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Wstęp

Prezentujemy Państwu trzeci numer Zeszytu Naukowego „Współczesne Problemy 
Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka”. Jego wcześniejsze wydania spotkały 
się z dużym zainteresowaniem naukowców, studentów oraz praktyków gospodarczych. 
Dostarcza to twórcom niniejszej publikacji ogromnej satysfakcji, a także motywuje i in-
spiruje do kontynuowania i rozwijania podjętego przedsięwzięcia naukowego.

W przedstawionym opracowaniu, podobnie jak w poprzednich, połączone zostały 
opis i analiza zagadnień związanych z szeroko pojętymi procesami globalizacyjnymi, 
liberalizacyjnymi oraz etycznymi działaniami i zachowaniami podmiotów gospodar-
czych we współczesnej gospodarce. Tematyka tekstów zawartych w opracowaniu obej-
muje zagadnienia mikro- i makroekonomiczne, etyczne i filozoficzne, jak również prag-
matyczne, strukturalne i narzędziowe. Takie zestawienie rozważań naukowych ma na 
celu zaktywizować Czytelników do dyskusji oraz do stawiania aktualnych pytań i prob-
lemów dotyczących otaczającej nas rzeczywistości. 

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 wieku. W drugiej znajdują się artykuły nawiązu-
jące do procesów liberalizacji w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Z kolei relacje 
między etyką a ekonomią, a także miejsce komponentu moralnego w działalności gos-
podarczej, ujmuje trzecia, ostatnia część niniejszego opracowania naukowego. 

Mam nadzieję, że teksty zawarte w trzecim numerze Zeszytu Naukowego „Współ-
czesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka” spotkają się również 
z dużym zainteresowaniem. Wierzę, że będą impulsem do dalszych naukowych rozwa-
żań.

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

dr hab. prof. nadzw. US Grażyna Wolska
redaktor naukowy





Globalizacja

Przeobrażenia 
na globalnym rynku bankowym

Problemy banków w procesie absorpcji 
środków unijnych na lata 2007–2013

Kilka refleksji na temat odporności sektora 
usług na globalną recesję gospodarczą

Gazprom – korporacja globalna 
i jej wpływ na wizerunek Rosji

Zastosowanie modeli regresyjnych 
w prognozowaniu wskaźników 
makroekonomicznych





9

Wspó łc zesne 
Prob lemy 
Ekonomic zne 
n r  3  (2011)

UNIWERSYTET 
SZCZECIŃSKI

Zesz y t y 
Naukowe

nr  6 6 5

Agnieszka Bretyn*

Przeobrażenia 
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Wprowadzenie

Intensywne przeobrażenia zachodzące w gospodarce światowej wywołują istotne 
zmiany w bankowości, dynamicznie wpływając na kształt współczesnych systemów 
i struktur bankowych. Zmiany, które dotykają sektor bankowy, są rezultatem oddziały-
wania wielu różnorodnych i jednocześnie powiązanych ze sobą czynników występują-
cych w otoczeniu, w jakim funkcjonują banki. W ostatnich latach na skutek nieustannie 
zmieniającego się otoczenia, liberalizacji i deregulacji przepisów, rosnącej konkurencji 
czy procesów konsolidacyjnych zmniejsza się liczba samodzielnych banków. Powstają 
natomiast coraz większe instytucje bankowe, kreujące nowe warunki działania dla in-
nych podmiotów. 

Celem artykułu jest prezentacja przeobrażeń zachodzących na rynku finansowym 
oraz wskazanie oczekiwanych reakcji banków na zmiany dokonujące się w otoczeniu. 

Wzrost przedsiębiorstw bankowych 

Początkowo rozmiar banku uzależniony był od wielkości i zamożności terenu, na 
którym funkcjonował. Następnie wielkość rosła wraz ze wzrostem potencjału gospodar-

* Doktor Agnieszka Bretyn jest zatrudniona na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług (Katedra 
Ekonomii) Uniwersytetu Szczecińskiego. E-mail: agnieszka.bretyn@wzieu.pl.
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czego największych klientów1. Literatura opisuje także inne powody wykształcenia się, 
trwania i rośnięcia w siłę dużych banków, między innymi to, że2:

a) główną siłą prowadzącą do koncentracji kapitałów banków oraz zwiększenia ska-
li prowadzonych operacji bankowych był wzrost i koncentracja przemysłu w re-
gionach zurbanizowanych;

b) w latach 1880–1920 dochodziło do fuzji dużych banków z małymi, mającymi 
trudności finansowe, w wyniku czego wykształcił się trzon systemu bankowego, 
skupiający banki komunalne i specjalistyczne domy handlu międzynarodowego;

c) wielki kryzys charakteryzował się licznymi bankructwami małych banków oraz 
fuzjami między największymi bankami prowadzącymi do ich nacjonalizacji po 
utracie płynności finansowej;

d) popierana przez ustawodawców przewaga kartelu dużych banków nad małymi 
uległa erozji, gdy wystąpiły oznaki nadprodukcji tradycyjnych usług bankowych: 
kasowych i depozytowo-kredytowych; deregulacja doprowadziła do wykształce-
nia się masowego i globalnego rynku usług finansowych, który preferował duże 
banki dysponujące rozległą siecią placówek;

e) dalszy rozwój automatyzacji i informatyki bankowej pozbawił duże banki prze-
wagi konkurencyjnej, w wyniku czego przekształciły się one w holdingi finanso-
we mogące działać jednakowo sprawnie zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej 
oraz w ramach bankowości detalicznej lub specjalistycznej.

Obecnie wielkość uznawana jest za jedno z głównych kryteriów przewagi rynkowej 
banków, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie takich celów, jak: pożądany udział w ryn-
ku, pozyskanie nowych klientów, zwiększenie przychodów ze sprzedaży, zwiększenie 
zysku, zróżnicowanie oferty czy ekspansja międzynarodowa i tym podobne3.

W sektorze bankowym nacisk na wzrost pochodzi z kilku źródeł, do których można 
zaliczyć4:

a) akcjonariuszy, którzy domagają się stałego powiększania wartości banków oraz 
wyższej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału;

b) banki konkurencyjne, wykorzystujące efekt skali w zakresie technologii informa-
tycznych, operacji, marketingu i dystrybucji;

1 K. Stępień, Konsolidacja a efektywność banków w Polsce, Warszawa 2004, s. 89.
2 Z. Klimiuk, Małe i średnie banki w Polsce i na świecie wobec procesu globalizacji, w: Miejsce 

i rola małych i średnich banków w polskim systemie – szanse i zagrożenia rozwoju, Seminarium 
BFG, Warszawa, 29 listopada 2001, s. 10.

3 Zob. J. Pietrzak, Wielkość jako czynnik przewagi konkurencyjnej banku, „Bank i Kredyt”, luty 
2001, s. 43.

4 Tamże, za A. Karnani, Five Ways to Grow the Market and Create Value, „Financial Times Mas-
tering Strategy”, Part Four, 18 October 1999.
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c) pracowników pragnących rozwoju i awansu zawodowego, większej stabilności 
zatrudnienia oraz gratyfikacji finansowej.

Na skutek tej presji, w okresie ostatnich kilkunastu lat, wiele banków zaczęło więc 
traktować wzrost za priorytet wszystkich swoich posunięć strategicznych, czego efek-
tem są zmiany w strukturze rynku finansowego i powstawanie dużych instytucji banko-
wych. 

Zmiany występujące w gospodarce światowej tworzą sprzyjające warunki, czy 
wręcz skłaniają banki do wzrostu rozmiarów. Przedsiębiorstwa bankowe, będące jedno-
cześnie instytucjami zaufania publicznego, podlegają szczególnym wymogom dotyczą-
cym wyposażenia w kapitał własny. Funkcja gwarancyjna kapitału oraz funkcja ograni-
czania rozmiarów działalności wiążącej się z ryzykiem, związane z wprowadzeniem 
w większości krajów norm ostrożnościowych limitujących w różnych układach możli-
wość rozwijania działalności finansującej, w znaczącym stopniu skłaniają banki do ciąg-
łego zwiększania wielkości funduszy własnych. Wysokie fundusze własne przekładają 
się na bezpieczeństwo banków, a tym samym na możliwość otrzymania wysokich not od 
agencji ratingowych. Dla dużych banków funkcjonujących w skali międzynarodowej 
wiąże się to z dostępem do tańszego pieniądza na rynkach międzybankowych. Jest to 
ważne, gdyż zmiany strukturalne zachodzące na rynkach finansowych, zwłaszcza w struk-
turze oszczędności klientów banków, powodują, że emisje papierów dłużnych na ryn-
kach zagranicznych stają się dla nich coraz ważniejszym sposobem dostępu do kapitału 
obcego. Jerzy Węcławski stwierdza, że występuje silna presja rozwiązań normatywnych 
w zakresie nadzoru bankowego oraz konkurencji rynkowej na zwiększanie rozmiarów 
przedsiębiorstwa bankowego w ujęciu jego wyposażenia w kapitał własny5.

W wyniku globalizacji i towarzyszących jej zjawisk (m.in. procesów konsolidacyj-
nych) instytucje bankowe ulegały przeobrażeniu. Następowała ewolucja strategiczna, 
dotycząca zmiany skali, zakresu i organizacji banku – od rozdrobnionych instytucji po-
przez bank uniwersalny do tak zwanego supermarketu finansowego. Ewolucję tą przed-
stawiono na rysunku 1. Ewa Miklaszewska zauważa, że globalizacja powoduje powsta-
wanie nowego typu instytucji – tak zwanych megabanków, często określanych jako 
supermarkety finansowe, w których integracja nakierowana jest nie na sprzedawcę, a na 
nabywcę. Początkowo cechą wyróżniającą nowe megainstytucje była orientacja na 
sprzedaż i poszukiwanie synergii w relacjach z klientami (a nie produktowej) oraz sy-
nergii przychodowej – stąd określano je mianem supermarketów finansowych. Z czasem 
większość z nich weszła na pole bankowości prywatnej, inwestycyjnej i ubezpieczenia, 

5 J. Węcławski, Granice wzrostu przedsiębiorstwa bankowego i koncentracja sektora, w: Współ-
czesne problemy badawcze finansów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 451, Prob-
lemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 11, Szczecin 2007, s. 266–267.
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w ten sposób stając się firmami usługowymi o złożonej strukturze, realizującymi syner-
gie związane zarówno z klientami i produktami, jak i zasięgiem geograficznym6.

Rys. 1. Ewolucja skali i zakresu działania banku na rynku globalnym
Bank specjalistyczny 

Bank 
komercyjny 

Bank inwestycyjny Kasa 
oszczędnościowa Ubezpieczyciel Fundusz 

inwestycyjny 
Fundusz 

emerytalny 
 
 
 

     

 
Bank uniwersalny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supermarket finansowy 

Bank 
komercyjny 

Bank 
inwestycyjny 

Ubezpieczyciel 

Fundusz 
emerytalny 

Fundusz 
inwestycyjny 

Kasa 
oszczędnościowa 

 
  Zintegrowana   

instytucja 
finansowa 

Oddział specjalistyczny Oddział specjalistyczny 

Oddział specjalistyczny Oddział specjalistyczny 

Źródło:  E. Miklaszewska, Global Megabanks in Poland in 1998–2005: Do Size and Ownership Matter?, 
„Bank i Kredyt”, październik 2007, s. 24.

Nowe globalne instytucje finansowe nie są więc tradycyjnymi bankami uniwersal-
nymi, lecz raczej megainstytucjami finansowymi, świadczącymi szeroko rozumiane 
usługi finansowe o rozbudowanej strukturze i lokalizacji, działającymi na wielu obsza-
rach i rynkach oraz realizującymi większość zysków poza obszarem macierzystym. 
Do ich powstawania przyczyniła się harmonizacja europejskich regulacji bankowych, 

6 E. Miklaszewska, Wpływ procesów koncentracyjnych na efektywność banków, w: Bankowość, 
red. J. Węcławski, Lublin 2006, s. 65.
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między innymi dyrektywy europejskie definiujące wspólny rynek bankowy7. Dla wielu 
banków globalnych charakterystyczne stało się odejście zarówno od modelu banku uni-
wersalnego, jak i specjalistycznego, a strategicznym celem stało się stworzenie global-
nego supermarketu finansowego, w pełni zintegrowanej firmy finansowej działającej na 
rynku globalnym.

Zmiany w strukturze rynku światowego

W większości krajów rozwiniętych najliczniejszą grupę banków stanowią przeważ-
nie małe podmioty. Jednakże na skutek postępu w dziedzinie technologii informatycz-
nych, nowych instrumentów finansowych, innowacji, deregulacji czy zwiększonej kon-
kurencji warunki do prowadzenia działalności przez te banki stają się coraz mniej 
korzystne. W związku z tym ich liczba w większości krajów z roku na rok się zmniej-
sza8.

W latach 2004–2009 na obszarze Unii Europejskiej liczba banków zmniejszyła się 
o 478 instytucji, czyli o około 5,4 proc. (w 2009 roku liczba instytucji kredytowych 
w strefie euro zmniejszyła się jedynie około 0,5 proc. w stosunku do 2004 roku, jednak-
że było to wynikiem dużego wzrostu liczby instytucji kredytowych w Irlandii w 2009 
roku na skutek przekwalifikowania unii kredytowych). Zmniejszeniu liczby instytucji 
bankowych towarzyszył systematyczny wzrost aktywów sektorów bankowych – w tym 
okresie wielkość aktywów wzrosła o ponad 44 proc. Procesowi zmniejszania liczby ban-
ków towarzyszy więc rosnący udział w całym rynku bankowym coraz mniejszej grupy 
dużych przedsiębiorstw bankowych – w 2005 roku średni udział 5 największych ban-
ków w aktywach sektora Unii Europejskiej wynosił 40,9 proc., natomiast w 2009 roku 
– 44,3 proc. Oczywiście poziom koncentracji sektorów bankowych jest różny w po-
szczególnych krajach. Można wskazać, że w dużych, dobrze rozwiniętych gospodarczo 
krajach o długich tradycjach bankowych udział 5 największych banków w aktywach 
całego sektora bankowego jest z reguły niższy (np. Niemcy, Luksemburg). Zmiany licz-
by instytucji kredytowych oraz sumy bilansowej w Unii Europejskiej zaprezentowano 
w tabeli 1.

7 E. Miklaszewska, Megabanki – nowy podmiot na globalnym rynku finansowym, w: Bankowość, 
red. M. Zaleska, Warszawa 2005, s. 98.

8 Na przykład w Stanach Zjednoczonych liczba małych banków, jak również ich udział w rynku 
depozytów i kredytów w 2003 r., zmniejszyły się o około połowę w stosunku do 1980 r. (odpowiednio 
z 14 078 do 7631 oraz z 33,4 proc. do ok. 16 proc.). R. DeYoung, W.C. Hunter, G.F. Undell, The Past, 
Present and Probable Future of Community Banks, Working Paper 2003, No. 14, Federal Reserve 
Bank of Chicago, Chicago 2003, s. 18.
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Tabela 1.  Liczba instytucji kredytowych, procentowy udział 5 największych instytucji 
w aktywach sektora (CR5) oraz wartość aktywów sektorów bankowych w Unii Europejskiej 
w latach 2001–2009

Kraj
Liczba instytucji kredytowych CR5

20092004 2005 2006 2007 2008 2009
Bułgaria 104 34 32 29 30 30 58,3

Belgia 104 100 105 110 105 104 77,1

Czechy 70 56 57 56 54 56 62,4

Dania 202 197 191 189 171 164 64,0

Niemcy 2148 2089 2050 2026 1989 1948 25,0

Estonia 9 11 14 15 17 18 93,4

Grecja 62 62 62 63 66 66 69,2

Hiszpania 346 348 352 357 362 352 43,3

Francja 897 854 829 808 728 712 47,2

Irlandia 80 78 78 81 82 498 58,8

Włochy 787 792 807 821 818 801 34,0

Cypr 403 311 336 215 163 155 65,0

Łotwa 23 23 28 31 34 37 69,3

Litwa 74 78 78 80 84 84 80,5

Luksemburg 162 155 156 156 152 147 27,8

Węgry 221 215 212 206 197 190 55,2

Malta 16 18 18 22 23 24 72,7

Holandia 461 401 345 341 302 295 85,0

Austria 883 880 809 803 803 790 37,2

Polska* 658 739 723 718 712 710 43,9

Portugalia 197 186 178 175 175 166 70,1

Rumunia 40 40 39 42 43 42 52,4

Słowenia 24 25 25 27 24 25 59,7

Słowacja 21 23 24 26 26 26 72,1

Finlandia 363 363 361 360 357 349 82,6

Szwecja 212 200 204 201 180 180 60,7

Wielka Brytania 413 400 401 390 391 389 40,8

Unia monetarna 6490 6308 6157 6128 6175 6458 44,6

Unia Europejska 8836 8684 8514 8348 8090 8358 44,3
Aktywa [mln euro]

Unia Europejska 29 159 989 33 158 743 37 101 055 41 072 276 42 217 558 42 143 710
* W Polsce dane dotyczące liczby instytucji kredytowych zawierają unie kredytowe 
(Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe, SKOKi). Bardzo duży wzrost liczby instytucji kredytowych w Irlandii 
w 2009 roku wynika z przeklasyfikowania 419 unii kredytowych jako instytucji kredytowych.

Źródło:  opracowanie własne na podstawie EU Banking Structures, ECB, Frankfurt am Main, September 2010, s. 34–36.
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Presja dotycząca wzrostu rozmiarów banków widoczna jest w różnego rodzaju ran-
kingach. Jednym z najbardziej znanych na świecie jest ranking miesięcznika „The Ban-
ker”, publikującego corocznie (od 1970 roku) listę największych banków świata. W tabe-
lach 2 i 3 przedstawiono pierwszą dziesiątkę największych banków (pod względem 
kapitałów i aktywów) na świecie w 2009 roku oraz – dla porównania – w 2006 roku.

Tabela 2. Największe banki na świecie pod względem kapitałów i aktywów – stan na koniec 2006 roku

Pozycja Bank Kraj Kapitał 
[mld USD]

Aktywa
[mld USD]

1. Bank of America USA 91,1 1 459,7

2. Citigroup USA 90,9 1 882,6

3. HSBC Holdings Wielka Brytania 87,7 1 860,8

4. Credit Agricole Francja 84,9 1 818,3

5. JP Morgan Chase USA 81,1 1 351,5

6. Mitsubishi UFJ Financial Group Japonia 68,5 1 579,4

7. ICBC Francja 59,2 9 615,8

8. Royal Bank of Scotland Wielka Brytania 58,9 1 710,7

9. Bank of China Chiny 52,5 682,3

10. Santander Central Hispano Hiszpania 46,8 1 098,2

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Top 1000 World Banks 2007, „The Banker” July 2007.

Tabela 3. Największe banki na świecie pod względem kapitałów i aktywów – stan na koniec 2009 roku

Pozycja Bank Kraj Kapitały 
[mld USD]

Aktywa 
[mld USD]

1. Bank of America Corp USA 160,4 2 223

2. JPMorgan Chase & Co USA 133 2 032

3. Citigroup USA 127 1 857

4. Royal Bank of Scotland Wielka Brytania 123,9 2 750

5. HSBC Holdings Wielka Brytania 122,2 2 364

6. Wells Fargo & Co Wielka Brytania 93,8 1 244

7. ICBC Chiny 91,1 1 726

8. BNP Paribas Francja 90,6 2 965

9. Banco Santander Hiszpania 81,6 1 600

10. Barclays Wielka Brytania 80,4 2 235

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Top 1000 World Banks 2010, „The Banker” July 2010.
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Przegląd kolejnych rankingów pozwala na ciekawe ujęcie historii i geografii banko-
wych gigantów. Na początku wygrywały banki amerykańskie, od początku lat 70. XX 
wieku banki europejskie, a kilkanaście lat temu prowadzenie przejęli Japończycy. Obok 
tych trzech głównych centrów bankowości rozwinął się chiński sektor bankowy9.

W 2009 roku w pierwszej dziesiątce największych banków świata uplasowało się 
sześć banków europejskich, trzy amerykańskie oraz jeden chiński. Warto zauważyć, że 
w rankingu tym znalazły się dwa polskie banki: PKO BP (148. pozycja wśród 1000 ban-
ków oraz 3. miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej; natomiast w 2008 roku pozycja 
180.) oraz BOŚ (980. pozycja wśród 1000; natomiast w 2008 roku miejsce 891.)10.

Największe banki z list sporządzonych przez „The Banker” odgrywają istotną rolę 
w bankowości na świecie i w światowych finansach. Wiele z nich działa w skali global-
nej, zawierając transakcje na rynkach finansowych i utrzymując placówki bankowe 
w większości krajów na świecie. Przez to bardziej podatne są na zarażenie się kryzysem 
bankowym11. Konsekwencje kryzysu na rynku kredytów hipotecznych w USA, z którym 
sektor finansowy boryka się od 2007 roku, dało się zauważyć w „przetasowaniach” na 
liście największych banków świata, ale przede wszystkim w wynikach banków. W latach 
2002–2006 zsumowany wynik brutto 1000 największych banków świata rósł średnio 
o 20 proc. rocznie. Był to okres dobrej koniunktury w gospodarce światowej, sprzyjającej  

9 M. Capiga, J. Harasim, G. Szustak, Finanse banków, Warszawa 2005, s. 294.
10 Inne duże banki działające w Polsce nie są uwzględniane w rankingu, gdyż są spółkami zależ-

nymi zagranicznych instytucji finansowych.
11 Zob. E. Gostomski, Przetasowania, „Gazeta Bankowa” 2008, nr 48 (1048) oraz E. Więcław, 

Bank HSBC największy na świecie, „Rzeczpospolita” z 25 lipca 2008.

Tabela 4.  Największe straty w wyniku kryzysu finansowego – wrzesień 2008

Bank Strata
[mld USD] Bank Strata

[mld USD]
Citi 55,1 JP Morgan 14,3

Merrill Lynch 51,8 Deutsche Bank 10,6

UBS 44,2 Credit Suisse 10,4

HSBC 27,4 Barclays 10,1

Wachovia 22,7 Wells Fargo 10,0

Bank of America 21,2 Lehman Brother 8,2

IKB 15,1 Credit Agricole 7,9

Washington Mutul 14,8 Fortis 7,3

RBS 14,6 Bayerische Landesbank 7,1

Morgan Stanley 14,4 HBOS 7,0

Źródło:  P. Lee, Banks struggle to put their house in order… before outsiders do it for them, 
Euromoney, September 2008.
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ekspansji dużych banków na rynkach krajowych i zagranicznych. Banki te zwiększały 
swoje rozmiary nie tylko w wyniku endogenicznego rozwoju, ale także poprzez przej-
mowanie i łączenie się z innymi bankami. W latach 2007–2008 dało się zauważyć duży 
wpływ kryzysu na działanie tychże instytucji – spadały ich zyski, zmniejszała się także 
stopa zwrotu z kapitału12. Największe straty w wyniku współczesnego kryzysu finanso-
wego zaprezentowano w tabeli 4. Jednakże już w 2009 roku, mimo niewielkiego spadku 
łącznych aktywów (o niecały 1 proc.), ich zsumowany wynik brutto wzrósł aż o blisko 
250% – ze 115 do 401 mld dol., co może oznaczać, że najgorszy okres banki mają już za 
sobą13. 

Oczekiwane zmiany w strategiach banków

Skutkiem kryzysu finansowego były nie tylko straty poniesione przez banki. Spo-
wodował on także konieczność przedefiniowania obszarów, na których powinny skon-
centrować się banki, aby poprawić wizerunek, odbudować zaufanie i być konkurencyj-
nymi. Według specjalistów z Boston Consulting Group, banki powinny niejako dokonać 
powrotu do przeszłości, do tradycji – powrotu do tego, co leży u podstaw ich działalno-
ści14. Oczekiwaną reakcją banków powinno być zatem ich odejście od rynku kapitałowe-
go na rzecz ponownego skoncentrowania się na roli głównego pośrednika finansowego, 
czyli głównego dostarczyciela funduszy. Przedsiębiorstwa bankowe muszą więc skupić 
się przede wszystkim na dobrej jakości aktywach, depozytach oraz sieci oddziałów. 

Banki powinny bardziej wnikliwie kontrolować obszar aktywów, które generują. 
W tym aspekcie kluczowe stanie się więc posiadanie odpowiednich informacji o swoich 
klientach. Banki powinny zabiegać również o depozyty społeczeństwa i starać się 
zwiększać swój udział na lokalnych rynkach. Zdaniem konsultantów BCG, niezastąpio-
na w tym obszarze będzie sieć oddziałów. Placówki stacjonarne uważane są za najbar-
dziej istotne w pozyskiwaniu trwałych i stabilnych depozytów. Ponadto należy wskazać, 
że bezpośredni kontakt z klientem umożliwia lepsze jego poznanie, a dzięki temu na-
wiązanie z nim trwałych relacji, co przyczynia się do budowania lojalności i ma ważne 
znaczenie dla pozyskania wysokiej jakości aktywów. W tym kontekście warto zauwa-
żyć, że to małe banki, ze względu na ich strukturę organizacyjną, geograficzne uloko-
wanie (np. blisko kredytobiorcy), są bardziej wprawione w rozwiązywaniu problemów 
związanych z asymetrią informacji. Małe przedsiębiorstwa bankowe, funkcjonujące 

12 E. Więcław, JP Morgan największy na świecie, „Rzeczpospolita” z 29 lipca 2009.
13 www.thebanker.com/news/fullstory.php/aid/7446/Top_1000_World_Banks_2010.html?current 

_page=1.
14 Zob. R. Dayal, J. Garabedian, L.U. Luther, D. Rhodes, T. Tang, Leaving with New Realities. 

Creating Value in Banking 2009, BCG, February 2009, s. 15–16.
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zwłaszcza na niewielkich, lokalnych rynkach, mają większą motywację do inwestowa-
nia w relacje z kredytobiorcami, ponieważ występuje tu mniejsza szansa na to, że klient 
odejdzie do konkurenta.

Ze względu na różnorodne preferencje klientów, obok oddziałów bankowych, istot-
ne znaczenie będą również miały inne kanały świadczenia usług. Zdaniem analityków 
BCG, odpowiednio dobrana strategia wielokanałowej dystrybucji może przyczynić się 
do zwiększenia liczby nowych rachunków od 10 proc. do 15 proc. oraz obniżenia kosz-
tów obsługi od 10 proc. do 20 proc. 

Banki zmuszone będą również do ograniczenia kosztów, co – biorąc pod uwagę 
kluczową rolę tradycyjnych oddziałów bankowych – może okazać się trudne. Obniżenie 
kosztów powinno być wynikiem koncentracji na podstawowej działalności (outsourcing 
wybranych, mniej znaczących działalności) oraz uproszczenia procesów i procedur. 

Oczekuje się, że banki zweryfikują sposób myślenia i odejdą od strategii zoriento-
wanych na produkt do strategii skupiających się na kliencie. W ostatnich 5–10 latach 
banki przesuwały się wprawdzie w kierunku klienta, jednak według ekspertów z BCG 
następowało to zbyt wolno. Poza posiadaniem odpowiednio skonstruowanej sieci trady-
cyjnych oddziałów pomocne w tym względzie będą także umiejętnie budowane strate-
gie cenowe. Pozwoli to zarówno na poprawę efektywności, jak i wyjście naprzeciw 
oczekiwaniom klientów. 
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Transformation in the global banking sector

Intensive transformations in the global economy cause significant changes in banking, dynamically influencing 
the shape of today’s banking systems and structures. This paper tries to present the changes occurring in the finan-
cial market and to define how banks should adapt their strategies to meet the changes in the environment. 

Translated by Agnieszka Bretyn
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In den Bedingungen des dezentralisierten Modells der Gestaltung der wirtschaft-
lichen und sozialen Entwicklung des Landes, angesichts der Entwicklungsherausforde-
rungen, die im Zusammenhang mit der Systemtransformation auftauchten, gewann die 
Unterstützung der Unternehmertumsentwicklung besonders an Bedeutung, in der Ban-
ken einbezogen wurden, weil sie eine Rolle der aktiven Teilnehmer der strukturellen 
Veränderungen spielen und ein wesentliches Glied in dem Absorptionsprozess der 
EU-Mitteln in Polen sind, was von dem Erfolg des Programms „SME Finance Facility“ 
bestätigt wurde, das das Erreichen der EU-Ziele in dem Bereich der Förderung der Ent-
wicklung MSP betraf.1

Die Absorption von EU-Mitteln ist nicht nur eine ideale Lösung für die wirtschaft-
liche Entwicklung des Landes, sondern auch eine Reihe von Risiken und Problemen, die 
mit der formellen und materiellen Anforderungen bei der Beantragung von EU-Mitteln 
oder mit den Problemen der Vorfinanzierung verbunden sind. Die Zuschüsse haben eine 
Form von Rückerstattungen, die nach dem Abschluss von spezifischen Projekten für 

*  Magister Gabriela Gurgul jest zatrudniona na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług (Kate-
dra Bankowości i Finansów Porównawczych) Uniwersytetu Szczecińskiego. E-mail: gabriela_gur-
gul@op.pl.

1 Siehe: Bankowość detaliczna – potrzeby, szanse i zagrożenia, Hrsg. G. Rytelewska, Warszawa 
2005, S. 369.
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Unternehmen in guter Form ausgezahlt werden und die meisten Hilfsmittel für die 
Durchführung der Investitionen mit den erforderlichen Finanzmitteln in Form von 
Bankkrediten kombiniert sind.2 

Die Banken sind in erster Linie eine Quelle der Finanzierung der strukturellen Pro-
jekte (in Form von Überbrückungs- und Investitionskrediten) aber sie erfüllen auch In-
formations- und Ausbildungsrolle sowie Beratungsrolle besonders für die, die an Ge-
winnung der Strukturfonds interessiert sind. Dieser Artikel ist darauf gezielt, um die 
Probleme der Banken während des Absorptionsprozesses zu erläutern.

Die Struktur der Subventionen der Europäischen Union

Im Moment des Beitritts Polens zur Europäischen Union wurden wir zu einem Emp-
fänger von Hilfe auf der gleichen Grundlage wie die anderen Mitgliedstaaten im Rah-
men der Gemeinschaftsregionalpolitik. Unser Land bekam eine Chance um über 19 Pro-
zent aller vorgesehenen Mittel im Rahmen der Kohäsionspolitik für die Gemeinschaft in 
dem Zeitraum 2007–2013 auszunutzen. Wie es in der Tabelle Nr. 1 gezeigt wurde, wer-
den höhere Finanzmittel in dem neuen Planungszeitraum als in den vorangegangenen 
Planungszeiträumen nach Polen fließen, sowohl hinsichtlich der Mittel über den ganzen 
Planungszeitraum und im Durchschnitt.

Tabelle 1. EU-Finanzmitteln für Polen

2004–2006 [Mrd. Euro] 2007–2013 [Mrd. Euro]

EU – MITTELN 12,85 85,4

Durchnittlich pro Jahr 12,85 12.2

Die öffentliche Einlage des Inlands 4 16

Die Einlage der privaten Subjekte 1,82 Etw. 6,4

Finanzmitteln zusammen 18,7 107,8

Quelle: die eigene Bearbeitung.

Die Absorption der finanziellen Unterstützung der Gemeinschaft ist zweifellos eine 
Chance für so einen qualitativen Sprung im Lebensstandard der Polen, der noch nicht 
bisher in der Geschichte notiert wurde. Dies ist mit der Erfüllung einer Reihe von Anfor-
derungen durch die polnische Seite verbunden, wie z. B. die Notwendigkeit der Versi-

2 I. Dziczek, A. Grzebieluch, Ryzyko związane z absorpcją środków unijnych z funduszy in-
westycyjnych, in: Materialien der V. Nationalen Wissenschaftlichen Konferenz – „Region 2004 – In-
westycje regionalne a fundusze strukturalne Unii Europejskiej”, Hrsg. S. Flejterski, F. Losurdo, 
D. Zarzycki, Szczecin 2008, S. 73.
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cherung der Übereinstimmung der Inlandsregulierungen mit Gemeinschaftsgesetzge-
bung, die Aufteilung der Zuständigkeiten für die EU-Mittel bei Einhaltung der 
Ansprüchen, die sich aus der institutionellen und prozeduralen Autonomiegrundsetzen 
ergeben. Darüber hinaus ist die Ausnutzung der Strukturmaßnahmen der EU von der 
institutionellen und finanziellen Bereitschaft sowie der Belegungsmöglichkeiten der Be-
günstigter abhängig. Die vorgelegten Projekte müssen die bezeichneten formellen und 
inhaltlichen Anforderungen einhalten, die die entsprechende technische Dokumentation 
mit den Anlagen betreffen (Bauprojekte, Kostenvoranschläge, Entscheidungen über die 
Umgebungsbedingungen des Projekts, Berichte über Umweltauswirkungen, Baugeneh-
migungen, das Recht auf das Eigentum der Gründe), und die mit der aktuellen Auswahl-
kriterien der Projekte einstimmig sind. Die Bearbeitungszeit der erforderlichen Doku-
mentation für die Bewerbung um Unterstützung aus EU-Mitteln und ihre Qualität sind 
von der Beteiligung sowohl der öffentlichen Institutionen, der privaten Organisationen 
als auch der Einzelpersonen, die sich um diese Unterstützung bemühen, abhängig (Zeich-
nung 1). 

Zeichnung 1. Entwicklungsstrategie des Landes 2007–2015

Entwicklungsstrategie des Landes 2007–2015. Sie berücksichtigt die in  strategischen 

Ausweisen und den Politiken, die Trends der Entwicklung die EU enthalten 

 
Inlands-
reform-

programm 
2005–2008 

Inlandsprogramm: 
„Die öffentliche 
Absicherung  
und die 
gesellschaftliche 
Integration" 

Inlandsmaßnahme
plan für  

der Landgebiete 

Entwicklungsstra-
tegie  

der Fischerei 

Programm der Entwicklung  
der Landgebiete (13,2 Mrd. Euro)  

Nachhaltigkeitsentwicklung  
der Fischereisektor und die küsten-
liche Fischergebiete 0,7 Mrd. Euro

Konvergenzprogramm 

andere Strategien 

Programme und die 
Gemeinschaftsinitiativen 

* Operationsprogramm 

Nationale 
Zusammenhangesstrategie 

 
16, regionale OP* 16,6 

OP Infrastruktur  
und Umwelt 27,5 

OP Humankapital 9,7 
OP innovative  
Wirtschaft 8,3 

OP Entwicklung  
des Ostpolens 2,3 

 
 

OP Europäische territoriale 
Zusammenarbeit 0,7 

OP technische Hilfe 0,5 
 

Quelle: die eigene Bearbeitung.
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Die Nutzung dieser externen Ressourcen ist mit der Schaffung einer Reihe von na-
tionalen Dokumenten verbunden, die auch der Zustimmung der Europäischen Kommis-
sion unterliegen. Ein übergeordnetes Inlandsdokument für die Nutzung der EU-Mittel 
ist die Entwicklungsstrategie des Landes 2007–2013 (Abb. 1). Ihre Annahmen sind wei-
ter in der nationalen Strategie der Zusammenhalt – ein übergeordnetes Dokument für die 
Nutzung der oben genannten drei Fonds, die diese Strategie verwirklichen – und in der 
strategischen Dokumenten über Entwicklung der Landsgebiete und Fischerei enthalten. 
Die nationale Strategie der Zusammenhalt wird durch sechs operationelle Programme 
und 16 regionale Programme beigebracht, die das Integrierte Operationelle Programm 
für Regionen ersetzen werden. Für den ländlichen Gebieten ist das Programm der Ent-
wicklung der Landsgebiete vorgesehen und für die Fischerei ist das operationelle Pro-
gramm für die integrierte Entwicklung der Fischerei und den Fischereigebiete bestimmt. 
Die meisten Mittel (27,5 Mrd. Euro) wurden für das operationelle Programm „Infra-
struktur und Umwelt“ bestimmt – also für große Infrastrukturinvestitionen. Erhebliche 
Beträge werden auch für die regionale Entwicklung (16,6 Mrd. Euro) und die Entwick-
lung des ländlichen Raums (13,2 Mrd. Euro) bereitgestellt. Zum Vergleich wurden 3,92 
Mrd. Euro für die Entwicklung des ländlichen Raums im Zeitraum 2004–2006 vorgese-
hen. Ein wesentliches Element sind auch die Investitionen in Humankapital. Für dieses 
Ziel hat man 9,7 Mrd. Euro bestimmt.

Hindernisse für die Beteiligung der Banken 
in den Absorptionsprozess der Strukturfonds

Der Bankensektor steht vor einer Reihe von Barrieren, die die Aktivitäten der Ban-
ken bei der Bedienung der Finanzierung der Strukturfondsprojekten behindern. Aus den 
durch IbnGR im November 2008 durchgeführten Studien ergibt es sich, dass die Banken 
die schwache Finanzstärke der potentiellen Nutznießer für den wichtigsten hemmenden 
Faktor in diesem Bereich halten. Dieser Faktor wird durch die niedrige Verwendung der 
EU-Garantiefonds gestärkt. Die schwache Finanzstärke der Nutznießer ist für die Ban-
ken ein so wesentliches Problem, weil sie bedeutende Organisations- und Finanzanstren-
gungen bei der Hilfe bei der Beantragung für die Subventionen tragen.3

Die zweite in der Reihe Ursache der Verringerung der Beteiligung der Banken bei 
der Finanzierung der strukturellen Projekte ist das Risiko der Nichtrückzahlung der 
Überbrückungskredite wegen der Nichteinhaltung der Bedingungen der Subventions-

3 H. Wiecka, Bariery, koszty, ryzyko, „Gazeta Bankowa” Nr. 2/1054/datiert 12te. Januar 2009, 
S. 24.
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vereinbarungen. Die Studien zeigen jedoch, dass die Überbrückungskredite für struktu-
relle Projekte sehr gut zurückgezahlt werden.4

Die dritte von den Banken erwähnte Barriere ist das Risiko, das sich aus der Wech-
selhaftigkeit und Mehrdeutigkeit der Vorschriften über ihre Anwendung und Beurtei-
lung der Anträge ergibt.5

Nach den an der Wende vom Februar und März von IbnGR durchgeführten Untersu-
chungen ergaben sich die Wechselhaftigkeit und die Zuverlässigkeit die größten Ein-
schränkungen (26,3 Prozent) bei dem Absorptionsprozess der EU-Mittel und die kleinste 
Barriere war die kleine Nutzung der EU-Garantiefonds durch den Bankensektor 1,8 Pro-
zent (Zeichnung 2).

Zeichnung 2. Hindernisse für die Beteiligung der Banken in den Absorptionsprozess der Strukturfonds
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18,2%

17,3%

12,7%
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9,1%
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12,2%
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Wechselheftigkeit und formelle Eindeutigkeit

Niedriege Kreditfähigkeit

Das schlechte Wirksamkeit des Verordners

Die niedriege Eigenleistung

Das Risiko keinen Überblickungskredit 
zurueck zu zahlen

Andere Bankverfahren

Schlechte Rentablität für die Bank

Schwache Nutzung der EU-Garantiefounds 
durch die Banken

Andere Genossenschaftsbanken
Geschäftsbänke

Quelle:  Die eigene Bearbeitung auf dem Unterbau der Umfragen der 17 Geschäftsbänke von IBnGR geführt, 
der Februar – der März 2008.

Zusätzlich zu den Hindernissen, die die Beteiligung der Banken an das System der 
Absorption der Mittel aus der Europäischen Union beeinflussen, gehören:6

− fehlende einheitliche Verfahren für die gleichen Arten von Fällen, die Vielfalt des 
unbegründeten Praktiken; die offensichtlich mangelnde Koordination der Pro-
gramme und der Auswahl des Instrumentariums; 

4 Ibid.
5 Ibid.
6 www.zbp.pl, 19.02.2009.
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− ungerechtfertigte Systemsperrung durch bestimmte öffentliche Institutionen 
(IZ / IW) der Erleichterungen bei dem Zugang zum Fremdkapital;

−  Wiederholung der alten Fehler durch die die neuen Programme realisierende Ad-
ministration (z. B. Änderungen der Regeln über den Zugang zu den Mitteln „wäh-
rend des Spiels“, die inkohärenten oder verzögerten Interpretationen der Einfüh-
rungsregeln, mangelnde Besprechungen der Einführungslösungen mit den 
Wirtschafts- und Sozialpartnern);

− Schaffung der diskretionären Systeme von den Entscheidungsträger, in denen un-
abhängige und vor allem die den politischen Einflüssen nicht unterliegende Be-
wertung der Projekte (z. B. durch eine Bank) die Möglichkeit des Einflusses auf 
die Zuteilung der Mittel und die Wahl der Projekte durch die der Politik unterge-
ordneten Behörden abschwächen könnte; 

− Unterschätzung der Projekte = in erster Linie das Problem der steigenden Preise 
für Material- und Arbeitskosten;

− Verzögerungen bei der Einleitung der Mittel für neue Periode, einschließlich der 
Mittel für Investitionen;

−  die Rotation von Personal in der Verwaltung zuständig für die Absorption;
− fragliche Vorbereitung einiger Teilnehmer aus dem „Umfeld der Nutznießer“ – 

z. B. von Beratungsunternehmen und Ausbildungsunternehmen;
− Mangel an ausreichenden Fähigkeiten bei der Beamten (die schlimmste Situation 

in den Regionen) in Bezug auf die wirtschaftliche und juristische Kenntnisse, 
insbesondere auf die Kombination dieser Bereiche mit den theoretischen und 
praktischen Kenntnisse über die Absorption von EU-Mitteln, insbesondere Man-
gel an ausreichenden Qualifikationen unter Angestellten, die die Finanzenginee-
ringsprozesse verwalten, d. h. insbesondere in der Bereiche der theoretischen und 
praktischen Kenntnisse über die Absorption von EU-Mitteln;

− unbegründeten Vorurteilen und Stereotypen, die die Bank nicht als ein Partner 
der Nutznießer, sondern als einen Konkurrenten und Ausbeuter einstufen;

− niedrige Qualität der guten Regierungsführung (z. B. der Partnerschaft).

Die Kosten der Banken, die sich aus der Nutzung der Strukturfonds ergeben

Die Führung der EU-Projekte durch die Banken bringt mit sich die Notwendigkeit 
des Tragens der bestimmten Kosten. Die die strukturellen Projekte führenden Banken 
tragen die mit dieser Tätigkeit verbundenen Kosten auf den verschiedenen Etappen der 
Projekte. Die Banken, um in der Lage zu sein, an dem Prozess der Absorption von Fonds 
teilzunehmen, mussten ihr Angebot und ihr Verfahren der Projektfinanzierung anpas-
sen.
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Die wichtigsten, charakteristischen Eigenschaften der Finanzierung von EU-Pro-
jekten, die die Veränderung des Angebotes beeinflussten: die Kostenaufteilung auf för-
derfähige und nicht förderfähige Kosten, die Möglichkeit der Refinanzierung der Kosten 
aus der EU-Mittel in Tranchen, und die neuen Möglichkeiten der Sicherung der Über-
brückungskredite. Damit die Banken die strukturellen Projekte bedienen konnten, muss-
ten Sie Arbeiter in diesem Bereich schulen (54 Prozent der Kosten sind die Kosten der 
Schulungen), was auch hohen personalen Kosten verursachte.7

Wichtige Elemente in der Struktur der Kosten der Banken, die mit der Führung der 
strukturellen Projekte verbunden sind, sind auch die Kosten des Monitorings und der 
Bewertung der Risiken und die Kosten der Anpassung der Verfahren der Banken an die 
Führung der strukturellen Projekte.8

Die Banken tragen hohe Kosten in der Phase der Arbeiten, die erforderlich sind, um 
sich um Finanzierung zu bewerben. Zusätzlich zu den Schulungen für ihre Mitarbeiter 
organisieren die Banken die Informationstreffen für verschiedene Gruppen von Nutznie-
ßern (meist Unternehmen), die die Zusammenarbeit der Banken mit ihnen unterstützen, 
sowie Schulungen über Beantragung für Strukturfonds und ihre Abrechnung. Darüber 
hinaus geben sie die Informationsmaterialien heraus und führen sie die richtigen Ver-
marktungsaktivitäten. Die Kosten, die mit der Durchführung von Werbekampagnen un-
ter Nutznießer verbunden sind, betragen weitere 20 Prozent der Kosten der Führung der 
strukturellen Projekte durch Banken.

Die Bank trägt auch die Kosten der Prüfung von Anträgen für Kredite für EU-Pro-
jekte. Einige von den Anträgen werden schon durch die Bank abgelehnt. Manche kom-
men für eine mögliche Finanzierung. Vor der Ausstellung einer Kreditzusage für die 
durch die Bank akzeptierten Projekte, muss sie die Kreditwürdigkeit der Kunden beur-
teilen, die Machbarkeit der Investitionen beurteilen und bei der Schaffung von finanzi-
ellen Regelungen für die Investition helfen – in der Hoffnung der Gewährung des Kre-
dits oder der Erwerb eines neuen Kunden. Die Kosten, die mit Kundendienst in dieser 
Phase verbunden sind, sind mit einem Risiko belastet, dass der gegebene Antrag den 
Verifikationsprozess nicht erfolgreich durchgeht und nicht mit der Unterzeichnung der 
Vereinbarung beendet wird. In solcher Situation wird der Aufwand der Bank nicht kom-
pensiert und die beabsichtigten Nutzen werden nicht erzielt. Die Banken erheben die 
Gebühren für die Erteilung von Kreditzusage, aber diese Gebühr deckt oft nicht die 
Kosten der Bank, die mit ihrem Beitrag bei der Schaffung des Antrages verbunden 
sind.

7 http://gielda.wp.pl/, 27.04.2009. 
8 http://www.bankier.pl/wiadomosc/Bariery-koszty-ryzyko, 27.04.2009. 
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Die Finanzierung durch die Bank einer Investition, auf die der Antrag für die Sub-
vention abgelehnt wurde, bringt der Bank die Möglichkeit des Auflegens einer höheren 
Marge als in dem Fall der Sicherung des Kredits mit der Abtretung der Rechte für die 
Forderung.

Zeichnung 3. Die Struktur der Kosten, die von den Banken getragen haben, wegen dem Service 
der Strukturprojekte

42%

12%12%

5%

21%
8%

die Personalkosten der für den Service der Strukturprojekte engagierten Arbeitnehmer 

die Kosten die Erhöhung die Qualifizierung der Arbeitnehmer 

die Kosten das Monitoring und das mit dem Service der Strukturprojekte 
verbundenes Risiko zu schätzen 
andere Kosten

die Kosten der Werbeaktionen für Kunden, die dem Services der Strukturprojekte betreffen

die Kosten die Strukturen und/oder der Verfahren der Bank zu dem Service 
der Struktur Projekte zu anpassen

Quelle: Das Institut der Untersuchungen auf der Marktwirtschaft der November 2008.

Die von IBnGR durchgeführte Untersuchung zeigt, dass in der Struktur der Kosten 
die mit dem Funktionieren der Banken in dem Geschäftsfeld verbunden sind, haben 
Personalkosten den höchsten Anteil – fast 42 Prozent von oben genannten Kosten. Ein 
wichtiger Kostenfaktor sind auch die Kosten für Werbekampagnen, die potenzielle Kun-
den über Dienstleistungen rund um die Finanzierung von Strukturfonds informieren, 
während die niedrigsten Kosten für Monitoring und das mit der Führung der Projekte 
verbundene Risiko getragen werden.

Das Risiko, das mit mit der Absorption von EU-Mitteln verbundenen ist

Das von den Banken getragene Risiko, das mit der Finanzierung von strukturellen 
Projekten verbunden ist, wird auf der Ebene der Risiko der Überbrückungskredite be-
wertet, d. h. die durchschnittliche Höhe des Risikos in Banken.
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Die Finanzierung der strukturellen Projekte bringt den Banken die Risiken, die mit 
der tatsächlichen Höhe der Mittel, die rückerstattet werden können, verbunden sind. Die 
Höhe der Mittel kann von dem voraussichtlichen Wert des Projekts abweichen, abhängig 
von den Ergebnissen der Überprüfung der Realisation des Projekts und tatsächlich ge-
tragenen Kosten.

Ein wichtiges Element des Verteilersystems der Strukturfonds in Polen ist auch die 
Tatsache, dass die Währung der Abrechnung zwischen dem Nutzer und der für die Er-
stattung der Kosten verantwortlichen Institution nicht bestimmt wurde. Im Fall der 
„Weitergabe“ des Wechselkursrisikos auf den Verfasser , d. h. wenn er in Euro abgerech-
net wird, taucht das Bedürfnis der Sicherung der Kredite mit den geeigneten Finanzin-
strumenten auf. Für besonders große Projekte wird die Sicherung gegen Währungsrisiko 
mit Termintransaktionen fast unvermeidlich sein.

Außerdem ist es wichtig, dass in dem Moment sowohl nationale als auch auslän-
dische Unternehmen an Verhandlungen teilnehmen können. Das bedeutet, dass es zu 
Abrechnungen in verschieden Währungen kommen kann. Alle Abrechnungen in ver-
schiedenen Währungen bringen mit sich die Möglichkeit der Entstehung der negativen 
Umrechnungsdifferenzen.

Trotz der Risikos in der gegenwärtigen Situation auf den Finanzmärkten ist die Ver-
größerung der Absorption der EU-Mittel notwendig für volle und wirksame Nutzung 
der verfügbaren Mittel für den Zeitraum 2007–2013.

Finanzierung der Unternehmen durch die Banken 
während der globalen Finanzkrise

Die Situation auf den Finanzmärkten und der wirtschaftliche Abschwung beein-
flussten die Veränderung der Bedingungen des Zugangs zu Finanzmitteln. Die Erhö-
hung des Preises des Geldes, erhöhte aufsichtsrechtliche Anforderungen und somit redu-
zierte Verfügbarkeit von Krediten sind die Effekten der Veränderungen in der Umgebung 
der polnischen Banken, an die sie sich anpassen müssen. Im Jahr 2009 haben die meisten 
Banken die Kriterien für den Zugang zu Krediten verschärft aber das bedeutet nicht den 
Rückzug aus der Bedienung der Nutznießer von EU-Mittel, weil diese Gruppe bald mit 
großen öffentlichen Mitteln unterstützt wird. Die Banken setzen die grundlegenden For-
men der Bedienung der Nutznießer fort. Die wichtigsten angebotenen Dienstleistungen 
für EU-Mittel Bewerber sind Schuldtitels, Abrechnungen und Sicherungsinstrumenten. 
Es sollte auch darauf hingewiesen werden, dass das Kreditwachstum im Jahr 2008 rela-
tiv gering aufgrund der niedrigen Wachstumsrate der Durchführung der Investitionen 
war. Trotzdem allein in der ersten Kontaktrunde des operationellen Programm „Innova-
tive Wirtschaft“ wurde jeder dritten Investitionsprojekt mit der Beteiligung der Bank 
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vorbereitet und der in den Kreditzusagen und Leasingzusagen gezeigte Betrag erreichte 
drei Milliarden Zloty. Die Banken setzen weiterhin kostbare Informationsaktion für 
Kunden und die Schulungen von Arbeitern fort. Die Änderungen in der Kreditpolitik 
aller Finanzinstitute in dem Kreditmarkt ergeben sich aus u. a. hoher Unsicherheit der 
zukünftiger Zustand der Konjunktur, die die korrekte Bewertung von Kreditrisiken er-
schwert. Darüber hinaus sollte auch daran erinnert werden, dass die Banken im Rahmen 
der bestehenden Regeln gezwungen sind, Kredite an Kreditnehmer, die bezeichnete An-
forderungen einhalten können, gewähren. So können die Banken keine Kredite den nicht 
kreditwürdigen Nutznießer gewähren oder diesen, dessen Projekt oder Branche übermä-
ßige Risiko bringt. Was durch die Finanzergebnisse bestätigt wird, besonders durch den 
Rückgang der Erlöse, ungeregelte Verbindlichkeiten oder Gefahr des Konkurses. Die 
Kredite, die die von EU-Mittel unterstützten Investitionen finanzieren, stellen ein relativ 
hohes Niveau der Rückzahlung, aber das ändert nicht die Tatsache, dass diese Projekte, 
wie jede andere, stets angemessen geschützt werden müssen.

Bei der Unterzeichnung jeder Kreditvereinbarung sind die Banken immer im Ge-
fahr, dass der Nutznießer als Folge der Durchführung eines Vorhabens nicht laut der 
Vereinbarung, keine Subvention bekommt. so müssen alle Entscheidungen mit Vorsicht 
getroffen werden, weil es mit großen finanziellen Folgen für Sie verbunden ist.

Zusammenfassung

In diesem Artikel wurden die Struktur der Finanzhilfe der EU für Polen für einzelne 
Jahre und die grundlegenden Probleme der Banken in dem Prozess der Absorption der 
Strukturfonds dargestellt. Es sollte darauf hingewiesen werden, dass die Banken nicht 
nur während dieses Prozesses verdienen sondern auch ein Grundpartner in der Finanzie-
rung der Unternehmen sind und ohne diese Hilfe könnten die meisten Unternehmen 
EU-Mittel nicht bekommen.

Die Banken erwarten Intensivierung der Arbeiten des Parlaments und der Regie-
rung, die Verwaltungsentscheidungsunfähigkeit in dem Zugang zu den Krediten besei-
tigen, die die Einführung neuer Finanzinstrumente ermöglichen und das Kredit – und 
Kreditgarantiesystem verbessern.
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Problemy banków w procesie absorpcji środków unijnych 
na lata 2007–2013

Celem artykułu jest przedstawienie problemów banków komercyjnych w procesie absorpcji funduszy unijnych, 
albowiem banki nie tylko czerpią korzyści, ale są również podstawowym ogniwem w finansowaniu przedsiębiorstw, 
których większość bez pomocy banku nie byłaby w stanie sama uzyskać środków unijnych.

Środowisko bankowe oczekuje od państwa intensyfikacji prac rządowych i parlamentarnych dotyczących pilnego 
wyłączenia paralizatorów administracyjnych w dostępie do kredytu, uruchomienia nowych instrumentów finansowych, 
rozwoju systemu pożyczkowo-gwarancyjnego. Banki chcą uczestniczyć w obsłudze projektów unijnych i już wielokrot-
nie wysuwały propozycje zmian usprawniających system absorpcji środków unijnych pod kątem zwiększenia dostęp-
ności do kredytu.

Banki są przede wszystkim źródłem finansowania projektów strukturalnych (w postaci kredytów pomostowych 
oraz inwestycyjnych), ale pełnią również funkcję informacyjno-edukacyjną oraz doradczą dla podmiotów zaintereso-
wanych pozyskaniem funduszy strukturalnych.

Tłumaczenie Gabriela Gurgul
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Recesja lat 2009–2010 i jej wpływ na PKB wybranych państw

Obecna recesja gospodarcza – zapoczątkowana w dniu 15 września 2008 roku świa-
towym kryzysem finansowym, którego bezpośrednią przyczyną było bankructwo ame-
rykańskiego banku inwestycyjnego Lehman Brothers – dotknęła zdecydowaną więk-
szość państw wysokorozwiniętych, a także wiele krajów rozwijających się. Wskaźniki 
ukazujące spadek PKB wybranych państw w roku 2009 w stosunku do roku poprzednie-
go zamieszczono w tabeli 1.

Tabela 1.  Wskaźniki spadku PKB wybranych państw [%]1 

Państwa 2009
2008

1 2

Łotwa –18,0
Litwa –14,8
Irlandia –14,3

*  Profesor dr hab. Włodzimierz Januszkiewicz jest kierownikiem Zakładu Międzynarodowych 
Obrotów Usługowych w Instytucie Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich (Kolegium Gos-
podarki Światowej) Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. E-mail: wjanus@sgh.waw.pl.

1 Wzrost dotyczy tylko Chin, Polski i Białorusi.
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1 2

Estonia –14,1
Grecja –13,6
Rosja –7,9
Finlandia –7,8
Słowenia –7,8
Rumunia –7,1
Węgry –6,9
Islandia –6,5
Chorwacja –5,8
Japonia –5,3
Dania –5,1
Szwecja –5,1
Bułgaria –5,0
Włochy –5,0
Niemcy –4,9
Wielka Brytania –4,9
Słowacja –4,7
Turcja –4,5
Czechy –4,1
Holandia –4,0
Hiszpania –3,6
Austria –3,5
Luksemburg –3,4
Belgia –3,0
Francja –2,6
Portugalia –2,6
Dubaj –2,6
USA –2,5
Cypr –1,7
Norwegia –1,6
Szwajcaria –1,6
Malta –1,5
Serbia –0,7
Białoruś +0,2
Polska +1,8
Chiny +8,3
Źródło:  Eurostat, OECD i statystyki narodowe.

Z danych zamieszczonych w powyższej tabeli wynika wyraźnie, że recesję gospo-
darczą w największym stopniu odczuło 5 państw, w przypadku których spadek PKB rok 
do roku był wyższy niż 13 proc. Recesja dotknęła najbardziej Łotwę, która zanotowała 
18-procentowy spadek PKB. W tej sytuacji pojawia się uzasadnione pytanie: dlaczego 
właśnie te kraje, a nie inne, najbardziej ucierpiały w wyniku obecnej globalnej recesji 
gospodarczej i co się do tego przyczyniło? Próba wstępnej odpowiedzi na tak sformuło-
wane pytanie jest głównym celem niniejszego artykułu. 
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Jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie na udzielenie pełnej odpowiedzi na wyżej 
postawione pytanie, ale – jak to zwykle bywa w gospodarce – przyczyn zaistnienia tej 
sytuacji zapewne było bardzo wiele. Być może można zaliczyć do nich między innymi 
wielkość gospodarek tych państw i sektorową strukturę wytwarzania PKB. Innymi sło-
wy, chodziłoby o podjęcie próby zweryfikowania tezy badawczej, czy makroproporcje 
charakterystyczne dla danego państwa mogły wpływać na odporność danej gospodarki 
na zjawiska kryzysowe.

Sytuacja państw najbardziej dotkniętych recesją i jej prawdopodobne przyczyny

Jeśli chodzi w wielkość gospodarek pięciu państw w największym stopniu dotknię-
tych obecną recesją, to są to raczej kraje małe z punktu widzenia wielkości wytwarza-
nego PKB i liczby ludności. Dane na ten temat zawarto w tabeli 2. Takie kraje najczęś-
ciej mają bardziej otwarte gospodarki narodowe, co ułatwia przenoszenie się impulsów 
koniunkturalnych, zwłaszcza w epoce globalizacji, która jest zjawiskiem wszechobej-
mującym we współczesnej gospodarce światowej. 

Tabela 2.  PKB i liczba ludności w państwach najbardziej dotkniętych recesją (dane za rok 2009)

Państwa PKB
[mln USD]

Miejsce w rankingu 
światowym

Liczba ludności
 [mln]

Miejsce w rankingu 
światowym

Łotwa 26 247 87 2,232 141

Litwa 37 254 79 3,555 130

Irlandia 227 781 38 4,203 125

Estonia 19 084 97 1,299 152

Grecja 338 300 28 10,737 74
Źródło:  obliczenia własne na podstawie statystyk narodowych. 

W przypadku PKB Grecja i Irlandia zajmują znacznie wyższe miejsca w rankingu 
światowym niż państwa bałtyckie (miejsca od 79. do 97.), natomiast jeśli chodzi o liczbę 
ludności, to jedynie Grecja przekracza 10 mln mieszkańców, a pozostałe państwa liczą 
od 1,3 mln do 4,2 mln, co daje im pozycje odpowiednio od 125. do 152. w rankingu 
światowym.

Jak przedstawia się sektorowa struktura wytwarzania PKB w tych państwach? Ilu-
strują to dane zawarte w tabeli 3.
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Tabela 3. Struktura PKB według trzech sektorów (dane dla 2009 roku)

Państwa
Rolnictwo Przemysł Usługi

[%]
Łotwa 3,8 21,9 74,2

Litwa 4,2 26,7 69,1

Irlandia* 1,7 33,6 64,8

Estonia 2,7 26,3 71,0

Grecja 3,4 20,7 76,0
* Dane dla roku 2006.

Źródło:  The World Factbook, CIA, 2009 oraz statystyki narodowe.

Z danych zawartych w tabeli 3 wynika, że wszystkie powyższe kraje charakteryzu-
ją się bardzo wysokim udziałem sektora usług2 (z wyjątkiem Irlandii, dla której brak 
danych za 2009 rok, a które zapewne dla sektora usług w 2009 roku zbliżyły się już do 
ok. 70 proc., co wynika z rozwoju sytuacji w tym zakresie w latach 2002–20063). Tak 
wysoki udział świadczy o tym, że są to gospodarki „usługowe” i sektor ten odgrywa 
istotną rolę w każdej z nich. Dotychczas w literaturze przedmiotu przeważał pogląd, że 
sektor usług jest stosunkowo odporny na zjawiska recesyjne. Przyczyn tego stanu rzeczy 
upatrywano przede wszystkim w heterogenicznym charakterze tego sektora, dużej ela-
styczności podaży oraz stosunkowo niskiej elastyczności dochodowej popytu na usługi, 
zwłaszcza bytowe, komunalne i osobiste. Potwierdzały to także dane statystyczne doty-
czące światowego eksportu usług (tabela 4).

Otóż w całym okresie powojennym mieliśmy do czynienia w każdym dziesięciole-
ciu z dwukrotnym spadkiem aktywności gospodarczej, który każdorazowo przekładał 
się na bezwzględny spadek wartości światowego eksportu dóbr rzeczowych4 (w artyku-
le pomijamy inne ważne objawy kryzysu, jakimi są powszechny wzrost bezrobocia oraz 
spadek inwestycji). Zupełnie inaczej przedstawiała się sytuacja w przypadku eksportu 
usług, który był odporny na te zwolnienia tempa wzrostu gospodarki światowej, wyka-
zując stałą tendencję wzrostową i nie reagując w żadnym przypadku na te zjawiska re-
cesyjne bezwzględnym spadkiem wartości, co widać z danych zawartych w tabeli 4.

2 W przypadku Polski w 2009 r. sektorowa struktura tworzenia PKB była następująca: rolnictwo 
– 4,6 proc., przemysł – 28,1 proc., usługi – 67,3 proc., a więc usługi tworzyły mniej (a w przypadku 
Grecji i Łotwy znacznie mniej) polskiego PKB niż w krajach najbardziej dotkniętych kryzysem.

3 W 2002 r. udział sektora usług w tworzeniu PKB Irlandii wynosił ok. 50 proc., a w roku 2006 
wzrósł do ok. 65 proc., czyli o 15 punktów proc., co daje rocznie ok. 4 punkty proc. wzrostu. Jest 
pewne, że tendencja ta, chociaż na nieco mniejszą skalę, miała także miejsce w latach 2006–2009, 
a więc udział sektora usług w tworzeniu PKB Irlandii zbliżył się wydatnie do 70 proc. 

4 Aby uniknąć nieporozumień, używam tu pojęcia „światowy eksport dóbr rzeczowych”, a nie 
powszechnie używanego – „światowy eksport towarów”, gdyż wszystkie usługi będące przedmiotem 
handlu światowego są także towarami, które nie mają jednak formy rzeczowej.
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Tabela 4.  Światowy eksport dóbr rzeczowych i usług w latach 1990–2008 [mln USD]

Lata Eksport dóbr 
rzeczowych 1990 = 100,0 Eksport usług 1990 = 100,0

1990 3 445,3 100,0 866,0 100,0

1991 3 522,0 102,2 890,9 102,9

1992 3 743,5 108,7 982,9 113,5

1993 3 740,2 108,6 1 000,6 115,5

1994 4 230,3 122,8 1 085,4 125,3

1995 5 060,2 146,9 1 237,5 142,9

1996 5 312,2 154,2 1 317,0 152,1

1997 5 502,5 159,7 1 355,8 156,6

1998 5 377,1 156,1 1 361,0 157,2

1999 5 609,5 162,8 1 402,6 162,0

2000 6 309,3 183,1 1 476,2 170,5

2001 6 106,9 177,3 1 518,9 175,4

2002 6 369,3 184,9 1 622,4 187,3

2003 7 443,5 216,0 1 858,8 214,6

2004 9 042,8 262,5 2 234,8 258,1

2005 10 356,0 300,6 2 544,6 293,8

2006 11 978,0 347,7 2 816,3 325,2

2007 13 866,8 402,5 3 454,5 398,9

2008 16 014,7 464,8 3 858,6 445,6

Źródło:  obliczenia własne na podstawie „Balance of Payments Statistics Yearbook”, 
International Monetary Fund, Washington D.C. za lata 1991–2009. 

Z danych w tabeli 4 wynika, że w latach 90. XX wieku recesja wystąpiła dwukrot-
nie5, a mianowicie w latach 1993 i 1998, co znalazło każdorazowo swoje odbicie w spad-
ku wartości światowego eksportu dóbr rzeczowych, ale światowy eksport usług wykazał 
w tych latach wzrost. W pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku recesja miała miejsce 
w latach 2001 i 2009. I w tym przypadku w 2001 roku spadła wartość światowego hand-
lu dobrami rzeczowymi, natomiast światowy eksport usług wykazał kolejny wzrost. 
Brak jeszcze danych MFW za 2009 rok6, a z danych Światowej Organizacji Handlu7 
wynika, że światowy eksport usług w 2009 roku w stosunku do roku poprzedniego 
spadł o około 13 proc. i był to pierwszy bezwzględny spadek wartości tego eksportu po 
drugiej wojnie światowej. Może to świadczyć o tym, że usługi przy głębokich spadkach 

5 Analogicznie sytuacja przedstawiała się w latach 60., 70. i 80. XX w.
6 Będą one dostępne w Polsce dopiero w marcu 2011 r.
7 WTO Statistics Database.
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aktywności gospodarczej przestają być odporne na te zjawiska. W tej chwili trudno 
rozstrzygnąć, gdzie znajduje się granica owej odporności.

Wnioski końcowe 

Reasumując, z przeprowadzonych wstępnych badań można z dużym prawdopodo-
bieństwem sformułować wniosek, że w przypadku małych spadków aktywności gospo-
darczej sektor usług wykazuje znaczną odporność, natomiast w przypadku globalnej, 
głębokiej recesji gospodarczej – a obecna recesja jest bez wątpienia najgłębszą od zakoń-
czenia drugiej wojny światowej – państwa o bardzo wysokim udziale sektora usług 
w tworzeniu PKB mogą odczuwać bardziej skutki tego rodzaju recesji niż kraje, w któ-
rych rola usług jest nieco mniejsza. Duże znaczenie ma tu także struktura samego sek-
tora usług. Chodzi o to, jakie rodzaje usług odgrywają największą rolę w danej gospo-
darce oraz jaki jest stopień dywersyfikacji całego sektora. W wyniku obecnej globalnej 
recesji gospodarczej najbardziej ucierpiały usługi transportowe i finansowe. 

Z dostępnych danych Eurostatu8 wynika, że usługi transportowe odgrywają naj-
większą rolę na Litwie, gdzie stanowią 55,4 proc. całego sektora usług, następnie na 
Łotwie – 50,5 proc., w Grecji – 50,2 proc. oraz w Estonii – 36,9 proc. Są to udziały bar-
dzo wysokie (dla porównania w Polsce udział ten wynosi tylko 29,9 proc.), co mogło 
dodatkowo przyczynić się do pogłębienia recesji w tych krajach. Usługi transportowe 
zaliczane są do tak zwanych usług tradycyjnych w odróżnieniu od usług nowoczesnych, 
dotyczących przykładowo usług komputerowych i teleinformatycznych, licencji i paten-
tów czy usług telekomunikacyjnych. Wysoki udział usług transportowych świadczy ra-
czej o przestarzałej strukturze sektora usług. 

Jeśli chodzi o usługi finansowe, to największy udział miały one w Irlandii (8,8 proc.) 
i na Łotwie (6,5 proc.). Z powyższych danych wynika, że taka właśnie struktura sektora 
usług była niekorzystna w przypadku głębokiego spadku produkcji przemysłowej oraz 
handlu wewnętrznego i zagranicznego, które to sektory i branże usługi te obsługują od 
najdawniejszych czasów i są (zwłaszcza transport towarowy i usługi finansujące obrót 
towarowy) z nimi bardzo ściśle związane. 
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Some remarks on services sector robustness in the face of the global economic recession

In this article the author tries to find an answer to the question of whether the services sector is more robust to 
the economic recession than two other sectors of the national economy. This sector is probably more robust but only 
when the recession is rather small. However, when the recession is deep and of global character, the “service” econo-
mies, especially the small ones, can be less robust to such recession what additionally depends not only on the share 
of the services sector in the whole economy but also on its internal structure. All this may cause a bigger drop of GDP, 
what we observe nowadays in countries like Latvia, Lithuania, Ireland, Estonia and Greece.

Translated by Włodzimierz Januszkiewicz 
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Wprowadzenie

Przez wiele lat w świadomości Amerykanów, ale także w kołach międzynarodowe-
go biznesu, panowało przekonanie, że „to, co jest dobre dla General Motors, jest dobre 
dla Ameryki” (What is good for General Motors is good for America). Wiara w to, że 
dbałość o interes jednostki, firmy oznacza jednocześnie dbałość o interes kraju, długo 
podtrzymywana była przez liberalną teorię ekonomiczną głównego nurtu.

Transformacja społeczno-polityczna oraz gospodarcza, która dokonała się w byłych 
krajach socjalistycznych wraz z wprowadzeniem instytucji i mechanizmów gospodarki 
rynkowej1, przyniosła w efekcie również pojawienie się w gospodarce światowej no-
wych globalnych graczy – międzynarodowych korporacji z krajów transformacji, prze-
de wszystkim rosyjskich i chińskich, ale obecnie także i polskich, takich jak na przykład 
ORLEN.

Celem niniejszego opracowania jest odpowiedź na pytanie, jaką pozycję w gospo-
darce światowej zajmuje jedna z najpotężniejszych rosyjskich korporacji międzynarodo-

*  Profesor dr hab. Ryszard Ławniczak jest zatrudniony na Wydziale Cybernetyki (Katedra Orga-
nizacji i Zarządzania) Wojskowej Akademii Technicznej. E-mail: ryszard@prelite.pl.

** Magister Artur Zawisza jest zatrudniony w Agencji PRactive w Poznaniu. E-mail: allmoy@
poczta.onet.pl.

1 R. Ławniczak, Introducing Market Economy Institutions and Instruments: The Role of Public 
Relations in Transition Economies,  Poznań 2005.
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wych, a mianowicie Gazprom, oraz czy przez analogię do roli General Motors w gospo-
darce USA także można dzisiaj powiedzieć, że „to, co jest dobre dla Gazpromu, jest 
dobre dla Rosji”. Czyli w jaki sposób działania Gazpromu na arenie międzynarodowej 
wpływają na wizerunek Rosji jako jednego z głównych mocarstw w gospodarce świato-
wej.

Światowa pozycja rosyjskich korporacji międzynarodowych 

Coroczny ranking „Top 500 dla Europy Środkowej’’ firma Deloitte opracowała na 
podstawie skonsolidowanych przychodów firm za rok podatkowy 2008. Na czele zesta-
wienia stanęły przedsiębiorstwa o największych ujawnionych przychodach, prowadzące 
działalność na terenie Europy Środkowej i Wschodniej (tabela 1). W rankingu pominięto 
firmy rosyjskie, dla których stworzono oddzielną listę. Jak tłumaczą autorzy raportu, 
„przyczyny oddzielnej prezentacji rosyjskich firm są dwojakie: po pierwsze, wielkości 
kraju w porównaniu do innych państw w regionie, po drugie, struktura gospodarki 
w Rosji, gdzie znacznie wyższy udział w PKB jest wytwarzany przez wielkie firmy 
z sektora surowcowego i energetycznego”. 

Tabela 1.  Największe firmy Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji w 2008 roku

Lp. Nazwa Branża Kraj Przychody ze sprzedaży
[mln EUR]

1 2 3 4 5

1. Gazprom paliwa Rosja 62 531,4

2. Łukoil paliwa Rosja 53 701,0

3. Rosnieft paliwa Rosja 26 097,1

4. RAO JES energetyka Rosja 26 002,0

5. TNK BP paliwa Rosja 17 476,9

6. Gazpromnieft (Sibnieft) paliwa Rosja 15 728,2

7. Surgutnieftiegaz paliwa Rosja 14 542,8

8. PKN Orlen paliwa Polska 13 574,0

9. Mol paliwa Węgry 11 393,4

10. Siewierstal metalurgia Rosja 9 794,6

11. Tatnieft paliwa Rosja 9 248,0

12. Norylskij Nikel metalurgia Rosja 9 106,7

13. AFK Sitstiema holding Rosja 8 564,9

14. Škoda Auta motoryzacja Czechy 7 375,7

15. NUSC „Naftogaz of Ukraine” paliwa Ukraina 6 130,0

16. ČEZ energetyka Czechy 5 774,0

17. Volkswagen Slovakia motoryzacja Słowacja 5 247,9
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1 2 3 4 5

18. MMK metalurgia Rosja 5 065,0

19. MTS telekomunikacja Rosja 5 033,7

20. Audi Hungăra motoryzacja Węgry 4 893,3

Źródło:  www.deloitte.com/pl/cetop500.

Gdy jednak do zestawienia włączymy także rosyjskie firmy, to PKN ORLEN spada 
aż na 8. pozycję, MOL o pozycję niżej, a Skoda zajmuje dopiero 14. pozycję. Wszystkie 
9 pierwszych firm rankingu to przedsiębiorstwa paliwowo-energetyczne (ze znacznym 
wskazaniem na paliwowe). Na czele stoi oczywiście Gazprom, a kolejne pozycje zajmu-
ją naftowe giganty – Łukoil i Rosnieft. W pierwszej dwudziestce pośród rosyjskich firm 
znajdują się jeszcze 3 przedsiębiorstwa z branży metalurgicznej i jedna – zajmujący 
przedostatnie miejsce MTS – z branży telekomunikacyjnej. Zestawienie to jasno dowo-
dzi, że główną rolę w rosyjskiej gospodarce odgrywają firmy wydobywcze, energetycz-
ne i metalurgiczne. Nic zatem dziwnego, że Rosja zasługuje na tytuł „supermocarstwa 
energetycznego”. Widać także znaczną różnicę pomiędzy gospodarką rosyjską a amery-
kańską, gdzie czołowe lokaty – oprócz koncernów paliwowych – zajmują firmy z sekto-
ra motoryzacyjnego, spożywczego, bankowego czy technologicznego. 

Swoje zestawienie największych firm przedstawia także dziennik „Financial Times” . 
W czerwcu 2009 roku opublikował coroczną, trzynastą już listę największych firm we-
dług kapitalizacji – FT Global 500. Wynika z niego, że surowce mineralne (a szczególnie 
ropa naftowa) zdetronizowały sektor bankowy z pozycji najcenniejszej gałęzi gospodar-
ki światowej. Duży wzrost zanotowały także innowacyjne przedsiębiorstwa. Spośród 
rosyjskich firm najwyższą pozycję zajęła spółka Gazprom – 25. miejsce z wartością 
przekraczającą 141 mld dol. Należy jednak wspomnieć, że jeszcze w 2008 roku spółkę 
wyceniano ponad dwa razy drożej, bo aż na 345 mld dol. Wartość ta sytuowała Gazprom 
na trzeciej pozycji wśród największych firm świata. Wyższe pozycje w tym zestawieniu 
zajęły tylko amerykański Exon Mobil oraz chiński PetroChina, które – w przeciwień-
stwie do Gazpromu – nie ucierpiały w tak dużym stopniu w wyniku kryzysu finansowe-
go i w dalszym ciągu zajmują dwa pierwsze miejsca w rankingu. Na całej liście znajdu-
je się zaledwie 6 rosyjskich firm, podczas gdy jeszcze rok wcześniej w zestawieniu było 
ich 13. Widać zatem wyraźnie, że rosyjskie przedsiębiorstwa nie najlepiej poradziły so-
bie ze spowolnieniem gospodarczym i znacznie straciły na wartości w ciągu 12 miesię-
cy. Oprócz Gazpromu na liście znaleźć można także Rosnieft (63. miejsce w rankingu; 
wartość: 80 mld dol.), Łukoil (136.; 46 mld dol.), Sberbank Rosji (141.; 44 mld dol.), Sur-
gutneftegas (194.; 33 mld dol.) oraz MMC Norilsk Nickel (292.; 23 mld dol.).
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Pozycja Gazpromu w gospodarce i jego udział w bilansie płatniczym Rosji

Gazprom jest największym światowym wydobywcą gazu ziemnego i jednocześnie 
najbardziej wartościową rosyjską firmą. Dysponuje on 90 proc. zasobów złóż gazu na 
terenie Rosji, dzięki czemu wydobywa 84 proc. tego surowca w kraju, a udział w świa-
towej produkcji w 2009 roku wyniósł 17 proc. Koncern jest dla Rosji tak istotny, że za-
rządzania krajem bez Gazpromu nie wyobraża sobie nie tylko rosyjski resort spraw za-
granicznych, ale także ministerstwo finansów oraz gospodarki. 

Udział Gazpromu w rosyjskim PKB waha się w granicach 5–10 proc. i wytwarza on 
8 proc. produkcji przemysłowej. Jego działalność dostarcza Federacji Rosyjskiej 15 proc. 
wpływów walutowych oraz ponad 20 proc. dochodów podatkowych. Co więcej, wsku-
tek decyzji Rosyjskiej Dumy od 5 lipca 2006 roku Gazprom nie tylko de facto, ale rów-
nież de iure jest jedynym i wyłącznym eksporterem gazu w Rosji. W dyspozycji Gaz-
promu znajdują się także ogromne sieci przesyłowe gazu ziemnego. Łączna długość 
gazociągów będących w posiadaniu spółki wynosi 158,2 tys. km, co czyni go świato-
wym liderem w tej kategorii. Dzięki tej infrastrukturze około połowy przychodów Gaz-
promu stanowią opłaty uzyskane za transport gazu. Rosyjskie gazociągi pełnią także 
strategiczną rolę dla Kremla – dotyczy to szczególnie obecnie budowanych nitek Nord 
Stream i South Stream. 

Rola Gazpromu w rosyjskiej polityce zagranicznej 

Gazprom ma kluczowe znaczenie dla polityki zagranicznej Rosji. Bez rosyjskiego 
gazu przemysł wielu europejskich państw nie mógłby normalnie funkcjonować. Prze-
rwy w dostawach gazu zawsze wywołują międzynarodowe poruszenie, a wojnami gazo-
wymi żyje cała Europa. Dzięki uzależnieniu wielu państw od rosyjskich surowców ener-
getycznych Kreml za pośrednictwem Gazpromu może wywierać na nie presje i naciski 
polityczne. 

„Wojny gazowe” 

Do tak zwanych wojen gazowych dochodziło ostatnimi czasy bardzo często. Ofi-
cjalnie powody konfliktów są zawsze te same: nieuregulowane płatności ze strony od-
biorców gazu lub rosnąca stawka za 1000 m3. Te najgłośniejsze dotyczyły Białorusi (luty 
2004), Mołdawii (styczeń 2006), Gruzji (grudzień 2006) oraz Ukrainy (styczeń 2009). 
Na tej ostatniej wojnie gazowej najbardziej ucierpiał lojalny klient Gazpromu – Słowa-
cja, która jest uzależniona od rosyjskiej ropy i gazu aż w 98 proc. Słowacki rząd w stycz-
niu 2009 roku musiał wprowadzić stan wyjątkowy w swojej gospodarce. W tym samym 
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okresie zmniejszono dostawy rosyjskiego gazu także Grecji, Bułgarii, Macedonii, Chor-
wacji oraz Bośni i Hercegowinie. Bezpośrednie straty finansowe, spowodowane kon-
fliktem z 2009 roku, Gazprom wycenia na 1,5 mld dolarów. Straty wizerunkowe, choć 
trudne do oszacowania, prawdopodobnie były znacznie większe. Chcąc uniknąć podob-
nych sytuacji w przyszłości, Gazprom zdecydował się na kontrowersyjną budowę dwóch 
bardzo kosztownych gazociągów, które mają być położone w znacznej części na dnie 
mórz – Nord Stream i South Stream.

Rola Gazociągu Północnego 

Gazociąg Północny (Nord Stream) służyć ma do bezpośredniego transportu gazu 
ziemnego z terytorium Rosji do Niemiec. To właśnie z niemieckimi spółkami 
E-ON-Ruhrgas i BASF Rosjanie podpisali umowę o budowie nitki biegnącej na dnie 
Morza Bałtyckiego. Jednym z sygnatariuszy umowy był ówczesny kanclerz Niemiec 
Gerhard Schröder. Podpisanie porozumienia w sprawie gazociągu wywarło ogromne 
wrażenie na społeczności europejskiej. Umilkła wówczas większość krytycznych gło-
sów także ze strony dziennikarzy2. Według oficjalnego stanowiska inwestorów, budowa 
warta 7,4 mld euro ma być opłacalna dzięki uniknięciu opłat tranzytowych i temu też 
głównie służy. Jednak nawet w Rosji nie wszyscy ufają takim zapewnieniom. Były wi-
ceprezes Gazpromu A. Razianow twierdzi, że cele ekonomiczne są w tym przypadku 
mniej ważne od politycznych. Projekt ten służy do naciskania na Mińsk i Kijów. Gdyby 
jasna była sytuacja z tranzytem, to żadne „nordstrimy” nie byłyby potrzebne3, dodaje 
były szef spółki, odpowiadający za Gazociąg Północny.

Z pewnością można stwierdzić, że Nord Stream nie będzie służył interesom Polski 
i republik bałtyckich, których terytorium gazociąg ominie. Zdaniem polskiego MSZ, 
gazociąg ma służyć jako kolejny instrument do wywierania wpływu na politykę zagra-
niczną państw bałtyckich. Prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski porozumienie 
o budowie Nord Stream nazwał „paktem Putin-Schroeder”, w nawiązaniu do paktu Rib-
bentrop-Mołotow, który również został zawiązany „ponad głową Polski”4.

Rola Gazociągu Południowego 

Jeszcze ważniejszą niż Nord Stream misję do spełnienia ma planowany Gazociąg 
Południowy. Rura biegnąca na dnie Morza Czarnego ma połączyć okolice rosyjskiego 
Soczi z bułgarską Warną. Tam wedle planów podzieli się na dwie odnogi: północna 
nitka przebiegnie przez terytorium Serbii na Węgry, a stamtąd do Austrii i poprzez Sło-

2 W. Paniuszkin, M. Zygar, Gazprom: rosyjska broń, Warszawa 2008, s. 252.
3 Tamże, s. 295.
4 Tamże.
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wenię – do północnych Włoch. Południowa odnoga zasili w gaz Grecję i południowe 
Włochy. Mimo że budowa Gazociągu Południowego ma pochłonąć aż 25 mld euro5, 
Rosja nie waha się wyłożyć tej ogromnej kwoty na inwestycję ze względu na dwa zasad-
nicze cele, które nowa nitka ma spełniać. 

Po pierwsze gazociąg ominie terytorium Ukrainy, z którą Gazprom niemal co roku 
toczy spory związane z transportem gazu. W 2010 roku cena gazu dla Ukrainy wynosić 
będzie przeciętnie 280 dol., co z jednej strony jest stawką o około 100 dol. wyższą niż 
w 2008 roku, ale jednocześnie też o 100 dol. niższą od średniej stawki dla reszty Europy. 
Na początku 2010 roku była już premier Julia Tymoszenko zapowiedziała, że w związku 
z tak drastyczną podwyżką Ukraina podwoi opłaty tranzytowe za przesyłanie przez jej 
terytorium na Zachód rosyjskiego gazu. Za sprawą Gazociągu Południowego Rosja bę-
dzie mogła ukarać „nieposłusznego” sąsiada odcięciem dostaw gazu, bez jednoczesnego 
pozbawiania tego surowca kontrahentów z zachodniej Europy.

Drugim argumentem przemawiającym za budową South Stream jest fakt, iż ma on 
zablokować konkurencyjny projekt Nabucco, finansowany ze środków Unii Europej-
skiej. Dzięki Nabucco możliwy stanie się transport gazu ze złóż w Iranie i Azerbejdża-
nie do Austrii, przez terytoria Turcji, Bułgarii, Rumunii i Węgier. Według oficjalnego 
stanowiska Unii, celem budowy tego gazociągu jest zapobiegnięcie przerwom w dosta-
wach gazu spowodowanych konfliktami Rosji z byłymi republikami ZSRR. Nie jest 
jednak tajemnicą, że budowa nitki gazowej o długości 3300 km ma za zadanie przede 
wszystkim zmniejszyć stopień uzależnienia Unii Europejskiej od Gazpromu i Kremla. 
Projekt ten był mocno wspierany przez Komisję Europejską, a także administrację Geor-
g’a Busha. Natomiast w samej Unii największym przeciwnikiem budowy gazociągu 
były Niemcy, co dowodzi silnym związkom gospodarczym tego kraju z Rosją. O tym, 
jak ważne jest dla Rosji niedopuszczenie do budowy Nabucco, najlepiej świadczy fakt, 
że koszt zbudowania konkurencyjnej nitki wyniesie „tylko” 7,9 mld euro, a więc ponad 
trzykrotnie mniej niż krótszy South Stream. Rosjanie zdają sobie jednak sprawę, że na 
budowie gazociągu omijającego terytorium Ukrainy mogą zyskać znacznie więcej – 
także politycznie.  

Wizerunek Gazpromu 

Zupełnie inną opinię na temat wizerunku Gazpromu mają Rosjanie, a inną miesz-
kańcy pozostałych państw – zwłaszcza z Europy Centralnej i Zachodniej. W związku 
z tym, każdy z tych przypadków należy rozpatrzyć osobno. 

5 A. Kublik, Gazprom ściga się o monopol w Europie, „Gazeta Wyborcza” z 16 maja 2009. 
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Wizerunek rzeczywisty 

Wizerunek rzeczywisty (zwany także obcym) można zdefiniować jako sposób po-
strzegania firmy przez jej otoczenie. Z całą pewnością Gazprom nie cieszy się dobrym 
wizerunkiem i opinią za granicą, podobnie zresztą jak większość firm z krajów transfor-
macyjnych. Jednak żadna inna spółka na Zachodzie nie jest tak silnie kojarzona z orga-
nami rosyjskiej władzy jak Gazprom. Powszechnie uważa się bowiem, że koncern sta-
nowi bardzo niebezpieczne narzędzie w rękach Kremla. Najwyższe organa państwowe 
nie wahają się wykorzystywać tej spółki w swojej polityce zagranicznej, w celu wszczy-
nania wspomnianych już wojen gazowych. Jednym z argumentów świadczącym o praw-
dziwości tej tezy są bardzo mocne powiązania obecnych szefów Gazpromu z byłym 
prezydentem, a obecnie premierem Rosji – Władimirem Putinem. Prezes spółki Aliek-
siej Miller był bliskim współpracownikiem Putina, natomiast Dmitrij Miedwiediew – 
obecna głowa państwa – jako wiceprezes Gazpromu odpowiadał za eksport surowca. 
Kolejnym argumentem, przemawiającym na korzyść postawionej tezy, jest struktura 
udziałowa spółki. Skarb Państwa posiada ponad połowę akcji firmy (50,002 proc.), mimo 
że w latach 90. większość z nich została przekazana w ręce prywatne. 

Nie tylko opinia publiczna ma złe zdanie o sposobie zarządzania Gazpromem. Po-
dobne mają także dyplomaci większości europejskich państw. Według przedstawiciela 
Unii Europejskiej, Gazprom ma najgorszą reputację ze wszystkich firm energetycznych 
na świecie. Zdaniem Colette Lewiner z firmy consultingowej Capgemini, „Gazprom 
próbował działać jak normalna firma, organizując między innymi profesjonalne konfe-
rencje prasowe i stwarzając dobre wrażenie’’. Obecny kryzys przypomniał mniej przy-
jazne oblicze rosyjskiego przedsiębiorstwa. Nie brakuje jednak opinii, że to nie Gazprom 
jest narzędziem, a Rosja, którą koncern wykorzystuje do uprawiania własnej polityki. 
Takiego zdania jest sowietolog, prof. W. Marciniak, który twierdzi, że Gazprom posłu-
guje się macierzystym krajem w realizacji swoich interesów ekonomicznych i politycz-
nych, a Rosja jest dodatkiem ludnościowym i infrastrukturalnym. Federacja Rosyjska to 
instytucjonalna obudowa właściwego gracza politycznego, jakim jest Gazprom6 – doda-
je przedstawiciel Instytutu Studiów Politycznych. 

Wizerunek lustrzany 

Wizerunek lustrzany (własny) to sposób postrzegania firmy przez jej kierownictwo 
oraz pracowników niższych szczebli. Podobnie jak w przypadku większości przedsię-
biorstw, w Gazpromie ta forma wizerunku zdecydowanie różni się od wizerunku rze-
czywistego. Koncern chce być postrzegany jako niezależna od państwa firma, dbająca 

6 W. Marciniak, Gra o hegemonię, nie o pojednanie, „Bibuła – Pismo Niezależne”, www.bibula.
com/?p=22080, 25.05.2010.
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o dobro swoich akcjonariuszy. Jej głównym celem (jako spółki giełdowej) jest maksy-
malizacja zysków. Z tego też powodu – zdaniem przedstawicieli firmy – wybuchają 
wojny gazowe z niektórymi państwami. Jako firma rynkowa Gazprom musiał zakoń-
czyć długoletnie dotowanie eksportu gazu do Białorusi, Ukrainy czy Gruzji. Jak twier-
dzi kierownictwo firmy – decyzja ta nie miała nic wspólnego z polityką zagraniczną 
Rosji. Wiceprezes Gazpromu A. Miedwiediew dodaje, że koncern bardzo poważnie my-
śli o swojej reputacji, ponieważ ma dużo powodów do dumy, takich jak 20 lat niezawod-
nych dostaw w bardzo trudnych czasach7.

Według przedstawicieli koncernu, Gazprom często niesprawiedliwie traci na wize-
runku, ponieważ społeczność międzynarodowa wszystkie działania związane z rosyjski-
mi surowcami energetycznymi (dotyczy to nie tylko gazu) automatycznie wiąże z koncer-
nem. Tak było na przykład w 2006 roku podczas konfliktu naftowo-gazowego 
z Białorusią. Wówczas to niesłusznie ucierpiała reputacja przede wszystkim Gazpromu, 
a nie spółki Transnieft, która odcięła Białorusinom transport ropy naftowej w rewanżu 
za wprowadzenie przez nich opłat tranzytowych8. Europejscy dyplomaci nie postrzegali 
trwającego wówczas sporu jako zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego Unii 
Europejskiej9 – twierdzi Ray Kotcher, partner agencji Ketchum, świadczącej usługi pub-
lic relations dla Gazpromu. 

Wizerunek Gazpromu w oczach Rosjan 

Zupełnie inne zdanie na temat Gazpromu w porównaniu ze społecznością zagra-
niczną mają Rosjanie10. Bardzo pozytywną opinię o rosyjskim gigancie mają przede 
wszystkim młode osoby w wieku do 26 lat. Według badań przeprowadzonych dla RIA 
Novosti, co piąty z nich chciałby pracować dla Gazpromu, podczas gdy zaledwie 1 proc. 
życzyłby sobie być zatrudnionym przez takich światowych gigantów, jak Procter & 
Gamble czy Coca-Cola. Co więcej, respondenci woleliby pracować dla Gazpromu niż 
prowadzić własną firmę. Gazprom zdobył też zdecydowanie najwięcej głosów w katego-
rii „najpopularniejszy pracodawca w Rosji” – na gazową spółkę głosowało aż 46 proc. 
wszystkich ankietowanych. 

Zdaniem Wojciecha Konończuka, eksperta Ośrodka Studiów Wschodnich, Gazprom 
w Rosji nie musi się reklamować. W oczach Rosjan spółka świetnie płaci swoim pracow-
nikom i dba o zatrudnionych. Dlatego w kraju promocja gazowego monopolisty polega 

7 S. Zawadzki, Rosja uczy się PR na wojnie o dostawy gazu, Reuters, www.reuters.com/article/
idUSTRE5064RU20090107, 18.06.2010.

8  Ropa z atomu, www.peakoil.pl/s/ropa/3.
9  R. Kotcher, International Public Relations Association World Congress, Beijing 2008.

10  P.A. Babaeva, K.U. Muraviova, Gazprom’s Image in the Eyes of Consumers, Analytical re-
search, Katedra Public Relations, Uniwersytet Finansowo-Ekonomiczny w Sankt Petersburgu 2010.
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głównie na budowaniu pozytywnych skojarzeń na linii Gazprom – Federacja Rosyjska. 
Firma chce być postrzegana jako solidny fundament, na którym opiera się państwo11. 

Wizerunek pożądany 

Wizerunek pożądany jest obrazem docelowym, czyli sposobem, w jakim firma 
chciałaby być postrzegana w przyszłości. Jednym z celów kierownictwa firmy jest zbu-
dowanie pozytywnego wizerunku spółki, która będzie postrzegana jako działająca nie-
zależnie od polityki państwowej, a niebędąca instrumentem w rękach najwyższej wła-
dzy Federacji Rosyjskiej. W celu poprawy i ocieplenia pogarszającego się wizerunku 
firmy, w 2007 roku Gazprom wynajął konsorcjum agencji PR: Omnicom Group, Hill & 
Knowlton oraz Schoen & Berland Associates. Rok później koncern wydał 140 mln dol. 
na działania związane z public relations. W 2009 roku budżet przeznaczony na ten cel 
wynosił już 170 mln dol.12 Rolą zatrudnionych agencji jest docieranie do decydentów na 
Zachodzie i organizacja konferencji prasowych, w których udział biorą głównie paneli-
ści sprzyjający Gazpromowi. Ta wizerunkowa inwestycja ma zapewnić, że Gazprom 
zacznie być postrzegany jako pewny i solidny dostawca, który zachowuje należytą dba-
łość o środowisko naturalne. 

Strategicznym celem Gazpromu jest osiągniecie pozycji największego koncernu 
energetycznego świata, ponieważ zakończył się już etap przekształcania firmy z narodo-
wego czempiona w lidera na światowym rynku energetycznym.

Podsumowanie

W Rosji, potężnym terytorialnie kraju, chcącym uchodzić za światowe supermocar-
stwo, pojawiają się pierwsze globalne i rozpoznawalne na całym świecie korporacje mię-
dzynarodowe. Na liście dziennika „Financial Times” – „Global 500”, zestawiającej naj-
większe firmy według ich wartości rynkowej w 2009 roku, znalazło się, jak na razie, 
zaledwie 6 rosyjskich firm. Lepszym wynikiem mogą się pochwalić Szwecja, Holandia 
czy Szwajcaria – kraje nieporównywalnie mniejsze od Rosji zarówno terytorialnie, jak 
i ludnościowo, a przy tym niezaliczane do największych potęg gospodarczych. 

Taki stan rzeczy jest po części efektem nie do końca udanych reform ekonomicznych 
przeprowadzonych po rozpadzie ZSRR. Koncepcje przemian powstawały w ekspreso-
wym tempie, w napiętej atmosferze i skomplikowanej sytuacji politycznej. Wartość pro-
dukcji brutto całej rosyjskiej gospodarki w 1992 roku spadała o około 20 proc., a jedyną 

11 M. Bodziak, Perła w koronie Rosji, Marketing & More, http://wiadomosci.onet.pl/1533261,2678,2, 
kioskart.html, 2.12.2009.

12 Portal PRoto.pl, www.proto.pl/informacje/info/itemId=57560 2009, styczeń 2009.
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gałęzią, która nie odnotowała w tym okresie strat, był sektor paliwowo-energetyczny. 
Po upływie dwóch dekad ten segment rynku nadal odgrywa kluczową rolę w finansach 
Rosji. Sektor ropy naftowej i gazu ziemnego wytwarza 30 proc. rosyjskiego PKB, 1/3 
produkcji przemysłowej oraz połowę dochodów budżetu federalnego. Dodatkowo stano-
wi aż 70 proc. eksportu. 

Powyższa sytuacja na światowym i europejskim rynku gazu w istotny sposób wpły-
wa na wizerunek rosyjskiego gazowego giganta. Można bowiem przypuszczać, że gdy-
by Gazprom nie miał tak silnej pozycji, to znacznie bardziej dbałby o swój wizerunek. 
Do tej pory bierność Unii Europejskiej w kwestii dywersyfikacji źródeł energii i uzależ-
nieniu od rosyjskich surowców pozwalała koncernowi na bezkompromisowe działania. 
Gazprom jest silną kartą przetargową w rosyjskiej polityce wewnętrznej oraz skuteczną 
bronią na arenie międzynarodowej. Jednak działalność koncernu musi być mocniej 
wspierana przez kampanie informacyjne i marketingowe, działania lobbingowe, Lepr 
i inne narzędzia międzynarodowego public relations. Bez tego społeczeństwo europej-
skie w dalszym ciągu będzie nieufnie przyglądało się krokom Gazpromu, a we wszyst-
kich ewentualnych sporach stawać będzie w obronie drugiej strony konfliktu, na czym 
niewątpliwie ucierpi budowany na nowo wizerunek koncernu – a w efekcie końcowym 
także wizerunek Rosji jako godnego zaufania partnera i dostawcę.

Reasumując i odpowiadając na tytułowe pytanie, czy to, co jest dobre dla Gaz promu, 
jest także dobre dla Rosji, należy stwierdzić, iż w odniesieniu do wizerunku rzeczywi-
ście polityka Gazpromu ma ogromny wpływ na postrzeganie Rosji jako godnego zaufa-
nia partnera w stosunkach międzynarodowych. Wynika to zarówno z pozycji Gazpromu 
w branży gazowej na świecie, jak i z jego wpływu na gospodarkę współczesnej Rosji, 
bowiem wizerunek koncernu jest silnie skorelowany z wizerunkiem Rosji.
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Gazprom – the Russian global corporation 
and its impact on Russia’s image 

For many years Americans and international business circles alike were of an opinion that “What is good for 
General Motors is good for America”. For a long time, the mainstream liberal economic theory promoted a conviction 
that care for the interest of the individual and for a company ultimately leads to care for the interest of the country. 

The goal of this article is to answer the question about the position of GAZPROM, one of the biggest Russian 
international corporations, in the world’s economy and if, by analogy to the role of General Motors in the US economy, 
we can paraphrase the statement and venture an opinion that “What is good for GAZPROM is good for Russia”. The 
article presents how GAZPROM’s international operations affect the image of Russia as one of the super powers in the 
world’s economy. 

Translated by Ewa Dratwa
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Wprowadzenie

Prognozowanie parametrów makroekonomicznych służy potrzebom przewidywa-
nia przyszłych zdarzeń i odbywa się w powiązanych ze sobą etapach, w których założe-
nia i hipotezy są konkretyzowane oraz weryfikowane za pomocą odpowiednich narzę-
dzi o charakterze opisowym lub matematycznym. Rządom, a przede wszystkim bankom 
centralnym, do podejmowania decyzji służą modele o podstawach teoretycznych, które 
jednak łączą te podstawy z informacjami zawartymi w danych opisujących modelowaną 
rzeczywistość. Przyczyną takiego podejścia jest charakter prognoz sporządzanych 
w bankach centralnych, opóźnienia w procesie transmisji polityki pieniężnej oraz silne 
wzajemne związki między prognozowaniem i analizą scenariuszy w procesie przygoto-
wywania decyzji z zakresu polityki gospodarczej. Wynika to z faktu, że zdarzenia gos-
podarcze kształtowane są nie tylko przez czynniki popytowe1, ale również przez zmiany 

* Profesor dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda jest zatrudniony na Wydziale Zarządzania Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. E-mail: jdu@ia.agh.edu.pl.

** Doktor hab. Stanisław Szydło jest zatrudniony na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-
-Hutniczej w Krakowie. E-mail: sszydlo@zarz.agh.edu.pl.

1 „Funkcje popytu na pieniądz są nieznośnie niestabilne i przez większość okresów nie występuje 
kointegracja pomiędzy podażą pieniądza a dochodem”. Zob. A.S. Blinder, Bankowość centralna w te-
orii i praktyce, Warszawa 2001, s. 10.
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cen mające charakter zaburzeń podażowych2. Zjawiska makroekonomiczne mode lo-
wane są najczęściej za pomocą strukturalnych modeli wielorównaniowych, czyli ukła-
dów równań opisujących zależności występujące w gospodarce. Przykładami mogą być 
keynesowski model zagregowanego popytu3, modele Tinbergena, Theila, Kleina, model 
gos podarki polskiej ECMOD, model A. Welfego4 oraz, bliskie naszemu ujęciu, modele 
zaproponowane przez W. Milo5. Ich autorzy, opracowując je, mieli na celu osiągnięcie 
określonego rezultatu – możliwie najlepszego odzwierciedlenia rzeczywistości makro-
ekonomicznej za pomocą wielu formuł matematycznych. Tego typu modele mają dwoja-
kie znaczenie. Po pierwsze, ukazują siłę, kierunek i opóźnienia czasowe, z jakimi wystę-
pują powiązania pomiędzy elementami systemu ekonomicznego. Po drugie, umo żliwiają 
prognozowanie przyszłych wartości występujących w modelu zmiennych objaśnianych 
– wyjść modelu. Należy pamiętać o jeszcze jednej bardzo ważnej kwestii – gospodarka 
nigdy nie stoi w miejscu, a związki w niej występujące mają bardzo rzadko charakter 
stały w czasie. Nawet jeśli uda nam się oszacować bardzo dobry model dla danych 
z pewnego okresu, to i tak może okazać się, że w niedługim czasie jego parametry się 
zdezaktualizują. W modelu idealnym każdy z szacowanych parametrów musiałby móc 
zmieniać się automatycznie w czasie. Oprócz tego, wraz z upływem czasu, mogą zmie-
niać się także formy funkcyjne występujących zależności, a uwzględnienie tego zagad-
nienia wymagałoby złożonego systemu symulacyjnego, który umożliwiałby takie zmia-
ny strukturalne w miarę napływu nowych danych. Wynika stąd potrzeba stałej 
aktualizacji modeli, co dziś nie stanowi problemu technicznego. Problemem natomiast 
staje się ograniczona zasadność wykorzystania odległych danych historycznych do ana-
lizy bieżących tendencji, a w efekcie zbyt mała liczba danych empirycznych, stawiająca 
pod znakiem zapytania celowość konstrukcji modeli złożonych (wiarygodność modeli 
wielorównaniowych, opartych na estymacji stanu systemu, silnie zależy od liczby da-
nych empirycznych), a tym samym uniemożliwiająca wykorzystanie technik klasyfika-
cyjno-regresyjnych. 

W artykule pokazano możliwości prognozowania kluczowych wskaźników makro-
ekonomicznych z wyprzedzeniem rocznym, opierając się na pełnym zestawie technik 
oferowanych przez wielowymiarową regresję liniową. Skonstruowano modele dla szere-
gów czasowych oryginalnych, ich przyrostów kwartalnych oraz rocznych, a także reszt 
detrendingu. Modele wyznaczono dla wybranych zmiennych objaśniających, a także 
dobranych czynników głównych zortogonalizowanej przestrzeni wszystkich szeregów 

2 Zob. R. Kokoszczyński, Współczesna polityka pieniężna w Polsce, Warszawa 2004, s. 130–156.
3 Zob. np. M. Gruszczyński, S. Kluza, D. Winek, Ekonometria, Warszawa 2003.
4 A. Welfe, P. Karp, R. Kelm, Makroekonomiczny kwartalny model gospodarki Polski, Łódź 

2002. 
5 W. Milo, Stabilność rynków finansowych a wzrost gospodarczy, Łódź 2002.
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z odpowiednim (co najmniej rocznym) opóźnieniem. W naszym podejściu podstawą do 
konstrukcji modelu i oceny jego stacjonarności jest analiza korelacyjna z uwzględnie-
niem funkcji korelacji z opóźnieniami rocznymi. Zbadano stacjonarność funkcji korela-
cyjnych w ruchowym oknie obejmującym dane z dziewięciu lat (36 próbek). Jakość pro-
gnoz sprawdzono dla okresu walidacyjnego obejmującego dane z roku 2008. Uzyskano 
dobre prognozy dla PKB oraz nieco gorsze dla inwestycji i rynkowych stóp procento-
wych.

Narzędzia formalne analizy danych i predykcji wieloczynnikowej 

Podstawowym narzędziem formalnym badania współzależności statystycznych 
i prognozowania zjawisk gospodarczych jest analiza regresji. Rozważmy pewien proces, 
którego wyjście y określa następujący nieznany model matematyczny: 

 y = F(υ, ζ)  (1)

gdzie: 
F(...) – pewna funkcja,
υ – zbiór (wektor) znanych, jakkolwiek niekoniecznie bezpośrednio mierzalnych 

zmiennych egzogenicznych (wejściowych),
ζ  – wektor czynników losowych, reprezentujących nieznane oddziaływania ze-

wnętrzne. 

Model (1) określa w istocie zależność stochastyczną, to znaczy pewien warunkowy 
rozkład prawdopodobieństwa g(y|υ) wartości y przy ustalonych wartościach wejść υ. 

W wielu przypadkach funkcja F(...) może być wyrażona w następującej postaci li-
niowej (faktyczna zależność stochastyczna zwana funkcją regresji pierwszego rodzaju): 

 
K

k
k

*
kbby

1
0  (2)

gdzie:
φk (υ) –  k-ty formalny czynnik objaśniający zwany wejściem uogólnionym, będący 

znaną (przyjętą arbitralnie) funkcją faktycznych zmiennych wejściowych 
ϕk(υ); 

b*
k  –  współczynniki wpływu zmiennej φk na y; 
ψ –   niezależna zmienna losowa reprezentująca łączny efekt oddziaływania 

wszystkich czynników losowych ζ na wartość y przy ustalonych wartościach 
υ, której rozkład nie zależy od wartości wejść uogólnionych φ (tzw. zakłóce-
nie addytywne). 
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Jeśli model (2) opisuje wszystkie właściwości procesu (1), w tym powiązania przy-
czynowo-skutkowe, to spełnione są założenia Gaussa-Markowa, czyli: 

E {ψ} = 0; E {φk ψ} = 0 dla każdego k,

E {ψ2} = σ2
ψ = const < ∞,

 E {ψn ψn–m} = 0 dla każdego n i m > 0  

(3)

W praktyce liczba K czynników φk(υ) jest zwykle duża, a wiele z nich to wielkości 
trudno mierzalne. W związku z tym konstruuje się model arbitralny (funkcja regresji 
drugiego rodzaju) zawierający podzbiór czynników m = 1, ..., M, (M < K): 

 zaay
M

k
k

*
k

1
0  (4)

gdzie z widziany jest jako łączny efekt oddziaływania wszystkich czynników loso-
wych. 

Jeśli z spełnia założenia Gaussa-Markowa, to a0 i wektor współczynników AM = [a1, 
..., aM] wyznacza się metodą najmniejszych kwadratów (MNK). W tym celu rejestruje 
się odpowiednio liczny zbiór obserwacji procesu złożony z N wartości zmiennej objaś-
nianej (N > M) oraz odpowiadających im zmiennych objaśniających υ, a następnie obli-
cza się wartości wejść uogólnionych φk(υ). Niech Y oznacza wektor wierszowy N zareje-
strowanych wartości y, ΦM – macierz złożoną z M wierszy zawierających wartości 
wybranych wejść φk(υ) w kolejnych obserwacjach. Oznaczmy symbolem RYΦ wektor 
wierszowy współczynników korelacji wektora Y i macierzy wejść ΦΜ, RΦφ – macierz 
korelacji wejść ΦΜ, Φ1Μ – macierz ΦΜ poszerzoną o pierwszy wiersz złożony z jedynek 
(stała jako wejście modelu), SΦ macierz diagonalną odchyleń standardowych wierszy 
macierzy ΦΜ, ⎯φM – wektor ich wartości średnich. Wektor współczynników AM i stałą a0 
modelu obliczonych MNK wyrażają wzory: 

 AM = sY RYΦ [RΦΦ]–1SΦ–1,   MMAya0  (5)

Niech ΦMc

def
 ΦM MM oznacza scentrowaną macierz ΦM, a ΦMs – macierz ΦMc o wier-

szach standaryzowanych ich odchyleniem standardowym. Standaryzowane współczynni-
ki modelu AMs, wartości wyjść ŶM procesu w zbiorze obserwacji i reszty EM oblicza się ze 
wzorów:

  (6)
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Współczynniki standaryzowane AMs dostarczają informacji o istotności merytorycz-
nej poszczególnych wejść modelu, to jest o sile ich wpływu na zmienną y w badanej 
zależności (2). Kwestia, czy wpływ ten oznacza faktyczne związki przyczynowo-skutko-
we, powinna być rozstrzygana przede wszystkich poprzez analizę merytoryczną. 

Jako miarę jakości modelu regresyjnego można przyjąć współczynnik indetermina-
cji, to jest stosunek wariancji reszt modelu do wariancji zmiennej objaśnianej, który 
wyraża się wzorem:

  (7)

Jeśli czynnik losowy z w modelu (4) spełnia założenia Gaussa-Markowa (3), to błąd lo-
sowy współczynników AM i macierz ich kowariancji KA wyrażają wzory:  

  (8)

Po uwzględnieniu błędu wartości średniej wyjścia Nss zy /22 = , wariancję s2
ŷ(υp) błę-

du prognozy punktowej ŷ(υp) i błędu prognozy s2
e(υp) dla założonych wartości vp zmien-

nych objaśniających wyrażają wzory: 

 
 (9)

Należy mieć na uwadze, że przybliżenie zastosowane we wzorze (8) dla σz jest za-
sadne, jeśli błędy aproksymacji zależności (2) modelem (4) są pomijalne. W przeciwnym 
wypadku, estymata macierzy kowariancji KA, a więc także ocena wariancji błędów pro-
gnoz dla zadanych wartości wejść φΜ (9), są niemiarodajne, szczególnie przy małej licz-
bie stopni swobody (N – K – 1). Model optymalny ze względu na błąd średniokwadrato-
wy sE można wówczas uzyskać uogólnioną metodą najmniejszych kwadratów [aa]. Dla 
dużych N błąd prognozy punktowej można pominąć.   

Niech Φ R oznacza macierz złożoną z wierszy zawierających nieznane wartości wejść 
φ niewłączonych do modelu (4). Można wykazać, że wektor AM jest związany z podwek-
torami BM i BR współczynników modelu pełnego (2) dla zmiennych M i R zależnością: 



Współczesne Problemy Ekonomiczne
nr 3 (2011)

58

G
lo

b
a

li
z

a
c

ja

 AM = BM + BRCMR, (10)

gdzie CMR jest macierzą współczynników uzyskanych metodą najmniejszych kwadratów 
dla modeli zależności regresyjnych wektorów ΦR od ΦM. 

Jak widać, model niekompletny (4) odzwierciedla pełny wpływ przyjętych czynni-
ków objaśniających ΦM na zmienną objaśnianą Y, również pośredni – poprzez ich po-
wiązania liniowe z czynnikami pominiętymi ΦR. W szczególności, jeśli czynniki ΦM nie 
wpływają na zmienną Y, to odpowiadające im wartości BM są zerowe, a więc model (4) 
opisuje tylko pośrednio zależność (1). Oznacza to, że współczynniki AM są na ogół obcią-
żone. Istotność merytoryczna i statystyczna współczynników AMs modelu regresyjnego 
nie rozstrzyga zatem, czy zmienne φM reprezentują przyczyny bezpośrednie, czy też są 
tylko istotnie skorelowane z faktycznymi przyczynami bezpośrednimi. Analiza regresyj-
na szeregów zmiennych y i φ przesuniętych względem siebie, to jest identyfikacja mode-
lu (2) w połączeniu z badaniem istotności obliczonych współczynników AMs, może jednak 
zwrócić uwagę na możliwość występowania powiązań przyczynowo-skutkowych, być 
może wcześniej nieznanych lub ignorowanych, które następnie można weryfikować za 
pomocą przesłanek merytorycznych, a więc pozwala odkryć istnienie takich związków 
lub potwierdzić postawione hipotezy merytoryczne. 

Z punktu widzenia prognozowania obciążenie współczynników AM nie jest istotnym 
problemem. Ważne jest, aby model (4) był wystarczająco dobrą aproksymacją procesu 
(1) uzyskaną w pewnym arbitralnie dobranym oknie czasowym obejmującym N próbek 
wiele czasowych y i φ, której błędy pozostają dopuszczalnie małe w horyzoncie predyk-
cji, a co najmniej w chwili kończącej ten horyzont (to jest dla prognozowanej wartości 
zmiennej y). Model spełniający takie założenie określa się jako stabilny (stacjonarny) 
w horyzoncie predykcji6. 

Podstawowym założeniem prognostycznym jest stacjonarność zależności stocha-
stycznej (1), a więc stałość w czasie współczynników modelu (2). Założenie to jest na 
ogół dopuszczalne dla horyzontów prognozy na tyle krótkich, że błędy wynikające ze 
zmian zależności (1) można zredukować przez sukcesywną adaptację modelu (4), a tak-
że przez odpowiedni dobór obserwacji {Y, Φ} (w przypadku spójnych szeregów czaso-
wych – dobór ich długości N i ostatniej wartości, niekoniecznie najaktualniejszej), tak 
aby mogły być reprezentatywne dla sytuacji, jakiej oczekuje się w chwili spełnienia 
prognozy (dla przewidywanych wartości czynników υ). Ogólnie, dla założonego hory-
zontu prognozy, kwestie te rozstrzyga się za pomocą analizy eksperckiej. 

6 Szerzej zob. W. Milo, N. Łapińska-Sobczak, Stabilność rynków finansowych a wzrost gospodar-
czy, Łódź 2007.
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Często spotykanym przypadkiem niestacjonarności zależności (1) jest jej niestabil-
ność strukturalna wynikająca z kumulowania (integracji) oddziaływań losowych w sze-
regach y i φ (tzw. procesy integracyjne). W takim przypadku możliwe jest uzyskanie 
modelu (4) o małej wariancji resztowej, ale jego współczynniki AM będą losowe. Taki 
efekt, zwany regresją pozorną, można wyeliminować przez zastosowanie modeli regre-
syjnych zależności przyrostów zmiennej objaśnianej od przyrostów zmiennych objaś-
niających. Podejście to oznacza konstrukcję predykatora przyrostów zmiennej objaś-
nianej jako alternatywy wobec prognozowania wartości tej zmiennej. Prognozowanie 
przyrostów daje często lepsze wyniki niż prognozowanie wartości zmiennej y, dla stacjo-
narnych zależności (1), ale poddanych oddziaływaniu niestacjonarnych wejść υ, szczególnie 
gdy liczba obserwacji N jest mała. 

Niestacjonarność modelu (4) wynika typowo z nadmiernych uproszczeń modelu (2), 
to jest z pominięcia czynników istotnie wpływających na y, a słabo skorelowanych 
z czynnikami φM. Wynikające stąd błędy aproksymacji ujawniają się często niestacjo-
narnością lub istotną autokorelacją reszt EM. Błędy te można zmniejszyć przez rozsze-
rzanie zbioru zmiennym φM. Jeśli jednak zbiór ten zawiera czynniki słabo skorelowane 
z y i z czynnikami pominiętymi φR, to model (4) może być niestacjonarny ze względu na 
istotną losowość współczynników AM będącą efektem dopasowania modelu do loso-
wych wartości czynnika zakłócającego z. W efekcie prognoza punktowa może być 
obarczona dużym błędem losowym wynikającym z rozmycia informacji o faktycznych 
współzależnościach szeregów Y i ΦM. Jest to szczególnie szkodliwe dla prognoz opar-
tych na ekstrapolacji zmiennych objaśniających. Niestacjonarność tego typu sygnalizuje 
niska istotność statystyczna współczynników AM (mierzona np. statystyką t-Studenta). 
Jej efekt można oszacować, analizując wariancję modelu według wzoru (9) dla wartości 
φM wykraczających poza zakres zmienności szeregów ΦM.

Formalny dobór struktury modelu, czyli czynników ΦM, prowadzi się na podstawie 
wartości współczynników korelacji RΦφ. Na ogół do zbioru M włącza się wstępnie 
wszystkie czynniki, które dają indywidualnie odpowiednio niski współczynnik indeter-
minacji (7) i łącznie tworzą dobrze uwarunkowaną macierz ΦM, a następnie usuwa się 
czynniki nieistotne statystycznie. Istotność sprawdza się statystyką t-Studenta lub 
F-Snedecora. Procedurę tę utrudnia współzależność statystyczna współczynników, po-
wodująca zmiany wszystkich statystyk tam (w tym często ich znaczący spadek) po usu-
nięciu jednego czynnika. Rozwiązaniem, które pozwala przeprowadzić pełną analizę 
regresji wielowymiarowej z uniknięciem niekorzystnych efektów korelacji wzajemnej 
czynników objaśniających, jest transformacja Karhunena-Loevego (KL) [Sobczak], or-
togonalizująca wektory Φc scentrowanych zmiennych objaśniających. Transformację 
KL wyraża wzór: 
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 U = P · Φc   oraz   Φc = P–1 · U (11)

gdzie P jest kwadratową macierzą unormowanych wektorów własnych macierzy kowa-
riancji szeregów Φc, a wiersze macierzy U są ortogonalne, to znaczy dla wszystkich k ≠ j 
mamy RUkUj = 0, a więc UUT jest macierzą diagonalną. Regresja cząstkowa dla każdego 
z czynników Uk daje zatem nieobciążoną estymatę jego wpływu na Y (niezależną od 
wpływu innych czynników), a uzupełnianie modelu przez dodawanie kolejnych czynni-
ków nie zmienia estymat współczynników ak wyznaczonych wcześniej. Procedury KL 
szeregują zmienne Uk w kolejności malejącej wariancji, co ułatwia analizę ich wpływu 
na szereg Y (ang. Principal Component Analysis – PCA). Typowo, wariancje kolejnych 
wierszy Uk maleją bardzo szybko, co pozwala przyjąć, że kilka pierwszych z nich (tzw. 
komponenty główne, ang. Principal Components – PC) dostarcza miarodajnych infor-
macji o wartościach oczekiwanych szeregu Y. Wybrane komponenty główne UM agregu-
ją informację o oddziaływaniach wszystkich zmiennych objaśniających na zmienną Y, 
pozwalając znaleźć model o niewielkiej liczbie M wzajemnie niezależnych czynników 
objaśniających, ale reprezentujących wszystkie zmienne oryginalne. 

Niech AUM oznacza wektor współczynników modelu dla zmiennych UM; PM – ma-
cierz złożoną z wierszy macierzy P generujących wektory UM; AΦM – współczynniki 
odpowiadające wszystkim zmiennym Φ w komponentach M. Współczynniki AΦM wyra-
ża oczywisty wzór: 

 AΦM = BUMPM  (12)

W praktyce, aby uzyskać stacjonarny model (4), formalny dobór czynników musi być 
poprzedzony specyfikacją potencjalnie przydatnych zmiennych φ  (mierzalnych zmien-
nych objaśniających υ i ich transformacji pozwalających uzyskać model stabilny). Może 
to wymagać dogłębnej wiedzy merytorycznej oraz analizy właściwości statycznych 
i dynamicznych badanego procesu (1). Czynnikami objaśniającymi mogą być zarówno 
wcześniejsze wartości zmiennej y (reprezentujące wewnętrzne oddziaływania dyna-
miczne w procesie, tj. zjawisko autoregresji), znane (wcześniej wyznaczone) próbki 
czynnika losowego z (błędy modelu e), a także wartości wejść faktycznych υ i ich pro-
stych funkcji (np. jednomianowych, co prowadzi do często stosowanych modeli wielo-
mianowych). Daje to modele wieloczynnikowe typu ARMAX. Model (4) może także 
zawierać czynniki φ  będące jawną funkcją czasu rejestracji próbek y (funkcje trendu 
modelujące tendencje rozwojowe szeregu y). 

W przypadku procesów, w których zmienna y i mierzalne czynniki υ są niestacjo-
narnymi procesami losowymi, mało prawdopodobne jest uzyskanie dobrego modelu (4) 
ze zmiennymi φ obliczanymi tylko na podstawie bezpośrednio mierzalnych zmiennych 
υ (w szczególności tożsamymi z υ). Zależność przyczynowa (2) jest bowiem często zło-
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żeniem wpływu różnych składowych zmiennych mierzalnych. Na ogół dostępne dane 
można widzieć jako sumę: 

 yn = gy(tn) + ysn        φn = gυ(tn) + xn  (13)

gdzie:
funkcje gy(tn), gυ(tn) –  składowe deterministyczne. reprezentujące tendencje rozwo-

jowe zmiennych y i φ, 
ys i x –  składowe losowe, które z kolei są często procesami autoregresyjnymi (zależ-

nymi istotnie od swojej własnej historii). 

Powiązania długookresowych tendencji zmiennej y z trendami zmiennych υ mają 
bardzo często inny charakter niż współzależności ich składowych losowych (na ogół 
znacznie mniejszych). Problem ten można rozwiązać, konstruując model wielorówna-
niowy w przestrzeni stanu i predyktor Kalmana, co wymaga jednak trafnego doboru 
czynników przyczynowych i dużej liczby obserwacji N. 

Często dostatecznie dobre rezultaty (szczególnie, gdy N nie przekracza kilkadziesiąt 
obserwacji) dają podejścia uproszczone, w których można zastosować dwojaką procedu-
rę: 

a) wyznaczyć tendencję rozwojową zmiennych y i φ, a następnie skonstruować mo-
del typu (4) współzależności reszt tych modeli, ignorując ich autokorelację (anali-
za w różnych skalach czasu); 

b) skonstruować predykator przyrostów zmiennej objaśnianej w postaci formuły 
ARIMAX, wiążącej przyrosty o zadanym rozstępie oryginalnych zmiennych Y 
i Φ.

Niech xkn oznacza odchyłki wartości zmiennych objaśniających φkn od ich wartości 
gφ(tn); dk − przyjęte przez prognostę opóźnienie oddziaływania k-tej zmiennej na zmien-
ną y. Można wykazać, że jeśli modele tendencji rozwojowych wszystkich zmiennych 
objaśniających mają taką samą strukturę (na ogół przyjmuje się, że są wielomianowymi 
funkcjami czasu rzędu J, najczęściej liniowymi, tj. J = 1), to w podejściu (a) model (4) 
można zapisać w postaci: 

  (14)

Współczynniki zależności wieloczynnikowej [a1, ... aK] i trendu [b0, b1, ... bJ] można 
wyznaczyć równocześnie MNK, ale można też zastosować inną metodę wyznaczenia 
trendu (np. predykator Holta), a następnie określić MNK współczynniki [a1, ... aK] dla 
odchyłek. 
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Prognozę punktową wartości y z wyprzedzeniem p wyraża ogólnie wzór: 

 
K

k

I

i
idpnkinkinpnpn k

xaayy
1 0

*
,0ˆˆ  (15)

gdzie:
⎯ŷn+p – prognoza punktowa tendencji rozwojowej zmiennej y dla chwili n + p,

*
, idpnk k

x −−+  –  wartość odchyłki k-tej resztowej zmiennej objaśniającej od jej ten-
dencji rozwojowej idpnk k

x −−+,  obliczonej dla chwili n + p – dk – i (je-
śli p ≤ dk) lub jej wartości prognozowanej dla tej chwili (jeśli 
p > dk), 

 anki –  współczynniki wpływu zmiennych 
kdmkx −, na odchyłki zmiennej ym od 

wartości⎯ŷm obliczonych według modelu tendencji rozwojowej dla chwil m. 

W praktyce, w celu uniknięcia konieczności prognozowania zmiennych *
, kdpnkx −+ , 

do modelu włącza się czynniki objaśniające opóźnione o nie mniej niż p próbek. 
Współczynniki ank oblicza się na ogół w ruchomym oknie o stałej szerokości N pró-

bek, przy czym mogą być aktualizowane po zarejestrowaniu każdej kolejnej obserwacji, 
ale można również stosować wartości obliczone dla starszych danych, o ile zostaną 
uznane za bardziej reprezentatywne dla sytuacji przewidywanej (ekspercko) dla chwili 
n + p. Jeśli błędy modelu (14) spełniają warunki Gaussa-Markowa (3) i można założyć, 
że będą je spełniały do chwili n + p, to wektor współczynników A i wariancję błędu 
prognozy można obliczać metodą najmniejszych kwadratów (zob. wzory 5–8). 

Głównym problemem w omawianym podejściu jest dobór reprezentatywnego okna 
identyfikacji formuły trendu i ekspercka analiza zasadności jej ekstrapolacji ze względu 
na możliwe istotne zmiany czynników zewnętrznych kształtujących te tendencje w okre-
sie horyzontu predykcji. Warto zwrócić uwagę, że w niedługich oknach czasowych ten-
dencje rozwojowe są praktycznie nieodróżnialne od średniookresowych zmian losowych 
charakterystycznych dla procesów integracyjnych [D]. Może to prowadzić do dużych 
błędów ich predykcji. Ponadto reszty detrendingu mogą wykazywać istotną i zmienną 
autokorelację, na tyle silną (współczynniki autokorelacji bliskie 1), że identyfikacja współ-
czynników modeli autoregresyjnych ARMAX w wąskim oknie N może dawać bardzo 
niepewne (i niestacjonarne) wyniki ze względu na wspomniany wyżej efekt tak zwanej 
regresji pozornej. Dla takich procesów znacznie lepsze wyniki daje predykcja przyro-
stów oparta na modelach ARIMAX w postaci: 

 n
K

k

I

i
idnkyxkincyyNnn k

xayayy
1 0

1111,1   (16)
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gdzie:
∆cyn–1   –  scentrowany przyrost zmiennej y, 
Δxk    –  scentrowane przyrosty zmiennej φk, 

⎯∆yn–1, N–1  –  wartość średnia (N – 1) przyrostów ∆y w ciągu yn-i, dla i = 1, … N: 

 )1/()( 11,1 Nyyy NnnNn  (17)

Błąd prognozy wartości yn + 1 jest równy błędowi prognozy przyrostu Δyn + 1, ale sze-
regi przyrostów Δcy i Δx mają radykalnie odmienne właściwości niż szeregi oryginalne. 
Przede wszystkim są one praktycznie pozbawione autokorelacji (αΔyΔy1 ≅ 0, RΔxΔx1 ≅ 0), 
a współczynniki ich korelacji wzajemnej są praktycznie równe korelacji szeregów ory-
ginalnych. Warto zwrócić uwagę, że właściwości te zachodzą także w przypadku niesta-
cjonarnych szeregów y i x, a więc zbudowanie modelu przyrostowego (16) nie wymaga 
wcześniejszej ekstrakcji trendów z danych oryginalnych. Operacja różnicowania elimi-
nuje bowiem trend liniowy o przyroście b1 (ciąg przyrostów ma wówczas wartość nieze-
rową estymującą b1 według wzoru 17), a znacząco obniża trendy bardziej złożone 
(np. wielomianowe). Warto zaznaczyć, że estymata (17) jest bardziej wrażliwa na losowe 
odchyłki od trendu niż estymaty MNK, ale z drugiej strony szybciej dostosowuje się do 
bieżących, dużych zmian trendu. 

Podsumowując, można stwierdzić, że jeśli dostępne szeregi y i x (wzór 13) mają 
właściwości silnie dynamiczne (długie serie wartości o jednakowych znakach), to pre-
dykcja oparta na modelu przyrostowym jest w pełni uzasadniona. Dotyczy to szczegól-
nie szeregów o zmiennej tendencji rozwojowej, która może być efektem sumowania 
przypadkowych przyrostów (szeregi integracyjne). Dla pozostałych przypadków dobór 
typu modelu predykcyjnego (ARMAX lub ARIMAX) należy oprzeć na porównaniu 
właściwości modeli obu typów, to jest (14) i (16). Ponadto, w każdym z tych przypadków 
identyfikację można oprzeć na danych oryginalnych (macierz Φ) lub ortogonalizowa-
nych U przez transformację KL (wzory 11, 12).

Warto zwrócić uwagę, że dla potrzeb prognozowania z wyprzedzeniem p próbek 
predykator przyrostów można skonstruować w dwojaki sposób: 

a) jako predykator jednokrokowy o postaci (16), a następnie obliczać iteracyjnie pro-
gnozy kolejnych przyrostów Δyn + i, i = 1, ..., p, sumowane dla uzyskania prognozy 
ŷn+p; 

b) jako predykator p-krokowy oparty na regresji przyrostów p-krokowych Δp o po-
staci: 

 n
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gdzie  pNpn
p y −−Δ ,  – wartość średnia przyrostów p-krokowych. 
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Można wykazać, że przy dużej liczbie obserwacji (N >> 100) dla stacjonarnych za-
leżności scentrowanych przyrostów zmiennej y od scentrowanych przyrostów x, w obu 
przypadkach uzyskuje się praktycznie taki sam wynik, ale przy małej liczbie danych 
błędy estymacji modelu dla przyrostów o rozstępie p będą większe ze względu na mniej-
szą liczbę danych (N – p) wziętych do regresji. Jednak wartość średnia przyrostów 
p-krokowych we wzorze (18) jest mniej wrażliwa na losowe zmiany przyrostów niż jej 
odpowiednik w (16), ale z drugiej strony wolniej dostosowuje się do gwałtownych zmian 
tendencji rozwojowej. Jeśli szereg Y o długości N ma stały trend liniowy o jednokroko-
wym przyroście b1, na który nakładają się nieskorelowane odchyłki losowe ys, to wartość 
średnia przyrostów p-krokowych pNpn

p y −−Δ ,  jest estymatą wartości p·b1. Relacje war-
tości i odchylenia standardowego tej estymaty do ich wartości uzyskanych przy zastoso-
waniu modelu (16) wyrażają wzory:

 

1

0
,,

p

i
pNipnpNpn

p yy

ppN
N

pp
11

1  
 (19)

Każdy uzyskany model może być dodatkowo skorygowany prostym modelem auto-
regresyjnym (na ogół AR1) wyznaczonym dla szeregu reszt modelu podstawowego, we-
dług współczynnika autokorelacji Rp (o ile autokorelacja jest istotna statystycznie): 

 ên = en–pR11p (20)

Omówienie wyników badań predyktorów trzech wskaźników makroekonomicznych

W celu sprawdzenia możliwości prognozowania wskaźników makroekonomicznych 
z wykorzystaniem przedstawionych metod, na podstawie informacji publikowanych 
przez NBP i GUS, określono ciągi kwartalnych wartości nominalnych wskaźników ze 
sfery pieniężnej i realnej z lat 1995–2008. Wskaźniki te dobrano drogą analizy meryto-
rycznej, mając na uwadze potrzebę uchwycenia najważniejszych, makroekonomicznych 
zdarzeń gospodarczych. Uzyskano w ten sposób bazę danych obejmującą 55 szeregi 
czasowe zawierające po 56 próbek. Pełną listę badanych zmiennych zawarto w tabeli 1. 

Szeregi czasowe najważniejszych z tych wskaźników (wykorzystanych ostatecznie 
w opracowanych modelach) przedstawiono na rysunku 1. 
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Tabela 1.  Wskaźniki makroekonomiczne wykorzystane w badaniach 

1. PKB produkt krajowy brutto – nominalny [mln zł] 
2. M0 podaż pieniądza M0 [mln zł] 
3. M1 podaż pieniądza M1 [mln zł] 
4. M2 podaż pieniądza M2 [mln zł] 
5. M3 podaż pieniądza M3 [mln zł] 
6. CPI wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – narastająco grudzień 1994 = 1 
7. PPI wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu – narastająco grudzień 1994 = 1 
8. PPB wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej – narastająco grudzień 1994 = 1 
9. InflB inflacja  bieżąca (wskaźnik CPI y/y sprzed 2 miesięcy) 
10. IO średnia oczekiwana stopa inflacji w ciągu najbliższych 12 miesięcy NBP 
11. SK stopy procentowe banków komercyjnych – kredyty na cele gospodarcze
12. SL stopy procentowe  banków komercyjnych – lokaty terminowe 
13. SKL różnica: kredyty – lokaty 
14. PKL stopa oprocentowania kredytu lombardowego 
15. WB wynagrodzenie brutto [mln zł]
16. InwB nakłady brutto na środki trwałe [mln zł]
17. PSP produkcja sprzedana przemysłu [mln zł] 
18. SPB sprzedaż produkcji budowlano-montażowej [mln zł]
19. SB stopa bezrobocia 
20. PZ przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw [tys.] 
21. WRB wskaźnik rentowności obrotu brutto  
22. WRN wskaźnik rentowności obrotu netto
23. WFN wynik finansowy netto przedsiębiorstw [mln zł] 
24. WBP wynik budżetu państwa – narastająco [mln zł] 
25. SKZ saldo kredytów zagranicznych – narastająco [mln zł] 
26. OAR oficjalne aktywa rezerwowe NBP – statystyka bilansu płatniczego [mln dol.] 
27. OAZ oficjalne aktywa rezerwowe – obliczono na podstawie kursu dolara na koniec miesiąca 
28. KD kurs USD w PLN
29. KDE relacja USD/EUR 
30. KE kurs EUR 
31. W1 Wibor 1 m 
32. W3 Wibor 3 m 
33. W6 Wibor 6 m 
34. AKN aktywa krajowe netto – ogółem [mln zł] 
35. ZNB zadłużenie netto sektora budżetowego [mln zł] 
36. NON należności od sektora niefinansowego z tytułu kredytów [mld zł]  
37. AZ aktywa zagraniczne netto [mld zł]   
38. KPP kredyty i pożyczki udzielone przedsiębiorstwom [mln zł] 
39. KPG kredyty i pożyczki udzielone gospodarstwom domowym [mln zł] 
40. ZIN zobowiązania monetarne instytucji finansowych wobec sektora niefinansowego [mln zł]
41. ZIP zobowiązania monetarne instytucji finansowych wobec przedsiębiorstw [mln zł] 
42. ZIG zobowiązania monetarne instytucji finansowych wobec gospodarstw domowych [mln zł]
43. E eksport [mln zł] 
44. IC import – cif [mln zł] 
45. OHZ obroty handlu zagranicznego [mln zł] 
46. WCE wskaźnik cen transakcyjnych eksportu 
47. WCI wskaźnik cen transakcyjnych importu 
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48. IP import paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych [mln zł] 
49. IM import maszyn, urządzeń i sprzętu transportowego [mln zł]
50. PEE produkcja energii elektrycznej [GWh] 
51. IR import ropy naftowej [tys. ton]
52. PRN cena ropy naftowej w dol. za baryłkę 
53. OPW wartość obrotów na GPW 
54. KPW kapitalizacja na GPW 
55. WIG WIG 

Źródło:  opracowanie własne.

Rys. 1.  Szeregi czasowe wykorzystane w badaniach przeliczone do zakresu (0–1)

Źródło:  opracowanie własne.

Jak wynika z rysunku 1, analizowane dane obejmują już kryzysowy rok 2008. Na-
leży mieć na uwadze, że liczba dostępnych obserwacji (56) nie daje podstaw do wiary-
godnej estymacji modeli wielorównaniowych, a nawet modeli sygnałowych ARMA, 
niemniej można je wykorzystać do wielostronnych analiz statystycznych, w szczególno-
ści do konstrukcji predykatorów wieloczynnikowych metodami. 

Prezentowane dalej analizy numeryczne ukierunkowano na prognozowanie z wy-
przedzeniem jednorocznym trzech ważnych wskaźników makroekonomicznych (trakto-
wanych jako przykład możliwości proponowanych metod) – produktu krajowego brutto 
PKB, nakładów brutto na środki trwałe InwB oraz stóp procentowych banków komer-
cyjnych SK. 

Przeprowadzone analizy prowadzą do wniosku, że prognosta musi dokonać arbitral-
nego wyboru sposobu wstępnego przetwarzania danych, to jest: 

cd. tabeli 1
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a) skonstruować model dla danych oryginalnych, dla odchyłek od trendu (zwykle 
liniowego) lub dla przyrostów szeregu (model ARIX);

b) znaleźć najbardziej informatywne zmienne objaśniające (wykazujące najsilniej-
szą korelację ze zmienną objaśnianą, przesuniętą co najmniej o jedną próbkę do 
przodu) przekształcone na jeden ze sposobów wymienionych w (a) lub dokonać 
transformacji ortogonalizującej wszystkich czynników i poszukiwać modelu dla 
najbardziej informatywnych komponentów głównych. 

Oprócz powyższych kwestii prognosta musi rozstrzygnąć dobór szerokości okna 
analizy, tak aby uzyskać model możliwie aktualny oraz zadecydować o częstości jego 
adaptacji. Ponadto musi rozstrzygnąć, czy predykcje roczne mają być prowadzone przez 
czterokrotną predykcję przyrostów kwartalnych lub jednokrokową przyrostów rocz-
nych. 

Ze względu na ewidentną niestacjonarność analizowanych danych makroekono-
micznych poszukiwanie modelu dla zmiennych oryginalnych uznano za niecelowe. Do-
stępna liczba danych (N = 56) nie daje też podstaw do rozstrzygnięcia, które z dwóch 
pozostałych podejść wymienionych w punkcie (a) jest bardziej odpowiednie, jak rów-
nież jakie przyrosty winny być wykorzystane. 

Wstępna analiza wzajemnych korelacji przyrostów wskaźników z opóźnieniem 
kwartalnym wykazała istotne statystycznie i wystarczająco stacjonarne (słabo zależne 
od położenia okna estymacji na osi czasu) powiązania korelacyjne z opóźnieniem 
4 kwartałów. Daje to podstawę do przeprowadzenia transformacji KL wszystkich czyn-
ników i dobrania zestawu czynników ortogonalnych najsilniej skorelowanych ze zmien-
nymi objaśniającymi. Podobnie silne korelacje zaobserwowane między resztami detren-
dingu szeregów. W związku z tym badaniom poddano modele w sześciu wariantach, to 
jest trzy dla zmiennych oryginalnych i trzy dla zmiennych zortogonalizowanych (PCA): 
odchyłkowy; przyrostowy oparty na przyrostach kwartalnych (1d) i predykcji czterokro-
kowej; odchyłkowy oparty na przyrostach rocznych (4d) i predykcji jednokrokowej. 

Dobierając zmienne do modeli opisujących kształtowanie się PKB, stopy bezrobocia 
i inwestycji brutto, szukano takich opóźnień potencjalnych zmiennych objaśniających, 
które charakteryzowały się możliwie najwyższym współczynnikiem korelacji ze zmien-
nymi objaśnianymi. Założono, że minimalne opóźnienie jest takie, jak horyzont predyk-
cji (4 próbki). Tak wyselekcjonowane dane posłużyły za punkt wyjściowy do dalszej 
analizy. Spośród potencjalnych zmiennych objaśniających eliminowano kolejno te, któ-
rych współczynniki w formule regresji nie były istotne w sensie statystyki t-Studenta na 
poziomie istotności 5 proc. 

Wyniki identyfikacji powyższych predykatorów pokazano na rysunkach 2–4 (dla 
PKB), 5–7 (dla SK) i 8–10 (dla InwB). Wszystkie modele wyznaczono na podstawie 32 
próbek, ostatniej z grudnia 2007 roku dla zmiennych objaśnianych i z grudnia 2006 roku 
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dla objaśniających. Dane z 2008 roku wykorzystano do sprawdzenia jakości prognoz, 
bez adaptacji modelu. Na rysunkach 2, 5 i 8 porównano błędy predykcji dla predykato-
rów o różnej konstrukcji. Pokazują one, że w każdym przypadku najlepsze właściwości 
mają predykatory wykorzystujące przyrosty roczne zmiennych oryginalnych, ale równie 
dobre prognozy uzyskuje się dla zmiennych zortogonalizowanych (są one jednak mniej 
korzystne w okresie walidacji).  

Rys. 2.  Błędy modeli regresyjnych dla PKB: rysunki lewe – zależność od oryginalnych szeregów (Xd); 
rysunki prawe – zależność od zmiennych ortogonalizowanych (PC). Pionowa linia oznacza 
początek prognozy rocznej

Źródło:  opracowanie własne.

Jak widać na rysunku 2, korekty modelu przez jego uzupełnienie formułą autokore-
lacyjną (20) są nieznaczne. Wynika to z niskich wartości współczynników autokorelacji 
RE4 (podane w podpisach rysunków) wobec ich poziomu istotności statystycznej wyno-
szącego 0.33. 

Na rysunkach 3, 4, 6, 7, 9, 10 zilustrowano właściwości najlepszych modeli (spo-
śród 6 badanych). Na rysunkach lewych pokazano rozlokowanie danych empirycznych 
wobec wartości obliczonych w dwusigmowym przedziale ufności, a na prawych – dane 
i wartości obliczone według modelu na osi czasu. W opisie rysunków zamieszczono 
wyznaczone formuły modelu.  
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Rys. 3.  Najlepszy model dla PKB z wykorzystaniem zmiennych oryginalnych (Xd). Pionowa linia oznacza 
początek prognozy rocznej. Rysunki lewe: dane empiryczne przyrostów (oś pionowa); w polu 
korelacji – ciemne gwiazdki; w okresie prognozowania – ‘+’ odniesione do wartości obliczonych 
według modelu regresyjnego (oś pozioma) oraz dwusigmowe zakresy przedziału ufności dla 
błędów modeli (szare linie, poziom istotności ok. 5%). Rysunki prawe: wartości empiryczne 
przyrostów oraz wartości obliczone według modelu regresyjnego (kropki połączone linią ciągłą). 
Wartości σE/σYd (stosunek dyspersji błędu modelu do dyspersji danych) podane na rysunkach 
lewych dotyczą pola korelacji. Wartości σEval/σYd na rysunkach prawych dotyczą okresu prognozo-
wania

Formuła:  PKBn= PKBn-4 + (M1n-4 – M1n-8)*118133 – (SBn-4 – SBn-8)*39269.4 – (ZIPn-4 – ZIPn-8)*80518 +
 – (SBn-8 – SBn-12)*48352 + (ZIGn-16 – ZIGn-20)*128210 + (KPPn-16 – KPPn-20)*89441 – (M2n-16 – M2n-20)*247772

Źródło:  opracowanie własne.

Rys. 4.  Najlepszy model dla PKB z wykorzystaniem komponentów głównych (PC), to jest zagregowanych, 
ortogonalnych zmiennych objaśniających. Pionowa linia oznacza początek prognozy rocznej* 

* Objaśnienia jak przy rys. 3. 
Formuła:  PKBn= PKBn-4 – PC3∆4 n-4*117717 + PC4∆4 n-8*15325 – PC6∆4 n-8*11559 – PC2∆4 n-12*9506 + PC1∆4 n-12*4552 +
 – PC3∆4 n-16*11165.

Źródło:  opracowanie własne.
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Rys. 5.  Błędy modeli regresyjnych dla stóp procentowych banków komercyjnych (SK): rysunki lewe – 
zależność od oryginalnych szeregów (Xd); rysunki prawe – zależność od zmiennych ortogonalizo-
wanych (PC). Pionowa linia oznacza początek prognozy rocznej

Źródło:  opracowanie własne.

Rys. 6.  Właściwości najlepszego modelu dla stóp procentowych banków komercyjnych (SK) z wykorzy-
staniem zmiennych oryginalnych (Xd). Znaczenie linii jak dla PKB

Formuła: SKn = SKn-4 – (SBn-8 – SBn-12)*16.15 – (W1n-8 – W1n-12)*11.26.

Źródło:  opracowanie własne.
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Rys. 7.  Właściwości najlepszego modelu dla stóp procentowych banków komercyjnych (SK), 
wykorzystującego komponenty główne wszystkich zmiennych objaśniających. 
Znaczenie linii jak dla PKB 

Formuła modelu: SKn= SKn-4 – PC6n-8*7.848 + PC1n-8*2.066 + PC6n-12*6.259 + PC12n-16*12.612. 
PC1, PC6, PC12, – ortogonalne zagregowane zmienne objaśniające: komponenty 1, 6 i 12.

Źródło:  opracowanie własne. 

Rys. 8.  Błędy modeli regresyjnych dla inwestycji (InwB): rysunki lewe – zależność od oryginalnych 
szeregów (Xd); rysunki prawe – zależność od oryginalnych szeregów (PC). 
Pionowa linia oznacza początek prognozy rocznej

Źródło:  opracowanie własne.
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Rys. 9.  Właściwości najlepszego modelu dla inwestycji (InwB) z wykorzystaniem 
zmiennych oryginalnych (Xd). Pionowa linia oznacza początek prognozy rocznej

Formuła modelu: InBn = InBn-4+(M1n-4 – M1n-8)*83175.8 – (ZINn-16 – ZINn-20)*47421.5.

Źródło:  opracowanie własne.

Rys. 10.  Właściwości najlepszego modelu dla inwestycji (InwB), wykorzystującego komponenty główne 
wszystkich zmiennych objaśniających. Pionowa linia oznacza początek prognozy rocznej

Formuła modelu: InBn = InBn-4 – PC1n-12*2250 – PC3n-4*9668.5 + PC4n-8*4426. 
PC1, PC3, PC4 – ortogonalne zagregowane zmienne objaśniające: komponenty 1, 3 i 4. 

Źródło:  opracowanie własne.
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Podsumowanie 

Przedstawione wyniki pokazują, że modele wieloczynnikowe skonstruowane przez 
całkowicie algorytmiczny (metodą odrzucania) dobór zmiennych objaśniających ze 
zbioru wskaźników wyselekcjonowanych i odpowiednio przetworzonych na podstawie 
kryteriów merytorycznych mogą być przydatne do prognozowania wskaźników makro-
ekonomicznych. 

Dla wszystkich prognozowanych szeregów uzyskano dobre prognozy z wyprzedze-
niem rocznym. Dotyczy to w szczególności PKB, dla którego błędy prognoz nie prze-
kraczają 4,5 proc., przy czym błąd maksymalny odnosi się do prognozy na koniec roku 
2008, a więc wyjątkowo trudnej (prognozy na wcześniejsze kwartały tego roku były 
znacznie lepsze). 

Najlepsze właściwości mają modele oparte na rocznych przyrostach zmiennych ob-
jaśniających i jednokrokowych prognozach rocznych. Niemniej podobną jakość daje 
predykcja oparta na ekstrapolacji trendu liniowego i korekcie wykorzystującej wielo-
czynnikowy predykator skonstruowany dla samych odchyłek. Znamienne jest, że te dwa 
predykatory dają często błędy o przeciwnych znakach, co sugeruje możliwość progno-
zowania na podstawie modeli kombinowanych (uśrednianie prognoz). Ortogonalizacja 
szeregów objaśniających nie wniosła istotnej poprawy jakości modelu względem formuł 
uwzględniających odpowiednio dobrane oryginalne czynniki objaśniające. 
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Application of regression models to forecasting of macroeconomic indicators 

Formal foundations of application of regression analysis to forecasting macroeconomic indices were presented. 
Emphasis was put on sources of modeling error, especially the correct choice of exogenous variables, effects of small 
samples number of non-stationary time series and of their dynamics. Two methods for input selection were proposed: 
Karhunen-Loeve transformation and statistical significance tests, as well as three approaches to eliminating the series 
non-stationarity, i.e. detrending by linear trends, single-sample series increments and increments in the forecast hori-
zon. The effectiveness of the proposed method was shown based on a forecast of three indices: GDP, investments and 
interest rates for the polish economy based on nominal quarterly data from GUS and NBP from 1995 to 2008. An effort 
was made to construct multi-factor predictors by employing tens of exogenous indices characterizing the financial and 
real spheres of polish economy. Acceptable forecasting results for 2008 are shown. They May be found satisfactory, 
also when confronted with alternative research by other authors. 

Translated by Jan Tadeusz Duda and Stanisław Szydło
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Podłoże teoretyczne i metodologiczne

Teoria internacjonalizacji (także internalizacji w kontekście bezpośrednich inwesty-
cji zagranicznych) próbuje wyjaśnić, dlaczego przedsiębiorstwa poszukują różnych spo-
sobów umiędzynarodowienia swojej działalności. Od lat osiemdziesiątych XX wieku 
rozwijają się w literaturze światowej modele, traktujące proces internacjonalizacji nie-
jednorodnie, poczynając od przeniesienia (N.F. Percy i P.W. Turnball) i rozszerzania 
działalności przedsiębiorstwa za granicą (L.S. Welch i R. Luostarinen), poprzez inwesto-
wanie na zagranicznych rynkach (J.H. Dunning), do sekwencyjnego i etapowego anga-
żowania się przedsiębiorstwa na zagranicznych rynkach (model uppsalski) oraz modeli 
sieciowych (Ch.M. Korth i O.E. Williamson). Spory dorobek w zakresie dociekań nad 
procesem internacjonalizacji notuje się w literaturze polskiej. Ekonomiści zajmowali się 
zarówno samą definicją i porządkowaniem dorobku światowego1, jak i konkretnymi 
przejawami w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce na tle gospo-

* Profesor nadzw. dr hab. Teresa Kamińska jest zatrudniona na Wydziale Ekonomii (Katedra Mi-
kroekonomii) Uniwersytetu Gdańskiego. E-mail: tereskam@panda.bg.univ.gda.pl.

1 J. Rymarczyk, Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, Warszawa 2004; K. Przybyl-
ska, Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa w teorii ekonomicznej, Zeszyty Naukowe Wyższej 
Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2005, nr 3; M. Gorynia, B. Jankowska, Teorie internacjonalizacji, 
„Gospodarka Planowa” 2007, nr 10.
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darki europejskiej i światowej2, a także internacjonalizacją jako elementem strategii roz-
woju przedsiębiorstwa za granicą3.

Jeśli przyjąć, że internacjonalizacja to proces umiędzynarodowienia przedsiębior-
stwa krajowego, oparty na ewolucji, której tempo zależy od intensywności, zasięgu 
i form ekspansji zagranicznej, wyznaczonej przez strategię rozwoju firmy, to istnieją 
w literaturze cztery nurty próbujące wyjaśnić istotę tego procesu, to jest:

− teoria handlu zagranicznego (np. model międzynarodowego cyklu życia produktu 
R. Vernona wraz z modyfikacjami4), 

− teoria bezpośrednich inwestycji zagranicznych (np. eklektyczny model między-
narodowej produkcji J.H. Dunninga5),

− teoria międzynarodowej sieci korporacji (m.in. model międzynarodowej sieci po-
wiązań S. Hollesona6),

− teoria etapowego rozwoju międzynarodowego przedsiębiorstwa (najbardziej zna-
ny model uppsalski, którego autorami są J. Johanson i J.E. Vahle7).

Wszystkie nurty dociekań istoty internacjonalizacji zasługują na pogłębioną uwagę 
i ciągłą weryfikację prezentowanych hipotez ze względu na niezwykłą dynamikę rozwo-
ju tego procesu, choćby w przypadku przedsiębiorstw gospodarek mniej rozwiniętych, 
ale korzystających na przykład ze sprzyjających warunków integracji regionalnych. 
Ze względu na szczególną rolę, jaką pełnią bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) 
w prezentowanych teoriach (choćby jawna lub ukryta, bierna lub czynna, bezpośrednia 
lub pośrednia), to podejście, a właściwie weryfikacja hipotezy Dunninga, że przedsię-
biorstwo podejmuje decyzje o BIZ tylko wtedy, gdy jego działalność za granicą będzie 
bardziej zyskowna niż we własnym kraju, będzie przedmiotem niniejszego artykułu.

Relacja wartości odpływu polskich inwestycji bezpośrednich za granicę do wartości 
napływu BIZ do Polski rosła systematycznie, a nawet gwałtownie w latach 2003–2006, 
wynosząc odpowiednio: 6,1 proc., 7,1 proc., 13,1 proc., 45,3 proc., co oznacza niezwykle 
wysokie tempo umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw wskutek zarówno wstą-
pienia do Unii Europejskiej, jak i relatywnie wysokiego tempa wzrostu gospodarki pol-

2 N. Daszkiewicz, Małe i średnie przedsiębiorstwa we współczesnej gospodarce, Gdańsk 2004.
3 K. Fonfara, M. Gorynia, E. Najlepszy, J. Schroeder, Strategie przedsiębiorstw w biznesie mię-

dzynarodowym, Poznań 2000. 
4 R. Vernon, International Investment and International Trade in the Product Cycle, „The Quar-

terly Journal of Economics” 1966, No. 2; R. Vernon, The Product Cycle Hypothesis in a New Environ-
ment, „Oxford Bulletin of Economics and Statistics” 1979, No. 2. 

5 J.H. Dunning, The Eclectic Paradigm of International Production: a Restatement and Some 
Possible Extension, „Journal of International Business Studies” 1988, No. 1.

6 S. Holleson, Global Marketing, Harlow 2000.
7 J. Johnson, J.E. Vahle, The Internalization Process of the Firm: a Model Knowledge Develop-

ment and Increasing Foreign Market Commitments, „Journal of International Business Studies” 
1977, No. 8 (1).



Teresa Kamińska
Internacjonalizacja zachowań przedsiębiorstwa w świetle uzyskiwanych dochodów

79

L
ib

e
r

a
li

z
a

c
ja

skiej w owym czasie. Pierwsze symptomy dekoniunktury od 2007 roku obniżyły wpraw-
dzie relację odpływu inwestycji bezpośrednich do ich napływu odpowiednio do 19,9 
proc., 20,0 proc. w 2008 roku, lecz ta zmiana do jednej piątej jest i tak ponad trzykrotnie 
wyższa od relacji w dwóch początkowych latach. Tak wysokie tempo przeobrażeń struk-
tury bezpośrednich inwestycji zagranicznych, pomimo niesprzyjającej fazy cyklu ko-
niunkturalnego, dowodzi nasilającego się procesu umiędzynarodowienia także przed-
siębiorstw polskich. 

Rys. 1.  Napływ BIZ do Polski i odpływ polskich inwestycji bezpośrednich za granicę w latach 2003–2008
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie raportów i aneksów statystycznych NBP.

Zakładając – zgodnie ze stwierdzeniem Dunninga – że jednym z podstawowych 
bodźców działania jest dochodowość płynąca z tej aktywności, celem artykułu jest zba-
danie, czy wstąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało wzrost umiędzynarodo-
wienia przedsiębiorstw mierzony zmianami ilościowymi (dochodowość) i jakościowymi 
(struktura dochodów) z bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Zatem sprawdzeniu 
podlega hipoteza, że procesom integracyjnym towarzyszy efekt kreacji bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych, spowodowany zmianami w ich dochodowości zarówno w od-
niesieniu do strumieni odpływu, jak i napływu. Analiza empiryczna dotyczy dochodów 
uzyskiwanych przez zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu zaangażowane-
go w Polsce kapitału i dochodów rezydentów polskich inwestycji bezpośrednich za gra-
nicą w okresie po akcesji, czyli w latach 2004–2008. Ze względu na dość istotne rozbież-
ności w danych zawartych w różnych źródłach statystycznych odnośnie do pomiaru 
rozmaitych aspektów bezpośrednich inwestycji zagranicznych w opracowaniu wyko-
rzystano jedynie materiały zgromadzone przez Narodowy Bank Polski, a w celu unik-
nięcia nieścisłości związanych z kursem złotego wielkości zmiennych podawane są 
w euro. 
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Dochody z polskich inwestycji bezpośrednich za granicą

Dochody od polskich inwestycji bezpośrednich za granicą składają się z przypada-
jących na polskiego inwestora bezpośredniego i deklarowanych w danym roku sprawo-
zdawczym dywidend należnych z zysku z roku poprzedniego (w spółkach akcyjnych), 
udziałów w zyskach (w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością), przekazywanych 
do jednostek macierzystych zysków oddziałów (mających siedzibę za granicą), odsetek 
od kredytów, udzielonych przez polskich inwestorów bezpośrednich (zapłaconych, ska-
pitalizowanych i zaległych), oraz reinwestowanych zysków. Można zaobserwować rela-
cję między strumieniem odpływu polskich inwestycji w poszczególnych latach i uzyski-
wanych z nich dochodów, chociaż brak jest jakichkolwiek cech trendu czy tendencji 
w kształtowaniu się obu strumieni. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej „zaowoco-
wało” intensywnym odpływem polskich inwestycji za granicę (prawie czterokrotny 
wzrost w roku 2005 w stosunku do roku poprzedniego – rys. 1), co wyraźnie oznacza 
efekt kreacji aktywności gospodarczej wskutek nowych możliwości zaistnienia na ryn-
ku unijnym, nawet jeśli narastające trudności finansowe związane z ostatnim kryzysem 
gospodarczym nie tylko zahamowały tempo wzrostu, ale ustaliły strumień odpływu 
w 2008 roku na poziomie około 73 proc. wartości odpływu z 2005 roku. 

Zmianom ilościowym w tym zakresie towarzyszą proporcjonalne zmiany dochodów 
polskich bezpośrednich inwestycji za granicą (tabela 1), to jest raptowny wzrost docho-
dów w ciągu dwóch pierwszych lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, ponad ośmio-
ipółkrotny przyrost w 2006 roku w porównaniu z 2004 rokiem). Wraz z pogarszającą się 
sytuacją gospodarczą szybciej rosną straty bilansowe od reinwestowanych zysków (od 
46 proc. w 2004 roku w porównaniu z rokiem poprzednim, poprzez 28 proc., 75 proc. 
i 187 proc. w 2007 roku w porównaniu z 2006 rokiem), powodując ujemną wartość do-
chodów od kapitału, a w 2008 roku nawet przewyższenie dochodów od wierzytelności 
i tym samym straty dochodów na poziomie prawie 50 mln euro.

Konkludując, pomimo niepomyślnej koniunktury gospodarczej nastąpiły nieodwra-
calne zmiany w stopniu umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw, które korzysta-
ją z szansy, jaką przynosi internacjonalizacja, chociaż towarzyszy temu znacznie więk-
sze ryzyko pogorszenia dochodów (np. rosnące lawinowo straty bilansowe), zwłaszcza 
w okresie recesji. O stopniu powiązania i jednocześnie zależności świadczy udział 
przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania z siedzibą w krajach Unii Europejskiej. 
W najlepszym roku pod względem dochodów z tej działalności najwyższe dochody osią-
gały przedsiębiorstwa mające siedziby w Niderlandach (205 mln euro), Luksemburgu 
(143 mln euro), Szwajcarii (121 mln euro), Republice Czeskiej (66 mln euro) i na Wę-
grzech (27 mln euro), czyli występuje wysoka koncentracja niektórych krajów Unii w in-
ternacjonalizacji przedsiębiorstw polskich (prawie 83 proc. całości uzyskiwanych do-
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chodów pochodzi z czterech krajów Unii Europejskiej, w tym dwóch nowych członków 
i jednocześnie blisko położonych). 

Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich

Podobne zjawisko można zaobserwować w odniesieniu do BIZ w Polsce, jeśli cho-
dzi o brak jednokierunkowych trendów w badanym okresie. Bezpośrednio po akcesji 
Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku nastąpił ponad dwukrotny wzrost napływu 
tego typu inwestycji, jednak w następnym roku dynamika była ujemna, w dwóch póź-
niejszych latach znowu inwestycje bezpośrednie napływają szerokim strumieniem, 
osiągając maksymalny poziom w 2007 roku i ponownie spadek w 2008 roku. Dynamika 
dochodów zagranicznych inwestorów bezpośrednich nie odzwierciedla zmian wartoś-
ciowych strumienia napływu (tabela 2), gdyż wzrosły one znacząco w 2004 roku, w na-
stępnych dwóch latach utrzymywały się na zbliżonym poziomie, po czym wzrosły w la-
tach 2006–2007 i znowu spadły w 2008 roku. Stabilny, nieprzerwany wzrost 
zanotowano w odniesieniu do dochodów z dywidend (ponadpięcioipółkrotny wzrost 
w ciągu zaledwie sześciu lat) oraz od wierzytelności, czyli z odsetek od kredytów pod-
miotów powiązanych kapitałowo (prawie trzykrotny wzrost w badanym czasie). 

Tabela 1.  Dochody rezydentów z polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w latach 2001–2008 
[mln EUR]

Rok

Dochody

od kapitału od wierzytelności
razem
(6 + 7)dywidendy

reinwestowane zyski
razem
(2 + 5)

odsetki od kredytów 
inwestorów bezpośrednichreinwestycje 

zysków
straty 

bilansowe
netto

(3 – 4)
1 2 3 4 5 6 7 8

2003 14 59 69 –10 4 1 5

2004 29 113 95 18 47 15 62

2005 34 167 122 45 79 21 100

2006 49 676 212 464 513 20 533

2007 105 485 610 –125 –20 50 30

2008 394,5 –518,9 –124,4 75,6 –48,8

Źródło:  Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2008 r., Aneks statystyczny, NBP, Warszawa 2009.
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Tabela 2.  Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z zaangażowanego w Polsce kapitału 
w latach 2003–2008 [mln EUR]

Rok
Dochody od kapitału Dochody 

od wierzytelności 
(odsetki)

Ogółem
dywidendy reinwestycje

kapitału razem

2003 1 435 –74 1 361 483 1 844

2004 2 168 4 984 7 152 531 7 683

2005 4 169 2 715 6 884 589 7 473

2006 5 152 4 510 9 662 792 10 454

2007 5 848 6 614 12 462 1 048 13 510

2008 7 977,3 –436,3 7 541 1 395,1 8 936,1

Źródło: opracowanie na podstawie Aneksu statystycznego sporządzonego przez Departament Statystyki NBP z 2009 roku.

W najlepszym, 2007 roku największe dochody od kapitału zaangażowanego w kra-
jowych przedsiębiorstwach bezpośredniego inwestowania należne były nierezydentom 
pochodzącym z Niderlandów (3 055 mln euro), Niemiec (2 427 mln euro), Francji (1 298 
mln euro), USA (1 118 mln euro), Włoch (711 mln euro), Austrii (531 mln euro), Luksem-
burga (516 mln euro). W rezultacie przemian w umiędzynarodowieniu przedsiębiorstw 
w Polsce 83 proc. dochodów w 2007 roku przypadało na nierezydentów pochodzących 
z UE-25.

W latach 2003–2007 przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania osiągały do-
datnie wyniki finansowe (rys. 2), charakteryzujące się tendencją rosnącą, oprócz wyni-
ku za 2005 rok, w którym odnotowano niewielki spadek w stosunku do roku poprzed-
niego. Dobre wyniki finansowe przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania były 
głównym czynnikiem omawianych dochodów. W fazie ożywienia cyklu koniunktural-
nego, czyli w latach 2003–2007, wynik finansowy powiększył się ponad dziewięciokrot-

Rys. 2.  Wynik finansowy spółek przypadający na zagranicznych inwestorów bezpośrednich 
w latach 2003–2007
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Źródło:  opracowano na podstawie raportów i aneksów statystycznych NBP, www.nbp.pl/publikacje.
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nie, a średnie tempo przyrostu wynosiło 123 proc. rocznie. Najwyższe dochody w 2007 
roku należne zagranicznym inwestorom bezpośrednim wystąpiły w spółkach zajmują-
cych się przetwórstwem przemysłowym (5 448 mln euro), pośrednictwem finansowym 
(2 476 mln euro), handlem i naprawami (2 272 mln euro), obsługą nieruchomości, infor-
matyką, wynajmem maszyn i pozostałymi usługami związanymi z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej (1 902 mln euro).

Od roku 2004 zanotowano zmianę relacji między stratami bilansowymi i zyskiem 
netto, która obniżała się systematycznie i zdecydowanie z 69,3 proc. w 2003 roku do 
15,8 proc. w 2004 roku, 22,2 proc. w 2005 roku, 15,6 proc. w 2006 roku i 13,7 proc. 
w 2007 roku, wskazując na spadek ryzyka inwestycyjnego w Polsce w badanym okre-
sie. 

Satysfakcjonujące dochody od kapitału przekładały się na podział wyniku finanso-
wego zarówno w postaci rosnącej dywidendy, jak i reinwestowanych zysków (rys. 3). 
Te ostatnie, pozostawione w kraju, służyły dalszej skutecznej ekspansji. Dopiero rok 
spowolnienia wzrostu gospodarczego przyczynił się do odwrócenia trendu w rezultacie 
dramatycznego obniżenia reinwestowanych zysków. Ich ujemna wartość świadczy o wy-
wozie do przedsiębiorstwa macierzystego z siedzibą za granicą.

Rys. 3.  Podział wyniku finansowego spółek przez zagranicznych inwestorów bezpośrednich 
w latach 2003–2008
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Źródło:  opracowano na podstawie raportów i aneksów statystycznych NBP, www.nbp.pl/publikacje.

Miernikiem oceniającym efektywność zainwestowanego kapitału jest wskaźnik 
rentowności kapitałów własnych (ROE), który wskazuje (rys. 4), że w latach 2003–2007 
stopa zwrotu charakteryzowała się skokowym wzrostem w 2004 roku (14,12 proc.), 
a przez kolejne lata dość ustabilizowanym trendem na poziomie od 11,24 proc. w 2005 
roku do 13,52 proc. w 2007 roku.
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Rys. 4.  Stopa zwrotu z kapitału (ROE) w przedsiębiorstwach bezpośredniego inwestowania 
w latach 2003–2007
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Źródło:  opracowano na podstawie raportów i aneksów statystycznych NBP, www.nbp.pl/publikacje.

Podsumowanie

Lepiej rozpoznane, ze względu na brak własnego, polskiego kapitału, zatem na dłuż-
szy okres funkcjonowania, są strumienie bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
w Polsce.

Przyjęty okres badań (na ogół sześć lat), chociaż nie jest długi, to obejmuje jeden 
pełny cykl koniunkturalny, rozpoczynający się ożywieniem w 2003 roku, a kończący się 
głębokim kryzysem w 2008 roku, i dowodzi jednoznacznego wpływu gospodarki unij-
nej na krajową. Obserwuje się pod tym względem wyraźne przejawy efektu kreacji ba-
danych strumieni i prawdopodobnie efektu przesunięcia (ponadosiemdziesięcioprocen-
towa koncentracja geograficzna zarówno odpływu bezpośrednich inwestycji z Polski, 
jak i dopływów do krajów Unii Europejskiej). Jednak ramy publikacji nie pozwoliły tego 
udowodnić. Potwierdza się też wysoką wrażliwość dochodów z tej aktywności gospo-
darczej od stanu koniunktury. Charakterystyka ilościowa strumieni dochodów, jak rów-
nież ich struktura jakościowa (dochody od kapitału, zwłaszcza dywidendy i reinwesto-
wane zyski oraz wierzytelności) wraz z relatywnie wysoką stopą zwrotu weryfikują 
pozytywnie hipotezę Dunninga. 
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Internalization of an enterprise’s behaviour in the context 
of gained incomes

Internalization of enterprises’ activities as the economic process is associating with globalization and integration. 
In the Poland’s case inflows of foreign direct investments to our country exceed definitely outflows of the Polish invest-
ments abroad although the latter’s rate of increments is satisfactory regardless the stage of the business cycle. There-
fore, considering aggregated incomes both of the Polish residents abroad and foreign non-residents in the country one 
is able to verify Dunning’s hypothesis of undertaking the FDI only if its profitability is higher abroad than in the coun-
try.

Translated by Teresa Kamińska
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Wprowadzenie

Po wejściu w granice Unii Europejskiej (1 maja 2004 roku) i zniesieniu kontroli na 
granicy wewnętrznej z dniem wejścia Polski jako pełnoprawnego członka układu 
z Schengen (21 lipca 2007 roku dla ruchu samochodowego, 30 marca 2008 roku – lotni-
cze i morskie przejścia graniczne), coraz częściej pojawiają się rozprawy, wzmożone 
dyskusje, spotkania, obszerniejsze prace badawcze poświęcone tematom dotyczącym 
współpracy regionów przygranicznych oraz płynących z tego korzyści, ewentualnie sła-
bych stron takiego sąsiedztwa.

O słuszności poczynionych kroków, podjętej współpracy bądź też jej zaniechaniu, 
będzie można się przekonać za parę lat. Celem artykułu jest próba analizy położenia 
Szczecina oraz jego transgranicznego charakteru, mającego wpływ na zachodzące zja-
wiska społeczno-gospodarcze w obrębie pogranicza. 

Pogranicze, o którym mowa, jest traktowane jako jeden, ale bardzo złożony orga-
nizm obejmujący terytorialnie obszar Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Branden-
burgii, jak również cztery powiaty polskie: policki, goleniowski, stargardzki i gryfiński 
oraz dodatkowo miasto Szczecin. Swoistość położenia tych terenów umożliwia zaanga-
żowanie różnych obszarów życia społeczno-gospodarczego w działania i procesy we 

* Doktor Agnieszka Kiernożycka-Sobejko jest zatrudniona na Wydziale Doradztwa Finansowego 
i Zarządzania w Berlinie (Katedra Ekonomii) w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu. Pełni funkcję 
prodziekana Wydziału w Berlinie. E-mail: akiernozycka@zpsb.szczecin.pl.
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wszystkich kierunkach, nadając im charakter transgraniczny1. Specyfika tego terenu 
wymaga jednak od mieszkańców, władz lokalnych i samorządowych większej dyscypli-
ny, zaangażowania oraz tolerancji w sprawy po obu stronach granicy. Dodatkowo, 
z uwagi na istniejące odległości między ośrodkami miejskimi, potrzeba jest większej 
czujności i dyscypliny w rozwijaniu wzajemnej współpracy. O wiele łatwiej przebiega 
współpraca transgraniczna pomiędzy ośrodkami miejskimi, położonymi w bezpośred-
nim sąsiedztwie granicy, przykładem takim są tak zwane miasta bliźniacze2. Zarówno 
„miasta bliźniacze”, jak i ośrodki miejskie położone dalej względem granicy państwa, 
w celu współpracy tworzą swoisty międzynarodowy system naczyń połączonych, który 
się wzajemnie warunkuje i oddziałuje na siebie. Pogranicze jest „organizmem” młodym, 
podlegającym ciągłej ewolucji i zmianie. Dlatego bardzo ważne przy współpracy na te-
renie pogranicza staje się rozpoznanie wszystkich jego elementów, słabych i mocnych 
stron, szans i zagrożeń stojących na drodze do wzajemnego zrównoważonego i długo-
trwałego rozwoju obu przygranicznych terenów w ramach jednego „organizmu”3. Ana-
liza pojedynczych elementów, względnie wszystkich składników, powinna pozwolić na 
zrozumienie współzależności i wzajemnych oddziaływań między nimi. Integracja re-
gionów przygranicznych, będąca pozytywną reakcją na globalizację, powinna przyczy-
nić się do lepszego wykorzystania przewag komparatywnych4. Warto zwrócić uwagę 
i podkreślić fakt, że bardzo ważnymi i istotnymi czynnikami endogenicznymi – zasoba-
mi rozwojowymi obu regionów – są kapitał ludzki i przedsiębiorczość5. Między woje-
wództwem zachodniopomorskim a Meklemburgią-Pomorzem Przednim istnieje dość 

1 Współpraca transgraniczna to świadome i celowe współdziałanie państw lub jednostek samorzą-
du terytorialnego w obrębie określonego regionu czy regionów, jak również między państwami, w celu 
zapewnienia pokoju, bezpieczeństwa, stabilizacji, rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalne-
go. Pojęcie to zostało określone w konwencji madryckiej jako „każde wspólnie podjęte działanie 
mające na celu umocnienie i dalszy rozwój sąsiedzkich kontaktów między wspólnotami i władzami 
terytorialnymi dwóch lub większej liczby umawiających się stron, jak również zawarcie porozumień 
i przyjęcie uzgodnień koniecznych do realizacji takich zamierzeń”. Zob. Praca i polityka społeczna 
w perspektywie XXI wieku, praca zbior., Warszawa 1998 oraz M. Perzanowski, Republiki regionów 
– czyli o polityce regionalnej Unii Europejskiej, „Polski Kalendarz Europejski” 2003, nr 3 (75), s. 32–
33.

2 Miasta partnerskie to forma partnerstwa między miastami w różnych krajach, która ma na celu 
wymianę kulturalną, gospodarczą i informacyjną. W Europie formę tę powszechnie określa się ter-
minami: miasta bliźniacze, miasta przyjacielskie (miasta zaprzyjaźnione) lub miasta partnerskie. 
Szczególną formą są miasta przylegające do siebie, a leżące na granicy państw. 

3 II. Deutsch-Polnische Konferenz, Unser Grenzgebiet – zwischen Visio und Praxis, Szczecin 
2010. 

4 Chcąc objaśnić mechanizm wymiany międzynarodowej (międzyregionalnej), można posiłko-
wać się teorią korzyści komparatywnych (autorstwa Davida Ricardo, 1817 r.), która znajduje najczęst-
sze zastosowanie w praktyce wraz z jej późniejszymi modyfikacjami. Teoria ta „dopuszcza mobil-
ność towarów, nie dopuszcza natomiast mobilności czynników produkcji oraz zakłada uzależnienie 
ich wykorzystania od warunków naturalnych, charakterystycznych dla danego regionu”. Zob. K. Głą-
bicka, M. Grewiński, Europejska polityka regionalna, Warszawa 2003, s. 21.

5 Rozwój ekonomiczny regionów. Rynek pracy. Procesy migracyjne, red. S. Golinowska, Warsza-
wa 2000, s. 23.
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ograniczona (obecnie) mobilność czynników produkcji. Dlatego w świetle teorii szwedz-
kich ekonomistów powinna nastąpić regionalna specjalizacja produkcji, dzięki czemu 
oba regiony będą miały szansę na podniesienie swojego dobrobytu, tym samym na bar-
dziej racjonalne gospodarowanie zasobami regionów, doprowadzając w efekcie do szyb-
szego rozwoju społeczno-gospodarczego i podniesienia poziomu życia mieszkańców. 

Jedno jest pewne, podejmowane działania mające na celu współpracę powinny do-
prowadzić do obopólnych decyzji, wówczas zostanie uzasadniona ich słuszność. Histo-
ria pokazała na przykładzie innych euroregionów6, że międzynarodowa współpraca re-
gionów, poprzez intensywność kontaktów, z reguły przyczynia się do lepszego określenia 
korzyści komparatywnych. W dłuższym okresie zapewnia to dodatkowe impulsy roz-
woju. W konsekwencji, poprzez działania rynkowe i wpływanie na planowanie strate-
giczne, współpraca doprowadza do aktywizacji zasobów endogenicznych7 pasa przygra-
nicznego, pozwala na lepsze wykorzystanie jego specyfiki i sprzyja procesom rozwoju 
gospodarczego. Międzynarodowa współpraca regionów uznawana jest za efektywne na-
rzędzie wzmacniania rozwoju regionalnego.    

Położenie Szczecina implikuje jego działania

Aby móc przejść do rozważań na temat transgranicznego charakteru miasta Szcze-
cin, zostanie przedstawiona jego krótka specyfika. Szczecin (z niem. Stettin, łac. Sedi-
num lub Stetinum) jest stolicą i jednocześnie największym miastem województwa za-
chodniopomorskiego. Należy do jednych z najstarszych i największych miast w Polsce 
(3. miejsce pod względem zajmowanej powierzchni po Warszawie i Krakowie i 7. pod 
względem liczby ludności)8. Miasto otoczone jest dwoma ramionami rzeki Odry, o dość 
dużym obszarze zielonym, z dużą ilością parków, wzgórz, kotlin, wysp i jezior. Dodat-
kowym atutem bądź utrudnieniem dla miasta jest fakt jego położenia geograficznego 
wobec reszty kraju. Do roku 1945 Szczecin był centrum administracyjnym i geograficz-
nym historycznego regionu, po tym roku stał się miastem na granicy państwa, którego 
pozbawiono części zachodnich przyległych terenów, oddzielając to granicą. Żadne z in-
nych dużych, polskich, wojewódzkich miast nie leży tak blisko granicy, pozbawione 

6 Euroregiony są bardzo istotnym elementem integracji europejskiej, obszarem współpracy przy-
granicznej, będącej wynikiem wzajemnego porozumienia regionów przygranicznych (jednostek sa-
morządu terytorialnego, lokalnych i regionalnych). Powołanie euroregionów miało i ma na celu za-
pewnienie dobrosąsiedzkich stosunków między społecznościami po obu stronach granicy, działania 
na rzecz rozwoju regionów przygranicznych. Szerzej zob. Międzynarodowa współpraca regionów, 
wybór ekspertyz, red. W. Toczyski, W.  Sartorius, J. Zauch, Warszawa 1997.

7 Czynniki endogeniczne: ziemia, klimat, surowce, warunki topograficzne, bliskość morza, kapi-
tał, postęp techniczny.

8 Główny Urząd Statystyczny, Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2009 r., www.
stat.gov.pl, 23.08.2010.
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swojego dotychczasowego terenu. Położenie miasta w północno-zachodniej części kraju 
jest minusem w relacjach ze stolicą, zdawać by się mogło, iż się od niej przez to bardziej 
odseparowało. Samo miasto w stosunku do swojego regionu leży również na uboczu, co 
jest mankamentem zarówno dla mieszkańców województwa, jak i władz lokalnych, 
utrudniając w znacznym stopniu komunikację. Bliżej jest mieszkańcom miasta do stoli-
cy Niemiec aniżeli Warszawy. Między północną a południową Polską jeździ się szybciej 
przez Niemcy niż po polskich drogach z powodu braku autostrad. Wcześniejszy Szcze-
cin, będący centrum na szlakach handlowych między północą a południem oraz wscho-
dem a zachodem, został nagle pozbawiony wcześniejszych kontaktów9. Przez to ma się 
wrażenie, że miasto zostało zepchnięte z mapy oraz odwróciło się od reszty kraju – z jed-
nej strony oddzielała go granica zachodnia od części wcześniej do niego należących, 
a z drugiej strony rzeka Odra dzielnie broniła do niego dostępu. Nikt wówczas nie przy-
puszczał, że w roku 2010 będzie mowa o współpracy transgranicznej, o szukaniu możli-
wości nawiązania kontaktów z partnerem zagranicznym w celu lepszego i efektywniej-
szego wykorzystania zasobów po obu stronach granicy dla osiągnięcia obopólnych 
korzyści. Nie czas i miejsce tu na rozważania historyczne, niemniej jednak jest to dość 
interesujący wątek, któremu należy się przyjrzeć szczegółowiej w kolejnych badaniach 
naukowych. 

To, co miało miejsce przed 1945 rokiem i po nim, dało i daje się odczuć w mniej-
szym lub większym stopniu w relacjach polsko-niemieckich oraz miało wpływ na sytua-
cję społeczno-gospodarczą. Pomimo iż kontaktów polsko-niemieckich na pograniczu 
jest dość dużo, a Szczecin stara się ugruntować pozycję, która mu została odebrana (by-
cia centrum dla regionu), to jednak otwarcie granic i wzmożenie ruchu ujawniło siłę 
innych barier i ograniczeń, które są często zbyt powierzchownie, odmiennie identyfiko-
wane i interpretowane po obu stronach granicy. Podstawowe bariery to: struktury admi-
nistracyjne, aspekty formalnoprawne, zróżnicowane systemy gospodarcze i społeczne, 
nieczytelny lub niejednoznacznie określony poziom zakresu kompetencji władz lokal-
nych, odmienny poziom zagospodarowania obszarów przygranicznych, niewłaściwie 
rozwinięta infrastruktura komunikacji i marginalizacja dostępności komunikacyjnej, 
a przede wszystkim ograniczenia natury społecznej, wynikające z przyjętych i nadal 
kultywowanych stereotypów, bariera komunikacyjna – nieznajomość języka. Dodatko-
wo społeczeństwo po stronie niemieckiej cechują introwertyzm – skupianie się na spra-
wach wewnętrznych, oraz nadal – szczególnie wśród starszej populacji – często nieprzy-
jemne wspomnienia. Pomimo tendencji ksenofobicznych społeczeństwo polskie 
wykazuje większą otwartość i gotowość do intensyfikacji współpracy.

9 B. Twardochleb, Stettin – Auf der Suche nach einer neuen Identität, „Dialog, Deutsch-Polnisches 
Magazin” 2010, Nr. 92, s. 49–57. 
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Potencjał regionu

Warunki naturalne regionu, jego położenie geopolityczne, szczególnie biorąc pod 
uwagę transgraniczny charakter, jak również główne funkcje – gospodarka morska, 
przemysł, gospodarka żywnościowa, wypoczynek, nauka i kultura – powinny sprzyjać 
rozwojowi przestrzennemu obu przygranicznych województw. W wielu projektach pod-
kreślana jest duża rola, jaką we współpracy z Meklemburgią-Pomorzem Przednim po-
winna ta aglomeracja odegrać10. W jednoczącej się Europie Szczecin powinien przejąć 
rolę nie tylko ośrodka regionalnego, wojewódzkiego, jaką obecnie pełni, lecz z uwagi na 
położenie geopolityczne powinien stać się centralnym ośrodkiem dla terenu wojewódz-
twa zachodniopomorskiego i Meklemburgii-Pomorza Przedniego11. Ten argument prze-
mawia za tym, aby regiony po obu stronach granicy zjednoczyły siły i zaczęły współ-
pracować, co oznacza nie tylko wspólne projekty, ale i ich wdrażanie. Tym bardziej że 
kierunki rozwoju obu przygranicznych regionów wyznaczone przez władze są 
zbliżone . 

Niemieckie firmy dokonały pewnej ekspansji i rozwinęły swą działalność, inwestu-
jąc i otwierając filie w województwie zachodniopomorskim. Umożliwiło to osobom 
z terenu Meklemburgii-Pomorza Przedniego znaleźć zatrudnienie na terenie miasta 
Szczecin. Niestety te przedsięwzięcia są w dalszym ciągu niezadowalające. Jeśli usunię-
to by ograniczenia i zmieniono strukturę formalną adekwatnie do zmieniającej się rze-

10 Należy poczynić starania, aby miasta uniwersyteckie, takie jak Szczecin, Koszalin, Greifswald 
i Rostock, zbliżyły się do siebie, aby mogły ze sobą intensywniej współpracować. W szkołach i pla-
cówkach badawczych powinna wykształcić się pewna kultura tworzenia podmiotów gospodarczych 
w nauce, badaniach i zarządzaniu. Powinna następować intensyfikacja transferu technologii podczas 
zakładania przedsiębiorstw poprzez przepływ rezultatów badawczych do sfery gospodarczej obu re-
gionów. Przykładem są projekty zatytułowane „Job-Motor-Biosphärenreservate” – rodzaj inkubato-
rów przedsiębiorczości. Dodatkowo należy obserwować rynek pracy, a następnie kontrolować kie-
runki kształcenia na uczelniach wyższych. Planować, organizować i tworzyć takie kierunki, które 
nie są podażą bezrobocia. Kierunki techniczne mają bardzo duży potencjał w tworzeniu nowych 
miejsc pracy. Zob. Szczecin-Westpommerns Tor zur Welt, „Ost-West-Contact” 1998, Nr. 6, s. 42–43.

11 Na terenie województwa zachodniopomorskiego w mieście Police znajdują się Zakłady Che-
miczne, które są głównym producentem nawozów rolnych oraz bieli tytanowej. W takim przypadku 
bezcelowe byłoby budowanie fabryki chemicznej na terenie Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Na-
leży rozszerzyć ofertę, dzięki której można by wejść na nowe segmenty rynku i rozpocząć współpra-
cę z sąsiadem z zachodu. W ostatnim czasie coraz częściej podejmowany jest w prasie zachodniopo-
morskiej temat zagospodarowania Śródodrza jako centrum kulturalno-biurowo-rozrywkowego, na 
wzór Hafencity w Hamburgu. Inicjatywa ta mogłaby ściągnąć inwestorów do miasta oraz dać miejsca 
pracy przy budowie centrum, a potem w centrach handlowych, punktach usługi, kinach, hotelach itp. 
wielu mieszkańcom Szczecina i terenu województwa. Niestety, jak na razie jest to tylko plan, ponie-
waż jak zwykle okazuje się, że brakuje środków na jego realizację. Zob. G. Ferber, B. Twardochleb, 
Śródodrze, czyli teraz Szczecin, „Gazeta Wyborcza. Szczecin” z 16 maja 2004, s. 8; K. Konieczny, 
Śródodrze zjednoczyło architektów, „Gazeta Wyborcza. Szczecin” z 9 czerwca 2004, s. 1; K. Ko-
nieczny, Teraz Szczecin!, „Gazeta Wyborcza. Szczecin” z 9–10 czerwca 2004, s. 1.
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czywistości, stworzyłoby to lepszy klimat do współpracy12. Przyszłościowo należy się 
spodziewać, że dojdzie do wymiany między ludźmi w obu regionach, jeśli wcześniej nie 
znajdą oni pracy u siebie w regionie. Granica na rzece Odrze będzie w późniejszym 
czasie traciła na znaczeniu13. Nie należy się obawiać, że wraz z otwarciem granic duża 
część niemieckich firm ze względu na niższe koszty pracy zacznie przenosić się lub 
swoje oddziały na teren województwa zachodniopomorskiego, powodując tym samym 
likwidację miejsc pracy na terenie Meklemburgii-Pomorza Przedniego. 

Tabela 1.  Kierunki rozwoju województwa zachodniopomorskiego i Meklemburgii-Pomorza Przedniego

Województwo zachodniopomorskie Meklemburgia-Pomorze Przednie

− poprawa dostępności ekonomicznej i komunikacyjnej 
regionu, 

− rozbudowa infrastruktury technicznej i ekonomicznej,
− rozwój nauki i budowanie więzi strukturalnych między 

praktyką a nauką,
− aktywizacja obszarów wiejskich,
− wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości,
− działanie na rzecz polepszenia warunków życia 

społeczności lokalnych w zakresie: edukacji, ochrony 
zdrowia, bezpieczeństwa, kultury, kultury fizycznej 
i polityki społecznej,

− podejmowanie inicjatyw gospodarczych i społecznych na 
rzecz pełnej integracji województwa i wyrównania szans 
rozwoju poszczególnych jego obszarów,

− rozwój współpracy międzyregionalnej, międzynarodowej 
i transgranicznej

− rozbudowa i wykorzystanie korzyści płynących 
z lokalizacji inwestycji w Meklemburgii-Pomorzu 
Przednim,

− wzmocnienie źródeł rozwoju regionalnego,
− rozbudowa infrastruktury transportowej,
− zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw,
− promowanie miejsc lokalizacji i pozyskiwania inwestorów,
− zwiększenie kompetencji w dziedzinie technologii,
− rozwój ponadregionalnych stosunków gospodarczych,
− inwestycje w turystykę,
− rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

Źródło:  opracowanie własne na podstawie dokumentów: Strategia rozwoju woj. zachodniopomorskiego 
do roku 2015, www.rsi.org.pl/dane/download/strategia_2015.pdf oraz Statistisches Landesamt Mecklenburg-
-Vorpommern, Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin 2006.

Korzystne położenie geograficzne – centrum szlaku tranzytowego między połu-
dniem a północą, wschodem a zachodem – jest najcenniejszym walorem tych terenów, 
dlatego należałoby wykorzystać ten atrybut przy wzmożonej współpracy między tymi 
obszarami szczególnie teraz, gdy Polska stała się członkiem Wspólnoty14. Niemniej jed-
nak nie należy upatrywać rozwoju Meklemburgii-Pomorza Przedniego oraz wojewódz-

12 Brakuje instytucji pomagającym obcokrajowcom w założeniu działalności gospodarczej; urzędu 
skarbowego, który specjalizowałby się w obsłudze podmiotów zagranicznych.

13 Rozmowa autorki niniejszego artykułu z ministrem pracy, budownictwa i rozwoju regionalnego 
landu Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Helmutem Holterem w Greifswaldzie 24.10.2003.

14 Dogodne położenie geograficzne spowodowało, że trzy polskie województwa i trzy regiony 
państw członkowskich UE zobowiązały się do utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Trans-
portowego łączącego północ z południem Europy. Wymiana handlowa na linii południe–północ jest 
obecnie bardzo duża, a utworzenie korytarza ułatwi tylko szybszy transport towarów, umożliwiając 
tym samym województwu zachodniopomorskiemu utworzenie nowych miejsc pracy. Szerzej zob. 
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twa zachodniopomorskiego tylko i wyłącznie w turystyce, ponieważ każdy region pod-
kreśla, że chciałby być regionem turystycznym, a niestety oba regiony mają zbliżone 
możliwości wykorzystania swoich walorów turystycznych i nadmorskiego położenia15.

Jeśli Szczecin stanie się ponadgranicznym centrum usługowym obu regionów, jeśli 
powstanie atrakcyjny obszar gospodarczy z kontaktami w całym obszarze nadbałtyckim, 
a wzdłuż wybrzeża Bałtyku i na pojezierzach powstanie cieszący się powodzeniem re-
gion urlopowy, z promieniowaniem na Berlin, to korzyści odniosą obie strony. Szczecin, 
jako centrum, ma korzystne położenie geograficzne na przecięciu głównych komunika-
cyjnych osi tranzytowych północ–południe (dodatkowo korytarz transportowy – Skan-
dynawia–Europa Południowa) i wschód–zachód (Łuk Południowego Bałtyku na osi Via 
Hanseatica). Położenie strategiczne między dużymi metropoliami europejskimi, to jest 
między regionem Öresund Kopenhagą, Malmö, Poznaniem, Warszawą i Berlinem, po-
woduje, że Szczecin mógłby stać się centrum większego regionu. Mocne strony Szczeci-
na to nadbałtyckie i nadodrzańskie położenie, bliskość niemieckiego sąsiada, potencjał 
gospodarki morskiej, centralne położenie w regionie zespołu portów, przewidywanej 
mariny oraz centrum logistycznego transportu, branża spożywcza, meblarska, tury-
styczna, usługowa (medyczna, fryzjerska, handlowa itp.), jak również baza naukowa 
potwierdzona dużą liczbą szkół wyższych, ośrodków naukowych, w ramach których 
następuje realizacja wielu międzynarodowych programów, gdzie kładzie się nacisk na 
kształcenie w oparciu o transfer innowacyjności. Dodatkowo walory przyrodnicze, uni-
katowe w strefie nadmorskiej, z dużą ilością powierzchni wodnej, mogą przyciągnąć 
turystów. Interesy obu przygranicznych regionów są zbieżne, co potwierdza wiele analiz 
i międzynarodowych projektów16. Wspólny rozwój gospodarczy zostanie osiągnięty 
przez  gremia, które będą tworzyły wspólne strategie rozwojowe. Na wschód od Ro-
stocku i Berlina najbliższym większym miastem w Polsce jest Szczecin. Inne duże mia-
sta, takie jak Gdańsk, Poznań i Wrocław, są oddalone o 200 lub więcej kilometrów. 
Z historycznego punktu widzenia jeszcze przed 50 laty Szczecin stanowił nadrzędne 
centrum dla całego Pomorza. Położenie geograficzne miasta między Berlinem, Gdań-
skiem, Pragą, Sztokholmem i Kopenhagą stwarza możliwość wykorzystania Szczecina 
jako generatora ruchu w nowej Europie w punkcie łączącym Europę Wschodnią z Euro-
pą Zachodnią. Należy również rozważyć możliwość stania się Szczecina miastem sate-

Korytarz dobrych chęci, wspólne przedsięwzięcie regionów, „Gazeta Wyborcza. Szczecin” z 7 kwiet-
nia 2004, s. 3.

15 Ten atut powoduje, że Meklemburgia-Pomorze Przednie i województwo zachodniopomorskie są 
względem siebie substytucyjne, co ogranicza bliższe możliwości współpracy na większą skalę. Tym, 
co wyróżnia województwo zachodniopomorskie, są aż trzy pola golfowe. Zachodniopomorskie może 
stać się atrakcją i „zagłębiem” golfowym dla turystów i sąsiadów, u których ten sport jest bardzo 
popularny. Zob. J. Stanek, Miasto na horyzoncie?, „Gazeta Wyborcza. Szczecin” z 15 maja 2003, 
s. 5.

16 L. Czernik, Region Pomorza Zachodniego w transgranicznym oddziaływaniu, Szczecin 2010.
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lickim dla stolicy Niemiec. Każdej dużej metropolii, w tym szczególnie Berlinowi, 
sprawne i efektywne funkcjonowanie społeczno-gospodarcze umożliwiają właśnie mia-
sta satelickie, wspomagając je swoimi potencjałami. Szczecin, przy odpowiednim wyko-
rzystaniu posiadanego potencjału ludzkiego i gospodarczego, mógłby wspomagać gos-
podarczo Berlin i być wobec niego komplementarny, a niekiedy i substytucyjny. Szczecin 
mógłby przejąć niektóre funkcje gospodarcze i pozagospodarcze realizowane dotychczas 
przed podmioty berlińskie. Bardzo bliskie położenie Szczecina od Berlina oraz dobre sko-
munikowanie czyni Szczecin naturalnym miastem satelickim Berlina. Trzeba tylko z tej 
okazji skorzystać. Gospodarka światowa wskazuje na rosnącą rolę sektora usług i pro-
dukcji, działania oparte na budowaniu gospodarki opartej na wiedzy, postępie technolo-
gicznym, skutecznych systemach wdrażania innowacji, a przede wszystkim działania na 
globalnej współpracy. Wydaje się, że właśnie aglomeracja szczecińska ma wiele atutów, 
aby wraz ze swoim naturalnym zapleczem gospodarczym podjąć te wyzwania i skute-
cznie realizować założone cele rozwoju. Rozwój takiego scenariusza zobrazowano na 
rysunku 1.

Rys. 1.  Scenariusz II rozwoju regionów przygranicznych – województwa zachodniopomorskiego 
i Meklemburgii-Pomorza Przedniego

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie www.de.map24.com, 25.07.2010.
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Żaden z analizowanych regionów nie chce się stać tylko i wyłącznie terytorium 
tranzytowym dla europejskiego przepływu towarów między centrami gospodarczymi. 
Regiony przygraniczne – Meklemburgia-Pomorze Przednie oraz województwo zachod-
niopomorskie – dzięki rozszerzeniu Unii Europejskiej przesunęły się geograficznie z po-
łożenia peryferyjnego do centrum nowej Europy. Obszary te uczynią wszystko, aby stać 
się ważnym ogniwem w procesie rozszerzenia Europy. Dlatego w interesie mieszkańców 
po obu stronach granicy jest wzmocnienie współpracy między instytucjami a firmami 
oraz praca nad przygotowaniem wspólnego rynku pracy. Tworząc centrum w Szczeci-
nie, należy wykorzystać historycznie ukształtowany układ korytarzy transportowych 
dostępnych dla wszystkich znanych rodzajów transportu17. 

Przykładowy scenariusz wymaga czasu oraz wielu nakładów, nie tylko finanso-
wych, ale również intelektualnych. Obecnie oba regiony znajdują się w okresie przej-
ściowym, w którym granica przestała być już przeszkodą, ale na dobre współpraca się 
jeszcze nie rozwinęła. Potwierdzeniem tego jest fakt, że główne dziedziny dotychczaso-
wej współpracy transgranicznej między województwem zachodniopomorskim a Me-
klemburgią-Pomorzem Przednim słabo uwzględniają sferę gospodarczą. W dziedzinie 
gospodarczej między województwem zachodniopomorskim a Meklemburgią-Pomo-
rzem Przednim można mówić, jak dotychczas, raczej o konkurencji niż kooperacji, tym 
bardziej że oba regiony dysponują zbliżoną strukturą zasobów. Wspólne cechy obu re-
gionów powodują, że są one substytucyjne, co ogranicza możliwości współpracy. Do-
datkowo poziom zagospodarowania województwa zachodniopomorskiego i regionu Me-
klemburgii-Pomorza Przedniego oraz ich struktury funkcjonalno-przestrzenne wpływają 
na obecną współpracę tych regionów, która odgrywa istotną rolę w transferze nowoczes-
nych technologii i rozwoju lokalnych ośrodków przedsiębiorczości. Niestety, dość wyso-
ki poziom bezrobocia na obu przygranicznych terenach oraz zbliżona struktura bezro-
botnych osób hamują dotychczasową współpracę (17,4 proc. – bezrobocie w województwie 
zachodniopomorskim, 13,6 proc. – w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, stan na 31 grud-
nia 2010). Powinny zostać stworzone impulsy w kierunku tworzenia nowych miejsc pra-
cy. Województwo zachodniopomorskie, chcąc wykorzystać korzyści komparatywne ze 
współpracy z Meklemburgią-Pomorzem Przednim, powinno skupić się na działaniach 
mających na celu połączenie endogennych zasobów obu regionów, które razem dawały-
by efekt synergii. Brak wspólnego działania może spowodować emigrację najzdolniej-

17 Po zachodniej stronie Odry korytarz transportowy od Greifswaldu na północy, poprzez Neu-
brandenburg i Schwedt oraz Gryfino, Police, Stargard Szczeciński, Goleniów i Świnoujście po stro-
nie wschodniej. Infrastruktura transportowa po stronie polskiej koncentruje się w rejonie Szczecina, 
gdzie krzyżują się korytarz odrzański, będący naturalnym połączeniem szlaków środkowoeuropej-
skich z basenem Morza Bałtyckiego, z historycznie ukształtowanym szlakiem łączącym miasta hanze-
atyckie pomiędzy Morzem Północnym a wschodnią strefą Morza Bałtyckiego, od Hamburga, przez 
Szczecin, Gdańsk, Kaliningrad i dalej do Sankt Petersburga, zwanym przez planistów Via Hanzeatica.
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szej kadry pracowników18. Integracja Polski z Unią Europejską może przyczynić się do 
przyspieszenia procesu restrukturyzacji zatrudnienia na terenie województwa zachod-
niopomorskiego w wyniku procesów rynkowych, jak również w rezultacie interwencji 
w ramach EFS, napływu funduszy strukturalnych i umożliwienia swobodnej migracji. 
W konsekwencji może to wpłynąć na obniżenie stopy bezrobocia i poprawę jego struk-
tury w wyniku realizacji wielu programów wspierających aktywność zawodową kobiet 
czy ułatwiających absolwentom znalezienie pracy. W krótkim okresie może jednak na-
silić problemy na rynku pracy – głównie w regionach charakteryzujących się niską kon-
kurencyjnością gospodarek. Jak pokazują doświadczenia państw Unii Europejskiej, 
swoboda przepływu osób nie rozwiązuje problemu bezrobocia w regionach obciążonych 
strukturalnie. Z uwagi na szeroki aspekt badanego problemu rozwoju współpracy 
między dwoma regionami autorka ograniczyła się jedynie do nakreślenia problemu 
współpracy transgranicznej, który może stać się tematem dalszych badań i dysertacji 
naukowych.

Podsumowanie 

Współpraca transgraniczna omawianych regionów przebiega w różnych dziedzinach 
społeczno-gospodarczych, wykraczając poza granice administracyjne, co wymaga trak-
towania jej interdyscyplinarnie i utworzenia interdyscyplinarnych sieci kontaktów i ko-
operacji niepoddających się zmiennym koniunkturom. Oba przygraniczne regiony, 
chcąc rozwijać swoją współpracę w jednym kierunku, powinny analizować, a w efekcie 
zrozumieć swoją współzależność i wzajemne oddziaływania. Kolejno identyfikować 
tendencje, impulsy, czynniki warunkujące zmiany dokonujące się na pograniczu, a tak-
że kierunki tych zmian, by móc identyfikować obiektywne i subiektywne deficyty, ba-
riery, hamulce, przeszkody rozwoju regionu, jak i współpracy sąsiedzkiej. 

Jednym z istotnych problemów i wyzwań będącym barierą wzajemnego działania 
jest bariera mentalna, utrudniająca mieszkańcom i władzom lokalnym postrzeganie po-
granicza, jego realiów, procesów, zjawisk, a także samych sąsiadów i społecznych wspól-
not w całej ich złożoności. Istotna jest również bariera wzajemnej niewiedzy oraz nadal 
dokuczliwa bariera językowa. 

Na podstawie zdobytych informacji o słabych i mocnych stronach, szansach oraz 
zagrożeniach dla pogranicza powinno się projektować działania, politykę i współpracę 
przygraniczną. Sprawne współdziałanie społeczności lokalnych, szczególnie na przyle-
gających do siebie terenach, powinno doprowadzić do zmiany zasięgu i charakteru 

18 A. Kiernożycka-Sobejko, Współpraca na lokalnych rynkach pracy województwa zachodnio-
pomorskiego i Meklemburgii Pomorza Przedniego, dysertacja doktorska, Uniwersytet Szczeciński, 
Szczecin 2005.
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współpracy międzynarodowej, która niesie za sobą możliwość stworzenia sieci powią-
zań umożliwiających kooperację komunikacyjną, infrastrukturalną, gospodarczą, so-
cjalną i kulturalną. Obszary przygraniczne w momencie nawiązania współpracy tracą 
cechy peryferyjności, stając się centrum wymiany i współpracy między dwoma przyle-
gającymi do siebie krajami. Do niedawna peryferyjne położenie Szczecina na granicy 
zachodniej dzięki współpracy transgranicznej nabrało na znaczeniu. Koncepcja zinte-
growanego regionu Szczecina o charakterze metropolitalnym w układzie transgranicz-
nym, jako świadome i aktywne działanie w sferze politycznej, gospodarczej, socjalnej 
i kulturowej, pozwoli na wzmocnienie i właściwe wykorzystanie predyspozycji do peł-
nienia roli ponadnarodowego ośrodka. Transgraniczny region metropolitalny Szczecina 
może mieć istotne znaczenie w systemie polaryzacji układu policentrycznego Europy 
Środkowej i Wschodniej i globalnych powiązań istniejących i kształtujących się obsza-
rów metropolitalnych Warszawy, Gdańska, Poznania, Wrocławia, Berlina i Hamburga. 
Opracowanie i realizacja koncepcji wymaga intensywnej współpracy stron zaangażo-
wanych w kształtowanie i funkcjonowanie ram instytucjonalnych euroregionu Pomera-
nia. Współczesne planowanie to „interaktywny i interpretacyjny proces nakierowany na 
decydowanie i działanie. Interaktywność to nie tylko bezpośredni dialog planisty z pod-
miotem planu, ale i branie pod uwagę mechanizmów społecznych i ekonomicznych da-
nego obszaru oraz wprzęgnięcie ich w proces realizacji”19.

Wraz ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, w myśl traktatu z Maastricht, 
tylko teoretycznie zniknęły wewnętrzne granice. Członkostwo w Unii nie spowodowa-
ło, że problemy, z jakimi borykały się do tej pory regiony przygraniczne, zostały rozwią-
zane. Uczestnictwo w strukturach Unii Europejskiej pomoże regionom przygranicznym 
nadal rozwijać wzajemne kontakty, które z czasem zostaną zintensyfikowane, natomiast 
nie spowoduje natychmiastowego rozwiązania problemów, z którymi do tej pory bory-
kały się oba regiony. Jedno jest pewne – oba regiony są sobie potrzebne i powinny wy-
korzystać wspólną symbiozę do działania i rozwijania wzajemnej korzystnej współpra-
cy.
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The transboundary nature of  Szczecin city is an opportunity for its development

The article discusses the character of the city of Szczecin, which due to its location, should strengthen coopera-
tion with the border region of Mecklenburg-Western Pomerania and Brandenburg. The city of Szczecin has com-
pletely changed its traditional character in 1945. It has been stripped of its adjacent area, becoming one of the largest 
cities in Poland, situated in the north-west part of the country, which has a faster and better connection to the capital 
city of Germany than Polish. Entry into European Union structures and further opening of the borders which has al-
lowed the free movement of persons, goods and services in the region should intensify the activities of region and in 
particular the city of Szczecin, that it culd use its location reinforcing the position of the center region of the border. This 
is not simple and easy task due to the prevailing prejudices on both sides of the border. Cognitive process on the border 
continues and will continue, strengthening and growing closer to each other both border areas. One should be patient 
and also keep in mind that the socio-economic development of the city will be a derivative of the opportunities afforded 
by proximity to the economically more developed country which is Germany. Therefore, efforts should be intensified to 
make better use of comparative advantages.

Translated by Mateusz Kiernożycki
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Wprowadzenie

Dla polskiej wsi i rolnictwa duże znaczenie miały decyzje i instytucjonalne zmiany 
z przełomu lat 1989–1990 i początku lat 90., spośród których najważniejsze to wprowa-
dzenie wolnego rynku na produkty żywnościowe, reforma gospodarcza Leszka Balcero-
wicza i związany z nią powrót na wieś i do rolnictwa setek tysięcy zwolnionych z pracy 
chłoporobotników, przekształcenia Państwowych Gospodarstw Rolnych i towarzyszący 
im proces prywatyzacji, które dodatkowo pogorszyły sytuację ludności wiejskiej, po-
zbawiając miejsc pracy tysiące dawnych robotników rolnych. Wszystkie te okoliczności 
sprawiły, że ludność wiejska, jak żadna inna, szczególnie dotkliwie odczuła skutki prze-
mian ustrojowych i gospodarczych. Nakładając na to uwarunkowania i doświadczenia 
historyczne, takie jak parcelacja ziemi bez odszkodowania, przymusowa kolektywiza-
cja, obowiązkowe dostawy, niszczenie lub utrudnianie wszelkich przejawów rozwoju 
prywatnej przedsiębiorczości, uzyskuje się obraz, który tłumaczy głęboką destrukcję 
zaufania społeczeństwa wiejskiego do poczynań władz państwowych i samorządowych 
oraz jakichkolwiek organizacji działających na terenach wiejskich. 

* Doktor Jolanta Kondratowicz-Pozorska jest zatrudniona na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki 
Usług (Katedra Ekonomii) Uniwersytetu Szczecińskiego. E-mail: jolanta.pozorska@wzieu.pl.
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Działania odwrotne, zmierzające do odbudowania zaufania i budowy kapitału spo-
łecznego, są zadaniem bardzo trudnym i żmudnym. Jak pisze Francis Fukuyama1, pań-
stwo może pomagać w zwiększaniu ufności w wymiarze społecznym, ale skala i sku-
teczność interwencji zależy od kultury i struktury danej wspólnoty oraz uwarunkowań 
historycznych. Państwo polskie, zarówno w czasach PRL, jak i w tak zwanej III RP, nie 
zawsze potrafiło skutecznie działać na rzecz kapitału społecznego2. Szczególną nieudol-
ność w tej kwestii widać w środowisku wiejskim, które przez długie lata (od końca lat 
80. XX wieku do początku XXI wieku) zostało pozostawione samemu sobie, bez kon-
kretnych programów pomocowych i rozwojowych. Jednak mimo tak wielu trudności 
działania państwa na rzecz odbudowy kapitału społecznego na wsi muszą być prowa-
dzone. O tym, jak bardzo są one ważne dla gospodarki, może świadczyć fakt, że właści-
we wykorzystanie kapitału społecznego jest obecnie najlepszą drogą do dobrobytu.

Celem pracy jest przedstawienie działalności trzech wybranych Lokalnych Grup 
Działania (LGD), które powstały na terenach wiejskich województwa zachodniopomor-
skiego po roku 2000, i przeanalizowanie charakteru ich wpływu na rozwój przedsiębior-
czości. LGD są dowodem na to, że następuje powolny proces odbudowywania się kapi-
tału społecznego na obszarach wiejskich, który sprzyja podnoszeniu poziomu życia 
mieszkańców tych regionów, tworzeniu korzystnego klimatu dla rozwoju wszelkich ini-
cjatyw przedsiębiorczości oraz budowaniu wzajemnego zaufania w stosunkach miesz-
kańcy wsi – lokalna władza – przedsiębiorcy.

LGD w programach LEADER 

Słowo LEADER to akronim wyrażenia Liaison Entre Actions de Development de 
L’Economie Rurale, które oznacza w języku francuskim powiązania pomiędzy działa-
niami na rzecz rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich. Program LEADER funkcjo-
nał w Unii Europejskiej od 1991 roku jako odrębna inicjatywa, która była odpowiedzią 
na rosnącą potrzebę zrównoważenia rozwoju obszarów wiejskich i zaktywizowania spo-
łeczności lokalnych na tych terenach. W Polsce program ten funkcjonował w pełnym 
wymiarze od 2004 roku. W odróżnieniu od innych programów, LEADER opierał się na 
włączeniu i zaangażowaniu mieszkańców oraz organizacji i instytucji z obszarów wiej-
skich w opracowywanie lokalnych strategii rozwoju. Celem działania programu LEA-

1 F. Fukuyama, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, tłum. A. Śliwa, L. Śliwa, War-
szawa–Wrocław 1997, s. 27–39.

2 P. Gliński, Style działania organizacji pozarządowych w Polsce. Grupy interesów czy pożytku 
publicznego?, Warszawa 2006; R. Drozdowski, Spontaniczny demontaż idei dobra wspólnego, 
w: Co nas łączy, co nas dzieli?, red. J. Mucha, E. Narkiewicz-Niedbalec, M. Zielińska, Zielona Góra 
2008, s. 101–118.
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DER było stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, po-
przez budowanie Lokalnych Grup Działania, na zasadzie partnerstwa trójsektorowego, 
przy udziale sektora publicznego, prywatnego i społecznego3. Wśród wielu działań LGD 
na szczególną uwagę zasługują te, które4:

1. Wdrażają lokalne strategie rozwoju – realizacja tych strategii powinna przyczy-
nić się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich, między innymi poprzez 
wzrost aktywności lokalnych społeczności oraz stymulowanie powstawania no-
wych miejsc pracy. Realizowane mogą być następujące kierunki działań:
a) różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
b) tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
c) odnowa i rozwój wsi,
d) inne projekty zwane „małymi projektami”.

2. Wdrażają projekty współpracy, takie jak projekty współpracy międzyregionalnej 
i międzynarodowej zawarte w Lokalnych Strategiach Rozwoju (LSR) lub nie-
uwzględnionych w LSR, ale zgodnych z celami LSR, opracowanej i realizowanej 
przez LGD. 

3. Pozwalają nabywać nowe umiejętności i aktywizują wieś. 
W Polsce warunkiem pobudzania zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój 

obszaru wiejskiego oraz lepszego wykorzystania zasobów tego obszaru jest odbudowa-
nie na wsi kapitału społecznego. Z uwagi na ogólnie niski poziom aktywności i zaanga-
żowania społeczności wiejskich na polskiej wsi w struktury lokalne oraz niechęć do 
współpracy, działania aktywizujące, promocyjne czy szkoleniowe, jakie są prowadzone 
przez Lokalne Grupy Działania, mają szczególnie istotne znaczenie dla rozwoju obsza-
rów wiejskich w Polsce. 

Program LEADER5 ma siedem kluczowych cech podejścia do problemów. Są to6:
1. Lokalne Strategie Rozwoju dla danego terytorium. 
2. Oddolne opracowywanie i wdrażanie strategii. 
3. Lokalne publiczno-prywatne partnerstwa: Lokalne Grupy Działania. 
4. Zintegrowane i wielosektorowe działania. 
5. Tworzenie powiązań.

3 T. Borek, Realizacja pilotażowego programu LEADER+ w Polsce, Fundacja Programów Pomo-
cy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa 2007, s. 5.

4 Por. Podejście LEADER na lata 2007–2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 
2008, s. 11–24.

5 Przyp. autora – używana w artykule nazwa program LEADER to w istocie zespół inicjatyw 
w trzech podejściach: LEADER I (1991–1993), LEADER II (1994–1999) i LEADER+ (2000–2006). 
Od 2007 r. LEADER został włączony do krajowych i regionalnych ogólnych programów rozwoju wsi 
wspieranych przez UE obok wielu innych wątków rozwoju obszarów wiejskich. 

6 http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/publications.htm, wrzesień 2009. 



Współczesne Problemy Ekonomiczne
nr 3 (2011)

102

L
ib

e
r

a
li

z
a

c
ja

6. Innowacja. 
7. Współpraca. 
Dzięki tym cechom program sprzyja lepszemu wykorzystaniu potencjału rozwojo-

wego obszarów wiejskich, służy poprawie ich konkurencyjności, jako miejsc zamiesz-
kania i prowadzenia działalności gospodarczej, oraz przyczynia się do współpracy 
mieszkańców.

LGD a odbudowa kapitału społecznego na wsi

Zgodnie z poglądami R. Putmana, kapitał społeczny odnosi się do takich cech orga-
nizacji społeczeństwa, jak zaufanie, normy i powiązania, które mogą zwiększyć spraw-
ność społeczeństwa, ułatwiając skoordynowane działania. Uważa on także, że tak jak 
i inne postaci kapitału, kapitał społeczny jest produktywny, umożliwia bowiem osiągnię-
cie pewnych celów, których nie dałoby się osiągnąć, gdyby go zabrakło. [...] Na przykład 
grupa, której członkowie wykazują, że są godni zaufania i ufają innym będzie w stanie 
osiągnąć znacznie więcej niż porównywalna grupa, w której brak jest zaufania. [...] We 
wspólnocie rolników [...], w której rolnikowi inni pomagają ułożyć w stogach siano 
i gdzie narzędzia są powszechnie pożyczane, kapitał społeczny pozwala każdemu z far-
merów na wykonywanie swojej pracy z mniejszym nakładem kapitału fizycznego w for-
mie narzędzi i wyposażenia [...]7.

Kontynuatorem tych poglądów i sposobu definiowania kapitału społecznego jest 
F. Fukuyama, według którego kapitał społeczny, w odniesieniu do społeczeństwa, ozna-
cza umiejętność współpracy międzyludzkiej w obrębie grup i organizacji w celu realiza-
cji własnych interesów. W teorii znane są trzy rodzaje kapitału społecznego8:

1. Wiążący (spajający), czyli ekskluzywny, zbudowany na silnych więziach we-
wnętrznych łączących członków rodziny, sąsiadów czy grupę etniczną. Więzi te 
nie obejmują jednak osób i podmiotów obcych w stosunku do wymienionych 
grup. Ten rodzaj kapitału społecznego najczęściej występuje w społecznościach 
wiejskich, etnicznych, religijnych lub subkulturach.

2. Pomostowy, który cechuje się nieco słabszymi więziami rodzinnymi i słabszymi 
związkami z członkami własnej wspólnoty, a także akceptacją dla współpracy z in-
nymi, pochodzącymi spoza najbliższego środowiska. Kapitał pomostowy poma-
ga budować społeczeństwo obywatelskie.

7 R. Putnam, R. Leonardi, R.Y. Nanetti, Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współ-
czesnych Włoszech, Warszawa 1995, s. 258.

8 Polska wieś 2010, raport o stanie wsi, red. J. Wilkin, I. Nurzyńska, Warszawa 2010, s. 84.
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3. Łączący, czyli inkluzywny, umożliwia współpracę i współdziałanie ludzi z róż-
nych kręgów społecznych i poziomów hierarchii społecznej. Wiąże różne grupy, 
także elity polityczne, ze zwykłymi obywatelami. W tym wariancie funkcjono-
wania społeczeństwa obywatelskiego stowarzyszenia, organizacje i fundacje 
mają charakter otwarty, a ich członkowie chcą i potrafią współpracować z ludźmi 
spoza własnego środowiska. Jest to kapitał społeczny, którego używanie przeciw-
działa marginalizacji społecznej i wykluczaniu słabszych grup.

Jak pokazuje teoria i praktyka, rozwój społeczności wiejskich oparty jest na każdym 
z wymienionych rodzajów kapitału, ale to dwa z nich przyczyniają się do rozwoju gospo-
darczego tych obszarów – kapitał pomostowy, który umożliwia budowanie „mostów” 
łączących rolników i mieszkańców wsi z ekspertami, działaczami, wolontariuszami 
i osobami zainteresowanymi problemami wiejskimi, a pochodzącymi spoza wiejskich 
wspólnot, oraz kapitał łączący, który pozwala na tworzenie społeczeństwa obywatel-
skiego. 

Lokalne Grupy Działania, powstałe w ramach realizacji zadań przewidzianych 
w programach LEADER, są przykładem wykorzystania lokalnego kapitału społecznego 
do realizacji nowych wyzwań i przedsięwzięć, które mają służyć ludności wiejskiej. 
Dzięki ich pracy zostały efektywnie wykorzystane środki zewnętrzne płynące na pol-
skie tereny wiejskie z funduszy Unii Europejskiej, jak również środki z rządowych pro-
gramów pomocowych i rozwojowych9. Do LGD mogą należeć organizacje i związki 
zawodowe (reprezentujące rolników; zawody niezwiązane z rolnictwem i mikroprzed-
siębiorstwa), ludność miejscowa i lokalne organizacje, stowarzyszenia ochrony środowi-
ska, lokalne instytucje i administracja, dostawcy usług kulturalnych i społecznych oraz 
jednostki badawcze. LGD jest zatem trójstronnym partnerstwem efektywnie wdrażają-
cym lokalną koncepcję rozwoju uzgodnioną w obrębie danej społeczności, kojarzy lo-
kalnych partnerów oraz zarządza realizacją oddolnych inicjatyw.

Działalność LGD na terenach wiejskich województwa zachodniopomorskiego

Programy LEADER miały za zadanie wspierać działalność LGD na rzecz realizacji 
strategii, promować obszary wiejskie, mobilizować ludność do brania aktywnego udzia-
łu w procesie rozwoju obszarów wiejskich oraz upowszechniać i umożliwiać wymianę 
informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich. 

9 Szerzej na ten temat zob. J. Kondratowicz-Pozorska, Źródła wsparcia przedsiębiorczości na te-
renach wiejskich (na przykładzie województwa zachodniopomorskiego), w: Ekonomia, red. J. Soko-
łowski, M. Sosnowski, A. Żabiński, Prace Naukowe nr 113, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicz-
nego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 386–396.



Współczesne Problemy Ekonomiczne
nr 3 (2011)

104

L
ib

e
r

a
li

z
a

c
ja

W wyniku realizacji programów LEADER powstało w województwie zachodniopomor-
skim 15 Lokalnych Grup Działania (LGD). Są to: 

1. ,,Lider Pojezierza” z siedzibą w Barlinku.
2. ,,Siła w Grupie” – Gościno.
3. ,,Partnerstwo Drawy” – Złocieniec.
4. ,,Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego” – Goleniów.
5. ,,Fundacja Lider Wałecki” – Wałcz.
6. ,,Wiejska Inicjatywa Rozwoju WIR” – Stargard Szczeciński.
7. ,,Środkowopomorska Grupa Działania” – Koszalin.
8. ,,Dobre Gminy” – Dobra.
9. ,,Partnerstwo w Rozwoju” – Wolin.

10. ,,Centrum Inicjatyw Wiejskich” – Łobez.
11. ,,Gryflandia” – Gryfice.
12. LGD Ziemi Pyrzyckiej – Pyrzyce.
13. ,,Dobre Inicjatywy Regionu” – Dobrzany.
14. LGD Powiatu Świdwińskiego – Świdwin.
15. ,,Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich” – Gryfino.

Każda z tych grup ma podobny zakres działań, które realizuje na terenie określanym 
jako ,,swój region”. Pozwala to na lepsze gospodarowanie zgromadzonymi środkami, 
lepsze rozpoznanie lokalnych potrzeb i umacnianie wewnętrznej spójności.

W województwie zachodniopomorskim charakterystyczny jest podział na tak zwa-
ne obszary dobrze rozwinięte – skupione wokół dużych miast (Szczecin, Koszalin, Ko-
łobrzeg, Świnoujście), obszary średnio rozwinięte – skupione wokół średniej wielkości 
miast, takich jak Goleniów, Stargard Szczeciński, oraz obszary słabo rozwinięte, które 
nie mają dużych ośrodków miejskich lub te o niewielkim oddziaływaniu na zewnątrz. 
Uwzględniając ten podział, do analizy wpływu działania LGD na rozwój lokalnej przed-
siębiorczości wybrano trzy grupy z tak zwanych obszarów średnio i słabo rozwinię-
tych: 

1. ,,Lider Pojezierza”.
2. ,,Siła w Grupie”.
3. ,,Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego”.
Pierwsza grupa obejmuje swym zasięgiem obszary słabo rozwinięte, druga – tereny 

skupione wokół dużego miasta Kołobrzeg, a trzecia – choć nazwa na to nie wskazuje – 
obejmuje obszar średnio rozwinięty. 

Stowarzyszenie ,,Lider Pojezierza” obejmuje w województwie zachodnio-
pomorskim gminy: Barlinek, Boleszkowice, Dębno, Myślibórz i Nowogródek Pomorski 
(w powiecie myśliborskim), Krzęcin i Pełczyce (powiat choszczeński), Lipiany i Przele-
wice (powiat pyrzycki). Wszystkie te gminy mają podobne warunki geograficzne, spo-



Jolanta Kondratowicz-Pozorska
LGD wsparciem rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich (na przykładzie województwa zachodniopomorskiego)

105

L
ib

e
r

a
li

z
a

c
ja

łeczne i gospodarcze, wspólną historię i silną wolę współpracy. Partnerami „Lidera Po-
jezierza” są podmioty z wszystkich trzech sektorów – sektor publiczny (55 proc.) 
reprezentują przede wszystkim lokalne samorządy, sektor gospodarczy (6 proc.) – przed-
stawiciele małych firm, banki, trzeci sektor (39 proc.) zaś działające w gminach organi-
zacje pozarządowe i niezrzeszeni mieszkańcy wsi. Bardzo ważnym partnerem jest rów-
nież Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej ze Szczecina, która pełni rolę 
ekspercką i doradczą.

Stowarzyszenie rozpoczęło także współpracę z siedmioma innymi Lokalnymi Gru-
pami Działania, w tym pięcioma z Polski, jedną ze Szwecji oraz jedną z Niemiec. 
Do głównych przedsięwzięć stowarzyszenia należy zaliczyć operacje, które poprawiają 
komfort życia na wsi i wzmacniają działania aktywizujące ludność wiejską. Szczegóło-
wy wykaz zadań został zaprezentowany w tabeli 1. 

Tabela 1.  Cele i przedsięwzięcia LGD – Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”

Cel ogólny Cele szczegółowe Przedsięwzięcia

I. P
ob

ud
ze

nie
 dz

iał
aln

oś
ci 

go
sp

od
ar

cz
ej 

na
 te

re
na

ch
 w

iej
sk

ich 1. Wdrożenie innowacji i nowych technologii 
oraz tworzenie pozarolniczych miejsc pracy

I.1.1. Energia ze źródeł odnawialnych 

I.1.2. Rolnictwo ekologiczne

I.1.3. Rozwój e-społeczeństwa

2. Wprowadzenie produktów i usług 
podnoszących konkurencyjność obszarów 
wiejskich

I.2.1. Rozwój agroturystyki

I.2.2. Specjalizacja miejscowości – wsie tematyczne 

I.2.3. Produkt regionalny i sprzedaż bezpośrednia

II.
 P

op
ra

wa
 ja

ko
śc

i ż
yc

ia 
i w

zm
oc

nie
nie

 p
ote

nc
jał

u w
si 

na
 P

oje
zie

rz
u M

yś
lib

or
sk

im
 

1. Lepsze wykorzystanie stanu zasobów 
przyrodniczych i kulturowych przy zacho-
waniu dziedzictwa kulturowego i przyrodni-
czego wsi

II.1.1. Trasy tematyczne 

II.1.2. „Woda” 

II.1.3. Trasa rowerowo-drezynowa

2. Nowe inicjatywy zwiększające kapitał 
społeczny obszarów wiejskich

II.2.1. „Program grantów lokalnych” 

II.2.2. „Szachownica Pojezierza” – gra terenowa

II.2.3. Targi inicjatyw lokalnych i awangardowych – TILIA

II.2.4. „Żyć bezpiecznie, aktywnie i zdrowo”
3. Aktywizacja mieszkańców oraz poprawa 

samoorganizacji i zarządzania na poziomie 
lokalnym

II.3.1 „Aktywny, rozpoznawalny obszar Pojezierza 
Myśliborskiego” – nabywanie umiejętności 
i aktywizacja 

Źródło:  Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Pojezierza Myśliborskiego 2009–2015 
„Woda – drzewo – myśl”, pod red. ekspertów z FRDL, Barlinek–Szczecin 2010, s. 39.

Dzięki wsparciu ze strony LGD w przedsięwzięciu 1.1 liczba podmiotów wyko-
rzystujących lub wytwarzających energię uzyskiwaną z biomasy lub wykorzystujących 
energię słoneczną powinna do końca 2015 roku wynosić minimum 4 podmioty, kolejne 
4 to gospodarstwa prowadzące uprawy roślin na cele energetyczne. Dodatkowo powsta-
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ną dwie instalacje wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych lub elektrowni wod-
nych przygotowanych do pełnienia dodatkowych funkcji turystyczno-edukacyjnych.

Efekty wdrożenia przedsięwzięcia 1.2 to utworzenie 2 gospodarstw ekologicznych 
i przeszkolenie minimum 60 osób w zakresie rolnictwa ekologicznego. Aby pobudzić do 
aktywności gospodarczej ludność wiejską, planuje się do 2015 roku udostępnić Internet 
przynajmniej dla 35 proc. gospodarstw domowych oraz upublicznić dostęp do przedsię-
wzięć z dziedziny informatyki zorganizowanych w ramach realizacji LSR.

Kolejne przedsięwzięcia związane są bezpośrednio z walorami przyrodniczymi re-
gionów wchodzących w skład stowarzyszenia, są to między innymi: 

− rozpropagowanie ofert gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych, 
− przeszkolenie osób zajmujących się agroturystyką, by wzmocnić i poszerzyć ich 

umiejętności obsługi ruchu turystycznego, 
− utworzenie minimum dwóch miejscowości tematycznych oraz zorganizowanie 

tak zwanych tras tematycznych (minimum dwóch),
− budowa tras rowerowo-drezynowych (dotychczas 3 km),
− organizacja imprez związanych ze specjalizacją miejscowości i z jednoczesną 

możliwością sprzedaży bezpośredniej,
− promowanie produktów tradycyjnych lub regionalnych i organizowanie targów/

spotkań umożliwiających ich sprzedaż (organizowanie corocznych imprez targo-
wych TILIA, na których będzie więcej niż 12 wystawców).

W ramach przedsięwzięcia ,,Woda” LGD organizuje w ciągu roku przynajmniej 3 
tak zwane wodne imprezy i atrakcje. „Szachownica Pojezierza” – to kolejne przedsię-
wzięcie mające umilić życie na wsi i spajać ludność wiejską w różnym wieku przy grze 
terenowej. W tym celu powstanie 5 gotowych plansz i interaktywne gry terenowe.

Nowością w działaniach LGD jest monitorowanie stanu bezpieczeństwa oraz możli-
wości prowadzenia zdrowego, aktywnego stylu życia na wsi w obszarze LGD. W tym 
celu opracowany został program bezpieczeństwa i zorganizowane imprezy tematycznie 
nawiązujące do zagadnień bezpieczeństwa oraz aktywnego i zdrowego trybu życia.

Kolejna grupa powstała na terenach wiejskich, które swym zasięgiem obejmują gmi-
ny Białogard, Dygowo, Gościno, Karlino, Kołobrzeg, Rymań, Siemyśl i Ustronie Mor-
skie. Członkowie LGD tworzący stowarzyszenie, a zarazem partnerstwo wielosektoro-
we „Siła w Grupie”, reprezentują następujące sektory: sektor społeczny – 35 proc., sektor 
prywatny – 30 proc. i sektor publiczny – 35 proc. Stowarzyszenie współpracuje ze Sto-
warzyszeniem Kobiet Aktywnych „Imejda” z siedzibą w Robuniu, Stowarzyszeniem na 
rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Gościno „Ala i As”, Stowarzyszeniem na rzecz Eko-
rozwoju Wsi Gorawino z siedzibą w Gorawinie, Stowarzyszeniem Ochotnicza Straż Po-
żarna w Robuniu i w Gościnie oraz z Kołem Łowieckim „Ryś”.
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Cechą charakterystyczną tej LGD jest to, że umiejętnie gospodaruje lokalnymi moż-
liwościami gospodarczymi i społecznymi poszczególnych gmin. Problem bowiem tkwi 
w tym, że stopień rozwoju gospodarczego w tych gminach – wynikający z uwarunko-
wań przyrodniczo-geograficznych – jest bardzo zróżnicowany. Przyjęto zatem następu-
jące funkcje ekonomiczne dla poszczególnych gmin:

− gmina Białogard – funkcja: produkcja rolna i leśna, przetwórstwo spożywcze, 
usługi rekreacyjne i turystyczne,

− gmina Dygowo – funkcja: strefa podmiejska Kołobrzegu, produkcja rolna, prze-
twórstwo spożywcze, usługi turystyczne i inne,

− gmina Gościno – funkcja: produkcja rolna, przetwórstwo spożywcze, usługi re-
kreacyjne i turystyczne,

− gmina Kołobrzeg – funkcja: strefa nadmorska, usługi rekreacyjne i turystyczne, 
strefa podmiejska Kołobrzegu, produkcja rolna i przetwórstwo spożywcze,

− gmina Rymań – funkcja: produkcja rolna i leśna, usługi rekreacyjno-wypoczyn-
kowe,

− gmina Siemyśl – funkcja: produkcja rolna, przetwórstwo spożywcze, usługi re-
kreacyjne i turystyczne,

− gmina Ustronie Morskie – funkcja: strefa nadmorska, usługi rekreacyjne i tury-
styczne, produkcja rolna i przetwórstwo spożywcze,

− miasto i gmina Karlino – funkcja: strefa ekonomiczna, usługi rekreacyjne i tury-
styczne, produkcja rolna; przemysł, w tym wydobywczy.

Celem stowarzyszenia jest teoretyczne i praktyczne wspieranie działań zmierzają-
cych do realizacji powyższych funkcji poprzez:

− działanie zmierzające do pozyskiwania środków krajowych i zagranicznych,
− wspieranie rozwoju zrównoważonego regionu, w tym zrównoważonej turystyki,
− wdrażanie i monitorowanie Lokalnej Strategii Rozwoju obejmującej gminy Bia-
łogard, Dygowo, Gościno, Karlino, Kołobrzeg, Rymań, Siemyśl i Ustronie Mor-
skie,

− stymulowanie inicjatyw lokalnych oraz podejmowanie działań na rzecz aktywi-
zacji społeczno-kulturalnej, oświatowej i gospodarczej wsi i jej mieszkańców, 

− rozwój i wspieranie różnych form kształcenia i samokształcenia w celu podnosze-
nia kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców wsi, 

− wspieranie inicjatyw mających na celu poprawę jakości nauczania dzieci i mło-
dzieży wiejskiej, w szczególności z obszarów popegeerowskich,

− podejmowanie i wspieranie działań promujących profilaktykę zdrowotną na tere-
nach wiejskich oraz działania na rzecz promowania zdrowia,

− podejmowane działań integrujących organizacje działające na wsi, 
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− podejmowanie i wspieranie działań zmierzających do przeciwdziałania wyklu-
czeniu społecznemu oraz wyrównania szans osób niepełnosprawnych w środowi-
sku wiejskim,

− podejmowanie i wspieranie inicjatyw oraz działań promujących i upowszechnia-
jących wartości i wzory kultury narodowej,

− podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej i za-
wodowej mieszkańców wsi, w tym zajmujących się rybactwem śródlądowym 
i rybołówstwem morskim,

− działania wspierające rozwój obszarów nadmorskich i ich integrację z pozostałą 
częścią regionu,

− podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju powszechnie dostępnej 
oświaty na wsi dla dzieci i młodzieży,

− propagowanie sportu, rekreacji i aktywnego trybu życia,
− inicjowanie i wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 

kontaktów i współpracy między społecznościami.
W skład obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Szanse Bez-

droży Gmin Powiatu Goleniowskiego wchodzą następujące gminy: Goleniów, Masze-
wo, Nowogard, Osina, Przybiernów i Stepnica. Skład stowarzyszenia to podmioty pub-
liczne – 10 proc., społeczne – 80 proc. i gospodarcze – 10 proc. W sumie grupa liczy 58 
podmiotów. Cele przez nie realizowane przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2.  Cele i przedsięwzięcia LGD – Stowarzyszenia Szanse Bezdroży

Cel ogólny Cele szczegółowe Przedsięwzięcia

1 2 3

I . 
Po

pr
aw

a j
ak

oś
ci 
ży

cia
 na

 ob
sz

ar
ac

h w
iej

sk
ich 1. Budowanie kapitału 

społecznego, 
kulturowego 
oraz aktywizacja 
i integracja 
mieszkańców

I.1.1.  Organizacja szkoleń, warsztatów i innych przedsięwzięć służących 
nabywaniu umiejętności przez mieszkańców. Szacunkowa liczba 
operacji: 22 

I.1.2.  Organizowanie publicznych punktów dostępu do Internetu. Szacunkowa 
liczba operacji: 10

I.1.3.  Organizacja imprez integracyjnych, w tym: kulturalnych, sportowych 
i rekreacyjnych. Szacunkowa liczba operacji: 30 

I.1.4.  Wspieranie lokalnej twórczości kulturalnej i artystycznej poprzez 
rozwijanie i promocję (zakup strojów, eksponatów i innego wyposażenia 
dla działających grup i zespołów i inne). Szacunkowa liczba operacji: 6

2. Rozwój infrastruktury 
obszarów wiejskich

I.2.1.  Przedsięwzięcia polegające na remoncie i wyposażaniu świetlic 
wiejskich. Szacunkowa liczba operacji: 30

I.2.2.  Projekty budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów 
społeczno-kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych 
służących do użytku publicznego. Szacunkowa liczba operacji: 16 

I.2.3.  Zagospodarowanie i porządkowanie publicznej przestrzeni wiejskiej 
(urządzanie placów zabaw, terenów zielonych, parków, centrów wsi 
i innych miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych, estetyzacja wsi) – 22
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1 2 3

II.
 R

óż
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ie 
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ci 
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cz
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i-
cz

yc
h m

iej
sc

 pr
ac

y
1. Rozwój drobnej 

i średniej przedsiębior-
czości wśród 
mieszkańców

II.1.1.  Rozwój lokalnego rynku pracy, w tym organizacja szkoleń oraz 
przedsięwzięcia związane ze świadczeniem usług dla mieszkańców 
obszaru objętego LSR (np. usługi budowlane, transportowe, elektronicz-
ne, informatyczne, edukacyjne, doradcze, usługi rzemieślnicze, 
opiekuńcze – np. kluby przedszkolaka, fizjoterapeutyczne, rekreacyjne 
i inne). Szacunkowa liczba operacji: 10

II.1.2.  Projekty współpracy krajowej i międzynarodowej wpływające na rozwój 
rynku pracy. Szacunkowa liczba operacji: 2

2. Rozwój i promocja 
inicjatyw gospodar-
czych, w tym 
mikroprzedsiębiorstw 

II.2.1.  Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Szacunkowa liczba operacji: 12

III
. Z

ac
ho

wa
nie

 dz
ied

zic
tw

a k
ult

ur
ow

eg
o i

 pr
zy

ro
dn

icz
eg

o w
si

1. Rozwój turystyki

III.1.1.  Przedsięwzięcia związane z rozwojem oferty turystycznej obszaru LGD 
(rozwój agroturystyki, usług turystycznych, gastronomicznych, produkcja 
lokalnych produktów, wypożyczalnie sprzętu sportowo-rekreacyjnego 
i inne). Szacunkowa ilość operacji: 2

III.1.2.  Zagospodarowanie i porządkowanie publicznej przestrzeni wiejskiej, 
budowa i odbudowa małej infrastruktury turystycznej (zagospodarowanie 
kąpielisk, brzegów rzek, miejsc biwakowych, parkingów leśnych, punktów 
widokowych oraz innych miejsc turystyczno-rekreacyjnych). Szacunkowa 
liczba operacji: 18

III.1.3.  Organizacja szkoleń, warsztatów i innych przedsięwzięć w zakresie 
związanym z turystyką (np. w zakresie prowadzenia działalności 
turystycznej, promocji, aktywizacji, nabywania umiejętności itp.). 
Szacunkowa liczba operacji: 20

III.1.4.  Organizacja imprez promocyjnych. Szacunkowa liczba operacji: 6
III.1.5.  Organizacja i udział w targach i wystawach, w tym w ramach realizacji 

projektów współpracy krajowej i międzynarodowej. Szacunkowa liczba 
operacji: 6

III.1.6.  Działania promocyjne (oznakowanie obiektów, publikacje promocyjne, 
strony WWW itp.). Szacunkowa liczba operacji: 6

III.1.7.  Tworzenie i rozwój punktów informacji turystycznej, posiadających spójny 
system ofert turystycznych. Szacunkowa liczba operacji: 1

III.1.8.  Działania sprzyjające ochronie zasobów naturalnych (ekoszkoły, 
segregacja śmieci, odbudowa miejscowej flory i fauny itp.). Szacunkowa 
liczba operacji: 2

2. Zachowanie
dziedzictwa i wiejskiej
specyfiki obszaru

III.2.1.  Przedsięwzięcia realizowane w oparciu o lokalne dziedzictwo kulturowe 
(kuchnia regionalna, tradycyjne rzemiosła, rękodzieło, pamiątkarstwo, 
wytwarzanie produktów lokalnych na podstawie lokalnych zasobów: 
tradycyjne rasy zwierząt, produkty leśne, uprawy i inne). Szacunkowa 
liczba operacji: 6 

III.2.2.  Zagospodarowanie i porządkowanie miejsc pamięci, kultu, miejsc 
historycznych. Szacunkowa liczba operacji: 1 

III.2.3. Tworzenie ścieżek i szlaków kulturowych, historycznych oraz „wiosek 
tematycznych”. Szacunkowa liczba operacji: 2

III.2.4. Organizacja szkoleń, warsztatów i innych przedsięwzięć w zakresie 
związanym z dziedzictwem kulturowym obszaru (np. szkoleń w zakresie 
ginących zawodów, rękodzieła, rzemiosła tradycyjnego, kuchni 
regionalnej itp.). Szacunkowa liczba operacji: 6 

III.2.5.  Organizacja imprez, konkursów tematycznie związanych z lokalnym 
dziedzictwem kulturowym (dotyczących świąt, tradycji związanych 
z pracami polowymi itp.). Szacunkowa liczba operacji: 12

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009–2015 Stowarzyszenia Szanse 
Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego, red. Z. Łukaszewski, Goleniów 2009.
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Podsumowanie

W zachodniopomorskich wsiach mieszka około 40 proc. ludności województwa. 
LGD stanowią specyficzny produkt wspólnego wysiłku tych ludzi, którzy chcą być za-
angażowani do pracy nad budową lokalnego rozwoju, widzą przyszłość w potencjale 
terenów wiejskich, chcą wieś zmieniać, mają misję, którą jest pobudzanie woli i aktyw-
ności mieszkańców wsi w kierunku lepszego i kreatywnego życia na wysokim pozio-
mie: ekonomicznym, kulturowym i ekologicznym. 

Zadaniem wszystkich 15 LGD w województwie zachodniopomorskim jest stworze-
nie takiego obrazu wspólnoty, który będzie inspiracją dla innych – obrazu wsi bogatej 
wyjątkowymi więziami, wolą wspólnej pracy i wysoką jakością życia. Wieś ma być za-
równo dobrym miejscem do wypoczynku, jak i do prowadzenia działalności gospodar-
czej. Trudność polega na tym, by zidentyfikować i zaakcentować to, co jest tu wyjątko-
we, niepowtarzalne, to, czym nie mogą poszczycić się tereny miejskie lub inne 
znajdujące się w okolicy, i umiejętnie to wykorzystać. 
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Local action groups – as an support for enterprise development in rural areas 
(on example of region of West Pomerania)

The purpose of the paper is to present the activities of selected three local action groups (LAG) that were created 
in rural areas of West Pomerania region after 2000 and analyze the nature of their impact on business development. 
LAG is an example that there is a slow process of rebuilding of the social capital in rural areas that promotes raising 
the level of living of the inhabitants of these regions, creates a favorable climate for all initiatives of entrepreneurship 
and creates the common trust.

Translated by Jolanta Kondratowicz-Pozorska
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Wprowadzenie

Budżetowanie, jako metoda operatywnego zarządzania i realizacji planów przedsię-
biorstwa, narzuca określone wymagania wobec kadry zarządzającej przedsiębiorstwem 
oraz konsekwentne realizowanie określonych zasad i procedur. Jako metoda bieżącego 
(operatywnego) zarządzania przedsiębiorstwem jest sformalizowaną procedurą badaw-
czą. Aby budżetowanie mogło stanowić skuteczne narzędzie zarządzania przedsiębior-
stwem, powinno być dokonywane w odpowiedni sposób. Sposób budżetowania jest wy-
znaczany przez: zasady przyjęte przy sporządzaniu budżetu, metody zastosowane przy 
opracowaniu budżetu, rodzaj budżetu jako końcowego produktu procesu budżetowa-
nia1.

Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów dotyczących procedury 
budżetowania w przedsiębiorstwie2.

*  Doktor Jolanta Lubomska-Kalisz jest zatrudniona na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług 
(Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw) Uniwersytetu Szczecińskiego. E-mail: j.lubomska-kalisz@
wzieu.pl.

1 E. Nowak, Rachunkowość zarządcza, Kraków 2001, s. 178.
2 W przygotowaniu niniejszego artykułu korzystano z fragmentów opracowania J. Lubomskiej-

-Kalisz zawartego w: A. Surmacz, M. Brojak-Trzaskowska, M. Porada-Rochoń, J. Lubomska-Kalisz, 
Budżetowanie i controlling w przedsiębiorstwie, Warszawa 2010 (rozdz. II).
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Istota i fazy procedury budżetowania w przedsiębiorstwie

Procedura budżetowania jest zorganizowanym sposobem prowadzenia działalności 
składającej się na określone zadania i etapy konstruowania budżetu. Procedura i jej 
wdrożenie dotyczą organizacji zespołu pracowników uczestniczących w procesie reali-
zacji danego zadania objętego budżetowaniem. Przyjęta procedura powinna służyć do 
wielokrotnego użytku. Wymaga to niezbędnej formalizacji i standaryzacji procesów, 
a także zachowań zachodzących w przedsiębiorstwie. Najczęściej ma ona postać in-
strukcji obejmującej całokształt przepisów, zasad regulujących sposób postępowania 
i podejmowania decyzji operacyjnych w fazie realizacji oraz wykonania budżetu. Szcze-
gólnie reguluje ona odpowiedzialność i kompetencje poszczególnych komórek organiza-
cyjnych3.

Procedura budżetowania4 obejmuje działania zarządcze, które składają się z pew-
nych faz, natomiast te zbudowane są z etapów następujących w logicznej kolejności. 
Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem obejmuje trzy kolejne 
fazy5:

− fazę tworzenia budżetu,
− fazę realizacji budżetu,
− fazę kontroli budżetowej.
Między poszczególnymi fazami budżetowania występują określone powiązania, 

które przedstawiono na rysunku 1.
Faza tworzenia budżetu ma za zadanie przygotowanie budżetu oraz jego zatwier-

dzenie. Tworząc budżet, określa się zadania dla poszczególnych ośrodków odpowie-
dzialności przedsiębiorstwa w postaci wielkości skwantyfikowanych. Jednocześnie 
określa się środki finansowe i planowane koszty (wydatki), niezbędne do wykonania 
tych zadań w okresie budżetowym. Punktem wyjścia tworzenia budżetu jest długookre-
sowy plan, w którym zostały określone cele działalności przedsiębiorstwa. W procesie 
budżetowania przekształca się wielkości występujące w tym planie w wyrażone wartoś-
ciowo zadania do wykonania.

Faza realizacji budżetu sprowadza się do wykonania zadań sformułowanych w spo-
rządzonym budżecie. Budżet jest realizowany poprzez podejmowanie odpowiednich 
działań, które powinny doprowadzić do zrealizowania zaplanowanych zadań. Podstawą 
ich realizacji są środki przydzielone jednostce organizacyjnej odpowiedzialnej za okreś-

3 M. Dylewski, B. Filipiak, P. Szczypa, Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Aspekty rachunkowe, 
finansowe i zarządcze, Warszawa 2007, s. 18.

4 Szerzej na temat przebiegu procedury budżetowania na przykładzie praktycznym banku komer-
cyjnego zob. Z. Korzeb, Budżetowanie w banku komercyjnym, Warszawa 2007, s. 51–114.

5 Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Organizacja, procedury, zastosowanie, red. E. Nowak, 
B. Nita, Kraków 2007, s. 39.
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lony zakres działalności przedsiębiorstwa. W trakcie realizacji budżetu stosuje się zasa-
dy i procedury określone w budżecie. Jeśli rzeczywiste warunki realizacji budżetu zna-
cząco odbiegają od założeń przyjętych podczas jego sporządzania, wtedy można dokonać 
korekty.

Rys. 1.  Fazy procesu budżetowania w przedsiębiorstwie

 

 

 

WYKONANIE BUDŻET 

działania korygujące 

tworzenie realizacja kontrola 

Źródło:  Budżetowanie kosztów przedsiębiorstwa, red. E. Nowak, Gdańsk 2002, s. 13.

Faza kontroli budżetowej wiąże się z oceną wykonania budżetu. Polega ona na po-
równaniu bieżących rezultatów działalności ośrodków odpowiedzialności z zadaniami 
określonymi w budżecie. Kontrola budżetowa zawiera ustalenie odchyleń wartości rze-
czywistych od wartości planowanych, ocenę tych odchyleń oraz identyfikację ich przy-
czyn. W sytuacji wystąpienia istotnych niekorzystnych odchyleń podejmowane są dzia-
łania korygujące, mające na celu zapewnienie skutecznej realizacji budżetu 
w przyszłości.

Etapy procedury sporządzania budżetów w przedsiębiorstwie

Powyżej omówiono proces budżetowania w aspekcie działań zarządczych. Budżeto-
wanie można także rozpatrywać z punktu widzenia czynności. Całokształt czynności 
wykonywanych w logicznej kolejności w fazie sporządzania budżetu składa się na pro-
cedurę sporządzania budżetu, która obejmuje poszczególne etapy. Opracowywanie bu-
dżetów zależy od rodzaju prowadzonej działalności, wielkości przedsiębiorstwa i struk-
tury organizacyjnej jednostki, dla której tworzony jest budżet. Proces ten jest bardziej 
skomplikowany w większych jednostkach. W literaturze można spotkać różne poglądy 
na temat liczby etapów sporządzania budżetów. Spotyka się klasyfikacje, które wyod-
rębniają 7 etapów sporządzania budżetów. Należy do nich klasyfikacja C. Drury’ego6, 
którą przedstawiono na rysunku 2.

6 C. Drury, Rachunek kosztów, Warszawa 1995, s. 375–380.
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W literaturze spotyka się również klasyfikacje, które wyodrębniają 5 etapów spo-
rządzania budżetów, takich jak7: 

− opracowanie założeń do budżetu,
− sporządzenie budżetu,
− uzgadnianie i zatwierdzanie budżetu,
− kontrola wykonania budżetu,
− analiza odchyleń i aktualizacja kolejnych budżetów.
Opracowanie założeń i wytycznych budżetu rocznego8 jest pierwszym etapem pro-

cedury budżetowania. Działania w ramach tego etapu rozpoczynają się od przedstawie-
nia pracownikom strategicznych celów przedsiębiorstwa, które uprzednio wytyczono 
jako element procesu planowania długookresowego, oraz poinformowania osób odpo-
wiedzialnych za sporządzenie budżetu o celach budżetu rocznego. Wymaga to wyodręb-
nienia w przedsiębiorstwie ośrodków odpowiedzialności oraz ustalenia mierników oce-
ny kierowników tych ośrodków.

Rys. 2.  Etapy procesu budżetowania – 7 etapów

ETAP I 

przekazanie założeń i wytycznych sporządzania budżetu 

ETAP II 

sporządzenie budżetu sprzedaży 

ETAP III 

sporządzenie budżetów cząstkowych 

ETAP IV 

negocjacje budżetowe 

ETAP V 

koordynacja i weryfikacja budżetów cząstkowych 

ETAP VI 

przyjęcie i zatwierdzenie budżetu 

ETAP VII 

sporządzenie raportów z wykonania budżetu 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: C. Drury, Rachunek kosztów..., s. 375–380.

7 Rachunkowość zarządcza, red. G.K. Świderska, Warszawa 1997, s. 206–209, za: Zarządcze 
aspekty rachunkowości, red. T. Kiziukiewicz, Warszawa 2003, s. 286; K. Czubakowska, Budżetowa-
nie w controllingu, Gdańsk 2004, s. 92.

8 Procedura sporządzania budżetów została opracowana na podstawie K. Czubakowska, Budżeto-
wanie w controllingu..., s. 92–99 i Zarządcze aspekty rachunkowości..., s. 285–287.
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Każdy ośrodek przygotowuje budżet i ponosi odpowiedzialność za realizację wy-
znaczonych w nim zadań. Dla prawidłowego opracowania budżetu należy wybrać odpo-
wiednią metodę. Wybór i zastosowanie danej metody uzależnia się od charakteru pro-
wadzonej działalności i celów wyznaczonych przez jednostkę. Zarząd przedsiębiorstwa 
powinien określić cel za pomocą odpowiednich mierników, na przykład stopy zysku, 
stopy rentowności, wartości sprzedaży. Wielkości te stanowią kryteria, z którymi będą 
porównane rzeczywiste wyniki zarejestrowane w księgach rachunkowych. W efekcie 
tego porównania mogą powstać odchylenia powodujące korekty przyjętych wcześniej 
założeń, które należy nanieść w budżetach na następne miesiące.

W celu usprawnienia procesu budżetowania wskazane jest opracowanie instrukcji 
budżetowej zawierającej:

− wykaz niezbędnych czynności przy opracowaniu budżetu,
− harmonogram przygotowania budżetu,
− wzory formularzy budżetowych,
− zasady sporządzania raportów z wykonania budżetów,
− sposoby ustalania i analizy odchyleń.
W etapie tworzenia budżetów podejmowane są decyzje o wykorzystaniu majątku 

rzeczowego, pracowników, środków finansowych i innych zasobów, które będą przy-
dzielone do realizacji określonych zadań przez przedsiębiorstwo. Decyzja o wyborze 
jednego spośród wielu rozwiązań wymaga oceny efektów każdego z nich. W ocenie 
należy uwzględnić zmieniające się warunki otoczenia, na przykład konkurencję, chłon-
ność rynku, zdolność produkcyjną, wskaźnik inflacji, poziom cen, kursy walut. W trak-
cie budżetowania należy wziąć pod uwagę takie zagospodarowanie zasobów, które za-
pewni osiągnięcie celów, czyli rentowność i wzrost wartości przedsiębiorstwa9.

Sporządzenie budżetu jest drugim etapem procesu budżetowania. Przed rozpoczę-
ciem budżetowania należy określić czynniki ograniczające działanie przedsiębiorstwa 
w danym czasie, takie jak brak popytu na wytwarzane produkty, ograniczone zdolności 
produkcyjne, niedostępność surowców, niska płynność finansowa. Ponadto należy usta-
lić sposób określenia cen transakcji wewnętrznych, zasady ustalania norm zużycia 
czynników produkcji, możliwości zmiany cen zakupu surowców lub stawek płac oraz 
wskazówki organizacyjno-techniczne dotyczące opracowania budżetów cząstkowych. 
Etap tworzenia budżetów jest procesem złożonym. Dla jego usprawnienia wskazane jest 
przygotowanie harmonogramu dla danego ośrodka odpowiedzialności (tabela 1). 

9 K. Czubakowska, Budżetowanie w controllingu..., s. 94.
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Tabela 1.  Harmonogram sporządzania budżetu

Nazwa jednostki organizacyjnej ………......................................................................................................................................….
Kierownik ……...............................................................................................……

Lp. Wyszczególnienie Październik Listopad Grudzień

1. Pierwsze posiedzenie komisji budżetowej 1–10

2. Sporządzenie budżetu – wersja 1 10–20

3. Weryfikacja wersji 1 budżetu przez controllera 20–31

4. Drugie posiedzenie komisji budżetowej 1–10

5. Sporządzenie budżetu – wersja 2 10–20

6. Weryfikacja budżetu wersji 2 przez controllera 20–30

7. Trzecie posiedzenie komisji budżetowej 1–10

8. Negocjacje dotyczące budżetu 10–20

9. Zatwierdzenie budżetu 20–31

Źródło:  opracowanie własne na podstawie K. Czubakowska, Budżetowanie w controllingu..., s. 95.

Koordynacją, kontrolą, a także zapewnieniem realności budżetów zajmuje się komi-
sja budżetowa, która również zatwierdza budżety cząstkowe. Komisja składa się z regu-
ły z kierowników jednostek, reprezentujących najważniejsze segmenty przedsiębior-
stwa, oraz controllera budżetowego, który dokonuje prezentacji budżetu zbiorczego.

Budżety cząstkowe mają charakter dziedzinowy i są przygotowywane dla poszcze-
gólnych ośrodków odpowiedzialności. Jeśli opracowanie jednego budżetu cząstkowego 
jest punktem wyjścia do opracowania następnego, wówczas stosuje się postępowanie o cha-
rakterze planowania sekwencyjnego. Jeśli określone budżety cząstkowe są niezależne od 
siebie, przyjmuje się postępowanie o charakterze planowania równoległego. Można sto-
sować również postępowanie mieszane10.

Proces budżetowania dla określonego ośrodka odpowiedzialności zgodnie z harmo-
nogramem powinien rozpocząć się w ostatnim kwartale roku. Na pierwszym posiedze-
niu komisji budżetowej controller przekazuje kierownikowi ogólne założenia przyjęte 
przez zarząd, dotyczące prognoz kształtowania się pozycji ujmowanych w budżetach, 
a niezależnych od przedsiębiorstw, oraz formularze budżetów (tabela 2). Założenia te są 
dyskutowane i wyjaśniane oraz stanowią podstawę do sporządzenia wstępnego budżetu 
w przekroju realizowanych zadań. Pierwszą wersję budżetu należy sporządzić do 20 paź-
dziernika. W kolejnej dekadzie controller otrzymuje pakiet dokumentów budżetowych, 
które są analizowane przez następne 10 dni. Controller sprawdza zgodność budżetu 
z założeniami przyjętymi przez zarząd, a także weryfikuje budżet od strony formalnej. 
W przypadku niezgodności wprowadzane są odpowiednie korekty po uprzednim skon-

10 Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Organizacja, procedury..., s. 41–42.
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taktowaniu się z kierownikiem. Budżet, który został zweryfikowany przez controllera, 
jest omawiany na drugim posiedzeniu komisji budżetowej, oceniającej merytoryczną 
stronę budżetu. Propozycje zmian może zgłaszać kierownik danej jednostki i kierowni-
cy pozostałych jednostek. Kolejne wersje budżetu są każdorazowo weryfikowane przez 
controllera, dyskutowane, negocjowane i zatwierdzane11.

Uzgadnianie i zatwierdzanie jest trzecim etapem budżetowania. Budżety cząstkowe 
są weryfikowane przez controllerów lub kierowników określonych ośrodków odpowie-
dzialności, a następnie sprawdzane z punktu widzenia zachowania przyjętych zasad 
procesu budżetowania i przekazane komisji budżetowej, która sprawdza wzajemne rela-
cje między wszystkimi założeniami. Po wszystkich uzgodnieniach budżet jest przedkła-
dany zarządowi przedsiębiorstwa do zatwierdzenia. Zatwierdzony budżet jest podstawą 
do realizacji zadań ujętych w poszczególnych budżetach ośrodków odpowiedzialności.

Tabela 2.  Formularz budżetu kosztów rodzajowych przedsiębiorstwa na rok...

Lp. Wyszczególnienie
Miesiące

Razem Udział %
I … XII

1 2 3 4 5 6 7

1. Amortyzacja:
− środków trwałych,
− wartości niematerialnych i prawnych

2. Zużycie materiałów:
− materiały produkcyjne,
− materiały biurowe,
− paliwa,
− inne
Zużycie energii:
− elektryczna,
− cieplna

3. Usługi obce:
− konserwacje, remonty,
− transportowe,
− najmu, dzierżawy,
− inne

4. Wynagrodzenia:
− pracowników,
− zleceniobiorców,
− inne

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:
− składki ZUS,
− składki na fundusz pracy,
− inne

6. Podatki i opłaty:
− podatek od nieruchomości, środków transportu,
− opłaty administracyjne (skarbowa)

11 K. Czubakowska, Budżetowanie w controllingu..., s. 95, 97.
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1 2 3 4 5 6 7

7. Pozostałe koszty rodzajowe:
− podróże służbowe,
− koszty reprezentacji i reklamy,
− ubezpieczenia majątkowe i osobowe,
− inne

8. Razem koszty

9. Udział %

Źródło:  opracowanie własne.

Kontrola wykonania budżetu jest czwartym etapem budżetowania. Zatwierdzony 
budżet jest uznawany za standard, z którym porównuje się rzeczywiste wyniki. Porów-
nanie i analiza odchyleń są możliwe dzięki sporządzeniu wewnętrznych raportów doko-
nań opracowanych dla zarządu lub kierowników niższych szczebli przedsiębiorstwa. 
Raport z wykonania budżetu może być sporządzony według wzoru zamieszczonego 
w tabeli 3, ale może zawierać więcej informacji, gdyż menedżerowie chcą poznać przy-
czyny wystąpienia odchyleń i propozycje metod ich likwidacji. Odchylenia często wy-
magają poniesienia dodatkowych wydatków, dlatego kierownik powinien wskazać źród-
ła finansowania ich likwidacji. Raport opracowują wszystkie ośrodki odpowiedzialności 
lub kierownik jednostki. Liczba i struktura raportów zależy od:

− wielkości przedsiębiorstwa,
− struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa,
− zadań powierzonych ośrodkom odpowiedzialności,
− zakresu informacji przekazywanych na różne poziomy zarządzania,
− częstotliwości sporządzania (raporty miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne).
Raporty dostarczają informacji o wynikach ekonomicznych przedsiębiorstwa 

i umożliwiają szybką reakcję na odchylenia. Systematyczny dopływ informacji o rezulta-
tach prowadzonej działalności może przyczynić się do usunięcia powstałych odchyleń. 

Tabela 3.  Raport z wykonania budżetu

Raport z wykonania budżetu (rodzaj budżetu) ……...................................................…….
Za okres ………............................................…
Nazwa jednostki organizacyjnej …............................................................................……..
Kierownik …....................................................................................................………………

Lp. Wyszczególnienie Budżet Wykonanie Odchylenia 
(+/–)

Przyczyny 
odchyleń

Razem

Źródło:  opracowanie własne na postawie Zarządcze aspekty rachunkowości…, s. 287.
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Analiza odchyleń i aktualizacja budżetów to piąty etap budżetowania. Odchylenia 
zawarte w raporcie wraz z wyjaśnieniami są podstawowym źródłem informacji kierow-
ników jednostki o zakłóceniach działalności. W celu podjęcia działań naprawczych na-
leży zdiagnozować przyczyny odchyleń, na które mogą mieć wpływ czynniki wewnętrz-
ne i zewnętrzne (niższa sprzedaż, obniżenie ceny sprzedaży, nowe produkty konkurencji). 
Kontrolowanie odchyleń przez kierowników pozwoli uniknąć takich odchyleń w przy-
szłości. Jeżeli odchylenia są wynikiem mało realistycznego budżetu lub są skutkiem 
zmienionych warunków działania w stosunku do zakładanych, to wówczas może prze-
stać obowiązywać budżet na pozostałe miesiące. W przypadku znaczących zmian ko-
nieczne jest dostosowanie budżetu wyjściowego do nowych warunków przez odpowied-
nie przeliczenie poszczególnych pozycji budżetu. Podczas weryfikacji budżetów należy 
zwrócić uwagę na ich wzajemną zgodność, co oznacza, że muszą one być koordynowa-
ne. Budżety cząstkowe muszą być dostosowane do nowych warunków (ograniczeń, za-
mierzeń).

Podsumowanie

W literaturze przedmiotu spotyka się różne poglądy na temat etapów procedury 
budżetowania w przedsiębiorstwie. Jako metoda bieżącego (operatywnego) zarządzania 
przedsiębiorstwem budżetowanie stanowi sformalizowaną procedurę badawczą. Proce-
dura budżetowania obejmuje działania zarządcze, które składają się z pewnych faz, na-
tomiast te zbudowane są z etapów następujących w logicznej kolejności. Budżetowanie 
jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem składa się z 3 faz: fazy tworzenia budżetu, 
fazy realizacji budżetu i fazy kontroli budżetowej.

Budżetowanie można także rozpatrywać z punktu widzenia czynności. Całokształt 
czynności wykonywanych w logicznej kolejności w fazie sporządzania budżetu składa 
się na procedurę sporządzania budżetu, która obejmuje poszczególne etapy. Istnieją tak-
że inne klasyfikacje, wyodrębniające 5 czy nawet 7 etapów sporządzania budżetów.
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Budgeting procedure in enterprise

This article shows the selected aspects of budgeting procedure in enterprise. In article the consideration about 
the essence and phases of budgeting procedure in enterprises were presented. The stages of drawing up the budget 
in enterprise were discussed.

Translated by Jolanta Lubomska-Kalisz
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Wprowadzenie

Na przełomie pierwszej i drugiej dekady dwudziestego pierwszego wieku, która 
zbiegła się z dwudziestą rocznicą początku transformacji ustrojowej w naszym kraju, 
nasiliła się dyskusja o różnych wyznacznikach miejsca Polski we współczesnym świe-
cie, w tym o nauce. Szczególne zainteresowanie nauką i ściśle z nią powiązanym szkol-
nictwem wyższym ma uzasadnienie w obecnym etapie rozwoju gospodarczego określa-
nego popularnie mianem gospodarki opartej na wiedzy. Dyskusja o rozwoju nauki 
w Polsce jest przede wszystkim skoncentrowana na tych dziedzinach, które bezpośred-
nio wiążą się z tworzeniem fundamentów teoretycznych lub wdrożeniami z zakresu 
techniki czy technologii. Znacznie mniej uwagi poświęca się w niej naukom humani-
stycznym i społecznym, a w tym naukom ekonomicznym. Poza zakres opracowania 
wykracza skądinąd bardzo ważna kwestia: na ile widoczna w Polsce, choć nie tylko w niej, 
tendencja do traktowania nauk społecznych i humanistycznych jako prawie że z definicji 
mniej istotnych niż nauki ścisłe, przyrodnicze i techniczne ma obiektywne i bezdysku-
syjne przesłanki. 

Celem opracowania jest próba zarysowania odpowiedzi na pytanie, jakie miejsce 
zajmują polskie nauki ekonomiczne w nauce światowej oraz jakie były najistotniejsze, 

*  Profesor dr hab. Marek Ratajczak jest zatrudniony na Wydziale Ekonomii (Katedra Teorii i Hi-
storii Ekonomii) Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. E-mail: m.ratajczak@ue.poznan.pl.
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przede wszystkim historyczne, uwarunkowania ich rozwoju. Z racji ograniczonej obję-
tości opracowania wiele istotnych z tego punktu widzenia kwestii, a w tym szczegółowa 
analiza rozwoju poszczególnych ośrodków myśli ekonomicznej w Polsce i dorobku klu-
czowych postaci, musi zostać pominiętych. Należy także zaznaczyć, że opracowanie od-
nosi się przede wszystkim do nauk ekonomicznych w ich zakresie odpowiadającym 
w przybliżeniu temu, co w opracowaniach anglosaskich określane jest jako economics and 
business, a nie nauk ekonomicznych w pełnej przyjętej w Polsce interpretacji, obejmującej 
obecnie cztery dyscypliny: ekonomię, finanse, nauki o zarządzaniu i towaroznawstwo.

Pozycja polskich nauk ekonomicznych w świetle rankingów 
i analiz porównawczych

Według informacji zawartej w „Science Watch” z 23 stycznia 2011 roku, opartej na 
danych pochodzących z National Science Indicators, opracowywanych na podstawie 
najbardziej znanej i uznanej bazy danych tworzonej w ramach systemu baz i zbiorów 
informacji Web of Science, polskie publikacje z obszaru nauk ekonomicznych stanowiły 
0,31 proc. światowego dorobku publikacyjnego z lat 2005–2009 z tego zakresu (w okre-
sie 2004–2008 było to 0,22 proc.) wobec 1,57 proc. udziału dorobku całej polskiej nauki 
(w liczbach bezwzględnych 1,57 proc. światowego dorobku to 81 561 publikacji, w ra-
mach których chociaż jeden autor był związany z naszym krajem; dla lat 2004–2008 
było to 1,55 proc. i 75 631 publikacji)1. Niepokoić może przytoczony w tym samym źród-
le tak zwany wskaźnik wpływu (Relative impact compared to world), który określa, o ile 
procent przeciętna liczba cytowań jednej publikacji z danego kraju w określonym obsza-
rze nauki różni się od przeciętnej dla świata. W wypadku nauk ekonomicznych (określa-
nych jako Economics and Business) względny wskaźnik wpływu polskich publikacji był 
w latach 2005–2009 o 62 proc. niższy od średniej światowej (w latach 2004–2008 – 
o 52% niższy) i był to niestety najniższy wynik spośród wszystkich uwzględnionych 
w analizie obszarów nauki. Należy podkreślić, że bazy Web of Science obejmują nie 
tylko czasopisma anglojęzyczne, ale uwzględniają także cytowania w obrębie danego 
języka narodowego. 

Pewnym interesującym uzupełnieniem powyższych informacji może być analiza 
przeprowadzona przez dwoje stypendystów Fundacji Rozwoju Edukacji Menedżerskiej 
SGH i Kapituły Stypendium im. prof. M. Kucharskiego, Krzysztofa Karbownika i Mał-
gorzatę Knauff2. Autorzy ci dokonali szczegółowej analizy zawartości 29 najważniej-

1 Science Watch, http://sciencewatch.com/dr/sci/11/jan23-11_1/, 23.01.2011.
2 K. Karbownik, M. Knauff, Główne nurty rozwoju ekonomii na podstawie kodów systemu klasy-

fikacji Journal of Economic Literature: profile wiodących periodyków i uczelni, SGH, Warszawa 
2009, maszynopis powielony.
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szych czasopism ekonomicznych w latach 1998–2007. Wszystkie czasopisma to czaso-
pisma anglojęzyczne. Analizując zawartość wybranych czasopism, autorzy skupili się 
na publikacjach przygotowanych przez badaczy z 19 uczelni europejskich, a w tym 
uznawanej za główny polski ośrodek akademicki z zakresu nauk ekonomicznych Szkoły 
Głównej Handlowej. Spośród 7735 publikacji umieszczonych na łamach uwzględnio-
nych w badaniu czasopism przez autorów afiliowanych w ramach wybranych 19 uczelni 
53, a więc 0,7 proc., pochodziło z SGH. Należy założyć, że uzupełnienie analizy o repre-
zentantów innych polskich ośrodków badawczych nie zmieniłoby w sposób istotny obra-
zu.

Ograniczoną obecność reprezentantów polskich nauk ekonomicznych w periody-
kach zagranicznych, w tym w czołowych czasopismach anglojęzycznych, można po czę-
ści tłumaczyć specyfiką badawczą odnoszącą się w znacznej mierze do szeroko rozu-
mianych badań stosowanych adresowanych przede wszystkim do polskich odbiorców. 
Silnie narodowy czy też lokalny charakter badań i ich efektów jest jednak typowy dla 
nauk społecznych, w tym nauk ekonomicznych nie tylko w Polsce. Jednak dla Polski 
charakterystyczny jest bardzo niski udział nauk społecznych, w tym nauk ekonomicz-
nych, w tak zwanych narodowych profilach publikacyjnych. Profile takie (dla krajów 
OECD, obejmujące okres 1981–2005) zostały opracowane na podstawie National Scien-
ce Indicators przez Academy of Finland3, a więc instytucję z kraju, w którym publikacje 
w języku narodowym mają jeszcze mniejszy krąg odbiorców niż w Polsce, chociażby ze 
względu na zdecydowanie odmienne warunki demograficzne. Według przytoczonego 
źródła, Polska ma najniższy (porównywalny tylko z Japonią) udział nauk społecznych 
(obejmujących w klasyfikacji OECD także nauki ekonomiczne) w swoim profilu publi-
kacyjnym, a zarazem najwyższy udział tak zwanych nauk naturalnych, obejmujących 
przede wszystkim nauki ścisłe i przyrodnicze. Jeszcze mniejszy niż nauk społecznych 
w profilu publikacyjnym Polski był w badanym okresie udział nauk określanych jako 
humanistyczne.

Pisząc o miejscu polskich nauk ekonomicznych w nauce światowej, można odwołać 
się także do wyników ankiety przeprowadzonej przez autora opracowania w ramach 
prac powołanego przez prezesa Polskiej Akademii Nauk Zespołu Integracyjno-Eksper-
ckiego Nauk Ekonomicznych. Ankietę te rozesłano do członków komitetów naukowych 
działających w strukturach PAN i obejmujących różne obszary nauk ekonomicznych. 
Ponieważ zwrotność ankiety była niska (poniżej 10 proc. osób, do których została skie-
rowana), otrzymane rezultaty pozwalają jedynie na formułowanie bardzo ograniczonych 
wniosków. 

3 Finish Science In International Comparison, „Publications of Academy of Finland” 2006, 
No. 15.
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W ankiecie było zawarte między innymi pytanie dotyczące szansy otrzymania 
w najbliższym dwudziestoleciu nagrody noblowskiej z ekonomii przez polskiego i zwią-
zanego z polskim ośrodkiem naukowym badacza. W odpowiedzi na to pytanie zdecydo-
wana większość respondentów wskazała na niewielką lub raczej niewielką szansę. Rów-
nocześnie ci sami respondenci w pytaniu dotyczącym oceny poziomu rozwoju nauk 
ekonomicznych w Polsce na tle rozwoju tych nauk na świecie wybierali w większości 
odpowiedź, że jest to poziom zróżnicowany, wskazując w kolejnym pytaniu całe spek-
trum obszarów badawczych, które ich zdaniem są w Polsce szczególnie rozwinięte i któ-
re swym rozwojem nie odbiegają znacząco od tego, co można by określić mianem pozio-
mu światowego. Porównując odpowiedzi na te dwa pytania, można dojść do wniosku, że 
polscy ekonomiści nie uważają, aby efektom ich prac można było zarzucić odstawanie 
od poziomu światowego, natomiast problemem zdaje się to, że efekty prac badawczych 
realizowanych w Polsce nie są na tyle znane i w efekcie uznane na arenie międzynaro-
dowej, aby na przykład zapewnić ich autorom miejsce w gronie kandydatów do nagrody 
noblowskiej. Taki obraz dodatkowo wzmacnia odpowiedź na kolejne zawarte w ankiecie 
pytanie o ocenę aktywności międzynarodowej polskich ekonomistów. Wszyscy respon-
denci uznali, że polscy ekonomiści są zdecydowanie za mało aktywni w obszarze publi-
kacji w czasopismach zagranicznych. Stosunkowo najwyżej oceniona została aktywność 
w zakresie bezpośrednich kontaktów z zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

Należy zauważyć, że próbując określić miejsce polskiej ekonomii w nauce świato-
wej, trudno odwoływać się do polskich opracowań. Wspomniany tekst K. Karbownika 
i M. Knauff jest raczej wyjątkiem. W większości opracowań analiza rozwoju nauk eko-
nomicznych w Polsce i ich poszczególnych składników na poziomie dyscyplin i subdy-
scyplin ma przede wszystkim charakter opisowy i historyczny. Należą do tej grupy opra-
cowania podręcznikowe z zakresu historii myśli ekonomicznej zawierające fragmenty 
poświęcone polskiej myśli ekonomicznej4. Są to także opracowania prezentujące doro-
bek poszczególnych ośrodków akademickich czy instytucji związanych z tym obszarem 
nauki5. Wśród opracowań o wymiarze historycznym można także wskazać publikacje 
prezentujące określone etapy rozwoju polskiej myśli ekonomicznej lub dorobek poszcze-
gólnych postaci6. Ukazują się także opracowania, których autorzy starają się zilustrować 

4 W tej grupie można np. wymienić następujące publikacje: Z. Romanow, Historia myśli ekono-
micznej w zarysie, Poznań 1999; B.G. Spychalski, Zarys historii myśli ekonomicznej, Warszawa 1999; 
W. Stankiewicz, Historia myśli ekonomicznej, Warszawa 2007.

5 Przykładowo: U. Grzelońska, 100 lat SGH i polska ekonomia, „Bank i Kredyt” 2006, nr 5–6; 
B. Gruchman, E. Panek, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (1926–2006), „Gospodarka Narodowa” 
2007, nr 4. 

6 Do tej grupy zaliczyć można na przykład: T. Kowalik, Historia ekonomii w Polsce 1864–1950, 
Wrocław–Warszawa 1992; E. Łukawer, O tych z najwyższej półki, czyli rzecz w sprawie naszego 
środowiska ekonomicznego, Warszawa 2009; J. Nowicki, Luminarze polskiej teorii ekonomii XX wie-
ku, Warszawa 1991; M. Ratajczak, Polish Economics and the Polish Economy: A Study for the Twen-
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historię rozwoju i/lub stan aktualny poszczególnych dyscyplin czy subdyscyplin wcho-
dzących w skład nauk ekonomicznych w Polsce7. Należy jednak zauważyć, że nawet 
w tych opracowaniach, w których zawarta jest analiza obecnego stanu całości czy róż-
nych wycinków nauk ekonomicznych w Polsce, jest ona skoncentrowana raczej na de-
skrypcji rozwijanych w Polsce obszarów badawczych i instytucjonalnego zaplecza ba-
dań naukowych niż na ocenie dorobku poszczególnych badaczy czy ośrodków, zwłaszcza 
w kontekście odniesień do dorobku nauki światowej. 

Pewnym surogatem polskich opracowań próbujących oceniać poziom rozwoju nauk 
ekonomicznych w naszym kraju mogą być publikacje, również o charakterze rankingo-
wym, przygotowywane przez instytucje zagraniczne. Niestety, są one często oparte na 
wyrywkowych informacjach lub ograniczone, głównie czy wyłącznie, do analiz odno-
szących się do publikacji ukazujących się w języku angielskim i to poza granicami Pol-
ski. Przykładem takiego budzącego wiele komentarzy i kontrowersji rankingu jest popu-
laryzowany także w Polsce ranking IDEAS, przygotowywany pod auspicjami Department 
of Economics University of Connecticut. Ranking ten ma charakter rankingu ciągłego 
i okresowo aktualizowanego. Niestety, w rankingu tym ani polscy ekonomiści, ani pol-
skie instytucje naukowe z tego obszaru nie wypadają dobrze. Wystarczy wspomnieć, że 
zgodnie z rankingiem z grudnia 2010 roku Szkoła Główna Handlowa, jako najwyżej 
sklasyfikowana polska instytucja akademicka z obszaru nauk ekonomicznych, znalazła 
się na 246. miejscu w Europie8. Wiele komentarzy wywołała także oparta na rankingu 
IDEAS lista najbardziej znanych polskich ekonomistów przytoczona między innymi 
w swoim czasie przez internetowe czasopismo NBP „Obserwator Finansowy” (www.
obserwatorfinansowy.pl). W czołówce tej listy nie znajduje się w zasadzie żadna z osób 
szczególnie popularnych w polskim środowisku ekonomicznym, uważanych za liderów 
naukowych.

Oczywiście tego rodzaju rankingów, jak cytowany powyżej, nie należy traktować 
jako bezwzględnej wyroczni. Zarówno w kategoriach metodologicznych, jak i z punktu 
widzenia bazy analitycznej mogą one budzić różnego rodzaju wątpliwości, niekiedy po-
ważne. Jednakże dyskusyjność różnych rankingów przygotowywanych przez zagra-
niczne ośrodki nie może być podstawą do ich całkowitego odrzucenia czy negowania. 

tieth anniversary of Transition in Poland, „The History of Economic Thought”, January 2010; 
W. Roszkowski, Społeczny ruch ekonomistów w Polsce przed rokiem 1939, Warszawa 2010; T. Sob-
czak, Instytucjonalizacja nauk ekonomicznych w Polsce międzywojennej, Warszawa 2009.

7 W tej grupie można wskazać takie prace, jak: Cz. Domański, Polska myśl statystyczna po 1918 
roku, „Wiadomości Statystyczne” 2003, nr 7/8; K. Jajuga, Ekonometria wczoraj, dziś, jutro. Refleksje 
i prognozy, w: Postępy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej w Polsce Południowej, 
red. A. Zeliaś, J. Pociecha, Kraków 2008; S. Lachiewicz, B. Nogalski, Osiągnięcia i perspektywy 
nauk o zarządzaniu, Warszawa 2010.

8 http://ideas.repec.org/top/top.europe.html, 28.01.2011.
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Pożądana jest już sama obecność wśród tych publikacji ośrodków i postaci, które tymi 
rankingami są obejmowane. 

Podsumowując tę część artykułu, należy stwierdzić, że podstawową słabością pol-
skich nauk ekonomicznych z punktu widzenia ich wpisywania się w dorobek światowy 
nie są kwestie merytoryczne związane z obszarem i tematyką prowadzonych badań czy 
ich dojrzałością metodologiczną. Wraz z początkiem transformacji ustrojowej polscy 
ekonomiści bardzo szybko zaczęli wpisywać swoje badania w najistotniejsze nurty 
współczesnej ekonomii. Większość odwołuje się przy tym do idei tak zwanej ekonomii 
głównego nurtu, jednak w ostatnich latach coraz bardziej na popularności zyskują eko-
nomia instytucjonalna w różnych swych odłamach czy ekonomia behawioralna. Wyraź-
ną słabością nauk ekonomicznych w Polsce jest natomiast nadal ograniczona liczba pub-
likacji ukazujących się w liczących się periodykach w języku angielskim. W efekcie 
polska ekonomia ciągle kojarzona jest na niwie naukowej głównie z Oskarem Lange i Mi-
chałem Kaleckim. Coraz większa aktywność na arenie międzynarodowej przedstawi-
cieli młodszego i najmłodszego pokolenia polskich ekonomistów, dla którego lingua 
franca współczesnej nauki, czyli język angielski, jest naturalnym językiem komunika-
cji, pozwala jednak żywić nadzieję, że już w niezbyt odległej przyszłości polska ekono-
mia będzie postrzegana przez pryzmat osiągnięć znacznie szerszego grona osób.

Historyczne uwarunkowania rozwoju nauk ekonomicznych w Polsce

Szukając odpowiedzi na pytanie o przyczyny stosunkowo słabej pozycji polskich 
nauk ekonomicznych na arenie międzynarodowej, nie można abstrahować od uwarun-
kowań historycznych ich rozwoju. Jest to o tyle istotne, że rozwój nauki ma w znacznej 
mierze kumulatywny charakter. 

W wieku dziewiętnastym, niezwykle ważnym dla rozwoju gospodarki rynkowej 
i ekonomii jako nauki, polskie społeczeństwo nie funkcjonowało jako odrębny podmiot 
życia politycznego i ekonomicznego. Co prawda w 1887 roku w Krakowie odbył się 
pierwszy zjazd prawników i ekonomistów, na którym byli reprezentanci wszystkich 
trzech zaborów, a w 1900 roku zaczęto wydawać sztandarowe do dziś czasopismo 
naukowe z zakresu nauk ekonomicznych „Ekonomista”, ale w warunkach zaborów nie 
było możliwości  kształtowania się znaczących narodowych ośrodków naukowych. 
Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku rozwój nauk ekonomicznych skoncentro-
wany był przede wszystkim w głównych ośrodkach akademickich, a zwłaszcza w War-
szawie, Krakowie i Poznaniu oraz we Lwowie i w Wilnie, a obszary badawcze polskich 
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ekonomistów okresu międzywojennego odzwierciedlały główne prądy ówczesnej eko-
nomii światowej9. 

Okres drugiej wojny światowej był dramatycznym i tragicznym zerwaniem ciągło-
ści historycznej w rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Zmiany granic ozna-
czały między innymi pozostanie poza Polską dwóch niezwykle istotnych dla nauki 
ośrodków akademickich we Lwowie i Wilnie. I choć kadra z tych uniwersytetów zasiliła 
zwłaszcza ośrodek wrocławski i toruński, to jednak nie było to pełne i proste przemiesz-
czenie w przestrzeni dawnych centrów nauki i kształcenia z wielowiekową tradycją. 
Po okresie od lipca 1944 roku do roku 1948, który charakteryzował się między innymi 
względną swobodą życia akademickiego, w grudniu 1948 roku, wraz z powstaniem Pol-
skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, rozpoczął się okres tak zwanej stalinizacji Polski. 
W obszarze ekonomii lata stalinowskie w Polsce to czas zastoju, a nawet regresu. Z wyż-
szych uczelni usuwano profesorów wywodzących się z czasów przedwojennych. Ton 
zaczęli nadawać ekonomiści deklarujący akceptację marksizmu w jego wersji importo-
wanej z ówczesnego ZSRR. Znalazło to odzwierciedlenie w wydarzeniach I Zjazdu Eko-
nomistów Polskich w 1950 roku, na którym referat programowy O stanie nauk ekono-
micznych w Polsce wygłosił Włodzimierz Brus. 

Zmiany polityczne roku 1956 to umowny koniec epoki stalinowskiej w Polsce. Nie-
stety, bardzo szybko okazało się, że towarzyszące mu nadzieje na istotne zmiany były 
płonne. Dotyczyło to także warunków realizowania badań naukowych. W obszarze nauk 
ekonomicznych na uczelnie powrócili, co prawda, niektórzy usunięci wcześniej profeso-
rowie, ale istotną rolę odgrywali nadal ekonomiści związani z marksistowsko-leninow-
ską ortodoksją i to oni byli wyraźnie wspierani przez władzę. Bez większego wpływu na 
realia społeczno-gospodarcze pozostały prace odnoszące się do problemów wzrostu gos-
podarczego w warunkach gospodarki centralnie planowanej, nawiązujące wyraźnie do 
keynesizmu i kojarzone zwłaszcza z zespołem Michała Kaleckiego. Nie mniej ciekawe 
w kategoriach naukowych były prace realizowane w zespole, którego liderem był Aleksy 
Wakar, odnoszące się do prób analiz gospodarki socjalistycznej w kategoriach zbliżo-
nych do tradycji teorii równowagi ogólnej i optimum Pareta. Duża aktywność zespołu 
związanego z A. Wakarem doprowadziła wręcz do pojawienia się funkcjonującego do 
dziś terminu „szkoła Wakara”. Tradycje poznańskiej szkoły ekonomii kontynuował 
Wacław Wilczyński wraz ze swoimi współpracownikami. Rozwijano także różne ele-

9 Z grona ówczesnych polskich ekonomistów najczęściej wspominane są takie postacie, jak Adam 
Krzyżanowski, uważany za głównego reprezentanta tzw. szkoły krakowskiej, czy Edward Taylor, 
który z Krakowa przeniósł się do Poznania i do dziś pozostaje symbolem poznańskiej szkoły ekono-
mii. Także z Krakowem, do momentu wyjazdu w 1937 r. za granicę, związany był wspominany już 
Oskar Lange, znany chociażby ze słynnego sporu z Ludwikiem von Misesem o racjonalność gospo-
darki opartej na idei centralnego planowania. Warto także wymienić związanych z ośrodkiem war-
szawskim Aleksego Wakara, Jana Drewnowskiego, Edwarda Lipińskiego i wreszcie Michała Ka-
leckiego – do dziś najbardziej znanego polskiego ekonomistę.  
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menty podejścia ilościowego w ekonomii. Wyrazem tego były między innymi prace 
Zbigniewa Czerwińskiego z Poznania, Zdzisława Hellwiga z Wrocławia, Władysława 
Welfego z Łodzi czy Pawła Sulmickiego z Warszawy i skupionych wokół nich zespo-
łów. 

Konsekwencją wydarzeń marcowych 1968 roku była wymuszona emigracja z Polski 
wielu osób, w tym znaczących postaci polskiej nauki. Część osób, która nie zdecydowa-
ła się na emigrację, a była do tego „zachęcana” przez władze (chodziło głównie o osoby 
pochodzenia żydowskiego), pozbawiano dotychczasowych stanowisk. To w konsekwen-
cji wydarzeń marcowych opuścili Polskę między innymi wspomniany Włodzimierz 
Brus, który związał się ostatecznie z Uniwersytetem w Cambridge, Kazimierz Łaski, 
który osiadł w Austrii i stał się jedną z bardziej znanych postaci austriackiego środowi-
ska ekonomicznego, Ignacy Sachs, dziś postrzegany jako ekonomista polsko-francuski, 
oraz Stanisław Gomułka przez wiele lat związany z London School of Economics. Mi-
chał Kalecki został zmuszony do przedwczesnego przejścia na emeryturę. W Krakowie 
z Akademii Ekonomicznej usunięty został Edward Łukawer. Pod hasłem odblokowania 
awansu młodych, zdolnych pracowników nauki wprowadzono regulacje umożliwiające 
awansowanie osób niemających wymaganego, formalnie potwierdzonego, dorobku na-
ukowego. W większości wypadków rozwiązanie to było stosowane wobec osób wyróż-
niających się akceptowaną przez władze postawą polityczną. Wydarzenia marcowe i ich 
konsekwencje oznaczały kolejny element zrywania tak ważnej w sferze nauki ciągłości 
kształtowania kadr w relacjach mistrz–uczeń.

Po 1970 roku nastąpiła pewna liberalizacja w sferze politycznej, a w sferze gospo-
darczej starano się rozwijać relacje z krajami o gospodarce rynkowej, ale cały czas cią-
żyła nad tym określona koncepcja ideologiczna i wizja ustrojowa. Względna, na tle in-
nych państw bloku wschodniego, otwartość Polski skutkowała jednak między innymi 
tym, że stosunkowo liczne grono polskich ekonomistów utrzymywało kontakty ze swo-
imi kolegami działającymi w realiach gospodarki rynkowej. I choć nabywane dzięki 
temu wiedza i doświadczenie miały bardzo ograniczoną przydatność w warunkach ów-
czesnej Polski, to okazały się niezwykle ważne w latach po rozpoczęciu transformacji 
ustrojowej. Z tego punktu widzenia warto wspomnieć o ośrodku łódzkim skupionym 
wokół Jana Mujżela i Cezarego Józefiaka. To właśnie z tego ośrodka akademickiego 
wywodzi się liczna grupa ekonomistów, którzy po rozpoczęciu transformacji znaleźli się 
wśród czołowych postaci sceny politycznej i gospodarczej10. 

10 Przykładowo można wymienić Marka Belkę – obecnego prezesa NBP, premiera w latach 2004–
2005, a wcześniej wicepremiera i ministra finansów; Jarosława Bauca – ministra finansów w latach 
2000–2001; Jerzego Kropiwnickiego – pełniącego funkcje ministerialne w latach 1991–1993; Annę 
Fornalczyk – pierwszą prezes Urzędu Antymonopolowego (1990–1995); Bogusława Grabowskiego 
– członka Rady Polityki Pieniężnej I kadencji; Jerzego Pruskiego – członka Rady Polityki Pieniężnej 
I kadencji, późniejszego pierwszego wiceprezesa NBP.
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W lutym 1989 roku rozpoczęły się rozmowy Okrągłego Stołu. Będące ich konse-
kwencją wybory z czerwca 1989 i wreszcie utworzenie w sierpniu 1989 rządu pod kie-
runkiem Tadeusza Mazowieckiego to początek tego, co nazywa się powszechnie transfor-
macją ustrojową. Z okresu PRL polska ekonomia wychodziła z piętnem marginalizacji 
w stosunku do głównego nurtu nauk ekonomicznych na świecie i to niezależnie od niekwe-
stionowanych osiągnięć poszczególnych badaczy czy ośrodków naukowych. Ograniczenia 
ideologiczne i polityczne, szerzej – ustrojowe, powodowały, że pewnych obszarów badań 
nie bardzo można było rozwijać, a rozwój innych nosił znamiona tak zwanej dyskusji 
akademickiej ze względu na brak związków z otaczającą praktyką gospodarczą opartą 
na regułach przeciwstawnych do gospodarki rynkowej, w ramach której przede wszyst-
kim rozwijała się ekonomia światowa. Na szczęście zwłaszcza wśród ekonomistów 
młodszego pokolenia, choć nie tylko, stosunkowo liczną grupę stanowiły osoby utrzy-
mujące dość szerokie kontakty z ekonomią zachodnią, które swoją wiedzę i doświadcze-
nie mogły wykorzystać w nowych realiach ustrojowych. Symbolem tej grupy stały się 
takie postacie, jak Leszek Balcerowicz czy Grzegorz Kołodko.

Podsumowanie

Nie ulega wątpliwości, że miejsce polskich nauk ekonomicznych w nauce światowej  
mierzone różnego rodzaju rankingami, analizami porównawczymi, liczbą cytowań i in-
nymi elementami naukometrii trudno uznać za satysfakcjonujące. Dokonując tego typu 
ocen, należy jednak pamiętać o wspominanym już typowym, zwłaszcza dla nauk spo-
łecznych, kumulatywnym charakterze rozwoju. Zapewne, gdyby losy polskiego pań-
stwa potoczyły się inaczej już w XVIII wieku, kiedy to nastąpiły rozbiory, gdyby w krót-
kim odstępie czasu nie było dwóch wojen światowych, a także gdyby wynikiem drugiej 
wojny światowej nie był okres gospodarki nierynkowej, to polskie nauki ekonomiczne, 
podobnie jak i polska gospodarka, byłyby dziś na innym etapie rozwoju. Z drugiej stro-
ny, biorąc pod uwagę złożone realia, trzeba stwierdzić, że wynik ostatnich już ponad 
dwudziestu lat od rozpoczęcia transformacji ustrojowej zasługuje na pozytywną ocenę. 
Nie należy zapominać, że najważniejsze reformy ekonomiczne, a także najważniejsze 
zmiany strukturalne i własnościowe w gospodarce oparte były w znacznej mierze na 
badaniach i analizach polskich ekonomistów. Polscy ekonomiści, zarówno ci, którzy 
znani są przede wszystkim ze swej twórczości naukowej, jak i ci, którzy zasiadają w róż-
nego rodzaju gremiach eksperckich i decyzyjnych, mają także swój znaczący udział w tym, 
że Polska stosunkowo łagodnie przeszła przez kryzys ekonomiczny końca pierwszej de-
kady dwudziestego pierwszego wieku.
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Polish economic sciences and the world science

The aim of the presented study is to answer the question what is the  position of  the Polish economic sciences in 
the world science. I also try to elucidate the historical conditions affecting the development of Polish economics. 
The main weakness of Polish economics is neither the covered area nor the methodological maturity. It is, however, the 
limited number of papers published by the English-language journals. Hence, Polish economic sciences continues to 
be identified in the academic community with the long-deceased Oskar Lange and Michał Kalecki. Evaluating the de-
velopment of economic sciences in Poland, a cumulative character of the development of social science should not be 
omitted. Partitions in 18th. Century, two world wars and a non-market economy episode after 1945 greatly affected 
Polish economics. Without these occurrences, Polish economic sciences could have been completely different.

Translated by Marek Ratajczak
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Wprowadzenie

W czasach, w których produkty osiągają bardzo wysoką jakość, są do siebie podob-
ne, łatwo osiągalne, a wymagania klientów nieustannie rosną, jedynie przedsiębiorstwa 
zorientowane na klienta mogą osiągnąć przewagę konkurencyjną. Narzędzia CRM mogą 
być kluczem do osiągnięcia tego celu. Wykorzystanie Contact Centre zwiększa możli-
wość bezpośredniego kontaktu z klientem, podczas którego możliwe jest zgromadzenie 
bardzo cennych informacji o przyzwyczajeniach, oczekiwaniach oraz niezaspokojonych 
potrzebach klientów. Uzyskaną wiedzę odpowiednio przetworzoną można następnie 
efektywnie wykorzystać do tworzenia długotrwałych relacji z klientami. Zgromadzone 
dane umożliwiają również wyodrębnienie grupy kluczowych klientów, którzy przyno-
szą największe zyski dla firmy i dlatego jej uwaga powinna być skupiona właśnie na 
tych osobach. Firmy unikną dzięki temu wydatkowania środków na nieefektywne dzia-
łania skierowane do osób, które nie są zainteresowane produktem. Efektywne zarządza-
nie Call Centre w celu zaspokojenia potrzeb klientów jest wyzwaniem dla każdej firmy. 
Niestety, wiele organizacji nie jest w stanie zaspokoić podstawowych praw konsumenta, 
nie mówiąc o stworzeniu „raju klienckiego” w dokonywaniu wyboru przy zakupie pro-

* Doktor Wioletta Wereda jest zatrudniona na Wydziale Zarządzania (Katedra Marketingu i Lo-
gistyki) Akademii Podlaskiej w Siedlcach. E-mail: weredawioletta@tlen.pl.
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duktu bądź usługi. W związku z powyższym przedsiębiorstwa powinny traktować no-
woczesne metody kontaktu firmy z klientem, jakimi są zapewne narzędzia Contact Cen-
tre i Call Centre, jako podstawowe strategiczne aktywa tworzenia pierwszych związków 
firmy z otoczeniem. Celem niniejszego opracowania jest ukazanie roli Call Centre jako 
współczesnego narzędzia kreującego fundamentalne związki firmy z jej klientami.

Contact Centre a Call Centre

Według filozofii CRM, podstawą działania przedsiębiorstwa jest wzajemna współ-
praca oraz tworzenie długotrwałych związków z klientami. Relacje te należy rozwijać 
i dbać o ich wzrost. Wszelkie podejmowane w firmach działania powinny być podpo-
rządkowane utrzymywaniu stałej komunikacji z klientami, zbieraniu o nich informacji 
i późniejszej ich analizie. Wzajemna komunikacja może odbywać się za pomocą tak 
zwanych punktów styczności z klientem, wśród których możemy wyróżnić takie media, 
jak: telefon, faks, e-mail, Internet, SMS, WAP, wiadomości głosowe. Zintegrowany sy-
stem wyżej wymienionych środków kontaktu, wraz z zespołem ludzi, urządzeń, techno-
logią oraz infrastrukturą, umożliwiający kontakt pomiędzy dostawcą a klientem, tworzy 
Contact Centre1. Organizacja centrum kontaktu z klientem polega przede wszystkim na 
skonstruowaniu scenariuszy i procedur postępowania w poszczególnych przypadkach 
oraz zgromadzeniu informacji w bazach danych2. Bazy danych powinny zawierać dosta-
tecznie dużo informacji, żeby można było na czas składać zindywidualizowane i dosto-
sowane do potrzeb klienta propozycje3.

Rozwiązanie to podnosi konkurencyjność firmy przez budowę mocnych relacji 
z klientem. Zwiększa efektywność i skuteczność komunikacji, a także zbiera i zarządza 
informacjami o klientach. Dzięki tym zaletom Contact Centre nieprzerwanie zwiększa-
ją swoją wartość. Poza tym rośnie świadomość przedsiębiorstw w zakresie obsługi klien-
ta i większość z nich zdaje sobie sprawę, że musi dostosować się do nowej rzeczywistości 
poprzez wykorzystywanie stojących przed nimi możliwości4. Sprawnie funkcjonująca 
obsługa klienta stała się obecnie tak ważnym elementem strategii przedsiębiorstw, 
że ambicją każdego z nich jest posiadanie własnego Contect Centre. Rozwiązania takie 
stały się już praktycznie standardowym wyposażeniem banków oraz operatorów sieci 
telefonii komórkowej. W ostatnim czasie coraz większe zainteresowanie budową cen-

1 A. Mazur, K. Jaworska, D. Mazur, CRM Zarządzanie kontaktami z klientami, Zabrze 2001, 
s. 49–50.

2 A. Mazur, D. Mazur, Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie?, Zabrze 2004, s. 98.
3 P. Kotler, Marketing od A do Z, Warszawa 2004, s. 63.
4 R. Zygała, Prezentacja wybranych pakietów użytkowych CRM, w: System informacyjny marke-

tingu przedsiębiorstw, red. A. Nowicki, Warszawa 2005, s. 220.
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trów obsługi klienta wykazują nawet mniejsze firmy5. To z kolei sprawia, że rynek roz-
wiązań Contact Centre rozwija się dynamicznie.

W zależności od potrzeb Contact Centre mogą mieć mniej lub bardziej rozbudowa-
ną formę. W najprostszej wersji może to być jedynie Call Center, a więc zaawansowana 
centrala telefoniczna. W bardziej zaawansowanych rozwiązaniach w skład Contact Cen-
tre mogą również wchodzić serwery faksowe bądź internetowe. Wraz z upływem czasu 
i coraz powszechniejszym dostępem do Internetu rośnie zainteresowanie tą formą kon-
taktu.

Call Centre, czyli kontaktowanie się z klientami za pośrednictwem telefonu, może 
być bardzo korzystne. Dzięki rozmowie zdobywa się wiedzę o kliencie, a sam klient 
może uznać, że należycie go obsłużono. Jednak prawidłowe prowadzenie rozmowy 
z klientem wymaga określonych umiejętności konwersacji oraz opanowania do perfekcji 
kontroli nad swoim głosem. Poza tym rozmowa nie powinna być zbyt długa, a język 
musi być precyzyjny, zrozumiały i jednoznaczny. Odpowiednio postępując, osoby odpo-
wiedzialne za telemarketing mogą dzięki klientom poznać nowe pomysły, przeprowa-
dzać ankiety, żeby uzyskać informacje o rynku, a nawet dodatkowo sprzedawać inne 
produkty6. 

W najprostszej postaci Call Centre to odpowiednio skonfigurowana centrala telefo-
niczna i grupa operatorów, którzy ręcznie realizują wszelkie operacje związane z obsłu-
gą klientów – odbierają telefony, udzielają informacji, prowadzą sprzedaż przez telefon 
czy badania marketingowe. Sprzedaż przy użyciu telefonu określana jest mianem tele-
sprzedaży, dzięki której można tworzyć scenariusze procesu interakcji z klientem suge-
rujące wybór właściwej formy indywidualnej obsługi danego klienta, informować o do-
stępności produktów, ich cenie i innych elementach sprzedaży. Natomiast badania 
marketingowe realizowane są przy użyciu telemarketingu7. W wielu wypadkach te pro-
ste rozwiązania są wystarczające, w innych stosowane są bardziej wyrafinowane tech-
nologie.

Do bardziej zaawansowanych rozwiązań Call Centre zaliczamy ACD (Automatic 
Call Distribution). Funkcja ta realizuje automatyczne przekierowywanie przychodzą-
cych rozmów do odpowiedniego operatora, w zależności od żądanej usługi, numeru 
klienta, czy też połączenie z pierwszym wolnym operatorem. Również w przypadku 
rozmów wychodzących obsługiwane jest automatyczne nawiązywanie połączenia8.

5 K. Wieczorek, Rynek contact center urośnie dzięki bankom i telekomom, www.pb.pl, 
26.03.2008.

6 P. Kotler, Marketing od A do Z..., s. 195.
7 R. Zygała, Prezentacje wybranych pakietów..., s. 220.
8 A. Mazur, D. Mazur, Jak wdrożyć CRM..., s. 96.
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Drugą zaawansowaną funkcją Call Centre jest IVR (Interactive Voice Response) 
polegająca na automatycznej, bezosobowej obsłudze klienta. Za pomocą wprowadzo-
nych danych lub poleceń głosowych następuje identyfikacja potrzeb klienta, na przykład 
odpowiedź na standardowe pytanie o stan konta w banku. IVR umożliwia również iden-
tyfikację klienta na podstawie na przykład numeru PIN, w oparciu o odpowiednią bazę 
danych9. Coraz częściej można spotkać inteligentne rozwiązania IVR, które mogą iden-
tyfikować klienta po głosie, rozpoznając jego mowę. Najczęściej zawierają one bardzo 
ograniczony katalog wykorzystywanych słów, dlatego też daleko takim systemom do 
pełnej komunikacji z klientem10. 

O postrzeganiu Call Centre przez klienta w znacznej mierze decydują zdolności in-
terpersonalne agentów, ich wiedza i umiejętności wysłuchiwania ludzi oraz rozwiązy-
wania problemów. Zastosowania technologii komunikacyjnych są tu jedynie łącznikiem 
pomiędzy organizacją a jej klientami. Z tego powodu bardzo duże znaczenie należy 
przypisać zarządzaniu kapitałem ludzkim w tym obszarze, często błędnie traktowane-
mu jako domena technologii telekomunikacyjnych i informatycznych11. Podobnie nie 
można traktować rozwiązań technologicznych jako kluczowych w ogólnej strategii 
CRM. Dostarczenie wielokanałowego dostępu jest użyteczne, jednak zrozumienie, któ-
re z tych kanałów preferują klienci, jest zdecydowanie ważniejsze. Aby dokładnie zrozu-
mieć zasadę działania tego narzędzia, należy szczegółowo poznać jego definicję i struk-
turę.

Call Centre to fizyczna lub wirtualna lokalizacja, w której operatorzy telefoniczni 
lub przedstawiciele obsługują dużą liczbę połączeń telefonicznych dotyczących zapytań 
związanych ze wsparciem dla produktu oraz zapytań informacyjnych od klientów. Praca 
operatorów lub przedstawicieli jest wspierana przez technologię wdrażaną w Call Cen-
tre, która zwykle składa się z zestawu słuchawkowego, komputerowej stacji roboczej, 
umożliwiającej dostęp do baz danych, technologii nadzorującej prace, a także technolo-
gii zautomatyzowanego odbierania i dystrybucji połączeń, o czym wspomniano na po-
czątku podrozdziału.

Call Centre obsługuje wyłącznie zapytania wykonywane drogą telefoniczną, nato-
miast inne kanały komunikacji, takie jak poczta elektroniczna (e-mail) oraz Internet, są 
wykorzystywane w centrum kontaktów (Contact Centre). Dostęp do Call Centre klienci 
uzyskują za pomocą bezpłatnych połączeń telefonicznych lub połączeń płatnych, czasa-
mi określanych mianem „zielonych numerów”. 

9 A. Mazur, K. Jaworska, D. Mazur, CMR. Zarządzanie..., s. 57.
10 A. Stachowicz-Stanuch, M. Stanuch, CRM Przewodnik dla wdrażających, Warszawa 2007, 

s. 304.
11 A. Lotko, Zarządzanie relacjami z klientem. Strategie i systemy, Radom 2006, s. 106.
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Obciążenie pracą oraz liczbą obsługiwanych połączeń dla danego Call Centre zmie-
nia się od czasu do czasu, a nieoczekiwane wydarzenie może zmaksymalizować lub 
zminimalizować liczbę połączeń nadchodzących. Dla zwiększenia efektywności przed-
stawicieli Call Centre ich praca bardzo często nie tylko polega na odbieraniu połączeń 
nadchodzących, lecz także dotyczy obsługi połączeń wychodzących. Połączenia nad-
chodzące stanowią część obsługi klienta firmy, podczas gdy połączenia wychodzące są 
częścią czynności marketingowych dla prowadzonej przez daną firmę działalności bi-
znesowej.

Zaawansowane technologie wdrażane w Call Centre czynią obsługę połączeń wcho-
dzących i nadchodzących jeszcze bardziej wydajną. Na przykład oprogramowanie do 
rozpoznawania oraz syntezy mowy stosuje się do umożliwienia komputerom obsługi 
wsparcia klienta pierwszego poziomu. Rozpoznawanie tekstu (czyli uzyskiwanie infor-
macji z tekstu) oraz przetwarzanie naturalnego języka umożliwiają lepszą obsługę klien-
ta, podobnie jak szkolenie przedstawicieli przez automatyczne wprowadzanie najlepszych 
praktyk z ostatnich interakcji z klientami. Automatyczna dystrybucja połączeń umożliwia 
również kierowanie połączeń telefonicznych do najbardziej kompetentnych w danej chwi-
li przedstawicieli, minimalizując tym samym czas potrzebny na rozwiązanie problemu 
klienta. Technologia jest również w stanie analizować połączenia nadchodzące do Call 
Centre oraz sugerować lub udzielać wskazówek dla przedstawicieli dotyczących umiesz-
czenia oferty telemarketingowej, czyniąc telesprzedaż bardziej wydajną.

Fizyczne Call Centre zatrudnia dużą liczbę przedstawicieli, skupionych w jednej 
lokalizacji (biurze). Wirtualne zaś składa się ze zdalnych pracowników, pracujących 
zwykle w małych, zdalnych biurach lub po prostu z domu – gdyż technologia umożliwia 
dystrybucję połączeń pomiędzy różnymi obszarami geograficznymi. Praca zdalna lub 
telepraca jest zwykle tańsza i oszczędniejsza.

W świecie Call Centre korzystanie z usług outsourcingu jest bardzo częste. Przed-
stawiciele pracujący w Call Centre bardzo często nie pracują w mieście lub kraju, w któ-
rym oferowana jest usługa, lecz w lokalizacjach zdalnych, gdzie fizyczne Call Centre 
jest skonfigurowane w taki sposób, że przedstawiciele tam zatrudnieni mogą pracować 
zdalnie. Popularne lokalizacje outsourcingowych Call Centre mieszczą się w Indiach, 
Ameryce Południowej i Europie Wschodniej.

Współczesne Call Centre migruje w kierunku bardziej złożonego Centrum Kontak-
tu (Contact Centre), w którym możliwe są złożone formy interakcji z klientem. Według 
rankingu Magic Quadrant, wykonanego przez instytucję badawczą Gartner w paździer-
niku 2008 dla Infrastruktury Contact Centre, główne firmy w tej branży to Avaya, Ci-
sco, Genesys, Nortel, Alcatel-Lucent oraz Interactive Intelligence12.

12 www.algotech.pl/pl/call-centre, 6.12.2009.
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Wskazówki dotyczące pozyskania i utrzymania 
najlepszych operatorów Call Centre

Przyciąganie wykwalifikowanych i wyrażających się jasno operatorów, posiadają-
cych właściwą osobowość, stanowi zawsze największy priorytet dla szefów Call Centre, 
jest to czynność wymagająca dużego poświęcenia i wytrwałości. Nawet po przeprowa-
dzeniu szczegółowych procedur selekcji rozpoczęcie pracy jest tylko początkiem całego 
procesu, w trakcie którego operator musi pozostawać zmotywowany, by nie ulec wypa-
leniu13.

Można zauważyć, że lojalność klientów zależy nie tylko od jakości i ceny produktów 
i usług, lecz w dużym stopniu także od zachowania personelu. Pracownicy działów ob-
sługi klienta czy Contact Centre odgrywają bardzo istotną rolę w procesie tworzenia 
więzi, od ich umiejętności zależy skuteczność projektowanych działań. To właśnie ich 
zaangażowanie i entuzjazm niejednokrotnie tworzą pozytywny wizerunek firmy. 
To również oni jako pierwsi dostają informację o tym, co się klientom podoba, a co nie, 
poznają ich preferencje, przyzwyczajenia, motywacje14. Dlatego należy zadbać o to, aby 
pracownicy mający bezpośredni kontakt z klientem mieli dostęp do wszystkich potrzeb-
nych im informacji, znajdujących się niejednokrotnie w modułach dalekich od siebie 
tematycznie, jak na przykład historia kontaktów z danym klientem i wykaz asortymentu 
firmy15. 

Od personelu wymaga się umiejętności konwersacji i opanowania do perfekcji kon-
troli nad swoim głosem. Zawsze należy mówić językiem zrozumiałym dla klienta, 
w sposób logiczny, bez używania zbyt fachowych zwrotów czy skrótów16. Odpowiedni 
dobór pracownika na stanowisko nie polega już tylko na wybraniu osoby mającej odpo-
wiednie wykształcenie czy doświadczenie. Coraz częściej zwraca się uwagę na umiejęt-
ności komunikowania się i interakcji. Należą do nich kwalifikacje interpersonalne, które 
pozwalają na zbudowanie podczas rozmowy z klientem odpowiedniej relacji, oraz em-
patia przydatna przy dostosowywaniu różnego rodzaju treści do zróżnicowanych seg-
mentów rynku. Ludzie, którzy posiadają wymienione cechy, będą szybko i efektywnie 
reagować na nieprzewidziane zdarzenia. Jest wiele różnych składowych tworzenia po-
zytywnego kontaktu z klientem, ale to tak naprawdę odpowiedni człowiek jest kluczem 
do sukcesu17. Można powiedzieć, że chodzi tu o swego rodzaju aurę, którą pewnym lu-

13 W jaki sposób znaleźć, udoskonalić i utrzymać najlepszych operatorów Call Centre, raport fir-
my Algotech, maj 2008.

14 B. Mizerski, CRM – Filozofia sukcesu, www.gazeta-it.pl, 26.03.2008.
15 A. Mazur, K. Jaworska, D. Mazur, Jak wdrożyć CMR..., s. 62.
16 J. Sobczak-Matysiak, Psychologia kontaktu z klientem, Poznań 1998, s. 32.
17 A. Tarabasz, Komunikacja jako kluczowy instrument budowania relacji, w: Budowanie związ-

ków z klientami na rynku business to business, red. O. Witczak, Warszawa 2008, s. 114.
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dziom udaje się budować wokół siebie bezwiednie, jest to bowiem dla nich naturalne, 
innym udaje się to dopiero po odpowiednim szkoleniu i nabraniu doświadczenia, a jesz-
cze inni w ogóle nie nabędą takich umiejętności.

Utworzenie nowego Call Centre jest dużo łatwiejsze, gdy zatrudni się zupełnie nowy 
personel, aniżeli przejmie istniejący już zespół, gdyż nowi pracownicy nie mają złych 
nawyków, które wcześniej czy później mogą źle wpłynąć na prowadzoną działalność. 
Nie zmieniając niczyjej mentalności ani nawyków, dzięki odpowiednim szkoleniom 
można nowo wybrany zespół uwolnić od oporów związanych z wykonywanymi polece-
niami. W ten sposób można ich uczynić zespołem profesjonalistów, poświęcając na to 
niezbędne minimum czasu.

Osoby rekrutowane na operatorów Call Centre stanowią bezpośredni pomost z klien-
tami, a ponieważ klienci rzadko kiedy dają nam drugą szansę, pracowników Call Centre 
należy wybierać w sposób dobry i właściwy od samego początku. Tworząc najlepszy 
zespół operatorów Call Centre, należy przede wszystkim skoncentrować się na dwóch 
kluczowych obszarach: należy zatrudnić najlepszych, a następnie uczynić ich jeszcze 
lepszymi18.

Zasady zatrudniania najlepszych operatorów:
− Należy zawsze motywować w sposób skuteczny personel pierwszego kontaktu.
− Agenci nie powinni obiecywać czegoś, czego nie są w stanie wykonać.
− Nowo zatrudnionym przedstawicielom należy powierzać do wykonania łatwiej-

sze zadania.
− Należy tworzyć reguły zdrowego współzawodnictwa wśród agentów.
− Należy prowadzić rankingi wydajności.
− Należy stawiać kuszące cele.
− Należy unikać wypalenia się agenta.
− Należy starać się wydłużyć czas trwania kariery agenta.
− Należy zatrudniać więcej agentów, niż firma potrzebuje w danym momencie19.

„Polacy lubią korzystać z Call Centre” – wyniki badań

Wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie firmy Interactive Intelligence wska-
zują, że Polacy często i chętnie korzystają z Call Centre, czyli telefonicznych centrów 
obsługi klienta. Call Centre jest najchętniej wybieranym przez konsumentów sposobem 
kontaktu z usługodawcą. Najczęściej dzwonimy do dostawców usług telekomunikacyj-
nych, banków i dostawców usług gastronomicznych. Rzadziej do placówek opieki me-

18 W jaki sposób znaleźć, udoskonalić i utrzymać najlepszych operatorów...
19 Tamże.
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dycznej, instytucji publicznych i firm ubezpieczeniowych. Lubimy kontakt telefoniczny, 
bo jest wygodny i szybki – nie wymaga wychodzenia z domu, długiego czekania w ko-
lejkach, a wiele firm udostępnia Call Centre 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 
Badanie wykazało również, że – choć tradycyjne wizyty w biurze obsługi klienta są 
wciąż chlebem powszednim – polscy konsumenci coraz częściej stosują nowe kanały 
kontaktu z dostawcami usług, takie jak e-mail, czat i SMS. Prawie 25% przebadanych 
użytkowników Call Center wysyła e-maila do usługodawcy nawet kilka razy w tygo-
dniu. Ponad połowa respondentów jest bardziej niż przeciętnie zadowolona z jakości 
obsługi oferowanej przez Call Center. Średni poziom zadowolenia wynosi 4,49 w skali 
od 1 (bardzo niezadowolona/y) do 7 (bardzo zadowolona/y). Przy czym jakość kontaktu 
bardzo wyraźnie zależy od branży, w której działa usługodawca. Najwyżej został oce-
niony kontakt z dostawcami usług gastronomicznych (5,6 punktu). Najsłabiej wypadły 
instytucje publiczne i firmy, z którymi według wyników badań kontaktujemy się naj-
częściej – dostawcy usług telekomunikacyjnych (4,3 punktu).

Najważnieniejsze aspekty pracy Call Centre

Co jest najważniejsze dla polskich konsumentów podczas kontaktu telefonicznego 
z usługodawcą? Przede wszystkim skuteczne rozwiązanie zgłoszonego problemu. Wy-
soko cenimy również możliwość kontaktu z konsultantem 24 godziny na dobę i szyb-
kość obsługi. Jednak niekoniecznie spotykamy się z tymi czynnikami w codziennych 
kontaktach z usługodawcami. Co prawda, zdaniem respondentów, wysoka dostępność 
konsultantów Call Centre jest zjawiskiem dość powszechnym (5 punktów w skali 1–7, 
gdzie 7 oznacza „bardzo dobrze”), jednak skuteczność pomocy i wysokie kompetencje 
konsultantów znalazły się dopiero na trzecim i czwartym miejscu najlepiej funkcjonują-
cych aspektów Call Center. Warto zauważyć, że najwyższą ocenę otrzymał czynnik 
stosunkowo niezbyt istotny dla konsumentów – czyli miłe i grzeczne zachowanie kon-
sultanta. Na podstawie korelacji pomiędzy zadowoleniem z usług Call Center a oceną 
funkcjonowania jego poszczególnych aspektów stwierdzono, że na satysfakcję użyt-
kownika najbardziej wpływają trzy podstawowe czynniki:

− skuteczność udzielonej pomocy,
− wysokie kompetencje konsultantów,
− szybkość obsługi.
Dzwoniąc do Call Centre, nie oczekujemy przyjaznej pogawędki z miłą konsultant-

ką. Podstawową zaletą tej metody kontaktu jest oszczędność czasu, dlatego każdemu 
klientowi centrum kontaktowego zależy przede wszystkim na szybkim i skutecznym 
rozwiązaniu zgłaszanego problemu. Niestety, większość centrów kontaktowych w Pol-
sce nie wdrożyła zasad kontroli jakości, który powiązałyby ich działalność z satysfakcją 
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klienta. Agenci są rozliczani jedynie z liczby rozmów telefonicznych oraz ich czasu, co 
sprawia, że w ich interesie jest jak najszybsze zakończenie rozmowy. Natomiast kluczo-
wą metodą pomiaru jakości pracy Call Centre powinien być czynnik FCR (First Call 
Resolution), czyli liczba problemów rozwiązanych przez konsultantów podczas pierw-
szej rozmowy.

Problemy w funkcjonowaniu Call Centre

Zdecydowanie największą wadą telefonicznych biur obsługi klienta jest długi czas 
oczekiwania na połączenie. Zwraca na to uwagę 40 proc. respondentów w pytaniu ot-
wartym i 63 proc. respondentów w pytaniu zamkniętym. Jest to również problem, z któ-
rym ponad 70 proc. użytkowników Call Centre spotyka się zawsze lub często. Ponadto 
drażni nas i irytuje przełączanie pomiędzy pracownikami Call Centre, rozbieżne infor-
macje podawane przez różnych konsultantów oraz za duża liczba opcji do wyboru w au-
tomatycznym menu dostępowym (IVR). Wyraźnie widać również, że częste spotykanie 
się z problemami i negatywnymi aspektami funkcjonowania Call Center zmniejsza 
ogólne zadowolenie użytkowników z ich usług.

Ponad połowa respondentów odpowiedziała twierdząco na pytanie, czy zdarzyło im 
się zrezygnować z usługi lub zmienić usługodawcę na skutek niezadowolenia z jakości 
obsługi oferowanej przez Call Centre. Jest to ważną przestrogą dla firm i organizacji 
oferujących taką możliwość kontaktu. 

Działania zmierzające do poprawy jakości pracy Call Centre

Na pytanie o pozytywne sytuacje związane z korzystaniem z Call Centre 64 proc. 
respondentów zadeklarowało, że zawsze lub często miało w ostatnim czasie kontakt 
z profesjonalną i kompetentną obsługą, zaś 46 proc. spotkało się z dużym zakresem 
kompetencji konsultanta. Niemniej jednak większość badanych uważa, że usługodawcy 
powinni częściej organizować szkolenia dla konsultantów, aby poprawić jakość usług 
ich pracy. Nagrywanie rozmów telefonicznych i wykorzystywanie ich później do oceny 
pracowników popiera 60 proc. ankietowanych20.

Podsumowanie

We współczesnych czasach firmy działające w każdej branży muszą dbać o to, żeby 
jak najwięcej potencjalnych klientów usłyszało o ich produktach bądź usługach, dlatego 
też muszą stworzyć odpowiednią ścieżkę kontaktu. Bardzo często najlepszym sposobem 

20 Polacy lubią korzystać z Call Centre, Interactive Intelligence, www.nf.pl/Artykul/9712/Polacy-
lubia-korzystac-z-call-center/call-center-badania-telemarketing-sprzedaz/, 17.09.2009.
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nawiązania jakichkolwiek związków jest forma telefoniczna bądź internetowa. W związ-
ku z powyższym przedsiębiorstwa szukają nowoczesnych form dotarcia do klientów na 
przykład poprzez systemy Contact i Call Centre. Jak wynika z badań przeprowadzo-
nych na rynku polskim, konsumenci nie mają nic przeciwko korzystaniu z tych syste-
mów, a przeciwnie – ta forma kontaktu jest dla nich coraz bardziej odpowiednia. 
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Call Centre – modern tool creating first relationships 
between the company and customers

Many organizations nowadays try to find the most effective methods of communicating with customers. The best 
way is just to use the phone. Making the most of every call and operating your call centre at a reasonable time and cost 
requires a balance between efficiency and effectiveness. Yet many organizations fail to even get the basics right and 
are far from turning their Call Centres into strategic assets; they’re missing out on opportunities to foster customer re-
lationships and drive incremental revenue. Fortunately, more and more clients use call centres to get information about 
products/services and firms. The aim of this article is a trial of showing call centres as effective modern mechanism of 
winning and keeping customers.

Translated by Wioletta Wereda
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Wprowadzenie

Myśl ekonomiczna II Rzeczypospolitej miała wyraźnie liberalny charakter. Nie od-
biegała bowiem od europejskiego standardu, w którym dominował nurt subiektywno-
-marginalistyczny. Większość polskich przedstawicieli myśli akademickiej to reprezen-
tanci szkoły neoklasycznej, chociaż byli również wśród nich zwolennicy szkoły 
matematycznej czy austriackiej psychologicznej. Powszechna moda na liberalizm eko-
nomiczny została dodatkowo wzmocniona w warunkach polskich niechęcią do państwa, 
które przez ponad sto lat było dla naszego społeczeństwa obcym, zaborczym tworem. 
Nawet zwolennicy niemieckiej szkoły historycznej byli liberałami, co przesądzało o spe-
cyficznym charakterze historyzmu w Polsce. 

Celem artykułu jest zaprezentowanie stanowiska przedstawicieli szkoły krakow-
skiej wobec ekonomicznej roli państwa. Tym mianem określano krakowskich ekonomi-
stów związanych z Uniwersytetem Jagiellońskim i powołanym do życia w 1921 roku 
Towarzystwem Ekonomicznym. Na ich czele stał profesor Adam Krzyżanowski – czoło-
wa postać wśród ekonomistów-akademików, cieszący się olbrzymim autorytetem nie 
tylko w środowisku akademickim, ale również w społeczeństwie. Od 1913 roku do koń-

*  Profesor dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta jest zatrudniona na Wydziale Ekonomii (Katedra Ekono-
mii) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. E-mail: urszula.zagora-jonszta@ue.katowice.pl.
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ca okresu międzywojennego kierował I Katedrą Ekonomii Politycznej na Wydziale Pra-
wa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego1. W poczet przedstawicieli szkoły kra-
kowskiej należy też zaliczyć Adama Heydla (w latach 1929–1933 oraz 1936–1939 kiero-
wał II Katedrą Ekonomii Politycznej na UJ), Ferdynanda Zweiga (doktora praw, którego 
zainteresowanie ekonomią kazało mu czynnie działać w Towarzystwie Ekonomicznym, 
a następnie zdobywać tytuły z zakresu ekonomii politycznej: w 1929 – docenta, w 1935 
– profesora tytularnego)2 oraz nieco młodszych: Stefana Schmidta, Leona Oberlendera. 
Stanisława Wyrobisza, Tomasza Lulka i innych. Bogaty dorobek publikacyjny krakow-
skich ekonomistów pozwala prześledzić ich stosunek do interwencjonizmu państwowe-
go na przestrzeni całego dwudziestolecia międzywojennego. Szczególnie krytykowany 
był etatyzm3. Pojęcie to pojawiło się w literaturze ekonomicznej za sprawą szkoły kra-
kowskiej wcześniej aniżeli interwencjonizm. Do końca okresu między wojennego nie 
ujednolicono jednak definicji obu pojęć. 

Rozwój interwencjonizmu państwowego w okresie międzywojennym

Wybuch pierwszej wojny światowej usprawiedliwiał w pewien sposób rozwój inter-
wencjonizmu. Wierzono jednak powszechnie, że po jej zakończeniu gospodarka krajów 
wróci na drogę liberalizmu. Wiara okazała się naiwna. Również u nas odzyskanie nie-
podległości po 123 latach zaborów postawiło przed państwem polskim nowe wyzwania, 
z którymi musiał się uporać niedoświadczony rząd. Państwo polskie powstało jako zle-
pek trzech odrębnych dzielnic kraju, ciążących w sposób naturalny w kierunku państw 
zaborczych. Brakowało połączeń drogowych i kolejowych pomiędzy dzielnicami, nale-
żało odbudować gospodarkę ze zniszczeń wojennych, odtworzyć potencjał przemysłowy 
zniszczony na skutek świadomej dewastacyjnej działalności zaborców, ujednolicić wa-
lutę, wprowadzić spójny system prawny i podatkowy na obszarze całego kraju i tym 
podobne. Ogrom prac wymagał nie tylko dużego zaangażowania się polityków, ale prze-
de wszystkim olbrzymich środków finansowych, których brakowało. Kapitał zagranicz-
ny, niepewny co do losów nowo powstałego państwa, uciekał za granicę, a wraz z nim 
niestety również często kapitał rodzimy. Konieczność finansowania tylu kosztownych 
przedsięwzięć zmusiła rząd do wkroczenia na drogę inflacji, drogę pokrywania niedo-
borów w budżecie drukiem pieniędzy. 

1 T. Sobczak, Instytucjonalizacja nauk ekonomicznych w Polsce międzywojennej, Warszawa 2009, 
s. 35.

2 M. Czerwiński, Poglądy społeczno-ekonomiczne Ferdynanda Zweiga, Katowice 1996, s. 12. 
3 Etatyzm to najbardziej skrajna forma interwencjonizmu państwowego, polegająca na występo-

waniu państwa w roli przedsiębiorcy lub bankiera albo na udziale państwa w tzw. przedsiębiorstwach 
mieszanych, gdzie obok kapitału prywatnego zaangażowany był również kapitał państwowy.
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Przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego zakres ekonomicznej roli pań-
stwa rozrastał się. Już z chwilą odzyskania niepodległości państwo polskie weszło w po-
siadanie wielu obiektów przemysłowych będących wcześniej własnością państw zabor-
czych. Po zaborze rosyjskim Polska przejęła Bank Włościański i Szlachecki 
(przekształcony później w Bank Rolny), tereny węglowe w Zagłębiu Dąbrowskim, hutę 
„Blachownia”, warzelnie soli w Ciechocinku. Zabór austriacki pozostawił Państwowe 
Żupy Solne, udziały w spółkach akcyjnych, kopalnie „Brzeszcze” i „Spytkowice”, wy-
łączności węglowe w zachodniej Małopolsce, rafinerie nafty oraz Pocztową Kasę 
Oszczędności, Galicyjski Bank Krajowy i Wojenny Zakład Kredytowy. Po zaborze pru-
skim pozostała fabryka nawozów sztucznych w Chorzowie, kopalnie na Górnym Śląsku, 
huta ołowiu i srebra w Strzebnicy, warzelnie soli w Inowrocławiu, rurociągi i stacje 
wodne (późniejsze Zakłady Wodociągowe na Górnym Śląsku). Ponadto we wszystkich 
zaborach pozostały jako własność państwowa koleje, poczta, telegraf, domeny i lasy4. 
Również działające w różnych zaborach monopole państwowe zostały później rozciąg-
nięte na obszar całego kraju. O ile w 1927 roku własność państwa stanowiła 12–15 proc. 
wartości całego majątku narodowego Polski, o tyle już w roku 1932 oscylowała wokół 
20 proc.5

Kontynuowanie gospodarki wojennej do 1921 roku w związku z wojną polsko-bol-
szewicką zaowocowało powstaniem nowych instytucji regulujących dystrybucję artyku-
łów konsumpcyjnych i surowców strategicznych, ograniczających między innymi han-
del wewnętrzny6. 

Przejście do gospodarki pokojowej po zakończeniu wojny osłabiło tendencje inter-
wencjonistyczne. Sprywatyzowano nawet część przedsiębiorstw państwowych, nie uda-
ło się jednak wrócić do sytuacji sprzed wojny. Tendencja ta nie trwała zresztą długo.

Wielki kryzys gospodarczy na powrót zwiększył zakres interwencjonizmu. Na włas-
ność państwa przechodziły akcje i udziały przedsiębiorstw prywatnych zadłużone 
w bankach państwowych. Rozpoczął się też proces polonizacji przemysłu, zwłaszcza 
górnośląskiego. W ten sposób w ręce państwa przeszły między innymi pakiety akcji 
przemysłu chemicznego „Boruta”, Zakłady Chemiczne „Grodzisk” i spółka akcyjna 
„Azot” w Jaworznie, w 1934 roku państwo nabyło 52 proc. akcji huty „Pokój”, w 1937 
roku przejęło wielki koncern górniczo-hutniczy „Wspólnota Interesów”, w połowie 1939 
roku ustanowiono nadzór sądowy nad Zakładami Hohenlohego na Wełnowcu w Katowi-

4 Sprawozdanie Komisji do Zbadania Gospodarki Przedsiębiorstw Państwowych, Ministerstwo 
Przemysłu i Handlu, Warszawa 1939, s. 46; T. Grabowski, Rola państwa w gospodarce Polski 1918–
1928, Warszawa 1967, s. 157–158.

5 A. Heydel, Czy i jak wprowadzać liberalizm ekonomiczny, w: A. Heydel, T. Lulek, S. Schmidt, 
S. Wyrobisz, F. Zweig, Etatyzm w Polsce, Kraków 1932, s. 78; T. Grabowski, Inwestycje zbrojeniowe 
w gospodarce Polski międzywojennej, Warszawa 1963, s. 87.

6 T. Grabowski, Rola państwa…, s. 9–81.
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cach. W przemyśle włókienniczym w ręce państwa przeszedł największy zakład włó-
kienniczy – Zjednoczone Zakłady K. Scheiblera i Grohmana, upaństwowiono większoś-
ciowy pakiet akcji Zakładów Żyrardowskich S.A.7 Wobec słabości rodzimego kapitału 
polonizowane przedsiębiorstwa przechodziły na własność państwa, zwiększając roz-
miary etatyzmu i stanowiąc przedmiot ostrej krytyki ze strony liberalnie nastawionych 
przedstawicieli myśli akademickiej. Mimo powszechnej niechęci do etatyzmu, nawet 
sfer rządowych wychowanych na doktrynie liberalnej, zakres ekonomicznej roli pań-
stwa rozszerzał się z przyczyn obiektywnych. Rosnąca rola państwa w sprawach gospo-
darczych stanowiła przez całe dwudziestolecie wdzięczny temat do narzekań i ataków.

Liberalizm ekonomiczny w pracach Adama Krzyżanowskiego

Profesor Adam Krzyżanowski był założycielem i czołową postacią krakowskiego 
Towarzystwa Ekonomicznego. Towarzystwo to zostało powołane do życia między inny-
mi po to, aby krzewić w społeczeństwie wiedzę ekonomiczną, co skutecznie realizowa-
ło poprzez liczne publikacje popularnonaukowe, odczyty, pogadanki, memoriały i tym 
podobne, wykorzystując do tego nawet radio (A. Krzyżanowski), oraz aby walczyć z eta-
tyzmem8. Do końca okresu międzywojennego nakładem Towarzystwa ukazało się 105 
publikacji9. Członkowie często opiniowali działalność rządu oraz wysuwali własne pro-
pozycje rozwiązań (np. memoriał F. Zweiga). Do Towarzystwa mogli należeć wszyscy, 
którzy wyznawali doktrynę liberalną, stali na straży wolności gospodarczej i poszano-
wania własności prywatnej. W jubileuszowym wydawnictwie Towarzystwa podkreśla-
no, że jego działalność miała znaczący wpływ na kształtowanie światopoglądu gospo-
darczego, a jednolitość jego programu zjednała Towarzystwu nazwę szkoły kra kowskiej10. 
Ośrodek krakowski stanowił centrum ekonomicznej myśli liberalnej, promieniując na 
cały kraj. 

Krzyżanowski pozostawił po sobie ponad 200 książek i artykułów, wiele z jego prac 
służyło jako podręczniki akademickie – wychował więc kolejne pokolenie ekonomistów. 
W 1908 roku rozpoczął pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim jako asystent profesora 
Włodzimierza Czerkawskiego, przedstawiciela szkoły neoklasycznej11. Skłaniając się 
w młodości w kierunku szkoły historycznej, pod wpływem swojego mistrza zmienił 
poglądy, by do końca życia pozostać już wiernym szkole neoklasycznej. Najwięcej inspi-

7 J. Gołębiowski, Sektor państwowy w gospodarce Polski międzywojennej, Warszawa–Kraków 
1985, s. 176–197.

8 Dziesięciolecie Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie (1921–1931), Kraków 1932, s. 6. 
9 T. Sobczak, Instytucjonalizacja nauk ekonomicznych..., s. 56.
10 Tamże, s. 29.
11 A. Lityńska, Polska myśl ekonomiczna okresu międzywojennego, Kraków 1996, s. 52.
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racji czerpał z teorii Johna Stuarta Milla oraz Alfreda Marshalla. Z założeń ekonomii 
neoklasycznej wyrastało przekonanie Krzyżanowskiego o negatywnych skutkach ak-
tywnej roli państwa w sferze gospodarczej, a zwłaszcza etatyzmu. W przedmowie do 
zbiorowego wydania swoich prac w 1931 roku pisał: Urzeczywistnianie etatyzmu i pla-
nowości jest równoznaczne z ograniczeniem własności i przedsiębiorczości prywatnej. 
[...] Dziś państwo w znacznie większej mierze wtrąca się w sprawy gospodarcze, ale 
kosztem uzależnienia się od potęg finansowych12. Już w 1920 roku krytykował przedsię-
biorstwa państwowe, ponieważ jego zdaniem koszty produkcji były tam wyższe niż 
w przedsiębiorstwach prywatnych. Publiczne zatrudniają zbyt liczny personel. Urzędni-
cy i robotnicy pracują mniej niż w prywatnych z powodu wadliwej kontroli i niedosta-
tecznego zainteresowania gospodarczego w wynikach pracy. [...] Cała organizacja władz 
publicznych nie nadaje się do zarobkowania13. Na koniec stwierdzał: Gdybyśmy wszyst-
kie lasy, koleje, kopalnie, poczty, fabryki Państwa Polskiego za darmo wydzierżawili 
[...], skarb zrobiłby doskonały interes. Każdy z nas także. Zmniejszyłoby się wybijanie 
pieniędzy papierowych na pokrycie niedoborów14. Zarzucał przedsiębiorstwom pań-
stwowym, że są źródłem komplikowania się stosunków przede wszystkim z powodu za-
wierania transakcji w imię wzajemnego popierania się, a nie pod kątem widzenia włas-
nej rentowności15. Płace nie są powiązane z wynikami pracy, dlatego wydajność jest 
niska. Dywagując nad niebezpieczeństwem socjalizmu, w którym własność państwowa 
dominuje, stwierdzał, że państwo nie kapitalizuje, bo nie ma z czego, jest nieudolne 
w wytwarzaniu nadwyżek, a ponadto ma tendencję do rozrzutności. Nie ma zatem żad-
nego ekonomicznego usprawiedliwienia na rozrost sektora państwowego. Teza o nieren-
towności przedsiębiorstw państwowych pojawiała się często w międzywojennej literatu-
rze ekonomicznej. Postawiona po raz pierwszy przez Krzyżanowskiego była powielana 
przez innych, chociaż nie kwapiono się, by ją udowodnić. Krzyżanowski szacował, że 
w 1924 roku państwo dopłaciło do przedsiębiorstw państwowych około 100 mln zł16. 
Jedynie rentowność monopoli państwowych nie budziła zastrzeżeń17. 

Pod naciskiem liberałów, w 1926 roku, rząd powołał do życia Komisję Ankietową, 
która miała zbadać stan, warunki i koszty produkcji w poszczególnych gałęziach gospo-
darki narodowej i przedstawić rządowi wnioski zmierzające do racjonalizacji produkcji 

12 A. Krzyżanowski, Polityka i gospodarstwo. Pisma pomniejsze oraz przemówienia 1920–1931, 
Kraków 1931, s. VI, przedmowa.

13 A. Krzyżanowski, Socjalizm po wojnie, w: tegoż, Polityka i gospodarstwo…, s. 15–16.
14 Tamże, s. 17.
15 A. Krzyżanowski, Ewolucja parlamentaryzmu i gospodarki skarbowej, „Przegląd Współczes-

ny” 1934, t. LI, nr 152, s. 294–295.
16 A. Krzyżanowski, Pauperyzacja Polski współczesnej, Kraków 1926, s. 127.
17 Przed wojną w Polsce działało 5 monopoli państwowych: solny, spirytusowy, zapałczany, tyto-

niowy, państwowa loteria pieniężna.
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i wymiany. Nie spełniła ona jednak ich oczekiwań, ponieważ zdaniem wielu liberałów 
sformułowane przez nią wnioski nadto schlebiały etatyzmowi, co kładziono na karb 
składu personalnego. Lepiej spisała się następna komisja, mająca już wyraźnie antyeta-
tystyczny charakter. Mowa o powołanej w 1936 roku Komisji do Zbadania Gospodarki 
Przedsiębiorstw Państwowych, której wyraźnym celem była krytyka etatyzmu. W 1938 
roku rząd powołał Komisję do Zbadania Interwencjonizmu w Zakresie Przemysłowym, 
która domagała się likwidacji przywilejów dla przedsiębiorstw państwowych i przywró-
cenia daleko idącej swobody gospodarczej18.

Lista zarzutów pod adresem etatyzmu, który Krzyżanowski utożsamiał z interwen-
cjonizmem państwowym, jest długa19. Analizując prace mistrza, można znaleźć co naj-
mniej kilka istotnych wad tego zjawiska:

a) „mnożenie zastępów urzędniczych” – rozrost biurokracji przyczyniał się do ogra-
niczania wolności jednostek uważanej za najważniejszą cechę liberalizmu20;

b) wysokie koszty utrzymania etatystycznego państwa21; 
c) nadmierne obciążenia podatkowe, prowadzące do wzrostu pauperyzacji społe-

czeństwa i dekapitalizacji majątku22;
d) nasilenie koncentracji produkcji z udziałem kapitału państwowego, czyli rozwój 

przedsiębiorstw mieszanych, do których chętnie wchodził kapitał zagraniczny, 
licząc na gwarancje państwa23;

e) zanik twórczej inicjatywy jednostek i „sprowadzenie [ich] do roli pionków, który-
mi kierowałyby dobre poczynania inicjatywy państwowej”24; 

f) wzrost stopy procentowej i utrwalenie bierności bilansu handlowego jako wynik 
szeroko prowadzonej akcji robót publicznych25 – Krzyżanowski nie aprobował tej 
formy interwencjonizmu;

18 Szerzej na temat tych komisji zob. U. Zagóra-Jonszta, Komisja Ankietowa, „Wektory Gospodar-
ki” nr 5, Warszawa 1988, s. 57–59; tejże, Komisja do Zbadania Gospodarki Przedsiębiorstw Pań-
stwowych, „Wektory Gospodarki” nr 10, Warszawa 1988, s. 62–64.

19 Krzyżanowski w obrębie obszernego pojęcia etatyzmu wyodrębnia: 1) etatyzm w znaczeniu 
ściślejszym, obejmujący działalność państwa w charakterze przedsiębiorcy lub bankiera udzielające-
go kredytu; 2) protekcjonizm celny, taryfowy i podatkowy popierający rodzimą produkcję zakazami, 
kontyngentowaniem wywozu i przywozu, normowaniem stawek celnych, premiami wywozowymi; 
3) interwencjonizm oznaczający wszelkie inne wypadki oddziaływania państwa na życie gospodar-
cze, zwłaszcza normowanie płac i cen. W jego interpretacji etatyzm jest utożsamiany z interwencjo-
nizmem państwowym. A. Krzyżanowski, Addenda, w: tegoż, Polityka i gospodarstwo…, s. 640.

20 A. Krzyżanowski, Bierny bilans handlowy, Kraków 1928, s. 13, 21.
21 Tamże, s. 55; Zagadnienie etatyzmu w Polsce, Stenogramy ze zjazdu u posła Janusza Radziwiłła, 

Bank Gospodarstwa Krajowego, Warszawa 1929, s. 6–7.
22 A. Krzyżanowski, Pauperyzacja…, s. 32, 135; tenże, Bierny bilans…, s. 35, 58–59; A. Heydel, 

T. Lulek, S. Schmidt, S. Wyrobisz, F. Zweig, Etatyzm w Polsce..., przedmowa A. Krzyżanowskiego, 
s. VI.

23 A. Krzyżanowski, Bierny bilans…, s. 54.
24 Zagadnienie etatyzmu w Polsce…, s. 17. 
25 Tamże, s. 11–13; A. Krzyżanowski, Pauperyzacja…, s. 129.
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g) ograniczenie demokracji parlamentarnej, czyli działanie pod dyktando interesów 
rządu26;

h) spadek poziomu moralnego społeczeństwa wynikający z wymagań stawianych 
obywatelom przez państwo, a sprzecznych z właściwościami natury ludzkiej27.

Ten ostatni argument wielokrotnie mocno akcentował, podkreślając, że państwo za-
częło wychowywać masy, a samo nie daje dobrego przykładu, bo rozwija nadmiernie 
fiskalizm, przedsiębiorstwa państwowe i banki oraz ogranicza wolność handlu. Stwier-
dzał, że wzrost przestępczości gospodarczej dowodzi wymownie, że etyka interwencjo-
nizmu i etatyzmu jest w swych skutkach niebezpieczniejsza niż etyka wolnej konkurencji. 
System interwencjonizmu i etatyzmu np. ustanawiania kontyngentów zawiera w sobie 
element dowolności władz w stopniu bezspornie wielce niebezpiecznym z moralnego 
punktu widzenia28. Uważał, że tylko liberalizm jest moralny, ponieważ wynika z cechy 
natury ludzkiej, jaką jest dążenie do wolności gospodarczej. Etatyzm, będący zaprze-
czeniem wolności, przyczynia się do moralnego upadku społeczeństwa. 

Krzyżanowski chciał ograniczyć działalność państwa do produkcji dóbr niemate-
rialnych29. W późniejszych latach uzależniał zakres interwencjonizmu państwowego od 
aktualnej sytuacji na rynku finansowym kraju30. Kiedy polityka deflacji, na jaką zdecy-
dował się rząd w latach wielkiego kryzysu, okazała się nieskuteczna, a wręcz szkodliwa, 
proponował ostrożne przeprowadzenie dewaluacji bez wywołania inflacji, a także odej-
ście od goldstandardu31. Jak na zdeklarowanego liberała była to propozycja bardzo śmia-
ła. 

Krzyżanowski wysunął tezę, że kapitalizacja łagodzi wahania koniunktury, jednak 
etatyzm tę kapitalizację osłabia. To wolna gospodarka sprzyja kapitalizacji, etatyzm zaś 
zwiększa falowanie koniunktury. Etatyzm może się uporać z falowaniem koniunktury 
tylko w razie popadnięcia w zupełną statykę, w bezwład32.

Już pod koniec 1928 roku przewidywał nadejście kryzysu. Proponował, aby przy-
spieszyć jego wybuch, póki jeszcze nie dojrzał, ponieważ wtedy negatywne skutki nie 

26 „Demokracja polityczna zrodziła etatyzm w imię zupełnego urzeczywistnienia swych haseł, 
a rozwój etatyzmu ugodził śmiertelnie w demokrację polityczną”. A. Krzyżanowski, Bierny bilans…, 
s. 25; tenże, Rządy Marszałka Piłsudskiego, Kraków 1927, s. 18.

27 A. Krzyżanowski, Bierny bilans..., s. 51–52; tenże, Wykład inauguracyjny na rozpoczęcie roku 
akademickiego 1934/1935 na UJ, w: tegoż, Moralność współczesna, Kraków 1935, s. 10–14; tenże, 
Wolność nauki – przemówienie na zebraniu koła byłych uczniów w Warszawie 5 V 1934 r., w: tegoż, 
Moralność współczesna..., s. 83–84.

28 A. Krzyżanowski, Wolność nauki..., s. 84.
29 A. Krzyżanowski, Bierny bilans…, s. 56.
30 A. Krzyżanowski, Waluta, w: tegoż, Polityka i gospodarstwo…, s. 54–65.
31 A. Krzyżanowski, Złoto Banku Polskiego, „Przegląd Współczesny” 1932, t. XLII, nr 125, s. 339–

348; tenże, Spór o politykę walutową, „Przegląd Współczesny” 1932, t. XLIII, nr 127, s. 195.
32 A. Krzyżanowski, Polska koniunktura gospodarcza w świetle teorii przesileń i przewidywań, 

Kraków 1929, s. 18.
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będą takie groźne. Pracownicy Instytutu Badania Koniunktur Gospodarczych i Cen, 
którym kierował Edward Lipiński, w swoich publikacjach dowodzili natomiast, że nic 
nie wskazuje na to, aby koniunktura miała się załamać. Jak się wkrótce okazało, rację 
miał Krzyżanowski. Uciążliwość i długotrwałość wielkiego kryzysu gospodarczego 
w Polsce (pojawił się w pierwszym kwartale 1930 roku i trwał do roku 1935) dała mu 
okazję do dalszego krytykowania etatyzmu, obarczanego winą za tak głębokie załama-
nie koniunktury. 

W latach pokryzysowego ożywienia gospodarki i wejścia na drogę ostrożnego na-
kręcania koniunktury coraz częściej pojawiała się teza, że etatyzm stanowi prostą drogę 
do socjalizmu. Bezzasadność takiego twierdzenia była oczywista, jednak bronić musie-
li się ci, którzy byli odpowiedzialni za politykę, czyli przedstawiciele rządu. Na temat 
bliskości etatyzmu z socjalizmem pisał już Krzyżanowski w 1920 roku, poddając ostrej 
krytyce ten ustrój, który prowadził do głębokiej pauperyzacji społeczeństwa33. Źródeł 
sympatii rządzących do idei socjalistycznych doszukiwał się w fakcie, że byli to ludzie, 
„którzy za młodu przeszli szkoły czynnej pracy w socjalizmie, a potem w legionach”34. 
Nie aprobował również uruchomienia robót publicznych jako metody walki z bezrobo-
ciem, ponieważ pogłębiało to deficyt budżetowy, a zgodnie z zasadą zdrowych finansów 
należało utrzymywać równowagę budżetową. 

Poglądy Krzyżanowskiego miały znaczący wpływ na stanowisko pozostałych przed-
stawicieli szkoły krakowskiej. Można się o tym przekonać, śledząc ich publikacje.

Antyetatyzm pozostałych przedstawicieli szkoły krakowskiej

Wśród pozostałych przedstawicieli szkoły krakowskiej poczesne miejsce zajmowali 
Ferdynand Zweig i Adam Heydel. Ten pierwszy dokonał rozróżnienia między interwen-
cjonizmem, etatyzmem i protekcjonizmem. Etatyzm oznaczał prywatnogospodarczą 
działalność państwa w charakterze przedsiębiorcy, interwencjonizm – ingerencję pań-
stwa w stosunki gospodarcze, a protekcjonizm – ochronę produkcji krajowej35. Mimo że 
Zweig dość dokładnie precyzował te pojęcia, wskazując na różnice, nie wszyscy przyję-
li tę interpretację. Heydel jeszcze w 1937 roku, omawiając hasło etatyzm w Encyklopedii 
nauk politycznych, pisał: Słowo etatyzm przyjęło się po wojnie europejskiej dla oznacze-
nia wkroczenia państwa w zakres zagadnień ekonomicznych. W szerszym znaczeniu 
używane bywa dla oznaczenia wszelkiej ingerencji państwa w życie gospodarcze; w węż-
szym znaczeniu rozumie się przez nie bezpośrednie podejmowanie przez państwo zadań 

33 A. Krzyżanowski, Socjalizm po wojnie, w: tegoż, Polityka i gospodarstwo…, s. 34.
34 Chodziło o przynależność do PPS, tenże, Bierny bilans…, s. 27.
35 F. Zweig, Jaki winien być kierunek interwencjonizmu państwowego? Monopol czy obrona „fair 

play”?, w: A. Heydel, T. Lulek, S. Schmidt, S. Wyrobisz, F. Zweig, Etatyzm w Polsce..., s. 320.
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produkcyjnych. Dalej podkreślał, że kierowanie i regulowanie toku gospodarstwa pry-
watnego [...] odróżnia się w tym przypadku jako interwencjonizm36. Poszukując korzeni 
etatyzmu, zwracał uwagę na strukturę socjalno-kulturową Polski oraz wojnę, która na-
siliła interwencjonizm. Struktura ta cechowała się małą liczbą biznesmenów i skłonnoś-
cią społeczeństwa do wysuwania żądań pod adresem państwa. Jego zdaniem, tradycje 
etatystyczne rozwijały się na ziemiach polskich pod zaborami przez cały XIX wiek37. 
Jeszcze dalej poszedł F. Zweig, uważając, że polski etatyzm jest spóźnionym merkanty-
lizmem. Ten szkolny obraz dawnego merkantylizmu odżył we współczesnej polityce go-
spodarczej Polski w całej pełni, a razem z tym odżyły dawne przesądy w myśleniu go-
spodarczym, które przesłaniają nam prawdziwy obraz rzeczywistości38. Jest to 
merkantylizm spóźniony o wieki, który w tej grubej formie nie odpowiada i nie może 
odpowiadać potrzebom gospodarczym współczesnego państwa39. 

Krytyka etatyzmu szła w parze z poglądami o wyższości teorii liberalnej. Zweig 
przekonywał, że założenia liberalne są najwłaściwszymi założeniami teoretycznymi 
ekonomii, ponieważ mieszcząc się w obowiązującym obecnie systemie wartości i odpo-
wiadając zasadom współczesnego ustroju, pozwalają na najpełniejsze uchwycenie obec-
nej rzeczywistości gospodarczej40. Liberalizm był koncepcją indywidualistyczną, w któ-
rej najważniejszy był interes jednostki, gwarantował bowiem tak ważny dla sprawnego 
funkcjonowania procesu ekonomicznego automatyzm gospodarczy41. 

Wypowiadając się na temat etatyzmu z mikroekonomicznego punktu widzenia, kry-
tykowano działalność przedsiębiorstw państwowych, powtarzając tezę Krzyżanowskie-
go o ich nierentowności. Heydel na teoretycznym przykładzie dwóch przedsiębiorstw 
starał się udowodnić tezę, że więcej bogactwa dostarczy społeczeństwu producent [...], 
który wytworzy mniej, ale osiąga większe zyski. Tym samym podważył zasadność istnie-
nia przedsiębiorstw państwowych. Przedsiębiorstwa prowadzone przez organizacje 
przymusowe (państwo, gminy) nie pod kątem widzenia materialnego zysku są trwonie-
niem bezpodstawnym zasobów, są przeto gospodarczo szkodliwe42. Poza wielu ujemnymi 
stronami przedsiębiorstw etatystycznych może jednym z głównych źródeł ich niedoma-
gań jest to, iż przedsiębiorstwa te nie mogą zbankrutować, że straty ich idą na koszt 

36 Encyklopedia nauk politycznych, t. I, Zagadnienia społeczne, polityczne i gospodarcze, 
red. E.J. Reyman, Warszawa 1937, s. 115.

37 A. Heydel, Dążności etatystyczne w Polsce, w: A. Heydel, T. Lulek, S. Schmidt, S. Wyrobisz, 
F. Zweig, Etatyzm w Polsce..., s. 28–32.

38 F. Zweig, Merkantylizm polski, w: A. Heydel, T. Lulek, S. Schmidt, S. Wyrobisz, F. Zweig, Eta-
tyzm w Polsce..., s. 225.

39 Tamże, s. 228.
40 F. Zweig, Cztery systemy ekonomii, „Ekonomista” 1930, t. IV, s. 40.
41 F. Zweig, Cztery systemy ekonomii, „Ekonomista” 1932, t. I, s. 60 i n.
42 A. Heydel, Gospodarcze granice liberalizmu i etatyzmu, w: A. Heydel, T. Lulek, S. Schmidt, 

S. Wyrobisz, F. Zweig, Etatyzm w Polsce..., s. 1–2, 6.
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państwa, tj. na koszt całości – konstatował Zweig43. Heydel polemizował również z tezą 
wysuniętą przez profesora Wolnej Wszechnicy Polskiej, Leona Władysława Biegeleise-
na, o tak zwanej pośredniej rentowności przedsiębiorstw państwowych, związanej z ko-
rzyściami pozaekonomicznymi ich działalności. Przeciwstawiał się także ich komercja-
lizacji, twierdząc, że będzie chronić nierentowne firmy44. Pod koniec lat 30. dopuszczał 
wprawdzie możliwość wypracowania zysku przez sektor państwowy, ale nie był to zysk 
maksymalny45.

Najwięcej niechęci budziło uprzywilejowanie przedsiębiorstw państwowych, które 
w rezultacie prowadziło do niesprawiedliwej konkurencji z sektorem prywatnym. Cho-
dziło zwłaszcza o przywileje podatkowe, kredytowe i pierwszeństwo w zamówieniach 
rządowych46. Etatyzm, zdaniem Zweiga, prowadził do obniżania wpływów podatko-
wych i był powodem deficytów budżetowych. Odłączenie skarbu państwa od jego etaty-
stycznych przedsiębiorstw miało być skuteczną terapią w walce z deficytem budżeto-
wym47. Swój program walki z etatyzmem ujął w 46 punktach. Wśród nich znalazły się: 
zrównanie szans przedsiębiorstw prywatnych z państwowymi, podniesienie wydajności 
i rentowności przedsiębiorstw publicznych, eliminacja trwałych źródeł alimentowania 
etatyzmu i usunięcie jego przerostów, a także prawdziwa, zupełna komercjalizacja48. 
Zweig wykazał, że rentowność bilansowa majątku państwowego za lata 1926/1927–
1934/1935 wynosiła zaledwie 0,75 proc.49 

Heydel wyznaczył etatyzmowi ścisłe granice, twierdząc, że może wejść w taką pro-
dukcję, za którą społeczeństwo jest skłonne zapłacić poniżej kosztów (np. oświetlenie 
ulic, ochrona porządku prawnego)50. Powtarzał tezę Ludwiga von Misesa, że kon-
sekwentnie stosowany interwencjonizm doprowadzi w końcu do socjalizmu, którego 
oczywiście nie akceptował. W zupełności zgadzał się z Krzyżanowskim, że socjalizm 
jest ustrojem, w którym zasady moralne nie są przestrzegane51.

W latach wielkiego kryzysu gospodarczego przedstawiciele szkoły krakowskiej za-
częli coraz częściej zwracać uwagę na to, że gospodarka sama nie potrafi wejść na drogę 
ożywienia. Krzyżanowski wraz z Zweigiem opracowali memoriał, który w imieniu 

43 F. Zweig, Jaki winien być kierunek interwencjonizmu państwowego, w: A. Heydel, T. Lulek, 
S. Schmidt, S. Wyrobisz, F. Zweig, Etatyzm w Polsce..., s. 320.

44 A. Heydel, Cel komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych, w: A. Heydel, T. Lulek, S. Schmidt, 
S. Wyrobisz, F. Zweig, Etatyzm w Polsce..., s. 99–109.

45 Encyklopedia nauk politycznych…, s. 88.
46 T. Lulek, Przywileje podatkowe przedsiębiorstw publicznych w Polsce, w: A. Heydel, T. Lulek, 

S. Schmidt, S. Wyrobisz, F. Zweig, Etatyzm w Polsce..., s. 131–152; tenże, Przedsiębiorstwa państwo-
we, w: A. Heydel, T. Lulek, S. Schmidt, S. Wyrobisz, F. Zweig, Etatyzm w Polsce..., s. 235–238.

47 F. Zweig, Memoriał w sprawie działalności przedsiębiorstw państwowych, Kraków 1936, s. 8–9.
48 Tamże, s. 11–29. 
49 Tamże, s. 8.
50 A. Heydel, Gospodarcze granice…, s. 7. 
51 A. Heydel, Kapitalizm i socjalizm wobec etyki, Kraków 1927.
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członków Towarzystwa Ekonomicznego został przedłożony rządowi. 13 grudnia 1931 
roku na łamach „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” Zweig rozpoczął batalię o „właś-
ciwe zrozumienie interwencjonizmu”, stwierdzając, że nie ma zastrzeżeń co do jego 
stosowania, ponieważ współczesne państwo nie może się już bez niego obyć. Sprzeciw 
budziła jednak konkretna praktyka w tym zakresie52. Wprowadził pojęcie „interwencjo-
nizmu liberalnego” niewchodzącego w kolizję z inicjatywą prywatną53. 

W debacie nad etatyzmem brali również udział inni przedstawiciele szkoły krakow-
skiej. S. Schmidt zwracał na przykład uwagę na to, że wkracza on coraz mocniej w sferę 
spółdzielczości, przyjmując formę przymusowego uspółdzielczania. Te tendencje nasili-
ły się w wyniku wojny i nie ustąpiły mimo jej zakończenia. Wyrażał nadzieję, że kryzys 
gospodarczy zmiecie sztuczne etatystyczne twory w tej dziedzinie i pozwoli na rozwój 
zdrowego ruchu spółdzielczego54. 

T. Lulek traktował etatyzm jako pozostałość po zaborach. Państwo otrzymało wiele 
przedsiębiorstw niejako wbrew własnej woli, automatycznie, w spadku. Od początku 
własność ta budziła opory wśród liberałów, którzy domagali się komercjalizacji przed-
siębiorstw państwowych. Rozpoczęty w 1927 roku proces komercjalizacji, mający po-
stawić te przedsiębiorstwa w podobnych warunkach do przedsiębiorstw prywatnych, nie 
spełnił, jego zdaniem, oczekiwań; nie była to bowiem pełna komercjalizacja. Nadal te 
przedsiębiorstwa były prowadzone i nadzorowane przez urzędników państwowych, nie-
znających zasad twardej rentowności. Częste były wypadki sztucznego zaniżania zy-
sków bilansowych, aby suma, którą należało wpłacić do budżetu państwa, była jak naj-
mniejsza. Komercjalizacja nie przyczyniła się więc do podniesienia ich rentowności55. 
Lulek wytykał też uprzywilejowanie banków państwowych, podkreślając, że sektor 
bankowości prywatnej przegrywa konkurencję z bankowością państwową, która czerpie 
korzyści ze zwolnień podatkowych, przywilejów gwarancyjnych i lokacyjnych56.

Jednak pokryzysowe nakręcanie koniunktury kazało niektórym przedstawicielom 
szkoły krakowskiej bardziej przychylnie spojrzeć na działania państwa. S. Wyrobisz, 
konstatując, że gospodarka daleko odeszła od wolnokonkurencyjnego ideału, zgadzał się 
na pobudzanie jej poprzez organizowanie robót publicznych finansowanych z pożyczek 
długoterminowych. Finansowanie z podatków obciążających dochód uważał za niespra-

52 F. Zweig, Jaki winien być kierunek..., s. 322–323.
53 F. Zweig, Zmierzch czy odrodzenie, w: A. Heydel, T. Lulek, S. Schmidt, S. Wyrobisz, F. Zweig, 

Etatyzm w Polsce..., s. 26 i n.
54 S. Schmidt, Etatyzm a spółdzielczość rolnicza, w: A. Heydel, T. Lulek, S. Schmidt, S. Wyrobisz, 

F. Zweig, Etatyzm w Polsce..., s. 230–234.
55 T. Lulek, Przedsiębiorstwa państwowe..., w: A. Heydel, T. Lulek, S. Schmidt, S. Wyrobisz, 

F. Zweig, Etatyzm w Polsce..., s. 235–240.
56 Tamże, s. 253.
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wiedliwe57. Jeszcze w latach kryzysu, uznając wady ustroju liberalnego, dopuszczał pe-
wien zakres interwencjonizmu w celu zapewnienia gospodarstwu należytego rozwoju58. 
Omawiając wyniki badań Komisji Ankietowej, konkludował, że gospodarka wymaga 
naprawy, ale w Polsce nikt nie chce podjąć trudu walki o lepsze jutro. W imię dobrze 
pojętego interesu całego społeczeństwa należy się jednak dogadać. Wówczas czynniki 
twórcze liberalizmu i etatyzmu na pewno znajdą platformę wspólnej pracy59. Klimat tej 
wypowiedzi odbiega więc od powszechnie przyjętej retoryki, jaką posługiwała się szko-
ła krakowska. Śledząc publikacje krakowskich ekonomistów, należy zwrócić uwagę na 
pewną ewolucję ich podejścia do interwencjonizmu. Zwłaszcza wobec skutków wielkie-
go kryzysu gospodarczego ton ich wypowiedzi w tym zakresie nieco złagodniał. 
Do końca istnienia II Rzeczypospolitej pozostali jednak wierni zasadom liberalizmu 
ekonomicznego. Teoria Keynesa nie działała na ich wyobraźnię, niewielu nawet zainte-
resowało się jej treścią.

Podsumowanie

Jak wynika z pobieżnego szkicu, stosunek przedstawicieli szkoły krakowskiej do 
coraz większej aktywności państwa w dziedzinie gospodarczej wzbudzał powszechną 
niechęć. Wyznając doktrynę liberalną, nie mogli zaakceptować rosnącego interwencjo-
nizmu państwowego. Z drugiej strony, podchodząc pragmatycznie do kwestii ekono-
micznych, zdawali sobie sprawę z konieczności większej roli rządu w gospodarce. Widać 
to zwłaszcza w poglądach Zweiga, które charakteryzuje pewien dysonans. W sferze te-
oretycznej był zdeklarowanym liberałem, w sferze praktycznej godził się na rozwiąza-
nia nieliberalne. Jego Zmierzch czy odrodzenie liberalizmu jest liberalnym wyznaniem 
wiary60. Wydaje się, że bardziej ortodoksyjny w swoich poglądach był A. Krzyżanowski. 
Marshallowskie zasady liberalizmu ekonomicznego wytyczały kierunek jego rozważań, 
te zaś wpływały w dużym stopniu na młodszych kolegów z ośrodka krakowskiego. Ana-
lizując prace krakowskich ekonomistów, trzeba jednak wyraźnie podkreślić, iż zdecydo-
wana niechęć do bezpośredniej interwencji państwa, objawiająca się w formie etatyzmu, 
była przedmiotem ostrych ataków. Nieprzejednane stanowisko w tej kwestii uprawnia 
do stwierdzenia, że antyetatyzm szkoły krakowskiej wyróżniał się na tle wypowiedzi 
innych znanych polskich ekonomistów. Gdyby bowiem porównać poglądy szkoły kra-
kowskiej ze stanowiskiem innych liberałów, można by wykazać, że krakowscy ekonomi-

57 S. Wyrobisz, Interwencja koniunkturalna, „Przegląd Współczesny” 1935, t. LIII, s. 96–103.
58 S. Wyrobisz, Etatyzm w przemyśle, w: A. Heydel, T. Lulek, S. Schmidt, S. Wyrobisz, F. Zweig, 

Etatyzm w Polsce..., s. 185.
59 Tamże, s. 224.
60 Zob. M. Czerwiński, Poglądy społeczno-ekonomiczne..., s. 103.
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ści byli bardziej zdecydowani w walce z etatyzmem. Jest to jednak temat na osobne 
rozważania. 
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Economic liberalism in opinion of school of Cracow 
– struggle with etatism

This article concerns representatives of liberal school of Cracow with relation to government interventionism. 
They try to trace opinions of most important cracow economists for role of government in economy. The biggest emo-
tions arouse etatism that means direct government involving in economic activity. In this article first of all focused on 
Adam Krzyżanowski, Ferdynand Zweig and Adam Heydl views.

Translated by Urszula Zagóra-Jonszta
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Klasyczna metafora niewidzialnej ręki Adama Smitha odnosi się do tego, jak rynek, 
w idealnych warunkach, zapewnia efektywną alokację ograniczonych środków. Jednak 
w praktyce warunki zwykle nie są idealne; na przykład konkurencja nie jest zupełnie 
wolna, konsumenci nie dysponują pełnymi informacjami, zaś indywidualnie zorientowa-
na produkcja oraz konsumpcja mogą generować zarówno społeczne koszty, jak i korzy-
ści. Co więcej, wiele transakcji nie odbywa się na otwartym rynku, ale wewnątrz firm, 
w targach pomiędzy jednostkami albo grupami interesów oraz wśród innych ustaleń 
instytucyjnych [...]. Teoria projektowania mechanizmów, zapoczątkowana przez Leonida 
Hurwicza i dalej rozwijana przez Erica Maskina i Rogera Myersona, znacznie poprawi-
ła nasze rozumienie mechanizmów optymalnej alokacji w takich sytuacjach [...]1 – tak 
Szwedzka Królewska Akademia Nauk pisała o laureatach Nagrody Nobla z dziedziny 
ekonomii w 2007 roku.

* Magister inż. Katarzyna Zofia Gdowska jest zatrudniona na Wydziale Zarządzania (Katedra 
Badań Operacyjnych i Technologii Informacyjnych) Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 
E-mail: kgdowska@poczta.onet.pl.

**  Magister Anna Markwart jest zatrudniona na Wydziale Filozoficznym (Zakład Historii Filozo-
fii, Instytut Filozofii) Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. E-mail: oreillard@wp.pl.

1 Por. Szwedzka Królewska Akademia Nauk, oświadczenie dla prasy, http://nobelprize.org/no-
bel_prizes/economics/laureates/2007/press.html, tłum. A. Markwart.
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Teoria projektowania mechanizmów zakłada, że podmioty obrotu rynkowego pro-
wadzą grę, a każdy z jej uczestników dąży do maksymalizacji wypłaty. Jest to podstawą 
prowadzenia badań dotyczących sytuacji podejmowania decyzji ekonomicznych, spo-
łecznych i politycznych z punktu widzenia systemu. Cele globalne nie mogą zostać zre-
alizowane inaczej, niż poprzez swobodną działalność oraz wzajemną komunikację pod-
miotów pragnących odnieść własne korzyści, które nie są tożsame (a niekiedy mogą być 
sprzeczne) z dążeniami systemu. Rozwiązaniem jest harmonizacja interesów jednostko-
wych, globalnych i grupowych. Wyeksponowana indywidualna racjonalność podmio-
tów dopuszcza różne motywacje, nie wyklucza też chęci odniesienia (przez niektórych 
i w pewnych sytuacjach) nieuzasadnionych korzyści. Ponadto badania oparte na założe-
niach teorii mechanizmów modelują uproszczone sytuacje wyborów, dlatego zarówno 
system, jak i działające podmioty stanowią konstrukty, przybliżenia rzeczywistości, 
użyteczne dla projektowanego problemu2. 

Takie podejście do analizy problemów społeczno-ekonomicznych rodzi skojarzenia 
z wizją Adama Smitha. Z pism ojca nowożytnej ekonomii liberalnej wynika, że zdawał 
sobie sprawę z wielowymiarowości rzeczywistych jednostek. Jednak w jego teoriach 
ekonomicznych podmiot działający kieruje się głównie prywatnymi interesami, a na 
rynku ma znaleźć szansę maksymalizacji własnych korzyści. Z tych rozważań wypro-
wadzono pojęcie homo oeconomicus, które z oryginalnej funkcji konstruktu teoretycz-
nego przekształciło się w model ludzkiego działania, a niekiedy w stereotypową wizję 
natury ludzkiej.

Potrzeba skrupulatnych badań nad funkcjonowaniem i rozumieniem pojęcia homo 
oeconomicus w myśli ekonomicznej, socjologicznej i filozoficznej wydaje się zatem za-
sadna. Niniejszy artykuł jest ramowym szkicem dziejów pojęcia „człowieka gospodaru-
jącego”; swoistym preludium dla starannej analizy ogromnego materiału.

Korzeni pojęcia homo oeconomicus upatruje się w dziełach Adama Smitha3. Opis 
„człowieka ekonomicznego” – racjonalnego, dążącego do realizacji własnych celów, do-
bierającego optymalne środki, pozwalające na maksymalizację zysków – zawarty jest 
przede wszystkim w Badaniach nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Jednost-
ką kieruje chęć zaspokojenia partykularnych, egoistycznych potrzeb, zadbania o dobro-
byt swój i najbliższych. Dlatego działając na rynku, podmioty odwołują się do racjonal-

2 Por. Szwedzka Królewska Akademia Nauk, Scientific Background on the Sveriges Riksbank 
Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2007. Mechanism Design Theory, Compiled 
by the Prize Committee of the Royal Swedish Academy of Sciences, http://nobelprize.org/nobel_
prizes/economics/laureates/2007/ecoadv07.pdf.

3 Sam Adam Smith nigdy nie użył sformułowania homo oeconomicus. Po raz pierwszy terminu 
tego użył V. Pareto. Nieco wcześniej (w 1888 r.) J.K. Ingram posłużył się sformułowaniem economic 
man na określenie człowieka opisywanego przez Smitha w Badaniach nad naturą i przyczynami 
bogactwa narodów – zob. J. Dzionek-Kozłowska, System ekonomiczno-społeczny Alfreda Marshalla, 
Warszawa 2007, s. 83.
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ności i perspektywy uzyskania korzyści – czynników decydujących przy podejmowaniu 
decyzji rynkowych4. Należy jednak pamiętać, że tak pojmowany homo oeconomicus jest 
jedynie konstruktem teoretycznym działającym w wyidealizowanych warunkach kon-
kurencji doskonałej i pełnej wolności gospodarczej oraz niemal nieograniczonego dostę-
pu do informacji – jego zachowania rynkowe są zatem wynikiem chłodnej racjonalnej 
kalkulacji, gdzie celem jest optymalizacja środków prowadzących do realizacji włas-
nych interesów. Nie można go jednak traktować jako charakterystyki realnie istnieją-
cych jednostek – trafniejsze jest zdefiniowanie go w kategoriach „typów idealnych”, 
opisywanych przez Maxa Webera. Ciekawe wydaje się porównanie do obecnych w teorii 
Webera działań celowo-racjonalnych – nastawionych na maksymalizację zysku5, które 
umieścił pośród innych typów idealnych zachowań: wartościowo-racjonalnych, trady-
cjonalnych oraz afektywnych.

Adam Smith zdawał sobie sprawę z nieprzystawalności postulowanych warunków 
do obserwowanej rzeczywistości6, jednak wyabstrahowany model teoretyczny pozwolił 
mu na prezentację mechanizmów, które, w nieco zniekształconej postaci, obserwujemy 
– lub moglibyśmy obserwować – w świecie realnym. Nie oznacza to jednak, że Smith 
odmawiał realnie istniejącym ludziom racjonalności. Traktował ją raczej, podobnie jak 
David Hume7, instrumentalnie. Człowiek to dla Smitha przede wszystkim jednostka mo-
ralna i społeczna, którą opisuje jego koncepcja sympatii czy też konstrukt bezstronnego 
obserwatora – wszystkie te cząstkowe elementy składają się na niepozbawioną wad, 
wielowymiarową osobę. Zarówno w Bogactwie narodów, jak i w Teorii uczuć moral-
nych czy Lectures on Jurisprudence, podkreślał, że jednym z podstawowych motywów 
kierujących ludźmi jest pragnienie akceptacji społecznej8. Wiele potrzeb, wykraczają-
cych poza te podstawowe biologiczne, jest kształtowanych społecznie. Uznanie innych 
i aprobata wewnętrznego bezstronnego obserwatora są istotne dla poczucia szczęścia. 
Troska o interes własny jest niezbędna, by w sposób racjonalny zaspokajać potrzeby – co 
jest nakazem Boga. Ponadto Smith uważał, że jednostki same decydują, w jaki sposób 
wykorzystywać nadwyżki dóbr9 – mogą je inwestować, mogą także wykorzystać w spo-
sób dobroczynny lub roztrwonić (tę ostatnią możliwość szkocki myśliciel krytykował). 
Co więcej, racjonalne zachowanie homo oeconomicus przyczynia się do dobrobytu ogó-

4 Por. A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, tłum. O. Einfeld, B. Jasiń-
ska, A. Prejbisz, Z. Sadowski, S. Wolff, t. I, ks. I, r. 2, Warszawa 2007, s. 20.

5 Por. M. Kuniński, Myślenie modelowe w socjologii Maxa Webera, Wrocław 1980, s. 140.
6 Por. A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów..., t. II, ks. IV, r. 2, s. 59.
7 D. Hume, Badania dotyczące zasad moralności, tłum. M. Filipczuk i T. Tesznar, Kraków 2005; 

D. Hume, Traktat o naturze ludzkiej, tłum. C. Znamierowski, Warszawa 2005.
8 Por. A. Smith, Teoria uczuć moralnych, tłum. D. Petsch, Warszawa 1989, s. 109.
9 Por. F.A. Hayek, Adam Smith’s Message in Today’s Language, w: F.A. Hayek, New Studies 

in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas, London–Henley 1978.
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łu – dzięki mechanizmowi niewidzialnej ręki10, charakterystycznemu dla teorii sponta-
nicznego rozwoju.

Dużo silniejszy nacisk na egoizm i racjonalność kładł – w swej Bajce o pszczołach 
– Bernard Mandeville. Pomimo istotnych różnic między koncepcjami Smitha 
i Mandeville’a, także dla tego ostatniego egoistyczne postępowanie ludzi przyczyniało 
się do dobra wspólnego, zaś u podstaw zachowań często leżała pycha czy chęć bycia 
docenionym przez innych – zatem motywy raczej irracjonalne niż wynikające z egoi-
stycznej, materialistycznej i racjonalnej kalkulacji, sugerowanej przez myśliciela. Frie-
drich A. Hayek zauważył, że Mandeville podkreślał rolę niezamierzonych konsekwencji 
oraz dostrzegał, że ludzie nie zdają sobie sprawy z kierujących nimi impulsów11 – nie 
wszystko jest wynikiem kalkulacji. Autor Bajki o pszczołach dostrzegał także znaczenie 
społeczeństwa – to z jego powodu jednostki tłumaczą swoje czyny tak, by wydawać się 
racjonalnymi12.

Sam F.A. Hayek próbował obalić błędne, jego zdaniem, rozumienie homo oecono-
micus – podkreślał w myśli Smitha zagadnienie spontanicznego rozwoju i społeczny 
wymiar jego teorii. Uważał, że od czasów Hume’a i Smitha ekonomia mierzyła się 
z kwestią spontanicznego rozwoju – starając się opisać fakt, że globalne wyniki działań 
poszczególnych jednostek nie są efektem koordynacji i racjonalnego planowania, ale 
raczej opisywanej przez Smitha niewidzialnej ręki. Zdaniem Hayeka, należy pamiętać, 
że instytucje nie są ustanawiane racjonalnym aktem woli przez jednostki, ale są efektem 
wielu procesów, kształtują i zmieniają się społecznie. Podkreślał, że jednostki w pis-
mach autora Bogactwa narodów są często irracjonalne, zaś podstawową rolą społeczeń-
stwa i jego instytucji oraz, przede wszystkim, wynikiem właściwie rozumianego indy-
widualizmu jest możliwość ograniczania negatywnych skutków działań ludzkich. Hayek 
krytykował w teorii Smitha pojmowanie homo oeconomicus jako skrajnie racjonalnego 
i egoistycznego – podkreślał elementy pozaracjonalne w tym opisie13. Nie upraszczał 
Smithowskiej koncepcji jednostki, doceniając wielowymiarową charakterystykę czło-
wieka. Skonstatował: Ponieważ weszło w modę wyśmiewanie Smitha i jego współczes-
nych za ich rzekomo błędną psychologię, wolno mi być może zaryzykować opinię, że dla 
wszystkich praktycznych celów o zachowaniu człowieka wciąż możemy więcej dowie-

10 Por. A. Smith, Teoria uczuć moralnych..., s. 272–273.
11 Por. F.A. Hayek, Dr. Bernard Mandeville, w: tegoż, New Studies..., s. 250.
12 Por. tamże, s. 257.
13 „Najlepszą być może ilustracją obecnych błędnych wyobrażeń na temat indywidualizmu Adama 

Smitha i jego grupy jest powszechne przekonanie, że wynaleźli oni fantom ‘człowieka ekonomiczne-
go’ i że ich wnioski są skażone założeniem ściśle racjonalnego zachowania człowieka czy też ogólnie 
fałszywą racjonalistyczną psychologią. Oczywiście byli oni bardzo dalecy od tego, by coś takiego 
zakładać”, F. Hayek, Indywidualizm i porządek ekonomiczny, tłum. G. Łuczkiewicz, Kraków 1998, 
s. 18.
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dzieć się z Bogactwa narodów niż z większości bardziej pretensjonalnych współczesnych 
traktatów na temat ‘psychologii społecznej’14.

Homo oeconomicus, właściwy neoklasycznym teoriom ekonomicznym, został pod-
dany krytyce opierającej się na badaniach psychologii behawioralnej i społecznej. W tym 
obszarze ogromne znaczenie mają prace Brunona Freya, który zarzucał współczesnej 
ekonomii nadmierną matematyzację, formalizację i niedocenianie wzajemnej zależno-
ści zjawisk. Podkreślał spójną naturę człowieka i fakt kierowania się przez niego chęcią 
maksymalizacji szeroko pojętej użyteczności (utility), a nie wyłącznie własnych korzy-
ści (own advantage). W takim ujęciu mechanizm człowieka i kierujące nim pobudki 
pozwalały przedstawić nie tylko zachowania rynkowe, lecz także społeczne, nie wyłą-
czając czynów altruistycznych. Ponadto zwrócił uwagę na zapominany przez neoklasy-
ków fakt, iż człowiek dysponuje ograniczoną wiedzą, podlega regulacjom instytucjonal-
nym, ma zdolność uczenia się oraz może zmienić swoje preferencje15.

Frey traktował homo oeconomicus jako model podejmowania decyzji podobny do 
konstruktu funkcjonującego w teoriach psychologii społecznej. Uważał, że należy odpo-
wiednio przebudować model człowieka gospodarującego, aby z powodzeniem pracował 
w teoriach interdyscyplinarnych: Homo oeconomicus, którego zachowanie jest zdeter-
minowane i przewidywalne w oparciu o motywatory, nie stoi w sprzeczności z podej-
ściem psychologicznym. Wręcz przeciwnie: psychologiczny model podejmowania decy-
zji jest idealnie kompatybilny z interpretacją [modelu] homo oeconomicus. Modele 
ludzkich zachowań: ekonomiczny i socjopsychologiczny mają podobną strukturę, która 
jest wywiedziona z podobnego postrzegania obrazu człowieczeństwa16. 

Jednym ze źródeł konstruktu homo oeconomicus, pojmowanego jako skrajnie racjo-
nalny i dążący do maksymalizacji bogactwa, jest teoria Johna Stuarta Milla. Uznawał on 
troskę o interes własny za podstawowy motyw kierujący zachowaniem człowieka na 
rynku. Konstatował jednak, że uznanie ekonomii za naukę opisującą zachowania moty-
wowane chęcią zysku wynika z niemożliwości posłużenia się kompletnym opisem natu-
ry ludzkiej – fragmentaryczność tej charakterystyki i wyidealizowanie niektórych wa-
runków jest wymogiem praktycznym. Mill o wiele silniej niż Smith akcentował 
partykularne interesy jednostek, o czym świadczy choćby jego etyka utylitarna, niepo-
mijająca jednak pojęcia „interesu powszechnego”.

14 F. Hayek, Indywidualizm i porządek ekonomiczny..., s. 18–19.
15 K.W. Rothschild, The Reluctant Rebel Or Glamour and Poverty of the Homo Oeconomicus, 

„KYKLOS”, 2001, t. 54, s. 445–446.
16 B.S. Frey, W. Stroebe, Ist das Modell des Homo Oeconomicus unpsychologisch?, „Zeitschrift für 

die gesamte Staatswirtschaft” nr 136, s. 93–94, cyt. za K.W. Rothschild, The Reluctant Rebel Or 
Glamour and Poverty of the Homo Oeconomicus, „KYKLOS” 2001, t. 54, s. 447, tłum. K.Z. Gdow-
ska.



Współczesne Problemy Ekonomiczne
nr 3 (2011)

164

E
ty

k
a

Alfred Marshall krytykował teorię Milla, twierdząc, że tworzenie jakichkolwiek 
abstrakcyjnych teorii człowieka mija się z celem, jako że ekonomia powinna być możli-
wie najbliższa opisowi rzeczywistości, a nie oderwanych od niej modeli17. Uznawał jed-
nak ekonomię za naukę zajmującą się sferą działań przemyślanych, zaplanowanych i ra-
cjonalnych – chociaż nie uważał, że wszystkie zachowania rynkowe są właśnie takie. 
Dostrzegał rolę instytucji, tradycji i społeczeństwa, zaznaczał jednak, że wypracowane 
przez nie mechanizmy mają często podłoże racjonalne.

Początków stereotypowego, instrumentalnego traktowania homo oeconomicus nale-
ży upatrywać w dominującej w XVIII wieku tendencji naukowego opisu i wyjaśnienia 
rzeczywistości. Prawo powszechnego ciążenia Newtona pozwalało wyjaśnić wiele zja-
wisk, począwszy od swobodnego spadku, po ruch ciał niebieskich. Poszukiwano zasady 
wyjaśniającej interakcje międzyludzkie, więc idealnie racjonalny człowiek, pragnący 
wyłącznie maksymalizacji własnych korzyści, wydał się atrakcyjnym modelem. Kon-
strukt istoty kierującej się zawsze osobistym rachunkiem zysków i strat wyizolowano 
z kontekstu specyficznych warunków, w jakich funkcjonował on w pracach Smitha. Tak 
pojmowany homo oeconomicus był opisywany w modelach i analizach stosunków eko-
nomicznych, politycznych i społecznych18. Ponieważ reprezentował cechy, które łatwo 
dawały się skwantyfikować, stał się podstawą dla neoklasycznej teorii ekonomicznej, 
w znacznym stopniu zmatematyzowanej. W tym duchu badania prowadzili między in-
nymi Francis Edgeworth, Vilfredo Pareto, Frederick Taylor19.

W dalszej perspektywie z opisywanego nurtu wyrosły konceptualne podstawy in-
żynierskiego zarządzania oraz matematyki ekonomicznej, forsujące ilościowy, a nie ja-
kościowy opis rzeczywistości. Metody i narzędzia optymalizacyjne, wypracowane na 
tym gruncie, stanowią obecnie instrumentarium menedżerskie.

Polemikę z homo oeconomicus podjęli także teoretycy szkoły Public Choice – Ja-
mes M. Buchanan i Gordon Tullock. Przyjęli oni stereotypowe rozumienie człowieka 
jako homo oeconomicus20. Po przeniesieniu tak pojmowanego człowieka na grunt roz-
ważań społeczno-politycznych, koncentrujących się wokół problemów dóbr wspólnych 
oraz interesów publicznych, okazało się, że nie można tą drogą uzyskać adekwatnego 
modelu rzeczywistości. Należy zaznaczyć, że motywacja i mechanizm działania Smit-

17 Por. J. Dzionek-Kozłowska, System ekonomiczno-społeczny..., s. 86.
18 Por. H. Kliemt, Public choice and political philosophy: Reflections on the works of Gordon Spi-

noza and David Immanuel Buchanan, „Public Choice” 2005, No. 125, s. 206.
19 Por. S.B. Tabas, After Nature: ‘Homo oeconomicus’ and the Aesopic Fable, dissertation for PhD, 

UMI3380248 (praca w druku).
20 „We have assumed that the individual whose calculus we have analyzed (...) is motivated by self-

interest, that his fellows in the constitutional decision are similarly motivated, and that, within the 
chosen set of rules for collective choice, individual participants are likewise directed”, J.M. Bucha-
nan, G. Tullock, Appendix 1: Marginal Notes on Reading Political Philosophy, w: tychże, The Calcu-
lus of Consent. Logical Foundations of Constitutional Democracy, Ann Arbor 1962, s. 312.
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howskiego konstruktu został w tej teorii przyjęty jako wizja uniwersalnej natury ludz-
kiej. W oryginalnej teorii był on modelem aktywności człowieka, ograniczonym wy-
łącznie do wyidealizowanej sfery ekonomicznej, jedną ze składowych wielowymiarowej 
jednostki, nie sprawdził się zatem w problematyce decyzji dotyczących dylematów spo-
łecznych. W opozycji do kierującego się własnym interesem homo oeconomicus, Bucha-
nan i Tullock podjęli próby skonstruowania jego odpowiednika dla sytuacji wyboru pub-
licznego. W konsekwencji otrzymano koncepcję człowieka niespójnego, wewnętrznie 
pękniętego, który w sytuacjach wyborów publicznych zachowuje się inaczej niż w rze-
czywistości wyborów prywatnych.

Ciekawą interpretację koncepcji człowieka ekonomicznego przedstawił w swym ar-
tykule The Virtual Reality of Homo Economicus Philip Pettit. Uważał, że ekonomiści nie 
radzą sobie z założeniem o egoistycznej naturze człowieka. Jego zdaniem stwierdzenie, 
że ludzie odwołują się przede wszystkim do egoizmu innych, jest znacznym nadużyciem 
– interakcje polegające na wymianie obecne są głównie na rynku, pozostałe sfery życia 
opierają się przede wszystkim na uczuciach, wzajemnym zaufaniu, odwoływaniu się do 
emocji czy tożsamości grupy. Nie wyklucza to jednak dbania o własny interes i racjonal-
ności jednostek – homo oeconomicus jest, wedle Pettita, obecny w zachowaniach ludzi, 
także tych pozarynkowych, jednakże zwykle pełni rolę „drugiego pilota”.

Koncepcja człowieka racjonalnie gospodarującego jest fundamentem nowożytnych 
doktryn ekonomicznych. Ma efektywny wpływ na tworzone rozwiązania strategiczne 
i operacyjne. Niestety, często funkcjonuje w rozumieniu stereotypowym, jako spłycona, 
jednowymiarowa wizja ludzkiej natury. Gdy ten zdeformowany obraz staje się dla osób 
mających realny wpływ na politykę i gospodarkę państwa nieświadomie założonym mo-
delem rzeczywistej działalności człowieka, może generować przeszkody dla tworzenia 
społeczeństwa obywatelskiego. 

Historię pojęcia homo oeconomicus należy poddać drobiazgowym badaniom, gdyż 
sformułowanie to niejednokrotnie używane bywa w zdegenerowanym znaczeniu, jako 
swoiste słowo klucz, bez refleksji nad złożonością związanej z nim tradycji myśli ekono-
micznej, społecznej i filozoficznej. Powyższy szkic dziejów pojęcia naświetla wybrane 
spośród bogactwa kontekstów jego występowania oraz sygnalizuje zasadnicze kierunki 
prowadzenia dalszych badań.
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Homo oeconomicus – a sketch of evolution of the notion

This paper presents a sketch of evolution of the notion homo oeconomicus. Roots of the concept dating from the 
philosophy of the British Enlightenment (Adam Smith, John Stuart Mill) were described, where the exact expression 
were never used. Theoretical construct as originally homo oeconomicus was, in gestation of economical thought was 
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isolated from its genuine context, and started to be often regarded as the vision of human nature. It became a basis for 
neoclassical, mathematical, school of economics. A polemic with the model a man as exclusively egoistic and rational 
commenced. It was conducted from different points of view, amongst them: economical theories and behaviorism. 
However, the inappropriate approach cannot be generalized, due to continuators and defenders of Smithian under-
standing of the notion.

Translated by Katarzyna Zofia Gdowska and Anna Markwart
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Wprowadzenie

Oparcie procedur księgowych na estymacji i szacunkach powoduje, że materialna 
rzetelność i wiarygodność informacji księgowych schodzi na drugi plan. Problemem 
staje się negatywna kreacja w rachunkowości, a w efekcie przedstawianie wizerunku 
finansowego, odbiegającego od rzeczywistości. Szczególnie jest to zauważalne w aspek-
cie zaistniałych kryzysów finansowych. Liczne skandale i afery finansowe oraz oszu-
stwa księgowe stawiają pod znakiem zapytania wiarygodność i rzetelność informacyjną 
rachunkowości. 

Problematykę fałszowania sprawozdań finansowych, ze względu na występowanie 
tego zjawiska w skali dotąd niespotykanej1, można uznać dziś za jedną z głównych pa-
tologii współczesnej gospodarki rynkowej. Gospodarka, będąc tworem dynamicznym, 
determinuje różne możliwości rozwoju, co pociąga za sobą potrzebę tworzenia atrakcyj-
nej informacji rynkowej. Może się to odbywać w drodze twórczych działań opartych na 
przepisach prawnych, ale też, co potwierdzają pojawiające się cyklicznie kryzysy finan-
sowe, poprzez wykorzystanie źle pojętej kreacji w rachunkowości.

* Doktor Grażyna Michalczuk jest zatrudniona na Wydziale Ekonomii i Zarządzania (Katedra 
Finansów i Rachunkowości) Uniwersytetu w Białymstoku. E-mail: michal149@vp.pl.

1 W. Wąsowski, Kreatywna rachunkowość. Fałszowanie sprawozdań finansowych, Warszawa 
2005, s. 7.
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W przedstawionym kontekście coraz większego znaczenia nabiera problematyka 
etyki i zasad etycznych osób odpowiedzialnych za sporządzanie sprawozdań finanso-
wych. Międzynarodowe i krajowe instytucje wypracowują kodeksy i standardy zacho-
wań etycznych, które obejmują coraz szersze obszary działań biznesowych. Dotyczy to 
między innymi zasad etyki księgowych, biegłych rewidentów czy też doradców podat-
kowych. Konieczność wypracowywania nowych kodeksów etycznych, jak i modyfiko-
wanie istniejących (dostosowywanie do zmieniających się warunków otoczenia) spowo-
dowane jest2: występującym ogólnoświatowym kryzysem moralnym, zepchnięciem 
etyki na drugi plan poprzez zmianę systemu wartości jednostkowej, traktowaniem etyki 
jako niewygodnego ogranicznika w wielu dziedzinach, opracowywaniem standardów 
działań z pominięciem zasad etyki lub ich naruszeniem w imię partykularnych, komer-
cyjnych interesów.

Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia przestrzegania zasad etyki rachunko-
wości w kontekście coraz szerszego stosowania praktyk kreacji w rachunkowości.

Kreacja w rachunkowości – istota problemu

Jedną z istotniejszych cech jakościowych informacji generowanych przez rachunko-
wość jest wiarygodność. Oznacza ona, że dostarczane informacje są obiektywne, bez-
stronne, niezawierające istotnych błędów, kompletne. Warunkiem generowania wiary-
godnej informacji jest wierne i rzetelne odzwierciedlenie rzeczywistości gospodarczej3. 
W praktyce pojawiają się jednak wątpliwości, czy obraz przedsiębiorstwa powinien być 
przedstawiony zgodnie z określonymi normami, które często nie nadążają za szybko 
zmieniającym się otoczeniem, czy też elastycznie4, uwzględniając nowe zdarzenia gos-
podarcze. 

W przedstawionym kontekście coraz większego znaczenia nabiera zjawisko krea-
tywności w rachunkowości. Kreatywność jest istotą rachunkowości, która z jednej stro-
ny zawiera uniwersalne, postulatywne rozwiązania, z drugiej natomiast – zapewnia 
elastyczność i możliwość dostosowywania rozwiązań do specyfiki indywidualnej dzia-
łalności, tworząc obszary swobody5. 

2 A. Karmańska, Etyka w dydaktyce rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 
nr 26 (82), Warszawa 2005, s. 139.

3 E. Walińska, Międzynarodowe standardy rachunkowości. Ogólne zasady pomiaru i prezentacji 
pozycji bilansu i rachunku wyników, Kraków 2005, s. 55. 

4 A. Kamela-Sowińska, Polska rachunkowość w Unii Europejskiej, w: Rachunkowość w warun-
kach Unii Europejskiej, materiały konferencyjne, Poznań 2005, s. 60–63. 

5 T. Martyniuk, Ciche rezerwy jako narzędzie rachunkowości kreatywnej, w: Informacyjna funk-
cja rachunkowości w gospodarce współczesnej, red. A. Dyhdalewicz, G. Klamecka-Roszkowska, 
J. Sikorski, Białystok 2007, s. 165. 
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Kreatywność6 w swoim podstawowym znaczeniu ma niewątpliwie pozytywny wy-
dźwięk, gdyż odzwierciedla działanie z pomysłem, niekonwencjonalność. Jest ona natu-
ralnym, zgodnym z prawem elementem twórczym, pozwalającym na jak najbardziej 
rzeczywiste i dokładne przedstawienie obrazu jednostki, z uwzględnieniem zarazem jej 
specyfiki. Jest ona przede wszystkim wyrazem działań będących reakcją na przypadki, 
które nie są jednoznacznie określone. 

Rachunkowość kreatywna7 stanowi przeciwstawienie rachunkowości sformalizo-
wanej. Skodyfikowanie rachunkowości niewątpliwie daje mniej przestrzeni dla rachun-
kowości kreatywnej. Można nawet postawić tezę, że gdyby nie było regulacji rachunko-
wości w postaci przepisów prawnych, nie byłoby kreacji w rachunkowości. Wówczas 
generowane informacje przedstawiane byłyby zgodnie z wyobrażeniami czy intencjami 
sporządzających, uwzględniającymi przede wszystkim interes jednostki8. 

W obszarze rachunkowości coraz częściej obserwuje się działania nie tylko krea-
tywne, ale też przekłamania i oszustwa finansowe. Szczególnie niebezpieczne są oszu-
stwa księgowe9, będące odwrotnością twórczych działań. Ich następstwem jest chaos 
informacyjny i manipulowanie danymi, polegającymi między innymi na tendencyjnym 
ich selekcjonowaniu i konfigurowaniu oraz zatajaniu faktów. Są one przeprowadzane 
świadomie w celu poprawy wizerunku przedsiębiorstwa i są często uzasadniane przez 
menedżerów korzyściami dla firmy i jej akcjonariuszy. Działania te to przede wszyst-
kim manipulacja, zafałszowanie lub zmiana danych czy dokumentów źródłowych, na 
podstawie których sporządzane jest sprawozdanie finansowe, a także błędna interpreta-
cja lub umyślne pominięcie zdarzeń, transakcji i innych znaczących informacji w spra-
wozdaniu finansowym oraz zamierzone niepoprawne stosowanie zasad rachunkowości 
dotyczących wyceny, klasyfikacji i ujawniania informacji. 

Naganne praktyki w rachunkowości, wychodzące poza przepisy prawa, kojarzone są 
przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi. Związane jest to z jedną z największych 

6 Słowo kreatywność pochodzi z łacińskiego create (‘tworzyć’) i oznacza tworzenie o zabarwie-
niu pozytywnym. Mały słownik polsko-łaciński, red. L. Winniczuk, Warszawa 1997, s. 556. 

7 Odzwierciedla prowadzoną politykę rachunkowości opartą na dostrzeganiu zmian zachodzą-
cych w podmiocie i reakcji na nie, co przekłada się na odpowiednią prezentację danych w sprawozda-
niu finansowym. 

8 W. Wąsowski, Kreatywna rachunkowość..., s. 13. 
9 Według MSRF 240, oszustwo księgowe definiowane jest jako zamierzone, pociągające za sobą 

kłamstwa, działanie jednej lub kilku osób, będących pracownikami, pełniących role kierownicze czy 
należących do tzw. osób trzecich, które podejmowane jest w celu uzyskania nienależnej lub niezgod-
nej z prawem korzyści. Zob. M. Kutera, A. Hołda, S.T. Surdykowska, Oszustwa księgowe – teoria 
i praktyka, Warszawa 2006, s. 35. Oszustwo zostało również zdefiniowane przez Association of Cer-
tified Fraud Examiners (AEFE) jako zamierzone, świadome fałszywe przedstawienie lub pominięcie 
istotnych faktów lub skutków transakcji, które jest mylące i razem z całą dostępną informacją może 
spowodować, że użytkownik sprawozdań finansowych skoryguje lub zmieni na ich podstawie swoją 
decyzję lub osąd. P.M. Dechow, D.J. Skinner, Earnings Management: Reconciling the Views of Ac-
counting Academics, Practitioners, and Regulators, „Accounting Horizons” 2000, Vol. 14, Issue 2. 
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afer księgowych, która doprowadziła do bankructwa koncern energetyczny Enron, po-
wodując wielomiliardowe straty. W tym przypadku księgowi wykorzystali strukturę 
powiązań Enrona ze spółkami zależnymi. Tworzono spółki zależne, mające status jed-
nostek specjalnego przeznaczenia, celem ukrycia strat lub ulokowania w nich zobowią-
zań10. 

Skutki negatywnych praktyk można też zaobserwować na innych rynkach, również 
w Polsce. Przykładem może być firma Impexmetal, w której kreację oparto na procede-
rze zawyżania, a następnie zaniżania rezerw. Tworzenie rezerw na wszelkie możliwe, 
a nawet hipotetyczne wydatki (spowodowało to obniżenie poziomu zysku brutto 
o 8 mln zł) miało na celu wykazanie nieefektywności działania zarządu. Nowe kierow-
nictwo wzrost efektywności działań wykazało, rozwiązując część rezerw, co pozwoliło 
na wzrost zysku o ponad 7 mln zł11.

Są to jedne z wielu przykładów nagannych praktyk stosowanych w rachunkowości. 
Niepokojący jest jednak fakt występowania tego zjawiska na coraz większą skalę. Po-
twierdzają to licznie prowadzone w tym zakresie badania12. Wskazują one na niezwykle 
dynamiczny wzrost prawdopodobieństwa wystąpienia nieprawidłowości w publikowa-
nych sprawozdaniach finansowych. Szacuje się, że w ciągu ostatnich kilku lat możli-
wość ta wzrosła pięciokrotnie.  

Nieprawidłowości występujące w sprawozdawczości przedsiębiorstw są niewątpli-
wie „ciemną” stroną rachunkowości. Nie wynikają one z twórczego i pozytywnego my-
ślenia, ale są konsekwencją manipulacji danymi, wychodzącymi poza przepisy prawa. 
Do podstawowych przyczyn występowania oszustw w rachunkowości można zaliczyć 
między innymi13:

a) brak fachowości oraz etyki zawodowej (nieuczciwość, chciwość, brak skrupułów, 
brak elementarnego poczucia odpowiedzialności);

10 Inne przykłady negatywnej kreacji w rachunkowości to: przedsiębiorstwo WordCom (jedna 
z największej firm telekomunikacyjnych na świecie), oskarżone przez Komisję Papierów Wartościo-
wych (SEC) o manipulowanie wynikami finansowymi (ukrycie straty w wysokości 3,8 mld dol.) 
poprzez zaniżanie kosztów operacyjnych oraz zawyżanie przychodów, przedsiębiorstwo zbrojeniowe 
British Aerospace, holenderski koncern handlowy Ahold (manipulacja wynikami finansowymi), 
włoski koncern spożywczy Parmalat (fałszowanie sprawozdań finansowych poprzez wykazywanie 
nieistniejących aktywów w granicach 10 mld euro).

11 P. Gut, Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych, Warszawa 2006, s. 84–
87.

12 Przykładowe to: Europejskie Badania Nadużyć Gospodarczych, 2006, 2009; KPMG – publika-
cja – Integrity Survey, 2005–2006, 2008–2009; ACFE, Report to The Nation of Occupational 
Fraud&Abuse, 2002, 2004, 2006, 2008; KPMG – Fraud Survery, 2003, 2004, 2006, 2008, 2009; De-
loitte, Ten Things about Financial Statement Fraud, 2000–2008; Nadużycia gospodarcze w polskich 
firmach – wyniki badania sondażowego, 2003, 2008. 

13 A. Kamela-Sowińska, Źródło „polskiego Enronu”, w: Zarządzanie finansami, mierzenie wyni-
ków i wycena przedsiębiorstw, Szczecin 2003, s. 56–57.
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b) charakter regulacji krajowych i międzynarodowych pozostawiający dużą swobo-
dę w wyborze możliwych rozwiązań rynkowych;

c) występowanie wielopoziomowych i przestrzennych struktur organizacyjnych 
(np. holdingi), które są często mało przejrzyste, a w efekcie bardziej podatne na 
manipulacje.

Zagadnienie etyki w rachunkowości 

Kreatywność w rachunkowości coraz częściej zmienia zabarwienie z pozytywnego 
na negatywny i jest wynikiem oszustwa, kłamstwa czy nawet przestępstwa. W rezulta-
cie pojęcie kreatywnej rachunkowości używane jest częściej w sensie pejoratywnym, 
w powiązaniu z oszustwami księgowymi14. Za zaistniałą sytuację obarcza się niedosko-
nałość prawa bilansowego, które z jednej strony formułuje podstawowe zasady prowa-
dzenia ksiąg, natomiast z drugiej – daje dużo swobody w kształtowaniu rachunkowości 
jednostki. Biorąc pod uwagę specyfikę firm oraz zmienność warunków biznesowych, 
trudno jest jednak wyobrazić takie sformalizowanie przepisów, które wyczerpująco 
określałyby wszystkie zagadnienia, a jednocześnie sprawdzały się w przypadku wszyst-
kich jednostek. Coraz częściej przyczyn negatywnej kreacji w rachunkowości poszuku-
je się nie w samym jej systemie prawnym, ale w ludziach, którzy kierując się różnymi 
celami, podejmują decyzje dotyczące wyboru określonych rozwiązań, niekoniecznie 
w oparciu o poczucie odpowiedzialności i etyki zawodowej.

Można wyróżnić dwie główne grupy czynników determinujących etykę w praktyce 
rachunkowości. Pierwsza to czynniki egzogeniczne, które określone są międzynarodo-
wymi standardami oraz normami prawa bilansowego. Wynikają one z różnego rodzaju 
kodeksów, opracowanych norm prawnych, które narzucają standard zachowań. Druga to 
czynniki endogeniczne, związane z wewnętrznym (osobowym) kodeksem, który uwa-
runkowany jest predyspozycjami zawodowymi oraz postrzeganiem rachunkowości jako 
systemu o wysokiej wiarygodności15.

Zagadnienie etyki w rachunkowości jest obecnie przedmiotem szeroko prowadzo-
nych dyskusji i badań, które wskazują, że oparcie się wyłącznie na etyce samozacho-
wawczej, będącej jednym z podstawowych wyróżników zarządzania współczesnymi 
organizacjami, stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa działalności gospodarczej. Etyka 

14 M. Bąk, Działania kreatywne a polityka rachunkowości przedsiębiorstwa, w: Rachunkowość 
w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, red. T. Kiziukiewicz, Zeszyty Naukowe nr 542, Finanse, 
Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 18, Szczecin 2009, s. 10.

15 A. Karmańska, Rozważania na temat etyki i raportowania dokonań przedsiębiorstwa w aspek-
cie bezpieczeństwa działalności gospodarcze, w: Bezpieczeństwo, administracja i biznes w kontekś-
cie członkostwa w Unii Europejskiej, red. B. Nogalski, J. Tomaszewski, Gdynia 2005, s. 265–274.
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samozachowawcza opiera się bowiem na systemie wartości16, w którym najważniejszy 
jest interes przedsiębiorstwa czy nawet grupy osób z nim związanych. Taki sposób rozu-
mowania wynika z17:

a) braku wiary w skuteczność korzystnego (w dłuższej perspektywie) oddziaływa-
nia systemu wartości, opartego nie tylko na interesie samego przedsiębiorstwa, 
ale także środowiska i ludzi, w którym i dzięki którym ono funkcjonuje;

b) przeświadczenia, że etyka nie jest wcale warunkiem trwałości, rozwoju i spraw-
nego działania jednostki gospodarczej.

Niepokojące zmiany w systemach wartości przedsiębiorstw18 determinują potrzebę 
podejmowania działań mających na celu motywowanie do etycznych postaw osób odpo-
wiedzialnych za sporządzanie sprawozdań finansowych19. Zarówno międzynarodowe, 
jak i krajowe organizacje zrzeszające podmioty związane z rachunkowością ustanawiają 
kodeksy zawodowej etyki w rachunkowości oraz normy wykonywania zawodu. Mię-
dzynarodowa Federacja Księgowych (International Federation of Accountants – IFAC) 
opracowała kodeks etyki zawodowych księgowych (International Ethics Standards Bo-
ard for Accountants), który zawiera etyczne wymagania zawodu księgowego. Według 
jego założeń, księgowi obowiązani są działać w interesie publicznym, a ich odpowie-
dzialność nie może ograniczać się wyłącznie do zaspokojenia potrzeb indywidualnego 
podmiotu lub pracodawcy20. 

16 Wraz z rozwojem współczesnych przedsiębiorstw można zaobserwować istotną zmianę w syste-
mie ich wartości. Minimalizowane są takie wartości, jak: lojalność, sprawiedliwość, zaangażowanie, 
kompetencje, na rzecz dążenia do dobrobytu materialnego. Na znaczeniu zyskuje nowy wymiar pod-
kreślający konieczność skupiania uwagi na czynnikach zewnętrznych, a przede wszystkim na wize-
runku firmy. K. Malewska, Etyka we współczesnej organizacji, w: Bezpieczeństwo, administracja 
i biznes..., s. 277.

17 A. Karmańska, Bezpieczeństwo biznesu, dylematy etyczne i profesjonalizm zawodu księgowego, 
w: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, red. T. Cebrowska, A. Kowalik, R. Stępień, Warszawa 2007, 
s. 399.

18 Potwierdzeniem mogą być wyniki europejskich badań dotyczących stopnia akceptacji nieetycz-
nych zachowań. Niecałe 41 proc. ankietowanych wskazało na absolutny brak tolerancji dla nadużyć. 
Około 8 proc. deklaruje przyzwolenie na fałszowanie sprawozdań finansowych. Krajem europejskim 
charakteryzującym się największym stopniem akceptacji w zakresie manipulowania treścią sprawo-
zdań finansowych jest Rosja (14 proc. respondentów). Najniższym stopniem charakteryzuje się Wiel-
ka Brytania. Wyniki dotyczące Polski są zbliżone do średniej europejskiej. Szerzej na temat badania 
zob. Europejskie badanie nadużyć gospodarczych 2009 – Uczciwość ofiara kryzysu?, Warszawa 
2009.

19 Ciekawą inicjatywą jest coroczny ogólnokrajowy konkurs na najlepsze skonsolidowane sprawo-
zdanie finansowe sporządzane według standardów MSSF/MSR, organizowany pod patronatem Gieł-
dy Papierów Wartościowych w Warszawie. Za najlepsze sprawozdanie za rok 2008 uznano raport 
spółki KGHM. Natomiast w kategorii instytucji finansowych – raport Banku ING. 

20 Kodeks stanowi podstawę dla wypracowywania i wdrażania własnych kodeksów krajów człon-
kowskich. Ustanawia on zasady etyczne, jakimi powinien posługiwać się księgowy. Również wska-
zuje na cechy, jakimi powinien się on charakteryzować. Najistotniejsze to: rzeczowość oraz szczerość 
w relacjach zawodowych i biznesowych; obiektywizm (działania podejmowane bez uprzedzeń czy 
konfliktu interesu); kompetentność i staranność (obowiązek utrzymania zawodowej wiedzy i umie-
jętności na poziomie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego wykonywania czynności); działanie 
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Również w Polsce Komisja Zasad Etyki i Profesjonalizmu Zawodu Księgowego 
Rady Naukowej SKwP, promująca wysokie standardy zawodu księgowego, wypracowa-
ła Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości21. Zawiera on zasady etycznego wykony-
wania zawodu przez osoby zajmujące się rachunkowością22. Nie są to jedyne kodeksy 
etyczne związane z uwiarygodnieniem informacji wypływających z rachunkowości. 
Opracowano również: Kodeks etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz Zasady etyki 
doradców podatkowych23.

Wypracowanie zasad etycznych i ich realizacja w praktyce to niewątpliwie krok do 
wzrostu wiarygodności i rzetelności informacji wypływających z systemu rachunkowo-
ści. Dlatego też zagadnienia dotyczące etyki i zachowań etycznych powinny być trakto-
wane na równi z zagadnieniami finansowymi, organizacyjnymi i kontrolnymi.

Podsumowanie 

Informacje generowane przez rachunkowość w formie sprawozdawczości finanso-
wej są przedmiotem zainteresowania wszystkich grup interesariuszy. Na podstawie za-
wartych w nich danych podejmowane są decyzje, których skutki finansowe mogą mieć 
wpływ nie tylko na bieżące funkcjonowanie, ale też na perspektywy dalszego rozwoju. 

zgodne z obowiązującymi standardami i zasadami współżycia społecznego; poufność (uzyskane 
w wyniku wykonywania obowiązków zawodowych informacje nie powinny być ujawniane osobom 
trzecim bez uzasadnionej przyczyny), www.ifac.org/Members/ DownLoads/2005_Code_of_Ethics.
pdf.

21 Kodeks został przyjęty w czerwcu 2007 r. uchwałą nr 18 przez XIX Krajowy Zjazdu Delegatów 
Stowarzyszenia. Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości, Warszawa 2007, s. 3–4.

22 Zasady te to: zasada kompetencji zawodowych i wysokiej jakości pracy; zasada niezależności 
zawodowej; zasada odpowiedzialności za przygotowane i prezentowane informacje z zakresu ra-
chunkowości; zasady postępowania osoby zajmującej  się rachunkowością  w relacjach z osobami, 
jednostkami i instytucjami; zasady postępowania osoby zajmującej się rachunkowością w przypad-
kach sporu i sprzeczności interesów; zasady postępowania osoby zajmującej się rachunkowością w sy-
tuacjach szczególnych jednostki prowadzącej rachunkowość lub jednostki usługowo prowadzącej 
rachunkowość; zasada zachowania tajemnicy zawodowej; zasady właściwego oferowania usług 
z dziedziny rachunkowości.

23 W 2002 r. uchwalono Kodeks etyki zawodowej biegłych rewidentów. Według jego wytycznych, 
biegły rewident, bez względu na miejsce i charakter zatrudnienia, przy wykonywaniu czynności 
określonych przepisami prawa i postawieniami kodeksu jest zobowiązany do przestrzegania zasad: 
rzetelności i bezstronności; kompetencji zawodowych, tajemnicy zawodowej. Zob. Kodeks etyki za-
wodowej biegłych rewidentów, załącznik do uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Bieg-
łych Rewidentów z dnia 30 czerwca 2002 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, 
Biuletyn KIBR nr 52, Warszawa 2002. W 2007 r. Krajowa Izba Doradców Podatkowych uchwaliła 
zasady etyki doradców podatkowych. Zobowiązują one doradców podatkowych do kierowania się 
dobrem swoich klientów, poszanowaniem obowiązków wynikających z uczciwości, godności i do-
brych obyczajów. Ponadto powinni oni swoje czynności zawodowe wykonywać według najlepszej 
woli i wiedzy w sposób rzetelny, zgodny z zachowaniem należytej staranności. Zob. Uchwała 
nr 22/2007 II Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 3 czerwca 2007 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr 28/2006.
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W praktyce to księgowi (często też zarządzający) decydują o istotności, a w efekcie o ja-
kości informacji ujawnianych w sprawozdaniu finansowym. 

Współczesna praktyka wskazuje, że sama wiedza i umiejętność rozpoznania po-
trzeb informacyjnych użytkowników są niewystarczające, aby generować sprawozdania 
o wysokiej jakości i wiarygodności. Coraz większego znaczenia nabiera problem etycz-
nych zachowań osób odpowiedzialnych za wiarygodność i rzetelność informacji genero-
wanych przez rachunkowość.

Wychodząc naprzeciw rosnącego znaczenia etyki w rachunkowości, wypracowy-
wane są kodeksy etyczne zawierające zbiory zasad, którymi powinni się kierować księ-
gowi, jak i audytorzy. Nie oznacza to jednak, że wypracowanie samych zasad etycznych 
rozwiąże problem negatywnej kreacji w rachunkowości. Jest to jak najbardziej mylne 
rozumowanie, gdyż etyka nie jest zbiorem nakazów czy też zakazów postępowania. 
Oparta  jest przede wszystkim na systemie ogólnie przyjętych norm, zasad i wartości 
bazujących na moralnych imperatywach, których zakres oraz charakter kształtują za-
równo bieżące uwarunkowania występujące w otoczeniu, jak i historia czy kultura śro-
dowiskowa24. Aby wypracowane zasady etyki były przestrzegane potrzeba niewątpliwie 
zmian w systemach zarządzania przedsiębiorstw opartych na aspektach społecznej od-
powiedzialności biznesu. 
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Creative accounting phenomenon and professional ethics of accountants

An observed increase in practices of negative creation in accounting causes generating information different from 
the reality. Therefore, issues on ethics and a code of ethics of people responsible for preparing financial reports gains 
more and more importance. International and national institutions develop codes and standards of ethical behaviour, 
which comprise wider and wider areas of business activity. The aim of this article is to present the importance to obey 
ethics rules in accounting in the context of more and more frequent practices of creative accounting. 
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Wprowadzenie

Różnice w rozwoju gospodarczym i poziomie życia w poszczególnych krajach Eu-
ropy zaczęto dostrzegać u progu czasów nowożytnych. Rozwój gospodarki kapitali-
stycznej je pogłębił. Pojawiło się pytanie, dlaczego nastąpił on w tych, a nie w innych 
krajach, gdzie były podobne warunki wyjściowe. Werner Sombart i Max Weber, należą-
cy do młodszej szkoły historycznej, zaczęli szukać odpowiedzi w sferze kultury, której 
ważną częścią była religia. Weber musiał uporać się z faktem, że wszystkie „religie zba-
wienia” były antykapitalistyczne. 

Sombart wskazywał na znaczenie judaizmu – religii Żydów, którzy od wieków dzia-
łali sprawnie w sferze gospodarki towarowo-pieniężnej. Weber natomiast przypisywał 
szczególne znaczenie etyce, mającej korzenie w religii protestanckiej. Starał się też wy-
jaśnić, dlaczego inne religie nie sprzyjały rozwojowi kapitalizmu. 

Pytanie o znaczenie kultury ma na celu określenie, jakie wartości sprzyjają rozwo-
jowi gospodarki kapitalistycznej i w jaki sposób realizuje się związek między kulturą 
a gospodarką. Innymi słowy, jest to pytanie o typy determinizmu w relacji kultura–go-

* Doktor hab. prof. US Andrzej Mielcarek jest zatrudniony na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki 
Usług (Katedra Historii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej) Uniwersytetu Szcze-
cińskiego. E-mail: andrzej.mielcarek@wzieu.pl.
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spodarka i o rodzaj relacji. Jest to także pytanie o to, w jaki sposób niezależne czy też 
względnie niezależne sfery życia społecznego są ze sobą powiązane. Jeśli założymy, że 
sfera idei, do której należy religia, ma własną dynamikę, to należałoby odpowiedzieć na 
pytanie, w jaki sposób mogłaby wpływać na sferę gospodarczą. 

Celem pracy jest pokazanie, jakie znaczenie miał obowiązek poznawania zasad reli-
gii judaizmu i protestantyzmu dla życia gospodarczego.

Religia a kapitalizm według Adama Smitha

W Bogactwie narodów Adam Smith rozważał między innymi wpływ różnych syste-
mów religijnych na działania gospodarcze jednostek. Próbował też rozpatrywać instytu-
cje religijne w kategoriach transakcji rynkowych1. Znaczenie religii dla gospodarki, jak 
sądzi Smith, polega na zapewnieniu kontroli nad postępowaniem ludzi, przez skłanianie 
ich do postępowania zgodnego z normami moralnymi. Dzięki internalizacji systemu 
wartości społeczeństwo nie musi nadzorować każdej jednostki, co byłoby bardzo kosz-
towne2. Ponieważ religie różnią się pod względem obecności w nich pierwiastków rozu-
mowych, różny jest ich wpływ na zachowania gospodarcze jednostek. Religie szerzące 
przesądy i fanatyzm przeszkadzają rozwojowi podziału pracy. 

Gary M. Anderson wykazuje, że Smith przed Weberem wskazał, że protestantyzm 
w przeciwieństwie do katolicyzmu tworzył moralne podstawy rozwoju kapitalizmu. 
Smith uważał monopol w każdej dziedzinie życia za szkodliwy. W gospodarce na przy-
kład prowadzi on do ograniczenia produkcji, spadku jakości i wzrostu cen. Reformacja 
spowodowała rozbicie monopolu Kościoła katolickiego na zbawienie i w ten sposób le-
piej służyła kapitalizmowi opartemu na indywidualizmie i wolności gospodarczej3. 
Smith uznał znaczenie protestantyzmu dla gospodarki, kiedy zauważył, że oszczędzanie 
jako synonim inwestycji nie jest funkcją stopy procentowej, ale zależy od rozpowszech-
nienia etyki protestanckiej4. Nakazywała ona oszczędność, zakazywała ostentacyjnej 
konsumpcji. 

Religia a rozwój kapitalizmu według Maxa Webera i Wernera Sombarta

Max Weber uważał podstawowe wartości kultury, w tym idei religijnych, za kluczo-
we dla rozumienia działania ludzkiego. Wyjaśniając procesy historyczne, wprowadził 

1 G.M. Anderson, Mr. Smith and the Preachers: The Economics of Religion in the Wealth of Na-
tions, „Journal of Political Economy” 1988, Vol. 96, No. 5, s. 1068.

2 Tamże, s. 1069.
3 Tamże, s. 1080, 1086.
4 M. Blaug, Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Warszawa 1994, s. 77.
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kategorię typu idealnego, by w ten sposób złagodzić antagonizm między historią gospo-
darczą a teorią ekonomii5. 

Etyka jest zbiorem wartości, z których wypływają normy kierujące postępowaniem 
ludzi wobec siebie i innych. W etyce religijnej Bóg albo bogowie nadają ludziom prawa 
i je gwarantują przez system nagród i kar. Weber podjął studia nad etyką ekonomiczną 
religii światowych. Sferę idei religijnych traktował jako niezależną od sfery materialnej, 
w przeciwieństwie do marksizmu, który uważał, że religia jest determinowana przez 
bazę ekonomiczną6. 

Idee religijne mają własne prawa rozwoju. Nie są jednak całkowicie niezależne od 
czynników ekonomicznych. Weber nie sądził, by religia była zawsze czynnikiem klu-
czowym. Nie był zwolennikiem wyjaśniania jednoprzyczynowego i uznania pewnych 
przyczyn za ostateczne. Między religią i procesami gospodarczymi zachodzi proces 
obustronnej adaptacji. Należy jeszcze pamiętać, że nie tylko gospodarka, ale i polityka 
mają znaczenie dla przemian religii, jak to było w przypadku luteranizmu i kalwini-
zmu7. 

Weber stwierdził, że rozłam w zachodnim chrześcijaństwie nie wynikał z dążenia 
do uwolnienia życia społecznego od ingerencji Kościoła, przeciwnie, protestanci uważa-
li, że wpływ ten był zbyt mały, a Kościół czynił zbyt duże ustępstwa wobec świata. 
Najbardziej ascetyczny protestantyzm pojawił się wśród mieszczaństwa, najmniej asce-
tyczny – tam, gdzie dominowała szlachta8.

Luter z całą pewnością nie był „prokapitalistyczny”. Jednak pojawiła się w jego dok-
trynie innowacja, która miała szczególne znaczenie dla rozwoju kapitalizmu. Było to 
przekonanie, że cnoty chrześcijańskie mogą być kultywowane jedynie wewnątrz świata. 
Instytucją mającą dbać o czystość nauki powinno być państwo9.

Purytanizm i judaizm odróżniają się w kwestii zbawienia od innych religii tym, że 
– choć w różny sposób – realizują zbawienie w świecie doczesnym. Kalwinizm, przyj-
mując doktrynę predestynacji, pozbawił Kościół wpływu na zbawienie. Postępowanie 
człowieka nie może zmienić wyroku boskiego, jednak ludzie chcą rozpoznać stan łaski, 
dlatego starają się postępować w sposób odrzucający wszystko, co wynika z próżności, 
nieużytecznego trwonienia czasu i pieniędzy. „Asceza wewnątrzświatowa”, według 
określenia Webera, jest realizacją powołania. W sukcesie w pracy, w osiągnięciu zysku 
kapitalistycznego można rozpoznać stan łaski będący usprawiedliwieniem z punktu wi-

5 R.S. Warner, The Role of Religious Ideas and the Use of Models in Max Weber’s Comparative 
Studies of Non-Capitalist Societies, „The Journal of Economic History” 1970, Vol. 30, No. 1, s. 75.

6 Tamże, s. 78.
7 Tamże, s. 79.
8 M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, Warszawa 2002, s. 892–

893.
9 Tamże, s. 893.



Współczesne Problemy Ekonomiczne
nr 3 (2011)

182

E
ty

k
a

dzenia wiary zysku pieniężnego i posiadania. Nie oznacza to pozbycia się lęku przed 
niebezpieczeństwem płynącym z bogactwa10.

W judaizmie obowiązkiem jednostki jest przestrzeganie prawa boskiego. Boskie 
błogosławieństwo realizuje się w życiu doczesnym, a objawem tego jest odniesienie suk-
cesu gospodarczego przez jednostkę. Wyznawca judaizmu, aby być zbawionym, musi 
znać dobrze zasady wiary, musi znać Pismo i właściwie je interpretować. Katolik nie 
musi, ponieważ w jego imieniu występuje Kościół11. 

W 1911 roku Werner Sombart wydał pracę, w której uznał Żydów za twórców kapi-
talizmu. Była to dyskusja z Weberowską tezą o znaczeniu protestantyzmu dla powstania 
kapitalizmu. Wskazywał na te zasady judaizmu, które sprzyjały kapitalizmowi. Wśród 
nich była idea umowy, kontraktu między Bogiem i ludem Izraela: nagroda i kara prze-
widziane w kontrakcie realizują się na tym świecie. Nie można być szczęśliwym bez 
bożego błogosławieństwa. Bogactwo nie budzi sprzeciwu, ponieważ jest wynikiem 
działania zgodnego z prawami boskimi12. 

Postępując według prawa religijnego, Żydzi realizują w istocie ideał „człowieka ka-
pitalistycznego” – racjonalnego, kontrolującego swe postępowanie, powściągliwego13. 
Żyjąc obok natury lub przeciw naturze, Żydzi żyją w sposób odpowiadający kapitali-
zmowi, który też jest przeciw natury lub obok niej14.

Purytanizm jest judaizmem, pisze Sombart, aby pokazać, że Żydzi jako pierwsi 
i w sposób doskonalszy rozwinęli idee, które Weber przypisywał purytanom. Argumen-
tem przemawiającym za tym miała być wysoka ocena judaizmu przez angielskich pury-
tanów w XVII wieku. Sombart sądził, że doktryna purytanów (kalwinistów) miała źród-
ła żydowskie15.

Żaden naród nie cenił tak wiedzy, jak Żydzi, pisze Sombart. Kształcenie się było 
obowiązkiem religijnym, dlatego w Europie wschodniej synagoga nazywana była po 
prostu „szkołą”16.

Judaizm a tworzenie kapitału ludzkiego

Tożsamość Żydów była określona przez ich religię. Stąd też przypuszczenie, że ich 
specjalizacja w zawodach „pieniężnych” mogła mieć związek z religią i opartym na niej 

10 Tamże, s. 895–896.
11 Tamże, s. 896.
12 W. Sombart, The Jews am Modern Capitalism. Batoche Books, Kitchner 2001, s. 151.
13 Tamże, s. 158–160.
14 Tamże, s. 169.
15 Tamże, s. 174–175.
16 Tamże, s. 180–181.
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wyobrażeniu siebie jako narodu wybranego. Jaka była geneza tej szczególnej roli Żydów 
zajmujących się miejskimi zawodami związanymi z gospodarką towarowo-pieniężną 
w społeczeństwach rolniczych? Osiedlanie się w miastach tłumaczono zakazem posia-
dania ziemi. Takiego zakazu nie było jednak w Imperium Rzymskim, państwie Partów, 
imperium Sassanidów, a później w imperium muzułmańskim i w kalifacie Abassydów17. 
Zakaz ten pojawił się dopiero w czasach chrześcijańskiego Rzymu i w Hiszpanii wizy-
gockiej, a następnie został przyjęty w całej Europie. Żydzi mieli jednak prawo użytko-
wania lub dzierżawienia ziemi będących zastawem pożyczek18.

Max Weber uważał, że Żydzi dobrowolnie zamknęli się jako społeczność i zamiesz-
kali w miastach, ponieważ łatwiej im było tam utrzymać rytuały, dietę i zasady sabatu19. 
Niemniej Żydzi przestrzegali tych zasad także w czasach, gdy byli rolnikami 
(100–750 n.e.)20. Trzecie wyjaśnienie odwołuje się do migracji jako przyczyny zawodo-
wej selekcji Żydów. Jednakże Botticini i Eckstein uważają, że migracje nie są przyczyną, 
lecz skutkiem. Piśmienność wymagana przez religię mogła być wykorzystana też w dzia-
łaniach gospodarczych. Żydzi, poszukując możliwości spożytkowania swego wykształ-
cenia, stali się dobrowolną diasporą i mniejszością wszędzie, gdzie się osiedlili. Rozpro-
szeni mogli jednak zachować łączność ze współwyznawcami, pomimo różnic 
kulturowych i różnych języków. Uprawiając handel, czerpali korzyści ze wspólnego ję-
zyka pisanego, wysokiego poziomu umiejętności czytania i pisania, a także wspólnego 
prawa (Talmud)21. 

Wśród wielu grup, na które podzielili się wyznawcy judaizmu, w okresie przed zbu-
rzeniem świątyni jerozolimskiej w 70 roku n.e., wyróżniały się dwie – saduceusze, któ-
rzy akceptowali tylko pisaną Torę i pozostawali pod wpływem kultury hellenistycznej, 
i faryzeusze, którzy uważali, że wszyscy Żydzi powinni studiować pisaną i ustną Torę. 
Faryzeusze rozwinęli w Palestynie (około I wieku p.n.e.) system bezpłatnych szkół dru-
giego stopnia i później (w I wieku n.e.) wydali rozporządzenia wymagające od rodziców 
wysyłania sześcio- i siedmioletnich synów do szkoły, gdzie uczono czytania Tory22. 
Po zburzeniu Świątyni (70 rok n.e.) faryzeusze, którzy nie brali udziału w powstaniu, 
stali się grupą dominującą w judaizmie. Rabini i uczeni, którzy interpretowali Torę, za 
konieczne uważali zapewnienie wykształcenia religijnego dzieciom i dorosłym. Rządy 
nad społecznością religijną objęli uczeni, którzy zajmowali się badaniem prawa religij-
nego i stosowaniem go w życiu codziennym. Prawo ustne (Miszna) nagromadzone przez 

17 M. Botticini, Z. Eckstein, From Framers to Merchants, Conversions and Diaspora: Human 
Capital and Jewish History, „Journal of European Economic Association”, September 2007, s. 889.

18 J.H. Mundy, Europa średniowieczna 1150–1309, Warszawa 2001, s. 68.
19 M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, Warszawa 2002, s. 897.
20 M. Botticini, Z. Eckstein, From Framers to Merchants..., s. 890.
21 Tamże, s. 890.
22 Tamże, s. 891.
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stulecia zredagował na przełomie II i III wieku rabin Jehuda ha-Nasi. Niepiśmienni zna-
leźli się poza społeczeństwem żydowskim. W połowie tysiąclecia nie było poza judai-
zmem religii, która wymagała od ojców edukowania synów. Faryzeusze nie zamierzali 
uczynić z Żydów wykształconych i bogatych kupców. Ponieważ Palestyna i Babilonia 
nie były krajami zurbanizowanymi, to inwestycje w edukację religijną nie gwarantowa-
ły efektów ekonomicznych, jakie mogły dać zawody związane z gospodarką towarowo-
-pieniężną23. Rozwój miast na terenach zamieszkałych przez Żydów nastąpił dopiero 
w czasie powstania imperium arabskiego. 

Alfabetyzacja ludności nieżydowskiej dotyczyła niewielkich grup i to zazwyczaj 
z warstw wyższych. W Imperium Rzymskim szkoły podstawowe istniały w miastach, 
ale edukacja nie była ani przymusowa, ani powszechna. Kiedy Imperium upadło, anal-
fabetyzm stał się powszechny, wyłączając mnichów i kleryków24. 

Od IV do VII wieku rosnąca liczba edukowanych Żydów nie znajdowała odpowied-
nich zajęć w niewielu istniejących miastach. Ale już w VIII i IX wieku, gdy w czasie 
kalifatu Abbasydów rozwinęła się urbanizacja w nowym imperium muzułmańskim, 
w ciągu około 150 lat, do roku 900, prawie wszyscy Żydzi w Iraku, Persji, Syrii i Egipcie 
zajęli się zawodami miejskimi i prawie 80% wszystkich Żydów na świecie mieszkało 
w miastach i miasteczkach Iraku i Persji, a w Bagdadzie blisko 200 tys.25 

W szkołach i synagogach na muzułmańskim Bliskim Wschodzie dzieci uczyły się 
pisma hebrajskiego i arabskiego oraz arytmetyki. Często też korzystały z tych szkół 
dzieci innych wyznań. Islamscy władcy zakładali szkoły podstawowe w celu propago-
wania religii. Jednakże zapewnienie dzieciom podstawowej edukacji nie było w islamie 
obowiązkiem religijnym. Większość z tych szkół uczyła pamięciowo Koranu, a tylko 
niektóre dodatkowo pisania i czytania. Od XI wieku władcy muzułmańscy zakładali 
także wyższe uczelnie, czyli więcej niż sześć wieków po założeniu żydowskich uczelni 
w Iraku26. 

Szkoły działały przy synagogach. Uczono w nich chłopców do trzynastego lub szes-
nastego roku życia, nie było natomiast szkół dla dziewcząt. Często jednak uczyli je ich 
ojcowie – rabini. Dzieci rozpoczynały naukę w wieku pięciu lat. Uczyły się języków – 
miejscowego, hebrajskiego i aramejskiego, a w następnych latach studiowały Biblię. 
Uczniowie w wieku od dziesięciu do szesnastu lat czytali wyjątki z Miszny. Wyższy 
stopień kształcenia przez następne siedem lat obejmował cały Talmud, czyli Misznę 
i Gemarę wraz z komentarzami27.

23 Tamże, s. 891–892.
24 Tamże, s. 900.
25 Tamże, s. 908–909.
26 Tamże, s. 912.
27 J.H. Mundy, Europa średniowieczna..., s. 66.
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Inwestycje w edukację, wymagane przez judaizm, stanowiły znaczne obciążenie dla 
żydowskich rolników. Były one nawet powodem porzucania judaizmu. Jednak pojawie-
nie się możliwości zwrotu nakładów na edukację, czyli inwestycji w kapitał ludzki, i – co 
za tym idzie – osiedlenia się w miastach utrwaliło system edukacji wynikający z obo-
wiązku religijnego. Było to także bodźcem do dalekich migracji. Żydzi w okresie od IX 
do XIII wieku migrowali nie tylko w obrębie imperium arabskiego, ale także do Europy 
Zachodniej. 

O tym, jak znaczne były wydatki na edukację, na przykład w Rzeczypospolitej, pi-
sał w XVII wieku Natan Hannower: Nie trzeba na to dowodu, że nigdzie wśród rozpro-
szenia Izraelitów nie było tyle nauki, ile w Polsce. W każdej gminie utrzymywano jeszi-
wę i coraz to większą dawano płacę rektorowi tejże jesziwy, by mógł pracować bez trosk 
i aby nauczanie było jego zawodem. [...] Każda gmina utrzymywała młodzieńców i wy-
znaczała im tygodniowe zapomogi, by mogli pobierać nauki u rektora jesziwy. Każdy 
młodzieniec musiał uczyć dwóch chłopaków Gemary, komentarzy i dalszych komentato-
rów w ten sposób, jak się sam uczył w jesziwie. I dawano chłopcom pożywienie z kasy 
dobroczynności lub z kuchni dla biednych. Jeśli gmina składała się z 50 członków, utrzy-
mywano w niej nie mniej jak 50 młodzieńców i chłopców. Na jednego obywatela przypa-
dał jeden młodzieniec i dwaj chłopcy, co najmniej jadał codziennie przy jego stole jeden 
młodzieniec; nawet jeśli młodzieniec miał zapomogę z kahału, dawał mu obywatel jadło 
i napój, ile tylko potrzebował28.

Umiejętność czytania i pisania w hebrajskim można było wykorzystać także w pro-
wadzeniu interesów. Pomagała też w nauce innych języków. Piśmienność była warun-
kiem dostępności do żydowskiego sądownictwa. Dzięki edukacji Żydzi nie zrywali, 
pomimo migracji, więzi ze społecznościami, z których wyszli29. Migracje Żydów w Eu-
ropie Zachodniej (IX–XIII wiek) wymagały specjalnych pozwoleń władców. Władcy 
zachodnioeuropejscy wydawali przybywającym do ich państw Żydom zezwolenia na 
osiedlanie się. Następnie, mając na uwadze swój interes ekonomiczny, sami starali się 
o sprowadzenie Żydów. Zezwolenia nie ograniczały zawodów, jakimi Żydzi mogli się 
zajmować. Mogli posiadać także ziemię i nieruchomości30. 

Mamy tutaj do czynienia z niezamierzonym efektem celowego działania w skali 
makro. Dzięki powstaniu szczególnych warunków (urbanizacja) związanych z powsta-
niem imperium arabskiego, rozwojem politycznym i gospodarczym Europy, edukacja 
wymagana przez normę religijną przestała być ciężarem, a stała się czynnikiem prze-

28 Talmud – zbiór przepisów religijnych, prawnych, nauk moralnych, przypowieści i legend, skła-
dający się z Miszny i Gemary, będącej zbiorem komentarzy i przypowieści. Natan Hannower o życiu 
gmin i żydowskiej organizacji samorządowej przed 1648 r., w: P. Fijałkowski, Dzieje Żydów w Polsce 
XI–XVIII wiek. Wybór tekstów źródłowych, Warszawa 1993, s. 46, 123.

29 M. Botticini, Z. Eckstein, From Framers to Merchants..., s. 914–915.
30 Tamże, s. 916–917.
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trwania społeczności żydowskiej. Dotyczyło to Żydów mieszkających w miastach i dzia-
łających w kręgu gospodarki towarowo-pieniężnej. Natomiast, jak uważają Botticini 
i Eckstein, obciążenie kosztami edukacji skłaniało często żydowskich rolników do po-
rzucania judaizmu. 

Religia protestancka a rozwój gospodarczy

Główna teza Maxa Webera głosiła, że etyka protestancka miała korzystny wpływ na 
rozwój gospodarczy i powstanie kapitalizmu. Istotne w niej było pojęcie „powołania”. 
Wypełnianie „powołania” oznaczało działanie zgodne z celem ustanowionym przez 
Boga. Osiągnięcie sukcesu było oznaką bożej łaski, a dowodem na to miał być wyższy 
poziom gospodarczy krajów protestanckich w porównaniu z krajami katolickimi. Kry-
tycy Webera wskazywali, że kapitalizm zaczął się rozwijać jeszcze przed reformacją, 
a ponadto problemy ekonomiczne nie interesowały szczególnie twórców reformacji31.

Max Weber zwracał uwagę na to, że konsekwencją obowiązku znajomości Pisma 
była „protestancka, zwłaszcza pietystyczna, dążność do zakładania szkół ludowych”32. 
Czy jednak reformacja przyczyniła się do rozpowszechnienia umiejętności czytania? 
Luter nie wymagał czytania Biblii od wiernych, którzy mieli przyswajać prawdy wiary 
pod kierunkiem pastorów. Znajomość czytania zaczęła się upowszechniać w Niemczech 
dopiero w okresie tak zwanej drugiej reformacji w końcu XVII wieku. Powszechne sta-
ło się czytanie Biblii w zgromadzeniach wiernych. Miało to wpływ na ustalenie przez 
państwo programów szkół elementarnych. Biblia w XVI wieku była księgą pastorów, a do-
piero w początkach XVIII wieku zaczęto masowo ją wydawać i czytać. Przyczyniło się 
to do znacznego wzrostu alfabetyzacji.

W tych działaniach kościół państwowy, jak na przykład luteranizm w Szwecji, mógł 
liczyć na wsparcie państwa. Dekret szwedzkiego Kościoła luterańskiego z 1686 roku 
wspieranego przez państwo nakazywał naukę czytania wszystkim wiernym, aby mogli 
„nauczyć się czytać i widzieć własnymi oczyma to, co Bóg nakazuje i do czego wzywa 
w swych Świętych Słowach”. Realizowano to szczególnie w latach 1690–1720. Naukę 
prowadziło duchowieństwo parafialne. Przeprowadzano egzaminy, a tym, którzy nie 
wykazali się umiejętnością czytania i znajomością katechizmu, odmawiano komunii 
i sakramentu małżeństwa. Nauczono czytać, jednak umiejętność pisania posiedli tylko 
nieliczni. Podobnie było w Danii i w Szkocji, gdzie wierni uczyli się, aby móc uczestni-

31 S.O. Becker, L. Woessmann, Was Weber Wrong? A Human Capital Theory of Protestant Eco-
nomic History, „Quarterly Journal of Economics” 2009, Vol. CXXIV, Issue 2, s. 538.

32 M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo..., s. 896.
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czyć w życiu religijnym wspólnoty, gdyż brak tej umiejętności oznaczał wykluczenie ze 
społeczności33. 

R. Chartier stwierdza, że ze wzrostem pobożności, a nie z Reformacją luterańską, 
rozpowszechniła się masowo w Niemczech umiejętność czytania34. Nastąpiło to, co praw-
da, w końcu XVII wieku, prawie 200 lat po Lutrze, ale była to jednak pobożność lute-
rańska. S.O. Becker i L. Woessmann postawili tezę, że gospodarki krajów protestanckich 
rozwijały się, ponieważ protestantyzm sprzyjał tworzeniu kapitału ludzkiego dzięki 
obowiązkowi nauki czytania i pisania, aby móc poznawać Biblię35. 

Badania poziomu alfabetyzacji w Prusach pod koniec XIX wieku wykazały istnie-
nie pozytywnego związku między protestantyzmem a poziomem gospodarczym. Ogra-
niczenie badań do jednego państwa miało wyeliminować wpływ bodźców rozwoju gos-
podarczego, takich jak instytucje i czynniki geograficzne36. Ponadto założono, że 
reformacja była wydarzeniem egzogenicznym, jej ośrodkiem była Wittenberga, skąd 
wpływ rozchodził się koncentrycznie37. Należy pamiętać o tym, że podział Niemiec na 
część protestancką i katolicką wynikał z wyboru władców (cuius regio, eius religio). 

Jeśli występuje związek między protestantyzmem a rozwojem, warto zapytać, jak 
można ten związek wyjaśnić. Dwa podejścia – „etyka protestancka” i „hipoteza kapitału 
ludzkiego” – nie wykluczają się nawzajem i mogą być komplementarne38. Umiejętności 
wytworzone przez czytanie i interpretację Biblii mogły też znaleźć zastosowanie w sfe-
rze ekonomicznej. Można też uznać, co było zgodne z tezą Webera, że osiąganie wyższe-
go poziomu wykształcenia umożliwiła protestantom etyka pracy39. 

Środki potrzebne do utrzymania szkół nie zależały od funduszy kościelnych. Poło-
wa pochodziła od władz lokalnych, a pozostałe części z opłat i z różnych funduszy rządu 
centralnego. Na różnice w edukacji mogły mieć wpływ lokalne władze i społeczności. 
Stąd też wynikały znaczne różnice w poziomie alfabetyzacji między powiatami, waha-
jące się od 37,4 proc. do 99,3 proc.40 Wyższy poziom gospodarczy regionów protestan-
ckich nie był więc efektem pracy i oszczędności, jak chciał Weber, ale niezamierzonym 
efektem obowiązku religijnego prowadzącego do powiększania kapitału ludzkiego, choć 
nie można wykluczyć pozytywnego wpływu etyki pracy na podnoszenie poziomu alfa-

33 R. Chartier, Stosowanie pisma. Historia życia prywatnego, t. 3, Od renesansu do oświecenia, 
red. R. Chartier, Wrocław 1999, s. 126–129.

34 Tamże, s. 129.
35 S.O. Becker, L. Woessmann, Was Weber Wrong?..., s. 531.
36 Tamże, s. 533.
37 Tamże, s. 582.
38 Tamże, s. 537.
39 Tamże, s. 542.
40 Tamże, s. 548.
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betyzacji protestantów. W tym sensie teoria kapitału ludzkiego może być komplemen-
tarna w stosunku do teorii etycznych. 

Protestantyzm a umiejętność czytania i pisania 

Rozważając ten związek w większej skali, można wskazać na wysoki poziom skola-
ryzacji w krajach protestanckich. Wynikał on z tworzenia powszechnego systemu szkol-
nictwa i znajdował wyraz w poziomie alfabetyzacji. W 1850 roku do krajów Europy, w któ-
rych było mniej niż 50 proc. dorosłych analfabetów, należało dziewięć krajów: siedem 
z nich było krajami protestanckimi (Dania, Finlandia, Islandia, Holandia, Norwegia), 
zaś dwa pozostałe (Niemcy i Szwajcaria) w części katolickimi. Prusy, w dużej części 
protestanckie, miały 20 proc. analfabetów. Tak samo w Szkocji, gdzie dominowali non-
konformiści. Najmniej analfabetów, bo tylko 10 proc., miała Szwecja. Do krajów z 30–
50 proc. analfabetyzmem zaliczały się Belgia (45–50 proc.), Anglia i Walia (30–33 proc.), 
Francja (40–45 proc.). Pozostałe kraje to Irlandia, Luksemburg, Monako, Andora, Lich-
tenstein i monarchia austriacka (40–45 proc.)41.

Najmniejszy analfabetyzm występował w krajach, które nie oznaczały się wówczas 
najwyższym poziomem gospodarki. Poziom wysoko rozwiniętej nowoczesnej gospo-
darki osiągnęły one w drugiej połowie XIX lub w pierwszej połowie XX wieku. Wyższy 
procent analfabetów miały kraje wysoko wówczas rozwinięte. 

Czynnikami, które wpływały na niski stopień analfabetyzmu, były więc religia pro-
testancka, państwowe szkolnictwo, mające służyć integracji narodowej, a także zasada 
laickości państwa42. Easterlin uważa, że najsilniejszy wpływ na postępy skolaryzacji 
miał protestantyzm w Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Najsłabszy wpływ religii 
występował we Francji, gdzie dość wcześnie nastąpił rozdział Kościoła od państwa. 
Czynnikiem, który wyraźnie różnił Anglię od Niemiec i Stanów Zjednoczonych, była 
odmienna natura protestantyzmu. W tych dwóch krajach były bardziej reprezentowane 
te wyznania, które w Anglii nazywano nonkonformistycznymi w tradycji Kalwina i Lu-
tra43.

Wyższy stopień analfabetyzmu w Anglii i Belgii, w porównaniu ze słabo rozwinię-
tymi wówczas Szkocją i krajami skandynawskimi, świadczy o względnie niezależnym 
od gospodarki rozwoju sfery edukacji. Zaznaczył się tu znaczny, choć niewyłączny, 
wpływ rozpowszechnionej w danym kraju religii. 

41 B.R. Mitchell, Statistischer Anhang 1700–1914. Europäische Wirtschaftsgeschichte, Bd. 4, 
Die Entwicklung der industriellen Gesellschaften, New York 1977, tab. 29, s. 521.

42 E.A. Easterlin, Why Isn’t the Whole World Developed?, „The Journal of Economic History” 1981, 
Vol. XLI, No. 1, s. 13.

43 Tamże, s. 14.
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Robert C. Allen rozważał znaczenie demografii, grodzeń, ekspansji kolonialnej, 
rządów parlamentarnych, technologii, umiejętności czytania i pisania dla rozwoju go-
spodarczego. Powołując się na nowsze badania, Allen wskazuje, że postęp technologicz-
ny i alfabetyzacja nie miały większego znaczenia dla angielskiej rewolucji przemysło-
wej. Wielu badaczy dowodzi znaczenia umiejętności czytania i pisania, a więc 
skolaryzacji i kapitału ludzkiego dla postępu technologicznego i rozwoju gospodarczego 
w XX wieku. Nie można jednak stosować tych ustaleń do gospodarki preindustrialnej44. 
Umiejętność czytania i pisania nie miała większego wpływu na rozwój gospodarczy 
w czasach wczesnonowożytnych. Miała ona znaczenie tylko dla jednostek: robotnicy 
uczyli się, aby móc czytać pisma religijne i popularne powieści, ale nie traktowali tego 
jako opłacalnej inwestycji. Dopiero w końcu XIX wieku wiedza nabrała takiego znacze-
nia, jaki jej się dzisiaj przypisuje45.

Podsumowanie 

Sukcesy gospodarcze wyznawców judaizmu i religii reformowanych nie wynikały 
z norm etyki religijnej ustanowionych w celach gospodarczych. Etyka religijna miała 
służyć zbawieniu, a nie powodzeniu w działaniu gospodarczym. Wymagania stawiane 
na drodze do zbawienia przyczyniały się w sposób niezamierzony do nabywania umie-
jętności, w tym przypadku czytania i pisania, a jeszcze ogólniej – do uczenia się, które 
mogło być przydatne w innych sferach życia.

Wymagania stawiane wyznawcom judaizmu doprowadziły do ulokowania się ich 
w miastach w sferze pieniężno-towarowej. Mogli w ten sposób zyskać środki na prze-
strzeganie norm religii wymagającej znacznych nakładów na edukację, które stanowiły 
obciążenie dla społeczności wiernych. Edukacja dawała znaczną przewagę nad, w więk-
szości niepiśmiennymi, społeczeństwami w wiekach średnich i czasach wczesnonowo-
żytnych w sferze gospodarki towarowo-pieniężnej. 

Podstawowa inwestycja w kapitał ludzki, jaką była umiejętność czytania i pisania, 
miała znaczenie gospodarcze najpierw w sferze wymiany, stąd też w średniowiecznej 
Europie stopień alfabetyzacji wśród chrześcijańskiego mieszczaństwa był wyższy niż na 
wsi. W sekwencji protestantyzm – alfabetyzacja – rozwój gospodarczy umiejętność czy-
tania i pisania była następstwem wymagań religii. Dokonywało się to sposób względnie 
niezależny od gospodarki. Związek między religiami protestanckimi a alfabetyzacją 
uwidocznił się jednak długo po narodzinach reformacji, a znaczenie dla rozwoju gospo-

44 R.C. Allen, Progress and Poverty in Early Modern Europe, „Economic History Review” 2003, 
Vol. LVI, No. 3, s. 403, 405, 415.

45 Tamże, s. 433–434.
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darczego zyskał dopiero w okresie tak zwanej drugiej rewolucji przemysłowej, w póź-
nym wieku XIX. Dlatego należałoby uznać, że Weber nie mylił się, wskazując na pod-
stawowe znaczenie etyki protestanckiej dla rozwoju gospodarki kapitalistycznej. 
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The role of Judaism and Protestatism 
in the development of capitalism and the creation of human capital

The article concerns the influence of religions on the economic activity of their adherents. This influence could 
directly result from the ethical principles of a given religion or be indirect and unintended by their creators and reform-
ers. According to Botticini and Eckstein the knowledge and skill of the interpretation of the Law required by Judaism 
effected the development of education. It also became an agent of survival of the Jewish community and its engage-
ment in the market economy. Wealth was a sign of acting according to the divine Law.

Max Weber proposed a thesis of the significance of Protestantism for the emergence of Capitalism. For Protes-
tants the economic success resulting from following one’s vocation was a proof of the state of grace and gave hope of 
salvation. It justified, from the faith perspective, the profit gaining and the state being wealthy. According to the “human 
capital hypothesis” Protestantism which required the knowledge of the Bible created favourable conditions for the de-
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velopment of education and, in turn, the economic development. Both hypotheses do not exclude each other. The link 
between the Protestant religions and literacy became apparent long after the birth of Reformation. It became significant 
for the economic development only in the second half of the 19th century. 

Translated by Andrzej Mielcarek
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Wprowadzenie

Pojęcie sprawiedliwości jest w naukach społecznych definiowane wieloznacznie. 
Ma to swoje konsekwencje w postulatach różnych szkół ekonomicznych czy też mniej 
zwartych koncepcjach społeczno-ekonomicznych1. Niejednoznaczność pojęcia „spra-
wiedliwość” prowadzi do wniosku, że konkretny zespół poglądów ekonomicznych jest 
pochodną wyznawanych wartości. Z kolei poglądy na system wartości określanych po-
jęciami „sprawiedliwość”, „sprawiedliwość społeczna” czy „sprawiedliwość opodatko-
wania” są podstawą zaimplementowanych na poziomie instytucji prawnych rozwiązań, 
które wyznaczają zakres funkcji państwa oraz – co najważniejsze – strukturę wtórnego 
podziału dochodu narodowego. Kwestie aksjologiczne w konsekwencji mają silne prze-
łożenie na kształt prawa podatkowego. Dotyczy to zarówno rozwiązań w zakresie spo-
sobu opodatkowania dochodów osób fizycznych i przedsiębiorstw, ale także majątku. 
Niniejszy artykuł stawia sobie za cel przedstawienie dwóch koncepcji podstaw opo-

* Doktor Mariusz Nowak jest zatrudniony w Instytucie Zarządzania (Zakład Finansów i Rachun-
kowości)  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. E-mail: mariusznow5@
wp.pl.

1 Na takie miano zasługuje propagowana w ostatnich kilkunastu latach w Polsce koncepcja podat-
ku liniowego. Zob. np. R. Gwiazdowski, Podatek progresywny i proporcjonalny. Doktrynalne prze-
słanki, praktyczne konsekwencje, Warszawa 2007.   
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datkowania w podatku od nieruchomości ad valorem, które byłyby zgodne z prze-
słaniem koncepcji sprawiedliwości dystrybutywnej. Sprawiedliwość dystrybutywna 
– wedle badań Banku Światowego – jest czynnikiem sprzyjającym zrównoważonemu 
wzrostowi gospodarczemu.

Sprawiedliwość, globalizacja, opodatkowanie majątku (nieruchomości)

Zdefiniowanie pojęcia „sprawiedliwość” jest zarazem łatwe i trudne. Encyklopedia 
podręczna Ekonomia od A do Z podaje, że sprawiedliwość społeczna to ideał, którego 
rozumienie zmieniało się w ciągu dziejów i było uzależnione od wyznawanej hierarchii 
wartości, religii, poglądów społecznych, wreszcie celów działalności politycznej2. Ozna-
cza to, że mamy do czynienia z pojęciem plastycznym, od zdefiniowania którego zależ-
ny jest kształt instytucjonalny i polityka gospodarcza. Budowa instytucji gospodarki 
rynkowej w Polsce w okresie ostatnich dwudziestu lat została oparta na zbiorze określo-
nych poglądów (wartości), które wedle surowych krytyków doprowadziły do wykształ-
cenia się wyjątkowo niesprawiedliwego systemu podziału dochodów i zasobów majątko-
wych. Najbardziej aktywny krytyk tych rozwiązań związany ze środowiskiem 
naukowym, T. Kowalik, wskazuje, że w Polsce systematycznie od 1990 roku pogarszają 
się wskaźniki świadczące o pogłębianiu nierówności dochodowo-majątkowych: Polska 
weszła na niefortunną drogę przemian ustrojowych. Rezultatem jest jeden z najbardziej 
niesprawiedliwych ustrojów społeczno-ekonomicznych w Europie drugiej połowy XX 
wieku3. Aspekt zróżnicowania dochodowo-majątkowego, będącego między innymi 
skutkiem globalizacji, dostrzega także G.W. Kołodko, który stwierdza: [...] narasta zróż-
nicowanie w całej populacji, gdyż zwiększa się zróżnicowanie wewnątrz poszczególnych 
społeczeństw, także pod wpływem procesu globalizacji4. Ponadto dyskusję publiczną 
ostatnich dwudziestu lat w zakresie rozwiązań instytucjonalnych cechuje silne zawęża-
nie (szczególnie w publicystyce ekonomicznej kreowanej przez tzw. think tanki) do efek-
tywności i sprawiedliwości poszczególnych rozwiązań prawnoekonomicznych5. Zwo-
lennicy rozwiązań neoliberalnych replikują i multiplikują stwierdzenia: „pomiędzy 
wzrostem gospodarczym a nierównościami dochodowymi występuje ścisły trade-off”, 
„podatek liniowy sprzyja akumulacji kapitału i inwestycjom”, „ograniczenie dystrybucji 

2 Ekonomia od A do Z. Encyklopedia podręczna, red. S. Sztaba, Warszawa 2007, s. 453.
3 T. Kowalik, Polska transformacja a nurty liberalne, „Ekonomista” 2007, nr 6, s. 781.
4 G.W. Kołodko, Nowe zasady ekonomii rozwoju, w: Wyznania ekonomiczne w warunkach kryzy-

su. Wybrane zagadnienia, red. I. Lichniak, Warszawa 2009, s. 210.
5 Na przykład S. Owsiak w kwestii rozwiązań w systemie podatkowym stwierdza: „mimo wielo-

letnich dociekań i weryfikacji empirycznej systemów podatkowych nie udało się przekonująco sfor-
mułować cech dobrego systemu podatkowego”. Szerzej zob. w tej kwestii: S. Owsiak, Finanse pub-
liczne. Teoria i praktyka, Warszawa 2007, s. 227. 
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poprzez sektor finansów publicznych jest zawsze rzeczą pożądaną prowadzącą do wzro-
stu gospodarczego”, „gwałtowane (szokowe) ograniczenie deficytu bud żetowego wywo-
łuje prawie natychmiast wzrost inwestycji – tzw. niekeynesowskie skutki zacieśnienia 
polityki fiskalnej”6, czy też obniżenie stawek podatkowych powoduje wzrost oszczędno-
ści i prawie automatycznie inwestycji w sferze realnej7. Takie podejście wyklucza z prze-
strzeni publicznej dyskusję, która mogłaby uwzględnić interesy różnych interesariuszy 
(aktorów) społecznych, ale także dawać możliwość prezentacji i propagowania wyników 
badań wskazujących na zgoła odmienne skutki. Jednakże już w 1996 roku w raporcie 
Banku Światowego stwierdzono: Nasze badania nie potwierdzają dylematu, przed jakim 
stają rządy: równość albo wzrost. Najlepsza jest taka polityka, która promuje obie te 
rzeczy jednocześnie8. Można zatem stwierdzić, że problemy podziału nie odnoszą się 
tylko do dochodów, lecz także opodatkowania majątku. Jest to sprawa istotna, gdyż roz-
strzygnięciu ulegać będzie w momencie rozpoczęcia procesu legislacyjnego implemen-
tacji podatku od nieruchomości opartego na wartości nieruchomości kwestia sposobu 
obliczenia podatku i rozłożenia go na różne grupy społeczne wedle przyjętych kryteriów 
aksjologicznych. Teoretycznie można przyjąć co najmniej trzy koncepcje: po pierwsze, 
podatek będzie wyliczany przy jednolitej stawce procentowej (na przykład budynki 
mieszkalne) od wartości rynkowej lub czynszowej nieruchomości, ustalonej wedle okre-
ślonej procedury; po drugie, podstawa opodatkowania może opierać się na jednolitej 
stawce procentowej i wartości rynkowej wraz ze stosowaniem różnych ulg; po trzecie, 
możliwe jest przyjęcie bardziej rozbudowanej podstawy (zindywidualizowanej, tak jak 
w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych9) opierającej się na kryterium 
dochodowo-wartościowym lub wartościowo-przedziałowym. Wybór sposobu określa-
nia podstawy opodatkowania będzie oczywiście wynikiem „przetargu politycznego”10, 
będącego wypadkową: korzyści politycznych partii rządzącej, siły lobby reprezentują-
cego zorganizowane grupy społeczne, skutków dla równowagi społecznej.

6 Zob. A. Rzońca, Czy Keynes się pomylił?, Warszawa 2007. Szczególnie kontrowersyjny wydaje 
się pogląd tegoż autora, iż „racjonalnie postępujące podmioty gospodarujące dostosowują strukturę 
swoich wydatków do zmian w strukturze wydatków państwa” (s. 36). Oznaczałoby to powszechną 
wiedzę wśród podmiotów gospodarczych na temat zasad i skutków procesów makroekonomicz-
nych.  

7 Szerzej zob. argumentację kwestionującą tego typu rozumowanie: J. Żyżyński, Budżet i polityka 
podatkowa, Warszawa 2009, s. 235–276. 

8 T. Kowalik, Polska transformacja..., s. 792. Identyczne poglądy wyraża J. Stiglitz, który, jak się 
wydaje, jest jeszcze większym przeciwnikiem rozumienia procesów wzrostu wedle obserwacji 
Kuznetsa: J. Stiglitz, Szalone lata dziewięćdziesiąte, Warszawa 2006; tenże, Wizja sprawiedliwej 
globalizacji, Warszawa 2007.  

9 Szerzej zob. A. Gomułowicz, Zasada sprawiedliwości podatkowej, Warszawa 2001, s. 24.
10 J. Działo, Wpływ czynników politycznych na instrumenty i efekty polityki gospodarczej, „Gospo-

darka Narodowa” 2007, nr 5/6. 
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Podstawowe założenia implementacji podatku od nieruchomości ad valorem 
w Polsce

W artykule uwaga koncentruje się zasadniczo na konstrukcji podstawy opodatko-
wania, która spełniałaby wymóg realizacji zasady sprawiedliwości dystrybutywnej11, 
niemniej konieczne wydaje się szersze omówienie czynników wpływających na właści-
wy proces implementacji tegoż ciężaru fiskalnego do systemu prawnego. Są to w opinii 
autora:

1. Edukacja (akcja informacyjna) – każdy wydatek ze strony gospodarstw domo-
wych i przedsiębiorstw jest niechętnie przyjmowany, co powoduje naturalny opór. 
Nowe obciążenie podatkowe zazwyczaj jest przedstawiane w Polsce jako zagro-
żenie wolności i własności. Próbuje się także wywoływać poprzez często nie-
prawdziwe rachunki kosztów lęk wśród grup najmniej i średnio zamożnych, że 
nowa danina publiczna zmniejszy znacznie ich dochody rozporządzalne. Dlatego 
tak ważne jest odpowiednio skuteczne, medialne przedstawienie założeń propo-
nowanych zmian, aby nie oddać pola nieprawdziwym opiniom. 

2. Opór ze strony podmiotów posiadających wysokowartościowe nieruchomości 
i wysokie dochody bieżące – nasilenie kontrdziałań jest zawsze szczególnie wy-
raźne i intensywne w przypadku grup, które będą ponosić ciężar nowego podatku 
w najwyższym stopniu. Jest naturalne, że w przypadku wprowadzenia podatku 
od nieruchomości ad valorem nastąpi wzrost ciężaru podatkowego z tytułu obcią-
żenia nieruchomości dla tych podatników, którzy posiadali lub też zakumulowali 
w ostatnich dwudziestu lat majątek nieruchomy od dużej wartości (ciężar ten 
może kształtować się na różnym poziomie, w zależności od sposobu ustalenia 
podstawy opodatkowania). Wzrost kwoty podatku (nawet w przypadku przyjęcia 
tylko i wyłącznie podstawy wartościowej) będzie związany z wartością nierucho-
mości. Jest to zazwyczaj dobrze zorganizowana grupa mająca możliwości od-
działywania medialnego, przez co istnieje ryzyko zaniechania prac legislacyjnych 
lub też zablokowania reformy jeszcze na etapie konsultacji społecznych (szeroko 
rozumianej dyskusji publicznej). W przypadku kontynuowania prac grupy mają-
ce realny wpływ na procesy legislacyjne mogą prowadzić do rozwiązań praw-
nych, które pozwolą na przerzucenie co najmniej części ciężaru podatku na inne 
podmioty (grupy społeczne o niższych dochodach)12. 

11 Pojęcie sprawiedliwości dystrybutywnej (wprowadzone przez Arystotelesa) jest rozumiane na 
potrzeby artykułu jako podłoże do wyrównywania szans rozwoju dla różnych grup społecznych, 
czego podstawą jest wyrównywanie korzyści dochodowo-majątkowych z tytułu udziału w gospodar-
ce rynkowej. 

12 Szerzej w kwestii niedoskonałości procesów legislacyjnych w Polsce zob. Kontrola tworzenia i sto-
sowania prawa podatkowego pod rządami Konstytucji RP, red. E. Ruśkowski, Warszawa 2006. 
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3. Maksymalne ograniczenie realokacji majątku – wprowadzenie podatku ad valo-
rem (nawet z niską stawką procentową) może wywołać dla niektórych podatni-
ków skokowy wzrost ciężaru podatkowego (taki efekt na pewno wystąpi, gdy 
podstawa opodatkowania będzie oparta tylko i wyłącznie na wartości). Wzrost 
będzie dotyczył zarówno nieruchomości przejętych w wyniku zmian terytorial-
nych po drugiej wojnie światowej, jak też nowo budowanych nieruchomości 
(szczególnie w latach osiemdziesiątych i w okresie po 1989). Może to oznaczać 
(nieruchomości poniemieckie) wzrost podatku u osób, które na przykład pobiera-
ją świadczenia emerytalne, a zmiany, jakie zaszły w obiektywnej wycenie warto-
ści nieruchomości (na przykład sam grunt), spowodowały wzrost cen. System 
oparty zatem tylko na wartości może prowadzić do realokacji majątkowej i duże-
go oporu społecznego. 

4. Jednorazowość operacji13 – zmiana konstrukcji podatku od nieruchomości nie 
powinna odbywać się wieloetapowo. Istnieje bowiem ryzyko zablokowania dal-
szych zmian po wprowadzeniu uciążliwych elementów reformy, na przykład 
w pierwszym etapie.

Powyższe uwagi – w szczególności akceptacja ze strony przeważającej części społe-
czeństwa oraz nienaruszanie majątkowego status quo – powodują, że podstawa opodat-
kowania nie może tylko i wyłącznie nawiązywać do kryterium wartości. To kryterium, 
choć wydaje się w przypadku podatku ad valorem logiczną konsekwencją, musi zostać 
uzupełnione o kryterium dochodowości lub też kryterium przedziałów wartości. Nie 
można bowiem do polskiego systemu podatkowego bezkrytycznie wprowadzać kopii 
(mniej lub bardziej udanych) rozwiązań zagranicznych. Nie oznacza to jednocześnie 
odrzucania sprawdzonych i pragmatycznych koncepcji. Przemawiają za tym następujące 
argumenty:

a) polska gospodarka dopiero od około dwudziestu lat podlega regułom i skutkom 
typowym dla gospodarek rynkowych, co wywołuje konieczność adaptacji prag-
matycznych rozwiązań instytucjonalno-organizacyjno-prawnych14;

b) wiele rozwiązań cechujących dojrzałe gospodarki rynkowe jest typowa tylko dla 
nich, co jest pochodną specyfiki kulturowej oraz innej fazy rozwoju i dojrzałości 
instytucji rynkowych15. 

13 Niektórzy autorzy proponują podejście gradualistyczne: L. Etel, Przesłanki i kierunki reformy 
systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce, w: Prawo finansowe i nauka prawa finansowego 
na przełomie wieków, red. A. Kostecki, Zakamycze 2000, s. 81–87.   

14 Ciekawe rozważania w zakresie odmienności kulturowo-historycznych i tendencji utylitary-
stycznych prowadzi F. Zakaria w Koniec hegemonii Ameryki, Warszawa 2009. 

15 J. Staniszkis określa proces implementacji do Polski rozwiązań instytucjonalnych z państw za-
chodnich na zasadzie copyright jako przemoc instytucjonalną.  
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Reasumując, można z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjąć, że ostateczny kształt 
podatku od nieruchomości będzie wynikiem silnego przetargu politycznego i lobby-
stycznego.  

Podstawa dochodowo-wartościowa i wartościowo-przedziałowa 

Podstawa wartościowa jest konstytutywnym elementem podatku od nieruchomości 
nazywanego katastralnym. Literatura przedmiotu wskazuje na wiele różnego typu me-
tod szacowania wartości nieruchomości16 (mieszkalne, produkcyjne itp.) oraz proble-
mów z bieżącym zachowaniem obiektywizmu wyceny17. W przypadku kryterium prze-
działów wartości – co nawet intuicyjnie wydaje się najbardziej sprawiedliwym 
rozwiązaniem – kwota podatku będzie uzależniona od wartości nieruchomości. Proble-
mem zasadniczym, który zapewne będzie przedmiotem silnego sporu i tak zwanego 
przetargu politycznego, będzie określenie granic przedziałów. Ta właśnie czynność kon-
strukcyjna określi rzeczywisty rozkład ciężarów wśród podatników. W przypadku tego 
kryterium występuje jednakże bardzo istotny problem natury ekonomicznej. Otóż moż-
na sobie wyobrazić, podobnie jak w przypadku stanowienia progresji w podatku docho-
dowym od osób fizycznych, że pierwszy i kolejny próg zostanie określony już przy ni-
skich wartościach nieruchomości, na przykład I przedział – 50 000 zł, II przedział – 
100 000 zł i tak dalej. Skutkiem takiego działania, w zależności od stromości progresji, 
liczby przedziałów oraz ich granic, może być wolne lub też szybkie narastanie ciężaru 
podatkowego. Wydaje się więc, że niezbędne jest określenie adekwatnie do możliwości 
społeczeństwa wymienionych powyżej elementów techniki podatkowej. Pytanie musi 
więc brzmieć następująco: czy ciężar nowego podatku ma zostać przerzucony zasadni-
czo na podatników posiadających nieruchomości o znacznej wartości, czy też zwyciężyć 
ma opcja proporcjonalnego rozłożenia ciężaru podatkowego. Z danych Ministerstwa Fi-
nansów RP wynika, że ponad 90 proc. podatników podatku dochodowego od osób fi-
zycznych (wedle skali 19,30 proc. i 40 proc.) płaciła podatek wedle pierwszej stawki. 
Można więc zakładać, że wartość posiadanych przez tego typu podatników nieruchomo-
ści nie jest wysoka. Logicznie, gros wartości nieruchomości lokuje się wśród podatni-
ków płacących podatek wedle nominalnej stawki marginalnej 40 proc. W przypadku 
nowych stawek – 18 proc. i 32 proc., wskazane prawidłowości nie ulegają zmianie. W pod-
sumowaniu tego wątku można wskazać na problem ustalenia progów podatkowych już 

16 Szerzej zob. Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego, red. W. Modzelewski, Warszawa 
2008, s. 184–185. 

17 Szerzej zob. E. Gońda, System opodatkowania nieruchomości we Francji, w: Wybrane problemy 
funkcjonowania systemów podatkowych w krajach Unii Europejskiej, red. E. Denek, Poznań 2005, 
s. 118–136. 
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przy niskich dochodach w momencie wprowadzania podatku dochodowego od osób fi-
zycznych, co wedle niektórych autorów skutkowało w Polsce niewykształceniem się tak 
zwanej klasy średniej typowej dla struktur społecznych dojrzałych państw kapitalistycz-
nych18. Podejście od strony dochodowo-majątkowej z kolei także nawiązuje do innych 
zmiennych niż wartość nieruchomości. Jednakże w przypadku tej opcji czynnikiem de-
cydującym zasadniczo będzie dochód roczny, jaki uzyskuje podatnik (lub np. małżeń-
stwo czy całe gospodarstwo domowe). W praktyce system ten może być oparty na wy-
znaczeniu w ramach ustawy regulującej podatek od nieruchomości wartości przedziałów 
dochodowych. Obecne rozwiązania stosowane w podatku od dochodów osób fizycznych 
– jeden próg podatkowy i dwa przedziały z kwotą pomniejszającą podatek – są nieprzy-
datne przez duży rozstęp wartości, na przykład domków jednorodzinnych. Technicznie 
zatem ciężar podatku będzie wynikiem: 1) ustalenia przedziałów dochodu – na przykład 
rozporządzalnego, 2) określenia stawek procentowych, wedle których podatnicy z róż-
nych przedziałów dochodowych wyliczą podatek od wartości nieruchomości. Oba 
przedstawione rozwiązania posiadają następujące cechy charakterystyczne, które wpi-
sują się w realizację zasad sprawiedliwości nawiązujących do tak zwanej wolności rze-
czywistej (w przeciwieństwie do formalnej) czy też demokracji właścicielskiej19:

a) wprowadzenie podatku od nieruchomości opartego na przedstawionych powyżej 
kryteriach nie spowoduje regresywności opodatkowania, tak jak ma to miejsce 
w przypadku podatku od towarów i usług (regresywność powstanie przy jednoli-
tej stawce);

b) w przypadku kryterium przedziałowo-wartościowego podatnicy posiadający nie-
ruchomości o wysokiej wartości rynkowej obciążeni będą wyższą kwotą podatku 
(nastąpi wtedy realizacja postulatu równego opodatkowania – regresywny VAT 
i progresywny podatek od majątku nieruchomego);

c) dla rozwiązań opartych na kryterium dochodowo-wartościowym podatek będzie 
tym wyższy, im wyższy realizowany jest bieżący dochód oraz wartość nierucho-
mości (podatnik w zależności do uplasowania się w danym przedziale dochodo-
wym będzie przeliczał wartość swojej nieruchomości przez określoną stawkę 
procentową wzrastającą wraz ze wzrostem dochodu).

Tego typu argumentacja, jak i podejście do kształtowania struktury dochodów pub-
licznych (w tym przypadku podmiotem czynnym podatku będzie samorząd) odchodzą 
od poglądów o „uliniowieniu” ciężarów podatkowych i deindywidualizacji opodatkowa-
nia dochodów, które traktują poszczególne podatki w sposób odseparowany od całości 

18 Por. R. Gwiazdowski, Podatek progresywny i proporcjonalny... Pogląd ten jest jednakże przed-
miotem sporu: J. Żyżyński, Polemika z książką Roberta Gwiazdowskiego. Podatek progresywny i pro-
porcjonalny. Doktrynalne przesłanki, praktyczne konsekwencje, „Ekonomista” 2007, nr 6, s. 952. 

19 Szczególnie zob. J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, Warszawa 1994. 
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systemu danin publicznych. Podatnicy obciążeni są bowiem różnego typu podatkami, 
a stwierdzenie na przykład równomierności (A. Smith) obciążeń, może wystąpić tylko 
w przypadku analizy całości obciążeń, a nie jednego podatku, jak skłonni są to czynić 
zwolennicy na przykład podatku liniowego20. 
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Implementation of tax immobility of type the ad valorem and social justice

The article propels the problems of different methods of establishing the basis of taxation in tax from immobility 
of type the ad the valorem. Author shows, that individual taxes can not be analysed separately, but as tax-payer’s 
total burdens. The investigations of World Bank prove, that quicker economic growth should be to base about smaller 

20 Jest przecież rzeczą oczywistą, że inny ciężar całkowity (z tytułu podatku dochodowego i podat-
ku od towarów i usług) ponosi osoba uzyskująca dochód na poziomie 10 000 zł i osoba, która osiąga 
dochody na poziomie 100 000 zł. Progresywność podatków ma właśnie za zadanie średnie wyrówna-
nie ciężarów z tytułu regresywności podatku od towarów i usług (od wartości dodanej).  



Mariusz Nowak
Implementacja podatku od nieruchomości ad valorem w Polsce a zasada sprawiedliwości dystrybutywnej

201

E
ty

k
a

social unevennesses. Therefore in article presented two ways establishing basis taxation also, which will cause, that 
tax-payers’ burden will realize the principle of distributive justice.

Translated by Mariusz Nowak
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Problemy ekonomiczne przedsiębiorstw i ich niepewna sytuacja rynkowa, zmniej-
szony popyt, wstrzymanie inwestycji i, w końcu, wprowadzenie w stan hibernacji ryn-
kowej powodują, że pracodawcy zmuszeni są do poszukiwania rozwiązań wewnątrz 
organizacji, sprzyjających utrzymaniu postawy zachowawczej i przetrwania w trudnych 
warunkach rynkowych. 

Nierzadko narzędzi ratunku pracodawcy upatrują w kształtowaniu odpowiedniej 
polityki zatrudnienia, licząc na znaczne oszczędności w tym obszarze. W takim postę-
powaniu bardzo łatwo przekroczyć cienką granicę między chęcią utrzymania dotych-
czasowych parametrów funkcjonowania firmy a czynnikiem ludzkim, wymagającym 
indywidualnego podejścia i niezwykłej delikatności we współpracy.

Etyka a biznes

Obecnie częstym zjawiskiem jest marginalizowanie znaczenia etyki w biznesie. 
W przedsiębiorstwach, szczególnie tych funkcjonujących w sektorze prywatnym, domi-
nuje podejście mierzone kategoriami pragmatycznymi: efektywnością, produktywnoś-
cią, wydajnością, zyskiem i sukcesem1. Obranie takiego kierunku myślenia oraz dążenie 
przez przedsiębiorstwo do wyznaczonego poziomu dobrobytu bardzo często prowadzą 
do zatracenia wartości społecznych, obiektywizmu wobec zasad etycznych, traktowa-
nych jedynie jako irracjonalne status quo w ogólnych zasadach życia społeczno-gospo-
darczego, uznawania za priorytet jedynie motywacji o charakterze ekonomicznym. 
Problemem staje się także brak pozytywnego balansu między nakładami na innowacje 
i rozwój technologiczny, przynoszący realne korzyści, a inwestowaniem w rozwój etycz-
ny funkcjonowania przedsiębiorstwa. Taka dysproporcja wynika zapewne z tego, że 
wspomniane korzyści materialne mają charakter mierzalny, wyrażony w konkretnych 
jednostkach, natomiast pojęcie moralności zawodowej pozostaje w przestrzeni mental-
nej i ideologicznej, nie zawsze zauważalnej w rzeczywistości gospodarczej.

Aby wypracować właściwe relacje pomiędzy biznesem jako praktyką a etyką, trze-
ba budzić wrażliwość etyczną ludzi biznesu i odwoływać się do aksjologii i ocen moral-
nych. Konflikt między życiem gospodarczym a etyką biznesu może być złagodzony, 
a nawet usunięty, poprzez integralność obu sfer działania, zmierzających do lepszego 
świata, do rozwoju człowieka pracy, nie tylko pod kątem sprawności, skuteczności 
i efektywności, ale jego rozwoju intelektualnego, osobowościowego i moralnego2. 
Współczesny rozwój ekonomiczny nie może rozwijać się bez kultury etycznej, która 

1 A. Dylus, Bezbożna gospodarka?, w: Etyka w biznesie, red. M. Borkowska, J. Gałkowski, Lublin 
2002, s. 198.

2 A. Barcik, Liberalizm wobec etyki biznesu w rozwoju gospodarczym, Biuletyn TALENT 2002, 
nr 1.
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oddziałuje pozytywnie na funkcjonowanie systemu gospodarczego. Jej aspektami są 
prawo do inicjatywy gospodarczej, które wypływa z twórczej podmiotowości pracowni-
ka, a także prawo do przedsiębiorczości, w postaci aktu odkrycia, rozpoznania i tworze-
nia. Kapitał ludzki staje się więc główną podstawą i przyczyną bogactwa narodów. 
To człowiek jest zdolny do organizowania wspólnot pracy, których zadaniem jest doko-
nywanie przekształceń otoczenia i świata3. Bez takiego zrozumienia istoty biznesu 
przedsiębiorcy-pracodawcy nie są w stanie przekształcić swojej organizacji w coś więcej 
niż tylko w zbiór zasobów zebranych w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Postawy pracodawców – podejście proludzkie czy proekonomiczne?

Zgodnie z wieloma badaniami, Polska jest krajem, który na tle Europy najlepiej ra-
dzi sobie z obecnym kryzysem gospodarczym. Innego zdania są pracownicy, dla któ-
rych obecny czas jest okresem niepewności o zawodową przyszłość, i pracodawcy, któ-
rzy borykając się ze spadkiem „formy” przedsiębiorstwa, starają się o zachowanie 
stałości funkcjonowania.

Punktem wyjścia do niniejszych rozważań jest określenie, jak wysokie miejsce 
w ogólnej strategii firmy zajmują posiadane zasoby ludzkie. Stąd też konieczność wska-
zania, co jest celem prowadzonego procesu optymalizacji: czy jest nim bieżące i krótko-
terminowe znalezienie określonej oszczędności kosztowej, czy też jest to raczej proces 
podniesienia efektywności pracy w dłuższej perspektywie4. Uznanie ważności pracow-
nika, jako najwyższej wartości dla firmy, pozwala stworzyć odpowiednie warunki do 
zachowania równowagi pomiędzy sferą ekonomiczną a etyczną i nabrać zdrowego dy-
stansu, szczególnie wobec trudnej sytuacji, która weryfikuje dotychczasowe zasady 
funkcjonowania. 

Podstawą etycznego podejścia do zatrudnienia, a przede wszystkim do pracownika 
jako wartości, jest szeroko pojęta komunikacja międzyludzka. W skutecznej komunika-
cji nie chodzi o jednorazowe wystąpienia, przedstawienie strategii czy porozmawianie 
o wyzwaniach. Chodzi o zaplanowany i kompleksowy proces komunikowania się z ze-
społem, którego celem jest przekazanie informacji, otrzymywanie feedbacku oraz moni-
torowanie nastrojów5. 

Komunikacja to także narzędzie pomocne w podnoszeniu morale pracowników. 
W obliczu kryzysu i trudnych warunków funkcjonowania niezwykle ważne staje się 
motywowanie i wskazywanie sensu dalszej współpracy. Chodzi tu nie tylko o motywo-

3 Tamże.
4 A. Stolarzewicz, Menadżer w czasach zmiany, „Personel i Zarządzanie” 2009, nr 8, s. 49.
5 M. Wróbel, Wielkie oczy kryzysu, „Personel i Zarządzanie” 2009, nr 12, s. 65.
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wanie bodźcami finansowymi czy materialnymi, ale dokładne i rzetelne informowanie 
pracowników o tym, jaka jest sytuacja firmy i jakie kierunki działań zostały obrane, aby 
przetrwać ciężki czas. 

Dobrym rozwiązaniem wspierającym komunikowanie się z pracownikami może 
stać się stawianie prostych celów, koniecznych do zrealizowania w krótkim terminie. 
Zajęcie i wyznaczony cel mogą dać pracownikom poczucie, że ich praca i zaangażowa-
nie są potrzebne firmie. Gdy założony cel, nawet ten najmniejszy, zostanie osiągnięty, 
warto wspólnie celebrować sukces, wskazując jednocześnie na jego ważność, a także 
podkreślając udział wszystkich w jego realizacji. Z kolei nie w ujęciu grupowym, ale 
indywidualnie pracodawca powinien poznawać potrzeby swoich pracowników, ich lęki 
i obawy. Zrozumienie obaw swoich pracowników oraz pozytywne ich wsparcie w dłuż-
szej prospektywnie współpracy znaczy więcej niż doraźne deklaracje podwyżek, szyb-
kiego awansu czy roztaczanie pozytywnych, acz niepewnych wizji przyszłości firmy. 
W obawie o swoje stanowisko nie każdy pracownik oczekuje bonusów finansowych, 
a instynkt samozachowawczy nakazuje nawet zrezygnować z nich na jakiś czas. Kadra 
kierownicza w ramach docenienia pracownika za wytrwałość, swoje uznanie dla jego 
pracy winna wyrażać właśnie w formie pochwał lub podziękowań za wykonywane obo-
wiązki, co w czasach kryzysu jest sporym wyróżnieniem. Wysokie wymagania, praca 
w nadgodzinach, zwiększanie ilości obowiązków i ciągła niepewność jutra powodują, że 
pracownicy oczekują obecnie właśnie uznania i poczucia bezpieczeństwa.

Ogromną motywację dla pracowników może stanowić także widok menadżerów, 
którzy w ramach integracji z całym zespołem i odpowiedzialności za przyszłość firmy 
utożsamiają się z wprowadzonymi zasadami, wymagając tyle samo od siebie, co od in-
nych. Menadżerowie zorientowani w sytuacji kryzysowej i znający jej ewentualne, ne-
gatywne skutki powinni silnie wierzyć w sens swoich działań. Taka postawa stanowiła-
by siłę napędową i podstawę do budowania silnego „ducha” w całym przedsiębiorstwie. 

Motywacja i podnoszenie morale to nie jedyne rozwiązania, jakie pracodawca może 
powziąć, aby w sposób jak najłagodniejszy przejść trudny okres na rynku pracy. Dla 
wielu przedsiębiorców kryzys to przede wszystkim lekcja elastycznego dostosowania się 
do warunków, jakie dyktuje rynek6. Na rysunku 1 przedstawiono rodzaje działań podej-
mowanych przez pracodawców w obszarze zatrudnienia podczas trwającego kryzysu 
gospodarczego.

Ci, dla których pracownicy nie stanowią priorytetowej wartości firmy ujętej w kate-
gorii dobra strategicznego lub po prostu nie sięgają w swoim działaniu po wartości 
etyczne, sprowadzając przedsiębiorstwo jedynie do podmiotu generującego wartości fi-
nansowe, wybierają najprostsze rozwiązania wynikające z kalkulacji ekonomicznych. 

6 Tamże, s. 61.



Dorota Stopka-Dziaduś, Monika Maksymów
Etyka pracodawców a kształtowanie polityki zatrudnienia w dobie kryzysu gospodarczego

207

E
ty

k
a

Błędnym założeniem byłoby jednak twierdzenie, że trzeba w pełni zrezygnować z dzia-
łań redukujących zatrudnienie w firmie i utrzymywać na siłę stan istniejący w czasach 
prosperity, przy jednoczesnym stwarzaniu wrażenia altruistycznego poświęcenia pier-
wotnego celu działalności gospodarczej. Chodzi tu o spojrzenie całościowe, etyczne, 
uwzględniające wartość człowieka, jego dobro w ujęciu społecznym i gospodarczym, 
chęć kierowania się uczciwością zasad przy zachowaniu proporcji w stosunku do dbało-
ści o wymiar ekonomiczny prowadzonej działalności. 

Rys. 1.  Działania podjęte przez pracodawców w obliczu kryzysu gospodarczego w obszarze zatrudnienia

75,20%

65,20%
51,20%

49,80%
20% 19%

wstrzymywało uznaniowe wydatki
wstrzymywało zatrudnienie
zamroziło wynagrodzenia
zwolniło pracowników
zmniejszyło godziny pracy
zredukowało bonusy pracownicze

Źródło:  M. Wróbel, Wielkie oczy kryzysu…, s. 63.

W praktyce okazuje się, że wiele działań podejmowanych przez liderów w celu po-
prawy zaistniałej sytuacji kryzysowej nie przynosi oczekiwanego skutku. Wynika to 
z faktu zbyt małego przywiązania do jakości tych działań, zaś zbyt duży nacisk kładzie 
się na aspekt czasowy i ilorazowość podejmowanych starań. Najwięcej do życzenia po-
zostawia jakość, metody, zasady i same umiejętności komunikacyjne menadżerów. Po-
nadto, mimo szerokiego wachlarza sposobów motywowania, menadżerowie nie bardzo 
wiedzą, jaka forma będzie najbardziej efektowna w podnoszeniu morale pracowników 
niższego szczebla. 

Gdy wszelkie próby utrzymania dotychczasowego poziomu zatrudnienia nie po-
wiodły się i faktem stały się zwolnienia pracowników, nie można uznać, że będzie to 
koniec naznaczony nieprzyjazną atmosferą, złym przedstawieniem rzeczywistej sytua-
cji czy zwyczajne ucięcie zawartego stosunku pracy. Formy zwolnienia można ująć 
i przeprowadzić również zgodnie z podejściem etycznym, uwzględniając czynnik ludz-
ki. Zgodnie z tą ideą wielu pracodawców stara się wykorzystywać założenia procesu 
outplacementu stwarzającego coś na wzór „parasola” ochronnego dla pracownika, który 
znalazł się w nowej sytuacji na rynku pracy. Pracodawcy w ramach pomocy mogą mo-
nitorować jego dalszy rozwój zawodowy, udzielać pomocy przy tworzeniu nowych do-
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kumentów związanych z pracą, oferować szkolenia podnoszące jego kwalifikacje lub 
ułatwiać rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Przyjęcie takich zasad daje obopólne korzyści w tworzeniu właściwej atmosfery 
i wizerunku, pozostawiając dobre wrażenie nie tylko w oczach byłych pracowników, ale 
także rzutując na przyszłą opinię pracodawcy. Rynek pracownika, który mogliśmy ob-
serwować w większości branż jeszcze w połowie ubiegłego roku, oprócz wzrostu zna-
czenia pozapłacowych motywatorów i benefitów, nadał także wagę działaniom em ployer 
brandingowym. Firmy, które do niedawna ograniczały się do budowania własnej marki 
jako producenta czy usługodawcy, doceniły znaczenie konsekwentnego budowania wi-
zerunku firmy jako pracodawcy. Mimo panującej dekoniunktury gospodarczej, 64% 
przedstawicieli działów HR (ang. human resources) deklaruje dbałość o dobry wizeru-
nek pracodawcy, także wtedy, gdy redukuje personel, przeprowadza zwolnienia pracow-
ników, wprowadza ograniczenie benefitów pozapłacowych czy inne równie niepopular-
ne decyzje7. Na rysunku 2 przedstawiono zasady działania tej formy budowania 
etycznego wizerunku na rynku z uwzględnieniem narzędzi niezbędnych do jej prawid-
łowego działania.

Rys. 2.  Obszar i metody działania employer branding

Źródło:  opracowanie własne.

Etyczne postępowanie nie dotyczy jednak tylko i wyłącznie pracodawców. Kryzys 
to wbrew pozorom dobry moment na zmianę pracy8. Bardzo często okazuje się, że pra-
cownicy, którzy mieli stać się fundamentem organizacji do wyjścia z kryzysu, nie wy-
konują swoich obowiązków9 lub, co gorsza, odchodzą do konkurencji zwabieni wizją 
bezpieczeństwa i poprawą warunków zatrudnienia. W takiej sytuacji bardzo ważne jest 

7 E. Flasińska, Na horyzoncie zmian, „Personel i Zarządzanie” 2009, nr 11, s. 19, 
8 K. Sowińska-Bonder, Odchodzą w czasie kryzysu, „Personel i Zarządzanie” 2009, nr 5, s. 55.
9 Badania przeprowadzone w 2009 r. na próbie 2247 pracowników w Wielkiej Brytanii przez 

Lancaster University Center for Organizational Health and Wellbeing.
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nastawienie i uczciwość postępowania wynikająca z obu stron stosunku pracy. Nasta-
wienie pełne rozczarowań, pretensji, okraszone wzajemnymi oskarżeniami nie stanowi 
płaszczyzny do dalszego rozwoju, a jedynie prowadzi do pogłębiania złej sytuacji i pe-
symistycznych nastrojów wewnątrz organizacji. 

Dobrowolne odchodzenie pracowników w czasie kryzysu, motywowane wieloma 
przesłankami, nie zawsze musi oznaczać dodatkowe osłabienie firmy i zanik woli prze-
trwania. Analogicznie do odchodzących pracowników pracodawca może przyjąć no-
wych, zdeterminowanych do pracy, a przez to zdolnych uwierzyć w sukces firmy. Przy-
da się „świeżość” ich poglądów, nowe pomysły i energia, które mogą znacznie odmienić 
atmosferę w firmie i podbudować morale pozostałych. 

W dłuższej perspektywie nastawienie jedynie na zysk, przy pominięciu wszelkich 
starań bycia odpowiedzialnym społecznie, może doprowadzić do degradacji „duchowej” 
firmy. Dziś nikogo nie trzeba przekonywać, że zgoda ze wszystkimi partnerami bizne-
sowymi, fair play wobec otoczenia, stają się warunkiem koniecznym utrzymania pozy-
cji firmy10 i czymś więcej niż tylko osiągnięty wynik finansowy.

Podsumowanie

W czasach, kiedy wszelkie przejawy etycznego postępowania okazywane w róż-
nych obszarach życia nie cieszą się szczególną popularnością i uznawane są za przeszko-
dę w dążeniu do osiągnięcia zamierzonych celów, także prowadzenie działalności go-
spodarczej nie jest wolne od trudności pogodzenia ich ze sposobem funkcjonowania, 
szczególnie w okresie kryzysu i osłabienia. Z jednej strony nacisk na wyniki, dynamicz-
ną ekspansję i ciągłe umacnianie pozycji, z drugiej świadomość obowiązującego kodek-
su etycznego prowadzą do dysonansu i wewnętrznego rozłamu. Z zasady etyczne war-
tości nie idą równolegle z ekonomicznymi wymaganiami, jednak pogodzenie ich wcale 
nie musi być niemożliwe. Kluczem do rozwiązania tej sytuacji jest przyjęcie za wy-
znacznik działania chęci uwzględniania etosu w biznesie i założenie, że przedsiębior-
stwo to coś więcej niż tylko majątek czy zasoby. Chodzi tu o spersonifikowanie podej-
ścia do firmy, zauważenie wyższych wartości, jakie wnoszą do firmy ludzie. Atmosfera, 
różnorodność charakterów, doświadczeń, dają więcej niż wartości płynące z podstawo-
wych obszarów materialnych. Antidotum może stanowić zatem zachowanie zdrowego 
balansu między tak różnymi obszarami wartości oraz zwiększanie świadomości, że kry-
zys ekonomiczny to nie tylko gorsze osiągnięcia finansowe, ale poważne problemy spo-
łeczne mogące wynikać z niewłaściwej postawy i materialnego podejścia pracodaw-
ców. 

10 B. Rok, Czy biznes może być zbawiony?, „Personel i Zarządzanie” 2009, nr 9, s. 19.
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Employers ethics and forming policy concering employment 
during the time of crisis

Global economic crisis make huge circles, covering on the occasion the employment policy where the human 
factor requires an individual and delicate approach. Many of the companies face a problem: investment in innovation 
and technological development which confers a benefit measurable, or investments in development moral and ethical, 
which by rule remains in the sphere of ideology. 

We have not found unambiguous response to this question, however, suggestions that we can draw is such that 
economic development does not go in the right direction without culture ethical and the human capital which is a main 
pillar and cause of the wealth in the nations.

Translated by Monika Maksymów and Dorota Stopka-Dziaduś 


