałe warunki udzielenia kredytu. Część banków – 16 proc., 
zdecydowała się na zwiększenie pozaodsetkowych kosztów kredytu, ograniczono do-
stęp do uproszczonych procedur badania zdolności kredytowej (w tym dokumentacji 

6 Sytuacja na rynku kredytowym, Warszawa 2009, s. 2.
7 TMŻ.
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dochodu kredytobiorcy w formie oświadczenia o dochodzie) oraz wprowadzono wymóg 
poręczenia kredytu przez osobę trzecią. Główną przyczyną zaostrzania polityki kredy-
towej w segmencie kredytów konsumpcyjnych było nasilenie się ryzyka związanego 
z przyszłą sytuacją gospodarczą8. 

Zmniejszenie przychodów finansowych w warunkach kryzysu gospodarczego

Wpływ kryzysu gospodarczego na zmianę przychodów z tytułu działalności banko-
wej jest ogromny, ponieważ według danych, które podała Komisja Nadzoru Finansowe-
go (KNF), nastąpił znaczny spadek wyników finansowych – wynik netto banków ko-
mercyjnych w pierwszym kwartale 2009 roku wyniósł 1,8 mld zł, podczas, gdy 
w analogicznym kwartale 2008 roku banki komercyjne zarobiły 3,8 mld zł9. Oznacza to, 
że zysk sektora zmniejszył się do poziomu notowanego na początku 2005 roku, kiedy to 
PKB rósł w tempie prawie 4 proc., czyli ponad 3 razy szybciej niż obecnie. 

Kolejnym skutkiem światowego kryzysu finansowego w sektorze bankowym było 
zmniejszenie stopy zwrotu na działalności odsetkowej. Banki, aby przetrwać okres bes-
sy i zachować płynność finansową, zaczęły koncentrować się na klientach o niższym 
poziomie ryzyka oraz na produktach wymagających mniejszego zaangażowania kapita-
łu, w celu pozyskania środków finansowych przy możliwie najniższych nakładach.  
Wynikiem tego była „wojna „odsetkowa”, prowadząca do zwiększenia kosztów odsetko-
wych, a zarazem skutkująca obniżeniem wyników z tytułu prowizji (tabela 1).

Tabela 1.  Stopa zwrotu na działalności odsetkowej

Nazwa banku I kw. 2008 I kw. 2009

PKO BP 71,8 53,4
Bank Pekao 57,8 49,1
Fortis Bank 40,5 45,0
BZ WBK 54,6 42,3
BRE Bank 41,2 41,9
Bank BPH 61,7 41,7
Kredyt Bank 48,8 40,1
ING Bank Śląski 36,0 36,0
Getin Holding 43,5 33,5
Bank Millennium 42,0 20,3
Noble Bank 34,0 5,7
Źródło:  „Forbes” 2009, nr 7, s. 45.

8 TŻM.
9 Gwałtowny spadek zysków banków, http://serwisy.forsal.pl/artykuly/319646,gwaltowny_spa-

dek_zyskow_bankow.html, 21.05.2009.
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Największe straty, będące wynikiem „wojny odsetkowej”, odnotował Noble Bank, 
którego stopa zwrotu z działalności odsetkowej zmniejszyła się o 28,3 proc. w stosunku 
do roku poprzedniego. Najmniejsze natomiast straty poniosły Bank Pekao i Kredyt Bank 
– o 8,7 proc. mniej niż w roku ubiegłym. Z kolei ING Bankowi Śląskiemu udało się jako 
jedynemu w branży utrzymać poziom zwrotu z działalności odsetkowej na niezmienio-
nym poziomie. Spośród badanych banków jedynie BRE Bank osiągnął wyższą stopę 
zwrotu na działalności odsetkowej, która wzrosła zaledwie o 0,7  proc. – z 41,2 w pierw-
szym kwartale 2008 roku do 41,9 proc. w pierwszym kwartale 2009 roku.

Osiągnięte przychody finansowe w pierwszym kwartale 2009 roku w stosunku do 
roku poprzedniego większości badanych banków wzrosły (BPH, Millenium, Pekao SA, 
PKO BP, Getin Holding, Noble) wskutek podwyżki prowizji i opłat (rysunek 1).

Rys. 1.  Wyniki z opłat i prowizji
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych bankowych.

Z kolei wynik odsetkowy spadł w pierwszym kwartale 2009 roku w porównaniu 
z tym samym okresem w 2008 w Pekao, PKO BP, BZ WBK, Millennium i BPH. 

Zakończenie

Globalny kryzys gospodarczy wywołał ogromne zmiany w otoczeniu makroekono-
micznym sektora bankowego. Nadwyrężył dotychczasowy model bankowości, wprowa-
dzając niestabilność, ryzyko i brak zaufania. Konsekwencje, jakie wywołał,  stanowiły 
dla wielu banków problem, stawiając je w niekorzystnej sytuacji. Trudności leżały nie 
tylko w przyjęciu polityki, która odpowiadałaby potrzebom rozwijającego się rynku, ale 
także w stabilizacji finansowej, w przywróceniu poczucia bezpieczeństwa i w odbudo-
wie „zachwianego” zaufania. Dla sektora bankowego kluczowe znaczenie powinna mieć 
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więc teraz poprawa płynności finansowej, jakości zarządzania oraz wzrost znaczenia 
produktów bankowości elektronicznej. Banki niewątpliwie czeka zmiana podejścia do 
klienta, polegająca na głębszej segmentacji, analizie jego potrzeb i preferencji oraz szer-
szej analizie ryzyka.
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Die Probleme des Bankgewerbes entstanden in dem Ergebnis des Einflusses 
der Weltwirtschaftskrise in den Jähren 2007–2009

Der Artikel u. d. T. „Die Probleme des Bankgewerbes entstanden in dem Ergebnis des Einflusses der Weltwirt-
schaftskrise in den Jahren 20072009“ spricht über die Problematik der ausgewählten Probleme dem Bankgewerbe 
in den Veranlagungen der Turbulenz auf einem Finanzmarkt. 

Er stellt dar, wie radikal verändert sich die Kreditpolitik der Banken in der Zeit des Wirtschaftsknickes und zeigt 
er die Problematik der Liquidität und die Finanzstabilität. 

Überdies stellt dieser Artikel dar, wie hat die Weltwirtschaftskrise der Einfluß auf die Veränderung der Finanzein-
nahmen in dem polnischen Bankgewerbe gehabt.

Übersetzt von Gabriela Gurgul
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Wprowadzenie

Jak wskazują badania i analizy aktualnych tendencji zachodzących w gospodarce 
światowej, warunkiem szeroko rozumianego rozwoju jest powszechny, stały, a zarazem 
szybki dostęp do informacji. Ten, kto ją ma, jest w stanie uzyskać największe korzyści, 
w tym również tak istotną przewagę konkurencyjną na rynku. Szybki postęp w dziedzi-
nie nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych, jaki 
obserwuje się w ostatnich latach, objął swoim zasięgiem rynek usług turystycznych. 
Turystyka jest gałęzią gospodarki, w której wykorzystywanie – w szeroko pojętym pro-
cesie informacji – instrumentów nowoczesnych technologii, a zwłaszcza technologii in-
formatycznych, jest priorytetem. Informacja oraz wykorzystanie technologii informa-
cyjnej stanowią dziś podstawę działalności branży turystycznej. Internet stał się łatwo 
dostępnym i najpowszechniejszym źródłem informacji turystycznej dla turystów. Syste-
my informacyjne i informatyczne ściśle powiązane z Internetem umożliwiają upo-
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wszechnienie aktualnej informacji w dowolnej formie tekstowej i graficznej. Całodobo-
wy i ciągły dostęp sprawia, że obecność w globalnej sieci przekłada się na wzrost 
zadowolenia dotychczasowych klientów i partnerów. Internet może być dodatkowym 
kanałem dostępu do przedsiębiorstwa lub rozszerzać dotychczasowe sposoby komunika-
cji z rynkiem. 

Szybki rozwój globalnej sieci sprawia, że coraz więcej jest w niej stron zawierają-
cych informacje o walorach turystycznych i wyposażeniu w infrastrukturę turystyczną 
poszczególnych miejscowości, regionów czy też całych krajów. Ma to ogromne znacze-
nie dla potencjalnego turysty, który może łatwo i tanio znajdować informacje adekwatne 
do swoich zainteresowań turystycznych. Dzięki systemom informatycznym łatwe stało 
się dokonywanie rezerwacji czy odpowiadanie na pytania turystów przez biura podróży, 
hotele (odbywa się to automatycznie), a także informowanie o przebiegu podróży, wol-
nych pokojach, obsługiwanych klientach itp.

Znaczenie sprawnego systemu informacji w turystyce rośnie wraz z postępującym 
wzrostem liczby kreatorów i współtwórców produktów turystycznych oraz promotorów 
turystyki (agencji promocji, agencji rozwoju regionalnego, fundacji itp.). 

Informacja w turystyce – jej źródła, cechy i formy udostępniania

Informacja w turystyce odgrywa kluczową rolę. Rozpoczynając wszelkie rozważa-
nia na temat informacji i jej roli w tym sektorze gospodarki, powinno się przedstawić jej 
definicję, która jest prezentowana w literaturze w ujęciu szerokim oraz wąskim. W sze-
rokim oznacza uporządkowany system danych służących organizatorom i konsumentom 
usług turystycznych, obejmujący sieć centrów i punktów informacji turystycznej oraz 
metodologię gromadzenia, przetwarzania, weryfikowania oraz udostępniania danych 
dotyczących różnorakich kwestii związanych z organizacją oraz realizacją wyjazdu tu-
rystycznego, a przede wszystkim informacji na temat walorów i bazy turystycznej. Gru-
pa adresatów, odbiorców informacji, jest duża i obejmuje oprócz turystów także organi-
zatorów imprez turystycznych, animatorów i promotorów turystyki, samorządy 
terytorialne i gospodarcze, potencjalnych inwestorów itd.1 W wąskim ujęciu jest rozu-
miana zarówno jako przekaz wiadomości, jak i zespół działań przyczyniających się do 
sprawnego przemieszczania turystów w czasie i przestrzeni, ułatwiających optymalne 
wykorzystanie walorów turystycznych oraz dostępnej bazy2. Adresatem tak rozumianej 
definicji informacji jest turysta. 

1 www.pot.gov.pl/Kategorie/dzialalnosc/informacja_turystyczna/informacjaturystyczna/System
%20informacji%20turystycznej.pdf, s. 7, 5.08.2009.

2 R. Ziółkowski, Informacja w turystyce, w: Obsługa ruchu turystycznego, red. B. Meyer, Warsza-
wa 2008, s. 95.
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Wszystkie dostępne źródła informacji można podzielić na
a) źródła informacji dla turystów, które służą mu bezpośrednio do zaspokojenia jego 

potrzeb bądź do ich pobudzania; zaliczamy do nich:
– literaturę turystyczną: przewodniki turystyczne, informatory turystyczne, en-

cyklopedie i słowniki, 
– mapy i atlasy turystyczne;

b) informacje o turystyce jako zjawisku, w różnych jego przejawach, które groma-
dzone są dla celów analitycznych i naukowych; wyróżniamy wśród nich: infor-
mację statystyczną, badania statystyczne, źródła informacji naukowej3.

Informacja turystyczna może być dostarczana i udostępniania w różnej formie. Z re-
guły jest ona bezpłatna, aczkolwiek niektóre formy mogą mieć odpłatny charakter (na 
przykład przewodniki, mapy turystyczne)4. Do podstawowych form udostępniania in-
formacji turystycznej zaliczamy:

– informację w centrach i punktach informacji turystycznej (także w biurach po-
dróży, hotelach i innych obiektach turystycznych),

– informację w Internecie dostępną w turystycznych serwisach informacyjnych,
– filmy poświęcone tematyce turystycznej, audycje radiowe itp.,
– prasę turystyczną,
– opracowania o charakterze przewodników, folderów, map turystycznych, broszur 

informacyjnych udostępnianych bezpłatnie bądź odpłatnie w punktach informa-
cji turystycznej lub obiektach turystycznych,

– informację przekazywaną przez pilotów wycieczek i przewodników turystycz-
nych,

– tablice informacyjne przy obiektach turystycznych i na trasach turystycznych5.

System informacji turystycznej i jego podmioty

Informacja turystyczna powinna tworzyć system informacji turystycznej, który 
obejmowałby jednolitą organizację takich procesów, jak zbieranie, gromadzenie, prze-
twarzanie i upowszechnianie informacji. Najczęściej rozważania o informacji turystycz-
nej skupiają się na aktualności i strukturze bazy danych, w kolejnym etapie na finanso-
waniu, organizacji przepływu informacji oraz kadrze, która decyduje o poprawności 
przeprowadzenia wszystkich procesów informacyjnych.

3 M. Mika, E. Pitrus, Źródła informacji turystycznej, w: Turystyka, red. W. Kurek, Warszawa 
2007, s. 483–507.

4 Z. Kruczek, B. Walas, Promocja i informacja turystyczna, PROKSENIA, Kraków 2004, s. 160.
5 R. Palusiński, Informacja turystyczna, w: Turystyka..., s. 182–183.
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Obserwuje się coraz większą liczbę odbiorców informacji turystycznej odgrywają-
cych często również rolę jej kreatorów, w tym między innymi turystów, animatorów 
i promotorów turystyki, twórców produktu turystycznego, podmioty zarządzające atrak-
cjami turystycznymi, touroperatorów, samorządy terytorialne i gospodarcze. Można do 
nich także zaliczyć: przedsiębiorstwa turystyczne, administrację rządową na szczeblu 
wojewódzkim, jednostki samorządu terytorialnego, administrację lasów państwowych, 
organizacje turystyczne i paraturystyczne oraz środowisko akademickie.

Tabela 1.  Zadania podmiotów organizacyjnych systemu „I”

Polska Organizacja Turystyczna Wojewódzkie centra informacji 
turystycznej

Powiatowe i gminne centra informacji 
turystycznej

Opracowywanie wieloletnich 
programów promocji turystyki 
obejmujących także zadania 
z zakresu informacji turystycznej

Organizowanie i promocja konkursów 
turystycznych ogólnopolskich 
i regionalnych

Gromadzenie i przetwarzanie informacji 
z terenu powiatu (gminy)

Koordynowanie ogólnopolskiego 
systemu informacji turystycznej

Dystrybucja informacji i jej udostępnianie 
na terenie całego kraju

Dystrybucja informacji i jej udostępnianie 
na terenie całego kraju

Prowadzenie i upowszechnianie 
ogólnopolskiego rejestru centrów 
i punktów „I”

Opracowywanie programów działalności 
systemu „I” na terenie województwa

Opracowywanie programów działalności 
systemu „I” oraz prowadzenie ewidencji 
placówek na terenie działania

Opracowywanie programów 
szkoleń „I” oraz kształcenie kadr 
kierowniczych informacji 
turystycznej

Tworzenie warunków rozwoju systemu 
informacji turystycznej na terenie 
województwa

Przekazywanie informacji do administra-
tora regionalnego (wojewódzkie centrum 
informacji turystycznej lub inna jednostka) 
według określonych standardów

Organizowanie krajowego obiegu 
informacji turystycznej oraz 
inicjowanie i promowanie targów 
turystycznych

Koncentrowanie środków finansowych 
niezbędnych do prowadzenia sytemu „I” 
w województwie

Aktywna współpraca z samorządem 
lokalnym, gospodarczym, stowarzysze-
niami i instytucjami w zakresie kreowania 
lokalnego produktu turystycznego i jego 
promocji (m.in. udział w targach, 
festynach, konkursach)

Organizowanie i zapewnienie 
przepływu informacji turystycznej 
o Polsce za granicą

Organizacja przepływu informacji 
na terenie województwa

Współpraca z branżą turystyczną 
i mediami

Publikacja wydawnictw Organizacja przepływu informacji 
na terenie województwa

Poradnictwo dla turystów indywidualnych
i organizatorów wypoczynku

Organizowanie i promocja 
konkursów turystycznych 
ogólnopolskich i regionalnych

Organizacja przepływu informacji 
na terenie województwa

Wydawanie materiałów promocyjnych 
i informacyjnych

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: www.pot.gov.pl/Kategorie/dzialalnosc/informacja_turystyczna/informacjaturystyczna/
System%20inrmacji%20turystycznej.pdf, s. 11–13.

System informacyjny jest to układ odpowiednich elementów, którego zadaniem jest 
przetwarzanie danych. System informatyczny z kolei stanowi wyodrębnioną część sy-
stemu informacyjnego, w którym do przetwarzania danych zastosowano środki i meto-
dy informatyczne, a zwłaszcza sprzęt i oprogramowanie komputerów6. Polska Organiza-

6 R. Ziółkowski, Informacja w turystyce..., s. 97.
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cja Turystyczna definiuje system informacji jako zespół działań polegających na 
zapewnieniu konsumentom i organizatorom usług turystycznych łatwego i pełnego do-
stępu do informacji turystycznej, czyli uporządkowanego zbioru danych, w dowolnym 
miejscu lub czasie7. 

Z organizacyjnego punktu widzenia w systemie informacji turystycznej można wy-
różnić dwie podstawowe grupy podmiotów. Pierwszą stanowią instytucje o charakterze 
dyspozycyjno-koordynującym, które mają swe odpowiedniki na różnych poziomach te-
rytorialnych. Ich zadaniem jest kształtowanie ogólnych założeń polityki informacyjnej 
oraz informatycznej w sferze turystyki. W Polsce tworzą je: Polska Organizacja Tury-
styczna (POT), wojewódzkie centra informacji turystycznej oraz powiatowe i gminne 
centa informacji turystycznej (tabela 1). Drugą grupę stanowią centra i punkty informa-
cji turystycznej. Punkty informacji turystycznej są miejscami, gdzie nieodpłatnie może 
uzyskać informacje, a także są to miejsca, w których można otrzymać poradę czy po-
moc merytoryczną. Centra „i” to ośrodki, które są elementem promocji określonego re-
gionu, ułatwiają one również aktywizację miejscowej ludności w zakresie inicjatyw tu-
rystycznych. Centra i punkty informacji turystycznej są prowadzone przez władze 
samorządowe, a także organizacje społeczne oraz przedsiębiorstwa turystyczne, takie 
jak na przykład biura podróży, obiekty noclegowe, porty lotnicze czy dworce. 

Zastosowanie systemu usług informatycznych w turystyce

Zastosowanie systemu usług informatycznych w turystyce jest bardzo ważne 
zwłaszcza w biurach podróży, przedsiębiorstwach hotelarskich czy regionach/miejsco-
wościach turystycznych. System taki pełni funkcję informacyjną i marketingową oraz 
pozwala na rezerwację i sprzedaż usług. Nowym zjawiskiem jest powstawanie interne-
towych biur podróży. Wymagania klientów znacznie wzrosły, klienci indywidualni co-
raz lepiej znają się na tym, co kupują, oczekują produktów o wysokiej jakości i obsługi 
na wysokim poziomie8. Obecnie wymagający klienci do pozyskania różnego rodzaju 
informacji, na przykład o celu podróży, głównie wykorzystują media elektroniczne9. 
Można więc powiedzieć, że Internet pełni funkcję informacyjną. Istnieje wiele form 
i elementów wykorzystywanych przy oferowaniu produktów w Internecie (na przykład 
rozbudowana grafika, prezentacje multimedialne z dźwiękiem czy sekwencje wideo). 

7 www.pot.gov.pl/Kategorie/dzialalnosc/informacja_turystyczna/potgov_second_category_view, 
2009.

8 T. Mańkowski, A. Pawlicz, Wykorzystane nowoczesnych technik informatycznych w obsłudze 
ruchu turystycznego, w: Obsługa ruchu turystycznego..., s. 197.

9 D. Buhalis, Technologie informatyczne i telekomunikacyjne w turystyce, w: Zarządzanie tury-
styką, red. L. Pender i R. Sharpley, Warszawa 2008, s. 283.
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Rosnąca konkurencja i dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii spowodowały 
szybki postęp w metodach budowy serwisów oferujących sprzedaż usług turystycznych. 
Obecnie strona WWW jest rozbudowaną platformą internetową, która umożliwia mię-
dzy innymi szybkie dotarcie do większej liczby klientów, utrzymanie stałego kontaktu 
z klientami oraz pozwala na zwiększenie poziomu sprzedaży towarów i usług. Za pomo-
cą Internetu realizowane są także zadania związane ze rezerwacją i sprzedażą usług. 
Najprostszą formą rezerwacji jest zamówienie usługi przez e-mail, nie jest to jednak 
jednoznaczne z wykupieniem usługi. Główną wadą tej formy jest długi czas oczekiwa-
nia na odpowiedź biura i długi czas procesu zamawiania i rezerwacji. Jednakże coraz 
bardziej popularna staje się rezerwacja za pomocą formularza internetowego na stronach 
WWW biur podróży10. 

Uwarunkowania rozwoju usług internetowych 
– możliwości i ograniczenia zastosowania Internetu 
w działalności przedsiębiorstw turystycznych

Rynek sprzedaży usług turystycznych on-line w Polsce dynamicznie się rozwija. 
W roku 2002 ich udział w polskim rynku turystycznym wynosił zaledwie 2 proc., 
w 2006 roku – 5 proc., w 2010 roku szacuje się, że wzrośnie do 10 proc., a w 2030 – do 
30. W Polsce notuje się stały i szybki wzrost użytkowników Internetu. Coraz częściej 
również klienci biur podróży dokonują rezerwacji samodzielnie, przez strony interneto-
we11.

Na rysunku 1 przedstawiono wyniki danych z raportu Google12. Wskazano w nim, 
iż w 2007 roku nastąpił wyraźny wzrost popularności kupowania produktów i usług 
turystycznych w Internecie – 29 proc. badanych dokonało zakupu w ten sposób, co ozna-
cza wzrost o 10 punktów procentowych w stosunku do roku 2006. Nieznacznej zmianie, 
w porównaniu z rokiem poprzednim, uległy czynności najczęściej wymieniane wśród 
wykonywanych w Internecie: poszukiwanie miejsc turystycznych (86 proc. responden-
tów), czytanie opinii na temat usług turystycznych (78 proc. respondentów) oraz porów-
nanie cen produktów turystycznych (71 proc. badanych). Wynika to z faktu, że były już 
one bardzo popularne rok wcześniej, a pole do zmiany było niewielkie. Już w 2006 roku 

10 Por. D. Szostak, Wewnętrzne systemy rezerwacji komputerowej w zarządzaniu przedsiębior-
stwem hotelarskim, w: Ekonomiczne problemy turystyki, red. A. Panasiuk, Szczecin 2004, s. 149–
153.

11 M. Nalazek, J. Moskała, W. Błaszczuk, K. Łopaciński, K. Sikora, Internet w turystyce i hotelar-
stwie – informatyka w hotelarstwie, Warszawa 2004, s. 42.

12 K.A. Kwaśniewski, M. Kramarz, P. Zalewski, J. Nagadowska, Raport Google...
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prawie dziewięciu na dziesięciu internautów zainteresowanych turystyką przyznało, że 
to właśnie w sieci poszukuje informacji o miejscach turystycznych.

Rys. 1.  Czynności wykonane w Internecie w branży turystycznej
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie A. Kwaśniewski, M. Kramarz, P. Zalewski, J. Nagadowska, Raport Google 
„Produkty i usługi turystyczne w Internecie”, www.google.pl/intl/pl/adwords/resources/turystyka_2008.pdf, 
30.05.2009.

Z istoty Internetu, jako platformy działalności przedsiębiorstw, wynikają pewne ko-
rzyści – zarówno dla oferentów dóbr na rynku, jak i ich klientów. Jednocześnie uprosz-
czeniem zagadnienia jest niezwrócenie uwagi na bariery wynikające ze stosowania tego 
medium.

Do najistotniejszych czynników determinujących rozwój usług informatycznych 
w przedsiębiorstwach turystycznych można zaliczyć:

– Brak ograniczeń geograficznych – samo umieszczenie witryny przedsiębiorstwa 
w sieci powoduje, że jego marka automatycznie zyskuje zasięg globalny. Strona 
internetowa, sklep, elektroniczny system rezerwacji podróży są potencjalnie do-
stępne dla wszystkich osób korzystających z sieci. Daje to możliwość znaczącego 
poszerzenia rynku odbiorców.

– Niższe koszty operacji i transakcji – Internet zwykle oferuje konkurencyjny koszt 
usług względem tradycyjnych kanałów sprzedaży. Umożliwia wzrost efektywno-
ści przebiegu procesów towarzyszących bieżącej działalności: skrócenie czasu 
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realizacji zamówień, dokładniejszy monitoring procesów, łatwiejsze analizowa-
nie, archiwizowanie czy też dystrybucję wiedzy o ich przebiegu.

– Pojemność, elastyczność i szybkość – Internet charakteryzuje się brakiem ograni-
czeń związanych z miejscem poświęcanym na przechowywanie treści. Umożli-
wia także zastosowanie zróżnicowanych form ich prezentacji w postaci: tekstu, 
zdjęć, filmów, dźwięków, aplikacji. Działania te mogą być podejmowane szybko, 
dzięki wykorzystaniu systemów CMS (Content Management Systems).

– Internet umożliwia dwustronny przepływ informacji – może być wykorzystany 
do komunikacji z klientami, kooperantami oraz do pozyskiwania informacji 
zwrotnej z rynku (badania przeprowadzane w sieci, analiza tematów porusza-
nych w komentarzach na stronie, forach dyskusyjnych, blogach czy zgłaszanych 
za pomocą poczty elektronicznej).

– Szerokie możliwości badawcze i analityczne – techniczny charakter Internetu 
umożliwia zastosowanie wszelkiego rodzaju systemów i narzędzi pomiarowych, 
badawczych i analitycznych, takich jak pomiar bezpośrednich efektów działań 
reklamowych, częstotliwości wejść na stronę, możliwość prowadzenia badań 
marketingowych.

– Dostęp do danych w czasie rzeczywistym – systemy analityczne, monitorujące 
i sprawozdawcze, operujące w środowisku internetowym, z założenia dostarczają 
informacji o rejestrowanych on-line procesach w czasie rzeczywistym. Umożli-
wia to szybką reakcję na zmiany.

– Możliwości testowania – łatwa dostępność rynku przez Internet umożliwia testo-
wanie koncepcji biznesowych, produktowych oraz marketingowych. Ich rezultaty 
mogą być wykorzystywane w tradycyjnych formach prowadzenia działalności.

– Oszczędność czasu i wygoda dla klientów – głównym motywem korzystania 
z Internetu przy zakupie usług turystycznych jest oszczędność czasu, wygoda, 
łatwość porównania ofert konkurencyjnych, a także podjęcia działań rezerwacyj-
nych i zakupowych13. 

Wśród barier zastosowania Internetu w działalności przedsiębiorstw należy wska-
zać przede wszystkim:

– Opór konsumentów przed zakupem usług w Internecie – pewne grupy klientów 
konserwatywnych, starszych oraz wolniej przyjmujących nowe rozwiązania wy-
kazują obawę przed tą formą zakupu. Wymusza to na przedsiębiorstwach tury-
stycznych utrzymywanie tradycyjnych kanałów sprzedaży.

13 Por. D. Kaznowski, Nowy marketing, Warszawa 2008, s. 12–13; A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, 
A. Wódkowski, E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Warszawa 2009, s. 144.
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– Ograniczone zaufanie do bezpieczeństwa danych – zarówno do podawania da-
nych osobowych przez konsumentów, ich przetrzymywania i przetwarzania, jak 
i samej transmisji oraz dotyczące bezpieczeństwa transakcji.

– Brak zaufania do mało znanych marek – przedsiębiorstwa rozpoczynające dzia-
łalność w Internecie muszą zyskać zaufanie klientów. Obawa klientów przed 
mało znanymi markami dotyczy: dotrzymania warunków zawieranych umów, 
jakości usług, a także rozpatrzenia reklamacji i gwarancji. 

Podsumowanie

Rozwój globalnej sieci informatycznej wywarł istotny wpływ na rozwój przedsię-
biorstw w gospodarce rynkowej. Przedsiębiorstwa turystyczne, a także regiony, miej-
scowości turystyczne upatrują swoją przewagę konkurencyjną w zastosowaniu nowo-
czesnych usług informatycznych. Usługi te szczególnie ważne są w aspekcie informacji 
– zarówno z punktu widzenia klientów, jak i przedsiębiorstw oraz innych organizacji 
wspomagających rozwój turystyki. 
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The economic indications of computer services development 
in tourist trade

In the article there were shown the economic indications of computer services development in tourist trade. It was 
defined, that information in tourism has key part, therefore it is so important to indicate on its source, characteristic and 
the forms of sharing. Tourist information should create a tourist information system, which should be co-developed by 
all subjects of tourist market. There were also shown the methods of the computer services system adaptation in tour-
ism and there were executed the analysis of main activities, taken by tourists, seeking tourist information in Internet 
in Poland. 

Translated by Ewa Lipianin-Zontek and Zbigniew Zontek
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Wprowadzenie

Warszawska Giełda Papierów Wartościowych SA (GPW) jest jednym z najszybciej 
rozwijających się rynków obrotu instrumentami finansowymi. Podczas jej dwudziesto-
letniej historii (powstała po przemianach ustrojowych z 1989 roku) można zaobserwo-
wać rosnące zainteresowanie giełdą ze strony coraz większej liczby inwestorów zarów-
no krajowych, jak i zagranicznych. Tendencja ta sprzyja postrzeganiu warszawskiej 
giełdy jako elementu globalnego rynku finansowego.

Celem artykułu jest próba oceny przyszłej roli GPW w regionie i na globalnym ryn-
ku finansowym w perspektywie proponowanych zmian właścicielskich.

Powstanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Giełda Papierów Wartościowych SA w Warszawie rozpoczęła działalność w 1991 
roku. Po okresie gospodarki planowej pierwszym elementem niezbędnym do powstania 
rynku kapitałowego było opracowanie odpowiednich podstaw prawnych. 22 marca 1991 

*  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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roku Sejm uchwalił ustawę Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi 
i funduszach powierniczych. Pozwoliło to podpisać akt założycielski Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie 12 kwietnia 1991 roku. 16 kwietnia odbyła się już pierw-
sza sesja giełdowa z udziałem siedmiu domów maklerskich, na której notowano akcje 
pięciu spółek: Exbud, Kable, Krosno, Próchnik, Tonsil. Przy opracowywaniu procedur 
obrotu giełdowego korzystano z pomocy merytorycznej i finansowej Spółki Giełd Fran-
cuskich (Société de Bourses Françaises) i Centralnego Depozytu SICOVAM1.

Na początku sesje odbywały się raz w tygodniu. W kolejnych latach liczba dni sesyj-
nych ulegała zwiększeniu, by w październiku 1994 roku przyjąć obecną formę – pięciu 
dni giełdowych w tygodniu. W tym samym roku wprowadzono również najważniejszy 
indeks warszawskiej giełdy – WIG20. Kolejny ważny etap miał miejsce 16 stycznia 1998 
roku, kiedy zastosowano pierwszy instrument pochodny oparty na indeksie WIG202.

Giełda Papierów Wartościowych, oprócz widocznego rozwoju jakościowego, cechu-
je się również szybkim rozwojem o charakterze ilościowym, co przedstawiono na rysun-
ku 1.

Rys. 1.  Kapitalizacja i liczba spółek notowanych na GPW w latach 1991–2009
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie www.gpw.pl.

Zauważalny jest szybki wzrost liczby spółek notowanych na GPW i wzrost ich kapi-
talizacji. Spadek dynamiki wzrostu liczby spółek oraz spadek ich kapitalizacji ma miej-
sce, podobnie jak na innych giełdach, w okresach złej sytuacji na rynkach finansowych. 
Mimo to dostrzec można tendencję rosnącą wymienionych parametrów.

1 http://www.gpw.pl/gpw.asp?cel=ogieldzie&k=2&i=/historia/historia&sky=1, 15.08.2009.
2 J. Czekaj, Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa 2008, s. 154–155.
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Charakterystyka GPW

Wartość obrotu instrumentami udziałowymi na GPW uzależniona jest od trzech 
grup inwestorów: instytucjonalnych, indywidualnych i zagranicznych. Na rysunku 2 
przedstawiono wielkość obrotów w kolejnych latach, generowaną przez każdą z tych 
grup. Wartości te nie odbiegały zbytnio od siebie aż do roku 2008, w którym duża część 
inwestorów indywidualnych wycofała się z giełdy, obawiając się dalszych spadków war-
tości posiadanych walorów.

Rys. 2.  Obroty poszczególnych grup inwestorów na rynku podstawowym GPW w latach 2004–2008
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie http://gpw.pl/zrodla/gpw/inwestorzy2008.pdf.

Warszawska giełda, mimo szybkiego rozwoju i wprowadzania ciągłych usprawnień, 
potrzebuje jeszcze wielu rozwiązań, które przybliżą ją do największych giełd zachod-
nich. Jednym z elementów, który należy jak najszybciej wprowadzić, jest możliwość 
przeprowadzenia tak zwanej krótkiej sprzedaży, czyli sprzedaży pożyczonych papierów 
wartościowych. Brak takiej możliwości mógł być przyczyną zwiększenia się liczby za-
wartych kontraktów terminowych przez inwestorów indywidualnych w 2008 roku, kie-
dy to jednocześnie nastąpił spadek ich aktywności na rynku akcji. Tendencję tę zobra-
zowano na rysunku 3.

Uniemożliwienie dokonywania krótkiej sprzedaży prowadzi czasem do paradoksal-
nej sytuacji, gdy kontrakt terminowy jest wyceniany poniżej wartości instrumentu ba-
zowego3.

3 Z matematycznego punktu widzenia sytuacja taka może mieć miejsce jedynie w przypadku 
występowania ujemnych stóp procentowych.
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Rys. 3.  Liczba zawartych kontraktów terminowych na GPW w latach 2004–2008
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie http://gpw.pl/zrodla/gpw/inwestorzy2008.pdf.

Inwestorzy indywidualni, poza możliwością przeprowadzania transakcji bezpośred-
nio na swoim rachunku, obecni są na rynku przez uczestnictwo w Towarzystwach Fun-
duszy Inwestycyjnych oraz przymusowych Otwartych Funduszach Emerytalnych. In-
stytucje te w drugiej połowie 2008 roku generowały odpowiednio 38 i 18 proc. obrotu na 
rynku instrumentów udziałowych4. Na uwagę zasługuje również duży udział inwesto-
rów zagranicznych na polskim rynku giełdowym – 43 proc. obrotu akcjami5.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie na tle regionu

Giełda w Warszawie pod względem kapitalizacji wyprzedziła inne giełdy krajów 
europejskich, położonych w tym samym regionie, a więc o zbliżonej historii. Na rysun-
ku 4 widać, że zajmuje pozycję tuż za największymi rynkami obrotu w Europie. 

Warszawska Giełda Papierów Wartościowych najczęściej porównywana jest z gieł-
dami w Budapeszcie i w Wiedniu. Na tym tle wykazuje się imponującą liczbą notowa-
nych spółek, co zobrazowano na rysunku 5. 

Ważniejszym parametrem jest jednak kapitalizacja; w tym zakresie GPW również 
wykazuje trend wzrostowy, co zostało przedstawione na rysunku 6.

Przewyższenie przez GPW, pod względem kapitalizacji, giełdy wiedeńskiej w roku 
2008 można odczytać jako przejaw lepszego środowiska do inwestowania na polskiej 
giełdzie w porównaniu z giełdą austriacką. Skutkiem trwającego kryzysu finansowego 
giełda w Warszawie zmniejszyła wartość swojej kapitalizacji o 57 proc., podczas gdy 

4 http://gpw.pl/zrodla/gpw/inwestorzy2008.pdf, 15.08.2009.
5 Tamże.
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Rys. 4.  Kapitalizacja giełd europejskich w 2008 roku
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie http://www.fese.be/_mdb/news/EUROPEAN%20EXCHANGE%20REPORT%202008_
final_updated.pdf.

Rys. 5.  Liczba spółek notowanych na giełdach w Budapeszcie, Warszawie i Wiedniu w latach 1991–2008 
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie http://www.world-exchanges.org/files/statistics/excel/Ts1%20Nber%20of%20Cos.xls.
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giełda w Wiedniu straciła niemal 68 proc. Może to świadczyć o zdrowszej kondycji pol-
skiej gospodarki i stabilniejszym systemie finansowym. Te dwie przesłanki mogą prze-
konać kolejne podmioty zagraniczne do inwestowania w polskie spółki notowane na 
warszawskiej giełdzie.

Przyszłość Giełdy Papierów Wartościowych SA

W planach rozwoju GPW przedstawiano dwie możliwe strategie:
- przejmowania mniejszych giełd regionalnych przez GPW,
- sprzedaży GPW giełdzie zachodniej.
Pierwsze założenie, o możliwości przejmowania przez GPW innych giełd w regio-

nie, nie miało szansy powodzenia ze względu na państwowy charakter jej właściciela. 
Giełdy, jako kolebki własności prywatnej i wolnej gospodarki rynkowej, powinny być 
wolne od wszelkich wpływów aparatu państwowego. GPW była jednym z oferentów 
w sprzedaży giełdy w Lublanie6, jednak argument o posiadaniu większościowego pakie-
tu akcji GPW przez Skarb Państwa stał się elementem dyskwalifikującym jej kandyda-
turę. Kontrolę nad słoweńską giełdą przejęła giełda wiedeńska7.

Istotnym elementem, służącym polepszeniu jakości funkcjonowania GPW, byłaby 
jej prywatyzacja. Ministerstwo Skarbu Państwa założyło sprzedaż GPW w 2009 roku8. 

6 www.gpw.pl/zrodla/ogieldzie/pressroom/podsumowanie_doc/kwiecien2007.pdf, 1.09.2009.
7 http://www.ljse.si/cgi-bin/jve.cgi?doc=2325&sid=N3mzu2kPKrtrIjEc, 1.09.2009.
8 http://prywatyzacja.msp.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/5-2693.xls, 15.08.2009.

Rys. 6.  Kapitalizacja giełd w Budapeszcie, Warszawie i Wiedniu w latach 1991–2008
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie http://www.world-exchanges.org/files/statistics/excel/Ts1%20Nber%20of%20Cos.xls.
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Skarb Państwa ma 98,8 proc. udziałów w GPW SA9, z czego planuje się sprzedaż do 73,8 
proc. posiadanych akcji10. Potencjalni inwestorzy to cztery podmioty z największych 
rynków finansowych świata11:

– London Stock Exchange,
– Deutsche Boerse,
– NYSE Euronext,
– Nasdaq OMX.
Na londyńskiej giełdzie handluje się około 3 tysiącami spółek z siedemdziesięciu 

krajów. W październiku 2007 roku LSE przejęło mediolańską Borsa Italiana12. Giełda 
warszawska po włączeniu do London Stock Exchange Group mogłaby, dzięki kapitałowi 
zagranicznemu, stworzyć podwaliny pod budowę mocnego fundamentu rynku kapitało-
wego dla całej grupy w środkowo-wschodniej części Europy.

Kolejną giełdą zgłaszającą chęć nabycia udziałów w GPW jest Deutsche Boerse. Po 
nieudanej ekspansji w Europie Środkowej – nie doszło do prywatyzacji giełdy w Bułga-
rii, a giełdę słoweńską przejęła giełda austriacka13 – niemiecki rynek kapitałowy stał się 
osobnym graczem na globalnym rynku, bez dominującego udziału w jakiejkolwiek in-
nej platformie obrotu instrumentami udziałowymi. Taki stan rzeczy w dobie gospodarki 
globalnej i przejęć kolejnych giełd może prowadzić – w dłuższej perspektywie czasu – 
do wchłonięcia giełdy niemieckiej przez NYSE albo LSE. Inną perspektywą jest margi-
nalizacja tej platformy i przenoszenie się spółek na wymienione wcześniej giełdy, po 
kolejnych nieudanych przejęciach giełd z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej.

Instytucją, która skupia prawie 40 proc. światowego handlu na rynku kasowym, jest 
NYSE Euronext14. W skład tej platformy wchodzą giełdy z Nowego Jorku, Paryża, Am-
sterdamu, Brukseli i Lizbony15. Dużym udogodnieniem dla warszawskiej giełdy może 
być połączenie z tym podmiotem, ze względu na oparty na francuskim system obrotu 
giełdowego WARSET.

Ostatnim rynkiem, który ma możliwość przejęcia GPW, jest Nasdaq OMX. W Eu-
ropie podzielony jest na rynek nordycki (giełdy w Sztokholmie, Kopenhadze, Helsin-
kach i Islandii)16 i rynek bałtycki (giełdy w Wilnie, Rydze i Tallinie)17. Giełda Papierów 
Wartościowych po przejęciu przez Nasdaq OMX znalazłaby się w jednym obszarze 

9 http://prywatyzacja.msp.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/5-2693.xls, 15.08.2009.
10 http://www.rp.pl/artykul/354557.html, 01.09.2009.
11 http://www.parkiet.com/artykul/7,822919.html, 15.08.2009.
12 http://www.londonstockexchange.com/about-the-exchange/company-overview/company-over-

view.htm, 15.08.2009.
13 http://www.parkiet.com/artykul/7,822919.html, 15.08.2009.
14 http://www.nyse.com/pdfs/Fact_sheet_global_market_data.pdf, 1.09.2009.
15 http://www.nyse.com/pdfs/NYSEEuronextTimeline-web.pdf, 1.09.2009.
16 http://www.nasdaqomx.com/listingcenter/nordicmarket/surveillance/, 1.09.2009.
17 http://www.nasdaqomxbaltic.com/?id=2698, 1.09.2009.
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z małymi giełdami rynku bałtyckiego. To może zahamować wzrost zainteresowania 
warszawską giełdą i jej częściową marginalizację.

Podsumowanie

Prywatyzacja Giełdy Papierów Wartościowych SA w Warszawie jest warunkiem 
koniecznym do dalszego rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Współczesne tendencje 
na świecie wskazują, że w przyszłości dominować będą dwie lub trzy ponadnarodowe 
instytucje finansowe, skupiające rynki handlu instrumentami finansowymi w wielu 
krajach. Jeśli więc GPW nie zostanie częścią takiej globalnej platformy, grozić to może 
jej marginalizacją.

Spośród wymienionych potencjalnych inwestorów, którzy mieliby kupić warszaw-
ską giełdę, najlepsze perspektywy należy wiązać z dwoma podmiotami: NYSE Euro-
next i London Stock Exchange. Oba zdecydowanie dominują, jeśli chodzi o wartość 
obrotów i liczbę notowanych spółek. Łatwiejszy przepływ dużej ilości zagranicznego 
kapitału może znacząco przyczynić się do dokapitalizowania spółek z GPW i ułatwić 
pozyskanie kapitału na kolejne inwestycje w przyszłości.

Zachętą dla inwestorów może być sposób, w jaki polska gospodarka poradziła sobie 
z kryzysem finansowym lat 2007–2009. Duża odporność na jego skutki może być do-
datkowym czynnikiem sprzyjającym napływowi nowego kapitału po przejęciu GPW 
przez zagranicznego inwestora. 
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The development opportunity of Warsaw Stock Exchange

The article describes Warsaw Stock Exchange and takes up a subject of its privatization. After specifying few 
prospective investors, there are shown chances and threats that could be the effects of intercepted WSE by foreign 
investors. There are also best solutions shown.

Translated by Krzysztof Sopoćko
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Wprowadzenie

We współczesnych gospodarkach rynkowych agencje reklamowe stanowią ważne 
ogniwo przekazywania informacji między nadawcami a odbiorcami reklamy, budowa-
nia więzi z otoczeniem, kreowania opinii, formułowania wrażeń i budowania przeko-
nań. Agencje reklamowe jako podmioty oferujące specjalistyczne usługi na polskim 
rynku pojawiły się na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Istotny wpływ na 
rozwój tego sektora miały międzynarodowe agencje reklamowe, które wyznaczyły kie-
runek rozwoju rodzimych podmiotów. Obecnie świadczone na polskim rynku usługi 
reklamowe oraz działające na nim podmioty nie ustępują światowym standardom.

Powodem pojawienia się pierwszych profesjonalnych agencji reklamowych było 
wejście na rynek polski firm zagranicznych, głównie światowych koncernów. W roku 
1990 pojawiły się Bates i Saatchi & Saatchi, w 1991 weszły na rynek między innymi 
J. Walter Thomson, by obsługiwać Kraft Jacobs Suchard, Ammirati Pouris Lintas za 
Leverem, Leo Burnett za marką Wash & Go. Podobnie agencja McCann-Erickson poja-
wiła się w Polsce, obsługując Coca-Colę i L’Oreal, agencja Publicis – Renault, 

* Doktor Anna Szwajlik jest zatrudniona na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług (Katedra 
Marketingu Usług) Uniwersytetu Szczecińskiego. E-mail: anna.szwajlik@wzieu.pl.
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a EuroRSCG  – OldSpice i Citroen. W 1992 na polski rynek reklamowy weszła agencja 
Grey, która obsługiwała kolejne marki Procter & Gamble oraz agencja BBDO wraz 
z PepsiCO. W 1995 powstał w Polsce oddział niemieckiej agencji Scholz & Friends oraz 
amerykańskiej TBWA. W roku 1989 jako jedne z pierwszych polskich agencji reklamo-
wych powstały w Warszawie Marcom, w Krakowie – Galicja, a w 1990 wrocławska 
Aida oraz katowicka PolMedia. W pierwszej fazie rozwoju były to przede wszystkim 
biura projektowe, które przekształcały się w agencje, oferując kompleksową obsługę. 
W roku 1993 w Polsce działało już dwa tysiące agencji reklamowych1, które swoją dzia-
łalność wzorowały na doświadczeniach międzynarodowych agencji. W powstających 
w Polsce filiach tych agencji pracowała zagraniczna kadra specjalistów w dziedzinie 
reklamy, posługująca się wiedzą na temat wykorzystania narzędzi promocji jako ele-
mentu marketingu mix.

Rozwój rynku usług reklamowych w Polsce 

Do roku 2000 rynek usług reklamowych w Polsce nabierał właściwego kształtu, 
powstawały nowe przepisy i uregulowania, które z jednej strony porządkowały funkcjo-
nowanie podmiotów, a z drugiej – wprowadzały określone ograniczenia, które miały 
wpływ na obniżenie poziomu wydatków reklamowych. Zaczęły powstać organizacje 
branżowe zrzeszające agencje reklamowe, wydawnictwa, właścicieli nośników, a w nie-
których wypadkach reklamodawców. 

Nastąpiły również przemiany w strukturze podmiotowej i przedmiotowej rynku 
usług reklamowych. na początku agencje oferowały głównie działania z zakresu ATL, 
bazując na istniejących w ówczesnym czasie mediach. 

Lata 2001–2003 to okres widocznych przemian, które zaowocowały – w 2004 roku 
– wzrostem branży reklamowej. Nabywcy usług zaczęli wymagać od agencji reklamo-
wych nie tyle spektakularnych, wyszukanych kampanii medialnych, ile przede wszyst-
kim działań promocyjnych, mających bezpośrednie i szybkie przełożenie na wielkość 
sprzedaży krótkookresowej. Był to początek silnego rozwoju narzędzi z grupy BTL, 
traktowanych do tej pory jako „techniczne, marketingowe zabiegi”. Większość firm – 
banki, towarzystwa ubezpieczeniowe – znaczną część swoich budżetów promocyjnych 
zaczęła przeznaczać na działania BTL. 

W tym czasie nastąpiło również rozszerzenie zakresu działań agencji reklamowych 
(do tej pory działały one przede wszystkim w zakresie narzędzi związanych z kreacją 
i produkcją reklamy w mediach), które, aby zadowolić swoich coraz bardziej wymagają-

1 „Businessman Magazin” 1993. Należy zaznaczyć, że do tej grupy firmy klasyfikowały się 
same. 
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cych klientów, musiały zaoferować narzędzia związane z promocją sprzedaży, marketin-
giem bezpośrednim. Agencje zaczęły opracowywać kampanie promocyjne wykorzystu-
jące wielowymiarowe narzędzia promocyjne. 

Rozwój BTL zweryfikował po części pogląd o nadrzędności kreacji nad końcowym 
efektem, czyli reakcją odbiorcy przekazu. Wzrost zainteresowania narzędziami BTL 
w konsekwencji doprowadził do zniwelowania sztywnych granic między reklamą w me-
diach a pozostałymi narzędziami promocji, umożliwił rozwój koncepcji marketingo-
wych związanych z indywidualnym dotarciem do klienta.

Zmiany w zakresie oferowanych przez agencje reklamowe usług doprowadziły do
– wydzielenia lub przekształcenia się już istniejących agencji oferujących komplek-

sową obsługę w wyspecjalizowane agencje w zakresie BTL lub inaczej agencje 
marketing service;

– rozwoju lokalnych agencji reklamowych, które na początku działalności oferowa-
ły głównie narzędzia BTL, pozostając tym samym w latach dziewięćdziesiątych 
XX wieku na marginesie branży reklamowej;

– organizacji działów i przekształceń w strukturach agencji sieciowych, które mu-
siały uatrakcyjnić swoje dotychczasowe działania w zakresie marketing service, 
aby nie utracić budżetów swoich stałych międzynarodowych klientów.

Spadek dynamiki wydatków reklamowych, zwiększające się wymagania zlecenio-
dawców, wzrost świadomości odbiorców reklamy spowodowały, że uformowany w la-
tach dziewięćdziesiątych podział i ład panujący na rynku agencji reklamowych został 
zachwiany. Przejawem tego były następujące elementy:

– zwiększyła się liczba zleceń dotyczących pojedynczych projektów, realizowanych 
wcześniej głównie przez małe i lokalne agencje;

– zleceniodawcy zaczęli rozpisywać liczne przetargi, jednak tylko niektóre z nich 
kończyły się podpisaniem umowy na realizację działań promocyjnych; 

– zleceniodawcy zaczęli często zmieniać agencje reklamowe w poszukiwaniu no-
wych, lepszych pomysłów;

– popularne stały się butiki ad hoc, które wykonały projekty nawet w 48 godzin;
– widoczna stała się tendencja do powstawania grup kapitałowych na potrzeby dy-

wersyfikacji usług; 
– prowizje agencji2 zaczęły się kształtować na poziomie od 6 do 12 proc., a w 2003 

roku nawet i 4 proc.;
– mniej więcej o połowę w stosunku do poprzednich okresów zmalały wydatki 

przeznaczane na reklamę przez międzynarodowe koncerny; 

2 Wcześniej prowizje wynosiły od 25 do 45 proc.



Współczesne Problemy Ekonomiczne
nr 2 (2010)

116

L
ib

e
r

a
li

z
a

c
ja

– agencje sieciowe dokonały widocznych zmian organizacyjnych, nastąpiła reduk-
cja etatów oraz wprowadzono nowe doskonalsze narzędzia wspomagające plano-
wanie strategii marketingowych, w tym pozycjonowania i zarządzania markami 
produktów.

W roku 2003 nastąpiła konsolidacja grup, w których skład weszły międzynarodowe 
agencje reklamowe, było to wynikiem zachodzących na rynku globalnym przemian. 
Postępujące przejęcia wiodących przedsiębiorstw, w tym: w branży FCMG, na przykład 
Procter & Gamble, przejął koncern Gilette nakładem 54 mld dol., stając się najpotężniej-
szą firmą w branży, wywołały także takie zachowania na rynku usługodawców, którzy, 
chcąc obsługiwać potentatów rynkowych, muszą być silni. Powstanie grup agencji re-
klamowych ułatwi w przyszłości obsługę większych budżetów reklamowych, a przede 
wszystkim umożliwi ciągłe unowocześnianie narzędzi związanych z właściwym pozy-
cjonowaniem marek produktów, zarządzaniem marketingiem, konsultingiem w obrębie 
komunikacji marketingowej z klientem.

Podział oraz charakterystyka agencji reklamowych w Polsce

Agencja reklamowa według definicji American Association of Advertising Agen-
cies to niezależna organizacja kreatywnych i przedsiębiorczych osób specjalizujących 
się w przygotowaniu i realizacji planu i narzędzi promocji3. W definicji tej zwraca się 
uwagę na dwa ważne aspekty, otóż na niezależność i kreatywność. Agencja jest więc 
niezależnym podmiotem zarówno wobec zleceniodawcy, jak i wobec mediów, świadczy 
usługi związane z planowaniem i realizacją kampanii promocyjnych na zlecenie innych 
firm i instytucji. Zakres usług, jaki może realizować agencja, obejmuje4:

– opracowanie założeń kampanii promocyjnej, nawiązujących do ustaleń strategii 
marketingowej przedsiębiorstwa, 

– sformułowanie szczegółowych celów procesu komunikacji marketingowej, 
– zdefiniowanie i analizę segmentów rynku, do których ma być skierowana rekla-

ma firmy wraz z pogłębioną charakterystyką marketingową,
– zaprojektowanie szczegółowego kształtu działań promocyjnych i określenie bu-

dżetu niezbędnego do ich realizacji, 
– sformułowanie harmonogramu realizacji kampanii w czasie,
– opracowanie mediaplanu kampanii, pozwalającego na umieszczenie reklamy 

w najbardziej odpowiednich środkach masowego przekazu,
– kontrola zgodności emisji reklam w mediach z przyjętym planem alokacji budżetu.

3 J.W. Wiktor, Promocja systemu komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Warszawa 2001, s. 110.
4 Tamże.
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Agencje reklamowe występujące na polskim rynku dzielą się na międzynarodowe 
agencje sieciowe oraz agencje niesieciowe, do których zaliczamy przede wszystkim pol-
skie agencje reklamowe5. Mimo że podział ten jest raczej kwestią umowną, to jednak 
istnieje wiele przesłanek sankcjonujących jego słuszność. Do głównych wyróżników po-
działu należą:

– oferowany zakres usług i kompetencji agencji reklamowej, rodzaj realizowanych 
projektów i sposób współpracy, rodzaj obsługiwanych klientów, struktura organi-
zacji i liczba zatrudnionych osób, ściśle określona i zaplanowana orientacja dzia-
łania.

Za pomocą przedstawionych wyróżników można dokonać następującej charakterystyki 
agencji reklamowych działających na polskim rynku.

Oferowany zakres usług i kompetencji agencji reklamowej

Międzynarodowe agencje reklamowe weszły na polski rynek, podążając za swoimi 
klientami, z którymi związane były międzynarodowymi umowami. Dla każdej agencji 
sieciowej oznaczało to, iż zakres prac i świadczonych na rzecz zleceniodawcy usług 
związany był z obsługą marek na nowych rynkach. Na rynku polskim w latach dzie-
więćdziesiątych niewielu było specjalistów z dziedziny reklamy, którzy mogliby zaspo-
koić wymagania zagranicznych zleceniodawców. Mając tego świadomość, międzynaro-
dowe koncerny, wchodząc ze swoimi produktami do Polski, sprowadzały do kraju całe 
zaplecze marketingowe, w tym również agencje. Powstawały więc filie zagranicznych 
agencji reklamowych, zatrudniające na początku działalności przede wszystkim zagra-
nicznych specjalistów, a z biegiem czasu kadrę polskich twórców reklamy. Głównym 
zadaniem funkcjonujących filii agencji międzynarodowych było wspieranie w działa-
niach reklamowych międzynarodowych zleceniodawców, dlatego zarówno narzędzia 
promocji, jak i procedury działania były zapożyczone z rynków bardziej rozwiniętych 
niż nasz. Już na starcie agencje reklamowe dysponowały możliwościami i wiedzą na 
temat właściwego sposobu konstruowania przekazu reklamowego i zasad jego dystrybu-
cji w kanałach informacji. Z łatwością konstruowały kampanie reklamowe na potrzeby 
polskiego rynku, przyczyniając się do rozwoju branży reklamowej. Ustanowione zostały 
standardy i wzorce pracy, które następnie były kopiowane przez kolejno powstające pod-
mioty branży reklamowej. Należy wspomnieć, że środki, sposób działania agencji rekla-
mowych były na tamtym etapie dostosowane do świadomego i posiadającego zaplano-
wany budżet reklamowy klienta, którym były i są zagraniczne firmy oraz nieliczne duże 
polskie przedsiębiorstwa. 

5 Podział ten jest stosowany przez specjalistyczne wydawnictwa oraz agencje monitorujące rynek 
usług reklamowych.
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Rodzaj realizowanych projektów i sposób współpracy z klientami

Agencje sieciowe, wchodząc na polski rynek, w pierwszej fazie rozwoju rynku re-
klamy w Polsce związane były ze swoimi międzynarodowymi zleceniodawcami umo-
wami na kompleksową obsługę budżetu reklamowego. Współpraca była konsekwencją 
podpisania umowy między macierzystą siedzibą agencji reklamowej a zleceniodawcą, 
dla którego Polska była jednym z wielu krajów podejmowania działań reklamowych. 
Istnienie długoterminowych umów między stronami gwarantowało agencji możliwość 
rozwoju na nowym rynku, a zleceniodawcy stałą, specjalistyczną obsługę na dopiero 
rozwijającym się rynku. Agencje sieciowe w omawianym czasie bogaciły się na skutek 
stałych opłat pobieranych zgodnie z warunkami umowy.

Sytuacja zmieniała się wraz z rozwojem polskiego rynku reklamy oraz zmianą ko-
niunktury gospodarczej kraju. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych zagraniczni zlecenio-
dawcy ugruntowali swoją pozycję na rynku polskim i przestali wydawać ogromne bu-
dżety reklamowe, a tym samym wspierać sieciowe agencje reklamowe. Decyzje te miały 
również podłoże ekonomiczne. Otóż, od 1998 roku tempo rozwoju polskiej gospodarki 
zaczęło maleć, co istotnie odbiło się na sytuacji finansowej większości przedsiębiorstw. 
Agencje międzynarodowe zaczęły kierować swoją uwagę w stronę polskich przedsię-
biorstw lub przedsiębiorstw o kapitale mieszanym. Z powodu ograniczonego zapotrze-
bowania na stałą współpracę ze strony polskich przedsiębiorstw oraz niesprzyjającą 
koniunkturę sieciowe agencje reklamowe były zmuszone pod koniec lat dziewięćdzie-
siątych pracować z wieloma nowymi zleceniodawcami na zasadach per project, czyli na 
konkretne zlecenie. Dzięki temu wiele polskich przedsiębiorstw otrzymało możliwość 
współpracy ze specjalistami odpowiedzialnymi często za kreację znanych, światowych 
marek produktów. Tym samym wzrosła w tej grupie świadomość co do możliwości wy-
korzystania narzędzi promocji w bieżącej działalności marketingowej, a także w zakre-
sie potrzeby kreowania silnych, polskich marek6. Nastąpiła więc zmiana świadomości 
myślenia kadry zarządzającej polskich przedsiębiorstw.

Rodzaj obsługiwanych klientów

Jak już zostało wcześnie wspomniane, zagraniczne przedsiębiorstwa – główni klien-
ci agencji sieciowych – stanowiły podstawę rozwoju rynku reklamy w Polsce. Więk-
szość znanych agencji międzynarodowych wchodziła na polski rynek już z pozyskanym 
klientem i przez większą część lat dziewięćdziesiątych nie starała się pozyskiwać pol-
skich zleceniodawców. Agencje oferowały swoje usługi głównie przedsiębiorstwom 
działającym na rynkach: produktów żywnościowych, usług telekomunikacyjnych, mo-

6 Zaliczamy do nich m.in. produkty Jutrzenki SA kreowane przez Publicis, markę Tymbark kreo-
waną wspólnie z EURO RSCG, HOOP Cola, przy której współpracuje Saatchi & Saatchi.
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toryzacyjnych itd.; wśród ich usługobiorców można wymienić między innymi: Proc-
ter & Gamble, Unilever, Polską Telefonię Komórkową, Henkel, Danone, Kraft Jacobs 
Schuchard7. W przybliżeniu 20 proc. agencji reklamowych, do których zalicza się głów-
nie agencje sieciowe, obsługuje 80 proc. budżetu należącego do przedsiębiorstw działa-
jących na wskazanych rynkach. Pozostałe agencje reklamowe mają znacznie mniejszy 
oraz bardziej zróżnicowany pod względem jakościowym rynek nabywców.

Struktura organizacji oraz liczba zatrudnionych osób

Agencje międzynarodowe, wchodząc na polski rynek, miały rozbudowane zaplecze 
produkcyjne, musiały jednak sobie radzić w zupełnie nowych warunkach rynkowych. 
W latach dziewięćdziesiątych ich struktura wewnętrzna przedstawiała się następująco: 
działy planowania, kreacji, produkcji, obsługi klienta, finansowy. Każdy z nich był od-
powiedzialny w ramach swoich kompetencji za realizowane przez agencję przedsięwzię-
cie reklamowe. Typowa struktura organizacji umożliwiała obsługę kilku klientów jed-
nocześnie, zazwyczaj bowiem w agencjach sieciowych pracowało na przykład kilka 
zespołów kreatywnych, które zajmowały się odmiennymi projektami. Agencje zatrud-
niały od stu do dwustu8 osób. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych nastąpiły przemiany, 
które wiązały się ze zmianą oczekiwań zleceniodawców. Zaczęli oni, oprócz doradztwa 
w zakresie narzędzi reklamy, oczekiwać pełnego, profesjonalnego konsultingu między 
innymi w zakresie kreacji marki, strategii komunikacji w nowych mediach. I tak, swoją 
strukturę zmieniły następujące: 

– w Gruppie 66/Ogilvy zastąpiono strukturę hierarchiczną na poziomie operacyj-
nym heterarchią (zarządzanie jest realizowane jako pochodna procesu, a nie sta-
nowiska);

– w Upstairs & Rubicam wydzielono tak zwane rodziny, w skład których weszło od 
dziesięciu do piętnastu osób różnych specjalizacji, kierowanych przez dyrektora 
kreatywnego, przy czym jedna „rodzina” obsługuje kilka marek jednocześnie;

– w Corporate Profiles DDB wyeksponowano stanowisko „opiekuna klienta” – oso-
ba na nim pracująca była łącznikiem między wszystkimi działaniami prowadzo-
nymi przez specjalistów z różnych dziedzin.

Zostały tu przedstawione jedynie przykłady zmian w strukturach organizacji, które 
zostały wprowadzone na początku 2000 roku. Nowo uformowane pod względem orga-
nizacyjnym sieciowe agencje reklamowe odpowiadały oczekiwaniom silnie rozwijają-
cych się przedsiębiorstw, w tym wiodących koncernów. Ważną konsekwencją wskaza-

7 Media & Marketing opracował listę „Klub 100”, na której znajdują się firmy wydające najwięk-
sze budżety reklamowe.

8 Przykładowo, agencja reklamowa Leo Burnet zatrudniała w 2001 r. dwustu pracowników, 
a Corporate Profiles DDB – stu.
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nych przemian było przystosowanie agencji reklamowych do oferowania nowoczesnych 
form komunikacji. 

Ściśle określona i zaplanowana orientacja działania

Zmiany w strukturach organizacji, wprowadzenie nowych narzędzi do zarządzania 
strategicznego, poszerzenie zakresu oferowanych usług to zabiegi wynikające z potrze-
by

– umocnienia pozycji agencji sieciowych w opisanych grupach nabywców usług,
– zaspokojenia zmieniających się oczekiwań międzynarodowych koncernów,
– nadążania za zmieniającym się rynkiem mediów,
– zajęcia wiodącej pozycji na rynku usług reklamowych w regionie Europy Środ-

kowo-Wschodniej. 
Wraz z rozwojem rynku usług reklamowych w Polsce oprócz wiodących międzyna-

rodowych agencji reklamowych na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku zaczęły 
powstawać rodzime agencje reklamowe. Obecnie jest ich około 17  tysięcy podmiotów9  
i jest to bardzo zróżnicowana grupa przedsiębiorstw usługowych. Ze względu na brak 
standardu klasyfikacji podmiotów oferujących usługi reklamowe, polskie agencje rekla-
mowe można podzielić na trzy wiodące grupy (tabela 1). 

Tabela 1.  Charakterystyczne cechy wybranych grup polskich agencji reklamowych

Cecha opisująca „Kreatywne” „Serwisowe” „Lokalne”
1 2 3 4

Cele i kierunki 
działania

Budowanie rozpoznawalne-
go wizerunku firmy 
na podstawie unikatowych 
elementów oferty.
Poszukiwanie i wdrażanie 
nowoczesnych form 
komunikacji z otoczeniem.

Działania ukierunkowane 
na budowanie trwałych 
relacji z mniejszą grupą 
klientów. 
Obsługa wybranych rynków 
nabywców.

Dopasowanie zakresu 
prowadzonej działalności 
na potrzeby potencjalnych 
nabywców zlokalizowanych 
na rynkach lokalnych. 
W większości przypadków 
występuje brak istotnych 
wyróżników wizerunku 
organizacji.

Poziom i stopień 
rozwoju organizacji

Struktury organizacji 
wykazują wysoki stopień 
elastyczności oraz 
ograniczony stopień 
hierarchizacji. 

Organizacja agencji oparta 
jest na typowej strukturze 
z podziałem na działy: 
obsługi klienta, kreacji, 
mediów i produkcji.

Ograniczona liczba 
pracowników, struktura 
podporządkowana wiodącej 
działalności.

9 Na podstawie statystyk GUS.
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1 2 3 4

Zasięg realizowa-
nych działań, 
rodzaj obsługiwa-
nych nabywców

Działania realizowane 
na terenie całego kraju. 
Obsługa budżetów znanych 
polskich i zagranicznych 
marek.

Działania realizowane 
na terenie całego kraju 
ze szczególnym wskaza-
niem na obszary bliższe 
lokalizacji biura agencji.

Lokalne przedsiębiorstwa 
produkcyjne i usługowe.

Rodzaj i zakres 
oferowanych usług

Bogaty asortyment narzędzi 
BTL i ATL. 

Głównie narzędzia BTL.
Narzędzia ATL 
ze wskazaniem na media 
lokalne.

Głównie narzędzia BTL. 

Źródło:  opracowanie własne. 

Zaprezentowany podział polskich agencji reklamowych wykazuje pewną określoną 
tendencję. Otóż, agencje z grup pierwszej i drugiej dążą w swych działaniach do obsługi 
budżetów znanych marek lub też poszukują nowych wyzwań wśród produktów uloko-
wanych w branżach o najwyższym poziomie wydatków reklamowych. W kręgu ich za-
interesowań są raczej przedsiębiorstwa, których klientami są nabywcy indywidualni. 
Agencje te stosują nowoczesne narzędzia promocji i pewnie – zgodnie z obowiązująca 
w branży zasadą – już wkrótce wprowadzą do swoich ofert narzędzia i procedury ofero-
wane obecnie przez agencje międzynarodowe. W ten sam sposób wzrośnie poziom pro-
fesjonalizmu zarówno w kontekście definicji usług profesjonalnych, jak i w ujęciu spo-
sobu świadczenia usługi reklamowej. Należy zauważyć, że agencje „kreatywne” 
i „serwisowe” nie są raczej zainteresowane obsługą małych przedsiębiorstw. Z kolei 
agencje reklamowe należące do grupy „lokalnych” są słabiej przygotowane do pełnienia 
swoich funkcji, dlatego też oferują często ograniczony zakres usług reklamowych lub 
specjalizują się w określonych narzędziach promocji. 

Podsumowanie

Jak z tego wynika, na rozwój rynku reklamy w Polsce istotny wpływ miały między-
narodowe agencje reklamowe, które spowodowały nie tylko przepływ wiedzy i doświad-
czenia do nowych podmiotów, ale również widoczny wzrost podaży usług reklamowych. 
Obecnie na rynku usług reklamowych w Polsce istnieją zarówno megaagencje o global-
nym zasięgu działania, jak i małe, lokalne. Wykazane zróżnicowanie pod względem 
podmiotowym i przedmiotowym powoduje, że jest to jeden z wiodących pod względem 
rozwoju sektorów usługowych w Polsce.
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Impact of international advertising companies 
on advertising services development in Poland
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Translated by Anna Szwajlik



123

Wspó łc zesne 
Prob lemy 
Ekonomic zne 
n r  2  (2010)

UNIWERSYTET 
SZCZECIŃSKI

Zesz y t y 
Naukowe

nr  6 07

Małgorzata Zielenkiewicz*

Liberalizacja sektorów zmonopolizowanych 
na przykładzie transportu kolejowego 
w Unii Europejskiej

Słowa kluczowe: liberalizacja, polityka antymonopolowa, sektory zmonopolizowane, transport kolejowy 
Keywords: liberalization, antimonopoly policy, monopolized sectors, railroad transport

Wprowadzenie

W artykule zostały przeanalizowane instrumenty unijnej polityki transportowej, 
wykorzystywane w celu rozwiązania problemów związanych z niedostateczną konku-
rencją na rynku transportu kolejowego. Kolej stanowi typowy przykład sektora zmono-
polizowanego – ze względu na minimalną efektywną skalę produkcji jest on podatny na 
procesy koncentracji rynkowej. Dodatkowym problemem jest fakt, że tendencje do kon-
centracji zostały na nim utrwalone przez nacjonalizację i odgórne narzucenie monopoli-
stycznej struktury rynku. Proces transformacji w przypadku tego typu sektorów naj-
częściej oznacza konieczność zmierzenia się z głęboko deficytowymi monopolami 
państwowymi, co wiąże się z potrzebą restrukturyzacji i prywatyzacji oraz deregulacją 
i liberalizacją warunków wejścia na rynek. 

Transport kolejowy jako sektor zmonopolizowany

Na rynku transportu kolejowego problem niedostatecznej konkurencji jest po-
wszechny i trudny do rozwiązania. Ma to związek ze specyfiką kosztów, wśród których 

*  Doktor Małgorzata Zielenkiewicz jest zatrudniona na Wydziale Ekonomicznym (Katedra Mi-
kroekonomii) Uniwersytetu Gdańskiego. E-mail: mmmzzz@op.pl.
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od 50 do 70 proc. to koszty stałe, co przekłada się na malejące wraz ze wzrostem pracy 
przewozowej przeciętne koszty całkowite. W związku z występującymi stale korzyścia-
mi skali często traktuje się koleje jako monopole naturalne1. Skłonności do monopolizo-
wania rynku pojawiły się w transporcie kolejowym bardzo szybko, bo już w ciągu 
pierwszych kilkudziesięciu lat od jego powstania. Pierwotnie kolej była inicjatywą fi-
nansowaną ze środków prywatnych; nowe połączenia budowano głównie na potrzeby 
obsługi kopalń węgla. Wraz z ekspansją transportu kolejowego przedsięwzięcia inwe-
stycyjne traciły jednak charakter działalności indywidualnej pojedynczych przedsię-
biorców. W ich miejsce pojawiały się coraz potężniejsze organizacje skupiające kapitał, 
co umożliwiało wybudowanie wszystkich niezbędnych do realizacji przewozów torów, 
mostów, tuneli, dworców, maszyn i urządzeń. Prawdziwe monopole zaczęły jednak po-
wstawać w wyniku nacjonalizacji kolei, która w Europie przebiegała w latach 1879–
1947. Przeprowadzano ją przez wykup prywatnych linii i przedsiębiorstw oraz przejmo-
wanie kontroli nad bankrutującymi podmiotami, w tym w ramach przepisów 
sekwestracyjnych, lub drogą wywłaszczenia2. Taka forma interwencji miała – poprzez 
oddanie przedsiębiorstw pod pełną kontrolę państwa – ograniczyć spotykane wówczas 
praktyki nieuczciwej konkurencji i wykorzystywania dominującej pozycji. Wraz z upań-
stwowieniem poziom cen, zasady konstrukcji taryf, zasady zasilania w środki finanso-
we, decyzje o otwieraniu i zamykaniu połączeń straciły charakter rynkowy. Doprowa-
dziło to do powstania głęboko deficytowych przedsiębiorstw, pozbawionych motywacji 
do poprawy jakości usług oraz racjonalnego gospodarowania zasobami. Po latach nie-
efektywnego funkcjonowania kolejowych przedsiębiorstw państwowych rządy zaczęły 
powszechnie odchodzić od tego rozwiązania3. W drugiej połowie XX wieku podjęto 
działania na rzecz przywrócenia na rynku transportu kolejowego konkurencji przez li-
beralizację i deregulację rynku transportu kolejowego.

Znoszenie barier wejścia na rynek i kontraktowanie 
jako instrumenty przeciwdziałania skutkom niedostatecznej konkurencji rynkowej

Z uwagi na to, że z funkcjonowaniem na rynku monopolu wiąże się strata społeczna, 
jest on uznawany za zjawisko negatywne. W związku z tym rządy podejmują działania 
mające przeciwdziałać monopolizacji rynku czy też szerzej – niedostatecznej konkuren-

1 P. Zalewski, Liberalizacja i prywatyzacja rynku usług kolejowych to merytorycznie błędne i nie-
bezpieczne hasło, w: II Kongres Transportowy Translog 2003, Szczecin 2003, s. 143–147.

2 A. Wielkopolski, Zarys gospodarczych dziejów transportu, Warszawa 1975, s. 222–242.
3 D. Rucińska, Cykle gospodarcze w transporcie, Gdańsk 1992, s. 59; J. Engelhardt, W. Wardacki, 

P. Zaleski, Transport kolejowy. Organizacja, gospodarowanie, zarządzanie, Warszawa 1995, s. 19–
20, 32–33 i 288.
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cji rynkowej. Nacjonalizacja i kontrola cen osłabiają motywację przedsiębiorstwa do 
efektywnego gospodarowania zasobami oraz ograniczają możliwości elastycznego rea-
gowania na działania konkurencyjnych gałęzi transportu, dlatego poszukuje się innych 
rozwiązań, polegających na pobudzaniu konkurencji i kontraktowaniu przedsiębiorstw, 
które, pozostając jednostkami prywatnymi, muszą uzyskać od państwa pozwolenie na 
obsługiwanie rynku. 

Pobudzanie konkurencji w przypadku zmonopolizowanego rynku może polegać na 
łagodzeniu barier wejścia na rynek, na odgórnym podziale przedsiębiorstwa monopoli-
stycznego na kilka mniejszych lub wprowadzeniu mechanizmu konkurencji o dostęp do 
rynku. Pierwsze z wymienionych narzędzi polega na ograniczeniu barier administracyj-
nych oraz łagodzeniu kapitałowych przez ułatwianie dostępu do środków finansowych 
(korzystne warunki kredytowe, kredyty preferencyjne, ulgi podatkowe itp.), dzięki cze-
mu łatwiejsze staje się wejście na rynek. 

Metoda druga, polegająca na podziale przedsiębiorstwa monopolistycznego, jest 
uzasadniona w tych sytuacjach, kiedy można się spodziewać, że powstałe w ten sposób 
przedsiębiorstwa rzeczywiście będą ze sobą konkurować, co często nie jest spełnione. 
Ponadto narzędzie to nie rozwiązuje problemu rynków, na których – z powodu minimal-
nej efektywnej skali produkcji – istnienie większej liczby podmiotów nie jest możliwe. 
W takich przypadkach odgórne wymuszanie konkurencji zawodzi, ponieważ przedsię-
biorstwa nie są w stanie utrzymać się na rynku4.

W kontraktowaniu przedsiębiorstw, które mają obsługiwać rynek, kładzie się, z ko-
lei, nacisk nie na samą konkurencję na rynku, ale na konkurowanie o dostęp do tego 
rynku. Jest to rozwiązanie problemu rynków, na których specyfika kosztów sprawia, że 
może na nich działać jedynie niewiele, a w skrajnych przypadkach tylko jedno przedsię-
biorstwo. Kontrakt otrzymuje przedsiębiorstwo, które zaoferuje najniższą cenę i spełnia 
wszystkie wymogi jakościowe stawiane w konkursie5. Zwycięzca ma również bodziec 
do dotrzymywania warunków kontraktu, ponieważ są one zawierane na pewien okres, 
po którego upływie rozpisuje się nowy konkurs. Podmiot musi zatem wywiązywać się 
ze zobowiązań, jeżeli chce nadal obsługiwać rynek. Tego typu rozwiązania wiążą się 
z kosztami rozpisania konkursu (w tym zdiagnozowania potrzeb rynku oraz zmiany 
przedsiębiorstwa obsługującego rynek, w przypadku wygrania konkursu przez innego 
uczestnika niż dotychczasowy producent dobra) oraz ryzykiem wystąpienia efektu nie-
kompletnego kontraktu. Skuteczność kontraktowania może obniżać zawieranie między 
uczestnikami konkursu porozumień oraz ograniczony dostęp przedsiębiorstw nowych, 

4 N. Acocella, Zasady polityki gospodarczej. Wartości i metody analizy, Warszawa 2002, s. 275–
280.

5 Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, red. D. Kopycińska, Szczecin 2006, 
s. 67.
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które nie mają jeszcze doświadczenia w obsłudze danego rynku (jeżeli wymogiem kon-
traktu jest doświadczenie w branży)6. Dlatego podkreśla się, że wprowadzenie tego roz-
wiązania wymaga spełnienia dwóch podstawowych warunków:

– musi istnieć wystarczająco duża grupa przedsiębiorstw przystępujących do kon-
kursu,

– koszty zmowy muszą być na tyle duże, że wystąpi konkurencja w trakcie ubiega-
nia się o dostęp do rynku.

Warunki te są tym trudniejsze do spełnienia, im wyższych kosztów „utopionych” 
wymaga działalność, której dotyczy konkurs. W takich sytuacjach proponuje się rozpi-
sanie konkursu jedynie na prowadzenie działalności, w której będzie wykorzystywany 
istniejący już majątek trwały – jego właścicielem może być państwo lub niezależny pod-
miot7. 

Liberalizacja dostępu do rynku i kontraktowanie przedsiębiorstw oraz oddzielenie 
zarządzania infrastrukturą od działalności przewozowej są obecnie dominującymi in-
strumentami europejskiej polityki transportowej.

Liberalizacja transportu kolejowego w Unii Europejskiej

W Europie proces liberalizacji rynku transportu kolejowego rozpoczął się na po-
czątku lat dziewięćdziesiątych XX wieku wraz z pojawieniem się dyrektywy 91/440/
EWG, której cel określono jako ułatwienie dostosowania kolei Wspólnoty do potrzeb 
jednolitego rynku oraz zwiększenie efektywności tego sektora8. Znalazły się w niej zapi-
sy o konieczności urynkowienia kolei, o rozdziale funkcji zarządu i eksploatacji infra-
struktury, o uzdrowieniu finansów przedsiębiorstw kolejowych i otwarciu rynków prze-
wozów międzynarodowych. Szczególnie istotne znaczenie miało rozdzielenie 
zarządzania infrastrukturą i działalności przewozowej, ponieważ dopóki przedsiębior-
stwo jest zarówno przewoźnikiem, jak i zarządcą infrastruktury, dopóty ma motywację 
do blokowania dostępu do sieci kolejowej konkurencyjnym przewoźnikom i utrzymywa-
nia monopolistycznej pozycji9. 

W celu realizacji postulatów reformy transportu kolejowego wprowadzono trzy pa-
kiety kolejowe10:

6 R.H. Frank, Mikroekonomia jakiej jeszcze nie było, Gdańsk 2007, s. 466–467.
7 Regulacyjna rola państwa..., s. 67.
8 Dyrektywa Rady z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych (91/440/EWG), 

DzU 1991, L 237, s. 25–28.
9 Liberalizacja i konkurencja na rynku transportowym w Europie, red. S. Dziadek i M. Michałow-

ska, Katowice 2000, s. 11–12.
10 http://ec.europa.eu/transport/rail.
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– pakiet pierwszy (2001 rok): dyrektywy 2001/12/WE, 2001/13WE, 2001/14/WE, 
2001/16/WE, 

– pakiet drugi (2004 rok): dyrektywy 2004/51/WE, 2004/50/WE, 2004/49/WE, de-
cyzja 881/2004, 

– pakiet trzeci (2007 rok): dyrektywy 2007/58/WE, 2007/59/WE, rozporządzenie 
1371/2007/WE. 

W pakietach przyjęto następujące zasady liberalizacji rynku transportu kolejowe-
go11:

– zagwarantowanie niezależności zarządzania przedsiębiorstwami kolejowymi,
– oddzielenie zarządzania infrastrukturą kolejową od eksploatacji kolei (rachunko-

we obligatoryjnie, natomiast instytucjonalne fakultatywnie),
– zagwarantowanie dostępu do sieci kolejowych krajów członkowskich międzyna-

rodowym ugrupowaniom przedsiębiorstw kolejowych oraz przedsiębiorstwom 
realizującym międzynarodowe przewozy ładunków,

– licencjonowanie przedsiębiorstw kolejowych,
– powołanie niezależnego organu kontrolnego mającego zapewnić niedyskrymina-

cyjny dostęp do sieci kolejowej dla wszystkich podmiotów funkcjonujących na 
rynku kolejowym oraz monitorować stopień konkurencji na tym rynku,

– zapewnienie interoperacyjności systemów kolejowych (to jest ujednolicenie roz-
wiązań technicznych).

Skutki liberalizacji transportu kolejowego w Unii Europejskiej

Proces reformowania kolei w poszczególnych krajach unijnych przebiegał w różnym 
tempie i nie wszędzie przyjęto identyczny model funkcjonowania transportu kolejowe-
go. Zdecydowana większość państw przekształciła lub planuje przekształcić przedsię-
biorstwa kolejowe w spółki holdingowe z podziałem instytucjonalnym na infrastrukturę 
i eksploatację, gdzie operatorzy infrastruktury mają obowiązek udostępniać ją przewoź-
nikom na równych warunkach. Tylko nieliczne kraje zdecydowały się natomiast na pry-
watyzację infrastruktury; powszechne jest też przekonanie o konieczności dofinanso-
wywania przewozów pasażerskich i inwestycji infrastrukturalnych. Najdalej posuniętą 
prywatyzację przeprowadzono w Wielkiej Brytanii, gdzie przedsiębiorstwo British Rail 

11 M. Antonowicz, Liberalizacja kolejowego rynku towarowego w Polsce – stan i perspektywy, 
„Przegląd Kolejowy” 2007, nr 1.
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podzielono na około sto mniejszych, a infrastrukturę przekazano prywatnym inwesto-
rom, działalność przewozową oparto zaś na systemie koncesji i przetargów12.

Liberalizacja przeprowadzana w Europie przyniosła efekty w postaci wzrostu kon-
kurencji na rynku transportu kolejowego. Łącznie do połowy 2006 roku wydano w UE 
prawie siedemset licencji na przewozy ładunków i osób. Największy stopień liberalizacji 
rynku osiągnęła Wielka Brytania, Niemcy i Szwecja, czyli kraje, które najwcześniej 
rozpoczęły proces restrukturyzacji kolei13. Dzięki pojawianiu się prywatnych przedsię-
biorstw oraz działaniom zreformowanych państwowych spółek na rynkach transportu 
kolejowego zaczęła pojawiać się konkurencja. Przykładem są niemieckie i szwajcarskie 
koleje towarowe, które weszły na rynki innych państw – niemiecki Railion przejął ho-
lenderski NS Cargo, duński DSB Cargo i prywatny włoski SFM (tak powstały Railion 
Nederland, Railion Denmark i Railion Italia), szwajcarskie SBB Cargo utworzyło wraz 
z prywatną koleją niemiecką HGK przedsiębiorstwo SBB Cargo Deutschland, a we Wło-
szech samodzielnie SBB Cargo Italia stanowiące konkurencję dla Railion. Pojawili się 
także konkurenci prywatni, na przykład niemieckie HGK, TX Logistik i Rail4Chem, 
holenderskie Shortlines BV (które zostało jednak przejęte przez Rail4Chem, a w TX Lo-
gistik część akcji wykupił państwowy przewoźnik włoski Renitalia Cargo). Udział no-
wych przedsiębiorstw kolejowych w przewozach towarowych największy jest w Wiel-
kiej Brytanii, Estonii, Łotwie i Holandii (około 20 proc.) oraz Niemczech i Szwecji 
(10 proc.). 

Na rynkach transportu kolejowego wciąż są jednak obecne tendencje do koncentra-
cji, na przykład w Wielkiej Brytanii w 2005 roku 90 proc. rynku przewozów towaro-
wych i 70 proc. rynku przewozów pasażerskich obsługiwały cztery przedsiębiorstwa. 
Zaczęły również tworzyć się alianse, przykładowo European Bulls, Ecco-Cargo czy 
New Entrants. Jednak w większości przypadków nie nastąpił spadek jakości oferowa-
nych usług, ani cenowe praktyki monopolistyczne, co należy tłumaczyć istnieniem kon-
kurencyjnych gałęzi transportu, w szczególności transportu samochodowego i lotnicze-
go. Najbardziej dyskusyjnym posunięciem okazała się być prywatyzacja infrastruktury 
– w Wielkiej Brytanii wycofano się z tego pomysłu i po dziesięciu latach od sprywaty-
zowania rząd wykupił infrastrukturę kolejową od prywatnej spółki Railtrack. Powodem 

12 J. Ostaszewicz, Pionowa dekoncentracja kolei brytyjskich. Sukces czy niepowodzenie?, „Biule-
tyn Informacyjny Głównej Biblioteki Komunikacyjnej” 2005, nr 7–8; J. Engelhardt, W. Wardacki, 
P. Zalewski, Transport kolejowy..., s. 22–24.

13 Wskaźnik liberalizacji rynku LIB (na który w 70 proc. składa się ocena przepisów prawnych 
obowiązujących w danym kraju, w 30 proc. natomiast ocena praktycznego stosowania tych przepi-
sów – wydawania licencji i świadectw bezpieczeństwa, systemu stawek itp.) dla Wielkiej Brytanii 
wynosił w 2004 r. 7,7, w Niemczech i Szwecji natomiast – 7,1. M. Antonowicz, Liberalizacja kolejo-
wego rynku...
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były zaniedbania w utrzymywaniu infrastruktury w należytym stanie, co spowodowało 
spadek bezpieczeństwa przewozów14. 

Podsumowanie

Pierwsze efekty liberalizacji warunków wejścia na rynek połączonej z kontraktowa-
niem dały obiecujące rezultaty. Oddzielenie infrastruktury i eksploatacji sprawiło, że 
przewoźnikom łatwiej wejść na rynek (nie muszą ponosić kosztów budowy infrastruk-
tury), co pobudziło konkurencję. Chociaż widoczna w Europie gra rynkowa zaczęła 
ponownie ujawniać skłonności podmiotów rynkowych do koncentracji (bądź przez 
przejęcia, bądź łączenie się w alianse), nie wystąpiły typowe monopolistyczne praktyki 
stosowania wygórowanych cen i zaniedbywania jakości przewozów, ponieważ istnienie 
substytucyjnych gałęzi transportu skutecznie rekompensuje brak wewnątrzgałęziowej 
rywalizacji, a o dostęp do rynku trzeba konkurować (licencje). Ukierunkowanie polityki 
transportowej na kształtowanie warunków wejścia na rynek wydaje się więc najskutecz-
niejszym z dotychczas stosowanych instrumentem przeciwdziałania negatywnym skut-
kom niedostatecznej konkurencji.
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Railroad transport in European Union 
as an example of liberalization of monopolized sectors

The paper analyses instruments of liberalization used in European policy for solving problem of non sufficient 
competition in railroad transport. Rail is an example of market with strong tendency to concentration which was 
strengthened by process of nationalization. Public railroad transport became inefficient and there was a strong need of 
reformation. This process includes liberalization and deregulation of railroad market. The aim of the paper is to present 
public instruments used in transport policy for railroad transport liberalization and to show effects of this policy.
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Etyka zawodowa – pojęcie i uzasadnienie stosowania 
w sferze życia gospodarczego

Środowisko gospodarcze i szeroko pojmowany biznes, aby funkcjonować, muszą się 
kierować takim samym zbiorem zasad i norm postępowania, jak każda inna dziedzina 
życia w społeczeństwie. Oczywiście zasady te i normy muszą być odpowiednio dostoso-
wane do formy działalności. Typowym stereotypem1 występującym w biznesie jest 
stwierdzenie, że na etykę w tej dziedzinie działalności nie ma miejsca. Stwierdzenie 
takie samo w sobie jest niespójne i wręcz sprzeczne. Jednym z powodów tego błędnego 
myślenia jest przekonanie, że do funkcjonowania biznesu wystarczą istniejące reguły 
postępowania, zawarte w kodeksach prawa, na przykład w kodeksie prawa gospodarcze-
go. Niestety, szeroko pojęte prawo nie jest w stanie regulować wszystkich dziedzin dzia-
łalności gospodarczej. Przykładem są sytuacje, w których nie każde działanie zgodne 
z prawem jest działaniem moralnie usprawiedliwionym, akceptowanym w danym śro-
dowisku2. Wynika to choćby z tego, że aby prawo było jasno i przejrzyście formułowane, 
musi podlegać pewnym uproszczeniom. Z tego powodu funkcjonowanie biznesu musi 

*  Magister Marcin Janowski jest zatrudniony na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług (Kate-
dra Ekonomii) Uniwersytetu Szczecińskiego. E-mail: marcin.janowski@wzieu.pl.

1 Stereotypem nazywamy uproszczony pogląd, często o negatywnym zabarwieniu (choć istnieją 
stereotypy pozytywne lub neutralne), uogólnia on zachowanie całej grupy na podstawie działania 
marginesu.

2 K. Blanchard, N.V. Peale, Etyka biznesu, Warszawa 2008, s. 22–23.
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być uzupełnione o inne, charakterystyczne dla danej grupy zawodowej zasady, które 
często są zawarte w tak zwanych kodeksach etycznych (mogą one być spisane bądź 
przekazywane ustnie)3. Paradoksalnie, występowanie patologicznych zachowań w sfe-
rze gospodarki jest jednocześnie dowodem na występowanie w niej etyki. Wyjaśnić to 
można prosto: zachowania nieetyczne mogą występować jedynie wtedy, gdy istnieją 
reguły postępowania, co do których stosuje się znaczna większość uczestników, a mar-
gines próbuje to wykorzystać. Gdyby tak nie było, sytuacja, w której nie istnieją zasady 
etyki, przypominałaby słynny filozoficzny „paradoks kłamcy”. Skoro nie obowiązują 
zasady etyki, to nie może być mowy o patologii, ponieważ oszust oszukiwałby oszusta 
i nie można by było mówić, po pierwsze, o oszustwie, po drugie, nie byłoby możliwe 
konkurowanie w sytuacji, w której nie obowiązują zasady.

Etyką nazywamy naukę zajmującą się refleksjami filozoficznymi oraz refleksjami 
religijnymi4, które zmierzają do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące charakteru 
i natury wartości określanych Dobrem lub Złem5. Inaczej można powiedzieć, że etyka to 
nauka badająca moralność. Obydwa terminy wywodzą się od różnych słów oznaczają-
cych to samo – zwyczaj, obyczaj, z tym, że słowo etyka wywodzi się z języka greckiego 
(ethikos, ethos), a moralność z języka łacińskiego (moralitas, mores, moralis). Etyka za-
wodowa lub etyka biznesu to część etyki ogólnej. Określają ją następujące definicje:

– Jest to nazwa ogólna dziedziny zajmującej się etycznym wymiarem działalności 
gospodarczej. To całokształt rzeczywistej etyczności biznesu, czyli ogół wartości 
i norm cechujących środowisko zawodowe zaangażowane w działalność gospo-
darczą.

– To systematyczne studium kwestii moralnych (przekonania, normy, wartości) 
występujących w biznesie i związanych z nim zachowań ludzi, organizacji, insty-
tucji6.

– Są to tak zwane „miękkie” normy postępowania w życiu gospodarczym, „twar-
dymi” normami są szeroko pojęte prawo i jego kodeksy regulujące postępowanie 
gospodarcze.

Obecność etyki w środowisku gospodarczym objawia się wieloma pozytywnymi 
efektami, z których do najważniejszych można zaliczyć płynne i bezkonfliktowe zarzą-
dzanie firmą (stosowanie norm etycznych zmniejsza ryzyko występowania napięć i kon-
fliktów interpersonalnych). Etyka wpływa korzystnie na jakość oferowanych produktów 

3 W. Gasparski, Wykłady z etyki biznesu – nowa edycja, Warszawa 2004, s. 276.
4 Religia jest najistotniejszą determinantą etyki ogólnej, a także etyki biznesu, ponieważ to normy 

religijne najsilniej wpływają na pojmowanie przez dane grupy społeczne tego, co określane jest do-
brem lub złem. Należy nadmienić, że do pewnego rodzaju formy religijnej zaliczyć trzeba ateizm 
w rozumieniu ogólnego podziału tej determinanty. 

5 Elementy etyki gospodarki rynkowej, red. B. Pogonowska, Warszawa 2000, s. 38.
6 W. Gasparski, Wykłady z etyki biznesu, Warszawa 2000, s. 17.
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lub usług (pracownik traktowany etycznie to pracownik efektywny i wydajny, często 
chętniej utożsamiający się z przedsiębiorstwem). Stosowanie zasad etycznych usprawnia 
komunikację i współpracę z partnerami biznesowymi (postępowanie zgodne z normami 
etycznymi zwiększa kredyt zaufania partnerów biznesowych, dzięki czemu łatwiej o prze-
dłużony termin spłaty zobowiązań lub szybszą dostawę półproduktów). W końcu etyka 
pozytywnie wpływa na interes nie tylko samej organizacji, ale i otoczenia społecznego, na 
którym firma działa (ochrona środowiska, zapewnienie promocji regionowi)7.

Patologie gospodarcze – charakterystyka zjawiska

Mianem zjawisk patologicznych określa się te sposoby postępowania członków kon-
kretnej grupy społecznej, które są identyfikowane jako postępowanie naruszające obo-
wiązujące reguły zachowań i normy. Początkowo termin patologia (z gr. pathos – cier-
pienie, logos – nauka) był używany w medycynie, a dopiero pod koniec XIX wieku 
zaczęto go odnosić do zjawisk społecznych i gospodarczych. Uzupełnieniem opisu pato-
logii może być definicja stworzona przez A. Lipko, który patologię określa jako: stan 
postaw, zachowań i sytuacji życiowych [...], które są szkodliwe dla historycznie uwarun-
kowanego postępu i powodują ujemne następstwa dla wszechstronnego rozwoju jed-
nostki, grupy lub całego społeczeństwa, a polegają na nieprzestrzeganiu obowiązują-
cych przepisów prawa, norm moralnych, obyczajowych i kulturowych oraz na 
odrzucaniu lub nieposzanowaniu wartości obiektywnie zgodnych z interesami jednostki 
i ogółu obywateli na określonym etapie rozwoju kraju8.

W odniesieniu do sfery gospodarczej o istnieniu patologii mówi się wówczas, kiedy 
uczestnicy praktyki gospodarczej nie przestrzegają powszechnie obowiązujących w śro-
dowisku biznesowym norm i reguł uczestnictwa w procesie gospodarowania, dotyczą-
cych współistnienia, współdziałania i konkurowania9.

Do wybranych zachowań, zaliczanych do tak zwanych zjawisk patologii sfery gos-
podarczej, zaliczyć można cztery najniebezpieczniejsze jej odmiany: korupcję, protek-
cję, „szarą strefę” i przestępstwa „białych kołnierzyków”. Wszystkie wymienione rodza-
je patologii zostaną scharakteryzowane w dalszej części referatu. Jak istotnym problemem 
są patologie gospodarcze, niech świadczą wyniki badań przeprowadzonych w 2008 roku 
przez firmę A.T. Kearney na zlecenie Visa Europe. Na ich podstawie wielkość finanso-

7 M. Janowski, Etyka biznesu, prezentacje opracowane i wykorzystywane w procesie dydaktycz-
nym, Szczecin 2009. 

8 A. Podgórecki, Patologie życia społecznego, PWN, Warszawa 1969, s. 24–25. 
9 W tym kontekście konkurowanie pojmowane jest jako normy równości i sprawiedliwości, czyli 

zapewnia wszystkim podmiotom gospodarczym takie same warunki działania. Daje równe szanse 
i gwarantuje swobodę podejmowania decyzji – wolność gospodarcza. Wolność ta powinna jednak 
objąć wszystkich uczestników życia gospodarczego na równych zasadach.
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wa „szarej strefy” w państwach Unii Europejskiej została oszacowana na ponad 2 bilio-
ny euro łącznie, przy czym w poszczególnych krajach Europy stanowi ona od 10 proc. 
produktu krajowego brutto do nawet 40 proc.10 

Korupcja

Słowo korupcja (corruptio) pochodzi z języka łacińskiego; oznacza w dosłownym 
tłumaczeniu ‘zepsucie’ lub ‘przekupstwo’. Według Anieli Dylus korupcja to podejmo-
wany z interesowych motywów ukryty kontrakt między korumpującym i korumpowa-
nym, będący albo wyraźnym przekroczeniem obowiązujących norm (moralnych, praw-
nych, obyczajowych), albo wykorzystaniem luk prawnych, w wyniku czego jego 
podmioty osiągają kosztem innych nadzwyczajne, niezasłużone korzyści i wywierają 
przez to na nich nacisk, skłaniający do naśladownictwa11.

Korupcja jest uważana za jedną z najgroźniejszych chorób społeczeństwa. Jest trud-
na do wykrycia i usunięcia, ponieważ obie zaangażowane w nią strony są zainteresowa-
ne tym, aby sprawa nigdy nie została ujawniona. Ponadto w wypadku korupcji, rzadziej 
niż w sytuacji innych wykroczeń, osoba lub instytucja poszkodowana mają świadomość, 
że dokonano wobec nich nadużycia. Charakter korupcji powoduje, że winą za nią obar-
czone są obie strony, ma ona więc charakter układu przestępczego. Aby doszło do korup-
cji, konieczna jest zgoda dwóch stron, które zawierają pewną formę umowy. Na jej mocy 
jedna ze stron (korumpowana) zobowiązuje się, w zamian za określoną gratyfikację, 
dokonać (wykorzystując zajmowane stanowisko w firmie, instytucji publicznej, partii, 
stowarzyszeniu, fundacji itp.) pewnego rodzaju nadużycia (przekroczenia norm praw-
nych, etycznych, umów itp.), dzięki któremu druga strona (korumpująca) uzyska jakieś 
korzyści kosztem innych podmiotów12.

Jak to zostało przedstawione w definicji, korupcja ma jedną, szczególną i niebez-
pieczną cechę – tego typu zachowania są często naśladowane, rozpowszechnia się ona na 
zasadzie efektu „kuli śnieżnej”13. Niestety, świadomość istnienia w sferze gospodarczej 
korupcji, za którą rzadko się odpowiada przed właściwymi instancjami, powoduje, że 
w części środowisk jest głęboko zakorzenione przekonanie nie tylko o korzyściach, jakie 
ona za sobą niesie, ale nawet o konieczności jej stosowania w pewnych obszarach dzia-
łalności gospodarczej14. 

10 Płatności elektroniczne a szara strefa, http://www.finanse.egospodarka.pl/44913,Platnosci-elek-
troniczne-a-szara-strefa,1,48,1.html, 03.03.2010.

11 Elementy etyki gospodarki rynkowej, red. B. Pogonowska, Warszawa 2004, s. 249.
12 Tamże.
13 Pojęcie „kula śnieżna” odnosi się do procesu, który rozpoczyna się na małą skalę, jednak jego 

kolejne elementy powodują rozrastanie się danego zjawiska, niczym tocząca się kula śniegu. 
14 W ustroju socjalistycznym nagminną formą rozwiązywania problemów sfery gospodarczej było 

łapownictwo, czyli jedna z odmian korupcji. Opłata za przysługę oznaczała konkretną korzyść mate-
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Patologia związana z korupcją ma skomplikowany charakter, przybiera różnorodne 
formy, wiąże się z przekupstwem lub łapownictwem, może mieć także inny wymiar niż 
materialny. Przykładowo, gratyfikacją za przysługę może być zapewnienie intratnego 
stanowiska. Może to też być układ typu: przysługa za przysługę albo umowa, że wywią-
zanie się z zobowiązań nastąpi w bliżej nieokreślonym czasie.

Protekcja

Słowo protekcja pochodzi z języka łacińskiego protectio oznaczającego ‘przykrycie, 
obrona, pomoc, poparcie’. Protekcja może być zaliczana do korupcji w odniesieniu do jej 
części nazywanej płatną protekcją. Korupcją nie jest natomiast nieodpłatna protekcja, 
która tworzy odrębną patologię. Przybiera ona postać dwóch form:

– Płatnej protekcji – osoba wpływowa jest nakłaniana do udzielenia poparcia wska-
zanej osobie w zamian za korzyści finansowe. Przedmiotem transakcji jest tu 
obietnica sprawowania opieki (na przykład w przebiegu kariery politycznej lub 
zawodowej) nad pewną osobą, niezależnie od tego, jakie są jej kwalifikacje, moż-
liwości lub zdolności.

– Nieodpłatna protekcja to otoczenie opieką określonej osoby niezwiązane z ko-
rzyścią finansową, skutkujące pozytywną oceną kwalifikacji, cech osobowych 
i zalet danej osoby.

W ramach tej drugiej formy można wymienić jej odmiany związane z kilkoma ro-
dzajami patologii:

– „Przysługa za przysługę” – polega na świadczeniu sobie nawzajem usług w za-
kresie możliwości, jakie stwarza zajmowane stanowisko, pozycja społeczna, peł-
nione funkcje.

– „Działanie przez znajomość” – to sytuacje, w których dana osoba jest traktowana 
w sposób uprzywilejowany, tylko dlatego, że sprawą zajmuje się pracujący na 
odpowiednim stanowisku jej znajomy lub krewny. Niekiedy ten rodzaj protekcji 
opiera się na dość długim łańcuchu powiązań między znajomymi i krewnymi. 

– Nepotyzm to charakterystyczna część protekcji nieodpłatnej, polegająca na udzie-
laniu poparcia członkom swojej rodziny15. Praktyki takie występują zwłaszcza 
(ale nie tylko) w małych rodzinnych firmach. Istnienie pewnych układów rodzin-
nych w obrębie przedsiębiorstwa może być negatywnie odbierane przez pozosta-
łych pracowników. O nepotyzmie jako zjawisku patologicznym (w odniesieniu do 

rialną (pieniądze, prezenty, usługi). Zarówno branie, jak i dawanie łapówek jest w Polsce traktowane 
jako przestępstwo, jednocześnie obdarowany „prezentem” może uniknąć kary, jeżeli dobrowolnie 
zgłosi ten fakt odpowiednim organom rządowym (nowelizacja prawa z 2003 r.). 

15 Słowo nepotyzm pochodzi od łacińskiego nepos i dosłownie oznacza ‘bratanek, wnuk’.
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całości życia społecznego) możemy mówić wtedy, kiedy dotyczy on zasad powo-
ływania na stanowiska publiczne16. 

Protekcja stwarza niebezpieczeństwo dla funkcjonowania przedsiębiorstw ze wzglę-
du na rodzące się jako jej skutek konflikty w obrębie grup zawodowych dostrzegających 
faworyzowanie poszczególnych jednostek. Protekcja ma negatywny wpływ na funkcjo-
nowanie samej instytucji, a także na osobę protegowaną lub na osobę, co do której ist-
nieje podejrzenie o poparciu. Znane są przypadki sytuacji, w których osoba na przykład 
powiązana rodzinnie z członkiem kadry kierowniczej jest poddana subiektywnej, nie-
sprawiedliwej ocenie środowiska pracy. Tworzenie nad niektórymi jednostkami paraso-
la ochronnego uniemożliwia obiektywną kontrolę podejmowanych przez nich czynności 
związanych z wykonywaniem powierzonych im na zasadzie zaufania publicznego za-
dań.

„Szara strefa”

„Szara strefa” odnosi się do pewnego obszaru praktyki gospodarczej, w której firmy 
działają na granicy prawa, pozorując działania legalne, wykorzystując (bezprawnie 
i nieetycznie) nadarzające się okazje do niewywiązywania się z finansowych zobowią-
zań wobec państwa i społeczeństwa17. Istotną jej cechą jest zachowanie pozorów legal-
ności. Są to szeroko pojmowane oszustwa podatkowe polegające na tym, że firma odpro-
wadza podatki na rzecz Skarbu Państwa, jednak wykorzystuje luki prawne, co pozwala 
na obniżenie należnej kwoty. Przykładowo, może to być obniżenie należnego cła przez 
zaniżenie wartości towarów lub podanie w deklaracjach celnych nieprawdziwych infor-
macji dotyczących ilości i rodzaju towaru, próby wykorzystania zróżnicowanych taryf 
dla określonych wyrobów. „Szara strefa” na rynku pracy dotyczy nieprawidłowości po-
legających na zawieraniu z pracownikami fikcyjnych umów, w których podaje się zani-
żoną kwotę wynagrodzenia lub określa się czas pracy jako niepełnowymiarowy. Równie 
częste są nadużycia wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w wypadku Polski) po-
legające na wyłudzeniu nienależnych świadczeń wypłacanych pracownikom z tytułu 
fikcyjnych niezdolności do pracy18.

Straty finansowe powodowane przez „szarą strefę” są tym większe, im większa jest 
skala działań patologicznych, jednak bardzo trudno je oszacować. 

16 Etyka w biznesie, red. P.M. Minus, Warszawa 1998, s. 64.
17 Elementy etyki gospodarki rynkowej..., Warszawa 2004, s. 253.
18 Głównie w Stanach Zjednoczonych specjalnie powołani do wykrywania tego typu przestępstw 

detektywi przedstawiali dowody, zarejestrowane na taśmach wideo, że osoby z orzeczeniem o nie-
zdolności do pracy, np. wskutek ciężkiego uszkodzenia kręgosłupa, pracowały w swoim domu (na-
prawiając dach).
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Przestępstwa „białych kołnierzyków”

Ten rodzaj patologii wziął swoją nazwę od angielskiego określenia white collar – 
biały kołnierzyk. Nazwa ta rozpowszechniła się na początku lat czterdziestych XX wie-
ku w Stanach Zjednoczonych; początkowo odnosiła się do urzędników bankowych, póź-
niej zaś do wszelkich pracowników umysłowych, zatrudnianych w urzędach, następnie 
zaczęto ją kojarzyć z przedstawicielami klasy średniej19.

Ten rodzaj przestępstw powoduje znaczne szkody społeczne, dlatego są one uważa-
ne za najgroźniejszą odmianę patologii w sferze gospodarczej. Wynika to ze skali oszu-
stwa, które często dotyczy przestępstw na szczeblu kierowniczym i wyższym, a defrau-
dowane środki mają wysoką wartość.

Wśród charakterystycznych cech tego rodzaju przestępstw można wyliczyć następu-
jące:

– Osoby dokonujące tych przestępstw to ludzie o stosunkowo wysokim statusie 
społecznym, zajmujący średnie i wysokie stanowiska w organizacjach gospodar-
czych, mogą to być również przedstawiciele tak zwanych wolnych zawodów, 
właściciele firm, politycy, osoby publiczne. 

– Szczególny charakter tych przestępstw polega na tym, że są dokonywane przez 
osoby pełniące funkcje publiczne, przedstawicieli określonych instytucji publicz-
nych (gospodarczych, politycznych, społecznych). W tej perspektywie nie są one 
popełniane przez osoby prywatne.

– Czyny kwalifikowane jako przestępstwa „białych kołnierzyków” dokonywane są 
przy okazji wypełniania obowiązków służbowych i polegają na wykorzystaniu 
możliwości, jakimi dysponuje sprawca z racji wykonywanego zawodu.

Warto zauważyć, że do przestępstw określanych mianem „białych kołnierzyków” 
zaliczyć można takie działania, które nie należą do klasycznych przestępstw gospodar-
czych, jakimi są przykładowo plagiaty, czyli naruszanie praw autorskich. Inną formą 
tego rodzaju zachowań patologicznych, przynoszącą – według najnowszych badań – 
ogromne straty jest tak zwana księgowość kreatywna (inaczej twórcza). Polega ona na 
balansowaniu na granicy prawa, wykorzystaniu pewnych możliwości, często bezpraw-
nych, w celu przedstawienia korzystniejszej sytuacji firmy niż to wynika z rzeczywiste-
go stanu. Księgowi zatajają pożyczki, sztucznie podwyższają przychody i zwiększają 
płynność, a także zawyżają wartość aktywów i ukrywają wydatki. Przykładem, jakie 
niesie ze sobą kreatywna księgowość, jest słynny już upadek dwóch megaprzedsię-
biorstw: Enronu i Worldcomu. W wypadku Enronu straty odnotowało blisko 80 milio-
nów osób powiązanych z nim finansowo.

19 Elementy etyki gospodarki rynkowej..., Warszawa 2004, s. 255.
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Wykrycie tego rodzaju przestępstw jest trudne, istnieje bowiem niewielka granica 
między zachowaniami dozwolonymi a niedozwolonymi. Jednoznaczne określenie ta-
kich zachowań jest zawsze dyskusyjne, stąd ważna jest etyka zawodowa i jej normy, 
wspomagające próby walki z patologiami.

Podsumowanie

Wymienione patologie w sferze gospodarczej to poważne bariery rozwoju każdego 
regionu gospodarczego czy kraju. Ich wspólną cechą jest działanie na granicy prawa lub 
w obszarze tego prawa, jednak pod względem etyki jest to działanie naganne społecznie, 
stąd też trudności w zwalczaniu patologii gospodarczych. Ta krótka charakterystyka nie 
wyczerpuje tematu patologii, pozwala jednak dostrzec, jak ważna jest etyka zawodowa 
dla rozwoju sprawiedliwego, zrównoważonego biznesu. Niech podsumowaniem rozwa-
żań będzie medyczny przykład: w biznesie ważny jest zysk, nie może być on jednak 
celem samym w sobie, jeśli wszystko podporządkujesz zdobywaniu zysku, „jesteś cho-
ry” – lecz się, jeśli nie chcesz, by rozwinęła się choroba.
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The ethics of business and economic activity pathology

Listed pathologies of economic sphere are serious barriers of each economic region or country development. 
Their common feature is functioning on or within the bounds of the law, but morally it is an reprehensible social act, 
therefore there are difficulties in fighting with economic pathologies. The ethic of business is a necessary tool combat-
ing economic pathologies and helps the development of fair and balanced business. 

Translated by Marcin Janowski
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Wprowadzenie

Po zakończeniu drugiej wojny światowej, w latach pięćdziesiątych XX wieku, insty-
tucje finansowe odgrywały zupełnie inną rolę w gospodarce niż obecnie. Zarówno sek-
tor bankowy, jak i rynki były regulowane, a międzynarodowe transakcje finansowe były 
bardzo ograniczone. Dopiero konferencja w Breton Woods uregulowała i ułatwiła świa-
tową wymianę handlową. Od tego czasu wiele się zmieniło. Przepisy regulujące i kon-
trolujące instytucje finansowe stawały się coraz mniej rygorystyczne, co, z kolei, umoż-
liwiło tworzenie nowych produktów finansowych i zarabianie na nich1. 

Za przyczyny ogólnoświatowego kryzysu bankowego i gospodarczego lat 2007–
2009 uznano między innymi sytuację na rynku nieruchomości finansowanych pożycz-
kami hipotecznymi wysokiego ryzyka w Stanach Zjednoczonych. Oprócz tego należy 
jednak wymienić nowe coraz bardziej skomplikowane produkty finansowe oraz zakła-
danie przez instytucje finansowe firm egzystujących tylko na papierze po to, by pozby-

*  Doktor Lilianna Jodkowska pracuje w A&QUA GmbH (Berlin, Niemcy). E-mail: aqua-jodkow-
ski@gmx.de.

1 Międzynarodowy kryzys systemu bankowego (kryzys zadłużeniowy) w latach 80. XX w. 
(1982 r.) doprowadził w USA do udzielenia bankom większych swobód, w celu realizowania zysków. 
Stopniowo znoszono także podział na banki inwestycyjne i komercyjne. W roku 1982 po raz pierw-
szy zastosowano strategię wspierania finansowego dłużników w międzynarodowym kontekście (ko-
lektywny system udzielania kredytów). 
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wać się długów z kredytów i pobierać za operację prowizję lub premię z ubezpieczenia 
ryzyka kredytowego, czyli za pozorne transakcje kreujące fikcyjny kapitał.

Oczywiście, recesje gospodarcze powracają zgodnie z charakterystyką cykli ko-
niunkturalnych, jednakże cechą obecnego kryzysu i zarazem nowym zjawiskiem jest 
jego kompleksowość i fakt przeniesienia się z rynków finansowych na realną gospodar-
kę. Jednocześnie widoczna jest coraz większa zachłanność osób oraz instytucji sektora 
finansowego. Już nie obsługa klienta i doradztwo finansowe zdają się być przewodnimi 
celami tych instytucji, lecz realizowanie zysków za wszelką cenę, nie bacząc na ryzy-
ko.

Celem niniejszego opracowania jest wykazanie, że liberalizacja rynku produktów 
sektora bankowego i finansowego doprowadziła do nadmiernej zachłanności osób odpo-
wiedzialnych w instytucjach finansowych za decyzje dotyczące podejmowania ryzyka 
i do realizowania zysków za wszelką cenę. W pierwszej części opracowania przedsta-
wiono te produkty finansowe, które uważane są za czynniki kryzysogenne, w drugiej 
natomiast zmiany w zachowaniu konsumentów, które doprowadziły do popytu na te 
produkty (na przykład zakupy na raty zamiast oszczędzania, popyt na produkty finan-
sowe zapewniające wysokie zyski). Analiza zmian popytu i podaży na nowe produkty 
finansowe pozwoliła na sformułowanie możliwego scenariusza w zakresie zmiany para-
dygmatu gospodarczo-polityczno w fazie wychodzenia z kryzysu, na przykład w kie-
runku przyrostu protekcjonizmu, kontroli państwa w gospodarce, wprowadzenia ogra-
niczeń w działalności podmiotów działających na rynkach finansowych.

Geneza kryzysu

Dostępny w pierwszych latach nowego milenium w USA tani pieniądz (nisko opro-
centowane kredyty) doprowadził do powstania bańki nieruchomości i eksplozji finanso-
wanych obcym kapitałem przejęć. Winę za tę sytuację przypisuje się niejednokrotnie 
Fed, który po kryzysie spowodowanym pęknięciem bańki internetowej (dot-com boom2) 
obniżył stopę procentową z 6,5 proc. do 3,5 proc., a po wydarzeniach z 11 września 2001 
roku do 1 proc. na rok (była to najniższa stopa procentowa od 50 lat, lipiec 2003 rok). 
Z uwagi na to, że inflacja utrzymywała się na poziomie wyższym od stóp procentowych, 
lokowano pieniądze w nieruchomościach, podnosząc ich wartość. W pogoni za realiza-
cją zysków banki amerykańskie wprowadziły różne formy kredytów hipotecznych, przy 
których udzielaniu nie sprawdzano wiarygodności finansowej i/lub wypłacalności. 
Do takich form należy zaliczyć Liar Lions – kredyt bez dokumentacji, NINA – No Inco-

2 Dot-com boom datowany jest na lata 1995–2000. Wywołany był nadmiernym przecenianiem 
przedsiębiorstw z branży informatycznej i jej pokrewnych.
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me No Assets, NNJA – No Income No Job No Assets. Banki udzielające tych kredytów 
sprzedawały ryzykowne hipoteki dalej, przekształcając je w Collateralized Debt Obliga-
tions (CDO) – obligacje o różnym poziomie ryzyka i różnym oprocentowaniu. Dzięki 
temu zamierzano zminimalizować ryzyko. W praktyce doprowadziło to jednak do pod-
wyższenia ryzyka, ponieważ hipoteki przeszły z rąk banków, które znały swoich klien-
tów, do inwestorów, którzy ich nie znali. Pożyczki te akwirowały nie banki, lecz makle-
rzy banków hipotecznych, którzy sprzedawali bankom inwestycyjnym, a te z kolei 
konstruowały CDO oceniane przez agencje ratingowe i sprzedawane inwestorom. 
Na wszystkie obroty realizowane przy tych transakcjach były naliczane prowizje. Od ro-
ku 2005 praktyki te jeszcze się pogłębiły. Utworzono CDO² oraz CDO³, które także 
uzyskiwały rating AAA3. W ten sposób wykreowano więcej AAA-zobowiązań niż 
AAA-wartości rynkowej aktywów. Te syntetycznie powstałe wartości stanowiły – bez-
pośrednio przed wybuchem kryzysu bankowego – 50 proc. wolumenu handlowego.

Drugim produktem, który miał duży udział w rynku papierów syntetycznych, był 
powstały w latach dziewięćdziesiątych XX wieku w Europie instrument do przenosze-
nia ryzyka kredytowego – Credit Default Swaps (CDS). Pierwsze CDS-y były umowami 
między dwoma bankami dotyczącymi specyficznego portfela kredytowego trwającego 
iks lat, za które sprzedawca (bank A) płacił roczną opłatę. Kupiec (bank B) zobowiązy-
wał się do pokrycia strat banku A. Te produkty ubezpieczała największa światowa firma 
ubezpieczeniowa – AIG i za opłatą zobowiązywała się spłacać długi za ubezpieczające-
go się jego bankowi4. 

Do innych produktów należących do grupy niezbyt przejrzystych i o wysokim ryzy-
ku można zaliczyć między innymi derywaty (transakcje terminowe, swapy walutowe 
i procentowe, skrypty dłużne), które mogą być używane jako narzędzia zarządzania ry-
zykiem, lub inwestycje oraz fundusze hedgingowe5 z najbardziej znanym dotychczas, 

3 Wszystkie ratingi bazują na hierarchii ustalonej przez organizacje ratingowe. Dłużnik o ratingu 
AAA dysponuje niezwykle silną zdolnością do wypełniania własnych finansowych zobowiązań. 
AAA jest najwyższym ratingiem emisji, jaki organizacja certyfikująca może przyznać, przypisuje on 
najwyższą jakość pod względem bezpieczeństwa w przyszłości. Dłużnik z ratingiem BBB ma odpo-
wiednią zdolność do wypełniania własnych zobowiązań finansowych. Dłużnik z ratingiem CCC 
w realizacji własnych możliwości jest w danym momencie podatny i uzależniony od korzystnych 
warunków gospodarczych, finansowych oraz biznesowych. Rating SD przyznawany jest w przypad-
ku, gdy agencja ratingowa nie jest przekonana o tym, że kredytobiorca w przeprowadzanej emisji 
obligacji będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań.

4 AIG jest jedną z ofiar, a nie przyczyn kryzysu. Sprzedając przez lata coraz bardziej zagmatwane 
pakiety syntetycznych akcji, AIG utracił swoją wartość giełdową wynoszącą w grudniu 2000 r. 240 
mld dol., a w lipcu 1,3 mld dol., do których należy doliczyć 5,3 mld dol. amerykańskiego rządu, bę-
dącego obecnie w 4/5 jego właścicielem. AIG ubezpieczał transakcje finansowe na całym świecie na 
sumy przekraczające jego zdolność finansową.

5 Fundusze hedgingowe są rodzajem inwestycji finansowej. Opłaty pobiera się za zarządzanie 
powierzonym kapitałem, za który dokonuje się kupna i krótkiej sprzedaży papierów na rynku kapita-
łowym, w celu ograniczenia (hedge) ryzyka wahań cen dla maksymalizacji zysku. Celem funduszu 
hedgingowego jest osiągnięcie wysokiej stopy zwrotu niezależnie od rynkowej hossy i bessy.
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ponieważ skonstruowanym przez dwóch noblistów6 już w 1994 roku, Long Term Capital 
Management. Już jednak w 1998 roku okazało się, że teorie naukowe nie sprawdzają się 
w rzeczywistości, co przyniosło kilkunastu bankom inwestycyjnym poważne straty. Nie 
wpłynęło to na zmianę zarządzania ryzykiem i mechanizm funkcjonowania tych pro-
duktów został częściowo przejęty do kreowania derywatów. Na rynku akcji powstał in-
strument Junk Bond, którego ideą jest handel obligacjami firm, na które właściwie nie 
ma popytu, ponieważ wiadomo, że znajdują się one w ciężkiej sytuacji finansowej lub 
na krótko przed ogłoszeniem upadłości. 

Wprowadzenie i handel wymienionymi produktami, a także sytuacja na amerykań-
skim rynku nieruchomości doprowadziły do tego, że gdy podniesiono ponownie stopy 
procentowe – do poziomu 5,25 proc. w 2006 roku – znacznie się zwiększyło obciążenie 
odsetkowe, co spowodowało niewypłacalność wielu kredytobiorców. Ponowne obniże-
nie stopy procentowej – do poziomu 2 proc. w 2007 roku – miało zmniejszyć obciążenia 
kredytowe. Była to już jednak sytuacja nie do opanowania. Manifestujący się spadkiem 
cen nieruchomości pod koniec 2006 roku kryzys ujawnił, że obligacje subprime (pocho-
dzące z kredytów hipotecznych) są papierami bez pokrycia. Na rynku finansowym od-
notowano pierwsze bankructwa funduszy inwestycyjnych banku Bear Stearns. W marcu 
i kwietniu 2008 roku dokapitalizowano główne banki USA, między innymi Merrill 
Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Lehman Brothers oraz Citigroup. Podobną tak-
tykę zastosowano i później, kiedy okazało się, że zapoczątkowany w USA kryzys ban-
kowy dotarł już do Europy. Dokapitalizowano Hypo Real Estete w Niemczech – główny 
niemiecki bank udzielający państwu pożyczek na finansowanie jego działalności, w tym 
inwestycje w rozbudowę infrastruktury. Ratowanie banków przed upadłością uznano za 
konieczne, ażeby zapobiec ewentualnemu efektowi domina. Bankructwa tych banków 
pociągnęłyby za sobą upadek innych banków, prowadząc do złamania się międzynaro-
dowego i narodowych systemów finansowych oraz przedsiębiorstw, czego skutkiem by-
łoby z kolei masowe bezrobocie. 

Jeszcze w 2008 roku wydawało się, że kroki podjęte w USA wstrzymają rozpo-
wszechnienie się kryzysu w Europie. Międzynarodowe powiązania finansowe gospoda-
rek wysokorozwiniętych, ułatwione i przyspieszone przez globalizację, zaczęły jednak 
oddziaływać na sytuację przedsiębiorców. Analiza globalnego ryzyka finansowego wy-
kazała, że pomiędzy październikiem 2008 roku a kwietniem 2009 wzrosło znacznie 
ryzyko giełdowe, kredytowe, a także makroekonomiczne7. Z tego powodu coraz trud-
niejsze stało się uzyskanie kredytu na inwestycje, a problemy finansowe amerykańskich 
przedsiębiorców oraz ograniczenie konsumpcji gospodarstw domowych wpłynęły nega-

6 Robert C. Merton oraz Myron Scholes Nagrodę Nobla otrzymali za teorię wyceny opcji. 
7 Global Financial Stability Report. Responding to the Financial Crisis and Measuring Systemic 

Risks, IMF, Washington DC 2009, s. 2.
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tywnie na wartość importu do USA, a co za tym idzie – na spadek eksportu przede 
wszystkim Niemiec – do tej pory lidera w tej dziedzinie. Także polska gospodarka po-
wiązana jest z europejskimi i światowymi rynkami. 

Przeprowadzone badania synchronizacji polskiego cyklu koniunkturalnego z go-
spodarkami UE, strefy euro oraz Niemiec wykazały co najmniej umiarkowanie wysoki 
jej stopień8. World Economic Outlook wykazał natomiast najwyższy współczynnik ko-
relacji wzrostu gospodarczego Polski ze wzrostem gospodarczym świata, Rosji, UE, 
Niemiec i krajów ESW9. Oznacza to, że na dalszą poprawę sytuacji w Polsce będą także 
oddziaływały czynniki zewnętrzne. 

„Cowboy capitalism” – chciwość i bezmiar

Instytucje finansowe, handel produktami finansowymi, walutami, obligacjami itp. 
nie są zjawiskami nowymi. Co się zatem stało, bądź zmieniło, w podejściu finansistów, 
że kreując nowe produkty, nie kierowano się względnym bezpieczeństwem, które za-
pewnia niskie oprocentowanie, lecz wysokim ryzykiem przy maksymalnych zyskach? 
Gdzie podziała się Friedmannowska społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw za 
realizowanie zysków? 

W dyskusji o czynnikach, które doprowadziły do obecnego kryzysu, wzięli udział 
eksperci, wybitni światowi ekonomiści, nobliści. Wielu z nich uznało, że przyrost chci-
wości był głównym czynnikiem, który doprowadził do kryzysu finansowego. James 
Buchanan10 twierdzi, że obecnie społeczeństwa ukierunkowane są na realizowanie zys-
ków, nazywa to zjawisko społeczeństwem napędzanym zyskiem.

Udzielenie odpowiedzi na zadane na początku punktu pytania nie jest jednak proste. 
Wydaje się, że już w ostatnich dekadach ulegały przemianie pewne wartości. Początek 
ofert produktów na raty (on the never – never buy) stworzył nową formę konsumpcji 
i wyparł częściowo jedną z wartości będących podstawą kapitalizmu – protestancką ety-
kę (pracy), która opierała się na odłożonej/przyszłej przyjemności (deferred gratifica-
tion), na gotowości do czekania, pracowania i oszczędzania na później11. Do tej filozofii 
dostosowały się wszystkie banki, nie tylko te specjalizujące się w kredytach konsump-
cyjnych. 

8 Zestawienie obejmuje wyniki jedenastu badań różnych autorów przeprowadzonych w latach 
2001–2003. Por. Raport nt. korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro, red. J. Borowski,  
Warszawa 2004, s. 33.

9 Por. World Economic Outlook. Housing and the Business Cycle April 2008, Washington DC 
2008.

10 Por. R. Tichy, Was uns arm macht, „Wirtschaftswoche” 2009, nr 23, s. 5.
11 R. Dahrendorf, Vom Sparkapitalismus zum Pumpkapitalismus, „Cicero. Magazin für Politische 

Kultur” 2009, 8, s. 38.
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Rozwój gospodarczy i konsumpcja12 wielu rozwiniętych gospodarek tak zwanego 
pierwszego świata finansowane były i są z oszczędności zagranicznych (wartość kon-
sumpcji przewyższa wartość wytworzonych dóbr, a niskie stopy oszczędności prowadzą 
do importowania oszczędności z zagranicy, które są niezbędne do ich finansowania). 
Czynnikiem ułatwiającym rozpowszechnienie się kryzysu było wysokie zadłużenie. 
Zwłaszcza w USA deficyt finansowany jest przez kredyty zaciągane w Chinach13. Ła-
two dostępne, tanie kredyty i niskie stopy oszczędności negatywnie wpłynęły na sytua-
cję w momencie ogłoszenia niewypłacalności przez amerykański bank inwestycyjny 
Lehmann Brothers. Efektem tego było zaostrzenie warunków udzielania kredytów oraz 
wycofywanie środków finansowych.

W sektorze finansowym – ze względu na jego specyfikę – trudno jest o wprowadze-
nie analogicznych reguł i regulacji, jak w innych sektorach. Skomplikowane produkty 
finansowe wymagają wiedzy ekspertów. Nowe metody i instrumenty uniemożliwiły in-
stytucjom nadzorującym i urzędom regulującym pracę banków skalkulowanie ryzyka, 
doprowadzając do tego, że korzystają one z własnych systemów ryzyka.

Wątpliwą praktyką, często krytykowaną i wywołującą oburzenie, jest wypłacanie 
menedżerom banków bonifikat. W sytuacji, w której banki ponoszą straty, odpowie-
dzialność powinni ponieść pracownicy. W bankach inwestycyjnych 50 proc. wszystkich 
zysków przeznaczane było na wynagrodzenia i bonifikaty. Ustępujący ze stanowiska 
szef banku Goldmann Sachs, Henry Paulsen, otrzymał 18,7 mln dol. oraz 480 mln dol. 
ze sprzedaży akcji banku, których był właścicielem14. Podobnie było w przypadku Com-
merzbank w Niemczech. Pomimo wsparcia państwa, które zapewnia mu obecnie 25 proc. 
udziału, odchodzący szef otrzymał 8 mln euro za przedwczesne rozwiązanie umowy 
oraz bonifikatę o nieznanej wysokości15. W sytuacji, gdy państwo wspiera banki ze 
środków podatkowych procedura ta jest niezrozumiała; bonifikaty są, co prawda, częś-
cią umów, nie powinny być jednak wypłacane w pewnych okolicznościach. 

Po wprowadzeniu programów antykryzysowych wzrasta ponownie wiara w pań-
stwo (rolę państwa w gospodarce). Nawet w krajach o liberalnym modelu gospodar-
czym, w USA oraz w Wielkiej Brytanii, które można uznać za kolebkę kapitalizmu, 

12 Także polskie gospodarstwa domowe są coraz bardziej zadłużone. Zadłużenie (pożyczki i kre-
dyty) wzrosło z 70,0 mld zł w 2001 r. do 232,7 mld zł w 2007 r. Przede wszystkim wartość kredytów 
konsumpcyjnych wzrosła. W roku 2007 23 proc. polskich kredytobiorców przeznaczyła środki z kre-
dytów na kupno urządzeń AGD, 20 proc. na potrzeby bieżące, 17 proc. na wyposażenie mieszkań, 
17 proc. na zakup sprzętu RTV, 9 proc. na zakup komputera, 1 proc. na zakup samochodu. Por. P. Sta-
siak, Wielkie pożyczanie, „Polityka” 2007, nr 44, s. 93–94.

13 M. Fischer, Goodbye Dollar, „Wirtschaftswoche” 2009, nr 26, s. 21.
14 B. Balzli, H. Stark, Schuld und Sühne, „Der Spiegel” 2008, No. 8, s. 62.
15 Royal Bank of Scotland poniósł 35,2 mld strat, wypłacił jednak bonifikaty o wys. 1,3 mld, UBS 

wykazał straty o wys. 12,4 mld euro, wypłacając jednocześnie 1,4 mld bonifikat.
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słabnie wiara w samoregulujące mechanizmy gospodarki kapitalistycznej16 (niewidzial-
ną rękę rynku). Pakiety antykryzysowe pozwoliły na odrodzenie roli państwa. W najbliż-
szych latach można się spodziewać zmiany paradygmatu gospodarczo-politycznego, 
który będzie poruszał się między silniej przez państwo sterowaną gospodarką a gospo-
darką rynkową.

W skali globalnej warto spojrzeć na pewien fenomen: w momencie, w którym poja-
wiło się niewielkie ożywienie gospodarcze i sytuacja dotycząca rozwoju wiodących go-
spodarek wydaje się polepszać, umilkły głosy zwolenników regulacji sektora finanso-
wego. Już w dobie kryzysów lat dziewięćdziesiątych XX wieku krytycznie wyrażano 
się o braku wystarczających regulacji dotyczących transakcji finansowych, w tym kre-
dytowych, między państwami17. George Soros zauważył wtedy, że wpływ międzynaro-
dowego kapitału na losy krajów jest już tak znaczny, że można mówić o systemie świa-
towym, w którym kapitał przemieszcza się tam, gdzie istnieją największe szanse zysku 
(biedne peryferia, z których odciągany jest kapitał, oraz bogate centrum inwestujące 
bądź pożyczające kapitał). Mimo starań polityków, dotyczących nowych regulacji ryn-
ków finansowych, szczyt państw G-8 we włoskim L’Aquila, w lipcu 2009 roku, nie od-
niósł oczekiwanego skutku. Jedność większości krajów UE przekreśla stanowisko Wiel-
kiej Brytanii (plany te nie znajdą także poparcia w USA). Nowe regulacje dotyczą 
między innymi udziału własnego funduszy inwestycyjnych, pozostawiając jednak nadal 
wolny wybór agencji ratingowej przedsiębiorstwom18 – regulacja ta, a właściwie ustano-
wienie konkretnych przepisów i ograniczeń, powinna stać się celem polityków. Wydaje 
się jednak, że powiedzenie „porażki uczą więcej niż sukcesy” nie dotarło do mocodaw-
ców, a schumpeterowska twórcza destrukcja będzie powracała nieokiełznana regulacja-
mi.

Zakończenie

W wyniku kryzysu można się spodziewać, że oprócz dążeń do wprowadzenia ogra-
niczeń i regulacji w sektorze bankowym, wprowadzenia kontroli międzynarodowych 
przepływów kapitału, wzrośnie protekcjonizm, przed którym przestrzega WTO19. Doj-

16 Między innymi Stiglitz, Sachs i Soros dowodzą, że niewidzialna ręka rynku nie funkcjonuje, 
ponieważ tylko w teorii oferent i zainteresowany mają dostęp do tych samych informacji o udziale 
w rynku. Por. B. Marshall, Kampf dem Kasinokapitalismus, „Financial Times” 2009, no. 117, s. 16; 
G. Soros, Das Ende der Finanzmärkte- und deren Zukunft, München 2008.

17 G. Soros, Die Krise des globalen Kapitalismus, Berlin 1998, s. 140, 159, 226.
18 Właśnie tym agencjom przypisuje się winę za wywołanie obecnego kryzysu. Por. H. Krumrey, 

Neue Regeln – was soll das denn, „Wirtschaftwoche” 2009, nr 27, s. 16–19.
19 WTO przestrzega przed zwiększaniem protekcjonizmu i opowiada się za nieograniczaniem wol-

nego handlu, aby nie pogłębiać kryzysu.
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dzie także do zmiany paradygmatu gospodarczo-politycznego, na przykład do wzmoc-
nienia roli państwa w gospodarce (przewodnia rola państwa jako poręczyciela sprawne-
go funkcjonowania rynku). Od lat, zwłaszcza w ostatnim dwudziestopięcioleciu, 
poluźniano regulacje w międzynarodowym handlu i wymianie (niższe opłaty celne, 
przepływ kapitału, przepływ siły roboczej), cały ten okres charakteryzował się 6-pro-
centowym rocznym przyrostem wartości światowego handlu. Powstałe w ten sposób 
międzynarodowe łańcuchy produkcji są – przez swoją kompleksowość – o wiele bardziej 
narażone na zakłócenia niż wcześniej. Nowa fala protekcjonizmu byłaby zakłóceniem, 
mogłaby spowodować niższe wartości wzrostu gospodarczego na świecie. Wprowadze-
nie rozsądnych regulacji nie musi jednak oznaczać protekcjonizmu. Powinno się przede 
wszystkim wyeliminować zjawiska negatywne, takie jak handel fikcyjnymi wartościa-
mi, toksycznymi obligacjami i produktami podobnego typu. 

Odwołując się do etyki działalności gospodarczej, zgodnie z maksymą, że najbar-
dziej dochodowy jest taki biznes, który łączy cnotę z interesem20, oraz do encykliki pa-
pieża Benedykta XVI Caritas in veritate (Miłość w prawdzie), należy przypomnieć, że 
zysk nie może być postrzegany jako ostateczny cel działalności ekonomicznej. Jej osta-
tecznym celem powinno być dobro ogólne21, a kryzys powinien być wykorzystany do 
przemyślenia, jakie powinny być nowe regulacje i reguły, aby znalazły zastosowanie na 
międzynarodowych rynkach, nie wpływając negatywnie na międzynarodowe przepły-
wy kapitału i wymianę handlową.
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Bankenkrise oder Moralverfall? 
– Paradigmenwechsel

Das Ziel der vorliegenden Ausarbeitung ist es aufzuzeigen, dass die seit einigen Dekaden realisierte Liberali-
sierung der Reglements im Bankenwesen und Finanzsystem zur übermäßigen Gier der Verantwortlichen geführt 
haben. Die ihnen eingeräumte Freiheit sowie entgegen gebrachtes Vertrauen wurden dafür ausgenutzt, Gewinne zu 
realisieren, ohne die Risiken zu bedenken. Im 1. Teil des Textes wurden einige Finanzprodukte dargestellt, die für die 
Krisenauslöser gehalten werden, der 2. Teil setzt sich mit der Änderung bestimmter Verhalten auseinander (Konsu-
mentenverhalten hinsichtlich der Ratenkäufe, Entwicklung neuer Produkte seitens der Banken, um höhere Renditen zu 
erzielen). 

In der abschließenden Zusammenfassung wurden mögliche Szenarien hinsichtlich des politisch-wirtschaftlichen 
Paradigmas vorgestellt, die als mögliche Folgen der Finanzkrise umgesetzt werden könnten, z.B. zunehmender Pro-
tektionismus, zunehmende Kontrolle des Staates in der Wirtschaft, Einführung neuer Bestimmungen im Finanzsek-
tor u.a. 

Übersetzt von Lilianna Jodkowska 
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W ostatnich latach zauważa się wzrost zainteresowania etyką w biznesie. Wynika 
ono z większej świadomości i przekonania prowadzących biznes, że brak reakcji na 
problemy etyczne bardzo często prowadzi do wymiernych obciążeń przedsiębiorstwa, 
głównie prawnych i finansowych. Coraz częściej społeczeństwo, biznesmeni, menedże-
rowie wyrażają także przekonanie, że życiem ekonomiczno-gospodarczym muszą rzą-
dzić określone zasady. Obecnie we wszystkich gospodarkach świata etyka stała się inte-
gralną częścią i codzienną praktyką zarządzania przedsiębiorstwem. Jednocześnie jest 
jeszcze wiele osób, które uważają, że w interesach nie ma miejsca na etyczne postępo-
wanie. Twierdzi się, że ludzie z natury kierują się interesem własnym, a nie innych czy 
też dobrem publicznym, a zatem etyka i ekonomia są obszarami rozłącznymi. Tymcza-
sem jest odwrotnie. Otóż, etyka w ekonomii czy w biznesie korzysta z wyjątkowo solid-
nej podstawy filozoficznej, nawiązującej do zachowań etycznych. Warto przypomnieć, 
że początki refleksji etycznej nad gospodarowaniem odnaleźć można już w kulturze 
pradawnego Egiptu. Świadczy o tym tekst znany jako Nauki Ptahhotepa, pochodzący 
z około 2600 roku p.n.e., autorstwa egipskiego kapłana1. Niemniej jednak rozwój szero-
ko rozumianej myśli naukowej, w tym również etycznej w gospodarowaniu, rozpoczął 
się na przełomie VIII i VII wieku p.n.e., kiedy to nastąpiło przejście od myślenia poetyc-

*  Doktor hab. prof. US Grażyna Wolska jest zatrudniona na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki 
Usług (Katedra Ekonomii) Uniwersytetu Szczecińskiego. E-mail: grazyna.wolska@wzieu.pl.

1 Elementy etyki gospodarki rynkowej, red. B. Pogonowska, Warszawa 2004, s. 44.
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kiego do myślenia filozoficznego. Wyraźnie widoczne zmiany w kształtowaniu się my-
śli ludzkiej, sprowadzającej naukę z nieba na ziemię, a więc z rozważań nad przyrodą 
i wszechświatem na problemy dotyczące samego człowieka i jego czysto ludzkich prob-
lemów, zauważa się dopiero od VI wieku p.n.e. 

Odnosząc się do czasów bardziej nam współczesnych, nie można nie wspomnieć, że 
Adam Smith, powszechnie traktowany jako ojciec nowoczesnej ekonomii, był profeso-
rem ekonomii moralnej na uniwersytecie w Glasgow. Podręczniki historyczno-ekono-
miczne, ukazujące rozwój myśli ekonomicznej dopiero od schyłku XVIII wieku, nie 
wyjaśniają genezy ekonomii Smithowskiej i dalszych jej następstw, współtworzących, 
z kolei, wizerunek ekonomii współczesnej, dają obraz nadto uproszczony. A przecież 
myśl ta stanowi zwarty ciąg rozwojowy. 

Idee ekonomiczne starożytności rozwijały się na marginesie podstawowej nauki, 
jaką była wówczas filozofia, w średniowieczu zaś stanowiły integralną część etyki. Dla-
tego dawna „ekonomika” przeobraziła się najpierw w średniowieczną „etykę życia go-
spodarczego”2, a następnie – pod koniec XX i na początku XXI wieku – w „etykę w bi-
znesie”. 

Oczywiście przykładów można by przytoczyć dużo więcej, wydaje się jednak, że te 
zaprezentowane, choć nielicznie, powinny wystarczyć, by przypomnieć, iż etyka w bi-
znesie ma starożytny rodowód, bardzo bogate i zróżnicowane źródła oraz, że nie jest 
nową oraz przejściową modą. 

Współcześnie wzmożoną dyskusję o etyce biznesu rozpoczęto w latach osiemdzie-
siątych XX wieku. Jednakże już na jej początku (mimo zgodności co do tego, że etyka 
w biznesie jest potrzebna) okazało się, że uprawianie etyki biznesu zrodziło wiele prob-
lemów, przede wszystkim dotyczących działania przedsiębiorstw w warunkach konku-
rencyjnej gospodarki rynkowej. Głównie dylematy sprowadzały się do takich kwestii, 
jak opracowanie ogólnie akceptowalnych uniwersalnych podstaw teoretycznych, narzę-
dzi badawczych i zgromadzenia danych empirycznych, które umożliwiłyby opis i iden-
tyfikowanie etycznych działań przedsiębiorstwa. 

Przyczyn nieporozumień i kontrowersji dotyczących związków biznesu z etyką 
można wymienić wiele. W przekonaniu autorki, jednym z istotnych ich źródeł jest nie-
zrozumienie, czym w istocie jest i jaka powinna być, a czym nie jest i jak nie należy 
pojmować etyki biznesu. 

Odpowiadając na pytanie, jak należy rozumieć etykę biznesu, warto przytoczyć sło-
wa Jennifer Jackson, która czytelnie i trafnie stwierdza, że etyka w biznesie jest tym 
obszarem nauki, który wskazuje, jakie praktyki i sposoby postępowania w życiu gospo-
darczym są właściwe z moralnego punktu widzenia. Inaczej formułując, etyka biznesu 

2 G.B. Spychalski, Zarys historii myśli ekonomicznej, Warszawa–Łódź 1999, s. 14.
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pomaga ludziom biznesu w radzeniu sobie z problemami etycznymi3. Elaine Sternbeg 
konstatuje, z kolei, że poprawne rozumienie etyki biznesu rzuca światło na cel właściwy 
działaniom gospodarczym. Poza tym – podobnie jak księgowanie wydatków – zapewnia 
ona większą świadomość, co w działaniach gospodarczych jest ważne i może wpłynąć 
na poprawę ich wyników. Jest to możliwe dlatego, że zasady etyki biznesu jasno wska-
zują właściwe cele działań gospodarczych i warunki ich osiągania4. Z wielu możliwych 
ujęć dotyczących rozważań, jaka powinna być etyka biznesu, na uwagę zasługuje inter-
pretacja Jacka Sójki, który stwierdził, że etyka biznesu jest tą dziedziną nauki, która 
podsuwa rozwiązania praktykom biznesu. Etyka biznesu jako etyka stosowana jest za-
tem partnerem w dialogu z praktyką, dialog zaś dotyczy sposobów i skutków gospoda-
rowania – jak pogodzić abstrakcyjny mechanizm opisywany przez ekonomię z konkret-
nymi okolicznościami5. 

Mając na uwadze zaprezentowane poglądy, zauważyć można, że wszyscy przywoła-
ni autorzy podkreślają, iż głównym zadaniem etyki biznesu jest przede wszystkim usta-
lenie zasad, które pomogą przedsiębiorstwom dostrzec, jak rozwiązywać problemy 
etyczne związane z działaniami gospodarczymi. Inaczej ujmując, zadaniem etyki bizne-
su jest unormowanie obszarów działań, których nie reguluje ani prawo, ani sumienie. 

Aby jednak etyka biznesu została zaakceptowana i znalazła się w kręgu zaintereso-
wania ludzi prowadzących biznes, niezbędne jest wyjaśnienie, czym w istocie jest etyka 
biznesu, jaki jest jej cel i sens. Otóż, niewątpliwie nastąpi to wówczas, gdy normy 
i wskazówki dotyczące zasad prowadzenia działalności gospodarczej będą wyraźne 
oraz spójne, a więc takie, które pozwolą przedsiębiorstwom poradzić sobie z problema-
mi etycznymi nawet wtedy, gdy pojawiają się one w dotychczas niespotykanych posta-
ciach. Problem jednak tkwi w tym, że aspekt wartości moralnych i wartości gospodar-
czych jest bardzo złożony i nie da się go często jednoznacznie wyjaśnić oraz rozstrzygnąć. 
Wynika to z faktu, iż skala problemów, wobec których stają ludzie biznesu, jest ogrom-
na, lokuje się bowiem między poczuciem obowiązku, sprawiedliwością, moralną posta-
wą a koniecznością wzmożonego współzawodnictwa o zyski. Rodzi to poważne dyle-
maty moralne i często prowadzi do przekonania ludzi biznesu, że etyka w ich działaniu 
jest przeszkodą w osiągnięciu sukcesu ekonomicznego. Według Elain Sternbeg wszyst-
ko to sprawia, że konieczne jest zastanowienie się nad sposobami uzasadnienia obecno-
ści etyki biznesu w działaniach gospodarczych. Przede wszystkim chodzi o przekonanie 
ludzi zajmujących się biznesem, że etyka nie jest odrębnym zbiorem reguł stosujących 
się wyłącznie do sfery działań gospodarczych i nigdzie więcej – bo istotnie nic takiego 

3 J. Jackson, Doming to Ethical Terms: Good and Bad, „Business Ethics a European Review” 
1992, nr 1, s. 211–212.

4 E. Sternbeg, Czysty biznes. Etyka biznesu w działaniu, Warszawa 1998, s. 36.
5 J. Sójka, Ekonomia i etyka. Szkic metodologiczny, Warszawa 2006, s. 44–45.
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nie istnieje. Dlatego też większość pryncypialnych krytyk działań gospodarczych przed-
stawianych jako etyka zasługuje na odrzucenie. Wiele osób podszywa się pod etykę bi-
znesu, zupełnie nie znając jej podstawowych reguł. Do tej kategorii doskonale pasuje 
większość żądań kierowanych w stosunku do biznesu dotyczących tak zwanego obo-
wiązku wobec społeczeństwa. Takie same skutki niesie ze sobą pomieszanie filozofii 
akademickiej z błędnie rozumianą praktyką działań gospodarczych. Słusznie czynią 
zarówno ludzie biznesu, jak i filozofowie, nic sobie nie robiąc z takich postaw, podkopu-
ją one bowiem reputację biznesu i stają na drodze próbom jego ulepszenia6. Interesujący 
punkt widzenia w tej kwestii prezentował Tadeusz Kotarbiński, który stał na stanowi-
sku, iż etyka, w tym etyka w ekonomii, powinna być wolna, niepodporządkowana Koś-
ciołowi, rządowi, partii i w ogóle jakiemukolwiek światopoglądowi. Twierdził, że kiero-
wanie się ideologią, metafizyką czy wskazaniami teologii wykracza poza sferę rzeczy 
konkretnych i – z realistycznego punktu widzenia – pozbawione jest sensu. Według 
Kotarbińskiego cechami wyróżniającymi realistę praktycznego są:

– trzeźwe patrzenie na świat,
– branie za punkt wyjścia tego, co aktualnie istnieje,
– respektowanie warunków i granic możliwości działań,
– trafne ustalanie hierarchii ważności względów przy wyznaczaniu dyrektyw kon-

kretnych czynów i planów7.
Tadeusz Kotarbiński w swych wywodach na temat tego, jaka powinna być etyka 

w ekonomii, wskazał na jeszcze jeden ważny aspekt tego zagadnienia, mianowicie, że 
etyka biznesu nie tylko podpowiada, jak przedsiębiorca ma godzić myślenie ekonomicz-
ne z myśleniem o dobru społeczeństwa, drugiego człowieka, przyszłych pokoleń itd., 
lecz także, jak nie sprzeniewierzać się myśleniu czysto ekonomicznemu. 

Wszystkie przytoczone dotychczas określenia i wyjaśnienia więzi etyki z biznesem 
miały na celu wprowadzenie do następnego zagadnienia będącego istotą prezentowane-
go artykułu, mianowicie wskazania związków między etyką jako narzędziem a spraw-
nym funkcjonowaniem biznesu. Niewątpliwie związki te są bardzo silne, aczkolwiek 
złożone. Na złożoność tę składa się wiele przyczyn, między innymi fakt, iż normy etycz-
ne tworzone są na wielu obszarach, głównie takich jak: 

– polityka państwa,
– problemy społeczne,
– zainteresowanie ludzi problemami etycznymi,

6 E. Sternbeg, Czysty biznes..., s. 38–39.
7 T. Kotarbiński, Ontologia, teoria poznania i metodologia nauk, w: Dzieła wszystkie, Wrocław 

1993.
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– wewnętrzne reguły działania przedsiębiorstwa,
– jednostkowe interakcje8.
Z tych powodów, chociaż zapewne nie tylko, istnienie w etyce norm odnoszących się 

do wszystkich wymienionych obszarów utrudnia jej analizę, jednocześnie jednak pod-
kreśla związki i relacje między tymi obszarami. Jak zauważa Anna Lewicka-Strzałecka, 
ujmując tak problem, jesteśmy w stanie stwierdzić na podstawie, jakiego kryterium dana 
norma została uznana za moralną, można próbować określić obszar moralności w da-
nym badaniu, nie da się jednak wyodrębnić obszaru wspólnego. Norma nakazująca na 
przykład dotrzymywanie obietnic może być uznana za normę moralną, obyczajową, 
prawną czy wreszcie prakseologiczną – w zależności od kontekstu środowiskowego, 
a także od racji, ze względu na którą jest uzasadniana. W etyce biznesu dodatkową kom-
plikację powoduje fakt istnienia owych obszarów, do których bywają odnoszone normy, 
to znaczy jednostkowego, instytucjonalnego i społecznego9.

Podjęta refleksja nad relacjami między sprawnościowym i etycznym wymiarem 
działań gospodarczych wskazuje na konieczność zastanowienia się, czy etyka jest rze-
czywiście ważnym narzędziem usprawniającym funkcjonowanie biznesu. Odpowiedź 
może być tylko jedna – z całą pewnością etyka jest nie tylko ważna, ale wręcz najważ-
niejsza. Tak jednoznaczne stwierdzenie wymaga jednak uzasadnienia. Dlatego podsta-
wą dalszych rozważań będzie udowodnienie założonej tezy, że nieprzestrzeganie norm 
i reguł zachowań etycznych doprowadza – wcześniej lub później – wszystkich uczestni-
ków związanych z działalnością gospodarczą do nasilenia zjawisk patologicznych. Ilu-
stracją tej tezy niech będą dwa przypadki:

– przestępstwa tak zwanych białych kołnierzyków,
– upadek Enronu.
Mówiąc o przestępstwach „białych kołnierzyków”, należy zwrócić uwagę na dwa 

aspekty. Po pierwsze, osoby dokonujące tych przestępstw to ludzie o wyjątkowo wyso-
kim statusie społecznym, zajmujący średnie i wysokie stanowiska w organizacjach go-
spodarczych bądź też będący przedstawicielami tak zwanych wolnych zawodów, a także 
właściciele firm, urzędnicy państwowi, politycy, osoby publiczne, przedstawiciele więk-
szych organizacji społecznych. Po drugie, szczególny charakter owych przestępstw po-
lega na tym, że dokonywane są one w powiązaniu z pełnionymi przez te osoby funkcja-
mi publicznymi. Zatem podmioty te dokonują przestępstw nie tylko jako podmioty 
prywatne, ale również jako przedstawiciele określonych instytucji publicznych (gospo-
darczych, politycznych, społecznych). Ponadto, czyny kwalifikowane jako przestępstwa 
„białych kołnierzyków” dokonywane są przy okazji wypełniania obowiązków służbo-

8 J.A.F. Stoner, R.E. Frejman, Management, Englewood Cliffs 1989, s. 116–117.
9 J. Dietl, W. Gasparski, Etyka biznesu, Warszawa 1999, s. 60.
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wych i polegają na wykorzystaniu możliwości, jakimi dysponuje osoba sprawcy z racji 
wykonywania określonego zawodu, zajmowanego stanowiska czy pełnienia funkcji 
publicznej. Określenie przestępstwa „białych kołnierzyków” obejmuje zatem te spośród 
przestępstw gospodarczych, które popełniane są przez osoby sprawujące ważne funkcje 
w instytucjach społecznych10.

Podstawą, która uzasadnia etyczną ocenę działalności przedstawicieli „białych koł-
nierzyków”, jest ponoszona przez te osoby odpowiedzialność prawna (obowiązek prze-
strzegania obowiązującego prawa) oraz odpowiedzialność społeczna (zobowiązanie mo-
ralne odnośnie do respektowania norm i reguł etycznych obowiązujących w danej 
społeczności). Należy zauważyć, że w przypadku braku poszanowania prawa i etyki 
przez reprezentantów wymienionej grupy, skutki społeczne i ekonomiczne mogą osiąg-
nąć – i faktycznie osiągają – znaczne rozmiary11. Skoro bowiem znacząca część dokony-
wanych nadużyć jest związana z działalnością menedżerów wyższego szczebla, człon-
ków zarządu spółek itd., to osoby, które dysponują władzą nad przedsiębiorstwami 
i prowadzą działania na szkodę swojej firmy lub podmiotów zewnętrznych, powodują 
straty nie tylko w odniesieniu do jednej instytucji, i nie tylko materialne (na przykład 
utrata płynności finansowej czy wręcz – upadek firmy). Zdaniem Haliny Zboroń możli-
wości, jakimi na ogół (przy braku skutecznej kontroli) dysponują członkowie zarządów 
dużych spółek, korporacji, instytucji finansowych itd., powodują, że straty finansowe są 
znacznie większe niż te, które są związane z przestępstwami pospolitymi. Straty pono-
szone na początku lat dwutysięcznych przez amerykańską gospodarkę z powodu prze-
stępstw pospolitych ocenia się na 5 mld dol., podczas gdy przestępstwa „białych kołnie-
rzyków” szacuje się na 500 mld dol. W Polsce, z kolei, ogół przestępstw gospodarczych 
powoduje 3 mld euro strat rocznie12.

Tego rodzaju działania doprowadziły między innymi do upadku Enronu. Opisując 
ten przypadek, należałoby najpierw przypomnieć historię jego powstania. Otóż, spółka 
Enron powstała w 1985 roku w wyniku fuzji dwóch potężnych firm gazowych – Hou-
ston Natural Gas i InterNorth. Firma rozwijała się dynamicznie, inwestując w gazociągi 
i elektrownie. Enron cieszył się dużym zaufaniem swoich pracowników, którzy spośród 
dwudziestu dostępnych opcji akcje Enronu wybierali jako lokatę dla swoich funduszy 
emerytalnych. Firma angażowała się także w programy społeczne, jak na przykład 
wspieranie społeczności lokalnej, szkół, organizacji pozarządowych, podejmowała cen-
ne inicjatywy na rzecz ochrony środowiska, inwestując między innymi w alternatywne 
źródła energii, otaczała opieką pracowników poszkodowanych przez powódź i inne klę-
ski losowe, wspierała Czerwony Krzyż. W efekcie w ciągu piętnastu lat spółka została 

10 Elementy etyki..., s. 254–255.
11 Tamże, s. 256–257.
12 Tamże, s. 258.
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siódmą co do wielkości firmą w USA. W październiku 2001 roku sukces zamienił się 
w porażkę. Spółka przedstawiła sprawozdanie, w którym wykazano stratę w wysokości 
618 mln dol. za trzeci kwartał 2001 roku. Zwrócono wówczas szczególną uwagę na 
transakcje pozabilansowe spółki i na fakt, że nie spełniają one przyjętego w amerykań-
skiej księgowości standardu. Przypuszczenia o popełnionych nadużyciach spowodowa-
ły dalsze kontrole, między innymi zażądano rzetelnego sprawozdania za okres kilku 
ostatnich lat. Kontrola dokumentów finansowych ujawniła, że w latach 1997–2000 spół-
ka osiągnęła zysk w wysokości 2,09 mld dol., a nie 2,68 jak wykazywano w sprawozda-
niach zatwierdzonych przez audytorów renomowanej firmy Arthur Andersen. Ujawnie-
nie, że Enron ukrywa swoją sytuację za pomocą oszustw finansowych spowodowało 
utratę zaufania inwestorów, banków, wierzycieli i pociągnęło za sobą lawinę żądań fi-
nansowych. Spowodowało to gwałtowny spadek akcji spółki z około 90 dol. do około 4. 
Doprowadziło to Enron do bankructwa, które ogłoszono 2 grudnia 2001 roku. Wartość 
Enronu oszacowano na około 63 mld dol. Daje to podstawy, by stwierdzić, że było to 
największe bankructwo w dotychczasowej historii. Najtragiczniejszy jednak w upadku 
Enronu był dramat tysięcy pracowników i akcjonariuszy. Ludzie – w różnym wieku, 
zaczynający swoją karierę zawodową i kończący ją – zostali bez pracy. Pracownicy (czę-
sto z dwudziestoletnim stażem pracy), którzy akcje Enronu wybrali jako lokatę dla swo-
ich funduszy emerytalnych, stracili niemal wszystkie gromadzone przez lata oszczędno-
ści. Okazało się bowiem, że wartość ich składek emerytalnych wynosi 100 dol. Straty 
miały zatem charakter nie tylko finansowy, ale obejmowały kryzys zaufania, zarówno 
w wymiarze jednostkowym, jak i społecznym. 

Oczywiście przykładów można by przytoczyć dużo więcej, gdyż podobna sytuacja 
miała miejsce w przypadku WorldCom, Arthur Andersen i obecnie – to znaczy od 2008 
roku – w wielu bankach (między innymi Lehmann Brothers) i w firmach finansowych. 
Wydaje się jednak, że te zaprezentowane powinny wystarczyć, by udowodnić, jakie 
mogą być skutki powszechnego nieprzestrzegania uznanych zasad uczestnictwa w pro-
cesie gospodarowania. Przede wszystkim chodzi o te zasady, normy i reguły, które do-
tyczą odpowiedzialności społecznej i prawnej, współdziałania oraz konkurowania. 

Lista skutków ignorowania zasad etycznych w działalności gospodarczej jest natu-
ralnie znacznie dłuższa. Dopisać do niej przede wszystkim należy tak niebezpieczne 
zjawisko, jak rozprzestrzenianie się hipokryzji w biznesie i w efekcie – obniżenie stan-
dardów moralnych społeczeństwa. Szczególnie niebezpieczne jest, gdy zjawiska te przy-
biorą subtelną i ukrytą formę i, jak określił to Zbigniew Chlewiński, zrosną się z popu-
larnym modelem praktycznego radzenia sobie w życiu13. Zauważa to także Robert 
J. Shiller, choć ujął ten problem z innej perspektywy. Stwierdził, że chętnie przywiązu-

13 Z. Chlewiński, Ingracjacja czyli „dobrowolny przymus”, „ETHOS” 1992, nr 18/19, s. 204.
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jemy się do poglądów, które wyznajemy, a nie przyjmujemy do wiadomości faktów, 
które im przeczą. Zwłaszcza, kiedy te poglądy są dla nas korzystne. Łatwiej jest na przy-
kład odrzucić keynesowską argumentację, że dla wspólnego dobra trzeba płacić podatki, 
niż wykładany na wydziałach ekonomii pogląd, że im niższe podatki, tym dla wszyst-
kich lepiej. Czym przyjemniejszy pogląd, tym trudniej się z nim rozstać. Robert J. Shil-
ler stwierdza także, że niestety większość z nas idzie zgodnie z trendem. Zwłaszcza, gdy 
wydaje się to opłacać14. W tak zarysowanym kontekście pozostaje jeszcze dodać, że 
warunki społeczno-kulturowe i biznesowe od dawna, a zwłaszcza obecnie, dostarczają 
takiemu modelowi dodatkowych bodźców, nawet w postaci instytucjonalnej. Nietrudno 
także zauważyć, że postępująca liberalizacja, a wraz z nią wzrastająca konkurencja we 
wszystkich sferach gospodarki, zarówno w ujęciu lokalnym, regionalnym, państwo-
wym, jak i globalnym, sprzyjają rozwojowi i upowszechnianiu się takich zachowań. 

Opisane przypadki naruszania norm etycznych można zniwelować, jeżeli będą sto-
sowane poprawne i spójne reguły postępowania etycznego. Co więcej, zasad etycznych 
nie należy stopniować. Nie powinno się także rozwiązywać ich w jakiejś ustalonej kolej-
ności. Przeciwnie, należy je stosować jednocześnie i ewentualnie stwierdzać, że nie do-
tyczą danej sytuacji. Analizując zagadnienia z tym związane, warto się więc zastanowić 
się, dlaczego ludzie niemający w swej naturze złych zamiarów, postępujący zgodnie 
z ustalonymi regułami, zaczynają postępować nieetycznie. Nie chodzi tu o czysto teore-
tyczną finezję, lecz o odpowiedź, co jest przyczyną takiego postępowania. Wydaje się, 
że trudno tu znaleźć lepszą odpowiedź niż ta, jaką udzieliła Jennifer Jackson. Otóż, w jej 
opinii sytuację tę powoduje często głoszony hipermoralizm, rodzący hipokryzję i cy-
nizm. Według niej jest on niczym więcej, jak krzykliwą tarczą osłaniającą moralną bez-
radność i pustkę. Ten etycznie dyletancki moralizm jest odstraszający i gubi etykę rów-
nie szybko i skutecznie, jak moralnie nieczułe dążenie do zysku. Tymczasem życiem 
gospodarczym rządzą określone zasady. Istotą jego rozwoju i summum bonum są: zysk, 
trwałość i rozkwit przedsiębiorstwa oraz dobrobyt i sukces indywidualny, i to powinno 
być przesłanką myślenia indywidualnego15. 

Warto by przedstawić kontrapunkt dla negatywnych przykładów etyki w biznesie. 
Autorka rezygnuje jednak z tego, trudno bowiem przywołać przekonującą listę etycznie 
właściwych i jednocześnie przynoszących zyski działań przedsiębiorstw. Nie dlatego, że 
przykłady takie nie istnieją, ale z tego powodu, że nie stanowią przedmiotu dyskusji, są, 
by tak rzec, niewidoczne. Wynika to z następujących przyczyn:

– zbyt rzadko etyczne postępowanie ludzi biznesu jest przedmiotem zainteresowa-
nia mediów; 

14 J. Żakowski, Zwierzęca natura rynku. O wadze emocji w gospodarce, „Niezbędnik Inteligenta”, 
„Polityka” 2009, nr 28 (2713), s. 7.

15 J. Jackson, Biznes i moralność, Warszawa 1999, s. XXIV.
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– z braku zainteresowania polityków działaniami gospodarczymi z punktu widze-
nia etyki, gdyż sami oni często prezentują niskie standardy etyczne;

– etyka jako narzędzie jest najczęściej obiektem naukowej analizy w publikacjach, 
rzadziej natomiast jest przedmiotem szerokiej dyskusji wśród ludzi biznesu;

– etyka biznesu nie jest w stanie, tak jak fizyka czy matematyka, precyzyjnie odpo-
wiedzieć na stawiane pytania, a to, z kolei, rodzi trudności w ustaleniu, które 
sposoby postępowania lub decyzje są sprawiedliwe i uzasadnione; 

– w Polsce publiczna propaganda z jednej strony jedynie słusznej etyki Kościoła, 
z drugiej zaś etyki socjalistycznej, przy jednoczesnym pomijaniu innych opcji, 
osłabiła w społeczeństwie chęć do podejmowania dyskusji na tematy etyczne, 
a przede wszystkim spowodowała pojawienie się zaburzeń w pojmowaniu plura-
lizmu etycznego. 

Wymienione przyczyny są znaczącą przeszkodą w przytoczeniu pozytywnych przy-
kładów przestrzegania przez biznes norm etycznych, pociągających za sobą wywiązy-
wanie się z zobowiązań, powinności, umów i odpowiedzialności. Prawdą jest jednak, że 
zarówno w literaturze przedmiotu, jak i w mediach podkreśla się, iż etyka jest ważnym 
narzędziem w sprawnym funkcjonowaniu biznesu oraz że postępowanie etyczne przy-
nosi największą korzyść, brakuje jednak argumentujących ten fakt przykładów z rzeczy-
wistości gospodarczej. Niemniej jednak w ostatnich latach zauważa się wzrost zaintere-
sowania etyką biznesu. Coraz częściej artykułowane są pozytywne efekty, jakie można 
uzyskać, działając zgodnie ze wszelkimi, ogólnie przyjętymi normami moralnymi oraz 
obowiązującym prawem. Wśród wielu korzyści, jakie może osiągnąć firma, najczęściej 
wymieniane są: 

– pozyskanie akceptacji i poparcia otoczenia dla zasad postępowania, kształtowa-
nia polityki i podejmowania decyzji kierownictwa firmy, a także pozytywnego 
nastawienia otoczenia do firmy,

– wzbudzanie, utrwalanie, pogłębianie lub odzyskiwanie zaufania i dobrej opinii 
oraz pozytywnego wizerunku firmy w otoczeniu,

– przezwyciężanie i przeciwdziałanie, a także rozwiązywanie sprzeczności i kon-
fliktów w otoczeniu i środowisku społecznym oraz wspólne uznanie odmiennych 
racji i poglądów, prowadzące do wzajemnego zrozumienia partnerów16.

Jednym z ważniejszych instrumentów służących osiągnięciu wymienionych korzy-
ści jest wprowadzenie do firmy kodeksów etycznych dostosowanych i przystosowanych 
do jej specyfiki. Kodeksy umożliwiają jasne zdefiniowanie celu, który chce osiągnąć 
przedsiębiorstwo. Przy czym dobrze sformułowany pod względem metodologicznym 
i merytorycznym kodeks etyczny wymaga zbadania, analizy i wykorzystania – w miarę 

16 Elementy etyki..., s. 150.
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możliwości – wszystkich dostępnych źródeł i opinii, także poglądów naukowców, przed-
stawicieli elit politycznych i gospodarczych. Warto również dodać, że niezależnie od 
ewentualnych błędów, konsekwentne wdrażanie kodeksów etycznych w biznesie budzi-
łoby nadzieję i przyczyniłoby się do stworzenia klimatu zaufania i odpowiedzialności 
wobec biznesu, a w konsekwencji – do budowy odpowiedzialnego społeczeństwa. Jak 
ważki jest to problem, świadczy fakt, że zagadnienia związane z etyką i społeczną od-
powiedzialnością biznesu często są poruszane podczas różnorodnych debat, zwłaszcza 
przez przeciwników otwarcia rynku dla nowych państw UE. Często jako argument 
przytaczają oni przykłady złych praktyk biznesowych w tych krajach. Polski biznes 
również nie ma najlepszych notowań. Przypuszczać należy, że jeśli problem ten nie zo-
stanie rozwiązany, to opinia o złych praktykach w polskim biznesie może być proble-
mem dla wizerunku Polski. 

Naturalnie trzeba mieć także i tę świadomość, że wprowadzanie kodeksów etycz-
nych nie zniweluje wszystkich niedoskonałości gospodarki wolnorynkowej i zlikwiduje 
wszelką hipokryzję. Przyczynić się jednak może do choć wolnej, ale jednak zmiany 
mentalności i dostrzeżenia zalet i korzyści wynikających z etycznego postępowania lu-
dzi biznesu. 

Przedstawiony katalog wartości i cnót wchodzących w skład etyki życia gospodar-
czego nie wyczerpuje listy zagadnień, jakie w związku z tą problematyką się wyłaniają. 
Problemów jest, rzecz jasna, znacznie więcej. Przed etyką życia gospodarczego stoi bo-
wiem jeszcze wiele wyzwań. Ich realizacja wymaga konsekwentnej i długotrwałej edu-
kacji oraz racjonalnej i realnej polityki społecznej i gospodarczej. 

Na koniec warto przytoczyć jeszcze jedną, wydaje się ważną, z punktu widzenia 
przydatności etyki w biznesie uwagę, mianowicie, aby etyka jako narzędzie nie była 
tylko obiektem naukowej analizy w publikacjach zarówno z dziedziny psychologii, so-
cjologii, jak i ekonomii. Aby tak się nie stało, muszą być spełnione cztery podstawowe 
warunki:

– gospodarka musi być stabilna,
– rząd musi być obdarzony zaufaniem społecznym,
– prawo i porządek powinny być przestrzegane i szanowane,
– urzędnicy muszą być kompetentni i uczciwi.
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Ethics as a tool of an efficient business activity

The present discourse concerning business ethics has been initiated it the 80’ of the 20th century. At the very 
beginning it has been noticed (despite the consensus about the fact, that ethics in business is a useful thing), that im-
plementing ethics in business results in many problems, most of all for the enterprises active on highly competitive 
ground. The main questions were founded on such issues as establishing commonly accepted, universal theoretical 
bases and research tools and obtaining empirical data enabling the description and identification of the ethical aspect 
of an enterprise’s activity. There are many reasons for misunderstandings and controversies in the relations between 
business and ethics. The Author of the article claims, that the main reason is the misconception of what is and what 
should be the business ethics, as well as what it is not and how it should not be conceived.
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