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Wstęp

Prezentujemy Państwu czwarty z kolei Zeszyt Naukowy „Współczesne Proble-
my Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka”, który stanowi uniwersalne 
kompendium wiedzy ekonomicznej. Autorzy umieszczonych w nim tekstów dołożyli 
wielu starań, aby studium to odnosiło się do empirii i rzeczywistości współczesnej go-
spodarki. W efekcie tych starań powstało opracowanie charakteryzujące się wysokim 
poziomem merytorycznym oraz dużą aktualnością omawianej problematyki. 

W prezentowanym Zeszycie, analogicznie jak we wcześniejszych, połączone zostały 
opis i analiza problemów dotyczących szeroko pojętych procesów globalizacyjnych, li-
beralizacyjnych oraz etycznych w nowoczesnej gospodarce. Żeby nadać pewną perspek-
tywę tematom poruszanym w opracowaniu, postanowiono zachować podział treści na 
trzy części. W części pierwszej umieszczono teksty omawiające procesy globalizacyjne, 
w tym pozytywne i negatywne skutki globalizacji. W drugiej znajdują się artykuły na-
wiązujące do procesów liberalizacji w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Trzecia część 
opracowania ujmuje z kolei zagadnienia dotyczące relacji między etyką a ekonomią. 
W tej składowej Zeszytu, autorzy tekstów starali się przedstawić argumenty wskazujące 
na potrzebę zainicjowania szerszego dyskursu, dotyczącego zachowań etycznych wśród 
przedstawicieli różnych zawodów ekonomicznych, ludzi biznesu oraz udowodnić istnie-
nie silnych związków pomiędzy postępowaniem etycznym a realizacją założeń ekono-
mii. 

Wszystkim interesującym się aktualnymi problemami ekonomii z przekonaniem po-
lecam przedstawione opracowanie, pokładając nadzieję, że teksty zawarte w czwartym 
numerze Zeszytu Naukowego „Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. 
Liberalizacja. Etyka”, wzbudzą również dużą uwagę. Wierzę, że zawarte w publika-
cji treści okażą się pomocne w głębszym zrozumieniu rozwoju i obecnego stanu 
współczesnej gospodarki oraz będą przyczynkiem do dalszych naukowych rozwa-
żań.  

Przekazując tę publikację do rąk czytelników, chciałabym wyrazić podziękowania 
Autorom, ufając, że nasza współpraca będzie kontynuowana.

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

Efektywność ekonomiczna dotyczy kształtowania się relacji między sprzedawcą i na-
bywcą, a zaangażowany w ten proces system cen spełnia rolę wyrażania wymiernej 
wartości transakcji kupna-sprzedaży i regulatora funkcjonowania rynku. Poszukiwanie 
najwyższego poziomu efektywności powinno być realizowane na każdym szczeblu 
działalności i we wszystkich fazach wytwarzania, które należy zorganizować w taki 
sposób, aby wielokierunkowe skutki poszczególnych działań cząstkowych tworzyły wy-
padkową generującą zakładaną zyskowność. Efektywność w wymiarze indywidualnym 
jest odzwierciedleniem wielokierunkowych wysiłków podejmowanych przez poszcze-
gólne zespoły przedsiębiorstwa w celu zrealizowania maksymalnego zysku ze sprzeda-
ży oferowanego produktu.

Narastająca konkurencja prowadzi do zmiany pozycjonowania przedsiębiorstw 
transportowych i – w przypadkach skrajnych – eliminowania ich z rynku. W tych oko-

  *  Doktor Joanna Hawlena jest zatrudniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.  
E-mail: hawlena@interia.pl.

** Doktor habilitowany profesor Politechniki Warszawskiej Maciej Mindur pracuje na Politechnice 
Warszawskiej. E-mail: m.mindur@ans.pw.edu.pl.
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licznościach poszukiwanie skutecznych sposobów poprawy efektywności ekonomicznej 
na każdym szczeblu zarządzania staje się najważniejszym wymogiem decydującym 
o istnieniu firmy�. Efektywna realizacja każdego z tych procesów wiąże się z wydatko-
waniem znacznych nakładów, a ich pozyskanie staje się coraz trudniejsze.

Zachodzące na rynku lotniczym procesy deregulacji i liberalizacji wymagają podję-
cia aktywnych działań konkurencyjnych, które powinny zapewnić zwiększenie efek-
tywności działania przedsiębiorstw lotniczych, ich rozwój i realizację celów własnych 
oraz publicznych. W ramach nabierającego coraz większego tempa procesu globalizacji 
na znaczeniu zyskuje metoda kompleksowego doskonalenia całościowej struktury pro-
cesu obsługi klientów z uwzględnieniem poziomu konkurencji rynkowej. W tych uwa-
runkowaniach poszukiwanie źródeł poprawy efektywności w transporcie lotniczym nie 
kończy się z chwilą przewiezienia pasażera lub ładunku do portu docelowego. Od tego 
momentu rozpoczyna się bardzo ważna faza tzw. obsługi okołoofertowej. Dotarcie za-
równo pasażera do celu podróży, jak i ładunku do odbiorcy wiąże się z zaangażowaniem 
wielu dodatkowych usługodawców. Zwiększony zakres skoordynowanych usług 
w znacznym stopniu podnosi komfort i atrakcyjność podróży, decydując niejednokrot-
nie o wyborze przewoźnika.

Cel aplikacyjny zaprezentowanych rozważań zawężono do problematyki zastosowa-
nia mechanizmu umożliwiającego zwiększanie efektywności w transporcie lotniczym, 
natomiast celem poznawczym jest identyfikacja skutków i współzależności występują-
cych na globalnym rynku pasażerskich usług lotniczych. Bezpośrednie badania umożli-
wiły empiryczną weryfikację teoretycznych rozważań, a także uzupełnienie analiz  
opartych na danych wtórnych, z wykorzystaniem metody syntezy przetwarzania infor-
macji źródłowej.

Efektywność jako kategoria ekonomiczna 

Efektywność w ujęciu węższym dotyczy stosunku między wartością poniesionych 
nakładów a wartością uzyskanych dzięki nim efektów, natomiast w szerszym – oznacza 
osiągnięcie najlepszych rezultatów w procesie produkcji i dystrybucji po najniższych 
kosztach. Termin „ekonomiczność” używany jest czasami w znaczeniu skuteczności 
osiągania zamierzonych celów. Działanie skuteczne, czyli takie, które umożliwia osiąg-
nięcie zamierzonego celu, może być osiągnięte przy nadmiernych lub też przy racjonal-
nych nakładach�.

� G. Wolska, Zmiany strukturalne rynku usług pocztowych w Polsce, „Rozprawy i Studia” nr 597 
T, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 58.

� Szerzej J. Jabłoński, Zarządzanie środowiskowe jako warunek ekologizacji przedsiębiorstwa. 
Próba modelu teoretycznego, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2001, s. 204.
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Efektywność jako kategoria ekonomiczna ma istotne znaczenie w procesie rozwoju 
usług transportowych, ponieważ ten sektor wykazuje wyjątkową wrażliwość na zmien-
ność cen (głównie paliw), co powoduje istotne trudności w zrównoważonym rozwoju, 
wymagającym efektywnej alokacji zasobów. Wychodząc z założenia, że system rynko-
wy umożliwia wykorzystanie wszystkich możliwości wymiany dóbr między sprzedaw-
cami i nabywcami, R. Kamerschen, B. McKenzie i C. Nardinelli skonstruowali współ-
czesną definicję efektywności. Zgodnie więc z poglądem tych autorów: efektywność to 
maksymalizacja produkcji wynikająca z właściwej alokacji zasobów przy danych ogra-
niczeniach podaży (kosztów ponoszonych przez producentów) i popytu (preferencji kon-
sumentów)�. Produkcja mniejsza od poziomu równowagi powoduje wzrost cen, a tym 
samym kosztów ponoszonych przez nabywców, natomiast większa skutkuje obniżeniem 
ceny i tym samym zysków producentów. Ta prosta zależność wskazuje, że rynek zacho-
wuje pewne cechy regulatora efektywności, jednak jej podstawowy wymiar powstaje 
w procesie wytwarzania, natomiast na rynku materializuje się wynik końcowy. Wywo-
łuje to stałą tendencję zmierzania do poziomu równowagi.

Zazwyczaj w procesie dążenia do uzyskania wyższego poziomu efektywności wy-
stępują zarówno warunki sprzyjające, jak również utrudnienia, tworzące łącznie skom-
plikowany system relacji partnerskich i konkurencyjnych. W praktyce w zasadzie mamy 
do czynienia z efektywnością alokacyjną (efektywność Pareta), która oznacza, że popra-
wienie własnej sytuacji pociąga za sobą pogorszenie sytuacji kogoś innego4.

Rozwój cywilizacyjny wywołuje silną presję na podmioty gospodarcze w kierunku 
zwiększania wysiłków na rzecz poprawy efektywności zarówno wewnątrz firmy, jak 
i w wymiarze zewnętrznym. Ten proces powoduje, że zagadnienie efektywności ma dwa 
podstawowe wymiary: indywidualny i społeczny. Efektywność indywidualna jest reali-
zowana na szczeblu przedsiębiorstwa, korporacji lub sojuszu. W tych ramach dominują 
działania zmierzające do maksymalizacji zysku ze sprzedaży produktów materialnych 
i usług. Społeczny wymiar efektywności polega natomiast na poszukiwaniu źródeł po-
prawy efektywności indywidualnej, np. poprzez ograniczanie nakładów niezbędnych do 
eliminowania szkodliwych efektów zanieczyszczenia środowiska. Poprawa efektywno-
ści wymaga zatem podejmowania ciągłych przedsięwzięć, niezależnie od aktualnego 
poziomu rozwoju ekonomicznego podmiotu, ponieważ rzadko zachowuje on pod tym 
względem pozycję stabilną w dłuższym okresie.

� D.R. Kamerschen, R.B. McKenzie, C. Nardinelli, Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ „So-
lidarność”, Gdańsk 1993, s. 61.

4 W.D. Nordhaus, P.A. Samuelson, Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, 
t. I, s. 459.
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Wskaźniki oceny efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa

Ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa wymaga analizy określonych wskaź-
ników. Ich wymiar pozwala na zidentyfikowanie kondycji, mocnych i słabych stron oraz 
szans i zagrożeń działalności firmy. Strukturę najczęściej stosowanych wskaźników 
ekonomicznych przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Podział wskaźników analizy ekonomicznej 

Źródło:  A. Koźlak, Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2008, s. 361.

Wskaźniki ekonomiczne są dogodnym narzędziem bieżącej oceny poziomu efek-
tywności działań przedsiębiorstwa, umożliwiającym charakterystykę wielkości różnych 
zjawisk finansowych, zachodzących w firmach działających w branży transportowej. 
Ocena stopnia efektywności z wykorzystaniem określonych wskaźników ekonomicz-
nych może być stosowana w celu badania wyników finansowych organizatorów procesu 
transportowego w różnych okresach działalności lub analizy porównawczej wyników 
poszczególnych przedsiębiorstw. Przy badaniu efektywności działania należy zmie-
rzać do ustalenia trendu określonego zjawiska ekonomicznego wskazującego na jego 
przebieg.

Merytoryczna treść poszczególnych wskaźników jest powszechnie znana i z tego 
względu nie wymaga szerszego omówienia. Należy jednak wspomnieć, że coraz więk-
sza liczba podmiotów gospodarczych staje się spółkami giełdowymi, w związku z tym 
dla ich oceny należy rozszerzyć zakres analizy o wskaźniki efektywności struktury ka-
pitałowej (stopień zadłużenia lub zasilania finansowego).

Analiza wskaźników ma na celu określenie poziomu efektywności prowadzonej 
działalności i obszarów, w których generowanie zysku jest satysfakcjonujące lub gdzie 
należy dokonać korekty. W tej ocenie istotną przydatność wykazuje stosowanie ekono-
micznych wskaźników rentowności zaprezentowanych w tabeli 1. Ich poziom informuje 
o efektywności realizowanej strategii konkurencyjnej, skutkach stosowania poszczegól-
nych metod zarządzania oraz stopniu wzrostu lub zmniejszenia dochodowości przedsię-
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biorstwa. Uzyskane wyniki wskazują, czy podjęte działania charakteryzują się skutecz-
nością w zakresie zdolności generowania pożądanego poziomu zysku i czy realizowany 
model ekonomiczny firmy zapewnia jej oczekiwaną pozycję rynkową. Pozwalają rów-
nież na określenie poziomu zysków poszczególnych udziałowców, którzy zainwestowali 
w przedsiębiorstwo własny kapitał. Ekonomiczne wskaźniki rentowności stanowią za-
tem podstawowy zbiór miar, określających sytuację ekonomiczną, poziom efektywności 
i kondycję finansową przedsiębiorstwa.

Rozszerzeniu spektrum analizy ekonomicznej służą podstawowe wskaźniki efek-
tywności, umożliwiające ocenę poziomu wykorzystania zasobów majątkowych przed-
siębiorstwa w porównaniu z wynikami uzyskanej sprzedaży oraz określające poziom 
produktywności majątku, a tym samym efektywność działalności inwestycyjnej (tabe-
la 2). Z analizy ich wartości wynika możliwość określenia szybkości obrotu składnika-
mi majątku, co pozwala na skrócenie czasu unieruchomienia środków finansowych za-
mrożonych w tych składnikach5.

Tabela 1.  Ekonomiczne wskaźniki rentowności

Nazwa wskaźnika Sposób obliczania Interpretacja

Rentowność sprzedaży brutto
(return on sales – ROS) zysk brutto / przychody · 100% Wielkość zysku brutto przypadająca  

na każdą złotówkę przychodu ze sprzedaży
Rentowność sprzedaży netto
 (net profit margin – NPM) zysk netto / przychody · 100% Wielkość zysku netto przypadająca  

na każdą złotówkę przychodu ze sprzedaży
Rentowność aktywów

(return on assets – ROA) zysk brutto / aktywa · 100% Wielkość zysku brutto przypadająca  
na każdą złotówkę posiadanego majątku

Rentowność kapitału własnego
(return on eguity – ROE) zysk netto / kapitał własny · 100% Wielkość zysku netto przypadająca  

na każdą złotówkę kapitału własnego
Żródło: J. Tuczko, Zrozumieć finanse firmy, Difin, Warszawa 2000, s. 44.

Poziom efektywności ekonomicznej jest podstawowym wyznacznikiem zdolności 
konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku i ma kluczowe znaczenie dla oceny jego kon-
dycji gospodarczej. Niska efektywność generuje szereg skutków negatywnych, szcze-
gólnie większe zużycie energii, materiałów i czasu oraz niedostateczne wykorzystanie 
powierzchni wytwórczych, co może skutkować koniecznością wzrostu cen. W rezulta-
cie maleje konkurencyjność produktu finalnego na rynku, przynosząc przedsiębiorstwu 
straty. Poprawa efektywności ekonomicznej powoduje za to przyrost korzyści. Jest ona 
najczęściej skutkiem innowacyjności procesu racjonalizacji kosztów, usprawnienia or-
ganizacji wytwarzania i dystrybucji oraz wykorzystania nowoczesnych form działalno-
ści marketingowej.

5 A. Koźlak, Ekonomika transportu…, s. 361–367.
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Tabela 2.  Ekonomiczne wskaźniki efektywności

Nazwa wskaźnika Sposób obliczania Interpretacja

Produktywność majątkowa
(total assets turnover – TAT) przychody / aktywa · 100%

Wartość przychodu ze sprzedaży 
przypadająca na każdą złotówkę 
majątku ogólnego

Produktywność środków trwałych
(fixed-assets turnover –FAT)

przychody / majątek trwały · 100%
Wartość przychodu ze sprzedaży 
przypadająca na każdą złotówkę 
majątku trwałego

Rotacja należności
(recivables turnover – RT)

przychody / przeciętny stan należności · 100% Tyle razy w ciągu roku firma 
odtwarza stan swoich należności

Źródło: A. Koźlak, Ekonomika transportu…, s. 365.

W każdym z tych zakresów działalności realizuje się zróżnicowany wymiar efek-
tywności, których wypadkowa powinna zapewnić wzrost zysku przedsiębiorstwa. Po-
ziom wygenerowanego zysku jest realnym wyznacznikiem efektywności prowadzonych 
działań, tworzy potencjał zasobowy, umożliwiający podejmowanie nowych inwestycji, 
a także wzrost wynagrodzeń. W rezultacie następuje dalsza aktywizacja coraz szersze-
go zakresu wykorzystanych instrumentów poprawy efektywności.

Kierunki poprawy efektywności w transporcie lotniczym

Segment pasażerskich przewozów lotniczych jest bardzo wrażliwy na wahania ko-
niunkturalne oraz wydarzenia polityczne. Gwałtowny wzrost ceny ropy naftowej dopro-
wadził do poważnego kryzysu gospodarczego w skali światowej, który w sposób istotny 
zaważył na sytuacji finansowej przedsiębiorstw lotniczych. Zamach na WTC w USA 
spowodował gwałtowny spadek ruchu pasażerskiego i w istotny sposób ograniczył 
wpływy ze sprzedaży, które w kolejnych dwóch latach zmniejszały się corocznie o po-
nad 20 mld USD, przy jednoczesnym wzroście nakładów na bezpieczeństwo lotów6. 
Zniwelowanie skutków tego najgłębszego kryzysu finansowego w światowym lotni-
ctwie trwało do końca 2006 roku7 W następnym okresie sytuacja ulegała poprawie, jed-
nak w kontynuacji tego procesu przeszkodził kryzys, który rozpoczął się jesienią 2008 
roku. Według szacunków organizacji IATA straty przewoźników w 2009 roku przekro-
czyły 11 mld USD8. Na zmiany poziomu efektywności przedsiębiorstw lotniczych wpły-
wają również ciągłe wahania koniunktury w ramach cyklów gospodarczych, rozwój 
nowych centrów ekonomicznych, takich jak np. Chiny i Indie, oraz wzrost mobilności 
społeczeństw niektórych regionów, czego przykładem może być Europa Środkowo- 

6 Doc 9786 Annual Report of the Council 2001 ICAO, Appendix 1, s. 9.
7 Doc 9898 Annual Report of the Council 2006 ICAO, Appendix 1, s. 11.
8 J. Liwiński, Linie lotnicze świata 2009, „Lotnictwo” 2010, nr 9, s. 27.
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-Wschodnia. Powoduje to konieczność dostosowania przemian jakościowych i ilościo-
wych do zmieniającej się sytuacji rynkowej, stawiając przed firmami przewozowymi 
niespotykane dotychczas wyzwania w zakresie masowej komunikacji osób i ładunków.

Proces funkcjonowania sojuszy strategicznych

Najbardziej efektywnym sposobem na przetrwanie kryzysu jest uczestnictwo w so-
juszach, umożliwiające zwiększanie udziału w globalnym rynku przewozów pasażer-
skich. Między innymi z tych powodów alianse w transporcie lotniczym zyskują wciąż 
wielu nowych członków, dzięki czemu tworzą globalne sieci połączeń o kluczowym 
znaczeniu rynkowym w dynamicznie zmieniającym się konkurencyjnym otoczeniu9.

Silne alianse dysponują instrumentami umożliwiającymi szybką i wielowariantową 
ocenę przewidywanych wahań koniunktury w sektorze i gospodarce, zachowań konku-
rencyjnych innych podmiotów oraz łatwiej dostosowują się do zmiennych warunków 
rynkowego otoczenia. Ich atutem jest przynoszący wysokie dochody ruch w segmencie 
biznesowym i możliwość stworzenia rynkowej oferty charakteryzującej się wysokim 
standardem jakości na liniach średniego i dalekiego zasięgu10. Silna pozycja rynkowa 
międzynarodowych bloków partnerskich wynika z poziomu ich zasobów i skutecznego 
wykorzystania wpływu narastającej konkurencji na dynamikę przejmowania przez 
zrzeszonych przewoźników udziału w rynkach międzykontynentalnych światowej prze-
strzeni powietrznej��. Znaczenie aliansów strategicznych na poszczególnych kontynen-
tach zaprezentowano na rysunku 2.

Siła ekspansji sojuszy strategicznych wynika z potencjału, związanego z ilością 
członków, kandydatów, obsłużonych pasażerów, liczby posiadanych samolotów oraz za-
kresu współpracy z wieloma państwami i lotniskami docelowymi. Taka forma sojuszu 
pozwala na skonsolidowanie zasobów, zwiększenie efektu skali, umocnienie kluczo-
wych kompetencji oraz obniżenie kosztów badań, stanowiących istotny instrument 
osłabiania skutków globalnego kryzysu i budowania przewagi nad potencjalnymi kon-
kurentami��.

Sposób współdziałania w sektorze zmienia jednak charakter i strukturę zachowań 
poprzez zasadnicze wzmocnienie pozycji aliantów na rynku, umożliwiającej osłabienie 
lub wyeliminowanie firm do niego nienależących i wzmocnienie pozycji przetargowej 

9 D. Sinha, Deregulation and Liberalization of the Airline Industry. Asia, Europe, North America 
and Oceania, Burlington VT 2001, s. 80.

10 Koncepcja Lotniska Centralnego dla Polski. Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, 31.01.2010, 
s. 11–13.

�� A. Cheng-Jui Lu, International Airline Alliances ec competition law/us antitrust law and Inter-
national Air Transport, Kluwer Law International, The Hague–London–New York 2002, s. 222. 

�� T.T. Kaczmarek, Globalna gospodarka i globalny kryzys, Difin, Warszawa 2009, s. 157.
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wobec dostawców��. Pozwala także na wykorzystanie dynamiki rozwoju sojuszu oraz 
zakresu i form ekspansji, stwarzając nowe możliwości rozszerzenia efektywnej współ-
pracy w najważniejszych obszarach działalności. Zaawansowane pola współpracy to 
badania rozwojowe, wprowadzenie nowego produktu (usługi) na rynek, wejście na nowy 
rynek, wzajemne udostępnienie zdolności produkcyjnej, wymiana technologii14.

Rys. 2. Udział przewozów pasażerskich linii lotniczych zrzeszonych w aliansach strategicznych  
w poszczególnych regionach świata w 2010 roku

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Tectonic Shift. Alliances overview, „Airline Business”, September 2010, s. 37.

Optymalna realizacja tych zamierzeń prowadzi często do tworzenia najbardziej za-
awansowanej formy organizacyjno-prawnej, jaką jest joint venture. Proces ten kończy 
się często fuzją lub przejęciem, czyli pełną integracją aliantów. Istnieje wiele powodów 
tworzenia porozumień aliansowych, spośród których najważniejszymi w sektorze lotni-
czym są: międzynarodowa ekspansja i wejście na światowe rynki międzykontynentalne. 
Do tego celu prowadzą również porozumienia, których podstawowym celem jest uzy-
skanie dostępu do nowoczesnych technologii, kanałów dystrybucji i zezwoleń prawnych 
na rynkach przyszłych partnerów. Istotne znaczenie mają porozumienia dotyczące uzy-
skania korzyści ze skali prowadzonej działalności, dzielenia się ryzykiem, ograniczenia 
konkurencji i barier narzuconych przez rządy. Wśród aliansów funkcjonujących na świe-
cie do największych należą: Star Alliance, Skyteam i Oneworld (tabela 3).

�� M. Romanowska, Alianse strategiczne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1997, s. 15.
14 Z. Pierścionek, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiostwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2006, s. 451.
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Tabela 3. Charakterystyka światowych aliansów lotniczych (stan na 1. 06. 2011)

Światowe 
alianse Rok powstania Liczba 

członków Liczba kandydatów Wiodące linie

Star Alliance 1��2 27 5 Lufthansa, Air Canada, Air China, United 
Airlines, US Airways

Sky Team 1998 14 5
Delta, Air France, Aeroflot Russian 

Airlines, KLM Royal Dutch Airlines, Air 
France, China Southern Airlines

One World 1��� 12 2 British Airways, American Airlines, Cathay 
Pacific, Quantas Mexicana

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: www.staralliance.com, 10.07.2011; www.skyteam.com, 10.07.2011; www.oneworld.
com, 10.07.2011.

Na globalnym rynku toczy się intensywna rywalizacja o dominację i utrzymanie 
przewagi konkurencyjnej we wszystkich segmentach przewozów lotniczych. W tym 
procesie poszukują swojej szansy także mniejsze firmy, mające odpowiedni potencjał 
ekonomiczny, atrakcyjną pozycję rynkową lub komplementarną siatkę przewozów. Są to 
partnerzy, którzy umacniając konkurencyjną pozycję każdej korporacji transportowej, 
ale także własną, zyskują możliwość rozszerzenia pola ekspansji i wpływania na ważne 
decyzje układu partnerskiego. W tym procesie rośnie znaczenie potencjału ekonomicz-
nego stanowiącego podstawę poprawy rynkowej pozycji przedsiębiorstwa i całego sek-
tora.

Metody zwiększania wpływów z przychodów pozabiletowych

W działalności linii lotniczych przychody pozabiletowe traktowane były do niedaw-
na jako drugorzędny element generowania zysków, jednak od czasu powstania przewoź-
ników działających w formule low cost zaczęły uzyskiwać coraz większe znaczenie 
w procesie podnoszenia efektywności świadczenia usług. Z powodu gwałtownego wzro-
stu cen paliw i kursu dolara, które nastąpiło jesienią 2008 r., wiele firm transportu lotni-
czego znalazło się na skraju bankructwa. W zaistniałej sytuacji dodatkowe dochody 
miały istotne znaczenie, gdyż w przypadku spadku przychodów biletowych wypełniły 
powstałą lukę. Łącznie z pozostałymi działaniami racjonalizatorskimi prowadzonymi 
w liniach lotniczych stanowiły podstawę planów naprawczych15. Przychody z tego ro-
dzaju działalności mogą więc decydować o rentowności konkretnej linii, a w konse-

15 Ł. Ziob, Przychody pozabiletowe – istotny element zwiększania konkurencyjności niskokoszto-
wych linii lotniczych, w: Efektywność transportu w teorii i praktyce, red. M. Michałowska, Prace 
Naukowe AE, Katowice 2010, s. 270–277.
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kwencji – również o zysku lub stracie netto poszczególnych przewoźników w danym 
roku finansowym.

Firma konsultingowa IdeaWorks16 przy wsparciu firmy Amadeus17 opracowała ra-
port Amadeus Guide to Ancillary Revenue by IdeaWorks, który wykazał, że rok 2009 był 
kolejnym rokiem wzrostu przychodów linii lotniczych z tytułu oferowania usług dodat-
kowych. Ten zakres działalności stał się jednym z ważniejszych elementów przychodów 
przeważającej części przewoźników. Obejmuje on m.in. przychody z reklam, opłat baga-
żowych, wynajmu samochodów, marż ze sprzedaży miejsc hotelowych oraz ubezpie-
czeń poprzez witryny linii lotniczych. Gdyby nie przychody z działalności pozapodsta-
wowej, Ryanair odnotowałby w 2008 roku stratę netto w wysokości około 7,2 mln EUR, 
gdyż zysk netto wyniósł 480,9 mln EUR w porównaniu z 488,1 mln EUR zaksięgowa-
nych w rachunku wyników przewoźnika w pozycji Ancillary Revenues18. Z analizy ra-
portów finansowych 96 linii lotniczych za rok 2009 wynikało, że dochody z oferowa-
nych przez nie usług dodatkowych wzrosły o 3320 tys. EUR, to jest o 43% w stosunku 
do roku poprzedniego.

Pasażerowie muszą obecnie płacić za wiele elementów usługi lotniczej, które jesz-
cze kilka lat temu były wliczone w cenę biletu. Ponadto, aby skontaktować się z przed-
siębiorstwem, często zmuszeni są do korzystania z telefonicznej linii komercyjnej. 
W przyszłości prawdopodobnie kolejne elementy usługi przewozu lotniczego będą wy-
łączane poza cenę samego przelotu.

Przychody pozabiletowe stanowią istotny element działalności niskokosztowego 
przewoźnika lotniczego, wpływając bezpośrednio na jego działalność operacyjną i kon-
kurencyjność. Przedsiębiorstwa lepiej wykorzystujące rynkowe szanse w tym zakresie 
mogą rozwijać się na trasach nierentownych dla pozostałych. W przypadku bezpośred-
niej konkurencji pomiędzy liniami lotniczymi na jednej trasie, przy założeniu tych sa-
mych kosztów jednostkowych i tych samych cen biletów, przewagę osiągnie ten, który 
wygeneruje wyższy poziom zysku w sferze produktów i usług dodatkowych. W przy-
padku osłabienia popytu i konieczności obniżenia stawek większe możliwości będzie 
miał również ten przewoźnik, który będzie w stanie spowodować, aby jego klient wydał 
więcej na pokładzie oraz zakupił wszelkie inne usługi, z których zamierza skorzystać 
w trakcie podróży.

16 IdeaWorks – wiodąca firma konsultingowa specjalizująca się w dochodach z usług dodatkowych 
linii lotniczych.

17 Amadeus – światowy dostawca rozwiązań technologicznych i usług przetwarzania danych dla 
globalnej branży turystycznej.

18 Ł. Ziob, Wykorzystanie sprzedaży pokładowej jako kanału dystrybucji towarów w działalności 
linii lotniczych, w: Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw sektora TSL, red. J. Hawlena, AT Group, 
Kraków 2009, s. 61–68.
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Na drugą grupę usług generujących przychody pozabiletowe składają się wszelkiego 
rodzaju usługi związane z przelotem, które są do niego komplementarne. Wśród nich 
wymienić można rezerwacje noclegów, wynajem samochodu czy ubezpieczenia podróż-
ne19. W tym wypadku przewoźnicy sprzedają produkty firm kooperujących, a wynagro-
dzenie otrzymują w formie prowizji.

Podsumowanie

Przedstawiony w skrótowej formie zakres poszukiwania źródeł poprawy efektyw-
ności wskazuje, że przed organizatorami ruchu lotniczego powstają w tym zakresie wy-
jątkowo wysokie wymagania. Tempo niezbędnych przemian w najbliższym czasie zade-
cyduje o poprawie efektywności i pozycji rynkowej przewoźników lotniczych, ponieważ 
aktywizację przewozów powoduje głównie silny rozwój nowych centrów gospodarczych 
świata oraz wzrost mobilności społeczeństw. Zmieniająca się w szybkim tempie sytua-
cja rynkowa wymusza konieczność dostosowania przemian ilościowych i jakościowych 
do aktualnych potrzeb. Tradycyjne sposoby poprawy efektywności – takie jak obniżka 
kosztów, promocja sprzedaży czy reklama – mają co prawda nadal istotne znaczenie, 
jednak w warunkach konkurencji globalnej są niewystarczające.

Duże znaczenie ma współpraca w ramach aliansów strategicznych oraz stosowanie 
nowoczesnych strategii efektywnego zarządzania, co umożliwia zwiększenie poziomu 
wypełnienia samolotów oraz częściowe zniwelowanie istniejącego w sferze usług zjawi-
ska sezonowości. W uzyskaniu dochodu pomocne są również działania zmierzające 
w kierunku zwiększenia przychodów pozabiletowych, pochodzących z działalności 
uzupełniającej i dodatkowej.

Z przeprowadzonych rozważań wynika, że dominację na rynku pasażerskich prze-
wozów lotniczych, w warunkach globalnej konkurencji, mogą uzyskać tylko podmioty 
zdolne do skonstruowania strategii rozwoju konkurencji, umożliwiającej uzyskanie 
określonego zakresu przewag, osiągnięcie wyższego poziomu efektywności ekonomicz-
nej i skutecznego przejęcia większego zakresu popytu w ramach aliansów strategicz-
nych.
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Streszczenie

Zwiększająca się konkurencja w transporcie lotniczym prowadzi do poszukiwania metod poprawy efektywności 
ekonomicznej. Skuteczna realizacja procesu transportowego wiąże się z wydatkowaniem znacznych nakładów, a ich 
pozyskanie staje się coraz trudniejsze. W dobie globalizacji szczególnego znaczenia nabiera proces poszukiwania 
metod poprawy efektywności w transporcie lotniczym. W artykule zaprezentowano funkcjonowanie procesu aliansów 
strategicznych i przychodów pozabiletowych.
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Efficiency of the  air transport of passenger in conditions of globalization of market

Increasing competition in the air transport market leads to searching for effective means to improve economic 
efficiency. Effective realization of transportation process entails considerable expenses, and obtaining financial re-
sources is becoming more and more difficult. In the era of globalisation the process of looking for the methods to im-
prove efficiency in the aviation transport is growing in a considerable importance. The article presents the functioning 
process of strategic alliances and ancillary revenues.
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Wprowadzenie

Działania podejmowane w celu zwalczania karteli są specyficznym rodzajem przed-
sięwzięć antymonopolowych, mających zapewnić swobodną konkurencję na rynku. 
Kartele to niezależne przedsiębiorstwa, które wspólnie ustalają ceny, ograniczają po-
ziom produkcji lub ustalają podział rynków bądź klientów. Zamiast rywalizować pomię-
dzy sobą, uczestnicy kartelu ustalają sposoby działania, redukując lub eliminując bodź-
ce do oferowania lepszych produktów po konkurencyjnych cenach. Ograniczenie lub 
całkowite wyeliminowanie konkurencji wpływa negatywnie na rentę konsumentów, a tak-
że jest niekorzystne dla innych przedsiębiorstw.

Konsumenci muszą płacić więcej za produkty gorszej jakości, a część z potencjal-
nych nabywców, którzy byliby w stanie pokryć koszty produkcji, zrezygnuje z zakupów. 
Gdy dobra oferowane przez kartel stanowią półprodukt dla innych firm, to koszty ich 
działalności będą wyższe, co z kolei przełoży się na dalsze, niekorzystne konsekwencje 
dla sytuacji ogólnogospodarczej. W końcowym rozrachunku dojdzie do obniżenia do-
brobytu ogólnospołecznego – w teorii monopolu określa się to jako czystą stratę spo-

* Doktor habilitowany Jacek Prokop jest profesorem SGH w Katedrze Ekonomii II Szkoły Głów-
nej Handlowej w Warszawie. E-mail: jproko@sgh.waw.pl.

** Artykuł powstał w ramach działalności statutowej Kolegium Gospodarki Światowej SGH 
w Warszawie.
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łeczną (ang. deadweight loss), a kartelizacja rynków jest właśnie jednym ze sposobów 
ich monopolizacji.

Ze względu na swoją szkodliwość kartele są nielegalne w Unii Europejskiej. Komi-
sja Europejska (KE) poświęca wiele uwagi ich wykrywaniu oraz nakłada znaczne kary 
na uczestniczące w nich przedsiębiorstwa. W tabeli 1 przedstawiono liczbę karteli zi-
dentyfikowanych i ukaranych przez Komisję Europejską w latach 2007–2010. Łącznie 
KE udowodniła w tym czasie 28 przypadków karteli, co oznacza, że średniorocznie w mi-
nionym okresie ukarano w UE 7 karteli.

Tabela 1.  Liczba karteli ukaranych przez Komisję Europejską  
w latach 2007–2010

Lata Liczba ukaranych karteli

2007
2008
200�
2010

8
7
6
7

Łącznie 28

Źródło:  http://ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statistics.pdf, 5.10.2011.

Warto porównać liczbę wykrytych w ostatnich latach karteli do liczby udowodnio-
nych przez KE przypadków istnienia karteli we wcześniejszych okresach. W tabeli 2 
przedstawiono liczbę wykrytych i ukaranych karteli w latach 1990–2010. Łatwo zauwa-
żyć, że o ile w latach 2000–2010 średniorocznie wydawano ponad 6 wyroków „skazują-
cych”, to w latach 90. karano średniorocznie zaledwie 2 kartele.

Tabela 2.  Liczba karteli ukaranych przez Komisję Europejską  
w latach 1990–2010

Lata Liczba ukaranych karteli

1990–1994
1995–1999
2000–2004
2005–2010

11
10
30
40

Łącznie �1

Źródło: http://ec.europa.eu/competition/statistics/statistics.pdf, 5.10.2011.

Wraz ze wzrostem liczby wykrytych karteli zwiększyła się jednocześnie wielkość 
wymierzonych przez KE kar. O ile w latach 1990–1999 łączna suma nałożonych kar 
wyniosła niewiele ponad 615 mln EUR, to w latach 2000–2010 wynosiła prawie 
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15 mld EUR. W tabeli 3 przedstawiono dokładne wielkości kar wymierzonych w po-
szczególnych okresach.

Tabela 3.  Wielkość kar za zmowy kartelowe wymierzonych  
w latach 1990–2010

Lata Wielkość zasądzonych kar 
(w euro)

1990–1994
1995–1999
2000–2004
2005–2006

2007
2008
200�
2010

344 282 550,0
270 963 500,0

3 159 760 710,0
2 207 276 950,0
2 918 583 562,5
2 268 948 900,0
1 540 651 400,0
2 868 676 432,0

Łącznie 15 579 147 104,5

Źródło: http://ec.europa.eu/competition/statistics/statistics.pdf, 5.10.2011.

Zwalczanie karteli nie jest łatwe, gdyż zwykle są one niejawne i trudno zidentyfiko-
wać wszelkie dowody ich istnienia. Dlatego na uwagę zasługują zarówno uwarunkowa-
nia prawne działań nakierowanych na eliminację porozumień kartelowych, jak i prak-
tyczne sposoby wykrywania nielegalnych zmów przedsiębiorstw. W niniejszym 
artykule dokonano przeglądu powyższych aspektów ochrony konkurencji w Unii Euro-
pejskiej i podjęto próbę oceny jej skuteczności. W następnym punkcie dokonano prze-
glądu uregulowań prawnych w zakresie ochrony konkurencji, a w kolejnym – przeana-
lizowano główne narzędzia wykrywania karteli w UE. W ostatniej części sformułowano 
wnioski w zakresie zwalczania nielegalnych zmów pomiędzy przedsiębiorstwami.

Prawna ochrona konkurencji w Unii Europejskiej

Ważnym czynnikiem – od samego początku wspierającym integrację gospodarczą 
państw Wspólnoty Europejskiej – jest ochrona konkurencji. W Traktacie ustanawiają-
cym Wspólnotę Europejską (ang. the Treaty establishing the European Community, 
TEC) jednoznacznie stwierdzono, że rynek wewnętrzny Wspólnoty ma opierać się na 
zasadzie otwartej gospodarki rynkowej z wolną konkurencją�. Najważniejszym orga-
nem, odpowiedzialnym za wdrażanie i egzekwowanie prawa w zakresie ochrony konku-

� Patrz art. 4. ust. 1 i 2 TEC (lub obecnie art. 119. ust. 1 i 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Euro-
pejskiej, ang. The Treaty on the functioning of the European Union, TFEU).
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rencji, jest Komisja Europejska, która w pewnych sytuacjach może przekazać swoje 
uprawnienia władzom państw członkowskich.

Zasadnicze uregulowania w zakresie ochrony konkurencji w UE zostały określone 
w artykułach 81–89 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (są to obecnie ar-
tykuły 101–109 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). Spośród tych zapisów 
prawnych szczególnie artykuły 81 i 82 TEC (tj. obecnie art. 101 i art. 102 TFEU) odno-
szą się do porozumień kartelowych i można je nazwać „zakazem karteli”. Zgodnie z art. 
81 TEC zabronione są wszelkie porozumienia pomiędzy przedsiębiorstwami, ich wspól-
ne decyzje i działania, które mogą wpłynąć na handel pomiędzy krajami członkowskimi 
i których celem lub rezultatem jest zapobieżenie, ograniczenie lub zniekształcenie kon-
kurencji na wspólnym rynku�.

Warto zauważyć, że zgodnie z powyższym zapisem zakazane są nie tylko porozu-
mienia mające na celu zakłócenie konkurencji, ale również takie, które w rezultacie do 
tego prowadzą. Wynika stąd, że nawet gdyby strony umowy nie zamierzały wpływać na 
konkurencję, ale faktyczny (obiektywny) skutek porozumienia byłby antykonkurencyj-
ny, to tego typu umowy są nielegalne. Przy czym skutki mogą być natychmiastowe lub 
potencjalne, a zatem ich określenie będzie związane z dokładną analizą rynku.

Należy podkreślić, że zakaz zmów kartelowych dotyczy wyłącznie rynków krajów 
UE. Oznacza to, że porozumienia, których konsekwencje zakłócają konkurencję poza 
terytorium Unii, nie są zakazane�.

W artykule 81 ust. 1 TEC wyliczono przykłady różnych form porozumień ograni-
czających konkurencję. Są to porozumienia przedsiębiorstw, które polegają na:

a) ustalaniu cen sprzedaży, zakupu lub innych warunków kontraktowych;
b) ograniczaniu wielkości produkcji lub inwestycji bądź postępu technicznego;
c) podziale rynków zbytu lub kontroli źródeł zaopatrzenia;
d) różnicowaniu klauzul kontraktowych wobec różnych partnerów handlowych 

w identycznych warunkach biznesowych;
e) zmuszaniu partnerów handlowych do przyjmowania w umowach dodatkowych zo-

bowiązań, które nie mają nic wspólnego z zasadniczym przedmiotem tych umów4.
Powyższe formy nielegalnych porozumień, które zawarto w Traktacie ustanawiają-

cym Wspólnotę Europejską, są oczywiście tylko wybranymi przykładami zachowań 
ograniczających konkurencję, więc nie wyczerpują wszystkich możliwych do pojawie-
nia się rodzajów działań kartelowych. Zatem każde porozumienie pomiędzy przedsię-

� Por. art. 81 ust. 1 TEC (obecnie art. 101 ust. 1 TFEU).
� Por. M. Bychowska, Zakaz praktyk ograniczających konkurencję. Kompetencje Prezesa Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumenta oraz Komisji Europejskiej od 1 maja 2004 r., Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumenta, Warszawa 2004, s. 10.

4 Por. art. 81 ust. 1 TEC.
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biorstwami należy rozpatrywać oddzielnie, biorąc pod uwagę konkretny kontekst obser-
wowanych zachowań podmiotów gospodarczych5.

W przypadku zidentyfikowania kartelu i udowodnienia jego funkcjonowania KE 
może zakazać jego dalszej działalności oraz nałożyć kary pieniężne na uczestników. 
Ponadto osoby poszkodowane w wyniku nielegalnego porozumienia mogą w konse-
kwencji wystąpić z roszczeniami odszkodowawczymi6. Należy podkreślić, że zgodnie 
ust. 2 art. 81 TEC porozumienia łamiące art. 81 są nieważne, a zatem ich strony nie mają 
możliwości egzekwowania umów tego typu7.

Zgodnie z prawem unijnym istnieje jednak możliwość zawierania pewnych umów 
ograniczających konkurencję, które mają pozytywny wpływ na gospodarkę. Przesłanki 
takiego „wyłączenia” zostały zawarte w art. 81 ust. 3 TEC. W szczególności stwierdza 
on legalność koordynacji działań pomiędzy przedsiębiorstwami, która przyczynia się do 
polepszenia produkcji lub dystrybucji produktów, albo wspiera postęp techniczny i eko-
nomiczny. Przy czym warunkiem legalności takich porozumień jest odpowiednie party-
cypowanie konsumentów w powstałych korzyściach oraz takie zminimalizowanie ogra-
niczenia konkurencji, by nie eliminować rywalizacji na zbyt dużej części danego 
rynku8.

Narzędzia wykrywania karteli w Unii Europejskiej

Główną rolę w wykrywaniu karteli przez KE odgrywa kontrola przeprowadzona 
w siedzibie firm podejrzanych o uczestnictwo w nielegalnych zmowach. Niespodziewana 
rewizja w biurach przedsiębiorstw jest jak do tej pory zdecydowanie najbardziej efektyw-
nym i często jedynym sposobem uzyskania niezbędnych dowodów pozwalających ukarać 
uczestników kartelu. Zatem skuteczność wykrywania i karania za udział w zmowach kar-
telowych w decydującym stopniu zależy od prawnych możliwości dokonania rewizji w po-
dejrzanych przedsiębiorstwach. Takie prawo daje Rozporządzenie nr 1/20039.

Wstępne informacje, na podstawie których Komisja podejmuje decyzję o dokona-
niu rewizji w siedzibie firmy, są często przekazywane przez niektórych uczestników 
kartelu w ramach programu łagodzenia kar (ang. leniency policy), ale mogą one rów-
nież pochodzić z innych źródeł, jak np. doniesienia byłych pracowników firm uczestni-
czących w zmowie10.

5 Por. M. Bychowska, Zakaz praktyk..., s. 11–12.
6 Tamże.
7 Por. art. 81 ust. 2 TEC.
8 Por. tamże, ust. 3 TEC.

9 Por. Council Regulation No. 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on 
competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty.

10 Por. http://ec.europa.eu/competition/cartels/leniency/leniency.html, 5.10.2011.



Współczesne Problemy Ekonomiczne 
nr 4 (2012)

28

G
lo

b
a

li
z

a
c

ja

W ostatnich latach program łagodzenia kar stanowił niezwykle istotne narzędzie 
wspomagające wykrywanie nielegalnych porozumień ograniczających konkurencję oraz 
karanie ich uczestników. W ramach tego programu stworzono bodźce dla uczestników 
karteli do przyznania się do udziału w zmowie i dostarczenia dowodów istnienia niele-
galnego porozumienia. Najistotniejszym czynnikiem jest zmniejszenie bądź całkowite 
zniwelowanie kar pieniężnych dla firm współpracujących z KE w postępowaniu wobec 
kartelu, których były uczestnikami. Jest to więc typowe zaostrzenie znanego w ekono-
mii dylematu więźnia, redukujące wzajemne zaufanie uczestników zmowy i przyczy-
niające się do wzrostu niestabilności porozumień kartelowych.

Oprócz wykorzystywania informacji uzyskanych w ramach programu łagodzenia 
kar KE podejmuje własne analizy, mające na celu identyfikację porozumień ogranicza-
jących konkurencję na rynku. Zastosowanie ekonomicznej analizy gałęzi pozwala na 
wytypowanie rynków oraz przedsiębiorstw podejrzanych o zmowy kartelowe, co może 
być z kolei powodem przeprowadzenia rewizji. Powyższe działania KE z jednej strony 
przyczyniają się do wykrycia i ukarania uczestników karteli, a z drugiej – mają charak-
ter prewencyjny, zniechęcający firmy do zawierania nielegalnych porozumień ze wzglę-
du na zwiększone prawdopodobieństwo poniesienia kary.

Ważną rolę w eliminowaniu karteli z rynku odgrywa Europejska Sieć Krajowych 
Urzędów Konkurencji (European Competition Network of National Competition Autho-
rities). Stanowi ona platformę wymiany informacji pomiędzy Komisją Europejską i or-
ganami ochrony konkurencji poszczególnych krajów członkowskich. Jej zadaniem jest 
promowanie najlepszych praktyk w zakresie zachowania konkurencji na rynku. Współ-
praca w ramach Sieci pozwala na efektywną walkę ze zmowami kartelowymi szczegól-
nie w przypadku przedsiębiorstw pochodzących z różnych krajów UE��.

Pomimo wcześniej wspomnianej aktywności Komisji w zakresie zastosowania ana-
liz ekonomicznych ich wykorzystanie do wykrywania i zwalczania karteli pozostaje 
nadal stosunkowo niewielkie. Należy zwrócić uwagę, że narzędzia oparte wyłącznie na 
wiedzy ekonomicznej nie są wystarczającym dowodem, na podstawie którego sądy wy-
dają wyroki w sprawie porozumień kartelowych. Niemniej jednak istnieją już metody 
analityczne wypracowane przez teorię ekonomii, które mogą przyczynić się do spraw-
niejszego wykrywania zmów kartelowych oraz zapobiegania ich powstawaniu, i należa-
łoby je dalej rozwijać��.

Sposoby wykrywania porozumień kartelowych można zasadniczo podzielić na me-
tody strukturalne oraz behawioralne. 

�� EU competition Policy and the consumer, European Commission 2004, s. 6.
�� Por. J. Prokop, Economic Principles of Cartel Detection, w: Selected Issues of Decision-Making 

by Economic Entities, red. T. Bernat, University of Szczecin Microeconomics Department, Szczecin 
2011, s. 145–156.
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Metody strukturalne polegają na identyfikacji rynków, mających cechy sprzyjające 
zmowom przedsiębiorstw. Przykładowo zostało udowodnione, że prawdopodobieństwo 
powstania kartelu jest wyższe, gdy w danej gałęzi funkcjonuje niewielka liczba firm, 
a oferowany produkt jest jednorodny. Zatem jednym ze sposobów zdobywania dowodów 
na istnienie karteli może być badanie gałęzi, które charakteryzują się cechami ułatwia-
jącymi powstawanie nielegalnych porozumień pomiędzy przedsiębiorstwami��.

Natomiast metody behawioralne koncentrują się na obserwacji wpływu kooperacji 
pomiędzy firmami na rynek. Podejrzenie o funkcjonowaniu porozumienia kartelowego 
może zostać sformułowane na podstawie oferowanych cen, wielkości podaży albo in-
nych działań podejmowanych przez firmy na rynku. Na przykład Komisja Europejska 
rozpoczęła śledztwo w sprawie łamania prawa antymonopolowego na rynku stali nie-
rdzewnej w wyniku zaobserwowania nagłego i trudnego do wyjaśnienia wzrostu cen14.

W praktyce zwalczania karteli w UE ani metody strukturalne, ani behawioralne nie 
stanowią materiału dowodowego w procesie karania za zmowy kartelowe, a mają jak 
dotąd jedynie charakter pomocniczy w postępowaniu przeciwko nielegalnym porozu-
mieniom przedsiębiorstw.

Podsumowanie i wnioski

Najczęstszym sposobem wykrywania karteli i karania ich uczestników w Unii Eu-
ropejskiej jest otrzymywanie przez Komisję Europejską wskazówek od informatorów i re-
wizje w biurach firm podejrzanych o udział w nielegalnych porozumieniach ogranicza-
jących konkurencję. Niezwykle pomocny w tym zakresie jest program łagodzenia kar, 
który zwiększa bodźce przedsiębiorstw do zaniechania uczestnictwa w zmowach. Jed-
nak nadmierne opieranie walki z kartelami na donosach sprawia, że rola organów ochro-
ny konkurencji jest zbyt pasywna.

Polityka zwalczania karteli w Unii Europejskiej powinna w znacznie szerszym niż 
do tej pory stopniu wykorzystywać narzędzia analizy ekonomicznej. Obecnie istnieje 
już pewien dorobek w zakresie metod wykrywania i eliminacji nielegalnych zmów ogra-
niczających konkurencję. Zarówno metody strukturalne, jak i behawioralne wymienio-
ne w niniejszym artykule mogą pozwolić Komisji Europejskiej oraz urzędom antymo-
nopolowym poszczególnych krajów na skuteczniejszą ochronę konkurencji. Należałoby 

�� Podejście tego rodzaju można znaleźć w: J. Prokop, Problem kartelizacji gałęzi o strukturze 
oligopolistycznej, w: Wybory konsumentów i przedsiębiorstw w teorii i praktyce, red. D. Kopycińska, 
Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009, s. 146–155.

14 Por. M. Levenstein, V.Y. Suslov, L.J. Oswald, Contemporary International Cartels and Develop-
ing Countries: Economic Effects and Implications for Competition Policy, „Anatitrust Law Journal” 
2004, Vol. 71, s. 801–852.
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je bardziej bezpośrednio włączyć do systemu prawnego. Z pewnością jednak konieczne 
są dalsze pogłębione prace badawcze w tej dziedzinie oraz szersza współpraca prawni-
ków z ekonomistami specjalizującymi się w analizie rynków15.
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Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest przegląd oraz ocena skuteczności metod wykrywania i eliminacji nielegalnych 
zmów przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. Przedstawiono zasadnicze uregulowania prawne w zakresie ochrony 
konkurencji oraz przeanalizowano główne narzędzia wykrywania karteli w UE. Sformułowano postulat konieczności 
szerszego niż do tej pory wykorzystywania analizy ekonomicznej do zwalczania tego typu porozumień.

The practice of cartel elimination in the European Union

The objective of this paper is to overview the methods of detection and elimination of illegal collusions among 
firms in the European Union and to evaluate the effectiveness of these methods. The main legal regulations regarding 
competition were presented, and the key tools of cartel detection in the EU were analysed. The need for a greater ap-
plication of economic analysis to fight cartels was formulated.

15 Por. H.W. Friederiszick, F.P. Maier-Rigaud, The Role of Economics in Cartel Detection in Eu-
rope, w: Conferences on New Political Economy, red. D. Schmidtchen, M. Albert, S. Voigt, Vol. 24, 
2007, s. 179–196.
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Wprowadzenie

Kryzys gospodarczy ostatnich lat (2008–2009) został spowodowany bańką kredy-
tów hipotecznych w Stanach Zjednoczonych. Przez dłuższy czas utrzymywano tam nie-
naturalnie niskie stopy procentowe, które wywołały boom na rynku mieszkaniowym. 
Został on sztucznie rozdęty przez banki, masowo oferujące kredyty na zakup nowych 
mieszkań. Spowodowało to wzrost popytu i cen na tym rynku. Bańka wreszcie musiała 
więc pęknąć. Pierwsze oznaki kryzysu pojawiły się w drugiej połowie 2007 roku, naj-
pierw w USA, a później w innych krajach.

Stosunkowo szybko kryzys ten objął sferę realną. Spadek popytu musiał doprowa-
dzić do spadku produkcji, a tym samym – spadku PKB. Pod koniec 2008 roku kryzys 
gospodarczy ogarnął swoim zasięgiem prawie całą gospodarkę światową. Tempo wzro-
stu realnego PKB w większości krajów w 2008 roku było bardzo niskie lub ujemne, 
a w 2009 roku zdecydowanie ujemne. Spadkowi produkcji towarzyszył spadek zatrud-
nienia i wzrost stopy bezrobocia. W wyniku kryzysu zwiększył się deficyt budżetowy. 
Wzrósł również dług publiczny. Kryzys ten miał również przełożenie na wielkość eks-
portu i importu. Znacznie zmniejszyły się międzynarodowe obroty towarowe.

* Prof. dr hab. Stanisław Swadźba pracuje w Katedrze Ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicz-
nym w Katowicach. E-mail: stanislaw.swadzba@ue.katowice.pl.
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Kryzys nie ominął również Grecji. Chociaż kraj ten relatywnie długo utrzymywał 
dodatnie tempo wzrostu, to z czasem wszystkie powyższe zjawiska pojawiły się – i to 
w dodatku z większym natężeniem – w Grecji. Ponadto, kiedy w 2010 roku w większości 
państw tempo wzrostu gospodarczego było już dodatnie, grecka gospodarka dalej „kur-
czyła się”. Wciąż wzrastało bezrobocie, a przede wszystkim zwiększały się deficyt bu-
dżetowy i dług publiczny�. Grecja stanęła na progu bankructwa. Konieczna była pomoc 
Unii Europejskiej (UE), a także innych instytucji międzynarodowych. Pomimo prote-
stów społecznych rząd grecki przyjął radykalny pakiet oszczędnościowy. Nie doprowa-
dził on jednak do planowanego zmniejszenia deficytu budżetowego i widmo bankru-
ctwa nie zostało usunięte.

W niniejszym opracowaniu autor, analizując system gospodarczy Grecji, stara się 
udowodnić, że system ten był główną przyczyną zapaści gospodarczej tego kraju, dlate-
go najpierw skrótowo pokazuje jego społeczno-kulturowe uwarunkowania. W dalszej 
części pragnie przybliżyć system gospodarczy Grecji na podstawie różnorodnych wskaź-
ników opracowywanych przez międzynarodowe instytucje, a następnie dokonuje włas-
nej oceny tego systemu, wykazując, że jest on główną przyczyną załamania greckiej 
gospodarki. Zasadnicze wnioski zawarte zostały w ostatniej części pracy.

Społeczno-kulturowe uwarunkowania systemu gospodarczego Grecji

Przedmiotem naszych rozważań będzie system gospodarczy: w skali makro oraz 
w wąskim znaczeniu, a więc sfera regulacyjna gospodarki (inaczej mówiąc: system 
funkcjonowania gospodarki, mechanizm gospodarczy czy porządek gospodarczy).  
Ma ona bezpośredni wpływ na wyniki gospodarcze kraju, a więc na sferę realną.

W ostatnich latach, głównie w wyniku procesu globalizacji i integracji gospodar-
czej, systemy gospodarcze poszczególnych krajów stają się coraz bardziej podobne do 
siebie. Jest to szczególnie widoczne – wraz z przechodzeniem na coraz wyższy szczebel 
integracji – w krajach UE, a zwłaszcza w krajach strefy euro. Wynika to z konieczności 
wprowadzenia ustawodawstwa unijnego w różnych sektorach gospodarki. Nie mamy 
jednak do czynienia z totalną konwergencją systemową. Systemy gospodarcze krajów 
członkowskich UE – chociaż we wszystkich funkcjonuje demokratyczna gospodarka 

� Tempo wzrostu PKB Grecji w ujęciu realnym jeszcze w 2006 r. wynosiło 5,5%. W roku 2007 
spadło do 3%, a od 2008 r. jest ujemne (2008 – 0,2%, 2009 – 3,3%, 2010 – 3,5%). Prognoza na 2011 r. 
to – 3,5%. Stopa bezrobocia w sierpniu 2011 r. wynosiła 16,7%. Od 2000 r. w Grecji mieliśmy do 
czynienia z deficytem budżetowym (był on cały czas wyższy od dopuszczalnego według kryterium 
z Maastricht – 3% PKB). W 2008 r. wynosił 9,8%, w roku następnym – 15,4%, a w roku 2010 – 10,5%. 
Również wysoki w tym okresie był dług publiczny. Tylko w latach 2003–2004 był nieco niższy niż 
100% PKB (według kryterium z Maastricht nie powinien przekraczać 60%). W 2008 r. wyniósł 
110,7%, w roku następnym – 127,1%, a w 2010 r. – 142,8%. Zob. http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
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rynkowa – dalej różnią się między sobą�. Dla jednych charakterystyczny jest model neo-
liberalny, dla innych – społeczna gospodarka rynkowa lub skandynawski model państwa 
dobrobytu. Specyficzne cechy mają również kraje południa Europy, w tym Grecja�.

Analiza porównawcza systemów gospodarczych sprowadza się również do poszuki-
wania źródeł tych różnic. Jednym z nich są bez wątpienia społeczno-kulturowe uwarun-
kowania. System gospodarczy jest bowiem, podobnie jak system polityczny i kulturowy, 
subsystemem systemu społecznego. Z tego względu wpływ polityki i kultury na gospo-
darkę, w tym również na sferę regulacyjną, jest bezdyskusyjny i ponadczasowy. Wystę-
puje również – co należy podkreślić – zależność odwrotna4.

Kluczowe znaczenie dla analizy wpływów kulturowych na gospodarkę ma wyod-
rębnienie wartości charakterystycznych dla danego społeczeństwa, wyznaczających 
tożsamość społeczeństwa. Mogą ulec rozmyciu pod wpływem uniwersalnych zasad do-
minującej kapitalistycznej gospodarki rynkowej, ale również zasady te mogą znaleźć się 
pod wpływem wzorców kulturowych charakterystycznych dla danego kraju. Z tego po-
wodu społeczeństwa gospodarujące według reguł rynkowych mogą tworzyć odmienne 
typy gospodarki rynkowej5.

Na system gospodarczy Grecji w znacznej mierze wpłynęła jej historia. Chociaż 
cywilizacja grecka jest najstarsza w Europie to kraj ten przez wieki znajdował się pod 
panowaniem imperium rzymskiego, a później osmańskiego. Nie uczestniczył w powsta-
waniu kapitalistycznej gospodarki rynkowej i procesach industrializacji. Dopiero 
w II połowie XX wieku Grecja rozpoczęła proces modernizacji gospodarki, w tym two-
rzenie systemu gospodarczego (ładu instytucjonalnego) podobnego do systemów wystę-
pujących w krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej. Proces ten uległ przyspieszeniu 
w związku z przystąpieniem do EWG. W tym miejscu należy jednak zaznaczyć, ze ak-
cesja Grecji do Wspólnot Europejskich (WE) miała miejsce na bardzo korzystnych dla 
niej warunkach. Zadecydowały o tym głównie przyczyny polityczne, a nie ekonomicz-
ne. Nikt wcześniej i później nie przystępował do WE na takich zasadach. Tej szansy 
Grecja nie wykorzystała. Wątpliwości budziło również przystąpienie Grecji do strefy 
euro. Jak wiadomo, Grecja nie spełniała wszystkich kryteriów konwergencji z Maa-

� Zob. S. Swadźba, Integracja i globalizacja a system gospodarczy. Konsekwencje dla Polski, 
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.

� W literaturze przedmiotu wyróżnia się tzw. model śródziemnomorski. Zob. B. Amable, The Di-
versity of Modern Capitalism, Oxford University Press, Oxford 2003. Pisze o tym także: J. Pietrucha, 
Specyfika systemowa krajów południa Europy, w: Systemy gospodarcze. Analiza porównawcza, red. 
S. Swadźba, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2011, s. 81–100.

4 Szerzej na ten temat zob. I. Ostoj, Społeczno-kulturowe uwarunkowania systemów gospodar-
czych, w: Systemy gospodarcze. Analiza porównawcza…, s. 49–63.

5 Tamże. Czytelnik znajdzie tam odwołania do literatury z zakresu socjologii, politologii i antro-
pologii kulturowej. Szersze omówienie powyższych zagadnień w tym miejscu wykraczałoby poza 
ramy niniejszego artykułu, którego celem jest ukazanie specyfiki systemu gospodarczego Grecji, a nie 
szczegółowa analiza jego społeczno-kulturowych uwarunkowań.
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stricht, a rząd grecki fałszował wyniki finansowe. Tak było również po ostatnim kryzy-
sie gospodarczym, kiedy to rząd ukrywał wysoki poziom zadłużenia. Doprowadziło to 
nie tylko do kryzysu finansów publicznych w Grecji, ale kryzysu w strefie euro w ogóle. 
Pod znakiem zapytania pozostała przyszłość tej waluty, a także Unii Europejskiej.

W efekcie system gospodarczy Grecji znacznie odbiega od analogicznych systemów 
w krajów Europy Zachodniej. Bez wątpienia jest to wynik innej historii, kultury, trady-
cji, a także religii (Grecja była pierwszym krajem prawosławnym, który przystąpił do 
WE). W Europie tworzą się nowe podziały. Jak pisze bułgarski politolog I. Krastev6, 
dawny podział Wschód–Zachód jest zastępowany podziałem Północ–Południe. Wymie-
nia również – oprócz jeszcze dwóch innych – podział na kraje, którymi rządzić się da, 
i takie, którymi się nie da. Grecję zalicza, zarówno w jednym, jak i drugim przypadku, 
do drugiej grupy krajów, które – w odróżnieniu od krajów Północy – nastawione są bar-
dziej na redystrybucję towarów niż na produkcję. Cechuje je dysfunkcjonalna polityka, 
bardzo silne są tam związki zawodowe, a upolitycznione społeczeństwo myśli w katego-
riach przywilejów, a nie realiów. Rozwija się populizm, który nie ma żadnego programu. 
Dla społeczeństwa greckiego – zdaniem Krasteva – charakterystyczne jest typowe za-
chowanie antykolonialne. Odmienna jest więc mentalność społeczeństwa greckiego, 
która ma wpływ na charakter systemu gospodarczego7. W Grecji niski jest również po-
ziom zaufania do wielu instytucji. Pokazują to z kolei wyniki Europejskiego Sondażu 
Społecznego8.

System gospodarczy Grecji według wybranych wskaźników  
międzynarodowych instytucji

Indeks wolności gospodarczej (The Heritage Foundation)

Dane na temat wolności gospodarczej (the Index of Economic Freedom) – począw-
szy od 1995 roku – publikuje The Heritage Fundation. Indeks ten mierzy zakres wolno-

6 I. Krastev, Północ, północny zachód i samo południe, „Gazeta Wyborcza” 22–23 maja 2010.
7 W tym miejscu można by podać szereg innych – powszechnie znanych – cech tego społeczeń-

stwa (odmiennych od cech społeczeństwa Północy), takich jak: inne podejście do pracy („bardziej na 
luzie”), większa skłonność do omijania prawa, załatwiania spraw w sposób nieformalny, a ponadto 
– większe poczucie dumy z bycia Grekiem. Ta cecha jest ostatnio bardzo widoczna i ma ogromny 
wpływ na rozwiązanie problemu greckiego kryzysu finansowego. 

8 Grecja należy do krajów o najniższym poziomie zaufania do sektora usług finansowych oraz 
sektora usług administracyjnych. Zob. A. Lewicka-Strzałecka, Moralność ekonomiczna w krajach 
europejskich, w:  W środku Europy? Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego, red. H. Domański, 
A. Ostrowska, P.B. Sztabiński, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006, s. 250. Z drugiej strony 
dziwić może duża dezaprobata do nadużyć (tamże, s. 255), co jest sprzeczne z realiami (przykładowo 
wysoki poziom korupcji, o czym będzie mowa w dalszej części opracowania).
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ści gospodarczej poszczególnych państw. Mieści się on pomiędzy 100 a 0. Wskaźnik 
równy 100 oznacza maksymalny poziom wolności, a 0 – jej całkowity brak9.

Według ostatniego rankingu z 2011 roku (powstał na podstawie informacji zebra-
nych w drugiej połowie 2009 r.)10 Grecja plasuje się na 88 miejscu (badaniami objęto 183 
państwa) z wynikiem 60,3. Została więc uznana jako kraj umiarkowanie wolny, chociaż 
blisko jej już do grupy krajów raczej niewolnych. Tym samym zajęła ostatnie miejsce 
wśród krajów UE (Włochy z tą samą liczbą punktów zostały sklasyfikowane o jedno 
miejsce wcześniej). Wyżej sklasyfikowano wszystkie dawne kraje socjalistyczne. W po-
równaniu z poprzednim rankingiem Grecja odnotowała spadek o 2,4 punktu. Poziom jej 
wolności gospodarczej na przestrzeni lat 1995–2011 nie zmieniał się. W roku 1995 in-
deks wolności gospodarczej wynosił 61,2. Najniższy (59,0) był w 2005 roku, a najwyż-
szy (63,4) – w 2001 roku. Warto dodać, że w tym okresie przeciętny średni światowy 
wskaźnik wolności gospodarczej systematycznie wzrastał (co jest potwierdzeniem tezy 
o wzroście znaczenia liberalizmu w gospodarce światowej). Wskaźnik ten w 1995 roku 
wynosił 57,1 i wzrósł do 60,2 w 2008 roku. W kolejnych latach malał (efekt kryzysu w go-
spodarce światowej) i wyniósł 59,4 w 2010 roku. W roku 2011 był już nieznacznie (o 0,3 
punktu) wyższy – 59,7��. Jak widać, Grecja jest tutaj wyjątkiem.

Jeżeli chodzi o wskaźniki cząstkowe (jest ich 10), to najniżej Grecja została ocenio-
na w zakresach: Wydatki rządowe (34,3!), Wolność od korupcji (38!), Prawa własności 
(50) i Swoboda zatrudnienia (50). Z kolei najwięcej punktów otrzymała w dziedzinach: 
Swoboda wymiany handlowej (82,6), Inflacja i kontrola cen (80,6), Swoboda prowadze-
nia działalności gospodarczej (76,2) i Podatki (65,9). Na 60 punktów, a więc na poziomie 
wskaźnika całościowego, oceniono działy: Swoboda inwestowania i Sektor finansowy. 
Należy podkreślić, że w tych dziedzinach, w których Grecję uznano za kraj wolny lub 
raczej wolny, inne kraje unijne – w tym kraje południa Europy: Włochy, Hiszpania i Por-
tugalia – zdobyły znacznie więcej punktów��.

Powyższe wskaźniki pokazują, że system gospodarczy Grecji jest systemem inter-
wencjonistycznym, w którym rola państwa – w porównaniu do roli rynku – jest duża. 
Jest to najmniej liberalny system gospodarczy spośród wszystkich krajów UE. Na to 
wpływ miały przede wszystkim wskaźniki cząstkowe: Wydatki rządowe i Wolność od 
korupcji.

9 Kraje zostały podzielone na: wolne (free) – 100–80, raczej wolne (mostly free) – 79,9–70, umiar-
kowanie wolne (moderately free) – 69,9–60, raczej niewolne (mostly unfree) – 59,9–50 i represyjne 
(repressed) – 49,9–0. Szczegółowa metodologia dostępna na stronie www.heritage.org.

10 T. Miller, K.R. Holmes, 2011 Index of Economic Freedom, The Heritage Foundation and Dow 
Jones & Company. Inc., Washington D.C. 2011; www.heritage.org/index.

�� Tamże, s. 1.
�� Tamże, s. 6–10.
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Indeks wolności gospodarczej (Fraser Institute)

Raport na temat wolności gospodarczej rokrocznie publikowany jest również przez 
Instytut Frasera. To najstarszy ranking (opracowywany od 1980 r.). Indeks (Economic 
Freedom of the World – EFW) mierzy wolność gospodarczą i przyjmuje wartości z prze-
działu od 0 do 10. Im wyższa wartość indeksu, tym większa wolność gospodarcza��. 

Według ostatniego raportu (na podstawie danych z 2008 r.)14 Grecja została ocenio-
na na 6,92 punktu. Z tym wynikiem zajęła nieco lepsze miejsce (60) w porównaniu z po-
przednim indeksem. Trzeba jednak dodać, że oceniono jedynie 141 państw. Wśród kra-
jów unijnych zajęła 23 miejsce, wyprzedzając minimalnie Polskę, Włochy, Słowenię 
i Rumunię. Począwszy od 1990 roku, poziom wolności gospodarczej Grecji wzrastał, 
jednak od 2005 roku można zauważyć tendencję spadkową (maksymalny poziom Grecja 
osiągnęła w 2007 r.)15. 

Jeżeli chodzi o wskaźniki cząstkowe (jest ich 5), to Grecja najgorsze wyniki uzyska-
ła w dziedzinie Regulacje. Z wynikiem 5,91 punktu zajęła dopiero 116 miejsce. W ra-
mach tego wskaźnika wyodrębnia się 3 komponenty: Rynek pracy – 4,43 (123 miejsce), 
Rynek kredytowy – 7,57 (108 miejsce) i Działalność gospodarcza – 5,74 (83 miejsce). 
Nisko została również oceniona w dziedzinie Swoboda wymiany handlowej – 6,39 (97). 
W 3 pozostałych obszarach otrzymała lepsze oceny w porównaniu z wskaźnikiem glo-
balnym. Są to: Wielkość państwa – 6,70 (59), System prawny i prawa własności – 6,14 (52) 
oraz Stabilność pieniądza – 9,60 (4)16. Ten ostatni wynik może budzić największe zdzi-
wienie. Na to wpływ miało funkcjonowanie w obiegu wspólnej waluty euro (wszystkie 
kraje tej strefy zostały wysoko ocenione). Trzeba również dodać, że oceny tej dokonano 
przed zapaścią finansową Grecji. Można domniemywać, iż obecnie byłaby zupełnie 
inna, a tym samym pozycja Grecji w rankingu wolności gospodarczej – znacznie 
gorsza.

Powyższe wskaźniki pozwalają nam na podobną ocenę. System gospodarczy Grecji 
w dużym stopniu cechuje interwencjonizm, co przekłada się na mały liberalizm. Poziom 
regulacji jest tam bardzo wysoki, zwłaszcza w dziedzinie rynku pracy i rynku kredyto-
wego.

Wskaźnik regulacji rynku produktów (OECD)

Wskaźnik ten, zwany skrótowo PMR (Product Market Regulation), publikowany 
jest w raportach OECD. Przyjmuje wartości z przedziału od 1 (najmniej restrykcyjne 

�� Szczegółowa metodologia dostępna na stronie: www.fraserinstitute.org.
14 J. Gwartney, J. Hall, R. Lawson, Economic Freedom of the Word: 2010 Annual Report, Fraser 

Institute 2010.
15 Tamże, s. 14.
16 Tamże, s. 9. 
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regulacje) do 6 (najbardziej restrykcyjne regulacje). Opracowywano go dla krajów człon-
kowskich OECD, stąd jego wartość porównawcza jest mniejsza (ostatnie opracowanie 
zawiera już dane dla kilku krajów spoza OECD)17. 

Do tej pory ukazały się 3 raporty na ten temat (1998, 2003 i 2008). We wszystkich 
z nich wskaźnik ten dla Grecji wynosił powyżej 2 punkty (odpowiednio: 2,99; 2,58; 
2,37). Pomimo spadku jego poziomu był i tak najwyższy w porównaniu z innymi kraja-
mi unijnymi należącymi do OECD. Pod tym względem Grecja wyprzedziła nawet Pol-
skę, która wcześniej była najbardziej „przeregulowanym” krajem. Wyższy poziom regu-
lacji (wśród analizowanych krajów) występuje jedynie w Rosji i Chinach18.

Powyższe opracowania zawierają również szereg wskaźników cząstkowych. W przy-
padku Grecji w zakresie obszaru Bariery dla przedsiębiorczości w 2008 roku wynosił on 
1,95; Kontrola państwa – 3,85, a Bariery dla handlu i inwestycji – 1,32. Są one zdecydo-
wanie wyższe w porównaniu chociażby z Włochami, Hiszpanią i Portugalią. W pierw-
szym obszarze Grecja najgorzej wypada w dziedzinie Administracyjne obciążenia 
związane z otwieraniem działalności gospodarczej, w drugim – w dziedzinie: Wykorzy-
stanie regulacji nakazowych i kontrolnych i Zaangażowanie w sektor infrastrukturalny. 
W większości są to najwyższe wskaźniki wśród krajów członkowskich OECD.

Ranking ten pokazuje, że w Grecji regulacja rynków produktów jest bardzo duża, 
a więc jest ona krajem o dużym zakresie interwencjonizmu gospodarczego.

Ranking Doing Business (Word Bank)

Ranking Doing Business jest opracowywany przez Bank Światowy od 2004 roku. 
Mierzy zakres i jakość regulacji prawnych odnoszących się do prowadzenia działalności 
gospodarczej na terenie danego kraju lub regionu. Ranking ogólny porządkuje badane 
kraje według ostatecznej pozycji w zestawieniu, natomiast na ocenę kraju składają się 
następujące kryteria cząstkowe: rozpoczynanie działalności gospodarczej, uzyskiwanie 
zezwoleń budowlanych, rejestrowanie własności, warunki uzyskania kredytu, ochrona 
prawna inwestorów, dogodność płacenia podatków, handel międzynarodowy, skutecz-
ność umów, procesy upadłościowe.

W ostatniej edycji rankingu (2011)19, który objął badaniem 183 kraje, Grecja uplaso-
wała się na 109. miejscu i w porównaniu z rokiem poprzednim spadła o 12 miejsc. Jest 
to najgorsza pozycja wśród krajów UE. Przed Grecją znalazły się Włochy (80. miejsce) 
i Polska (70. miejsce). Zdecydowanie lepiej prezentują się inne kraje unijne, w tym kraje 
basenu Morza Śródziemnego, a także dawne kraje socjalistyczne. 

17 Szczegółowa metodologia na ten temat na stronach: www.oecd.org.
18 www.oecd.org/eco/pmr.
19 Doing Business 2011. Making a Difference for Entrepreneurs, The International Bank for Re-

construction and Development/The Word Bank, Washington 2010, www.doingbusiness.org.
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Grecja nie jest więc rajem dla robienia interesów, zarówno dla inwestorów krajo-
wych, jak i zagranicznych. To musi mieć przełożenie na sferę realną gospodarki.

Indeks percepcji korupcji (Transparency International)

Indeks ten pokazuje stopień korupcji w sektorze publicznym w skali od 10 (brak 
korupcji) do 0 (kraj silnie skorumpowany). Jest on opracowywany przez Transparency 
International, która definiuje korupcję jako wykorzystywanie stanowiska publicznego 
w celu uzyskania prywatnych korzyści. Obecnie podstawą do opracowania indeksu dla 
poszczególnych krajów jest 13 niezależnych sondaży przeprowadzanych przez niezależ-
ne i renomowane instytucje. Aby dany kraj został ujęty w rankingu, informacje dotyczą-
ce korupcji muszą pochodzić co najmniej z trzech źródeł20.

Dla Grecji wskaźnik ten jest niski, co oznacza duży stopień korupcji. W latach 
1995–2008 kształtował się na poziomie od 4 do 4,9. W roku 2009 spadł poniżej 4 i wy-
niósł 3,8, a w 2010 roku był jeszcze niższy i osiągnął poziom 3,5. Dało to Grecji 78. 
miejsce (ex aequo z 7 innymi krajami na liście 183 państw). Takiego poziomu korupcji 
nie odnotowano w żadnym kraju UE, zarówno w krajach unijnych południa Europy, jak 
i w nowych krajach UE (powszechnie uznawanych za mniej odporne na korupcję). Był 
on porównywalny jedynie z poziomem korupcji w Bułgarii (3,6 – 73. miejsce) i Rumunii 
(3,7 – 69. miejsce)��.

Powyższy wskaźnik ma również wpływ na negatywną ocenę systemu gospodarcze-
go Grecji. Jego ranga jest na tyle istotna, że uwzględniają go – jak zauważyliśmy wcześ-
niej – także wskaźniki wolności gospodarczej (jest tam wskaźnikiem cząstkowym).

Nie są to wszystkie wskaźniki, które można uwzględnić przy ocenie makrosyste-
mów. W tym miejscu można by jeszcze wymienić: wskaźnik jakości rządzenia Banku 
Światowego, wskaźnik konkurencyjności World Economic Forum, a także szereg innych 
szczegółowych wskaźników opracowywanych przez OECD. Ze względu na ograniczo-
ność tekstu, a także na fakt, że są one uwzględnione w omówionych wcześniej rankingach 
(jako wskaźniki cząstkowe), zostały one pominięte w niniejszym opracowaniu��.

Specyfika systemu gospodarczego a grecki kryzys

Analiza powyższych wskaźników pozwala na scharakteryzowanie systemu gospo-
darczego Grecji na tle innych krajów, a zwłaszcza na tle krajów członkowskich UE. 

20 Szerzej na ten temat na stronie internetowej Transparency International: www.transparency.
org.

�� Tamże.
�� Niektóre z nich są omówione w: J. Pietrucha, Specyfika systemowa…
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Grecja jest krajem, w którym poziom interwencjonizmu państwowego jest bardzo wy-
soki, co jest równoznaczne z niskim poziomem wolności gospodarczej. Wysoki poziom 
regulacji państwowych upoważnia nas do stwierdzenia, że Grecja jest państwem przere-
gulowanym. Kontrola państwa jest duża, tak jak bariery dla przedsiębiorczości, handlu 
i inwestycji. Ponadto jakość rządzenia jest niska. Zastrasza wysoki poziom korupcji. 
Grecję charakteryzuje niskiej jakości ład instytucjonalny. Państwo jest słabe i brakuje 
zaufania do niego. Pod tym względem Grecja znacznie odbiega nie tylko od krajów 
członkowskich UE z Europy Zachodniej, ale także z południa Europy czy nawet daw-
nych krajów socjalistycznych.

Powyższe cechy systemu gospodarczego Grecji przyczyniały się do spadku konku-
rencyjności cenowej kraju, zmniejszenia aktywności gospodarczej, napływu BIZ, 
zwiększenia udziału wydatków państwowych w PKB, a tym samym – przy niskich 
wpływach do budżetu – wzrostu deficytu i długu publicznego. Kryzys gospodarczy lat 
2008–2009, który również dotknął Grecję, spowodował, że jego negatywne skutki wy-
stąpiły tam ze szczególnym nasileniem. Wyjście z tej zapaści – bez pomocy instytucji 
międzynarodowych – okazało się niemożliwe.

Kryzys gospodarczy dotknął również kraje członkowskie UE, reprezentujących od-
mienny system gospodarczy (wysoki poziom wolności gospodarczej, niski poziom regu-
lacji państwowej, duża łatwość prowadzenia biznesu, odporność na korupcję itp.). Do tej 
grupy możemy zaliczyć przede wszystkim Irlandię, Wielką Brytanię i Estonię, które 
w UE są przedstawicielami tzw. modelu neoliberalnego. Jednak kraje te wyszły już 
z kryzysu (dodatnie tempo wzrostu gospodarczego), a system finansów publicznych nie 
załamał się w takim stopniu, jak w Grecji. Również – w przypadku Irlandii i Estonii – 
systemy finansowe tych krajów nie są zagrożeniem dla wspólnej waluty euro��.

Podsumowanie

Powyższe rozważania nad systemem gospodarczym Grecji oraz greckim kryzysem 
pozwalają nam na sformułowanie następujących wniosków:

�� Są to najbardziej liberalne kraje UE. W rankingu wolności gospodarczej Fraser Institute zajmu-
ją trzy pierwsze miejsca wśród krajów UE, a w rankingu the Heritage Foundation – pierwsze, czwar-
te i szóste. Kraje te odnotowały ujemne tempo wzrostu gospodarczego w latach 2008–2009, jednak 
w 2010 r. było już dodatnie (Estonia – 2,3%, Wielka Brytania – 1,8%) bądź w niewielkim stopniu 
ujemne (Irlandia – 0,4%). Według prognozy na rok 2011 ma ono wynieść odpowiednio: 4,9%, 1,7% 
i 0,6%. Deficyt budżetowy (w roku 2010 w Irlandii wzrósł do 32,4% PKB, a w Wielkiej Brytanii 
zmniejszył się i wyniósł 10,4% PKB) i dług publiczny (96,2% PKB w Irlandii i 80% PKB w Wielkiej 
Brytanii w roku 2010), choć również wysoki, nie jest aż takim zagrożeniem dla Irlandii i Wielkiej 
Brytanii, jak to jest w przypadku Grecji (zob. przypis 1). Warto podkreślić, że w roku 2010 Estonia 
uzyskała nadwyżkę w budżecie (0,1% PKB) oraz bardzo niski poziom długu publicznego (6,6% 
PKB). Zob. http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
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1. System gospodarczy Grecji znacznie odbiega od analogicznych systemów w po-
zostałych krajów UE. Zadecydowały o tym społeczno-kulturowe uwarunkowa-
nia.

2. Jest to najbardziej interwencjonistyczny i przeregulowany krajowy system gospo-
darczy w ramach UE.

3. Jego specyficzne cechy doprowadziły do potężnej zapaści gospodarczej i załama-
nia się systemu finansów publicznych, powodując poważne zagrożenie dla strefy 
euro.

4. Wyjście z powyższej sytuacji wymaga radykalnych zmian w o charakterze syste-
mowym.
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Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie systemu gospodarczego Grecji. Autor stawia tezę, że system ten przy-
czynił się do greckiego kryzysu. Z tego względu autor najpierw skrótowo pokazuje społeczno-kulturowe uwarunkowa-
nia systemu gospodarczego Grecji. W dalszej części pragnie przybliżyć system gospodarczy Grecji na podstawie 
różnorodnych wskaźników opracowywanych przez międzynarodowe instytucje, a następnie dokonuje własnej oceny 
tego systemu, wykazując, że jest on główną przyczyną załamania greckiej gospodarki. Główne wnioski zawarte zosta-
ły w Podsumowaniu.
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System considerations of Greek crisis

The purpose of this article is to present the economic system of Greece. The author argues that this system 
contributed to the Greek crisis. For this reason, the author first briefly shows the socio-cultural determinants of the 
economic system of Greece. Further the author describes this system using different indicators formulated by interna-
tional institutions. Then makes their own opinion of this system by demonstrating that it is the main cause of the col-
lapse of the Greek economy. The main conclusions are contained in the Summary.
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Wprowadzenie

W warunkach współczesnej gospodarki, narażonej na różnego rodzaju zmiany 
związane m.in. z procesami globalizacji, siły rynkowe odgrywają dominującą rolę za-
równo na rynku kapitałowym, jak i pracy. Ekonomiczny liberalizm oraz globalna kon-
kurencja wymusiły na rynkach pracy większą elastyczność, która może przyjmować 
wiele form – np. dotyczyć rozkładu czasu pracy (liczba godzin pracy), płac (fluktuacji), 
stanu zatrudnienia, funkcji (gotowości pracowników do przechodzenia od jednych za-
dań do innych), umiejętności oraz geograficznej mobilności.

Coraz mniejsza ilość zasobów, a jednocześnie większe zapotrzebowanie współczes-
nego świata wymuszają zmianę systemu zatrudnienia, gdyż potrzeba coraz mniej pra-
cowników do wyprodukowania dóbr i usług dla całej ludzkości. Jednym ze strategicz-
nych problemów współczesnych gospodarek jest nieustanny rozwój techniki, 
powodujący wzrost efektywności gospodarczej, mniejsze zapotrzebowanie na miejsca 
pracy w sferze produkcji materialnej oraz większe zapotrzebowanie na nowe miejsca 
pracy wymagające wyższych niż dotychczasowe kwalifikacji. Przedsiębiorstwa zmu-
szone zostały do większej elastyczności działania, w tym do wprowadzania elastycz-

* Doktor Agnieszka Kiernożycka-Sobejko pracuje na Wydziale Doradztwa Finansowego i Zarzą-
dzania w Berlinie w Katedrze Ekonomii w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu i pełni tam funkcję 
prodziekana. E-mail: akiernozycka@zpsb.szczecin.pl.
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nych form zatrudnienia. W nowoczesnej gospodarce rynkowej kapitał intelektualny,  
w tym kapitał ludzki�, nabiera coraz większego znaczenia. Stał się on w zglobalizowa-
nych gospodarkach, podobnie jak kapitał finansowy, zasobem globalnym, pozbawionym 
wymiaru lokalnego. W związku z tym można pokusić się o postawienie hipotezy, iż 
elastyczne formy zatrudnienia są w stanie zapewnić efektywniejsze niż dotychczas za-
rządzanie zasobami rynku pracy.

Skutki postępu technologicznego

Postęp technologiczny, który otworzył szybki i łatwy dostęp do informacji oraz 
przyspieszył komunikację między firmami, organizacjami i pojedynczymi podmiotami 
spowodował to, iż do tej pory zdobyte wiadomości przestały i przestają – bez ciągłego 
szkolenia – być ważne. Zasoby ludzkie, stając się elementem wymiany na rynku pracy, 
pozbawione umiejętności, kwalifikacji i wiedzy są bezużyteczne. Tak samo, jak zmie-
niają się gusta konsumpcyjne ludzi, zmienia się popyt na zasoby ludzkie, z tą tylko 
różnicą, że decyzje co do personelu należy podejmować krok wcześniej niż przy zakupie 
dóbr i usług. Producenci muszą kreować nowy popyt na dobra, które dopiero powstaną, 
a o których konsumenci jeszcze nie mają pojęcia. Tym samym firmy muszą czynić 
wszystko, aby osiągnąć wysoki poziom jakości i nowoczesności wyrobów oraz usług i nie 
dać się prześcignąć konkurentom. Wymaga to zdolności do szybkiego reagowania na 
zmiany, co wiąże się z kształtowaniem elastycznych zasobów pracy. Dążność do ela-
styczności pracy jest bezsprzecznie głównym wyznacznikiem zmian zachodzących na 
współczesnych rynkach pracy�. Technologie komunikacyjne uwolniły przedsiębiorstwa 
i pracowników od konieczności pracy w stałym miejscu i stałym czasie�. Przedsiębior-
stwa mogą wdrażać nowe strategie zarządzania, zwiększając wydajność oraz poprawia-
jąc warunki pracy. Coraz większą uwagę zwracają przy tym na zatrudnienie produk-

� Kapitał ludzki to zbiór właściwości tkwiących w ludziach: wiedza, umiejętności, kwalifikacje, 
wykształcenie, cechy psychologiczne, psychiczne, zdrowie, zachowania posiadające określona war-
tość, mogące być w przyszłości źródłem dochodów zarówno dla pracownika, jak i organizacji, w któ-
rej pracuje. Kapitałem ludzkim określa się dodatkowo przedsiębiorczość, zdolności oraz gotowość 
zwiększenia potencjału intelektualnego. Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa 2004, s. 193.

� R. Auriga, O formach i społecznych konsekwencjach elastyczności pracy, „Polityka Społeczna”, 
2003, nr 10, s. 8 oraz zob. W. Pasko-Porys, Zmiany w formach organizacji pracy, „Ekonomika i Or-
ganizacja Przedsiębiorstwa” 10/1999, s. 22–25. 

� „Koniec pracy” to refleksyjny pogląd na temat zaniku tradycyjnej pracy prostej na rzecz pracy 
złożonej, wysoko kwalifikowanej i intelektualnej. Można powiedzieć, że jest to koniec pracy etato-
wej na rzecz pracy zadaniowej w niepełnym wymiarze czasu pracy, wykonywanej w sposób „niekon-
wencjonalny”. Zob. W. Grzywacz, Wprowadzenie do polityki społecznej, Wyższa Szkoła Zawodowa 
„OECONOMICUS” Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie, Szczecin 1999, s. 23.
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tywne4, czyli takie, które jest firmie potrzebne i w pełni przez nią wykorzystywane. 
W obecnych warunkach funkcjonowania przedsiębiorstw zatrudnienie efektywne i pro-
duktywne musi cechować elastyczność form zatrudnienia, umożliwiająca dostosowy-
wanie liczby i rodzaju pracobiorców do ilościowego, jakościowego i czasowego zapo-
trzebowania na pracę5. Częścią składową zatrudnienia efektywnego jest ekonomiczność 
form zatrudnienia, obejmująca minimalizację kosztów pracy i maksymalizację korzyści 
dla pracowników i zakładu.

Wady i zalety elastycznych form zatrudnienia

Panuje powszechne przekonanie, że główną, a może nawet wyłączną, przyczyną 
masowego bezrobocia w Polsce jest sztywny, nadmiernie regulowany i mało ela-
styczny rynek pracy6. Stosunek do zatrudnienia podlega ciągłej ewolucji – od sztyw-
nych do elastycznych form zatrudnienia. Coraz częściej zatrudnienie nie musi ozna-
czać pełnego etatu. Odchodzi się od normalnego czasu pracy na rzecz pracy 
w niepełnym wymiarze godzin, np. na pół etatu. Takie formy zatrudnienia noszą 
nazwę niekonwencjonalnych albo elastycznych form zatrudnienia7. Rozwój elastycz-
nych form pracy wpływa na sytuację na rynku pracy, stwarzając szansę zwiększenia 
zatrudnienia produktywnego i ograniczenia bezrobocia (zob. tabela 1). Dodatkowo 
deregulacja rynku pracy daje większe możliwości powiększenia zatrudnienia. Już 
neoklasycy opowiadali się za swobodą mechanizmu rynkowego, który samoczynnie 
reguluje równowagę rynkową – w tym popyt i podaż na rynku pracy8. 

Wybrane formy elastycznego zatrudnienia

Z uwagi na różnorodność i specyfikę elastycznych form zatrudnienia oraz zewnę-
trze ograniczenia autorka skupiła się przede wszystkim na podziale dość często przyj-

4 Zatrudnienie produktywne to takie, które nie zawiera ani pozornego, ani też nadmiernego za-
trudnienia.

5 Elastyczność można wiązać bezpośrednio z podażą, popytem i ceną pracy. E. Kryńska, Ela-
styczność zatrudnienia w Polsce i Unii Europejskiej, „Gospodarka Narodowa” 2001, nr 1, s. 74–75.

6 Elastyczne formy zatrudnienia obejmują wszelkie aspekty pracy i praktyki związane z zatrud-
nieniem, które wykraczają poza tzw. „tradycyjny” model pracy zarobkowej. Podmiotami zatrudnie-
nia elastycznego są osoby zaangażowane przez przedsiębiorstwo na określony czas lub do wykonania 
określonej pracy, pracujący w niepełnym wymiarze godzin, niektóre kategorie pracowników nieza-
leżnych, pracownicy pracujący w domu itd., zob. S. Masri, Wpływ elastyczności rynku pracy na po-
ziom bezrobocia w Polsce, s. 40, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 1/2003.

7 P. Nosowski, Pracownik do wynajęcia, „Gazeta Wyborcza” 19 stycznia 2004, s. 1–2 oraz M. Kabaj, 
Program przeciwdziałaniu ubóstwu i bezrobociu, Raport IPiSS, Zeszyt 19, Warszawa 2000, s. 69. 

8 E. Kwiatkowski, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2002, s. 284.
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mowanym przez wielu autorów zajmujących się tematyką elastycznych form zatrudnie-
nia. Różnorodność ujęć może wskazywać, jak niedoskonała jest jeszcze teoria 
elastyczności zatrudnienia i pracy. W literaturze i praktyce daje się zauważyć tendencję 
do trójpodziału elastyczności form zatrudnienia ze względu na: miejsce pracy, czas pra-
cy i formę zatrudnienia. Ten podział został przyjęty przez autorkę.

Tabela 1. Wady i zalety elastycznych form pracy

Zalety elastycznych form pracy Wady elastycznych form pracy

Minimalizacja kosztów pracy, lepsze dostosowanie stanu 
i struktury zatrudnienia do potrzeb firmy, łatwość 
rozwiązywania problemu zwolnień pracowników nawet 
w krótkich okresach, pełniejsze wykorzystanie potencjału 
pracy zatrudnionych, duża oszczędność środków 
finansowych i nakładów ponoszonych na tworzenie 
stanowisk pracy

Nietypowe zatrudnienie z reguły pokrywające potrzeby 
tymczasowe oferują pracę niepewną i niestałą, brak 
bezpieczeństwa zatrudnienia i obawa przed utratą środków 
do życia, brak skutecznej ochrony prawnej związanej 
z wynagrodzeniem za pracę, ograniczony dostęp do 
świadczeń pracowniczych lub ich brak, brak lub niski 
stopień utożsamiania się pracownika z firmą, narastające 
rozwarstwienie społeczeństwa ze względu na poziom 
dochodów, segmentacja rynków pracy, przewartościowanie 
instytucji rodziny, zwiększenie stresu i związane z tym 
choroby

Nowe elastyczne formy zatrudnienia umożliwiają kobietom, 
niepełnosprawnym, bezrobotnym większy dostęp do rynku 
pracy i znalezienie pracy

Większość miejsc pracy proponowanych w ramach 
elastycznego zatrudnienia ma charakter pracy o niskim 
poziomie specjalizacji i o ograniczonych możliwościach 
przyszłej kariery

Większa elastyczność zatrudniania pozwala na radykalną 
reorganizację czasu pracy i czasu wolnego

Praca oferowana w tym systemie zatrudnienia jest 
najczęściej pracą nisko płatną i o ograniczonych 
świadczeniach socjalnych

Dynamiczny rozwój elastycznych form zatrudnienia 
w przyszłości może spowodować istotne przemiany 
w stereotypowym obrazie pracy; pełne, wysoko opłacalne, 
stałe zatrudnienie przestaje być uważane za jedyną 
wartościową formę zatrudnienia

Możliwości organizowania się pracowników są ograniczone, 
a niekiedy wręcz nieistniejące, co w konsekwencji powoduje 
brak możliwości domagania się pewnych uprawnień*

Nie trzeba się przeprowadzać, by móc pracować w każdym 
miejscu na świecie

Wiele ludzi staje przed dylematem: niepełna i niedowartoś-
ciowana praca, czy bezrobocie, co uniemożliwia im pełny 
i równoprawny udział w zatrudnieniu

Kobiety nie muszą rezygnować z macierzyństwa w obawie 
o zwolnienie z pracy, mogą jednocześnie pogodzić 
wychowywanie dzieci z pracą 

Znaczny udział kobiet zatrudnionych w systemie 
elastycznych form zatrudnienia umacnia tradycyjny podział 
na zawody męskie i kobiece oraz wykazuje na nowe 
kwalifikacje na rynku pracy (płeć, wymiar czasu itd.)

* Elastyczność zatrudnienia osiągana jest przede wszystkim poprzez zmianę stosunku pracy znacznej części siły roboczej  
ze stałego na tymczasowy. W konsekwencji powoduje to ograniczenie liczby stałego, wyspecjalizowanego i wysoko opłacanego 
personelu. Nowe elastyczne formy zatrudnienia prowadzą do obniżenia zarówno kosztów siły roboczej, jak i kosztów kapitału. 
Powodują także zwiększenie mobilności siły roboczej. Jednocześnie nie można nie dostrzegać, że ich bezpośrednim skutkiem  
jest obniżenie bezpieczeństwa socjalnego pracowników. Charakteryzują się one znaczną różnorodnością. Głównie polegają  
na „nietypowym” stosunku pracy, czyli pracy niestałej, w niepełnym wymiarze czasu pracy, bez pełnego zabezpieczenia 
socjalnego i często wykonywanej poza siedzibą przedsiębiorstwa.

Źródło:  opracowanie własne. 

Do wykonania każdego zadania potrzebny jest określony czas, w ramach które-
go realizujemy zadanie na określonym poziomie naszych możliwości. Każde z za-
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dań można podzielić wśród większej ilości osób, co przyczyniłoby się do zmniej-
szenia bezrobocia. Pełen etat można podzielić na dwa, co spowoduje ilościowy 
wzrost zatrudnienia w gospodarce9. Takie dzielenie miejsc pracy przybiera dwie 
formy:

–	 dzielenie	istniejących	miejsc	pracy	na większą liczbę zatrudnionych – polega 
na zatrudnieniu dwóch lub więcej pracowników na stanowisku pracy, dotych-
czas zajmowanym przez jednego10. Podział taki nabiera znaczenia w momen-
tach kryzysów koniunkturalnych, gdyż pozwala uniknąć masowych zwol-
nień��. Następuje podział obowiązków, płacy i innych świadczeń przysługujących 
na tym stanowisku między pracowników proporcjonalnie do wykonywanych 
zadań i zajmowanych stanowisk;

–	 dzielenie	czasu	pracy	–	w odróżnieniu od dzielenia stanowisk pracy polega na 
skróceniu czasu pracy, aby starczyło jej dla wszystkich, którzy chcą pracować��. 
Dokonuje się tego przez obniżenie wymiaru normalnego czasu dnia roboczego, 
ograniczenie godzin nadliczbowych oraz dodatkowych (zleconych) prac zarobko-
wych, zwiększenie liczby dodatkowych dni wolnych od pracy czy wydłużenie 
urlopów wypoczynkowych. W długim okresie następuje skracanie czasu pracy 
ludzi, które nie musi prowadzić do wzrostu zatrudnienia i wydłużania czasu 
pracy maszyn. Firmy zastępują krótszy czas pracy ludzi wyższą wydajnością 
i lepszą organizacją pracy. Przeszkodą w szerszym zastosowaniu tej metody – 
jako środka walki z bezrobociem – są płace. Gdyby pracownicy wyrazili zgodę 
na krótszy czas pracy i niższe płace, zakres dzielenia czasu pracy mógłby być 
większy. Z nielicznymi wyjątkami pracownicy nie akceptują obniżenia płac na-
wet za ceną krótszego czasu pracy��. Ta forma zatrudnienia nabiera większego 
znaczenia w okresach recesji gospodarczej, jak również w momentach spadku 

9 Nieco szerzej na ten temat zob. R. Auriga, O formach i społecznych konsekwencjach…
10 Istnieją stanowiska pracy mało atrakcyjne (np. praca wykonywana w złych warunkach itp.) dla 

pracownika. Poprzez podzielenie obowiązków pracy na tym stanowisku wśród kilku pracowników 
można zwiększyć jego atrakcyjność i chęć pracy zatrudnionych na nim osób. Są oczywiście osoby, 
które chętniej zaakceptują pracę na pół etatu, ponieważ umożliwi im to łączenie innych obowiązków 
z pracą. System taki, jeśli nie będzie wprowadzany w sposób przymusowy, może być akceptowany 
zarówno przez tych pracowników, którzy z pełnego etatu przejdą na zatrudnienie na część etatu (np. 
ludzie w starszym wieku, kobiety wychowujące dzieci), jak i tych, dotychczas bezrobotnych, którzy 
dzięki temu zabiegowi będą mieli szansę zatrudnienia choćby na część etatu.

�� E. Kryńska, Elastyczne formy zatrudnienia, w: Stymulacja ruchliwości pracowniczej. Metody 
i instrumenty, red. E. Kryńska, Raport IPiSS, Zeszyt 20, Warszawa 2001, s. 34.

�� Jest to jedna z form przeciwdziałania bezrobociu, która uznawana jest za miarę przeciwstawia-
nia się niedoborowi miejsc pracy. W poszczególnych państwach dzielenie czasu pracy może przybie-
rać różne, specyficzne formy, np. skrócenie dziennej normy, wydłużenie przerw, skrócenie tygodnia 
itp., więcej zob. A. Gładzicka-Janowska, Czas pracy w Polsce na tle Unii Europejskiej, „Wiadomości 
Statystyczne” 1/2003, s. 28.

�� M. Kabaj, Program przeciwdziałaniu ubóstwu…, s. 70.
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produkcji, gdyż jest warunkiem uniknięcia redukcji pracowników. Wówczas jej 
atrakcyjność się zwiększa, umożliwiając utrzymanie obecnego stanu zatrudnie-
nia na dotychczasowym poziomie jedynie po skróceniu ich czasu pracy np. o po-
łowę.

Elastyczne formy zatrudnienia mogą odpowiadać potrzebom pracodawców funk-
cjonujących w warunkach zmiennego zapotrzebowania na pracowników. Szczegól-
nie dotyczy to sfery usług, jak również potrzeb rynku/klientów oraz pojawiającego się 
zróżnicowania popytu. Istnieją również pewne grupy pracowników, którzy preferują 
elastyczne zatrudnienie (np. w niepełnym wymiarze czasu pracy). Praca taka pozwala 
na pogodzenie jej z innymi aspektami życia, np. troską o zdrowie, życie rodzinne itp. 
Opiera się przy tym na organizacji pozwalającej lepiej wykonywać obowiązki oraz naj-
efektywniej realizować cele zawodowe14. Sposobów na uelastycznienie form zatrudnie-
nia jest bardzo wiele. Jednym z podziałów jest podział na miejsce oraz czas wykonywa-
nego zadania, zawodu itp. Uelastycznienie form zatrudnienia ze względu na miejsce 
polega na:

− dzieleniu istniejących miejsc pracy,
− pracy na wezwanie oraz pracy na telefon – pracownik może zostać wezwany 

przez pracodawcę do pracy w każdym momencie np. pełni dyżur w domu, i po-
dejmuje pracę w momencie jego wezwania,

− pracy w domu – miejscem pracy nie jest zakład pracy, lecz miejsce wskazane 
przez pracownika. Pracownik jest rozliczany ze zrealizowanego zadania15, 

− pracy w różnych miejscach, należących do firmy, firm współpracujących z nią 
lub klientów16,

− możliwości wykonywania obowiązków przez pracownika w podróży.
Najczęściej cechą, a właściwie kryterium przesądzającym o elastyczności zatrud-

nienia, jest czas pracy. W zakresie uelastycznienia czasu pracy przedsiębiorstwa mogą 
wprowadzić następujące rozwiązania:

− dzielenie istniejącego czasu pracy,
− zmiany czasu pracy pracowników zatrudnionych na stałe, 

14 K. Kubik, Zarządzanie czasem – szansa na sukces, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębior-
stwa” 8/1999, s. 5–7. 

15 Ta forma zatrudnienia cieszy się coraz większą popularności szczególnie wśród kobiet wychowują-
cych dzieci i osób niepełnosprawnych. Ma zasięg międzynarodowy i pozwala na podjęcie pracy nawet 
w firmach oddalonych o kilka tysięcy kilometrów. Warunkiem niezbędnym jest dostęp do nowoczesnych 
technik komunikacyjnych (zwłaszcza Internetu).

16 Możliwość pracy na odległość pojawiła się wskutek rozwoju nowych technologii, przede wszyst-
kim komunikacji elektronicznej. Więcej zob. D. Sowińska-Milewska, M. Szurlej, Pracownik poza 
firmą, czyli od teorii do praktyki telepracy, „Personel i Zarządzanie” 5/2002, s. 16–18. 
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− ruchome godziny czasu pracy (elastyczny czas pracy), tzn. czas pracy pozbawio-
ny sztywnych ram czasowych wyznaczających godziny, które należy spędzić w biu-
rze,

− zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy. Ta forma pracy jest oferowana 
w przypadku braku zapotrzebowania na daną pracę w pełnym wymiarze czasu. Pra-
cownicy mają takie same prawa, jak ci zatrudnieni na pełen etat17, 

− zatrudnienie krótkookresowe i doraźne – często w formie umów zleceń. Istnieje 
wiele rodzajów prac doraźnych: od opieki nad dziećmi lub ludźmi starszymi, 
chorymi, aż do mycia okien, sprzątania mieszkań, wykonywania prac doraź-
nych dla urzędów i przedsiębiorstw. Tego typu prace stanowić mogą substytut 
pracy etatowej, a więc także sprzyjać ograniczeniu bezrobocia. 

Uelastycznienie czasu pracy ma bardzo pozytywny wpływ na sytuację na rynku 
pracy. Dzięki niemu można uniknąć wysokich kosztów zwolnień pracowników w mo-
mencie kryzysu gospodarczego, a później – przy zatrudnianiu pracowników w sytuacji 
polepszenia koniunktury. Skracanie czasu pracy dodatkowo wpływa korzystniej na po-
dział obowiązków wśród zatrudnionych pracowników. Trzecim, nie mniej ważnym ar-
gumentem przemawiającym za uelastycznieniem czasu pracy, jest możliwość podjęcia 
jej przez osoby zainteresowane pracą zarobkową na niepełny etat. Daje to możliwość 
zatrudnienia matek opiekujących się małymi dziećmi, które nie mogą pracować na peł-
nym etacie. Przedsiębiorstwa mogą ponadto funkcjonować poza tradycyjnymi godzina-
mi pracy i współpracować z firmami położonymi w różnych strefach czasowych.

Sposobów na uelastycznienie rynku pracy jest wiele i nie wszystkie zostały tutaj 
przedstawione. Z przytoczonych przykładów można jednak wnioskować, że formy za-
trudnienia i organizacji pracy są od siebie zależne i czasami występują łącznie. Obecnie 
(w XXI w.) znaczenie dzielenia pracy wzrasta nieustannie i daje duże możliwości zwięk-
szenia zatrudnienia tą drogą. Mobilność zawodowa i zmiana kwalifikacji, które są rozu-
miane jako skłonność i zdolność siły roboczej do zmiany zawodu, mają duże znaczenie 
i wpływają na uelastycznienie podaży pracy. Zauważono, że procesy zachodzące w pol-
skiej gospodarce mogłyby przebiegać szybciej i sprawniej, gdyby zwiększyć elastycz-
ność rynku pracy poprzez wyżej wymienione elementy. Poprawiłoby to sytuację na ryn-
ku pracy, pozwalając racjonalniej wykorzystać dostępne zasoby siły roboczej do tej pory 
pozostające bez pracy. Dla niektórych pracowników byłoby to szansą na utrzymanie 
zatrudnienia w firmie, dla innych – formą pracy dorywczej, przynoszącą dodatkowe 
korzyści finansowe. W elastycznym zatrudnieniu udział pracowników o niskich kwali-

17 Udział zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu jest bardzo zróżnicowany według krajów, 
a szczególnie według płci. Zob. m.in. M. Kabaj, Program przeciwdziałaniu ubóstwu i bezrobociu..., 
s. 71 oraz T. Budnikowski, Bezrobocie na świecie i w Polsce, Instytut Zachodni, Poznań 2002, 
s. 67–70.



Współczesne Problemy Ekonomiczne 
nr 4 (2012)

52

L
ib

e
r

a
li

z
a

c
ja

fikacjach będzie się zmniejszać na rzecz pracowników o dużych zasobach wiedzy: spe-
cjalistów, projektantów, menedżerów, informatyków, trenerów, nauczycieli i naukow-
ców. Koncepcja elastycznego pracodawcy, elastycznego pracownika i elastycznych form 
pracy wymaga personelu o wyższych kwalifikacjach, stale inwestującego w swój rozwój 
zawodowy.

Proces rozwoju elastycznych form zatrudnienia i ich wdrażanie w polskiej rzeczy-
wistości nie jest duży ani skuteczny. Problem tkwi w wynagrodzeniu, które jest za ni-
skie dla osób chcących brać udział w elastycznym rynku pracy. Pracobiorca powinien 
zarabiać tyle, by móc sobie pozwolić na uczestnictwo w programach dotyczących roz-
woju zawodowego, zmiany zawodu, nabywania nowych kwalifikacji – bez niepewności 
utraty bezpieczeństwa materialnego. Nakłada to na państwo obowiązek wzięcia więk-
szej odpowiedzialności finansowej i organizacyjnej za kształtowanie mobilnych zawo-
dowo i terytorialnie pracobiorców. Niezbędne jest również szukanie rozwiązań dla pra-
codawców i pracowników, pozwalających na realizację funkcji ochronnej w elastycznym 
prawie pracy.

Podsumowanie

Globalizacja procesów gospodarczych, handlu, turystyki, a także rozwój technologii 
informacyjnych i telekomunikacyjnych, sektora usług, przy jednoczesnym zjawisku 
ograniczania znaczenia rolnictwa i przemysłu powodują, że zmienia się model pracy i sto-
sunków pracy, a przyczyn tego zjawiska należy się dopatrywać w sposobie działania 
ogromnej większości przedsiębiorstw. Obserwacja gospodarki pokazuje, że drastycznie 
skrócił się cykl życia produktu. Z globalizacją przyszły oczekiwania klientów na nowe 
produkty, których z kolei zaprojektowanie i przygotowanie produkcji musi być na tyle 
krótkie, aby przedsiębiorstwa wytrzymały presję konkurentów. Daje się zauważyć, że 
przedsiębiorstwa i organizacje powinny być elastyczne i tak reagować na wyzwania 
rynku oraz zmiany w otoczeniu. Zarówno przedsiębiorstwa, jak i klienci są wymagający 
i muszą elastycznie dopasowywać się do wymagań stawianych przez rzeczywistość go-
spodarczą. Wraz z elastycznością działania przedsiębiorstwa będą musiały zaakcepto-
wać elastyczną formę organizacji pracy, elastyczny czas zatrudnienia i pracy, elastycz-
ność rozkładu zadań produkcyjnych i usługowych. Zmiany demograficzne, które jedynie 
potwierdzają konieczność elastycznego dopasowania na rynku pracy, wskazują na to, iż 
odsetek pracowników zatrudnionych na stałe będzie okresowo zmniejszać się na ko-
rzyść pracowników tymczasowych i okresowych. Tym samym słuszna może wydawać 
się hipoteza postawiona na wstępie, iż elastyczne formy zatrudnienia mogą doprowadzić 
do efektywniejszego wykorzystania zasobów pracy.
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Streszczenie

Zmiany uwarunkowań społeczno-gospodarczych związane z procesem globalizacji jak i integracji rynków wywo-
łały również zamiany w strukturach organizacyjnych przedsiębiorstw. Model hierarchiczny funkcjonujący do tej pory 
w przedsiębiorstwach, ustępuje miejsca modelom funkcjonalnym. Organizacje stają się coraz bardziej wirtualne, uczą-
ce się, w których coraz większą rolę odgrywa kapitał intelektualny, w tym kapitał ludzki. W tej coraz bardziej rozluźnio-
nej formie funkcjonujących organizacji, przy coraz większej zależności od partnera społeczno-gospodarczego zacho-
dzi potrzeba wprowadzania elastycznych form zatrudnienia. Obecna rzeczywistość gospodarcza wymusza na 
przedsiębiorstwach większą potrzebę elastycznego reagowania na bodźce zewnętrze, spowodowane nieustannym 
rozwojem nauki i techniki. Zmiany technologiczne powodują konieczność zmian w liczbie i strukturze zatrudnionych. 
Tym samym elastyczne formy zatrudnienia mogą stać się antidotum na niewykorzystane zasoby pracy.
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FLEXIBLE LABOR MARKET AS AN OPPORTUNITY  
FOR EFFECTIVE MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES

Changes of socio-economic conditions associated with the process of globalization and integration of mar-
kets also led to the conversion in the organizational structures of enterprises. Hierarchical model of functioning 
so far in the enterprise, is replaced with a functional models. Organizations are becoming more virtual, learning, 
in which an increasingly important role is played by intellectual capital, including human capital. In this more re-
laxed form of functioning of organization, with more depending on the partner’s socio-economic there is a need 
for introduction of flexible forms of employment. The current economic reality imposes on companies a greater 
need for flexible response to external stimuli, due to the continuous development of science and technology. 
Changes in technology necessitate changes in the number and structure of employment. Thus, flexible forms of 
employment may become an antidote for unused labor resources.

Translated by Mateusz Kiernożycki
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Wprowadzenie

Państwo� może w różnym stopniu włączać się w życie społeczno-gospodarcze  
swoich obywateli. Generalnie problematyka zasadności, obszarów oraz skali podejmo-
wanych w tym zakresie przez państwo działań jest stale dyskutowana i właściwie nie-
rozstrzygalna. Głównymi wyznacznikami tej nierozstrzygalności są przede wszystkim 
uwarunkowania specyficzne dla każdego kraju. Podstawowym argumentem przema-
wiającym za określoną aktywnością państwa, także od strony regulacyjnej, jest problem 
niedoskonałości w zakresie funkcjonowania poszczególnych rynków�. W odniesieniu do 
regulacji występujących na rynku usług wywozu odpadów komunalnych ważną kwestią 
jest znaczenie tych usług z punktu widzenia ich podstawowego charakteru oraz po-
wszechności dostępu do nich. Istotny jest również aspekt dbałości o ochronę środowi-

* Doktor Agnieszka Kwarcińska pracuje w Katedrze Ekonomii na Wydziale Zarządzania i Ekono-
miki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. E-mail: agnieszka.kwarcinska@wzieu.pl.

** Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010/2011 jako projekt badawczy.
� Państwo traktowane jest tutaj jako działania (regulacje) podejmowane przez rząd oraz organy 

samorządowe.
� Tak zwana zawodność rynku – market failure.
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ska. Można zauważyć, że poszczególne unormowania odnoszące się do tego rynku mają 
za główne zadanie utrzymanie powszechnego dostępu do tych usług, zwłaszcza w aspek-
cie ekonomicznym (stąd cena maksymalna tych usług), a ich utrzymanie wydaje się być 
zasadne.

Celem artykułu jest wskazanie zakresu regulacyjnej roli państwa w obszarze świad-
czenia usług wywozu (odbioru) odpadów komunalnych w oparciu o główne unormowa-
nia prawno-ekonomiczne, wynikające zarówno z legislacji poziomu rządowego, jak 
i prawodawstwa lokalnego (stąd odniesienie do konkretnego obszaru świadczenia tych 
usług), przy podkreśleniu sensu ich istnienia i utrzymania.

Teoretyczny aspekt roli państwa

Rolę państwa można analizować w trzech obszarach: stosunków własności, mecha-
nizmów redystrybucji dochodu narodowego oraz instrumentów polityki gospodarczej 
wpływających na działanie rynku�. Państwo może być zaangażowane z różnym nasile-
niem w każdym z wymienionych obszarów, w określonej postaci, wypełniając określone 
funkcje, realizując wyznaczone cele, stosując wielorakie narzędzia. To różnicowanie 
aktywności państwa zależy przede wszystkim od uwarunkowań specyficznych dla każ-
dego kraju. Generalnie można je sklasyfikować według podziału dokonanego przez B. Wi-
niarskiego w odniesieniu do uwarunkowań polityki ekonomicznej. B. Winiarski4 ujął je 
w trzech grupach: 

− uwarunkowania ustrojowo-systemowe: ustrój polityczno-społeczny, struktury 
państwowo-administracyjne i społeczne, rozwiązania instytucjonalno-systemo-
we w gospodarce,

− uwarunkowania wewnętrzne: stan i struktura zasobów (przyrodniczych, mająt-
kowych, ludzkich), zagospodarowanie przestrzenne kraju i regionów, wewnętrz-
na sytuacja polityczna, stosunki narodowościowe, stosunek społeczeństwa do 
władzy, układ sił politycznych w kraju,

− uwarunkowania zewnętrzne: międzynarodowa sytuacja polityczna, stosunki 
z sąsiadami, przynależność do międzynarodowych ugrupowań politycznych, mi-
litarnych, gospodarczych, międzynarodowa sytuacja gospodarcza, warunki wy-
miany.

� J. Eysymontt, Spór o rolę (i udział) państwa w gospodarce polskiej, „Gospodarka Narodowa” 
1995, nr 4, s. 8, za: System gospodarczy Unii Europejskiej a pozaeuropejskie modele gospodarcze, 
red. S. Swadźba, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002, s. 33.

4 Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 64.
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Istotnym jest, że analiza uwarunkowań oraz przewidywania co do ich kształtowania 
w przyszłości są podstawą wyboru działań podejmowanych przez politykę gospodarczą 
poszczególnych państw. 

Należy podkreślić, że podejmowane przez państwo działania podporządkowane po-
winny być funkcjom, jakie ma ono do spełnienia. Uznając funkcję jako następstwo od-
działywania państwa na otoczenie oraz traktując państwo jako system, wskazać można 
na jego trzy funkcje5:

− adaptacyjną – polegającą na dostosowaniu struktur, celów, sposobów funkcjono-
wania itp. do zmieniających się uwarunkowań,

− regulacyjną – państwo jest w stanie wpływać na otoczenie, próbuje współkształ-
tować jego stan,

− innowacyjną – uwzględniającą możliwość tworzenia przez państwo nowych sta-
nów rzeczy, nowych jakości, których otoczenie – zarówno wewnętrzne, jak i ze-
wnętrzne – nie byłoby w stanie stworzyć.

Z kolei, łącząc funkcje państwa z problematyką finansów publicznych, można wska-
zać ekonomiczne funkcje państwa i zaliczyć do nich funkcje: alokacyjną, redystrybucyj-
ną oraz stabilizacyjną6. Poszczególne funkcje państwo realizuje przez prowadzoną poli-
tykę społeczno-gospodarczą, która polega na wyznaczaniu celów i zadań gospodarczych 
oraz podejmowaniu działań zmierzających do ich realizacji7.

Realizacja funkcji państwa oraz wyznaczonych przez państwo celów odbywa się z ko-
lei przy użyciu narzędzi polityki gospodarczej. W. Grzywacz uzależnia dobór i stosowa-
nie określonych narzędzi od szeregu czynników, m.in.: metody prowadzonej polityki, 
systemu społeczno-gospodarczego, celu i zadań polityki, poziomu rozwoju społeczno- 
-gospodarczego państw, poziomu zamożności społeczeństwa8. Ogólny zarys zbioru in-
strumentów realizacji polityki gospodarczej przedstawił J. Kaja, określając je jako9:

− instytucje prowadzące politykę gospodarczą,
− centralne akty normatywne,
− parametry regulacyjne.

5 Zob. P. Winczorek, Wstęp do nauki o państwie, LIBER, Warszawa 1998, s. 129–132.
6 Zob. R.A., P.B. Musgrave, Public Finance in Theory and Practice, wyd. V, McGraw-Hill Book 

Company, New York 1989, s. 6, przytoczono za: Z. Fedorowicz, Podstawy teorii finansów, Poltext, 
Warszawa 1995, s. 21–22; P. Bofinger, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, Pearson Studium, Mün-
chen 2003, s. 172.

7 W. Grzywacz, Ekonomiści i systemy ekonomiczne, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział 
Wojewódzki w Szczecinie, Szczecin 2005, s. 373.

8 Zob. tenże, Polityka społeczno-gospodarcza. Istota i założenia metodyczne, Polskie Towarzy-
stwo Ekonomiczne Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Szczecin 2003, s. 221.

9 J. Kaja, Zarys polityki gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1994, s. 12.



Współczesne Problemy Ekonomiczne 
nr 4 (2012)

58

L
ib

e
r

a
li

z
a

c
ja

Wpływanie państwa na sferę gospodarczą ma bardzo różny zasięg, a wiąże się prze-
de wszystkim z możliwością tworzenia systemu prawnego obligującego podmioty gos-
podarcze do jego przestrzegania.

Specyfika usług wywozu (odbioru) odpadów komunalnych jako usług komunalnych

Podstawowymi wyróżnikami usług wywozu (odbioru) odpadów komunalnych są 
fakty, że świadczenie tych usług, tak jak i wszystkich usług komunalnych, po pierwsze 
związane jest ściśle z koniecznością realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego, 
głównie gmin, zadań własnych10, a po drugie, wiąże się z gospodarką komunalną. Zgod-
nie z ustawą��, gospodarka komunalna odnosi się do zadań własnych jednostek samorzą-
du terytorialnego i obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności pub-
licznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb 
ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Usługi wywozu odpa-
dów komunalnych należy traktować właśnie jako usługi o istotnym i podstawowym 
znaczeniu dla społeczności lokalnej, można dodać – o charakterze użyteczności pub-
licznej, jednocześnie podkreślając konieczność ich stałej realizacji i powszechnego do-
stępu do nich. Dalej postulat powszechnej dostępności należałoby ująć z różnych punk-
tów widzenia, gdyż dostępność może być rozpatrywana w aspektach��: ekonomicznym 
– ujmowana jako cena płacona za usługę; czasowym – analizowana jako długość ocze-
kiwania na usługę bądź sam czas realizacji usługi; przestrzennym – odnosząca się do 
geograficznego rozmieszczenia dostępu do usługi komunalnej (np. odległość do pojem-
ników na odpady, itp.); informacyjnym – traktowana jako dostęp do informacji o okre-
ślonych usługach, ich cenach, sposobach świadczenia, ale także informacji na temat 
podmiotów je świadczących itp.

Poszczególne cechy wyróżniające usługi wywozu odpadów komunalnych spośród 
zbioru usług klarują w pewnym stopniu zasadność stosowania regulacji w określonym 
zakresie.

10 Zob. Zbiór zadań własnych gminy. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, DzU 
z 1990 r., nr 16, poz. 95, art. 7.

�� Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, DzU z 1997 r., nr 9, poz. 43, art. 1.
�� T. Kwarciński, Dostępność transportowa – podejście teoretyczne i praktyczne, w: Dostępność 

transportowa. Aspekty teoretyczne i praktyczne, red. E. Załoga, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 33, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytety Szcze-
cińskiego, Szczecin 2009, s. 66 oraz H. Babis i in., Problemy regulacji dostępności usług pocztowych 
o charakterze powszechnym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000, 
s. 13.
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Główne regulacje szczebla rządowego w odniesieniu do usług  
wywozu odpadów komunalnych

Spośród aktów prawnych szczebla rządowego, stanowiących główne uwarunkowa-
nia prawno-ekonomiczne świadczenia usług wywozu odpadów komunalnych, można 
wskazać przede wszystkim: ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunal-
nej��, ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – prawo ochrony środowiska14, ustawę z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach15 oraz ustawę z dnia 
27 kwietnia 2001 r. o odpadach16. Za najistotniejsze zapisy wynikające z przedstawio-
nych aktów prawnych uznano: 

1) w ustawie o gospodarce komunalnej – przede wszystkim art. 2 mówiący o tym, 
że gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu te-
rytorialnego, w szczególności w formach: zakładu budżetowego lub spółek prawa 
handlowego. Ważny jest również art. 3 wskazujący, że jednostki samorządu tery-
torialnego mogą powierzać wykonywanie zadań z zakresu gospodarki komunal-
nej osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nie-
posiadającym osobowości prawnej, w drodze umowy na zasadach ogólnych –  
z uwzględnieniem przepisów o finansach publicznych lub, odpowiednio, 
przepisów o zamówieniach publicznych i przepisów o działalności pożytku pub-
licznego i o wolontariacie; a także kolejny stwierdzający, że jeżeli do prowadze-
nia danego rodzaju działalności na podstawie innych ustaw jest wymagane uzy-
skanie zezwolenia, jednostki samorządu terytorialnego mogą powierzyć 
wykonywanie zadań wyłącznie podmiotowi posiadającemu wymagane zezwole-
nie. Natomiast zgodnie z art. 4 ustawy organy stanowiące jednostkę samorządu 
terytorialnego postanawiają zarówno o wyborze sposobu prowadzenia i form gos-
podarki komunalnej, jak i wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen 
i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzy-
stanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu tery-
torialnego;

2) w ustawie prawo ochrony środowiska – wskazanie na konieczność dokonywania 
opłat za korzystanie ze środowiska (art. 284), które determinują w znaczącym 
stopniu cenę za te usługi;

�� Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. DzU z 1997 r., nr 9, poz. 43.
14 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. DzU z 2001 r., nr 62, poz. 627.
15 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, DzU z 1996 r., 

nr 132, poz. 622.
16 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, DzU z 2001 r., nr 62, poz. 628.
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3) w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – zapis w art. 1, zgodnie 
z którym ustawa określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomo-
ści dotyczące utrzymania czystości i porządku, a także warunki udzielania ze-
zwoleń podmiotom świadczącym usługi w zakresie objętym regulacją ustawy. 
Z kolei w art. 617 mowa jest o bardzo istotnym, z punktu widzenia funkcjonowa-
nia rynku wywozu odpadów komunalnych, uwarunkowaniu ekonomicznym: 
rada gminy określa w drodze uchwały górne stawki opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości między innymi za odbiór odpadów komunalnych, a je-
żeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, rada gminy 
stosuje niższe stawki. Dla Szczecina na rok 2010 obowiązujące górne stawki 
opłat18 za odbiór odpadów komunalnych to 85,00 zł/m� lub 18,75 zł od jednej oso-
by zamieszkującej nieruchomość za 1 miesiąc. Ważną kwestią regulacyjną obej-
mującą rynek odbioru odpadów komunalnych, zawartą także w tej ustawie 
w art. 7., są warunki udzielania zezwoleń na świadczenie tych usług. W przypad-
ku Szczecina to prezydent miasta określa i podaje do publicznej wiadomości wy-
magania19, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
przy uwzględnieniu opisu wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji 
zadań oraz miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Ze-
zwolenia20 udziela prezydent w drodze decyzji, a wniosek o udzielenie zezwole-
nia powinien zawierać cały szereg szczegółowych informacji (zob. art. 8). Należy 
zauważyć, że taki sposób regulacji rynku (udzielanie zezwoleń) stanowi wstępną 
weryfikację określonych podmiotów świadczących usługi odbioru odpadów ko-
munalnych. Prezydent miasta jest także uprawniony do kontroli działalności gos-
podarczej przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywanej działalności 
z udzielonym zezwoleniem. Art. 8b określa warunki takich czynności kontrol-
nych. Oprócz warunku uzyskania zezwolenia prowadzący działalność w zakresie 

17 „Rada gminy może ustalić, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicie-
li nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, świad-
czone przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenie”. Ustawa z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, DzU z 1996 r., nr 132, poz. 622, 
art. 6, pkt 2.

18 Uchwała nr XXX/753/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nie-
czystości ciekłych. Przywoływana uchwała była z dnia 26 kwietnia 2007 r. Uchwała Rady Miasta 
Szczecin nr VIII/251/07.

19 Zob. Zarządzenie nr 23/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 stycznia 2007 r.
20 W art. 9. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zapisano również, co takie ze-

zwolenie powinno określać i spośród tych informacji istotną jest, że zezwolenie wydawane jest na 
czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.



Agnieszka Kwarcińska 
Regulacyjna rola państwa na przykładzie usług wywozu odpadów komunalnych świadczonych na terenie miasta Szczecina

61

L
ib

e
r

a
li

z
a

c
ja

odbierania odpadów komunalnych mają jeszcze określone obowiązki (art. 9a):  
1) w terminie 15 dni po upływie każdego miesiąca sporządzać i przekazywać do 
prezydenta miasta wykazy właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim 
miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych oraz wykaz tych, 
z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły, 2) do-
starczania prezydentowi miasta informacji odnośnie: masy poszczególnych ro-
dzajów odebranych odpadów komunalnych do końca pierwszego kwartału za po-
przedni rok kalendarzowy, sposobów zagospodarowania poszczególnych rodza-
jów odebranych odpadów komunalnych, masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji składowanych na składowisku odpadów, masy odpadów komunal-
nych ulegających biodegradacji nieskładowanych na składowiskach odpadów 
i sposobów lub sposobu ich zagospodarowania;

4) w ustawie o odpadach – określenie w sposób szczegółowy: zasad gospodarowa-
nia odpadami, przepisów odnośnie planów gospodarki odpadami, zadań samo-
rządu terytorialnego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, obowiąz-
ków posiadaczy odpadów oraz prowadzących działalność w zakresie transportu 
odpadów, zasad gospodarowania niektórymi rodzajami odpadów, problemów 
związanych z termicznym przekształcaniem odpadów, składowaniem i magazy-
nowaniem odpadów oraz przepisów karnych i opłat sankcyjnych. Istotnym jest, 
że ustawa ta precyzuje obowiązkowe zadania własne gminy w zakresie gospodar-
ki odpadami komunalnymi, do których należy��: 
a) zapewnianie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym syste-

mem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych;
b) zapewnianie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i od-

bierania odpadów komunalnych, aby było możliwe:
– ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegra-

dacji,
– wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych,
– osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych;

c) zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z in-
nymi gminami lub przedsiębiorcami instalacji i urządzeń do odzysku i unie-
szkodliwiania odpadów komunalnych albo zapewnienie warunków do budo-
wy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodli- 
wiania odpadów komunalnych przez przedsiębiorców;

d) zapewnianie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają-
cych biodegradacji kierowanych do składowania:

�� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, DzU z 2001 r., nr 62, poz. 628, art. 16a.
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– do dnia 31 grudnia 2010 r. – do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

– do dnia 31 grudnia 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

– do dnia 31 grudnia 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych 
odpadów wytworzonych w 1995 r.;

e) inicjowanie i ułatwianie tworzenia punktów zbierania zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego, wskazywanie lokalizacji, w których mogą być 
prowadzone akcje odbierania zużytego sprzętu od mieszkańców gminy oraz 
podejmowanie działań informacyjnych i edukacyjnych w tym zakresie.

Główne regulacje szczebla gminnego w odniesieniu do usług  
wywozu odpadów komunalnych

Z kolei za najistotniejsze regulacje szczebla lokalnego w odniesieniu do świadczenia 
usług wywozu odpadów komunalnych uznano przed wszystkim: Regulamin utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin�� (Regulamin) oraz Plan gospo-
darki odpadami dla Miasta Szczecina (Plan)23. Wybrane, znaczące zapisy z nich wyni-
kające przedstawiono poniżej:

�� Zgodnie z art. 4. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy uchwala re-
gulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Regulamin ten jest aktem prawa miejsco-
wego i w Szczecinie został uchwalony uchwałą nr LXIII/1175/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 paź-
dziernika 2006 r.

�� Uchwała nr XXXVII/905/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 lipca 2009 r. dotycząca uchwalenia 
Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Szczecina aktualizacja na lata 2009–2011 z perspektywą do 
roku 2015. Należy dodać, że zgodnie z art. 14. ustawy o odpadach „plany gospodarki odpadami okre-
ślają: 1) opis aktualnego stanu gospodarki odpadami, zawierający informacje dotyczące: a) rodzaju, 
ilości i źródła pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom odzysku lub unieszkodliwia-
nia, b) wyszczególnienia posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzy-
sku lub unieszkodliwiania odpadów, c) rozmieszczenia istniejących instalacji do zbierania, odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów, d) identyfikacji problemów w zakresie gospodarowania odpadami; 
2) cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągania; 3) prognozowane zmia-
ny w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami; 4) zadania, których realizacja zapewni po-
prawę sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami; 5) rodzaj przedsięwzięć i harmonogram ich 
realizacji; 6) instrumenty finansowe służące realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami, za-
wierające następujące elementy: a) wskazanie źródeł finansowania planowanych działań, b) harmo-
nogram rzeczowo-finansowy planowanych działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu 
odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz 
prawidłowego gospodarowania nimi, w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji 
zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska; 7) system gospodarowania odpa-
dami; 8) system monitoringu i sposób oceny realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami”. Usta-
wa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, DzU z 2001 r., nr 62, poz. 628.
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1) istotnym jest, że Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin. Zawiera między innymi wymaga-
nia w zakresie:
− utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości,
− rodzajów i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania od-

padów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nierucho-
mości oraz drogach publicznych,

− częstotliwości i sposobów pozbywania się odpadów komunalnych i nieczysto-
ści ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku 
publicznego, 

− maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji do-
puszczonych do składowania na składowiskach odpadów;

2) z kolei Plan zawiera między innymi ocenę stanu gospodarki odpadami komunal-
nymi. Stwierdza się w nim, że jest on niezadowalający, a głównych przyczyn tego 
stanu upatruje się w braku systemu zarządzania gospodarką odpadami komunal-
nymi w skali całego kraju oraz braku efektywnych instrumentów ekonomicznych 
i legislacyjnych pozwalających gminom na sprawne zarządzanie tym sektorem 
gospodarki24. Należy także wskazać, że plan zawiera trzy proponowane scenariu-
sze gospodarki odpadami dla miasta. Pierwszy scenariusz zakłada kontynuację 
dotychczasowego sposobu ich unieszkodliwiania z uzupełnieniem o cztery insta-
lacje odzysku odpadów zbieranych selektywnie. Podstawową metodą unieszkod-
liwiania będzie wówczas składowanie odpadów na składowisku po oddzieleniu 
wybranych frakcji, metoda zbiórki selektywnej u źródła. Drugi scenariusz różni 
się zastosowaną metodą unieszkodliwiania. Zbierane odpady zmieszane trafiać 
mają na linie przeróbki mechanicznej i biologicznej. Na linii sortowniczej oddzie-
lane będą poszczególne frakcje odpadów komunalnych, z których każdą podda 
się procesom odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania. W scenariuszu trzecim 
docelowym miejscem unieszkodliwiania ma być Zakład Termicznego Przekształ-
cania Odpadów. Trafiać tam mają odpady zmieszane z wyłączeniem frakcji ze-
branych selektywnie, jak w pierwszym scenariuszu, dla których będą realizowa-
ne takie same instalacje odzysku25. Wskazuje się jednocześnie na zwrócenie 
szczególnej uwagi na trzeci scenariusz.

24 Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Szczecina aktualizacja na lata 2009–2011 z perspekty-
wą do roku 2015.

25 Szerzej na temat poszczególnych scenariuszy zob. tamże. 
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Podsumowanie

Państwo dysponuje różnymi możliwościami włączania się w życie społeczno-gospo-
darcze swoich obywateli. Może między innymi podejmować działania w sferze regula-
cyjnej funkcjonowania poszczególnych rynków. Dotyczy to także sfery realizacji usług 
wywozu odpadów komunalnych, które związane są bezpośrednio z wykonywaniem za-
dań własnych gmin. Regulacje te odnoszą się przede wszystkim do: sposobów organiza-
cji (form) świadczenia tych usług, wysokości cen i opłat za nie lub do sposobów ustala-
nia cen i opłat, opłat środowiskowych, podmiotów realizujących te usługi (np. wymagane 
zezwolenia, obowiązek „raportowania” działalności itp.). Obejmują także szczegóły do-
tyczące między innymi rodzajów i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do 
zbierania odpadów komunalnych oraz częstotliwości i sposobów pozbywania się odpa-
dów komunalnych.

Można zauważyć, że rynek odbioru odpadów komunalnych podlega znacznym re-
gulacjom, a co za tym idzie – licznym wymaganiom stanowionym przez prawo. Z jednej 
strony sytuacja taka ogranicza np. możliwości wejścia na ten rynek nowych usługodaw-
ców, ale z drugiej – spełnia rolę ochronną zarówno w stosunku do klientów, jak i w aspek-
cie dbałości o ochronę środowiska. Należy podkreślić zasadność utrzymania regulacji 
prawnych w zakresie świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych.
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Streszczenie

Przejawy aktywności państwa dotyczą między innymi możliwości stosowania regulacji w zakresie funkcjonowa-
nia poszczególnych rynków. Odnosi się to także do sfery realizacji usług wywozu (odbioru) odpadów komunalnych, 
które związane są bezpośrednio z wykonywaniem zadań własnych gmin. Rynek odbioru odpadów komunalnych pod-
lega znacznym regulacjom, a co za tym idzie licznym wymaganiom stanowionym przez prawo. Z jednej strony sytuacja 
taka ogranicza np. możliwości wejścia na ten rynek nowych usługodawców, ale z drugiej strony spełnia rolę ochronną 
zarówno w stosunku do klientów jak i w aspekcie dbałości o ochronę środowiska.

REGULATORY ROLE OF THE COUNTRY ON THE EXAMPLE OF MUNICIPAL  
WASTE SERVICES RENDERED IN THE CITY OF SZCZECIN

Manifestations of the state’s concern, inter alia, the possibility of regulating the functioning of individual markets. 
This also applies to the sphere of export of services (receipt), municipal waste, which are directly related to the exercise 
of their own municipalities. Market receipt of municipal waste is subjected to considerable regulation, and thus down by 
the numerous demands of the law. On the one hand, this situation restricts such opportunities to enter into this market 
of new providers, but on the other hand fulfills a protective role against both the client and in terms of caring for the 
environment.
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Wprowadzenie

Celem artykułu jest ukazanie budzących zainteresowanie w Chinach teorii społecz-
nych i ekonomicznych z Zachodu. Ramy czasowe rozważań wyznacza początek ruchu 
reformatorskiego przypadający na schyłek XIX wieku, a kończy opanowanie Chin kon-
tynentalnych przez komunistów i utworzenie w 1949 roku Chińskiej Republiki 
Ludowej.

Przemiany polityczne, gospodarcze i społeczne w Chinach

Z końcem XIX wieku Chiny stały się terytorium ekspansji państw Zachodu. Część 
elit politycznych i intelektualnych zdawała sobie sprawę z konieczności zmian, jakie 
muszą nastąpić we wszystkich dziedzinach życia. Przejęcie zachodniej wiedzy i insty-
tucji stało się więc nieodzowne, by utrzymać niezależność Chin (podobnie czyniła 
zresztą Japonia).

* Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego doktor habilitowany Andrzej Mielcarek pracuje w Kate-
drze Historii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Zarządzania i Ekono-
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Po powstaniu tajpingów nastąpiła restauracja mandżurskiej dynastii Qing. Z inicja-
tywy obcokrajowców i urzędników cesarskich zaczęto na szerszą skalę tłumaczyć dzie-
ła naukowe i techniczne. W roku 1872 do Stanów Zjednoczonych wysłano misję eduka-
cyjną liczącą 120 studentów, jednakże w 1881 roku zakończono to przedsięwzięcie. Był 
to jeden z pierwszych elementów procesu modernizacji, który się wówczas nie po-
wiódł.

Przegrana wojna z Japonią w latach 1894–1895 wywołała wstrząs i trudności gospo-
darcze spowodowane zadłużeniem wynikającym z konieczności zapłaty kontrybucji. 
Mocarstwa zachodnie wykorzystały to do rozszerzenia strefy swoich wpływów – i to nie 
tylko przez kanonierki, ale też misje chrześcijańskie: katolickie i protestanckie. Prowa-
dziły one między innymi szkoły�.

Przeprowadzenie reform w Chinach wymagało ich uzasadnienia zgodnego z konfu-
cjańską tradycją. Zadania tego podjął się Kang Youwei wraz ze swoim uczniem Liang 
Qichao. W roku 1898 cesarz, pod wpływem Kanga, wydał kilkadziesiąt dekretów, ma-
jących zmodernizować państwo. Został jednak odsunięty od władzy, a reformatorzy 
emigrowali lub też zostali straceni�. Powstanie bokserów (1898–1901) jeszcze bardziej 
naruszyło podstawy zdemoralizowanej i skorumpowanej władzy cesarskiej.

Istotne znaczenie dla ruchu reform w Chinach miał przykład modernizacji Japonii. 
Po roku 1900 coraz więcej Chińczyków wyjeżdżało tam na studia. Od roku 1905 prze-
stał obowiązywać stary system egzaminów i przyszli urzędnicy musieli uczyć się we-
dług programów, które w dużej mierze były wzorowane na zachodnich�.

W wyniku rewolucji 1911 roku proklamowano 1 stycznia 1912 roku republikę chiń-
ską z Sun Yat-senem (1866–1925) jako tymczasowym prezydentem. Jednakże władze 
w prowincjach przejęli militaryści. Pomimo tego okres ten (1916–1927) dał się zapamiętać 
pozytywnie dzięki znacznym osiągnięciom kulturalnym, społecznym i ekonomicznym4.

Rządowy program kształcenia Chińczyków w Stanach Zjednoczonych finansował 
od 1908 r. rząd amerykański z odszkodowań za powstanie bokserów. Rozwijały się 
chrześcijańskie szkoły średnie i uniwersytety. Prywatną i czysto chińską instytucją był 
Uniwersytet Nankai, natomiast po rewolucji 1911 roku zreformowano uniwersytet w Pe-
kinie5.

I wojna światowa i konferencja wersalska, pozostawiająca Japonii dawne koncesje 
niemieckie w Chinach, zniszczyły wizerunek Zachodu jako godnego naśladowania 
wzoru. Bezpośrednio decyzje wersalskie wywołały protest „Ruch 4 maja”, który był 

� J.K. Fairbank, Historia Chin. Nowe spojrzenie, Wydawnictwo Marabut, Gdańsk 1996, s. 194, 
198–203.

� Tamże, s. 209–210.
� Tamże, s. 224.
4 Tamże, s. 236.
5 Tamże, s. 245–246.
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mobilizacją inteligencji przeciw imperializmowi i popierał ideę radykalnych zmian spo-
łecznych. Powstała wówczas partia komunistyczna6.

Następca SunYat-sena – Chiang Kai-shek – w 1928 roku dokonał formalnego zjed-
noczenia Chin7. Rządy Kuomintangu stawały się jednak coraz bardziej skorumpowane 
i niezdolne do dalszej modernizacji kraju. Po pokonaniu Japonii, w trakcie wojny domo-
wej, komuniści wyparli Kuomintang z kontynentu na Tajwan. W roku 1949 powstała 
Chińska Republika Ludowa.

Zachodnia myśl ekonomiczno-społeczna  
u schyłku cesarstwa i początkach republiki

Uczeni wychowani w duchu konfucjańskim, broniąc idei „samoumacniania”, zakła-
dali, że praktycznie zastosowana nauka zachodnia będzie oparta na podstawowych 
chińskich zasadach. Yen Fu (1853–1921), który w latach 90. XIX wieku tłumaczył wiele 
dzieł zachodnich, krytykował to podejście, twierdząc, że nie można oddzielić zasad od 
ich praktycznego zastosowania. Innym podejściem do westernizacji było poszukiwanie 
w przeszłości Chin uzasadnienia dla wprowadzanych innowacji. Wykorzystując doktry-
nę zmiany, jeden z reformatorów – Hsüeh Fu-ch’eng (1838–1894) – wskazywał, że perio-
dyczne zmiany są drogą Niebios. Nie można było odwołać się do idei postępu, ponieważ 
w tradycyjnej myśli chińskiej nie znajdowano dla niej odpowiednika. Idea ta stała się 
szerzej znana w Chinach dzięki na przykład takim pracom, jak The nineteenth century 
– a history Roberta Mackenziego, wydanej po angielsku w 1880 roku, a przetłumaczonej 
na chiński przez Timothy’ego Richardsa w 1894 roku8.

Timothy Richards (1845–1919), baptysta pochodzący z Walii, wierzył, że chrześci-
jaństwo jako dynamiczny element zachodniej cywilizacji znajdzie możliwości rozpo-
wszechniania się w Chinach, jeśli zaakceptują one zachodnią cywilizację. Postęp w za-
chodnim stylu, jak sądził, jest częścią boskiego planu. Dla jego realizacji konieczna jest 
szczególnie edukacja. Od roku 1891 jako sekretarz towarzystwa misyjnego, mającego 
także za zadanie rozpowszechnianie wiedzy ogólnej wśród Chińczyków, dążył więc do 
propagowania nauki zachodniej i idei reform, szczególnie wśród ludzi wykształconych 
i klasy urzędniczej9.

Postulując modernizację, chińscy intelektualiści musieli określić swoje stanowisko 
wobec konfucjanizmu. Kang Yu-wei zinterpretował go więc tak, by służyło to westerni-

6 Tamże, s. 248.
7 Tamże, s. 265.
8 J.A.M. Craig, K. Fairbank, E.O. Reischauer, East Asia. The Modern Transformation. A History 

of East Asian Civilization, Vol. 2, George Allen & Unwin Ltd, London 1965, s. 386–388.
9 Tamże, s. 364.
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zacji, i rozwinął utopijną teorię wielkiej jedności10. Uważał, że instytucje i kultura Chin 
są najlepsze na świecie. Z tym nacjonalizmem powiązał darwinizm społeczny. W walce 
narodów o byt Chiny nie mają zatem wyboru: muszą się zmodernizować albo zginą��.

W końcu XIX wieku za największego znawcę myśli Zachodu uchodził Yen Fu (Yan 
Fu; 1853–1920). Wysłany przez rząd chiński do Anglii dla poznania nowoczesnej mary-
narki wojennej, zainteresował się także myślą społeczną. Przetłumaczył na chiński kilka 
najbardziej wówczas znanych dzieł, jak: Bogactwo narodów Adama Smitha (1901 r.), 
O wolności i część Systemu logiki Johna Stuarta Milla, a także Logikę Williama  
S. Jevonsa, Wstęp do socjologii Herberta Spencera oraz Ewolucję i etykę Thomasa Hux-
leya��.

Ważną rolę w rozpowszechnianiu zachodniej myśli ekonomicznej odgrywał Liang 
Chi-chao (1873–1929). Czerpał ją z dzieł tłumaczonych na chiński i japoński. Propago-
wał najpierw myśl liberalną, a następnie skłaniał się ku interwencjonizmowi.

Zachodnią myśl ekonomiczną Liang poznawał z podręcznika ekonomii politycznej 
Johna Hilla Burtona, wydanego po raz pierwszy w 1852 roku. Został on przetłumaczony 
na chiński po raz pierwszy w 1885 roku, a po raz drugi – w 1896 roku, do czego przy-
czynił się Liang��.

Po niepowodzeniu reform w 1898 roku reformatorzy, a wśród nich Liang, musieli 
emigrować. Pobyt w Japonii pozwolił mu zapoznać się z pracami zachodnich ekonomi-
stów. Znalazł się wtedy pod wpływem niemieckich „Kathedersozialisten”.

Liang przyczynił się w dużej mierze do upowszechnienia wiedzy o teorii Smitha, 
pisząc komentarze do jego dzieła. W roku 1902 napisał serię artykułów do gazet, zebra-
nych i wydrukowanych pod tytułem Krótka historia myśli ekonomicznej, w których 
przedstawiał ewolucję zachodniej myśli ekonomicznej14.

Ekonomia klasyczna uważana była za odpowiadającą realnym warunkom społecz-
nym i gospodarczym w Azji Wschodniej. Dlatego też nie znalazł tam uznania margina-
lizm, subiektywizujący teorię ekonomii. Potrzebom krajów zapóźnionych w stosunku 
do Zachodu bardziej miał odpowiadać utylitaryzm związany z liberalizmem i teorie 
kładące nacisk na zmiany społeczne i gospodarcze, a więc szkoła historyczna i mar-
ksizm. Zyskała znaczenie także teoria Marshalla, ponieważ odwoływała się do teorii 
klasycznej i uznano ją za pragmatyczną, w przeciwieństwie do innych teorii neoklasycz-

10 Tamże, s. 389.
�� Tamże, s. 391.
�� Feng Youlan, Krótka historia filozofii chińskiej, red. D. Bodde, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2001, s. 367.
�� P.B. Trescott, Wang Zhaoping, Liang Chi-Chao and the Introduction of Western Economic Ideas 

into China, „Journal of the History of Economic Thought” 16, Spring 1994, s. 127.
14 Tamże, s. 127–128.
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nych. Wobec niedorozwoju gospodarczego Marshallowska teoria przedsiębiorczości nie 
została jednak zaakceptowana15.

Poglądy Sun Yat-sena

François Quesnay, poszukując przykładu realizacji swojej teorii, wskazał na Chiny 
jako idealne państwo i społeczeństwo fizjokratyczne16. Przyjmując, że rolnictwo wy-
twarza nową wartość, produkt czysty, który przypada właścicielom ziemskim, uważał, 
że tylko ten produkt może być opodatkowany z korzyścią dla gospodarki. Do teorii fi-
zjokratów nawiązywał amerykański ekonomista Henry George17.

Sun Yat-sen początkowo podzielał poglądy Malthusa i uważał, że Chiny są przelud-
nione. Jednak, gdy w 1897 roku przeczytał Progress and Poverty H. Georgè a, uznał, że 
problemem Chin nie jest przeludnienie, a niedorozwój rolnictwa wynikający z zacofania 
transportu, wewnętrznych barier w handlu, konkurencji produktów zagranicznych, złe-
go rządu i imperializmu. Zwrócił też uwagę na ogromne obciążenie, jakie dla chłopów 
stanowił czynsz dzierżawny18. Sun Yat-sen zgadzał się z poglądami Georgè a w kwestii 
opodatkowania ziemi, różniło ich jednak spojrzenie na politykę protekcjonistyczną19. 
Natomiast podobnie jak George sceptycznie odnosił się do dobrodziejstw, jakie miał 
przynieść kapitalizm. Obaj wyrażali swoje wizje przyszłości społeczeństwa w katego-
riach chrześcijańskich20.

Formułując program reform, Sun wskazywał, że opodatkowanie gruntów może być 
źródłem ich finansowania. Odwoływał się do idei podatku jedynego, który propagował 
George za fizjokratami. Wzrost wartości ziemi, do czego przyczyniają się jej użytkow-
nicy, nie powinien przypadać właścicielom ziemi. Poglądy Suna były jednak bardziej 
socjalistyczne. Uważał, że państwo powinno być właścicielem urządzeń użyteczności 
publicznej i dużej części przemysłu i handlu. Opowiadał się za reformą rolną, którą 
George odrzucał��.

15 E.S. Kirby, The Reception of Western Economics on the Orient, “The Quarterly Journal of Eco-
nomics”, Vol. 66, No. 3 (Aug., 1952), s. 410–413.

16 A. Mielcarek, Chiny jako model fizjokratycznego społeczeństwa i państwa. Physiocracy Yester-
day and Today (Fizjokratyzm wczoraj i dziś), red. J. Rosicka, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 
Kraków 1996, s. 17–22.

17 O H. Georgè u zob. J.K. Galbraith, Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna, PWE, War-
szawa 1992, s. 178–180.

18 P.B. Trescott, Henry George, Sun Yat-sen and China: More Than Land Policy Was Involved, 
„American Journal of Economics and Sociology”, Vol. 53, No. 3 (July 1994), s. 366.

19 Tamże, s. 363–364.
20 Tamże, s. 369.
�� Tamże, s. 370, 372.
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Pod koniec XVIII wieku i w XIX wieku w krajach słabiej rozwiniętych (w porów-
naniu z Wielką Brytanią) powstawały teorie uzasadniające nacjonalizm gospodarczy. 
Były to przede wszystkim koncepcje Alexandra Hamiltona i Fryderyka Lista.

Alexander Hamilton był nie tylko jednym z twórców konstytucji Stanów Zjednoczo-
nych, ale i autorem Raportu o manufakturach z 1791 roku, w którym wskazywał na 
znaczenie rozwoju przemysłu dla bezpieczeństwa narodowego. Opowiadał się za protek-
cjonizmem jedynie na potrzeby industrializacji, a nie autarkii. Podczas swoich studiów 
na Hawajach Sun Yat-sen zapoznał się z pismami Hamiltona i już jako prezydent Repub-
liki Chińskiej wykorzystał te koncepcje, aby wspierać uprzemysłowienie przez ochron-
ne taryfy celne, powołanie banku narodowego, realizację programu robót publicznych, 
czyli rozwoju infrastruktury transportu��.

Wpływ amerykańskiego instytucjonalizmu

Istotną rolę w upowszechnianiu wiedzy ekonomicznej odgrywał w latach 1917–1950 
chrześcijański Yenching University założony przez Johna Bernarda Taylera, misjonarza 
finansowanego przez londyńskie Missionary Society. Tayler studiował w London School 
of Economics. Ekonomia była największym wydziałem uniwersytetu Yenching. Wykła-
dy dotyczyły problemów gospodarki chińskiej i zastosowania ekonomicznych teorii za-
chodnich do rozwiązywania jej problemów.

W czasie studiów w Stanach Zjednoczonych wielu z późniejszych wykładowców 
Yenching słuchało wykładów Johna R. Commonsa, Johna Morrisa Clarka i Wesleya 
Mitchella. (Stąd też w programie studiów w Yenching dominował kurs ekonomii insty-
tucjonalnej). Instytucjonalizm miał służyć przeprowadzaniu zmian gospodarczych 
i społecznych. Jego zwolennicy przywiązywali duże znaczenie do kulturowych uwa-
runkowań rozwoju gospodarczego��. Pracownicy wydziału angażowali się na rzecz 
wprowadzania innowacji mających zmienić gospodarkę Chin – ale tak, by nie zakłócać 
struktury instytucjonalnej społeczeństwa chińskiego. Przyczynili się do rozwoju spół-
dzielczości w latach 30. i 40. XX wieku24.

Marksizm

Na zainteresowanie marksizmem wpłynęła rewolucja rosyjska 1905 roku. W tym 
właśnie roku członek rewolucyjnej grupy Sun Yat-sena – student Chu Chih-hsin (1884–

�� A. Payne, N. Phillips, Rozwój, Warszawa 2011, Wydawnictwo Sic!, s. 50–55.
�� P.B. Trescott, Instutitional Economics in China: Yenching University, 1917–1941, „Journal of 

Economic Issues”, Vol. 26, No. 4 December 1992, s. 1221–1223.
24 Tamże, s. 1243.
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1920) napisał serię artykułów pod tytułem Krótkie biografie niemieckich rewolucjoni-
stów społecznych. Pierwszy artykuł, opublikowany w styczniu 1906 roku, zawierał bio-
grafie Marksa i Engelsa. Drugi artykuł dotyczył Ferdynanda Lasalla, rywala Marksa.

Jeszcze przed ukazaniem się artykułów Chu Chih-hsina nazwisko Marksa było zna-
ne w kręgu reformatorów antymandżurskich i rewolucjonistów. Liang Chi-chao był 
pierwszym znaczącym chińskim intelektualistą, który w eseju o filozofie społecznym 
Benjaminie Kiddzie, napisanym w 1902 roku, odniósł się do Marksa, i to bardzo kry-
tycznie. Radykalnie nastawieni studenci i emigranci w Japonii zaczęli czytać japońskie 
pisma socjalistyczne.

W roku 1908, w czasopiśmie wydawanym w Japonii przez chińskich studentów 
o poglądach anarchistycznych, ukazała się przetłumaczona na chiński pierwsza część 
Manifestu Komunistycznego i wstęp Engelsa do angielskiego wydania. W tym samym 
roku „T`ien-i-pao” – kolejne czasopismo o anarchistycznych inklinacjach, wydawane 
przez studentów chińskich w Japonii – opublikowało przekład drugiego rozdziału pracy 
Engelsa Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa. W roku 1912 tłumaczenie 
pracy Engelsa Socjalizm. Utopia i nauka zamieściło szanghajskie czasopismo „Hsin 
shih-chieh” („Nowy świat”)25.

W okresie przed rewolucją bolszewicką dla socjalistów chińskich ważniejszymi od 
Marksa byli Piotr Kropotkin (1842–1921), Michał Bakunin (1814–1876), a nawet Saint 
Simon i Henry George. Uważano, że teoria Marksa ma zastosowanie do wysoko rozwi-
niętych krajów Zachodu, a nie Chin.

Kolejnym znaczącym intelektualistą był Li Ta-chao, który poznał marksistowską 
ekonomią polityczną podczas studiów w Japonii. Czytał prace Kawakamiego Hijame, 
który był tłumaczem i interpretatorem Marksa. Jednak przed 1918 roku w jego pracach 
nie było śladów marksizmu. Rosyjscy i zachodni marksiści, zanim przystąpili do akcji 
politycznej, najpierw zajmowali się teorią Marksa, w Chinach natomiast najpierw fascy-
nowano się rewolucją bolszewicką, a potem zapoznawano się z teorią. Chińscy marksiści 
rewidowali ją i przystosowywali do potrzeb Chin26.

W roku 1918 Li został kierownikiem biblioteki uniwersyteckiej w Pekinie, równo-
cześnie profesorem ekonomii i później historii. Jego asystentem w bibliotece był Mao 
Tse-tung, który pod wpływem Li zainteresował się marksizmem.

Pierwsza wojna światowa, konferencja w Wersalu uznająca japońskie pretensje do 
północnych Chin i rewolucja bolszewicka w Rosji spowodowały, że inteligencja chińska 
przestała uważać Zachód za racjonalny, stabilny i demokratyczny27.

25 M. Meisner, Li Ta-Chao and the Origins of Chinese Marxism, Harvard University Press Cam-
bridge, Massachusetts 1968, s. 52–53.

26 Tamże, s. 54–56.
27 Tamże, s. 72.
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Specjalne wydanie czasopisma „Hsin Ch`ing-nieǹ s” („La Jeunesse”), poświęcone 
marksizmowi, przygotowane przez Li Ta-chao, ukazało się trzy dni przed „incydentem 
4 maja”. Skład autorów wskazuje, jak niewielki był wówczas wpływ marksizmu. Nie 
było wśród nich żadnego z przyszłych czołowych marksistów. Artykuły w sposób na-
ukowy prezentowały różne aspekty marksizmu i powtarzały krytyczną ocenę teorii 
Marksa dokonaną przez Edwarda Bernsteina i Piotra Kropotkina. Li napisał długi arty-
kuł: Mój pogląd marksistowski, będący streszczeniem głównych koncepcji ortodoksyj-
nego marksizmu, zaczerpniętych z japońskiego tłumaczenia dzieł Marksa: Nędzy filozo-
fii, Manifestu komunistycznego, wstępu do Krytyki ekonomii politycznej i części 
Kapitału. Przed ukazaniem się eseju o materialistycznej koncepcji historii, napisanej 
przez lidera Kuomintangu Hu Han-mina jesienią 1919 roku, artykuł Li był pierwszym 
najbardziej systematycznym wykładem marksizmu napisanym po chińsku28.

Li uważał teorię marksizmu za siłę poruszającą reformy światowe. Akceptował jed-
nak tylko te elementy, które wskazywały na znaczenie politycznej aktywności. Był na-
tomiast krytyczny wobec determinizmu teorii Marksa29.

W lutym 1919 roku Li Ta-chao został wydawcą tygodniowego dodatku do gazety 
„Ch`en – pao fu-k`an”; drukował tam Płacę roboczą i kapitał – pierwsze, od 1912 roku, 
chińskie tłumaczenie Marksa. Także w 1919 roku Yün Tai-ying tłumaczył i opublikował 
Kautskiego Walkę klas, a w kwietniu 1920 – pierwszą kompletną chińską wersję Mani-
festu komunistycznego (tłumaczoną przez Ch’en Wang-tao), opublikowanego w Szang-
haju. Pierwsze pisma Lenina ukazały się po chińsku w 1919 roku.

Od roku 1918 Li organizował towarzystwa w celu studiowania marksizmu. Należeli 
do nich także anarchiści i socjaliści różnych orientacji. W marcu 1920 powstała nowa 
organizacja: „Pekińskie towarzystwo dla studiowania teorii marksizmu”30.

Teoria walki klas w rozumieniu Li pominęła prawie całkowicie problemy społecz-
no-ekonomiczne i skupiła się na elemencie świadomości. Przybrała też wysoce nacjona-
listyczne zabarwienie. Teoria walki klasowej Li Ta-chao była określana przez jego sto-
sunek do darwinizmu społecznego i do teorii „pomocy wzajemnej” Kropotkina��. 
Optymistyczny pogląd Li co do zdolności człowieka do panowania nad swoim środowi-
skiem i rzeczywistością społeczną był tak głęboko zakorzeniony, że nie mógł on zaak-
ceptować poglądu deterministycznego i pesymistycznego. Teoria Kropotkina, głosząca, 
że postęp biologiczny tworzy nie walka, ale pomoc wzajemna była skierowana przeciw 
wpływom darwinizmu społecznego. W artykule Walka klas i pomoc wzajemna, napisa-
nym latem 1919 roku, Li próbował pogodzić Marksa i Kropotkina. Pisał: Korzenie 

28 Tamże, s. 90.
29 Tamże, s. 91.
30 Tamże, s. 115–116.
�� Tamże, s. 141.
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wszystkich form socjalizmu są czysto etyczne. Współpraca i przyjaźń są ogólnymi zasa-
dami życia społecznego ludzi. Nie tylko utopiści, ale także naukowy socjalizm opiera 
swoje koncepcje na tym założeniu. Chociaż zauważył, że walka klas może sprzeciwiać 
się pomocy wzajemnej, to przecież według marksizmu w życiu ludzkości były okresy, 
kiedy walki klas nie było i przyjdzie czas, kiedy jej nie będzie (wspólnota pierwotna, 
socjalizm)��.

Li uznał, że Chiny są narodem proletariackim. Teorię tę przedstawił w eseju, który 
ukazał się w styczniu 1920 pod tytułem Ekonomiczne wyjaśnienie przyczyn zmian no-
woczesnej myśli chińskiej. Zmiany w Chinach następowały pod wpływem nacisku ze-
wnętrznego, tak że cały kraj został zmieniony w część światowego proletariatu. Li prze-
niósł walkę klas z bazy klasowej na narodową. Z narodu wykluczył biurokratów 
i burżuazję kompradorską. W późniejszej maoistowskiej ideologii odzwierciedlało się 
podejście Li do walki klasowej – tak narodowy, jak i tzw. rewolucyjny woluntaryzm��.

W roku 1919 Li Ta-chao opowiedział się bezwarunkowo za materialistyczną kon-
cepcją historii i marksistowskim poglądem na świat. Starał się podtrzymać determini-
styczną formułę Marksa i jednocześnie wiarę w twórczą rolę świadomej ludzkiej dzia-
łalności34.

W grudniu 1920 roku dziennikarz i filozof Chang Tung-sun rozpoczął dyskusję 
o konieczności przejścia Chin przez kapitalistyczną fazę rozwoju, to znaczy uznał, że 
rozwój rodzimego chińskiego kapitalizmu jest najlepszą drogą do industrializacji. Po-
gląd ten był zasadniczo inspirowany poglądami Johna Deweya i Bertranda Russella. 
Dewey uważał, że marksizm i socjalizm nie mają korzeni w Chinach z powodu niskiego 
poziomu rozwoju przemysłowego. Russell przebywał w Chinach prawie rok od paź-
dziernika 1920 roku. Krytycznie odnosił się do sowieckiego systemu ekonomicznego35.

Początków „prawdziwej interpretacji historii” szukał Li w europejskiej rewolucji 
naukowej. Idee Keplera i Newtona dały początek nowej historiografii, która została roz-
winięta przez Condorceta, Saint-Simona i Comte’a i znalazła ostatecznie kulminację 
w materialistycznej koncepcji Marksa. Celem nowej historiografii było usunięcie teolo-
gicznej interpretacji, niedającej pola ludzkiej aktywności. Konfucjańska historiografia 
utrwaliła w głowach Chińczyków retrogresywny pogląd na historię. Znajdował ten po-
gląd u współczesnych mu intelektualistów – Liang Chi-chao i Chang Shih-chao36.

Pod wpływem marksizmu Li uznał, że istnieją określone naukowo prawa historii. 
Przekonanie to wyniósł nie tylko ze studiowania Marksa, ale także myślicieli tworzą-

�� Tamże, s. 142–143.
�� Tamże, s. 144–145.
34 Tamże, s. 146–47.
35 Tamże, s. 150. 
36 Tamże, s. 159.
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cych teorię historii – A.R.J. Turgota, J.A.N. Condorceta, a także C.H. Saint Simona 
i A. Comte’a. Li czytał Saint Simona i przypuszczalnie Condorceta oraz Comtè a w cza-
sie studiów w Japonii. Kiedy zainteresował się teorią marksistowską, powrócił do ich 
prac i innych europejskich teoretyków historii. W 1923 r. opublikował dwa eseje o Con-
dorcecie i Saint Simonie. Obu uważał za ważnych prekursorów marksistowskiej koncep-
cji historii37. Condorceta cenił za naturalny optymizm i wiarę, że proces oświecenia 
i postęp społeczny są nieograniczone, a kierunek zmian może być przewidziany dzięki 
znajomości praw historii. Marksistowskie pojęcie mas jako prawdziwego podmiotu hi-
storii Li znalazł w stanie zalążkowym u Saint Simona, który uznał klasy produkujące za 
istotny czynnik powodujący zmiany w historii. Saint Simon wiarę Condorceta o pra-
wach historii i nieuchronności postępu społecznego poniósł na poziom nauki. Wskazał 
na zmiany związane z własnością, na czym następnie Marks zbudował materialistyczną 
koncepcję historii. Comte’a cenił za poszukiwanie ostatecznych praw historii38. Studia 
Li nad Marksem nie objęły jednak problemu azjatyckiego sposobu produkcji39.

Karierę marksizmu w okresie po II wojnie w Azji tłumaczył Kirby próbą uniknięcia 
plag niesionych przez współczesny kapitalizm. Marksizm oferował uniwersalny wzo-
rzec postępu. Zachodnie teorie ekonomiczne (najwyraźniej Kirby nie uważał za takową 
marksizmu) zdawały się tracić zdolność do oferowania powszechnego wzorca postępu 
gospodarczego i społecznego. Utraciły swój uniwersalizm i nie miały dynamiki obecnej 
w marksizmie40.

Keynesizm

Chińscy ekonomiści poznawali teorię Johna Maynarda Keynesa w czasie studiów 
w Stanach Zjednoczonych w końcu lat 30. i w latach 40. XX wieku. Jednym z nich był 
H.D. Fong (Fang Hsien-ding, Fan Xianting; 1902–1985). Po siedmiu latach studiów 
w Yale powrócił do Chin w 1928 roku. Przedmiotem jego zainteresowania były proble-
my rozwoju. Zgadzał się z Tylerem co do znaczenia przemysłu wiejskiego i spółdziel-
czości dla rozwoju Chin. Otrzymał grant fundacji Rockefellera na badanie tych proble-
mów41. Fong wykładał na prywatnym uniwersytecie Nankai w mieście Tientsin. Łączył 
nauczanie, badania i tworzenie ekspertyz. Wykształcił wielu wybitnych ekonomistów, 
którzy byli czynni w życiu naukowym Chin w okresie reform po śmieci Mao. Kilku 

37 Tamże, s. 162.
38 Tamże, s. 161–163.
39 Tamże, s. 173.
40 E.S. Kirby, The Reception of Western…, s. 416–417.
41 P.B. Trescott, H.D. Fong and the Study of Chinese Economic Development, „History of Political 

Economy” 34; 4 2002, s. 790–791, 796.
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z nich odbudowało po roku 1976 znaczenie Nankai jako uczeni przodującej w dziedzinie 
nauk ekonomicznych42.

W roku 1941 Fong studiował na Harvardzie, gdzie na wykładach Alvina Hansena 
poznawał teorię Keynesa. Pod jej wpływem proponował Chinom taką politykę banku 
centralnego, która poprzez kredyt, obniżanie stopy procentowej pobudzi inwestycje. Do-
chód z tych inwestycji i kapitały zagraniczne posłużyć miały do powojennej odbudowy. 
W rozważaniu tych zagadnień odwoływał się do Ogólnej teorii Keynesa i pracy Hanse-
na o polityce podatkowej i cyklach koniunkturalnych. Fong formułował plany gospodar-
cze Kuomintangu. Emigrował z Chin w 1948 roku i pracował na uniwersytecie w Singa-
purze43.

Na Wschodzie, twierdził Kirby, teoria Keynesa nie znalazła uznania, ponieważ ne-
gowała realistyczne założenia ortodoksyjnej teorii klasycznej. Za realistyczne uważano 
następujące założenia: zasoby są w pełni wykorzystane, produkcja jednej rzeczy jest 
kosztem innej, niedobór jest decydującym czynnikiem. Ponadto bezrobocie w krajach 
nierozwiniętych nie przybierało tak jawnych form, jak w teorii Keynesa44.

Ekonomiczna myśl zachodnia a gospodarczy program Kuomintangu

Programowy tekst Kuomintangu (1943 r.), dotyczący spraw gospodarczych, i teoria 
ekonomiczna stanowiąca podstawę tego programu były firmowane przez Chiang Kai-
sheka, a napisane przy współudziale Tao Hsi-shenga, uprzednio profesora Uniwersytetu 
Pekińskiego. Tao, wykształcony w Japonii, był powszechnie uważany za wroga zachod-
nich koncepcji politycznych i ekonomicznych. W tym czasie nauczanie zachodnich dok-
tryn liberalnych i zasad demokratycznych zostało faktycznie usunięte z chińskich szkół 
i uniwersytetów, ponieważ władze Kuomintangu uznały, że do wykorzystania w Chi-
nach nadaje się jedynie zachodnia technika45. W tekście tym znajdujemy ocenę zachod-
niej myśli ekonomicznej z punktu widzenia ekonomicznego i politycznego programu 
Kuomintangu. Merkantylistom przeciwstawiono leseferyzm Adama Smitha. Lesefe-
ryzm znalazł jednak oponenta w niemieckiej myśli ekonomicznej z poglądami Frydery-
ka Lista na czele. Przeciwstawiała się ona indywidualizmowi Smitha, podnosiła znacze-
nie interesu narodu i wobec tego List opowiedział się za polityką protekcjonistyczną. 
Tradycję tą kontynuował niemiecki ekonomista Othmar Spann46, którego teoria koncen-

42 Tamże, s. 789, 806.
43 Tamże, s. 801–802, 804.
44 E.S. Kirby, The Reception of Western…, s. 414–415.
45 Chiang Kai-shek, Chinas Destiny. Chinese Economic Theory. With Notes and Commentary by 

Philip Jaffe, Roy Publishers, New York 1947, Commentary, s. 311.
46 Tamże, s. 259.
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trowała się na narodowej samowystarczalności47, Następnie zwrócono uwagę na to, że 
amerykańska myśl ekonomiczna propagowała protekcjonizm w handlu zagranicznym 
i zmierzała w kierunku planowania w gospodarce krajowej. Miało to być szczególnie 
widoczne po I wojnie światowej. W XIX wieku znacznie zyskała najpierw teoria Ricar-
da, a pod koniec XIX wieku – matematycy, tacy jak Alfred Marshall48. Popularność 
zyskała również ekonomia dobrobytu J.A. Hobsona49. Ekonomię Marksa przedstawiono 
jako gałąź ekonomii ortodoksyjnej i produktu niemieckiego idealizmu. Lenin opierał się 
na Marksie, ale różnił się radykalnie od Kautskiego. Tym, co łączyło ekonomistów za-
chodnich, było wyjaśnianie zjawisk ekonomicznych w kategoriach potrzeb człowieka 
i „wartości”. W związku z tym pojawia się „użyteczność krańcowa” Za pomocą tego 
pojęcia amerykański ekonomista J.B. Clark wyjaśniał zjawiska ekonomiczne – procent, 
płace i rentę. Marks, choć stał w opozycji do tych poglądów, także obrał za punkt wyj-
ścia potrzeby jednostek50. Jednakże według autorów programu ważniejsze od potrzeb 
jednostek są potrzeby narodu.

W XIX wieku kraje, które musiały konkurować z krajami wcześniej uprzemysło-
wionymi, przyjęły politykę protekcjonistyczną. Tu znów pojawiła się nazwisko Lista, 
który pisząc swoje dzieło System narodowej ekonomii, czerpał z doświadczeń amery-
kańskich.

Autorzy Destiny docenili instytucjonalizm Thorstena Veblena, krytykującego za-
równo indywidualizm, jak i marksizm, wskazującego za to na bezinteresowną stronę 
natury ludzkiej. Inny amerykański ekonomista, Lester Ward, podobnie jak Spann kryty-
kował teorie ekonomiczne za materializm i stawianie zysku jako jedynego celu. Wspo-
minany już angielski ekonomista dobrobytu Hobson twierdził, że ekonomia nie powinna 
ograniczać się do problemów wzrostu bogactwa społeczeństwa, ale powinna zajmować 
się racjonalną kontrolą pracy i sprawiedliwym podziałem produktu i konsumpcji, tak by 
społeczeństwo stopniowo osiągało optymalny dobrobyt. Podsumowując, stwierdzono, 
że w myśli zachodniej pojawiły się pozytywne tendencje, zbieżne z tymi celami, jakie 
były określone w ekonomicznych teoriach starożytnych Chin51. Dla osiągnięcia dobro-
bytu wystarczy więc, wskazują autorzy, sięgnąć do starożytnej myśli chińskiej.

47 O Spannie zob. E. James, Historia myśli ekonomicznej XX wieku, PWN, Warszawa 1958, s. 99–
101.

48 Jaffe sprostował w przypisie, że Marshall nie był ekonomistą matematycznym, ale jednym z naj-
większych klasycznych ekonomistów utylitarystów. Chiang Kai-shek, Chinas Destiny…, s. 260.

49 O Hobsonie (1858–1940) zob. E. James, Historia myśli…, s. 147–150.
50 Chiang Kai-shek, Chinas Destiny…, s. 260–261.
51 Tamże, s. 262–263.
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Podsumowanie

Po prawie trzydziestu latach znów zwrócono się ku wiedzy Zachodu. Zadanie wyj-
ścia ze ślepej uliczki gospodarki maoistowskiej podjął Deng Xiaoping. W końcu lat 70. 
Deng poparł projekt wysłania za granice młodzieży na studia – przede wszystkim z nauk 
ścisłych52.

Opinie ekonomistów, że oprócz tradycyjnych należy używać naukowych metod sto-
sowanych w zachodnich naukach ekonomicznych i nasilić kontakty naukowe z Zacho-
dem, doprowadziły do konferencji w październiku 1984 roku w Pekinie, na której dys-
kutowano o teorii ekonomii i praktykach zarządzania na kapitalistycznym Zachodzie53. 
Postulat wykorzystania wiedzy Zachodu dla chińskich reform realizował czołowy eko-
nomista chińskich reform Justin Yifu Lin, ekonomista z tajwańskim MBA, doktoratem 
z ekonomii marksistowskiej uzyskanym na Uniwersytecie Pekińskim i studiami w Sta-
nach Zjednoczonych pod kierunkiem Josepha E. Stiglitza54. W jego drodze życiowej 
odzwierciedlają się zmiany zachodzące w Chinach, także w dziedzinie recepcji zachod-
niej myśli ekonomicznej.
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Streszczenie

Zainteresowanie zachodnią myślą ekonomiczną rozwinęło się pod koniec XIX wieku w okresie kiedy zaczęto 
modernizację Chin. Tłumaczono wówczas najbardziej znane dzieła myśli społecznej. Chińczycy zapoznawali się z nią 
studiując w Japonii, w Stanach Zjednoczonych i uczelniach w Chinach. Wśród teorii, które budziły szczególne zainte-
resowanie, ze względu na możliwość wykorzystania w przekształceniu gospodarki, znajdowały się: nacjonalizm go-
spodarczy, teoria H. George’a, instytucjonalizm amerykański, marksizm i jeszcze w latach czterdziestych teoria Key-
nesa.

The reception of western economic and social thought in China  
from the end of the 19th century till the mid-20th century

The interest in the western economic thought developed at the end of the 19th century when the modernization of 
China began. At that time the most well-known works of social thought began to be translated. The Chinese learned 
about them while studying in Japan, the USA and Chinese universities. Among the economic theories which aroused 
particular interest, because of their potential usefulness in transforming the economy, were: economic nationalism, 
Henry George’s theory, American institutionalism, Marxism and, till the thirties, the Keynes’s theory.
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Wprowadzenie

Konkurencyjność jest pojęciem, które może być rozpatrywane w różnym zakresie 
podmiotowym i odnoszone do produktów, zasobów, jednostek gospodarczych, sekto-
rów, regionów, gospodarek oraz organizacji ponadnarodowych. Do określania istoty 
konkurencyjności gospodarek, tzw. konkurencyjności międzynarodowej, stosowane są 
z reguły definicje wynikowe (podkreślające pozycję konkurencyjną gospodarki) lub 
czynnikowe (podkreślające zdolność gospodarki do konkurowania), w zależności od 
opisywanego aspektu konkurencyjności�. Pierwsze odnoszą się do rezultatów osiąga-
nych przez poszczególne gospodarki i w przeciwieństwie do definicji czynnikowych nie 
wskazują czynników, od których te rezultaty zależą. Koncepcje konkurencyjności wy-
nikowej i czynnikowej uzupełniają się nawzajem, dlatego definicje łączące oba aspekty 
najpełniej oddają istotę międzynarodowej konkurencyjności.

Definicję międzynarodowej konkurencyjności uwzględniającą oba jej aspekty pro-
ponuje w swoich opracowaniach organizacja World Economic Forum (WFE), według 
której konkurencyjność rozumiana jest jako zbiór instytucji, instrumentów polityki 

* Doktor habilitowana Danuta Miłaszewicz jest kierownikiem Katedry Makroekonomii Wydziału 
Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na Uniwersytecie Szczecińskim. E-mail: dmilasz@wneiz.pl.

� M. Rodło, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników 
i miar, w: Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji 
– wstępne wyniki badań, Prace i Materiały nr 264, Instytut Gospodarki Światowej, Warszawa 2008, 
s. 4–5.
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i czynników decydujących o poziomie produktywności gospodarki mającej wpływ na 
poziom dobrobytu społecznego�. Konkurencyjność nie stanowi zatem samoistnego celu 
działania gospodarki i powinna być uważana za sposób podnoszenia poziomu życia spo-
łeczeństwa.

Konkurencyjność jest właściwością relatywną, co oznacza, że stanowi konkretną 
cechę systemu gospodarczego, która najpełniej ujawnia się w porównaniu z innymi gos-
podarkami�. Takie porównanie możliwe jest dzięki rankingom gospodarek oceniającym 
je pod względem konkurencyjności, do czego powszechnie wykorzystywane są metody 
oparte o syntetyczne indeksy uwzględniające mniejszy lub większy zakres czynników 
konkurencyjności4.

Jednym z podstawowych czynników konkurencyjności gospodarek jest ich infra-
struktura, której odpowiednia ilość, różnorodność i jakość uważana jest nie tylko za 
podstawowy element poziomu życia społeczeństwa, ale także za fundament tworzenia 
oraz wykorzystania innych czynników rozwoju w gospodarce i poprawy jej konkuren-
cyjności. Celem artykułu jest ocena stanu infrastruktury w polskiej gospodarce oraz 
przekrojowa analiza porównawcza dokonana w oparciu o wyniki najnowszych badań 
przeprowadzonych przez WEF, wykorzystywanych do tworzenia corocznych rankin-
gów konkurencyjności międzynarodowej licznej grupy krajów.

Istota i znaczenie infrastruktury w gospodarce

W powszechnym rozumieniu i zgodnie z etymologią słowo „infrastruktura” ozna-
cza podbudowę, podstawę gospodarki. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że infra-
strukturę stanowią urządzenia i instytucje niezbędne do zapewnienia należytego funk-
cjonowania gospodarki narodowej i życia społeczeństwa5. Tworzy ją zespół 
podstawowych obiektów, urządzeń i instytucji o charakterze usługowym niezbędnym do 
właściwego funkcjonowania społeczeństwa i produkcyjnych działów gospodarki6. Infra-
struktura stanowi fundament, bez którego istnienia nie jest możliwe tworzenie, rozwój 
czy prawidłowe funkcjonowanie jakiegoś fragmentu systemu społecznego lub też tego 

� Zob. The Global Competitiveness Report 2007–2008, World Economic Forum, Genewa 2008, 
s. 3.

� W. Świtalski, Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, War-
szawa 2005, s. 165.

4 Szeroki opis wachlarza wskaźników wykorzystywanych do oceny konkurencyjności gospodarki 
znajduje się w: E.M. Jagiełło, Wskaźniki międzynarodowej konkurencyjności gospodarki, Studia 
i Materiały nr 80, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktury, Warszawa 2003.

5 Z. Borcz, Infrastruktura terenów wiejskich, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 
Wrocław 2000, s. 6–7.

6 W. Mirowski, Studia nad infrastrukturą wsi polskiej. Wyposażenie obszarów w infrastrukturę 
społeczną, t. III. PAN Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa 1996, s. 8.
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systemu jako całości7. W podobnym, ale nieco szerszym ujęciu, infrastruktura rozumia-
na jest jako kompleks urządzeń użyteczności publicznej, niezbędny do zapewnienia na-
leżytego funkcjonowania gospodarki narodowej i życia ludności, odpowiednio rozmiesz-
czony w przestrzeni, wraz z historycznie ukształtowanymi i zarazem charakterystycznymi 
relacjami, zachodzącymi pomiędzy poszczególnymi jego elementami8. Dobra publiczne 
tworzące infrastrukturę mają charakter dóbr podstawowych o strategicznym znaczeniu 
dla całej gospodarki i społeczeństwa, umożliwiając przemieszczanie mediów, osób i ła-
dunków, udostępniane są bezpłatnie lub za odpłatnością częściową, pozostając w gestii 
władz publicznych, na których spoczywa obowiązek tworzenia infrastruktury i utrzy-
mywania jej w odpowiednim stanie9. Infrastruktura stanowi podbudowę życia społecz-
no-gospodarczego z uwagi na funkcje stwarzanych przez człowieka obiektów użytku 
publicznego, w zakresie przemieszczania osób i ładunków, wiadomości, energii elek-
trycznej i wody10. W szerokim ujęciu na infrastrukturę danego kraju składa się każdy 
obiekt gospodarczy tym się charakteryzujący, iż wytwarzany z jego pomocą PKB jest 
niższy od hipotetycznego spadku PKB spowodowanego ewentualnym wyłączeniem tego 
obiekty z użytkowania��.

Brak jednej, powszechnie obowiązującej definicji infrastruktury, nie ułatwia okre-
ślenia jej istoty, jednak może być ona (…) dość precyzyjnie identyfikowana dzięki zgod-
ności poglądów dotyczących jej cech specyficznych, takich jak niepodzielność technicz-
na i ekonomiczna, długi okres powstawania i długa żywotność, immobilność, wysoka 
kapitałochłonność��.

W literaturze przedmiotu całość infrastruktury danej gospodarki z reguły dzielona 
jest na infrastrukturę gospodarczą (nazywaną także ekonomiczną lub techniczną) i in-
frastrukturę społeczną��. Do infrastruktury społecznej zalicza się obiekty i urządzenia 

7 M. Ratajczak, Infrastruktura w gospodarce rynkowej, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Pozna-
niu, Poznań 1999, s. 11.

8 L. Kupiec, A. Gołębiowska, D. Wyszkowska, Gospodarka przestrzenna. Infrastruktura tech-
niczna, t. VII, Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok 2005, s. 20.

9 Por. K. Brzozowska, Infrastruktura publiczna jako kategoria ekonomiczna, „Ekonomista” 
1/2002, s. 139 oraz tejże, Kapitał prywatny w finansowaniu projektów infrastruktury gospodarczej 
na zasadach project finance, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin 2003, s. 4.

10 A. Piskozub, Funkcja przemieszczania jako cecha wspólna infrastruktury, „Problemy Ekonomi-
ki Transportu” 2/1997, s. 25.

�� W. Balicki, B. Ptaszyńska, Znaczenie infrastruktury dla procesu wzrostu gospodarczego w Pol-
sce, s. 46-47, http://www.e-wydawnictwo.eu/Document/DocumentPreview/944, 12.11.2011.

�� K. Wojewódzka-Król, Problemy rozwoju infrastruktury transportu w Polsce w świetle tendencji 
unijnych, „Logistyka” 3/2010, s. 4.

�� Por. K. Brzozowska, Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na 
zasadach project finance, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 5 oraz M. Hyski, Ryzyko w zakresie inwesty-
cji infrastruktury technicznej, w: Inwestycje i nieruchomości – teoria i praktyka, red. K. Dziworska, 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 1, Fundacja Rozwoju Uniwer-
sytetu Gdańskiego, Sopot 2004, s. 71. 
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zaspokajające potrzeby ludzkie w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego, oświaty, kul-
tury (także fizycznej) i wypoczynku, ochrony zdrowia i opieki społecznej oraz urządze-
nia i instytucje szeroko pojętego porządku, administracji i bezpieczeństwa publiczne-
go14. Natomiast wśród elementów infrastruktury technicznej dominują liniowe 
i punktowe urządzenia infrastruktury transportu15, ale tworzą ją także podstawowe 
urządzenia gospodarki wodno-sanitarnej, energetyki, łączności oraz ochrony i kształto-
wania środowiska16. Na infrastrukturę techniczną składają się zatem systemy: transpor-
tu (urządzenia przemieszczania osób i ładunków), łączności (urządzenia łączności prze-
wodowej i bezprzewodowej), energetyczny (urządzenia do wytwarzania, przesyłu 
i odbioru energii), gospodarki wodnej (urządzenia do ujęcia, uzdatniania, przesyłu i ma-
gazynowania wody) oraz ochrony i kształtowania środowiska (urządzenia punktowe 
i sieciowe służące ochronie powietrza, gleby i wody)17.

Większość sieciowych urządzeń infrastruktury technicznej, łącząc określone punk-
ty w przestrzeni, umożliwia pomiędzy nimi przewóz ludzi i towarów, przesyłanie ener-
gii lub informacji, a spełniając funkcję transportową w gospodarce, służy do przemiesz-
czania tego, co we współczesnych gospodarkach może być przemieszczane18. 
Zasadniczym zadaniem infrastruktury technicznej jest zatem umożliwienie pokonywa-
nia przestrzeni. Jednak do infrastruktury technicznej zaliczane są także urządzenia 
punktowe, należące szczególnie do systemu ochrony i kształtowania środowiska (np. 
instalacje oczyszczania powietrza), które współcześnie, zgodnie z koncepcją zrównowa-
żonego rozwoju, spełniają coraz bardziej znaczącą funkcję zachowania lub kształtowa-
nia warunków naturalnych.

W gospodarce infrastruktura spełnia rolę wynikającą z nadrzędnego celu wskazy-
wanego w jej definicjach, którym jest zapewnienie podstaw do funkcjonowania i rozwo-
ju gospodarki narodowej oraz warunków życia ludności. Ten nadrzędny cel wyrażany 
jest w literaturze przedmiotu w różny sposób, podkreślający funkcje, zadania i znacze-
nie infrastruktury w gospodarce, która na przykład:

14 W literaturze przedmiotu jako osobne ogniwo infrastruktury wymienia się układ instytucjonal-
ny gospodarki. Wskazuje się także na istotność infrastruktury informacyjnej, definiując ją jako od-
rębną część całości lub umieszczą się ją w zakresie objętym infrastrukturą zarówno gospodarczą, jak 
i społeczną. Por. M. Lisowska, Dynamika instytucji w okresie transformacji, „Gospodarka Narodo-
wa” 10/1999, K. Brzozowska, M. Łatuszyńska, Infrastruktura informacyjna jako element infrastruk-
tury publicznej (próba systematyzacji), w: Wybrane problemy gospodarki opartej na wiedzy, red. 
K. Włodarczyk-Śpiewak, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.

15 K. Wojewódzka-Król, Problemy rozwoju…, s. 4.
16 W. Balicki, B. Ptaszyńska, Znaczenie infrastruktury…, s. 45.
17 M. Hyski, Ryzyko w zakresie…, s. 71–72.
18 W. Balicki, B. Ptaszyńska, Znaczenie…, s. 45.
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− stwarza warunki właściwego rozwoju całej gospodarki oraz stymuluje jej rozwój, 
zapewnia podstawowe warunki rozwoju pozostałych podsystemów i systemu 
społecznego jako całości19;

− warunkuje rozwój i funkcjonowanie przestrzennego systemu społeczno-ekono-
micznego i jej rola wzrasta wraz ze wzrostem poziomu rozwoju gospodarczego20;

− służy przede wszystkim mobilności ludzi, przepływowi materii i energii oraz 
dyfuzji informacji��;

− zapewnia utrzymanie więzi w ujęciu terytorialnym, przyciąga ludzi i działalność 
gospodarczą��;

− znacząco wpływa na wzrost gospodarczy oraz zmniejszenia nierówności docho-
dów i ubóstwa w różny sposób i różnymi drogami��.

Infrastruktura stanowi niezbędny, chociaż niewystarczający, warunek do sprawne-
go funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz społeczeństwa24. Jednak nieodpowiednie 
wyposażenie infrastrukturalne danej gospodarki wpływa hamująco na jej rozwój i może 
stanowić poważną barierę wzrostu.

Stan infrastruktury a konkurencyjność polskiej gospodarki

Zdaniem ekspertów z WEF stopień wyposażenia w infrastrukturę oraz jej stan mają 
zasadnicze znaczenie dla zapewnienia efektywnego funkcjonowania gospodarki i po-
prawy jej konkurencyjności. Dobrze rozwinięta infrastruktura determinuje umiejsco-
wienie działalności gospodarczej, ponieważ jest istotnym czynnikiem lokalizacji rodza-
jów działalności lub sektorów, które mogą rozwijać się w poszczególnych gospodarkach. 
Wysoki poziom rozwoju infrastruktury, szczególnie transportowej, zmniejsza niejako 
odległości między regionami i pozytywnie oddziałuje na integrację rynku krajowego 
oraz (pod warunkiem niskich kosztów) włącza go w system gospodarki światowej25.

19 M. Ratajczak, Infrastruktura a wzrost i rozwój gospodarczy, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny 
i Socjologiczny” 4/2000, s. 84.

20 K. Dziworska, L. Czechowski, A. Górczyńska, Infrastruktura drogowa, w: Inwestycje i nieru-
chomości – teoria i praktyka…, s. 42.

�� M. Ciesielski, A. Szudrowicz, Ekonomika transportu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 
w Poznaniu, Poznań 2000, s. 7.

�� Rozwój infrastruktury transportu, red. K. Wojewódzka-Król, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdańsk 1999, s. 14–15.

�� X. Sala-i-Martin i in., The Global Competitiveness Index 2010–2011: Looking Beyond the Glob-
al Economic Crisis, w: The Global Competitiveness Report 2010–2011, World Economic Forum, 
Genewa 2010, s. 10.

24 A. Domańska, Wpływ infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionalny, Wydawni-
ctwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 40–44.

25 X. Sala-i-Martin I in., The Global Competitiveness Index 2011–2012: Setting the Foundations for 
Strong Productivity, w: The Global…, s. 5.
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Do oceny poziomu międzynarodowej konkurencyjności gospodarek organizacja ta 
wykorzystuje Global Competitiveness Index (GCI) obliczany od 2005 roku, a pozwala-
jący na wszechstronne ocenianie poziomu międzynarodowej konkurencyjności krajów 
na podstawie mikro- i makroekonomicznych fundamentów konkurencyjności. Dla po-
szczególnych gospodarek wskaźnik GCI może przyjmować wielkość z przedziału od 0 
do 7, a jego większa wartość oznacza wyższy poziom konkurencyjności26. Każda z go-
spodarek oceniana jest według tych samych zasad i identycznych elementów oceny, a na 
podstawie uzyskanych wyników WFE tworzy ranking konkurencyjności gospodarek.

Wskaźnik GCI skonstruowany został z ponad 100 elementów odzwierciedlających 
różne aspekty międzynarodowej konkurencyjności gospodarek, pogrupowanych w 12 fi-
larach podzielonych na trzy części: warunki podstawowe, czynniki zwiększające efek-
tywność oraz czynniki innowacyjności, jak ukazano na rysunku 1.

Rys. 1. Filary konkurencyjności gospodarki według WEF

Źródło:  X. Sala-i-Martin i in., The Global Competitiveness Index 2010–2011: Looking Beyond the Global Economic Crisis, w: The 
Global…, s. 9.

Filary te są ze sobą powiązane, uzupełniając się wzajemnie, a nawet wzmacniając. 
Każdy z nich w różnym stopniu może wpływać na konkurencyjność, a wpływ ten jest 
uzależniony od etapu rozwoju, na którym znajduje się gospodarka. WEF wyróżnia trzy 
główne stadia rozwoju gospodarek oraz dwa etapy przejściowe pomiędzy nimi. Konku-
rencyjność krajów znajdujących się w pierwszym stadium rozwoju bazuje jedynie na 
wykorzystaniu ich podstawowych zasobów – w pierwszym rzędzie niewykwalifikowa-

26 Zob. szerzej na temat metodologii GCI w: The Global Competitiveness Report 2007–2008, World 
Economic Forum, Genewa 2008, s. 45–47.
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nej siły roboczej i surowców naturalnych. Przedsiębiorstwa prowadzą rywalizację kosz-
towo-cenową i sprzedają nisko przetworzone, surowcochłonne produkty. Charaktery-
styczną cechą tego etapu jest mała produktywność, mająca odzwierciedlenie w niskich 
płacach i dochodach ludności. Utrzymanie konkurencyjności w tym stadium zależy 
przede wszystkim od dobrze funkcjonujących publicznych i prywatnych instytucji (fi-
lar 1), rozwiniętej infrastruktury (filar 2), stabilności makroekonomicznej (filar 3), zdro-
wotności społeczeństwa (zapewnionej przez odpowiedni poziom opieki zdrowotnej) 
i podstawowej edukacji siły roboczej (filar 4). Gdy wraz z rozwojem wzrastają dochody, 
gospodarka przechodzi do stadium rozwoju indukowanego efektywnością i zmuszona 
jest konkurować poprzez rozwijanie produkcji i podwyższanie jakości produktów, a jej 
możliwości rozwoju ściśle uzależnione są od poziomu kapitału ludzkiego będącego wy-
nikiem wyższego wykształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników (filar 5), 
efektywności funkcjonowania rynków produktów (filar 6), dobrze działającego rynku 
pracy (filar 7), rozwoju rynków finansowych (filar 8), umiejętności wykorzystania ist-
niejących technologii (filar 9) oraz rozmiaru rynku krajowego i/albo zagranicznego, na 
które skierowane są wytwarzane produkty (filar 10). Przejście gospodarki do ostatniego 
z głównych etapów rozwoju – wymagającego innowacyjności techniczno-organizacyj-
nej – oznacza zapewnienie wyższego poziomu dochodu i standardu życia dzięki zdolno-
ści oferowania nowych i unikatowych produktów przez funkcjonujące w niej przedsię-
biorstwa. Filarami konkurencyjności i rozwoju stają się wówczas: możliwość 
wykorzystania najbardziej zaawansowanych technologicznie i organizacyjnie procesów 
(dojrzałość biznesowa) (filar 11) oraz zdolność innowacyjna podmiotów (filar 12).

Tabela 1.  Wagi przypisane poszczególnym grupom czynników konkurencyjności (subindeksom)  
dla każdego etapu rozwoju gospodarek

Wyszczególnienie Etap I Etap I/II Etap II Etap II/III Etap III

PKB per capita (w tys. USD) < 2,0 2,0–2,99 3,0–8,99 9,0–17,0 > 17,0
Warunki podstawowe 0,60 0,40–060 0,40 0,20–0,40 0,20
Czynniki poprawy efektywności 0,35 0,35–0,50 0,50 0,50 0,50
Czynniki innowacyjności 0,05 0,05–0,10 0,10 0,10–0,30 0,30

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: X. Sala-i-Martin i in., The Global Competitiveness Index 2011–2012:  
Setting the Foundations for Strong Productivity, w: The Global…, s. 10.

Koncepcja wyróżnionych stadiów rozwoju została włączona do metodologii ustala-
nia wartości wskaźnika GCI poprzez przypisywanie względnie większej wagi tym fila-
rom, które są stosunkowo bardziej istotne dla kraju znajdującego się na danym etapie 
rozwoju. Oznacza to, że chociaż wszystkie filary mają znaczenie dla każdego kraju, 
względne znaczenie poszczególnego filaru zależy przede wszystkim od stadium rozwo-



Współczesne Problemy Ekonomiczne 
nr 4 (2012)

88

L
ib

e
r

a
li

z
a

c
ja

ju, w jakim znajduje się gospodarka. Pogrupowanie 12 filarów konkurencyjności gospo-
darek w trzech zestawach pozwoliło na ustalenie trzech subindeksów będących częścia-
mi składowymi GCI (również ocenianych w przedziale 0–7) odpowiadających trzem 
wyróżnionym na rys. 1 grupom czynników konkurencyjności. Grupom tym przypisano 
względne wagi odpowiednie dla poszczególnych etapów rozwoju gospodarek (tabela 1). 
Podzielenie wszystkich filarów konkurencyjności na trzy grupy zapewnia ich hierarchi-
zację przeprowadzoną według stopnia ważności warunków, które powinny być w go-
spodarce spełnione, aby mogła ona zapewnić wyższy poziom życia ludności. Zapewnie-
nie warunków z pierwszej grupy (czynników podstawowych) stwarza możliwość 
przejścia gospodarki na wyższy poziom konkurencyjności. Podobnie w przypadku wa-
runków z grupy drugiej – ich spełnienie przesuwa gospodarkę do trzeciego stadium 
rozwoju.

Określenie przez WEF stadiów rozwoju, w których znajdują się poszczególne gos-
podarki, dokonywane jest na podstawie dwóch kryteriów: poziomu dochodu PKB per ca-
pita i udziału eksportu surowców w całkowitym eksporcie danego kraju. Wykorzystując 
te dwa kryteria, WEF dzieli badane gospodarki na pięć grup – trzy zgodne z wyróżnio-
nymi etapami rozwoju oraz dwie dodatkowe dla krajów przechodzących do wyższych 
stadiów rozwoju. W roku 2011 Polska zaliczona została do grupy 18 krajów znajdujących 
się na etapie przejścia do gospodarki opartej na innowacjach. Na 142 kraje oceniane pod 
względem konkurencyjności międzynarodowej w 2011 roku Polska zajęła 41 pozycję. 
Ocena warunków podstawowych uplasowała nasz kraj na 56 pozycji, a ocena jakości 
infrastruktury dała Polsce 74 miejsce w rankingu.

Tabela 2. GCI i składowe filara Infrastruktura w wybranych krajach

Wyszczególnienie Kraje na etapie II/III Polska Estonia Szwajcaria

PKB per capita (w tys. USD) 12,5 12,3 14,8 67,3

GCI 4,30 4,46 4,62 5,74

Warunki podstawowe 4,78 4,70 5,41 6,18

Infrastruktura, w tym: 4,34 3,87 4,71 6,15

– transportowa 4,00 2,97 4,50 6,23

– energetyczna 5,12 5,3 5,6 6,80
– łączności

a) STK* 
b) SLT**

121,92 
26,02

120,2 
24,7

123,2 
36,0

123,6 
58,6

* liczba subskrybentów telefonii komórkowej na 100 mieszkańców
** liczba aktywnych linii telefonii stacjonarnej na 100 mieszkańców

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: X. Sala-i-Martin i in., The Global Competitiveness Index 2011–2012: Setting the 
Foundations for Strong Productivity, w: The Global…, s. 15–22, 412–420 oraz obliczenia własne. 
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W ocenie WEF infrastruktura stanowi drugi z czterech filarów tworzących w gos-
podarce podstawowe warunki jej rozwoju i poziomu życia. Każdemu z tych filarów 
przypisano takie same znaczenie w tworzeniu podstaw konkurencyjności. Przy ocenie 
stanu infrastruktury w poszczególnych gospodarkach wykorzystywanych jest 9 elemen-
tów odzwierciedlających: jakość całej infrastruktury, jakość dróg, infrastruktury kolejo-
wej, portowej, lotniczej, energetycznej i łączności. Ocenie WEF podlega zatem tylko 
infrastruktura techniczna, a dokładnie – składający się na nią system transportu, łącz-
ności i energetyczny. Wyniki tej oceny przedstawiono w tabeli 2. Zamieszczono w niej 
dane dla polskiej gospodarki oraz średnie wartości dla całej grupy krajów znajdujących 
się na etapie przejściowym (II/III), a także najwyżej ocenianej w tej grupie Estonii oraz 
Szwajcarii, która od 2009 roku uznawana jest przez WEF za najbardziej konkurencyjną 
gospodarkę na świecie. Wyrażony w PKB per capita poziom życia w Polsce i średnio 
w 18 krajach, znajdujących się na tym samym, co nasza gospodarka, etapie przejścia do 
ostatniego stadium rozwoju, jest prawie taki sam. Nasza gospodarka została jednak oce-
niona jako nieznacznie bardziej konkurencyjna niż wynosi średnia ocena dla wszystkich 
krajów z tej grupy. Także podobną ocenę otrzymały cztery filary konkurencyjności two-
rzące podstawowe warunki rozwoju porównywanych gospodarek. Zdecydowane różni-
ce widoczne są przy porównaniu Polski do najlepszej gospodarki w analizowanej grupie 
– Estonii, oraz najbardziej konkurencyjnej gospodarki szwajcarskiej. Przeciętny poziom 
życia w Estonii wyższy jest o prawie 20%, a w Szwajcarii – prawie 5,5-krotnie niż  
w Polsce, obydwie gospodarki zaś oceniono jako bardziej konkurencyjne niż gospodar-
ka polska.

Rys. 2.  Ocena infrastruktury transportowej w wybranych krajach

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: X. Sala-i-Martin i in., The Global Competitiveness Index 2011–2012: Setting the 
Foundations for Strong Productivity, w: The Global…, s. 412–420.
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Jeszcze większe różnice między analizowanymi krajami ukazane są w ocenie pod-
stawowych warunków ich rozwoju, a także infrastruktury będącej jednym z czterech 
filarów, tworzących te warunki. Stan infrastruktury w polskiej gospodarce otrzymał 
ocenę niższą w porównaniu nie tylko w do Szwajcarii czy Estonii, ale także do średniej 
dla 18 gospodarek znajdujących się na tym samym etapie rozwoju, co Polska. Szczegól-
nie nisko oceniona została jakość polskiej infrastruktury transportowej, która według tej 
oceny jest przeszło dwa razy gorsza niż w Szwajcarii. Porównanie oceny dla elementów 
składowych infrastruktury transportowej w analizowanych krajach przedstawiono na 
rysunku 2. I chociaż wszystkie elementy polskiej infrastruktury transportowej uzyskały 
niską ocenę, to szczególnie niską jakością charakteryzują się w naszym kraju drogi lą-
dowe (ocena 2,3) i kolejowe (2,5). Pod względem jakości dróg lądowych Polska zajęła 
134 pozycję (na 142 oceniane kraje!) i znalazła się na ostatnim miejscy w grupie krajów 
przechodzących do najwyższego etapu rozwoju. Estonia uplasowała się na 51, a Szwaj-
caria na 3 miejscu.

Podsumowanie

Większość definicji infrastruktury podkreśla jej gospodarczo-społeczne znaczenie 
oraz powszechność korzystania z niej przez różne części gospodarki i funkcjonujące 
w niej podmioty. W literaturze przedmiotu oraz badaniach empirycznych wskazuje się 
na związek infrastruktury ze wzrostem i rozwojem gospodarczym, chociaż siła tego 
związku jest od lat przedmiotem dyskusji. Infrastruktura jest z pewnością podstawo-
wym warunkiem konkurencyjności gospodarek, a jej jakość – istotnym czynnikiem 
wzrostu i poprawy poziomu życia.

Obecna pozycja Polski w rankingu konkurencyjności gospodarek jest stosunkowo 
wysoka. Wyższe pozycje zajmują jedynie trzy kraje należące do grupy 18 gospodarek 
znajdujących się na tym samym etapie rozwoju, co Polska. Natomiast jakość poszczegól-
nych elementów infrastruktury w polskiej gospodarce, chociaż różna, jest gorsza nie 
tylko w porównaniu do gospodarek najbardziej rozwiniętych i konkurencyjnych, ale 
również tych, które znajdują się na tym samym, co nasz kraj, etapie rozwoju. Dokonana 
przez WEF ocena stanu infrastruktury przesuwa nasz kraj na względnie dalekie 74 miej-
sce, a jedynie cztery gospodarki znajdujące się w tym samym stadium rozwoju zajmują 
dalsze pozycje. Różnica w ocenach konkurencyjności i stanu infrastruktury w polskiej 
gospodarce wskazuje, że jej rozwój w większym stopniu opiera się obecnie na pozostałych 
filarach konkurencyjności. Oznacza jednak także, że 33 kraje ocenione jako mniej kon-
kurencyjne od naszej gospodarki mają lepszej jakości infrastrukturę, która może stano-
wić w przyszłości fundament poprawy ich konkurencyjności międzynarodowej. Niska 
jakość infrastruktury w polskiej gospodarce, szczególnie infrastruktury transportowej, 
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może natomiast stanowić w przyszłości barierę dalszego rozwoju i poprawy poziomu 
życia. Wykorzystanie innych filarów konkurencyjności do dalszego rozwoju polskiej gos-
podarki i zmniejszenia dystansu dzielącego ją od najbardziej rozwiniętych gospodarek 
może okazać się niemożliwe bez sprawnej i lepszej jakościowo infrastruktury.
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Streszczenie

Konkurencyjność międzynarodowa jest ważną płaszczyzną oceny zdolności gospodarek do osiągnięcia sukcesu 
na rynku międzynarodowym i zapewnienia ludziom trwałego poziomu dobrobytu. Eksperci oceniają konkurencyjność 
gospodarek w celu określenia ich pozycji w rankingu i zdefiniowania szeregu czynników, które determinują ich między-
narodową konkurencyjność. Infrastruktura należy również do katalogu tych czynników, czyli kluczowych elementów 
konkurencyjności i rozwoju gospodarek. Celem pracy jest analiza stanu infrastruktury w Polsce i wybranych krajach. 
Analiza porównawcza stanu infrastruktury bazuje na danych z The Global Competitiveness Report 2011–2012, który 
został opublikowany przez Światowe Forum Ekonomiczne. Część empiryczną poprzedza przedstawienie charakteru 
i znaczenia infrastruktury w gospodarce.

Infrastructure as a basic pillar of the competitiveness of Polish economy

International competitiveness is an important plane of evaluation of economies’ abilities to achieve success in the 
international market and providing people with an sustainable level of prosperity. The competitiveness of economies is 
assessed by experts, which allows to identify their position in the ranking and define a number of factors that determine 
their international competitiveness. Infrastructure also belong to the catalogue of these factors. The aim of the paper is 
analyse condition of infrastructure in Poland and selected countries as a crucial element of their competitiveness and 
development. This comparative analysis of the condition of infrastructure based on The Global Competitiveness Re-
port 2011–2012 was published by the World Economic Forum. The empirical part is preceded by a presentation of the 
nature and relevance of infrastructure in an economy.

Translated by Danuta Miłaszewicz
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Wprowadzenie

Nawet pobieżna analiza zawartości czołowych polskich czasopism ekonomicznych 
z okresu po rozpoczęciu transformacji ustrojowej wskazuje na rosnącą liczbę publikacji, 
odwołujących się do idei instytucji i dorobku ekonomii instytucjonalnej. Tę popularność 
szeroko rozumianej analizy instytucjonalnej można tłumaczyć dwoma podstawowymi 
przyczynami. Jedna wiąże się ze specyfiką transformacji, która jest w zasadzie niczym 
innym, jak bezprecedensową zmianą instytucjonalną – zarówno w sferze gospodarczej 
(przejście od gospodarki centralnie zarządzanej do gospodarki rynkowej), politycznej 
(drogą od systemu autorytarnego do demokracji), jak i społecznej (przeobrażenie syste-
mu opartego na założeniach odgórnie narzuconego kolektywizmu w system oparty na 
indywidualnej inicjatywie). Doświadczenia transformacji, a w tym różny przebieg pro-
cesów transformacyjnych w poszczególnych gospodarkach i społeczeństwach, stanowią 
ilustrację słuszności popularnego hasła że „instytucje mają znaczenie”. Drugi powód 
rosnącej popularności analiz instytucjonalnych w polskiej ekonomii wiąże się z ogólno-
światową tendencją do przywiązywania większej niż w przeszłości wagi w badaniach 
dotyczących zjawisk gospodarczych do instytucji – i to zarówno tych czysto ekonomicz-
nych, jak i tych, które wiążą się z innymi obszarami życia społecznego. Przykładem tej 

* Profesor doktor habilitowany Marek Ratajczak pracuje na Uniwersytecie Ekonomicznym w Po-
znaniu. E-mail: m.ratajczak@ue.poznan.pl.
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ostatniej sytuacji jest swoista kariera na gruncie analiz ekonomicznych pojęcia „kapitał 
społeczny” i instytucji, jaką jest zaufanie.

Analizując dorobek polskiej (i nie tylko polskiej) ekonomii w obszarze rozważań 
odwołujących się do kwestii instytucjonalnych, można jednak zauważyć brak jedno-
znaczności w kwestiach definicyjnych i metodologicznych. Wiąże się to po części z po-
działami w łonie współczesnej ekonomii instytucjonalnej, które w pewnych kwestiach 
dotyczących wizji gospodarki i zachowań podmiotów ekonomicznych są nie mniej istot-
ne, niż w ramach keynesizmu (między z jednej strony postkeynesistami, z drugiej – no-
wymi keynesistami). Ograniczona świadomość podziałów w łonie współczesnego insty-
tucjonalizmu prowadzi do tego, że czasami opracowania odwołujące się do idei 
instytucji są trudne do klasyfikacji w kategoriach odpowiedzi na pytanie o fundamenty 
metodologiczne, na których opiera się (lub opierają się) autor (czy autorzy).

W prezentowanym opracowaniu podjęto próbę przybliżenia głównych podziałów 
współczesnej ekonomii instytucjonalnej wraz ze wskazaniem najistotniejszych różnic 
metodologicznych. Poprzedzone to zostało krótką charakterystyką rozwoju ekonomii 
instytucjonalnej – od jej historycznych początków do czasów współczesnych.

Rozwój ekonomii instytucjonalnej

Początków świadomego użycia terminu „instytucja” upatruje się w fundamental-
nym dziele włoskiego filozofa Giambattisty Vico: Scienza Nuova, wydanym po raz 
pierwszy w 1725 roku�. Jednakże mimo już prawie trzechsetletniej tradycji wykorzysty-
wania pojęcia instytucji, do dziś nie udało się osiągnąć konsensu definicyjnego. Problem 
różnorodności definicji po części związany jest z wielodyscyplinarnością analiz odwo-
łujących się do tego pojęcia. Badania odnoszące się do instytucji szczególnie rozwinięte 
są na gruncie nauk ekonomicznych i socjologii, ale także nauk politycznych i innych 
nauk społecznych.

Sama nazwa „ekonomia instytucjonalna” została po raz pierwszy użyta w okolicach 
roku 1918, a o wyodrębnionej szkole instytucjonalnej można mówić od lat 20. XX wie-
ku. Do jej założycieli zaliczono przede wszystkim Thorsteina Veblena oraz – choć 
z pewnymi zastrzeżeniami – Johna Rogera Commonsa�. Szczególna rola Veblena zwią-
zana była z jego fundamentalnymi publikacjami, a zwłaszcza Teorią klasy próżniaczej 

� Por. G.M. Hodgson, What Are Institutions, „Journal of Economic Issues” 2006, Vol. 40, No. 1, 
s. 1.

� Por. M. Rutherford, Institutionalism Between the Wars, „Journal of Economic Issues” 2000, 
Vol. 34, No. 2, s. 292. Pogłębiona analiza historycznych korzeni instytucjonalizmu i jego rozwoju 
zawarta jest w: W. Stankiewicz, Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu, Wydawnictwo Prywat-
nej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji w Warszawie, Warszawa 2005. 
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(1899), Teorią działalności przedsiębiorczej (1904) i Instynktem dobrej roboty (1914). 
To w tych publikacjach Veblen poddał zdecydowanej krytyce to, co zresztą w znacznej 
mierze pod jego wpływem do dziś określa się mianem ekonomii neoklasycznej. Zamiast 
do homo oeconomicus, kierującego się w sferze ekonomicznej chłodną kalkulacją kosz-
tów i korzyści i niezależną od wpływu innych ludzi logiką wyboru, Veblen odwołuje się 
do homo sociologicus, z całą złożonością wewnętrzną (np. instynkt dobrej roboty versus 
instynkt łupieżczy) i uwikłaniem w relacje z innymi ludźmi (np. konsumpcja na pokaz). 
Jak już wspomniano, więcej wątpliwości, będących zarazem sygnałem możliwych przy-
szłych podziałów w łonie instytucjonalizmu, towarzyszyło zaliczeniu do grona postaci 
kluczowych dla narodzin ekonomii instytucjonalnej Johna Rogera Commonsa. Wiązało 
się to z tym, że co prawda odwoływał się on do idei instytucji, a zwłaszcza dla tak waż-
nej w współczesnych analizach idei transakcji, ale zarazem był znacznie mniej radykal-
ny niż Veblen w poglądach na dorobek ekonomii związanej z nurtem klasycznym i neo-
klasycznym.

Sześć głównych cech podejścia instytucjonalnego, najwyraźniej widocznych w pub-
likacjach właśnie Veblena, to: 1) podkreślanie szczególnej roli władzy; 2) sceptycyzm 
w odniesieniu do istniejących instytucji; 3) akceptacja idei dychotomii działań (użytecz-
nych i bezużytecznych); 4) podejście ewolucyjne do zjawisk społecznych; 5) holizm; 
6) instrumentalizm�. Ekonomia instytucjonalna odrzuca także tak istotny dla neoklasy-
cyzmu indywidualizm poznawczy i akcentuje nadrzędność instytucji wobec jednostki. 
Zamiast predykcji u instytucjonalistów dominuje analiza w kategoriach strukturalnych 
i posługiwanie się pewnymi modelami zachowań w instytucjonalnym i kulturowym 
kontekście4.

Instytucjonalizm bardzo szybko zyskał znaczną popularność zwłaszcza w USA i przez 
pewien (dość krótki wprawdzie) czas wydawało się, że ma szansę stania się wręcz nową 
ortodoksją w ekonomii5. Do dziś trwają dyskusje, co spowodowało, że stosunkowo szyb-
ko, bo jeszcze w latach bezpośrednio poprzedzających II wojnę światową, gwiazda pier-
wotnego instytucjonalizmu zaczęła gwałtowanie blednąć. W literaturze wskazuje się na 
wiele przyczyn, z których najistotniejsze wydają się być: narodziny keynesizmu, który 
przejął rolę głównej koncepcji konkurencyjnej wobec tradycji neoklasycznej, oraz to, że 
sam instytucjonalizm nie potrafił przekroczyć pewnego Rubikonu uogólnienia swych 
analiz, który pozwoliłby mu na skuteczną obronę przed zarzutami poprzestawania na 
poziomie preteoretycznym. Istotną słabością pierwotnego instytucjonalizmu była także 

� W.M. Dugger, The new institutionalism: New but not institutionalist, „Journal of Economic Is-
sues” 1990, Vol. 24, No. 2, s. 424.

4 Por. tenże, Methodological Differences between Institutional and Neoclassical Economics, 
„Journal of Economic Issues” 1979, Vol. 13, No. 4, s. 900–906.

5 O powodach początkowej popularności i atrakcyjności badawczej instytucjonalizmu pisze m.in. 
M. Rutherford, Institutionalism…, s. 295.
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niezdolność do przedstawienia klarownego i kompleksowego pozytywnego programu 
„naprawy” ekonomii. Zresztą do dziś krytycy ekonomii instytucjonalnej, a zwłaszcza 
tej jej części, która nawiązuje do tradycji Veblenowskiej, wskazują na to, że znacznie 
łatwiej jest odpowiedzieć na pytanie, czego instytucjonaliści nie akceptują lub co zdecy-
dowanie krytykują, niż na pytanie, co proponują w zamian, a co zarazem wykraczałoby 
poza sferę bardzo ogólnych i trudnych do operacjonalizacji idei6.

W rozwoju ekonomii instytucjonalnej po II wojnie światowej stopniowo zaczął o so-
bie dawać znać narastający podział między zwolennikami kontynuowania tradycji Veb-
lenowskiej (oczywiście z różnymi modyfikacjami) a stronnikami zasadniczego przemo-
delowania analizy instytucjonalnej w duchu zbliżonym do tradycji wywodzącej się 
z dorobku Commonsa. Ukoronowaniem tego podziału stało się wyodrębnienie w latach 
70. XX wieku tak zwanej nowej ekonomii instytucjonalnej, w zasadzie odcinającej się 
od tradycji Veblenowskiej. Z kolei kontynuatorzy tej tradycji są dziś na ogół określani 
mianem reprezentantów tradycyjnego, starego lub historycznego instytucjonalizmu. 
Niekiedy można także spotkać się z nazwą „neoinstytucjonalizm”. W kategoriach se-
mantycznych jest to w zasadzie to samo, co „nowa ekonomia instytucjonalna”, więc 
pojęcia te są czasami, acz rzadko, stosowane zamiennie. Na ogół jednak – i tej reguły 
jest też zwolennikiem autor opracowania – „neoinstytucjonalizm” jest jedną z nazw 
używanych w odniesieniu do współczesnych kontynuatorów instytucjonalizmu w jego 
tradycji odwołującej się przede wszystkim do postaci Thorsteina Veblena.

Współczesny instytucjonalizm

W latach po II wojnie światowej pierwotny instytucjonalizm został bezwzględnie 
zaliczony do ekonomii heterodoksyjnej i spoza głównego nurtu. I choć są zwolennicy 
tezy, że chociażby na poziomie nagród noblowskich był dostrzegany i doceniany, to 
jednak taka opinia wydaje się trochę na wyrost i wiąże się z zaliczaniem do instytucjo-
nalistów ekonomistów, którzy niewątpliwie w swych analizach uwzględniali elementy 
analizy instytucjonalnej, ale trudno byłoby ich uznać za reprezentantów swego rodzaju 
jądra instytucjonalizmu. W zasadzie jedyną osobą wśród laureatów nagrody noblow-
skiej z ekonomii, która jest postrzegana jako przedstawiciel tradycyjnego instytucjona-
lizmu (a przynajmniej jako postać bardzo do tego nurtu zbliżona), jest Gunnar Myrdal, 

6 Szerzej patrz: tenże, Institutional Economics: Then and Now, „Journal of Economic Perspec-
tives” 2001, Vol. 15, No. 3, s. 183–184, R. Coase, The New Institutional Economics, „The American 
Economic Review” 1998, Vol. 88, No. 2, s. 72 oraz M. Ratajczak, Czy wszyscy jesteśmy lub będziemy 
instytucjonalistami?, w: Ekonomia. Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna, red. B. Klimczak, 
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 74, Wrocław 2009, s. 13–27.
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który otrzymał tę nagrodę w 1974 roku7. Inni najbardziej znani reprezentanci tradycyj-
nego instytucjonalizmu, z Kennethem Galbraithem na czele, nigdy tą nagrodą nie zosta-
li uhonorowani.

W tym miejscu należy zauważyć, że nikła obecność reprezentantów tradycyjnego 
instytucjonalizmu wśród noblistów nie tyle stanowi odzwierciedlenie niechęci dominu-
jącego we współczesnej ekonomii tak zwanego głównego nurtu do starego instytucjona-
lizmu, co jest konsekwencją ewidentnych naukowych słabości. Przede wszystkim pod-
noszony jest zarzut pozostawania na etapie preteoretycznym, wyrażającym się m.in. 
w niedostatkach metodologicznych8. Podkreślany jest także bardzo niski poziom forma-
lizacji wywodów nieusprawiedliwiony zastrzeżeniami co do nadmiernej formalizacji 
wielu rozważań mieszczących się w obrębie ekonomii głównego nurtu9.

Po części słabości metodologiczne wskazywane przez krytyków pierwotnego insty-
tucjonalizmu starają się w swych analizach eliminować reprezentanci nowej ekonomii 
instytucjonalnej. Jej najbardziej znanym przedstawicielem jest Oliver E. Williamson, 
uhonorowany wraz z Elinor Ostrom nagrodą Nobla w 2009 roku. Według Williamsona: 
Różne elementy mikroteorii, historii gospodarczej, ekonomiki praw własności, ekonomii 
systemów porównawczych, ekonomiki pracy oraz organizacji branży miały swój udział 
w tych narodzinach [nowej ekonomii instytucjonalnej – przypis M.R.]. Wspólnymi ce-
chami, które łączą te tak różne analizy, są: 1) narastający konsens, że tradycyjna mikro-
teoria, użyteczna i zadowalająca dla wielu zadań, operuje na zbyt wysokim szczeblu 
abstrakcji, aby umożliwić właściwą analizę wielu ważnych zjawisk mikroekonomicz-
nych; oraz 2) poczucie, że analiza „transakcji” (...) stanowi kluczowy problem (...). 
W przeciwieństwie do wcześniejszych instytucjonalistów współczesna grupa ma tenden-
cje do bycia eklektyczną. Przedstawiciele nowej ekonomii instytucjonalnej (...) to, co 
robią, traktują raczej jako uzupełnienie niż substytut analizy konwencjonalnej10.

7 Myrdal jest między innymi autorem tekstu: Znaczenie i wartość ekonomii instytucjonalnej, sta-
nowiącego fragment wydanej w 1976 roku pracy zbiorowej: Economics in the Future (polski tytuł: 
Ekonomia w przyszłości, PWN, Warszawa 1982). Lektura tej pracy – z perspektywy chociażby ostat-
niego kryzysu i towarzyszącej mu zmasowanej krytyki ekonomii, przede wszystkim w rozumieniu 
ekonomii głównego nurtu – pokazuje, jak wiele racji mieli autorzy tej pracy, postulując, aby ekono-
mia była nauką odwołującą się do analizy historycznej, opartą na ujęciu długookresowym, bazującą 
na wnikliwych studiach empirycznych, acz w ścisłym powiązaniu z teorią, i wreszcie mającą charak-
ter ekonomii politycznej – tak, jak widzieli to klasycy ekonomi z Adamem Smithem na czele.

8 J.D. Wisman, J. Rozansky, The methodology of institutionalism revisited, „Journal of Economic 
Issues” 1991, Vol. 25, No. 3, s. 710–711.

9 H. Lind, The myth of institutionalist method, „Journal of Economic Issues” 1993, Vol. 27, No. 1, 
s. 1–14. Szerzej o krytyce tradycyjnego instytucjonalizmu w: M. Ratajczak, Instytucjonalizm – wzbo-
gacenie czy alternatywa ekonomii głównego nurtu?, w:  Ład instytucjonalny w gospodarce, red. J. Bo-
ehlke, B. Polszakiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005, s. 64–65.

10 O.E. Williamson, Market and hierarchies, analysis and anti-trust implications, Free Press, New 
York 1975, s. 1. Syntetyczną wykładnia poglądów Williamsona na kwestie metodologiczne zwiazane 
z nową ekonomią instytucjonalną zawarta została w jego artykule – The New Institututional Econom-
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Tradycyjny instytucjonalizm i nowa ekonomia instytucjonalna mają pewne punkty 
styczne. Tym, co je łączy, jest oczywiście posługiwanie się pojęciem instytucji i przypi-
sywanie ich analizie szczególnej roli w wyjaśnianiu zjawisk gospodarczych. W jakiejś 
mierze tradycyjny instytucjonalizm i nową ekonomię instytucjonalną łączy też krytycz-
ny, acz o różnym stopniu nasilenia, stosunek do ekonomii konwencjonalnej czy też eko-
nomii głównego nurtu, a zwłaszcza kontynuatorów tradycji neoklasycznej. Tradycyjny 
instytucjonalizm oraz nowa ekonomia instytucjonalna są także konsekwentne w odrzu-
caniu uproszczonej wizji podmiotu gospodarczego zgodnej z ideą w pełni racjonalnego 
homo oeconomicus.

Tabela 1. Tradycyjny instytucjonalizm a nowa ekonomia instytucjonalna

Kryterium Tradycyjny instytucjonalizm Nowa Ekonomia Instytucjonalna

Stosunek do tradycji ekonomii 
instytucjonalnej związanej 
z osobami Thorsteina Veblena 
i Johna Commonsa

Przed wszystkim akceptacja Veblena 
jako swoistego ojca założyciela, mniejsze 
eksponowanie dorobku Commonsa

W zasadzie ignorowanie dorobku 
Veblena i prawie całego pierwotnego 
instytucjonalizmu z wyjątkiem 
Commonsa

Stosunek do ekonomii głównego 
nurtu

Zdecydowana krytyka Idea uzupełniania i wzbogacania

Stosunek do idei homo oeconomi-
cus

Odrzucenie Znaczny krytycyzm (postulat 
uwzględniania ograniczonej racjonalno-
ści i oportunizmu)

Podejście do holizmu w badaniach 
naukowych

Akceptacja Odrzucenie

Rola analizy sformalizowanej 
w ekonomii

Daleko idące sceptycyzm i krytyka Sceptycyzm, ale umiarkowany

Indukcja i dedukcja Dominacja indukcji Dominacja dedukcji

Przyjmowanie modelowych założeń 
dotyczących zachowań jednostki

Brak akceptacji Ograniczona akceptacja

Obszar badań Rozległy i mało precyzyjnie określony Znacznie precyzyjniej określony

Ewolucjonizm Zdecydowana afirmacja ewolucjonizmu 
w jego kulturowej interpretacji

Ograniczone eksponowanie

Indywidualizm poznawczy Odrzucenie W zasadzie akceptacja

Idea władzy Odgrywa istotną rolę w analizie Mało istotna

Poziom analizy Raczej zagadnienia makroekonomiczne  
i makrospołeczne

Raczej analiza mikroekonomiczna 
i mezoekonomiczna

Kierunek zależności  
człowiek–instytucje

Instytucje wpływają na zachowania ludzi Ludzie tworzą instytucje

Miejsce na mapie współczesnej 
ekonomii

Element ekonomii heterodoksyjnej Pogranicze ekonomii heterodoksyjnej 
i ekonomii głównego nurtu

Źródło: opracowanie własne na podstawie studiów literaturowych.

ics: Taking stock, Looking Ahead, „Journal of Economic Litterature”, Vol. 38 (September 2000), 
s. 595–613. 
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Wymienione wcześniej elementy wyczerpują w zasadzie listę głównych podobieństw 
nowej ekonomii instytucjonalnej oraz tradycyjnego instytucjonalizmu. Znacznie więcej 
jest istotnych różnic, które przedstawiono w tabeli 1.

Biorąc pod uwagę wskazane w powyższej tabeli zasadnicze różnice między trady-
cyjnym instytucjonalizmem a nową ekonomią instytucjonalną, trudno wyrażać opty-
mizm w odniesieniu do pojawiającej się czasami idei ponownego scalenia instytucjona-
lizmu��. Mimo rosnącego zainteresowania analizą instytucjonalną na gruncie nauk 
ekonomicznych nie wydaje się także możliwe aspirowanie instytucjonalizmu do roli 
fundamentu nowej ekonomii głównego nurtu. Niewykluczone jest natomiast, że rozwi-
jająca się tak zwana ekonomia złożoności i coraz wyraźniejsze postulaty bardziej kom-
pleksowego spojrzenia na zjawiska ekonomiczne spowodują, że elementy dorobku  
ekonomii instytucjonalnej przyczynią się do zmian w sferze dominujących paradygma-
tów��.

Nawiązując do wspominanej w uwagach wstępnych swoistej mody na instytucjona-
lizm, należy zauważyć, że tym, co przyczynia się do wrażenia niezwykłej popularności 
instytucjonalizmu, są w znacznej mierze publikacje, w których znajdują się pewne od-
wołania do idei charakterystycznych dla analizy instytucjonalnej, ale nie są to prace 
autentycznie respektujące wymogi instytucjonalnego programu badawczego, a co za 
tym idzie – w stosunkowo ograniczonym stopniu przyczyniają się do rozwoju samej 
ekonomii instytucjonalnej.

Podsumowanie

Ekonomia instytucjonalna stanowi istotny element współczesnej ekonomii. Wyda-
rzenia ostatniego dziesięciolecia XX wieku, a zwłaszcza rozpoczęta w tym okresie 
transformacja ustrojowa większości gospodarek funkcjonujących wcześniej w ramach 
systemu nierynkowego oraz kryzys gospodarczy przełomu pierwszej i drugiej dekady 
wieku XXI, wzmogły zainteresowanie rolą instytucji także ze strony tych ekonomistów, 
którzy nie rezygnując z analiz odwołujących się do innych szkół i kierunków współczes-
nej ekonomii, skłonni są zaakceptować ideę: „instytucje mają znaczenie”.

Sama ekonomia instytucjonalna pozostaje nadal podzielona między stary instytu-
cjonalizm a nową ekonomię instytucjonalną. Przy tym, o ile przed wybuchem ostatniego 
kryzysu wydawać się mogło, że to nowa ekonomia instytucjonalna będzie symbolem 

�� M. Rutherford, The Old and the New Institutionalism: Can Bridges Be Built?, „Journal of Eco-
nomic Issues” 1995, Vol. 29, No. 2, s. 443–451.

�� Na temat możliwości aspirowania ekonomii instytucjonalnej do roli nowej ekonomii głównego 
nurtu pisze m.in. G.M. Hodgson, Evolutionary and Institutional Economics as the New Mainstream?, 
„Evolutionary and Institutional Economics Review” 2007, Vol. 4, No. 1, s. 7–25.
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współczesnego instytucjonalizmu, a tradycyjny instytucjonalizm – w coraz większym 
odwrocie, to właśnie kryzys i towarzysząca mu dyskusja o naturze towarzyszących mu 
zjawisk – a w tym takich, jak finansyzacja i rozwój kapitalizmu finansowego – przyczy-
niły się do ponownego ożywienia badań nawiązujących do tradycji wywodzącej się 
z historycznego instytucjonalizmu. Wszystkim, a w szczególności młodym adeptom ba-
dań ekonomicznych, którzy chcieliby odwoływać się do analizy instytucjonalnej, należy 
jednak zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo pozornej łatwości instytucjonalizmu. Czę-
sto dość niski poziom formalizacji wywodów, możliwość stylizowania analiz przyczyn-
karskich na istotne dowody niedoskonałości tradycyjnych teorii, odwoływanie się do 
elementów socjologii i psychologii, niekiedy w dość publicystycznym wymiarze, powo-
dują, że instytucjonalizm robi wrażenie łatwiejszego z punktu widzenia wymogów war-
sztatowych niż szkoły ekonomii głównego nurtu, a zwłaszcza ich silnie zmatematyzo-
wane elementy. Jednakże, jeśli nie ma to być tylko swoista publicystyka ekonomiczna, 
zakamuflowana pod szyldem odrzucenia niesłusznej ekonomii głównego nurtu, to praw-
dziwa analiza instytucjonalna musi konsekwentnie odwoływać się do elementów pro-
gramu badawczego, który został zaprezentowany we wcześniejszej części opracowania. 
Nie jest przy tym aż tak istotne, czy będzie to analiza raczej mieszcząca się w tradycji 
starego instytucjonalizmu, czy powiązana z nową ekonomią instytucjonalną. Ważne, 
aby była to prawdziwa analiza instytucjonalna.
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Streszczenie

Analizując dorobek polskiej (i nie tylko polskiej) ekonomii w obszarze rozważań odwołujących się do kwestii in-
stytucjonalnych, można zauważyć brak jednoznaczności w kwestiach definicyjnych i metodologicznych. Wiąże się to 
po części z podziałami w łonie współczesnej ekonomii instytucjonalnej. W prezentowanym opracowaniu podjęto próbę 
przybliżenia głównych podziałów współczesnej ekonomii instytucjonalnej wraz ze wskazaniem najistotniejszych różnic 
metodologicznych. Poprzedzone to zostało krótką charakterystyką rozwoju ekonomii instytucjonalnej od jej historycz-
nych początków do czasów współczesnych. Uwaga została skoncentrowana na dwóch głównych odłamach współ-
czesnego instytucjonalizmu, jakimi są tradycyjny, historyczny bądź stary instytucjonalizm i nowa ekonomia instytucjo-
nalna.

Institutional Economics and it’s Contemporary Divisions

Analysing Polish and non-Polish economic achievements in the field of discussions relating to institutional issues, 
it can be noticed that there is ambiguity regarding definitions and methodology. This is due in part to divisions within 
contemporary institutional economics. The paper attempts to outline the major divisions of modern institutional eco-
nomics with an indication of the most important methodological differences. This is preceded by a short characterisa-
tion of the development of institutional economics from it’s historical beginnings up to modern times. Attention was fo-
cused on two main branches of contemporary institutionalism such as historical, traditional or old institutionalism as 
well as new institutional economics.
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Wprowadzenie

Celem poniższego opracowania jest wykazanie, iż sytuacja, kiedy strategia zorien-
towana na wartość nabywa status corporate strategy, powoduje, że zasadniczej zmianie 
ulegają wówczas kategorie analityczne i pojęcia służące do opisu jej działalności. Prze-
orientowując się na generowanie wartości, organizacja usługowa powinna za podstawę 
swojego działania uznać	twórczą	współpracę. Wypracowanie takiej formuły pozwala 
odkryć występowanie nie tylko konkurencyjności, ale i koincydencji wielu realizowa-
nych przez nią celów.

Wartość w rynkowym kontekście

Uzasadnieniem dla podjęcia sugerowanego w tytule tematu jest dostrzegany wyraź-
nie wzrost zainteresowań nauk o zarządzaniu problematyką wartości. Charakterystycz-
ną cechą zajmowanego zwykle stanowiska jest założenie, że organizacja realizuje/gene-
ruje wartość, jeśli jest w stanie rozwijać swoje kluczowe kompetencje. Cała uwaga skupia 
się wtedy na tym, by wyodrębnić je i wykazać, że przysparzają one większą wartość 
rynkową/giełdową firmie ponad tę, jaką uzyskałaby bez owych kompetencji lub z ich 

* Profesor zwyczajny Kazimierz Rogoziński jest zatrudniony w Katedrze Usług na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Poznaniu. E-mail: kazimierz.rogozinski@ue.poznan.pl.
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nieskoordynowanym rozwojem. W pracy (pod tytułem łatwiejszym do zrozumienia niż 
przetłumaczenia) Competing Values Leadership� autorzy identyfikują cztery obszary 
następujących kompetencji: współpraca, konkurencyjność, kreacyjność i kontrola 
(w oryginale angielskim jest 4 × C). Zarządzanie tymi kompetencjami odbywa się w ten 
sposób, że rozwijanie wewnętrznego procesu kontroli pozwala na osiągnięcie wyższego 
poziomu koordynacji aktywności pracowników niż ten, jaki osiągnęliby takiej kontroli 
pozbawieni. Organizacja/przedsiębiorstwo kolektywnie generuje więc wynik, który 
przekracza to, co poszczególne jednostki byłyby zdolne wytworzyć, działając we włas-
nym zakresie. A więc najpierw poprawia się sytuacja – czyli zamożność – klienta 
i udziałowców, osiągających wyższy poziom zamożności od tego, jaki mogliby uzyskać 
bez pośrednictwa firmy, której wartość rynkowa/giełdowa wzrasta. Poprawia się rów-
nież sytuacja materialna pracowników i jest lepsza niż gdyby działali każdy na własną 
rękę.

Spojrzenie na wartość z perspektywy organizacji pozwala więc stwierdzić, że jest 
zgodna z tym, jak giełda wycenia/wartościuje dany podmiot (korporację/przedsiębior-
stwo/spółkę) – uczestnika gry rynkowej. A czym się wówczas staje sama wartość? War-
tość – jak piszą przytaczani tu autorzy – powstaje wtedy, kiedy firma dostarcza udzia-
łowcy zwrot (returne) z zainwestowanego kapitału, wyższy niż ten, który – skorygowany 
ryzykiem – uzyskałby, obracając nim we własnym zakresie�. Czyżby więc wskaźnik ROI 
miałby stać się podstawą oszacowania wartości?

Zarządzanie wartością ponad konwencjonalną dychotomią,  
ale w układzie spolaryzowanych napięć

O tym, jak industrialny schemat poznawczy głęboko ukształtował nasze widzenie 
świata, mogliśmy się przekonać już wcześniej, śledząc ewolucję dwu kluczowych pojęć 
należących do naukowego języka – takich jak jakość czy wartość. Wiele do myślenia 
daje również uświadomienie sobie, że przemysłowe metody analizy wartości powstały 
jako bardziej zaawansowane metody analizy jakości. Zważywszy na skwantyfikowaną 
postać jakości, pochodna w stosunku do niej „wartość” stała się również kategorią roz-
kładalną na czynniki pierwsze i – w równym stopniu – mierzalną. Sygnalizowane tu 
procesy przetwarzania podstawowych kategorii poznawczych (jakość jako kategoria 
epistemologiczna) i aksjologicznych (wartość) w dyrektywy, procedury, kategorie zada-
niowe przeprowadzone przez menedżerów japońskich i amerykańskich, omawiane są 

� K.S. Cameron., R.E. Quinn, J. DeGraff, A.V. Thakor, Competing Values Leadership. Creating 
Value in Organizations, E. Elgar Publish. Inc., Cheltenham 2006.

� Tamże, s. 29. Tam też znaleźć można dokładniejsze omówienie analizy kosztów utraconych 
możliwości (the opportunity cost of capital).
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w podręcznikach z zakresu nauk o zarządzaniu. Najbardziej znany casus koncernu To-
yoty stanowił również „modelowy” punkt wyjścia dla autorów wykorzystanej tu książ-
ki�. Analogicznie: tak, jak opcja jakościowa pozwoliła wyjść z wąsko ujętej wydajności 
ku całościowo ujętym procesem doskonalenia produkcji (TQM), tak podobnie orientacja 
na wartość pozwoliła przezwyciężyć jedynie funkcjonalnie definiowaną jakość.

Dziś bodaj za najcenniejsze osiągnięcie menedżerów Toyoty uznać wypada ich „dy-
namiczne” ujęcie opozycji wyznaczonej przez krańcowe punkty oznaczające dowolne 
continuum. Ekonomiści i menedżerowie byli bowiem przekonani, że zmierzanie ku 
osiągnięciu jednego krańcowego punktu (niechby za taki uznać np. twórczy chaos), au-
tomatycznie eliminuje z pola uwagi stan opozycyjny (np. uporządkowanie). Takie myśle-
nie było zgodne z logiką zawisłą od mechaniki działań i uchylone zostało w świecie 
opisywanym przez teorię względności. Dynamiczne podejście do continuum wypraco-
wane w Toyocie oznaczało więc zerwanie z uproszczoną dychotomią typu: albo – albo. 
Okazało się bowiem, że przyspieszenie jakiegoś procesu nie musi oznaczać spowolnie-
nia pozostałych; założony wzrost osiągać można wraz z przeprowadzaną w marszu 
transformacją; można zwiększać jakość, nie obniżając wskaźników produktywności; 
można zwiększać poziom jakości bez windowania kosztów, innowacja produktowa może 
być podstawą strategii penetracji itp. 

Powyższe odkrycie stało się uzasadnieniem dla poniechania klasycznej analizy war-
tości produkcji i impulsem do opracowania jej nowej koncepcji. Pozwoliła ona godzić 
rzeczy dotąd występujące rozłącznie: elastyczność z planistyczną przewidywalnością; 
elastyczność ze stabilnością; innowacyjność z kontrolą itd. W owym łączeniu i przezwy-
ciężaniu dychotomii swoje źródło ma również prezentowana tu koncepcja biegunowo 
ujętego tworzenia wartości, wypracowana przez autorów książki Competing Values Le-
adership; czyli takiego podejścia do tworzenia wartości, w którym wykorzystuje się to-
warzyszące temu procesowi napięcia. Wyjaśniając zajmowane stanowisko, przytaczani 
tu autorzy uzasadniają je, wskazując następujące mankamenty dotychczasowych kon-
wencjonalnych metod analizy i pomiaru wartości4:

1. Narzędzia wypracowane dla planowania, szacowania czy pomiaru wartości two-
rzone są we wzajemnej izolacji, a więc reorientacja strategiczna, przeprojektowa-
nie czy restrukturyzacja, szkolenia, zmiana modelu zarządzania, zmiana kultury 
organizacyjnej itp. nie zostają włączone w jednolity i spójny system nakierowany 
na tworzenie wartości.

� Tamże.
4 Tamże, s. 23.
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2. Rozbudowane matryce konstruowane przez rachunkowość (powszechnie znane 
jako EVA, ROA czy ROI) operują wieloma cząstkowymi wskaźnikami, nie do-
starczając zintegrowanego sytemu mierników.

3. Sytuacja ulega jeszcze dodatkowej komplikacji, ponieważ nie można arbitralnie 
wyrokować, że to, co kiedyś uznane zostało jako bezwartościowe (ściślej: bez 
związku z tworzoną wartością), w przyszłości nie okaże się wartościotwórcze. 
Jest to nawet wysoce prawdopodobne, ponieważ ciągle zmienia się nasze rozu-
mienie wartości5.

Współtworzenie wartości z usługobiorcą jako wyróżnik6 działalności usługowej

Z punktu widzenia zdolności tworzenia/powiększania wartości pole współpracy 
wypełnione zostaje przede wszystkim działaniami zapewniającymi wzrost kompetencji 
pracowników. Chodzi jednak nie tylko o programy szkoleń zapewniających podnosze-
nia kwalifikacji, ale również o uruchamianie szeroko rozumianych systemów motywa-
cyjnych, zapewniających pełne utożsamianie się pracowników z firmą, co zwykło się 
wyrażać jednym słowem: mobilizacja personelu. Odpowiadające wzrostowi kompeten-
cji cele wyrażone zostają w następujący sposób: rozwój personelu, wzrost uprawnień 
decyzyjnych (empowerment), wzrost zaangażowania pracowników, motywacje do sa-
morozwoju. Wysiłki skupiają się na budowaniu spójności organizacji dzięki wypraco-
waniu zespołowego konsensu i wraz z czerpanym stąd zadowoleniem pracowników, 
wpływającym na ich pełniejsze zaangażowanie. Firma osiąga sukces dzięki temu, że 
warunki zatrudnienia, rozwój i lojalność pracowników tworzą solidną gwarancję stabil-
ności wykonawczej, a poziom jej efektywności uzależniony zostaje od jakości współpra-
cy z pracownikami. 

Wprawdzie w podanych przez amerykańskich autorów przykładach dominują firmy 
z branży IT, ale wskazuje się również na korporację McDonald’s, w której także wdro-
żono system orientujący na wartość. Tym razem oznaczało to:

−	 zdefiniowanie wartości w taki sposób, by była ona zrozumiała dla pracowni-
ków;

−	 uzgodnienie i wkomponowanie tak pojętej wartości w wewnętrzny system norm 
jakościowych i system motywacyjny;

5 Ilustracją tych zmian jest dzisiejszy stosunek do wyprawy Kolumba. W kategoriach zwrotu z za-
inwestowanego kapitału (ROI) jego wyprawa była całkowitym niepowodzeniem. Jednak same mapy 
sporządzone przez Kolumba okazały się bardziej wartościowe niż wszystkie zdobyczne skarby, jakie 
przywiózł z Nowego Świata. Dopiero więc w kategoriach nabycia nowych kompetencji żeglarskich 
wyprawa do Indii Zachodnich okazała się pełnym sukcesem. Tamże, s. 24.

6 Tamże, s. 38–39.
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−	 rozwijanie form pracy zespołowej, zwłaszcza nastawionych na tworzenie grup 
wielofunkcjonalnych i multispecjalistycznych;

−	 wprowadzanie programów nastawionych na wzrost retencji personelu;
−	 zastawanie rozwiązań łączących: zadowolenie – zaangażowanie – uprawnienia 

decyzyjne – współodpowiedzialność pracowników;
−	 zwrócenie uwagi kierownictwa na stosunki międzyludzkie wewnątrz organiza-

cji, które nabierają nie tyle innego, co pierwszorzędnego znaczenia.
Tym przedsięwzięciom towarzyszyć powinny – wspomagając je i inspirując – zmia-

ny w metodach zarządzania. Reorientacja na wartość jest bowiem jednocześnie wyła-
nianiem nowego typu liderów, którzy biorą na siebie zapomniane role mistrza, rodzica, 
opiekuna, mentora, animatora, niekiedy – pomocnika, postrzeganego jako spiritus mo-
vens zespołu. Samo słowo „lider” nabiera więc innego znaczenia, co potwierdza się 
zwykle przez docenianie kapitału ludzkiego, a więc intelektualnego. Kapitał ludzki (ale 
i społeczny) uzyskuje taki priorytet, iż staje się ważniejszy od kapitału finansowego, 
ponieważ przypisana mu zostaje zdolność tworzenia tego ostatniego.

Bez odpowiednio ukształtowanych relacji międzyludzkich niewielkie są więc szan-
se na to, by współpraca stała się naturalnym środowiskiem powstawania wartości. A z taką 
sytuacją mamy do czynienia w organizacjach usługowych. Skoro wyświadczona usługa 
ma być Dobrem dla nabywcy, to nie może powstawać w skonfliktowanym środowisku 
pracy. I właśnie o to przecież chodzi, by powstało takie środowisko pracy (working en-
vironments), które byłoby wolne od konfliktów i napięć, by pracownicy sami docenili to, 
w jakich warunkach pracują, by wypracowany modus cooperandi pozytywnie przekła-
dał się na współpracę z usługobiorcami. W tak rozumianej ocenie środowiska pracy 
gratyfikacja finansowa nie musi być ważniejsza od warunków pracy – sprzyjających 
satysfakcji i samorozwojowi personelu.

Tworzenie wartości

Dla amerykańskich autorów omawianej tu książki sprawa wydaje się dość prosta. 
W przypadku aktywności powiększających wartość mamy do czynienia po prostu z in-
nowacją produktową (i dotyczy to także usługi)7.

Twórz [wartość], bądź innowacyjny i pamiętaj o przyszłości – w taką „mantrę” ukła-
dają się hasła, opisujące zachowania w kreatywnym kwadracie (w cytowanej wyżej pra-
cy jest to prawe górne pole). Przewodnia rola przypada tu tym organizacjom, które efek-
tywnie uporały się z kwestią zmiany, restrukturyzacji, przerwaniem ciągłości czy też 
przezwyciężeniem ryzyka. To ostatnie pojawia się zwłaszcza dlatego, ponieważ twór-

7 Tamże, s. 36–37.
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czość utożsamiana jest z innowacyjnością, co musi oznaczać wzrost ryzyka i niepewno-
ści jako następstwa generalnej zasady liberalizacji myślenia i działań pozwalającej pra-
cownikom wykraczać poza dotychczasowe regulacje, powielane schematy zachowań 
czy sprawdzone praktyki. Na rozpoznane wcześniej (w polu współpracy) kompetencje 
osobnicze nakładają się teraz dodatkowe cechy (tyleż jednostkowe, co organizacyjne), 
takie jak przedsiębiorczość, wizja i wytrwałość we wprowadzaniu zmian. Obok znanych 
już innowacji produktowych za bardziej pożądane uznaje się teraz radykalnie nowator-
skie produkty (czego – choć na krótko – dowiódł Polaroid, wprowadzając fotografię 
instant) albo całkowicie zmieniony mechanizm dystrybucyjno-logistyczny (np. w sieci 
Wal-Mart), nie mówiąc już o radykalnych modyfikacjach dostępnych dzięki inżynierii 
genetycznej.

Rys. 1. Układ czterech obszarów aktywności generujących wartość

Indywidualność,  
dostosowanie

Wewnętrzna 
obsługa

Kwadrant współpracy
Podtrzymywanie organizacji  
i jej kultury  przez zaangażowanie 
uczestników i rozwoju kapitału 
ludzkiego

Kwadrant twórczy
tworzenie przyszłości przez 
innowacyjność,  przedsiębiorczość 
i tworzenie nowego kapitału 
intelektualnego

Zewnętrzne 
umocowanieKwadrant kontroli

Efektywne i płynne zarządzanie 
organizacją poprzez ciągłe 
ulepszanie. Wygładzanie 
procesów i poleganie na kapitale 
technologicznym

Kwadrant rywalizacji
Rozszerzanie organizacji poprzez 
słuchanie odbiorców, agresywną 
rywalizację, szybką odpowiedź  
i uzyskiwanie finansowej pomocy

Stabilność,  
kontrola

Źródło:  K.S. Cameron, R.E. Quinn, J. Degraff, A.V. Thaakor, Competing Values Leadership…, s. 40.

Chociaż wskaźnik „ryzyko – dochód” może być mało atrakcyjny, zwłaszcza w od-
niesieniu do strategii bardziej bezpiecznych, niemniej strategia bazująca na przedsię-
biorczości, orientująca firmę na (tak rozumiane) kreowanie wartości, pozwala nie tylko 
radykalnie zmienić profil produkcji, ale jednym skokiem zdystansować się wobec kon-
kurentów. Wprawdzie potencjalny wynik finansowy wzrasta tym bardziej, im bardziej 
nowatorska jest tworzona wartość, ale towarzyszy temu nie mniejsze ryzyko niepowo-
dzenia.

Sztuka zarządzania tym razem polega na umiejętnym zespoleniu przedsiębiorczości 
wewnętrznej z zewnętrznymi oznakami powodzenia. Wysokie pozycjonowanie po-
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twierdzone zostaje przez na nowo opracowane produktowe portfolio, zmodyfikowaną 
ofertę, nowe segmenty klientów itp. O ile w polu współpracy ważną rzeczą było tworze-
nie odpowiednich relacji między ludzkich, to w polu tworzenia wartości niezbędne staje 
się tworzenie warunków dla ujawniania się i „przebijania” ryzykownych przedsięwzięć. 
Cechą charakterystyczną staje się także stosunek firmy do przyszłości. Organizacja nie 
tylko próbuje ją rozpoznać, ale też chętnie i rozważnie stara się dostosować do rozpozna-
nych trendów i emergentnych uwarunkowań, które nie stanowią dla niej ograniczenia. 
Dzięki temu może się rozwijać bardziej niż te firmy, dla których przyszłość oznacza 
tylko czujność w minimalizowaniu negatywnych skutków z zaskoczeń zewnętrznych.

Zatem za reprezentatywne dla kreacyjnego pola uznać będzie można takie działania 
podejmowane w organizacji, które czynią ją pionierską we wprowadzaniu innowacji 
produktowych bądź upowszechnianiu nowych trendów w danej branży. Dodać do tego 
można jeszcze rozmyślnie utrzymywaną podatność na eksperymentowanie, a także sa-
mokrytycyzm, pozwalający na to, by uczyć się na własnych błędach. Natomiast taka jej 
właściwość, jaką jest niezdolność wprowadzenia w rekordowym i spektakularnym tem-
pie zmian, może już być przez zaprogramowanych na progresję menedżerów traktowana 
jako dyskwalifikująca. Bezstronny badacz powie jednak, że w tym wyraża się jej specy-
fika. Zasadniczym celem w tym przypadku nie jest bowiem szybka realizacja nieskom-
plikowanych zadań czy wytwarzanie łatwo zbywalnych produktów. Gra toczy się 
o stworzenie warunków wyzwalających w pracownikach aktywności twórcze, dzięki 
którym powstać może wartość. W takiej sytuacji czymś dopuszczalnym, choć nieko-
niecznie normalnym, staje się jednoczesne rozwijanie idei i testowanie pomysłów, z któ-
rych tylko jeden (a czasem żaden) może okazać się niekwestionowaną wartością. Dlate-
go też od liderów zespołów, poszukujących takich wartościowych rozwiązań, oczekuje 
się, że będą wizjonerami i futurologicznie inspirującymi współpracownikami, a nie tyl-
ko kierownikami egzekwującymi dokładne wykonanie zadań/norm. Ich inklinacje ku 
podejmowaniu ryzykownych przedsięwzięć mieszczą się w formule nowej przedsiębior-
czości, która stara się nie tylko dotrzymywać kroku zachodzącym zmianom, ale daje 
asumpt do rozwoju nowych branż (technologicznych) czy odkrywczych aplikacji w za-
kresie komunikacji informatycznej.

Aplikacyjne utrudnienia

Przytoczoną tu koncepcję orientacji całej organizacji na systematyczne tworzenie 
wartości uznać można za przykład udanych poszukiwań, podejmowanych w coraz szer-
szym zakresie przez różne ośrodki naukowo-badawcze. Pomysłowość proponowanych 
rozwiązań idzie w parze ze świadomością ograniczeń, na jakie napotykają firmy re-
orientujące się na systematyczne zarządzanie wartością. Dlatego też na koniec prezenta-
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cji koncepcji autorstwa K.S. Camerona, R.E. Quinna oraz J. DeGraffa postaram się 
wskazać dwa realne utrudnienia w aplikacji ich teorii do praktyki gospodarczej.

Powodem utrudnień pierwszego rodzaju jest to, że różnym polom aktywności odpo-
wiadają różne rodzaje kultur organizacyjnych. Jeśli analizować zmieszczony powyżej 
rysunek po przekątnych, to dostrzega się w nim wyraźną polaryzację kultur, utrwalają-
cych się wraz z adekwatnymi schematami organizacyjnymi. Zaawansowanym (by nie 
rzec: wyrafinowanym) aktywnościom twórczym odpowiadać więc będzie ad-hoc-kra-
tyczna struktura organizacyjna, co często oznaczać może jej amorficzność. Jako taka, 
rozpoznawalna być powinna jako coś radykalnie odmiennego od zhierarchizowanej 
struktury usytuowanej diagonalnie i utworzonej w kulturze organizacyjnej zorientowa-
nej przed wszystkim na controlling i dyscyplinowanie procesów. Ukształtowana na ba-
zie określonej funkcji kultura organizacyjna jest czymś trwałym, mało podatnym na 
działanie niekompatybilnych z nią stymulatorów. Historia wielu firm, opracowana na 
podstawie ewolucji jej kultur, dostarcza wystarczająco bogatego materiału dla teoretycz-
nych wniosków.

Powód drugiego rodzaju: wybiórcze podejście do wyspecjalizowanych funkcji jako 
podstawa wartościowania działalności. O podstawowym znaczeniu danej funkcji (przy-
pomnę: w cytowanej pracy ujmowanej jako 4 x C) przesądzają reprezentujący ją specja-
liści, z zasady negliżujący znaczenie funkcji pozostałych. Dwa przykłady. Marketerzy, 
zaangażowani w opracowanie strategii marketingowych (niewątpliwie twórczych, przy-
najmniej we wstępnych fazach projektowania), raczej nie będą doceniać aktywności wy-
nikających z reorientacji na tworzenie wartości. Z kolei analitycy finansowi w control-
lingu będą doszukiwać się metody stabilizującej przedsiębiorstwo, zmuszone działać 
w nieprzewidywalnym otoczeniu. Specjaliści zatrudniani w przedsiębiorstwach są bo-
wiem wykształceni i przygotowani, by podejmować prace w funkcjonalnie uprofilowa-
nych działach, bez znajomości specyficznych uwarunkowań, jakich wymaga aktywność 
twórcza. Sytuację tę tylko częściowo zmienia rozwijana ostatnio na kierunkach mene-
dżerskich specjalność: zarządzanie projektem.

Wniosek, jaki się nasuwa, raczej potwierdza supozycję, iż organizacje skłonne są 
osiągać i utrzymywać stan równowagi dzięki alokacji sił i środków do dolnych pól dia-
gramu. Oznacza to podatność/otwartość na odbiór zewnętrznych sygnałów płynących  
z rynku wraz z koncentracją na pełnej kontroli procesów wewnętrznych. Nadal panuje 
przekonanie, że trwałe niezrównoważenie aktywności, spowodowane zmiennym uczyn-
nianiem wyspecjalizowanych funkcji, jest dla firmy czymś niebezpiecznym. Za to coraz 
mniej kontrowersji wzbudza postulat, aby organizacja dążyła (przynajmniej) do wypra-
cowania formuły elastycznego przemieszczania centrów aktywności, zależnie od impul-
sów rynkowych i strategicznych priorytetów. Nie jest to mało. Rzekłbym nawet, że wy-
starczająco wiele, by ten consens potraktować jako dodatkowy punkt wyjścia dla 
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rozwinięcia koncepcji konstelacji wartości, jako układu nie tyle generującego wartość 
ekonomiczną, co transcendującego ku aksjologii.

Tabela 1. Pola aktywności wytwórczej generującej wartość i odpowiadające im kultury organizacyjne

Kultura usługowa/relacyjna/organiczna Kultura industrialna/techniczna/informatyczna

Orientacja
Współpraca, współtworzenie wartości z klientem
Kierowanie
Doskonalenie obsługi nabywcy i samodoskonalenia; 
naśladowanie lidera, uznanego za autorytet
Kultura
Kultura współpracy; współsprawstwo usług jako sposób 
pomnażania dobrostanu

Orientacja dośrodkowa
Organizacja jako struktura wyizolowana
Kierowanie
Kierowanie podporządkowane zostaje standardom 
technicznej optymalizacji
Kultura techniczna
Organizacja zorientowana na sprzęt (aquipment based), 
a nie na ludzi (human based)

Kultura biurokratyczna/hierarchiczna Kultura rynkowa/transakcyjna

Orientacja
Organizacja jako struktura zamknięta
Kierowanie
Statut, regulamin, ściśle określony zakres obowiązków/
uprawnień wyznacza zasady działania
Kultura budowana na relacjach niesymetrycznych

Orientacja na innowacje produktowe i również jako 
wzmocnienie zasady rotowania klientów; orientacja na ich 
potrzeby
Kierowanie
Maksymalizacja liczby transakcji wyznacza metody 
kierowania pracą sprzedawców
Kultura kształtowana pod dominującym wpływem 
komunikacji medialnej

Źródło:  opracowanie własne.

Nawiązując wprost do powyższego zestawienia, a jednocześnie podsumowując pre-
zentowany wyżej wywód, wypada stwierdzić, że osobliwości usługowego świadczenia, 
przechodzące via pełny cykl obsługi (CLAN) na poziom organizacji usługowej, koncen-
trują się wokół aktywności i celów wypełniających górne pola zamieszczonej wyżej ta-
beli. W wyniku wypracowania adekwatnej z działalnością usługową metody zarządza-
nia pojawia się formuła twórczej współpracy, odnosząca się nie tylko do personelu, ale 
jednoznacznie i zdecydowanie otwarta na współpracę z usługobiorcami. Tylko w takich 
warunkach możliwe jest spełnienie postulatu, że wyświadczona usługa dlatego jest war-
tością, ponieważ jest autentycznym Dobrem dla nabywcy.

Dualizm metodologiczny i jego przezwyciężenie

Wprowadzenie kategorii wartości w kontekst działalności usługowej dobitnie uzmy-
słowia wielowymiarowość analityczną wykonawstwa usług. Jednocześnie stanowi wy-
tłumaczenie dla konieczności fazowego ujmowania elementów tworzących ów gordyjski 
splot usługowy, z rozwikłaniem którego musi uporać się każda organizacja usługowa. 
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Już choćby przytoczenie toposów znaczących działalność usługową, takich jak: projek-
towanie usługowego produktu – konkretyzacja – istoczenie – potwierdzanie sensowno-
ści istnienia, nadają owemu splotowi (określam go łacińskim słowem: nexus) nadrzędne 
znamię heteronomiczności8. To ona sprawia, że na poziomie refleksji teoretycznej po-
wstać muszą problemy natury metodologicznej. Owe usługowe toposy stają się równie 
wyraziste na poziomie realizacyjno-wykonawczym, gdzie zjawia się, czy raczej wyda-
rza, usługa jako bytowy fenomen. Ale nie jest to wcale takie oczywiste. W literaturze z 
zakresu zarządzania odnośnie do wykonywania usług znaleźć można przynamniej dwa 
wyraźnie zarysowane stanowiska i nurty. Dla ich łatwiejszej identyfikacji pierwszy pro-
ponuję nazwać regresją, a drugi – dla odmiany – abstrakcją.

Regresja oznacza tu wydobywanie na pierwszy plan takich cech usługi, które są 
zaprzeczeniem sparametryzowanej charakterystyki wyrobu materialnego. Chodzi rzecz 
jasna o „kanoniczny” zestaw IHIP (in-tengible, heterogenity, in-separability, perishab-
le...) i rzutowanie tych cech w przód, czyli na fazę powstawania usługi. Kompensowanie: 
niematerialność – zastąpić materialnymi świadectwami wykonania; heteronomiczność 
– specyfikacją (wymagania, jakie usługa musi spełniać); nietrwałość – umowami itd. 
Wszystkie te zabiegi kompensacyjne, będące de facto niwelowaniem odrębności, służą 
przeniesieniu analiz na grunt uniwersalnej teorii produkcji. W rezultacie usługa staje się 
takim samym wyrobem, jak każdy inny zmaterializowany rezultat działalności produk-
cyjnej9.

Abstrakcja z kolei zakłada takie podejście do usługi, w którym podkreśla się przede 
wszystkim cechę niematerialności, jako jej differentia specifica. Następnie wyciąga się 
stąd wniosek, iż specyfiką zarządzania usługami jest to, iż odnosi się ono do czegoś, co 
dopiero ma powstać, a jeśli w końcu powstanie, to niekoniecznie musi mieć skonkrety-
zowaną postać. Słowem, zabieg abstrahowania ma umożliwić włączenie wykonawstwa 
usług w rozpoznany i systematycznie rozpracowany nurt zarządzania projektem10.

Autorzy reprezentujący oba podejścia deklarują, że zajmują się zarządzaniem usłu-
gami i nie sposób odmówić im racji, którą potwierdza odpowiednio spreparowane rozu-
mienie usługi (usługą jest cokolwiek – bo dowolna czynność bądź użyteczność – jaką 
jedna strona świadczy drugiej). Bez trudu można jednak zauważyć, że odbywa się to za 
cenę daleko idących uproszczeń, które pomijają to, w czym doszukiwać się można istoty 

8 O pojawiającym się tutaj poziomie komplikacji, uzasadniających użycie słowa nexus, piszę wię-
cej w: K. Rogoziński, Usługi w Polsce. Nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości, 
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 20, Szczecin 
2008.

9 Reprezentantami tego nurtu są np. Fliess und Kleinaltenkamp. Patrz: S. Fliess, M. Kleinalten-
kamp, Blueprinting the service company Managing service process efficiently, w: „Journal of Busi-
ness Research”, 57 /2004, s. 392–404.

10 Takie podejście reprezentują z kolei: B. Hollins i S. Shinkins, Zarządzanie usługami. Projekto-
wanie i wdrażanie, PWE, Warszawa, 2009.
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tego, co usługowe. W efekcie ginie osobowy wymiar relacji usługowej, a wraz z nim 
możliwość wyprowadzenia usługi ze zdarzenia, jakim jest autentyczne spotkanie dwu 
podmiotów. Zabieg pozbawianie analiz relacyjnego kontekstu stosowany jest w obu 
omawianych tu podejściach. Negatywnym tego następstwem jest choćby fakt, że świad-
czenie przestaje być źródłem, z którego wyprowadzić można poczucie odpowiedzialno-
ści za inne Ty. Całkowicie zaprzepaszczony zostaje dorobek marketingu relacyjnego 
prowadzący do radykalnego przedefiniowania roli usługobiorcy i niewiele zmienić tu 
mogą usiłowania polegające na zastępowaniu pojęcia: klient słowem: partner czy intere-
sariusz. I – co na koniec może warto podkreślić – za niepowodzenie wypada uznać 
próby włączenia w TQM koncepcji zarządzania wartością.

Konsekwentna realizacja powziętego zamiaru wymaga, by nową koncepcję zarzą-
dzania wartością usług wyprowadzić – w postaci trzeciej drogi – z autonomicznej teorii 
usług. Oznacza to tym samym, że koniecznym będzie zdystansować się od wspomnia-
nych wyżej koncepcji (określonych jako redukcja oraz abstrakcja), przynajmniej gene-
ralnie, co do zasady��. Realizacja tego zamiaru już w punkcie wyjścia natrafia na pira-
midalne trudności spowodowaną tym, że wywodu nie da się spakować w hologramie 
czy zamknąć w formule matematycznej lub prostej normie. Nadto przezwyciężanie 
oczywistych opozycji bądź poniechanie argumentacji budowanej na prostej alternaty-
wie: albo – albo, skutkuje nie tylko modyfikacją metodologiczną. Skoro przedmiotem 
zainteresowań czynimy wartość, konieczne się staje otwarcie teorii zarządzania organi-
zacją usługową na zasilanie aksjologiczne (czy szerzej – antropologiczne)��.

Systematyczne prowadzenie nowego dyskursu na temat kreowania wartości w orga-
nizacjach usługowych wymaga przyjęcia jakiejś zasady porządkującej. W tym przypad-
ku przybrać może ona postać w następujący sposób rozczłonkowaną: [A] procesy, dia-
chronia, czas i zależności czasowe, czyli następstwa; [B] przekroje, struktura – a więc 
zależności przestrzenne, zasięg, oddziaływanie, ciążenie; [C] koincydencje – wielopo-
ziomowe zależności badanych zjawisk, pozwalające ujawnić pandeterminizm. W zgo-
dzie z powyższą sekwencją pokusić się można o wskazanie następujących konkretyzu-
jących odpowiedników:

[A]  wymiar temporalno-sprawczy zamyka się w pełnym, poddawanym modyfika-
cjom czterofazowym, cyklu obsługi, w którym wydzielić można lokalne epicy-
kle. Nie bez znaczenia będzie występujący tu nieliniowy sposób odwzorowy-
wania owych cykli, ujawniający ekwifinalność usługowego świadczenia;

�� Generalne zdystansowanie się nie neguje lokalnych zapożyczeń. Tak więc w fazie projektowania 
usługowego produktu przydatne być mogą heurystyczno-twórcze metody stosowane w zarządzaniu 
projektami. 

�� Udokumentowaniem publikacyjnym podejmowanych w tym zakresie prób jest seria zeszytów 
naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego pt. Zarządzanie organizacjami usługowymi [2010, 2012], 
red. K. Rogoziński, A. Panasiuk.
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[B]  wraz z czasowo ujętym momentem sprawczym powstaje nie tyle struktura, co 
sieć powiązań oddziałujących zarówno do wewnątrz, jak i na zewnątrz organi-
zacji;

[C]  koincydencje umożliwić powinny prześledzenie zachodzących na różnych po-
ziomach (sprawstwa i wyjaśniania) procesów emergencji, prowadzących ku 
pełniejszemu zrozumieniu rezultatów działalności usługowej.

Takie pojęcia, jak: koincydencje, procesy emergentne czy występujący wcześniej 
modus cooperandi, nie tylko sygnalizują, ale potwierdzają zasadność wykorzystania po-
dejścia aksjologicznego w wypracowaniu koncepcji zarządzania organizacjami usługo-
wymi.

Podsumowanie

Spojrzenie na organizację usługową z perspektywy zarządzania tworzoną w niej 
wartością skutkuje konsekwencjami występującymi jednocześnie na wszystkich pozio-
mach analityczno-poznawczych. Jeśli będziemy w stanie je ogarnąć, ujawnić się mogą 
nie tylko nowe perspektywy poznawcze, ale i odmienne zasady działania. Ukazują się 
one w opozycji do tych, jakie zalecają strategie konkurencji, traktujące innych jako wy-
magających wyeliminowania przeciwników. Przywoływane w artykule ustalenia Kima 
S. Camerona, Roberta E. Quinna, Jeffa DeGraffa oraz Anjana V. Thakora można więc 
wykorzystać jako przesłankę do sformułowania następującego postulatu: To, co rozpo-
znane zostało jako „twórcza współpraca”, przygotowuje solidny grunt pod podejście 
aksjologiczne, które uznać należałoby za równoważne (z zasilaniem informacyjno-in-
formatycznym) wspomaganie nauk o zarządzaniu.
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Streszczenie

Autor analizuje organizację usługową z perspektywy zarządzania wartością, która w niej powstaje. Wykonywa-
nie usługi jako wartości (w znaczeniu Dobra) oznacza implementowanie kultury twórczej współpracy, a tym samym – 
konieczność wyjścia poza ścisły dorobek nauk o zarządzaniu i uwzględnienia dorobku takich nauk, jak aksjologia czy 
antropologia. Dzięki temu będzie można: rozszerzyć kontekst interpretacyjny, w którym pojawić się może inny (niż 
tylko finansowy) wymiar wartości; zmodyfikować wykorzystywaną metodologię konstruowania strategii; wypracować 
inne zasady działania – opozycyjne w stosunku do strategii konkurencji, traktującej innych (także współpracowników) 
jako wymagających wyeliminowania przeciwników.

Collaborative dimension  of service value management

The author analyses the service-organization from the perspective of value management. The exercise and 
rendering of service as values [relevantly the ‘good’ for client] needs to go beyond the achievements of management 
science and to regard of theories developed by axiology and the anthropology. On account of this extending the field 
of analysis it will be possible to: verify theories of service management; widen the interpretative context wherein appear 
dimension of the service value other than financial; modify subsequent methodology; work out other rules of the activ-
ity – beyond the strategy of competition, which treats other partners only as object of elimination.
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Wprowadzenie

Problematyka liberalizacji wiąże się z wyznaczaniem optymalnego poziomu regula-
cji publicznej w gospodarce, a jego ustalenie jest przedmiotem odwiecznych sporów 
pomiędzy ekonomistami różnych szkół. Artykuł ma na celu zbadanie statystycznej za-
leżności poziomu dobrobytu społecznego od stopnia wolności gospodarczej. Autorka 
dokonała w nim przeglądu pojęć i miar dobrobytu, przedstawiła teoretyczne tło sporu 
dotyczącego zdolności regulatora rynkowego i publicznego do zapewniania maksymali-
zacji dobrobytu oraz zbadała korelację pomiędzy wskaźnikami rozwoju społecznego 
(HDI) i wolności gospodarczej (IEF) dla 164 krajów. W artykule wykorzystano metody 
systematyzacji i opisu statystycznego

Pojęcie i miary dobrobytu społecznego 

Dobrobyt społeczny nie ma w ekonomii jednej ustalonej definicji. Najczęściej defi-
niuje się go jako sumę nadwyżek producentów i konsumentów lub za pomocą funkcji 
użyteczności, jednak konstrukcja funkcji przybiera różne postacie. Jej najprostsza po-
stać to suma użyteczności indywidualnych (podejście Jeremy’ego Benthama i Johna 

* Doktor Małgorzata Zielenkiewicz pracuje w Katedrze Mikroekonomii na Uniwersytecie Gdań-
skim. E-mail: mmmzzz@op.pl.
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Stuarta Milla, tzw. utylitarystyczna funkcja dobrobytu). W zmodyfikowanej wersji jest 
to suma użyteczności ważonych, gdzie wyższe wagi można przypisać np. osobom doro-
słym, aktywnym zawodowo itp.� Z kolei funkcja dobrobytu Bernoulliego-Nasha jest 
funkcją multiplikatywną, opierającą się na iloczynie użyteczności indywidualnych (wów-
czas wprowadzane wagi są potęgami, do których podnosi się użyteczność indywidualną). 
Takie podejście przekłada się na hiperboliczny kształt krzywych obojętności�. Uogólnie-
niem powyższych funkcji jest funkcja dobrobytu społecznego Bergsona-Samuelsona, 
która nie narzuca addytywności czy multiplikatywności, natomiast niezależnie od 
zdefiniowania działań na zmiennych jest funkcją użyteczności indywidualnych, 
dlatego bywa również nazywana indywidualistyczną funkcją dobrobytu�.

Określenie postaci funkcji dobrobytu ma znaczenie przy definiowaniu, na czym 
polega jego maksymalizacja. Według utylitarystów społeczeństwo powinno dążyć 
do maksymalizacji sumy użyteczności osiąganej przez poszczególnych członków 
społeczeństwa. Podobnie jest przy dobrobycie, traktowanym jako suma nadwyżek 
konsumentów i producentów. Dobrobyt rośnie, jeżeli suma nadwyżek się zwiększa. 
Funkcja multiplikatywna narzuca wymóg ponadproporcjonalnego przyrostu użytecz-
ności osiąganej przez osobę, która się wzbogaciła, w celu skompensowania spadku 
użyteczności czerpanej przez osobę, która doznała straty. Jednak w dyskusjach nad 
maksymalizacją dobrobytu społecznego pojawiają się także zagadnienia dotyczące 
sprawiedliwości i etyki, stąd głosy, według których społeczeństwo powinno np. mak-
symalizować minimalną użyteczność indywidualną, czyli brać pod uwagę jednost-
ki, którym w społeczeństwie żyje się najgorzej (podejście Johna Rawlsa)4.

Problemy w definiowaniu dobrobytu i w określeniu, na czym polega jego mak-
symalizacja, przekładają się na trudności w pomiarze dobrobytu. Utożsamianie go 
z poziomem produktu krajowego lub narodowego jest daleko idącym uproszcze-
niem, chociaż wiele miar dobrobytu zawiera jako jedną ze składowych również mia-
ry produkcji. Produkt narodowy jest punktem wyjścia przy obliczaniu opracowane-
go w 1972 roku przez Williama Nordhausa i Jamesa Tobina miernika dobrobytu 
ekonomicznego (Measure of Economic Welfare – MEW) oraz miernika krajowego 
dobrobytu netto (Net National Welfare – NNW). Ujmują one jednak dodatkowo ta-
kie kategorie, jak efekty zewnętrzne czy korzyści z czasu wolnego. Z kolei dwa inne 
znane wskaźniki – wskaźnik ekonomicznych aspektów dobrobytu (Index of the 
Economic Aspects of Welfare – EAW) oraz wskaźnik trwałego dobrobytu ekono-

� R.G.D. Allen, Ekonomia matematyczna, PWN, Warszawa 1961, s. 783 oraz J.E. Stiglitz, Ekono-
mia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 118–124.

� N. Acocella, Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, 
s. 73–74.

� D.C. Mueller, Public choice II, Cambridge University Press, Cambridge 1997, s. 373.
4 J.E. Stiglitz, Ekonomia sektora…, s. 120.
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micznego (Index of Sustainable Economic Welfare – ISEW) – bazują na poziomie 
konsumpcji indywidualnej5.

Współcześnie można zaobserwować tendencję do odchodzenia od pomiaru do-
brobytu w oparciu o kategorie pieniężne oraz zwracanie coraz większej uwagi na 
niepieniężne czynniki związane z jakością życia – takie jak zdrowie, wykształcenie 
czy dostęp do dóbr wyższego rzędu oraz nierówności społeczne6.

Miernikiem uwzględniającym te postulaty jest opracowany w ramach programu 
United Nations Development Programme wskaźnik rozwoju społecznego (Human 
Development Index – HDI). Powstał on w 1990 roku i jest ciągle udoskonalany, a jego 
najnowsza wersja z 2010 roku opiera się na oczekiwanej długości życia, średniej liczbie 
lat edukacji otrzymanej przez mieszkańców w wieku 25 lat i starszych, oczekiwanej liczby 
lat edukacji dla dzieci rozpoczynających proces kształcenia oraz produkcie narodowym 
per capita (w USD, według parytetu siły nabywczej waluty)7. Wskaźnik ten posłuży do 
analizy zależności pomiędzy stopniem wolności gospodarczej a dobrobytem społecznym.

Zdolność regulatora rynkowego i publicznego do maksymalizacji dobrobytu

Z dwóch podstawowych twierdzeń ekonomii dobrobytu wynika, że najlepsze 
z punktu widzenia maksymalizacji dobrobytu społecznego rozwiązanie (tj. efektywne 
w rozumienia Pareta) jest osiągalne, gdy8:

− istnieje doskonała konkurencja na rynku dóbr konsumpcyjnych i czynników wy-
twórczych (w tym pełna informacja);

− występuje równowaga w procesie alokacji zasobów;
− istnieje odpowiednia liczba rynków.
Doskonała konkurencyjność rynków oznacza szereg trudnych do spełnienia zało-

żeń, a niespełnienie któregokolwiek z nich jest jednym z powodów pojawiania się nie-
efektywności. Na ogół istnieje wiele barier ograniczających swobodę wchodzenia na 
rynek (w tym wysokie koszty utopione, minimalna efektywna skala produkcji ograni-
czająca opłacalną liczbę przedsiębiorstw na rynku), co sprawia, że istnieją rynki obsłu-
giwane przez niewielką liczbę przedsiębiorstw. W realnych warunkach gospodarczych 

5 E. Zysnarska, Pomiar jakości życia, w: Wzrost gospodarczy w Polsce w latach 90. Czynniki, 
bariery, perspektywy, red. M.G. Woźniak, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 
Kraków 2002.

6 J.P. Fitoussi, A. Sen, J.E. Stiglitz, Report by the commission on the measurement of economic 
performance and social progress, The Commission on the Measurement of Economic Performance 
and Social Progress, 2009, http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/en/index.htm.

7 http://hdr.undp.org/en/.
8 W. Stankiewicz, Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu, Wydawnictwo Prywatnej Wyższej 

Szkoły Businessu i Administracji w Warszawie, Warszawa 2005, s. 58.
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nie są na ogół spełnione również pozostałe założenia konkurencji doskonałej – produkty 
są zróżnicowane, czynniki wytwórcze nie wykazują pełnej mobilności, komunikacja 
między podmiotami jest ograniczona, a informacja niepełna. Z powodu zmiany wielu 
czynników w otoczeniu ekonomicznym rynki nie utrzymują się też w równowadze. 
Często nie jest również spełniona przyjęta w pierwszym twierdzeniu dobrobytu kom-
pletność rynków, co jest wynikiem9:

− istnienia efektów zewnętrznych,
− występowania dóbr publicznych,
− wysokich kosztów transakcyjnych,
− funkcjonowania w warunkach niedoskonałej informacji.
Istnieje zatem wiele przyczyn zawodności rynków, które mogą przejawiać się współ-

zależnie i wzmacniać w ten sposób efekt oddziaływania, stąd regulator rynkowy nie 
musi powadzić do maksymalizacji dobrobytu, co stanowi argument na rzecz poddawa-
nia gospodarki regulacji publicznej. Jednak również regulator publiczny jest obciążony 
niedoskonałościami (tzw. niesprawność państwa – government failure, non-market fai-
lure), wśród których można wymienić10:

− cele indywidualne i efekty wewnętrzne, prowadzące do przedkładania celów 
własnych ponad cele, do jakich organizacja została powołana (celów społecz-
nych), stosowanie nierynkowych kryteriów przy decyzjach, które powinny opie-
rać się na rachunku ekonomicznym,

− brak odpowiedzialności ekonomicznej za skutki decyzji oraz zjawisko nadmier-
nych i wykazujących tendencję wzrostową kosztów, wynikających z rozbudowy-
wania aparatów państwa ponad niezbędne rozmiary,

− zakłócanie funkcji rynku w związku z niestabilnością reguł, szumu informacyj-
nego oraz błędnych decyzji przedstawicieli władzy,

− dążenie urzędników państwowych do utrzymania uprawnień władczych oraz roz-
szerzania obszarów oddziaływania państwa na gospodarkę,

− podatność decydentów państwowych na oddziaływanie grup nacisku,
− niedoskonała wiedza przedstawicieli władzy oraz wyborców uczestniczących 

w systemach elekcyjnych,
− opóźnienia czasowe w realizacji polityki w stosunku do momentu jej formułowa-

nia, kadencyjny horyzont czasowy polityki,
− pochodne efekty zewnętrzne, przejawiające się w negatywnym ubocznym wpły-

wie w innych dziedzinach niż przedmiot bezpośredniej ingerencji,

9 N. Acocella, Zasady polityki…, s. 119.
10 M. Datta-Chaudhuri, Market Failure and Government Failure, „Journal of Economic Perspecti-

ve” 1990, Vol. 4, No. 3, s. 25–39 oraz K. Markowski, Rola państwa w gospodarce rynkowej, PWE, 
Warszawa 1992, s. 23–25.
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− neutralizowanie przez podmioty rynkowe przewidywalnych działań państwa 
(w konsekwencji ich nieskuteczność).

Rodzi się zatem pytanie o uzasadniony poziom regulacji publicznej, ponieważ oba 
regulatory są obarczone poważnymi niedoskonałościami.

Wolność gospodarcza a dobrobyt społeczny

Z przedstawionych definicji i miar dobrobytu wynika, że działania regulatora pub-
licznego ukierunkowane na maksymalizację dobrobytu nie mogą sprowadzać się jedy-
nie do działań na rzecz wzrostu gospodarczego. W badaniu dla oceny poziomu dobroby-
tu społecznego wykorzystano wskaźnik HDI, natomiast za miernik wolności gospodarczej 
posłużył indeks wolności gospodarczej (Index of Economic Freedom – IEF). IEF to 
wskaźnik publikowany przez The Wall Street Journal, w którym każdy kraj jest ocenia-
ny w skali od 0 do 100 punktów, gdzie 100 to maksymalna swoboda gospodarcza. Bra-
nych pod uwagę jest 10 kategorii wpływających na wolność gospodarczą��:

– swoboda prowadzenia działalności gospodarczej (Business Freedom): czaso-
chłonność i koszty podejmowania działalności gospodarczej oraz rezygnacji 
z niej, łatwość uzyskania licencji,

– wolność w zakresie polityki handlowej (Trade Freedom): średnia ważona stawka 
celna oraz bariery,

– wolność fiskalna (Fiscal Freedom): górne stawki podatku od dochodów osób fi-
zycznych i prawnych, całkowity dochód z podatków (jako procent PKB),

– wydatki rządowe (Government Spending): poziom wydatków państwa jako pro-
cent PKB (w tym konsumpcji i transferów),

– wolność w zakresie polityki monetarnej (Monetary Freedom): ważona stopa in-
flacji dla ostatnich trzech lat oraz kontrola cen,

– swoboda przepływu inwestycji (Investment Freedom): ograniczenia w przepły-
wie kapitału inwestycyjnego, łatwość przenoszenia środków zarówno wewnątrz, 
jak i poza granicami kraju,

– wolność finansowa (Financial Freedom): zakres regulacji rządowych usług fi-
nansowych, stopień interwencji państwa w funkcjonowanie rynków kapitało-
wych, banków i innych przedsiębiorstw finansowych, otwartość na konkurencję 
zagraniczną,

– prawa własności (Property Rights): zdolność jednostek do gromadzenia własno-
ści prywatnej, zabezpieczenie praw własności jasnymi przepisami, prawdopodo-
bieństwo, że własność prywatna będzie wywłaszczona, gwarancja egzekwowania 

�� www.heritage.org.
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praw własności, niezależność sądownictwa (im wyższa ochrona praw własności, 
tym wyższa ocena kraju pod względem stopnia wolności gospodarczej),

– wolność od korupcji (Freedom From Corruption): indeks korupcji Transparency 
International Percepcji (CPI),

– wolność rynku pracy (Labor Freedom): stosunek płacy minimalnej do średniej 
wartości dodanej na jednego pracownika, utrudnienia przy zatrudnianiu i zwal-
nianiu pracowników, sztywność godzin pracy, prawnie wymagane okresy wypo-
wiedzenia pracy, obowiązkowe odprawy. 

Analizie poddano 164 kraje, dla których publikowany jest zarówno wskaźnik HDI, 
jak i IEF��. Dane pochodzą z 2010 r. Rysunek 1 przedstawia rozkład krajów opisanych 
powyższymi charakterystykami, w tabeli 1 przedstawiono natomiast wskaźniki korela-
cji Pearsona (r) oraz współczynniki determinacji (r�) wyliczone dla HDI i IEF oraz jego 
poszczególnych składowych.

Rys. 1.  Zależność pomiędzy poziomem rozwoju społecznego (HDI) a stopniem wolności gospodarczej 
(IEF) (2010 r.)

Źródło: Dane ze stron internetowych: www.heritage.org i http://hdr.undp.org.

Zarówno z wykresu, jak i przedstawionych obliczeń wynika, że pomiędzy stopniem 
wolności gospodarczej a poziomem dobrobytu społecznego występuje dodatnia zależ-
ność – 51% (r�) zmienności poziomu dobrobytu można wyjaśnić stopniem wolności gos-
podarczej. Ciekawych wniosków, w kontekście rozwijających się teorii regulacji, dostar-

�� Pełne wykazy krajów wraz z wartościami wskaźników dostępne są na stronach internetowych: 
www.heritage.org/index/ oraz http://hdr.undp.org/en/.
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czają korelacje pomiędzy HDI a poszczególnymi składowymi IEF, ponieważ wskazują 
na największe znaczenie wolności od korupcji, swobodę działalności gospodarczej oraz 
gwarancji praw własności, czyli podkreślaną m.in. w ekonomii instytucjonalnej rolę 
państwa jako strażnika ładu. Z kolei ujemna korelacja wydatków rządowych wskazuje, 
że wycofanie się rządów z inwestycji (a zatem również dostarczania dóbr publicznych) 
nie wpływa korzystnie na rozwój społeczny. Bliski zeru wskaźnik korelacji dla wolności 
podatkowej może oznaczać, że większe znaczenie ma sposób rozdysponowania przy-
chodów z podatków niż sam ich poziom, co potwierdza fakt, że w pierwszej dziesiątce 
krajów pod względem poziomu rozwoju społecznego znalazły się europejskie kraje 
o modelu opiekuńczym.

Tabela 1. Współczynniki korelacji i determinacji pomiędzy HDI a poszczególnymi kategoriami IEF (2010 r.)
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r2 51% 51% 42% 0% �% 16% 2�% 37% 50% 54% 8%

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych ze stron internetowych: www.heritage.org i http://hdr.undp.org.

Wspomniane kraje europejskie, które znalazły się wśród pierwszej dziesiątki krajów 
pod względem poziomu HDI, to: Norwegia, Irlandia, Holandia, Szwecja oraz Niemcy. 
Wymienione kraje prezentują także najwyższy stopień opiekuńczości spośród wszyst-
kich znajdujących się w czołówce, co może wskazywać na instytucjonalne różnice 
w uwarunkowaniu rozwoju społecznego w różnych kulturach.

Polska wśród badanych 164 krajów znalazła się w rankingu HDI na 38 pozycji, na-
tomiast według IEF – dopiero na 65, w tym pod względem (i w kolejności) kategorii 
wymienionych w tabeli odpowiednio na miejscu: 98, 26, 94, 132, 27, 67, 62, 47, 51, 80. 
Na uwagę zasługuje bardzo niska pozycja pod względem wolności działalności gospo-
darczej, która jest wysoko skorelowana z HDI.

Podsumowanie

Zależność pomiędzy HDI oraz IEF wskazuje, że wolność gospodarcza jest czynni-
kiem sprzyjającym rozwojowi społecznemu. W szczególności dla rozwoju społecznego 
znaczenie mają: ograniczanie korupcji, zapewnianie swobody działalności gospodarczej 
oraz ochrona praw własności. Może to być wskazówka dla instytucji publicznych w de-
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finiowaniu priorytetów polityki gospodarczej ukierunkowanej na maksymalizację do-
brobytu rozumianego jako rozwój społeczny.
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Streszczenie

Problematyka liberalizacji wiąże się z wyznaczaniem optymalnego poziomu regulacji publicznej w gospodarce. 
Jego ustalenie jest przedmiotem odwiecznych sporów pomiędzy ekonomistami różnych szkół. Celem artykułu jest 
zbadanie statystycznej zależności poziomu dobrobytu społecznego od stopnia wolności gospodarczej. W artykule 
dokonano przeglądu pojęć i miar dobrobytu, przedstawiono teoretyczne tło sporu dotyczącego zdolności regulatora 
rynkowego i publicznego do zapewniania maksymalizacji dobrobytu oraz zbadano korelację pomiędzy wskaźnikami 
rozwoju społecznego (HDI) i wolności gospodarczej (IEF).

Influence of economic freedom to social prosperity

If the aim of public regulation is to maximize the social welfare, there is a need to define the scope of reasonable 
public intervention. The aim of the paper is to analyse whether there is a statistical correlation between Human Devel-
opment Index (HDI) and Index of Economic Freedom (IEF) (and its components). Research hypothesis is that eco-
nomic freedom supports social development. Especially there is much importance of Business Freedom, Property 
Rights and Freedom From Corruption.
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Wprowadzenie

Omawiając zagadnienie przedsiębiorstwa społecznego, należy odnieść się do szer-
szego aspektu gospodarki społecznej. Tłumaczone jest to występowaniem w literaturze 
tendencji do łączenia tych określeń z powodu funkcji, jakie przypisuje się im w prze-
strzeni życia społeczno-gospodarczego. W ujęciach definicyjnych przedsiębiorstwa spo-
łecznego zauważa się istotny rozdźwięk dotyczący optyki patrzenia na problematykę 
przedsiębiorstwa społecznego, gospodarki społecznej i wyznaczania kryteriów służą-
cych do ich zidentyfikowania. Istotnym elementem jest używana nomenklatura�, która 
możne wprowadzać chaos i zniekształcać omawiane zjawiska. Dla wprowadzenia 
wstępnej systematyki należy zatem odnieść się do obecnych powszechnie w literaturze 
określeń: „ekonomia społeczna”, „trzeci sektor” i „przedsiębiorczość społeczna”.

W tekstach naukowych gospodarkę społeczną definiuje się często jako ekonomię 
społeczną. Ekonomia społeczna w tym ujęciu nie powinna jednak funkcjonować jako 

* Jacek Brdulak pracuje w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w War-
szawie. E-mail: jacek.brdulak@sgh.waw.pl.

** Ewelina Florczak jest doktorantką w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Han-
dlowej w Warszawie. E-mail: ewelina.florczak@gmail.com.

� Tłumaczyć to można tym, iż przedsiębiorstwo społeczne i gospodarka społeczna są przedmio-
tem zainteresowania różnych interdyscyplinarnych dziedzin nauki (ekonomii, socjologii, historii, 
nauk politycznych).
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odrębna gałąź ekonomii, ponieważ w kontekście rynku podlegają one tym samym zasa-
dom funkcjonowania. Przykładem kłopotów z uporządkowanie problematyki jest tabe-
laryczne rozróżnienie cech ekonomii tradycyjnej i ekonomii społecznej�.

Tabela 1. Różnice pomiędzy tzw. ekonomią tradycyjną a ekonomią społeczną

Ekonomia tradycyjna Ekonomia społeczna

Cel – korzyść materialna,  
np. generowanie kapitału pieniężnego

Cel – korzyść społeczna,  
np. tworzenie miejsc pracy

Motywacja do działania  
– maksymalizacja zysku

Motywacja do działania  
– pomoc i  przywracanie na otwarty rynek pracy

Reprezentatywne podmioty – przedsiębiorstwa prywatne, 
koncerny, banki komercyjne

Reprezentatywne podmioty – spółdzielnie socjalne, 
fundacje, stowarzyszenia

Źródło:  H. Sobocka-Szczapa, Ekonomia społeczna w Polsce, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Łodzi,  
Łódź 2010, s. 13.

Przeprowadzone badania już potwierdziły niespójność tego podziału. Np. w ekono-
mii społecznej wśród podmiotów są przedsiębiorstwa prywatne. Nie ma także czystego 
podziału między celami i motywacjami aktywności podmiotów gospodarczych, o czym 
dalej.  

Kolejnym stosowanym pojęciem jest „trzeci sektor”�, który bywa również identyfi-
kowany wprost z gospodarką społeczną. Operowanie definicją „trzeciego sektora” w tym 
kontekście jest niezgodne z terminologią ekonomiczną. Trójsektorowość gospodarki 
wprowadził C. Clark, określając jako sektor: pierwszy – rolnictwo, drugi – przemysł 
i budownictwo, trzeci – usługi4. W konsekwencji taka interpretacja obowiązuje wśród 
ekonomistów.

Obecny w literaturze termin „przedsiębiorczość społeczna” rozumiany jest jako me-
chanizm tworzenia przedsiębiorstw społecznych i jako bezpośrednia metoda produkcji 
dóbr i usług przez stowarzyszenia i fundacje oraz inne formy gospodarki społecznej. 
Należy tutaj przywołać twierdzenie J. Schumpetera, który podkreślał, że prawdziwym 
celem rozwoju nie jest maksymalizacja zysków, lecz innowacyjne działanie poprzez 
wprowadzanie nowych rozwiązań i metod w procesie produkcji. J. Schumpeter określa 
przedsiębiorców jako jednostki, które inicjują „nowe kombinacje” w procesie produkcji. 

� Termin „ekonomia społeczna” można również rozumieć jako dosłowne tłumaczenie z francu-
skiego: économie sociale, która będzie omówiona w późniejszej części rozdziału, a która nie określa 
dokładnie omawianego zjawiska gospodarki społecznej.

� B. Pieliński, Gospodarka społeczna, czyli trzeci sektor, „Nowe Życie Gospodarcze”, 17.02. 
2008.

4 Więcej na ten temat J. Brdulak, Handel i usługi, w: Geografia ekonomiczna, red. K. Kuciński, 
Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009, s. 296 i n.
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Odnosząc się do szczególnej roli przedsiębiorcy, omówionej przez J. Schumpetera5, De-
fourney podkreśla, że obecnie można mówić o nowej przedsiębiorczości społecznej. Jej 
rozwiązania mogą dotyczyć:

− wprowadzenia nowego produktu lub nowej jakości produktu;
− wprowadzenia nowych metod organizacji i/lub produkcji, otwarcia nowego 

rynku;
− zdobycia nowego źródła surowców lub odnowienia danej branży organizacji; 
− nowych relacji z rynkiem.
W dalszej części opracowania zostały użyte określenia zgodnie z terminologią 

wprowadzoną przez autorów w oryginalnych tekstach. Ma to na celu opracowanie osta-
tecznie właściwej interpretacji oraz zgodności w rozumieniu i opisywaniu przywoływa-
nych zjawisk.

Punktem wyjścia w rozważaniach jest brak precyzji definicyjnej eksponowanej nie 
tylko w kontekście braków i merytorycznych błędów. Świadczy to przede wszystkim  
o kompleksowości omawianej problematyki i potencjale, jaki niesie, łącząc pragmatycz-
ne zastosowanie z naukowymi i teoretycznymi ujęciami. Celem rozważań jest poszuki-
wanie tych części składowych definiujących gospodarkę społeczną i przedsiębiorstwo 
społeczne, które najskuteczniej wpiszą się w sposób funkcjonowania, cele działalności, 
a także w zewnętrzne uwarunkowania instytucjonalne, i na koniec – nie zdeterminują 
w negatywny sposób istoty działania przedsiębiorstwa społecznego.

Podstawową, spotykaną w literaturze przedmiotu wymowę gospodarki społecznej 
stanowią: współdziałanie, integracja i działania w imię wspólnego celu. Cechami naj-
bardziej wyróżniającymi gospodarkę społeczną są: działalność gospodarcza nienasta-
wiona na komercyjną maksymalizację zysku oraz społeczne uwrażliwienie. Przyczynę 
rozwoju gospodarki społecznej dostrzega się w mankamentach dwubiegunowego para-
dygmatu gospodarki. Taką opinię wyraża C. Borzaga. Twierdzi on, że rynek (któremu 
była powierzona rola produkcji i alokacji dóbr prywatnych, dystrybucja zasobów według 
zasady wkładu indywidualnego) oraz państwo (odpowiedzialne za produkcję dóbr pub-

5 (…) W ustalonym ruchu okrężnym każda jednostka może działać szybko i racjonalnie, gdyż zna 
swój teren i pomaga jej dostosowane do tego ruchu okrężnego postępowanie wszystkich innych jed-
nostek, które z kolei spodziewają się od niej normalnego działania. Inaczej jest, gdy staje przed nią 
nowe zadanie. Podczas gdy w sytuacji istniejącej od dawna przeciętnej jednostce wystarcza jej włas-
ny rozum i doświadczenie, to przy nowych zagadnieniach potrzebna jej jest pewna pomoc. W znanym 
sobie ruchu okrężnym płynie ona z prądem, natomiast jeśli pragnie zmienić szlak, po którym się po-
rusza, płynie pod prąd. To, co uprzednio było pomocą, staje się przeszkodą. To, co było dla niej 
znanym faktem, staje się niewiadomą. Tam, gdzie kończą się granice rutyny, wiele osób nie może iść 
naprzód, a reszta może to uczynić jedynie w bardzo różnym stopniu. (…) Dlatego właśnie realizowa-
nie nowych kombinacji jest specjalną funkcją, przywilejem pewnego typu ludzi, znacznie mniej licz-
nych niż ci, którzy mają „obiektywną” możność takiego postępowania. Dlatego też przedsiębiorcy są 
typem szczególnym, a ich postępowanie stanowi szczególny problem, oraz siłę napędową całego sze-
regu doniosłych zjawisk (…) w: J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 
1960, s. 126, 129–130.
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licznych i dóbr, których nie może wytworzyć rynek) nie odgrywają swej roli w kształto-
waniu poczucia bezpieczeństwa i jakości życia obywateli. Dlatego zaistniała potrzeba 
wyodrębnienia nowego układu opartego na logice pluralizmu podmiotów, obszarów i re-
gulacji, włączając w to różnorodnych przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego”6. 
W modelu dwubiegunowym zakłada się, że7:

− istnieje możliwość ścisłego rozgraniczenia pomiędzy dobrami prywatnymi (wy-
twarzanymi przez rynek) i publicznymi (produkcja została powierzona państwo-
wej administracji);

− regulacja rynku jest możliwa dla zwiększenia efektywności wytwarzanych usług 
w kontekście zorientowanym na zasadach wkładu indywidualnego i zaangażowa-
nia jednostkowego;

− jest możliwa identyfikacja przez instytucje państwowe preferencji obywateli od-
nośnie do dóbr publicznych i tych dóbr, których nie może wytworzyć rynek.

Dlatego przyczyną rozwoju gospodarki społecznej, najczęściej podejmowaną w lite-
raturze, jest kryzys państwa opiekuńczego8. Ponadto gospodarka społeczna ma niewąt-
pliwie swoje uwarunkowania historyczne9. Swoją specyfikę mają również czynniki 
wpływające na ewolucję gospodarki społeczne w Polsce10.

Wyodrębnienie i próba zdefiniowania przedsiębiorstwa społecznego w literaturze 
naukowej jest możliwe jedynie na podstawie kryteriów instytucjonalnych lub norma-
tywnych. Istotny jest fakt, iż oba podejścia mogą się wzajemnie wykluczać i określać 
odrębne zjawiska. Dlatego też nawiązując do danych statystycznych lub innych danych 
liczbowych, należy wyjaśnić kontekst ich uzyskiwania. Brak konsensusu w definicji 
przedsiębiorstwa społecznego jest jednym z głównych problemów omawianej problema-
tyki. Można stwierdzić, iż jest to problem fundamentalny, ponieważ przyjęta definicja 
przedsiębiorstwa społecznego buduje podstawy i nakreśla granice, w jakich przedsię-
biorstwo funkcjonuje. Ponadto tylko na podstawie właściwie opracowanej definicji moż-

6 C. Borzaga, Nowe trendy w partycypacji obywatelskiej, w: Przedsiębiorstwo społeczne w rozwo-
ju lokalnym, Zeszyty Gospodarki Społecznej 2, red. E. Leś, M. Ołdak, Collegium Civitas, Warszawa 
2007, s. 83.

7 Tamże, s. 81–82.
8 Więcej na ten temat: J.J. Wygnański, Ekonomizacja sektora pozarządowego a kryzys państwa 

opiekuńczego, w: Ekonomizacja organizacji pozarządowych, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 
2008, s. 15–16.

9 Przywołuje się tu myśl liberalną, chrześcijańską, socjalistyczną, ruchy kooperatystów – szerzej 
na ten temat: T. Kaźmierczak, Zrozumieć ekonomię społeczną, w: Kapitał społeczny. Ekonomia spo-
łeczna, red. M. Rymsza, T. Kaźmierczak, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007, s. 93–101.

10 Historyczne rozważania proweniencji gospodarki społecznej (również w kontekście Polski) – 
A. Piechowski, Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne w Polsce. Tradycje i przykłady, 
w: Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne. Wprowadzenie do problematyki, red. E. Leś, 
WUW, Warszawa 2008, s. 13–35. 
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na określić strukturę wewnętrzną, motywy prowadzonej działalności, a także miejsce 
i funkcje przedsiębiorstwa w otoczeniu.

Kontekst instytucjonalny wyodrębniania przedsiębiorstw społecznych

W Unii Europejskiej często używa się określenia „gospodarka społeczna”. Najczęś-
ciej interpretuje się ten obszar za względu na typ podmiotów prawnych, do których zali-
cza się: spółdzielnie, towarzystwa wzajemnościowe, stowarzyszenia i fundacje. Takie 
podejście dominowało w Unii Europejskiej już w latach 90. XX w, a w 2002 roku ofi-
cjalny komitet reprezentujący gospodarkę społeczną przyjął nazwę CEP – CMAF (Coo-
peratives, Mutuels, Associations and Fundations). Według statystyk�� tak pojmowana 
gospodarka społeczna tworzy w Unii Europejskiej ponad 11 mln miejsc pracy i generuje 
ok. 10% PKB. Przytoczyć tu można doświadczenia krajów dobrze rozwiniętych. W Ho-
landii i Irlandii zatrudnienie w podmiotach tak określanej gospodarki społecznej wyno-
siło przed kryzysem 2008 roku ponad 10%, natomiast w Belgii, Francji, Finlandii – po-
nad 8%. O znacznym rozwoju omawianego zjawiska ekonomicznego świadczy jego 
dynamika – w wielu krajach wskaźnik zatrudnienia w gospodarce społecznej na prze-
strzeni ostatnich kilkunastu lat uległ podwojeniu. Na pozytywne tendencje wzrostu za-
trudnienia w przedsiębiorstwach społecznych nie wpłynął również w istotny i trwały 
sposób kryzys gospodarczy roku 2008.

Trzeba jednak zaznaczyć, że takie ujęcie instytucjonalne, zwane również „tradycyj-
nym”, w kontekście realizowanego celu społecznego nie może odzwierciedlać ich pełnej 
rzeczywistej działalności tak charakterystycznej dla przedsiębiorstw społecznych.

Kontekst normatywny wyodrębniania przedsiębiorstw społecznych

Najbardziej popularnym wyznacznikiem kategorii przedsiębiorstwa społecznego 
jest propozycja definicji opracowana przez Europejską Sieć Badawczą EMES�� Network 
(The Emergence of Social Enterprise In Europe) na zlecenie Komisji Europejskiej. Ak-
centuje ona cechy	ekonomiczne	i	społeczne, które powinny określać podmiot. Należy 
dodać, iż nie są to warunki, które obligatoryjnie musi spełnić organizacja mianująca się 
przedsiębiorstwem społecznym. Opisowa propozycja EMES ma pozwolić na łatwiejsze 

�� Na podst. tabeli w Raporcie opracowanym na wniosek Europejskiego Komitetu Społeczno-Eko-
nomicznego przez CIRIEC (Centre International de Recherches et d’Information sur l’Economie 
Publique, Sociale et Coopérative – Międzynarodowe Centrum Badań i Informacji na temat Gospo-
darki Publicznej, Społecznej i Spółdzielczej).

�� EMES (Europejska Sieć Badawcza) powstała w 1996 r., gdy zrealizowano projekt badawczy 
„Powstawanie przedsiębiorstw społecznych w Europie”. W roku 2002 zarejestrowana została jako 
organizacja pozarządowa, zrzeszająca uczelnie i centra badawcze.
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poruszanie się pomiędzy różnymi podmiotami bliskimi temu pojęciu oraz tworzy pod-
stawy do ich porównywania. Według EMES przedsiębiorstwo społeczne charakteryzuje 
się następującymi cechami:

Kryterium	ekonomiczne:
1. Stała działalność mająca na celu bezpośrednio produkcję dóbr i/lub sprzedaż 

usług.
2. Wysoki stopień autonomii działania.
3. Ponoszenie znaczącego ryzyka ekonomicznego w prowadzeniu działalności. 
4. Działalność przedsiębiorstw społecznych wymagająca istnienia minimalnego 

personelu płatnego.
Kryterium	społeczne:
1. Działalność jest ukierunkowana na rzecz wspierania i rozwoju społeczności lo-

kalnych.
2. Działalność ma lokalny charakter.
3. Demokratyczne zarządzanie, oparte na zasadzie: 1 miejsce – 1 głos.
4. Partycypacyjny charakter. 
5. Ograniczona dystrybucja zysków. 
Z powyższego zestawienia wynika, że przedsiębiorstwo społeczne jest podmiotem 

łączącym działalność gospodarczą dostosowaną do praw rynkowych z misją społeczną, 
której celem jest budowanie lokalnego zaufania, aktywizowanie społeczności, wykorzy-
stywanie endogenicznych zasobów służących rozwojowi lokalnemu, wychodzenie na-
przeciw wzrastającemu popytowi na usługi.

Przedsiębiorstwo społeczne w perspektywie amerykańskiej

W Stanach Zjednoczonych działalność przedsiębiorstw społecznie jest rozumiana 
bardziej swobodnie niż w Europie i nie podlega tak ścisłemu ustalaniu cezur organiza-
cyjno-instytucjonalnych. Ponadto w Stanach Zjednoczonych częściej używany jest ter-
min „przedsiębiorczość społeczna” dla określania działalności przedsiębiorstw realizu-
jących cele społeczne. W amerykańskim podejściu eksponuje się wagę aspektu 
komercyjnego. Według jednej z definicji pojęcie to obejmuje: każdy interes (venture), 
generujący dochód uzyskany nie dla zysku, który został stworzony z powodów i dla ce-
lów społecznych, operujący zgodnie z właściwością biznesu nastawionego, a także na 
zysk dyscypliną, innowacyjnością i determinacją��.

�� K.S. Alter, Social Enterprise Typology, Virtue Ventures LLC, Washington, DC 2004, w: Kapitał 
społeczny…, s. 116.
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Przywołując amerykański sposób określania przedsiębiorstw społecznych, jako 
punkt wyjścia zaznacza się pojęcie	hybrydowości. Zgodnie z nią ujmowane są one jako 
przedsiębiorstwa społeczne oraz inne organizacje różniące się pod trzema względami: 
motywu,	odpowiedzialności	i	wykorzystywania	dochodu. Przedsiębiorstwo społecz-
ne, jako organizacja hybrydowa, nastawiona na jednoczesną realizację celów społecz-
nych i ekonomicznych, cechuje się14:

– stosowaniem narzędzi i środków charakteryzujących komercyjną działalność dla 
osiągania celów społecznych;

– równoczesnym wykorzystaniem społecznego i komercyjnego kapitału oraz ana-
logicznych technik;

– generowaniem społecznych i ekonomicznych wartości;
– przeznaczaniem dochodów uzyskiwanych z działalności komercyjnej na pokry-

wanie kosztów programów społecznych;
– monitorowaniem efektów finansowych oraz oddziaływania społecznego;
– osiąganiem celów finansowych w sposób przyczyniający się do dobra publicz-

nego;
– niezależnością finansową dzięki niepodleganiu limitom dochodowym;
– ukierunkowaniem strategii realizacji misji społecznej.
Przedstawiona interpretacja odnajduje syntetyczne odzwierciedlenie w tabeli 2.

Tabela 2. Zakres hybrydowości przedsiębiorstw w ujęciu amerykańskim

Tradycyjne 
organizacje  
non profit

Organizacje  
non profit 

prowadzące 
działania generujące 

dochód

Przedsiębiorstwa 
społeczne

Społecznie 
odpowiedzialny 

biznes

Korporacje 
praktykujące 

społeczną 
odpowiedzialność

Tradycyjne 
organizacje  

for profit

– motywacja – misja społeczna 
– odpowiedzialność wobec interesariuszy
– dochód reinwestowany na rzecz celów społecznych 

lub na cele operacyjne

– motywacja – osiąganie zysku
– odpowiedzialność wobec akcjonariuszy
– dochód dzielony wśród akcjonariuszy

 Cel tworzenia wartości społecznej

Strategia stabilnego funkcjonowania:  
metody komercyjne

Cel tworzenia wartości ekonomicznej

Strategia stabilnego funkcjonowania:
działalność filantropijna

Źródło: Typologia przedsiębiorstw społecznych, w: Przedsiębiorstwo społeczne…, s. 146.

Na podstawie powyższej tabeli można skonfrontować europejskie podejście określa-
nia przedsiębiorstw społecznych z podejściem amerykańskim. Główne różnice dotyczą 

14 Tenże, Przedsiębiorstwo społeczne. Antologia kluczowych tekstów, wybór tekstów J.J. Wygnań-
ski, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2008, s. 147.
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formy prawnej (w przypadku kryteriów amerykańskich nie ma ona znaczenia): w Euro-
pie przedsiębiorstwa społeczne są określane w kontekście ekonomii społecznej, w USA 
natomiast – mają wyraźny kontekst gospodarki rynkowej. Ponadto w ujęciu europejskim 
wciąż utożsamia się przedsiębiorstwa tylko z działalnością prosocjalną, integracyjną, 
podczas gdy w tradycji amerykańskiej profil przedsiębiorstw społecznych jest ukierun-
kowany na szeroki i niezdefiniowany ściśle krąg odbiorców.

Charakterystyka podmiotów ekonomii społecznej 

Poszczególne podmioty gospodarcze niekiedy bywają w literaturze rozpatrywane 
z perspektywy samej ekonomii społecznej (rys. 1). Zdaniem J. Hausnera organizacje 
pozarządowe i przedsiębiorstwa społeczne można umieścić na dwóch biegunach spek-
trum, które stanowi ekonomia społeczna. Organizacje pozarządowe mieszczą się blisko 
wektora, określającego misje społeczne. Inne przedsiębiorstwa społeczne usytuowane są 
blisko wektora, który określa ekonomiczna orientacja. W takim rozumowaniu istotny 
staje się aspekt ewolucji funkcjonowania poszczególnych podmiotów, opisywanych w li-
teraturze jako zjawisko „starej” i „nowej” ekonomii społecznej. W literaturze podkreśla 
się przechodzenie tradycyjnej gospodarki społecznej, wywodzącej się z sektora spół-
dzielczego i stowarzyszeniowego (spółdzielczość, stowarzyszenia, fundacje, towarzy-
stwa) w nową gospodarkę społeczną, która czerpie swój rodowód zarówno z sektora 
spółdzielczego i stowarzyszeniowego, jak też – publicznego i prywatnego15.

E. Leś16, charakteryzując nową gospodarkę społeczną, podaje, że jej cechą jest od-
chodzenie od działań ukierunkowanych tylko na swoich członków, jak w przypadku 
tradycyjnych instytucji gospodarki społecznej, i skierowanie aktywności w kierunku 
beneficjentów/odbiorców zewnętrznych. Tak zwanej nowej gospodarce społecznej przy-
pisuje się tworzenie dodatkowej niezagospodarowanej przestrzeni w życiu społeczno- 
-gospodarczym. Polega ona na uspołecznianiu się podmiotów dotychczas nastawionych 
jedynie na maksymalizację zysków oraz rozwijaniu aktywności ekonomicznej instytucji 
realizującej tylko działalność społeczną. Uznaje się17, iż przedsiębiorstwa nowej gospo-
darki społecznej prowadzą działalność w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej, 
świadczą usługi dla jednostek i społeczności lokalnych, dla których głównymi celami są 
produkcja korzyści społecznych oraz przestrzeganie pierwszeństwo pracy nad kapita-
łem, demokratycznego podejmowania decyzji, a także umacnianie wiarygodności, jako-

15 E. Leś, Gospodarka społeczna, nowa gospodarka społeczna, przedsiębiorstwo społeczne, 
w: Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne..., s. 39.

16 Tamże.
17 Tamże.
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ści oraz trwałości działania. Taka interpretacja, obecna w literaturze, zawęża pojmowa-
nie przedsiębiorstw społecznych do form spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń.

Rys. 1.  Klasyfikacja organizacji ekonomii społecznej

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Ekonomia społeczna i rozwój, w: Ekonomia społeczna w Polsce: osiągnięcia, bariery 
rozwoju i potencjał w świetle wyników badań, red. A. Giza-Poleszczuk, J. Hausner, FISE, Warszawa 2008, s. 20.

Dodatkową interpretacją jest oddzielanie przedsiębiorstw społecznych od innych 
form przedsiębiorstw. Zobrazować to również można na przywoływanym już rysun-
ku 1. W kontekście omawianej podmiotowości ekonomii społecznej zwraca uwagę roz-
różnienie na przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie i fundacje, które jest sprzeczne z za-
mysłem przedsiębiorstwa społecznego. W przedstawionej klasyfikacji brak dokładnego 
określenia, czym są przedsiębiorstwa społeczne. W konsekwencji przedsiębiorstwami 
społecznymi powinny być wszystkie wyodrębnione na rys. 1 fundacje i stowarzyszenia 
prowadzące działalność gospodarczą oraz zaangażowane w działalność społeczną spół-
dzielnie. W tym miejscu należy zwrócić uwagę również na różnorodną formę prawną 
przedsiębiorstw, kierujących się w swojej aktywności celami społecznymi. Przykładem 
tego jest dodanie podmiotów spółek prawa handlowego do zaprezentowanego układu 
współrzędnych. Przedsiębiorstwa te również można klasyfikować w kategoriach celów 
ekonomicznych i społecznych. Podstawą założeń jest zatem brak rozgraniczeń przedsię-
biorstw społecznych tylko ze względu na formę instytucjonalno-prawną podmiotów, ale 
poprzez uwzględnienie ich rzeczywistej działalności prospołecznej.

Przedsiębiorstwa społeczne w kontekście ekonomii instytucjonalnej

Analizowanie przedsiębiorstw społecznych w kategoriach celów społecznych jest 
jedną z perspektyw patrzenia na problematykę. Kolejnym aspektem obecnym w litera-
turze przedmiotu jest poszukiwanie obszaru w strukturze gospodarki, które zajmują 
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przedsiębiorstwa społeczne. W tradycji zachodnioeuropejskiej występują tendencje uży-
wania terminu „gospodarka społeczna” w obrębie wydzielonych z gospodarki: sektora 
publicznego, sektora prywatnego, sektora for profit, sektora non profit, strefę formalną, 
strefę nieformalną.

Innym aspektem rozważań nad przedsiębiorstwem społecznym jest usytuowanie go 
w obszarze samej ekonomii społeczne (rys. 2). W analizowanym przypadku ekonomia 
(gospodarka) społeczna jest traktowana jako szerszy obszar, którego jedną z części skła-
dowych pozostaje przedsiębiorstwo społeczne. Takiej interpretacji systemowej lokaliza-
cji przedsiębiorstwa społecznego dokonuje J. Hausner. Według J. Hausnera i N. Lauri-
sza18 przedsiębiorstwo społeczne jest: kluczowym ogniwem ekonomii społecznej, 
ponieważ jego funkcją nie jest tylko wytwarzanie określonych dóbr i usług, ale też mo-
bilizacja kapitału społecznego, generowanie innowacyjności oraz poszerzanie rynku 
przez włączanie do uczestnictwa w nim osób dotychczas wykluczonych. Mimo że jest 
ono częścią gospodarki rynkowej, to jednak lokuje swoją misję i cele poza rynkiem. 
Usytuowanie przedsiębiorstwa społecznego i relacje pomiędzy gospodarką rynkową, 
społeczeństwem obywatelskim i ekonomią społeczną obrazuje schemat:

Rys. 2. Systemowe usytuowanie przedsiębiorstwa społecznego

Źródło:  J. Hausner, Przedsiębiorstwo społeczne…, s. 10.

Zaproponowane ujęcie systemowe wprowadza dwubiegunowość, co w kontekście 
omawianego wcześniej europejskiego układu rynku, państwa i „wzajemności” wydaje 
się daleko idącym uproszczeniem. Trafna jest uwaga J. Hausnera, iż: Dla określenia 
miejsca ekonomii społecznej ważne jest także określenie związków między nią a sekto-
rem organizacji pozarządowych. To nie są z pewnością pojęcia tożsame i nie można 

18 J. Hausner, Przedsiębiorstwo społeczne w Polsce. Teoria i praktyka, MSAPUE, Kraków, s. 9.
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jednego z nich wpisać w drugie. Nie wszystkie organizacje pozarządowe prowadzące 
działalność gospodarczą są tym samym podmiotami ekonomii społecznej oraz nie 
wszystkie podmioty ekonomii społecznej są organizacjami pozarządowymi19. Ważne po-
zostaje rozróżnienie organizacji pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecz-
nej, choć nie są podane formalne kryteria wydzielenia organizacji pozarządowych pro-
wadzących działalność gospodarczą z obszaru ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa 
społecznego.

Najważniejszym problemem jest w istocie brak instytucji państwa w proponowa-
nym sposobie myślenia o przedsiębiorstwie społecznym, zawierającym jedynie regula-
tor rynku.

Nawiązując do ekonomii instytucjonalnej, państwo należy traktować w kategoriach 
normatywnych. W teorii dąży ono do ogólnospołecznego dobrobytu i maksymalizacji 
ilości tych dóbr i usług, które realizują wyznaczniki użyteczności społecznej. Określa to 
również zasadność regulacji publicznej w mechanizmach rynkowej gospodarki, mającej 
na celu utożsamianie ekonomicznych i społecznych aspektów stanowiących koncepcje 
w polityce lokalnej i makroekonomicznej. Wynika to z tego, że ekonomia instytucjonal-
na zwraca uwagę na istotę i funkcje szeroko ujętych instytucji formalnych i nieformal-
nych (praw własności, kosztów transakcji), decydujących o rozwoju gospodarczym.

Takie założenia wymaga interwencji i obecności państwa w formowaniu instytucjo-
nalnych fundamentów stabilności społeczno-ekonomicznej. Z tego powodu generalnie 
słuszna propozycja metodologiczna J. Hausnera powinna być uzupełniona o rolę pań-
stwa w funkcjonowaniu gospodarki i przedsiębiorstw społecznych.

Definicja przedsiębiorstwa społecznego

W tym miejscu należy również odnieść się do opisowych definicji przedsiębiorstwa 
społecznego. I tak J. Defourny20 w latach 90. zajął w dyskusji charakterystyczne stano-
wisko, twierdząc, że każdy może przyjąć swoją definicję sektora, która będzie się różnić 
od innych, w zależności od tego, czy większy nacisk zostanie położony na cele społecz-
ne, czy na cele ekonomiczne, które są tak samo ważne. J. Defornuy stwierdza, iż w kon-
kluzji dowolnej analizy każde przedsięwzięcie ekonomiczne posiadające wymiar spo-
łeczny i każde przedsięwzięcie społeczne mające wymiar ekonomiczny może być 
rozważane jako należące do sektora ekonomii społecznej. Widać tu zdecydowanie 
wpływ amerykańskiej optyki patrzenia na przedsiębiorstwo społeczne. W późniejszych 

19 Tenże, Ekonomia społeczna i rozwój, w: Ekonomia społeczna w Polsce…, s. 20.
20 J. Defourny, P. Develtere, The social economy: the worldwide making of a third sector, Liège 

1999, w: B. Grodowska, Społeczny biznes. Teoria i praktyka, Małopolska Agencja Rozwoju Regio-
nalnego, Kraków 2008, s. 12.
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latach autor buduje (na podstawie propozycji w dokumencie rządu brytyjskiego w 2002 r.) 
bardziej sformalizowaną definicję: Przedsiębiorstwo społeczne to działalność gospo-
darcza, która wyznacza sobie cele ściśle społeczne i która inwestuje ponownie nadwyżki 
zależnie od tych celów w działalności lub we wspólnotę, zamiast kierować się potrzebą 
osiągania maksymalnego zysku na rzecz akcjonariuszy lub właścicieli21. Natomiast 
J. Pearce akcentuje sferę zarządzana w przedsiębiorstwie społecznym, twierdząc, że: to 
ogólne określenie wszystkich podmiotów gospodarczych, które mają społeczny cel, nie 
są zorientowane na tworzenie i dystrybucję kapitału oraz mają demokratyczną, wymier-
ną i opartą na wspólnym zarządzaniu strukturę22.

Ewolucja w definiowaniu przedsiębiorstwa społecznego jest widoczna również 
w propozycjach The Social Enterprise Alliance. Jej pierwotna wersja brzmi – przedsię-
biorstwo społeczne to: jakakolwiek działalność biznesowa lub strategia służąca genero-
waniu własnych przychodów, podjęta przez organizację non-profit w celu pozyskania 
środków na wsparcie swojej misji charytatywnej. W roku 2006 została wprowadzona 
nowa wersja definicji, która nie ogranicza się już do organizacji non-profit, ale przedsię-
biorstwo uznaje się jako osobny podmiot. Ponadto „misja charytatywna” zostaje zastą-
piona „misją społeczną”: Przedsiębiorstwo społeczne to organizacja lub inne przedsię-
wzięcie, które dąży do realizacji misji społecznej poprzez działanie przedsiębiorcze, 
zorientowane na wypracowanie własnego dochodu23.

Zaprezentowane ujęcia i sposoby definiowania przedsiębiorstwa społecznego świad-
czą o wieloznaczności interpretacji tego pojęcia. Analizując powyższe zestawienia, 
można stwierdzić, iż autorzy są zgodni co do odwoływania się do celów i funkcji pod-
miotów w procesie konstruowania definicji przedsiębiorstwa społecznego. Przyjmując 
definicję przedsiębiorstwa społecznego dla potrzeb niniejszej pracy, autorzy uwzględ-
niają przede wszystkim kryterium przekazywania zysku na cele społeczne przy do-
wolnej formie instytucjonalno-prawnej przedsiębiorstwa.

Cele funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych

Główną funkcją, przypisywaną gospodarce społecznej, jest przeciwdziałanie wy-
kluczeniu ekonomicznemu społeczeństwa. Za grupy zagrożone ekskluzją społeczną 

21 J. Defourny, Przedsiębiorstwo społeczne w poszerzonej Europie: koncepcja i rzeczywistość, 
w: Ekonomia społeczna. II Europejska Konferencja Ekonomii Społecznej, Kraków 2004: materiały, 
Warszawa 2005, s. 51, w: Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce…, s. 13.

22 J. Pearce, Social Enterprise in Antytown, Calouste Gulbenkian Fundation, London 2003, s. 190, 
w: Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce… 

23 J. Herbst, Pole przedsiębiorczości społecznej, w: Od trzeciego sektora do przedsiębiorczości 
społecznej – wyniki badań ekonomii społecznej w Polsce, red. J. Dąbrowska, Stowarzyszenie Klon/
Jawor, Warszawa 2008, s. 9–10.
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podmioty ekonomii społecznej uznają w szczególności: długotrwale bezrobotnych, oso-
by o niskich kwalifikacjach, bezdomnych, izolowanych. Stymulując ich aktywizację 
i włączając w mechanizm gospodarki rynkowej, inicjatywy gospodarki społecznej biorą 
udział w niwelowaniu dysproporcji społeczno-ekonomicznych, a realizowane ma być to 
w tych przestrzeniach wykluczenia, w których interwencja administracji publicznej nie 
przyniosła oczekiwanych skutków. Działanie polityki społecznej jest również ukierun-
kowane na przeciwdziałanie marginalizacji, jednak koncepcja gospodarki społecznej 
reprezentuje tu odmienny punkt widzenia w rozwiązywaniu problemów wykluczenia. 
Powszechnie uważa się, że w tradycyjnym modelu polityki społecznej beneficjenci są 
definiowani jako bierni świadczeniobiorcy. Proces nie uwzględnia aktywnej partycypa-
cji w metodach reintegracji i często polega na dokonywaniu transferów z budżetu i środ-
ków od innych darczyńców. Gospodarka społeczna z samej zasady ukierunkowana jest 
na przeciwdziałanie marginalizacji i dysproporcji ekonomicznych poprzez integrację 
społeczną i aktywizację zawodową osób wykluczonych. W ujęciu gospodarki społecz-
nej, aby móc realizować te funkcje, przedsiębiorstwa powinny dążyć do osiągania do-
chodów i zysków. Poprzez zwalczanie marginalizacji społeczno-ekonomicznej gospo-
darka społeczna przyczynia się do spełniania wielu dodatkowych funkcji prorozwo- 
jowych w środowisku lokalnym, co analogicznie stymulowane daje efekty w skali kraju. 
Ostatecznie gospodarka społeczna poprzez przedsiębiorstwa społeczne realizuje nastę-
pujące funkcje24:

− tworzy materialną bazę dla działania organizacji obywatelskich,
− promuje alternatywne formy kredytowania,
− wzmacnia kapitał społeczny,
− służy regeneracji lokalnej przestrzeni publicznej,
− sprzyja urzeczywistnieniu idei obywatelskości,
− ułatwia reformowanie sektora usług publicznych.
B. Szopa przywołuje również kolejne cele i funkcje przypisywane powszechnie eko-

nomii społecznej, do których należą25:
− pobudzanie i stymulowanie aktywności obywatelskiej opartej na solidarności 

i bezpośrednim zaangażowaniu,
− generowanie miejsc pracy o wysokiej jakości i polepszanie poziomu życia spo-

łeczno-gospodarczego (poprzez oferowanie ram instytucjonalnych dla nowych 
form przedsiębiorczości i pracy),

24 J. Hausner, Ekonomia społeczna jako kategoria rozwoju, w: Ekonomia społeczna a rozwój, red. 
J. Hausner, MSAPUE, Kraków, s. 15.

25 B. Szopa, Ekonomia społeczna z perspektywy ekonomii tradycyjnej, „Kwartalnik Ekonomia 
Społeczna” nr 1/2007 (1), Kraków 2007, s. 17.
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− pobudzanie rozwoju lokalnego (szczególnie endogenicznego) oraz wzmacnianie 
spójności i integracji społecznej.

Przedstawione funkcje definiują optymalną sytuację wykorzystania narzędzi, jakie 
oferuje gospodarka społeczna, należy jednak unikać idealizowania26 oraz oczekiwania 
spektakularnych i wygórowanych efektów. Jednak najistotniejszy jest fakt, iż w obliczu 
poszukiwań reorientacji polityki społecznej i dążenia do alternatywnych sposobów wy-
pełniających jej funkcje wymagane jest, aby na nowo zdefiniować obszar, jakim może 
być gospodarka społeczna.

Gospodarka społeczna najczęściej jest definiowana jako alternatywa funkcji polity-
ki społecznej27 w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i marginalizacji. Jak po-
kazują inne prace na ten temat, jej funkcja bywa zwykle odnoszona do skrajnych sytua-
cji życia społeczno-gospodarczego. Przedstawić tu można interpretacje J. Sałustowicza: 
integratywna ekonomia społeczna (nawiązująca do unijnej polityki strategicznej i jej 
dążenia do społecznej spójności poprzez alternatywne formy programów zatrudnienio-
wych, szczególnie adresowane do ludzi zagrożonych społecznym wykluczeniem), kultu-
rowo-etniczna ekonomia społeczna (jest to odpowiedź na podkreślanie wielokulturowo-
ści i różnorodności światopoglądowej współczesnych społeczeństw; J Sałustowicz 
postrzega ekonomię społeczną jako środek do utrzymania kulturowej i etnicznej tożsa-
mości), emancypacyjna ekonomia społeczna (utożsamia się to z budową tzw. „nowego 
społeczeństwa” opartego na zasadach bezpośredniej demokracji i zorientowaniu na spo-
łeczne potrzeby). Jak wynika z przytoczonego poglądu, gospodarka społeczna może 
pełnić różnorodne funkcje w przestrzeniach życia społeczno-gospodarczego28.

Zawężając rozważania od gospodarki społecznej do przedsiębiorstwa społecznego, 
jak zauważa E. Leś29, przedsiębiorstwa społeczne postrzegane są często jako podgrupa 
ekonomii społecznej zorientowana na rynek oraz instytucjonalna odpowiedź organizacji 
trzeciego sektora na ich problemy z finansowaniem swojej działalności. Celem przedsię-
biorstw społecznych jest osiągnięcie równowagi ekonomicznej dzięki udanemu połącze-

26 Ekonomia społeczna może być postrzegana jako próba redukcji immanentnych ograniczeń sy-
stemów autopojetycznych (do których, jak się wydaje, w coraz większym stopniu upodabniają rynek, 
państwo i społeczeństwo sieciowe) poprzez kreślenie integralnej perspektywy społeczno-ekono-
micznej, a więc takiego metaporządku, który godząc elementy racjonalności każdego z systemów, 
tworzy nową przestrzeń wyboru, jednostkowego i zbiorowego, znacznie bogatszą i bardziej zróżni-
cowaną, niż ma to miejsce w jednostkowych „jarzmach” każdego z nich. Pojawia się swego rodzaju 
multiracjonalność. A. Pacut, S. Mazur, Ekonomia społeczna i jej wartości konstytutywne, Ekonomia 
Społeczna. Teksty, 2006.

27 Zob. np. Raport „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe”, Zespół Doradców Strategicznych Prezesa 
Rady Ministrów, Warszawa 2009.

28 J. Sałustowicz, Pojęcie, koncepcje i funkcje ekonomii społecznej, Ekonomia Społeczna. Teksty, 
2007.

29 E. Leś, Nowa ekonomia społeczna. Wybrane koncepcje, „Trzeci Sektor”, nr 2, ISP, Warszawa 
2000, s. 36–37.
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niu rynkowych i nierynkowych źródeł finansowania oraz zasobów niepieniężnych i do-
chodów z ofiarności prywatnej.

Przedsiębiorstwo społeczne przedstawia się poprzez analizę najważniejszych funk-
cji,	które pełni30 przede wszystkim w perspektywie społeczno-socjalnej. Jest to punkt 
widzenia ośrodków naukowych utożsamiających przedsiębiorczość społeczną z prze-
ciwdziałaniem wykluczenia ekonomiczno-społecznego. W takim ujęciu przedsiębior-
stwo społeczne aktywizuje zawodowo i społecznie osoby zagrożone ekskluzją z rynku 
pracy i wykluczone ze społeczności, wobec których typowe metody aktywizacji stoso-
wane przez instytucje publiczne okazały się nieskuteczne. Ponadto przedsiębiorstwo 
społeczne ma pełnić funkcje edukacyjne – umożliwiać nabycie nowych kwalifikacji 
zawodowych w ramach integracji i reintegracji z rynkiem pracy. Kolejną istotną funkcją 
przedsiębiorstwa społecznego w omawianej perspektywie jest działalność na rzecz re-
habilitacji osób niepełnosprawnych oraz przystosowywanie do aktywności przedsię-
biorczości w życiu społeczno-gospodarczym, co dla wielu osób może być przepustką 
do otwartego rynku pracy. Jak wskazuje T. Schimanek, ideą przedsiębiorstwa społecz-
nego jest tworzenie sieci wsparcia osób w podobnej sytuacji życiowej, a także oferowa-
nie produktów i usług użytecznych społecznie. Przedsiębiorstwo społeczne w literatu-
rze przedmiotu opisywane jest jako stymulator do podejmowania podobnych 
przedsiębiorczych inicjatyw, a także jako punkt styczności działania władz lokalnych 
i mieszkańców.

Istotny aspekt podnosi R. Spear, zadając pytanie, czy przedsiębiorstwo społeczne 
jest koncepcją, czy marką��. Wielka Brytania jest jedynym państwem europejskim, 
w którym używa się marki „przedsiębiorstwo społeczne”. Oznacza to, że wsparcie dla 
przedsiębiorstwa społecznego jest elementem oficjalnej polityki rządu.

J. Defourney��, czerpiąc z doświadczeń gospodarki społecznej krajów europejskich, 
nakreślił przegląd typów przedsiębiorstw społecznych:

1. Model work integration enterprises – przedsiębiorstwa społeczne integracji za-
wodowej��:

30 T. Schimanek, Przedsiębiorstwo społeczne, w: Przedsiębiorstwo społeczne w działaniu, WYG 
International Sp.z o.o. Warszawa 2009, s. 4–6.

�� R. Spear, Ramy instytucjonalne dla przedsiębiorstwa społecznego: wyzwania dla Polski i innych 
nowych krajów członkowskich, Ekonomia Społeczna. Teksty, 2006.

�� J. Defourney, Rola europejskiej spółdzielczości i przedsiębiorstw społecznych w gospodarce 
rynkowej i polityce publicznej. Zapis wykładu wygłoszonego w trakcie konferencji, w: Obszary gos-
podarki społecznej, red. P. Chodyra, E. Leś, M. Ołdak, Mininsterstwo Pracy i Polityki Społecznej, 
Warszawa 2008, s. 17–18.

�� Dokładny opis przedsiębiorstw społecznych integracji zawodowej w: C. Davister, J. Defourny, 
O. Gregoire, Przedsiębiorstwa społeczne integracji zawodowej (WISE) w Unii Europejskiej: przegląd 
kategorii, w: Przedsiębiorstwo społeczne. Antologia kluczowych tekstów, FISE, Warszawa 2008, 
s. 253–278.
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− pierwszą grupą są spółdzielnie socjalne lub spółdzielnie typu B we Włoszech, 
z dobrze unormowaną kwestią prawną34;

− druga grupa to przedsiębiorstwa integracji zawodowej skoncentrowane tylko 
na integracji, a jej funkcjonowanie reguluje szereg aktów prawnych – przykła-
dem są przedsiębiorstwa społeczne integracji pracy we Francji i w Belgii;

− przedsiębiorstwa społeczne integracji zawodowej, które nie mają specyficz-
nych ram prawnych i stosują istniejące uregulowania prawne (np. spółki z ogra-
niczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne), operujące w obszarze integracji 
zawodowej.

Jak pokazuje praktyka badawcza, ten typ przedsiębiorstw jest szczególnym obiek-
tem zainteresowań specjalistów. Dowodzą tego badania Projekt ELEXIES35, który doty-
czy różnego typu przedsiębiorstw społecznych, działających w 12 krajach Unii Europej-
skiej. Ich aktywność nastawiona jest głównie na zawodową integrację pracowników. 
Przedsiębiorstwa te znane są również pod nazwą „integracyjne przedsiębiorstwa spo-
łeczne” (WISE). Celem projektu jest zidentyfikowanie i opisanie cech charakterystycz-
nych tego rodzaju przedsiębiorstw oraz określenie typu zapewnianej przez nie integracji 
zawodowej. Kierunkowy proces metodologiczny badań oparty był na tzw. wskaźnikach 
EMES (4 ekonomicznych i 5 społecznych). Poszczególne typy przedsiębiorstw opisywa-
no i analizowano zawsze w kontekście państwa, w którym funkcjonowały.

2. Kolejną grupą przedsiębiorstw społecznych, wyodrębnionych modelowo przez 
J. Defourney, są integracyjne przedsiębiorstwa społeczne:
− przedsiębiorstwa społeczne mające na celu tworzenie przejściowych miejsc 

pracy, utrzymywane z krótkotrwałych subsydiów przez państwo;
− przedsiębiorstwa trwałe samofinansujące miejsca pracy, same znajdujące środ-

ki w sposób trwały, dla utrzymania stałych miejsc pracy;
− przedsiębiorstwa, utrzymujące się z długoterminowych subsydiów specjalnie 

dla osób niepełnosprawnych, które z powodu specyfiki sytuacji tej grupy po-
trzebują długotrwałego subsydiowania.

Modele te są różne w każdym kraju w zależności od uwarunkowań prawnych i eko-
nomicznych. Tutaj nasuwa się pytanie: czy przedsiębiorstwa społeczne odróżniają się od 
przedsiębiorstw typowo komercyjnych tylko celami społecznymi, czy też mają specy-

34 Mówiąc o przykładzie włoskich przedsiębiorstw społecznych, należy zaznaczyć szczególną ich 
pozycję ekonomiczną w tym kraju i wpływ ich umocowania prawnego na inne kraje europejskie. 
Dokładny opis włoskich przedsiębiorstw społecznych w: C. Borzaga, A. Santuari, Przedsiębiorstwa 
społeczne we Włoszech, MPiPS, Warszawa 2005. 

35 Badanie zostało przeprowadzone w oparciu o 9 kryteriów EMES (ekonomiczne i społeczne) – 
dokładny opis badania w: Integracyjne przedsiębiorstwa społeczne w Irlandii, Anglii, Austrii, Belgii, 
Danii, Finlandii, Hiszpanii, Luksemburgu, Portugalii, Szwecji;  teksty pochodzą ze stron EMES 
2009, www.emes.net.
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ficzną wewnętrzną strukturę, która determinuje i dodatkowo odróżnia sposób funkcjo-
nowania przedsiębiorstw społecznych?

Kwestię własności, jako jedną z podstawowych kategorii ekonomicznych, w kontek-
ście przedsiębiorstwa społecznego charakteryzuje się następująco36:

− jest ograniczona; mamy do czynienia z wszelkimi rozwiązaniami dotyczącymi 
demokracji ekonomicznej;

− tworzy się jako własność grupowa poprzez aktywne działania grupy ludzi (zrze-
szenia), która swoimi zasobami i pracą tworzy wspólną własność;

− powstaje w wyniku przekazywania majątku (przez osoby, korporacje czy admi-
nistrację) na cele społeczne.

Należy zaznaczyć, że koncepcja przywoływania przedsiębiorstw społecznych nie 
jest jednoznacznie odbierana w środowisku naukowym. J. Filek37 formułuje argumenty 
„za” i „przeciw” powstawaniu przedsiębiorstw społecznych. Otóż przeciwnicy przedsię-
biorstw społecznych podnoszą głosy krytyki w kierunku przedsiębiorstw społecznych 
z powodu ich specyfiki działania w warunkach rynkowych. Dlatego również jeden z za-
rzutów wskazuje, iż przedsiębiorstwa społeczne ze swej istoty są podmiotami wewnętrz-
nie sprzecznymi pod względem łączenia aktywności rynkowej z realizowaniem celów 
społecznych (a w konsekwencji – neoklasyczne pojęcie przedsiębiorczości nie korespon-
duje z działalnością ukierunkowaną na społeczny cel38). Ponadto działanie przedsię-
biorstw społecznych może osłabić i dyskryminować działanie mechanizmu wolnoryn-
kowego; szczególnie dotyczy to wprowadzania ulg i przywilejów finansowo-admi- 
nistracyjnych rekomendowanych przez propagatorów przedsiębiorczości społecznej. 
Wprowadzanie ulg, przyznawanych ze względu na realizację celu społecznego, oznacza-
łoby naruszenie równości wszystkich podmiotów funkcjonujących na wolnym rynku, 
ponadto mogłoby zagrozić miejscom pracy w przedsiębiorstwach komercyjnych, co 
w ostatecznym rozrachunku jest sprzeczne z priorytetową działalnością przedsiębiorstw 
społecznych dotyczącą generowania zatrudnienia. Ponadto należy uwzględnić, iż nadal 
niesprecyzowane są aspekty i umocowanie prawne39 przedsiębiorstw społecznych – co 
również jest wynikiem niejednoznacznego zdefiniowania przedsiębiorstwa społecznego 
nie tylko w obszarze prawnym i administracyjnym, ale również w kontekście uwarun-
kowań społeczno-ekonomicznych.

36 P. Frączak, Wymiar polityczny, własność społeczna i hybrydowość jako elementy myślenia o za-
rządzaniu przedsiębiorstwem społecznym, „Kwartalnik Ekonomia Społeczna”, nr 2/2008 (3), Kra-
ków 2008, s. 55.

37 J. Filek, Garść rozważań wokół problematyki przedsiębiorstwa społecznego, „Kwartalnik Eko-
nomia Społeczna” nr 2/2008 (3), Kraków 2008, s. 15–16.

38 Takie rozważania, proponuje J. Dybowski, Ekonomia społeczna a wolny rynek, „Kwartalnik 
Ekonomia Społeczna” nr 1/2008 (2), Kraków 2008, s. 60–61.

39 Np. w Polsce trwają prace i toczą się dyskusje nad wprowadzeniem ustawy o przedsiębiorstwach 
społecznych.
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Zwolennicy idei przedsiębiorstwa społecznego zwracają natomiast uwagę głównie 
na fakt, że ich pojawienie może być alternatywą i bardziej efektywnym narzędziem dla 
działania instytucji państwa na rzecz problemów związanych z grupami osób wykluczo-
nych społecznie. Koncepcja powstawania i funkcjonowania przedsiębiorstw społecz-
nych jest identyfikowana z ideą pomocniczości oraz samopomocy, której genezy ośrod-
ki naukowe utożsamiają z ideą spółdzielczości. Ponadto poprzez działanie przedsię- 
biorstw społecznych możliwe staje się pełniejsze wykorzystanie potencjału kapitału 
ludzkiego, a przede wszystkim – społecznego, natomiast zasada humanizmu w życiu 
społeczno-gospodarczym znajduje swój pełniejszy wymiar40. Ważnym argumentem 
przywoływanym przez J. Filek jest fakt, iż funkcjonowanie przedsiębiorstw społecz-
nych ukierunkowanie jest na rozwiązanie, choćby częściowe, problemów wykluczonych, 
co skutkuje zwiększeniem stabilności społeczno-gospodarczej, zmniejszając tym sa-
mym ryzyko konfliktu społecznego. Według niektórych teoretyków przedsiębiorstwa 
społeczne sprzyjają rozwojowi postawy obywatelskiej i współodpowiedzialności teryto-
rialnej, które są podstawowymi składnikiami rozwiniętej demokracji – co przejawia się 
przede wszystkim podejmowaniem inicjatywy i działań w celu rozwiązywania otacza-
jących problemów, szczególnie w wymiarze lokalnym i regionalnym.

Podsumowując, problematyka przedsiębiorstwa społecznego rozprzestrzenia się w sze-
rokim obszarze ekonomii i innych nauk społecznych. Usytuowanie przedsiębiorstw spo-
łecznych w strukturze gospodarczej może odnosić się do kontekstu instytucjonalnego 
lub kontekstu normatywnego. Ponadto w literaturze krystalizuje się podział na pojmo-
wanie przedsiębiorstw w ujęciu europejskim i amerykańskim. Faktem jest, iż każdy kraj 
charakteryzuje się odmiennym zbiorem funkcjonujących przedsiębiorstw społecznych, 
w zależności od warunków ekonomicznych, społecznych i prawnych. Przedstawiona sy-
tuacja dodatkowo argumentuje złożoność problemu i wskazuje na potrzebę wyraźnego 
osadzenia przedsiębiorstwa społecznego w teorii ekonomii i pragmatyce gospodarczej.
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Streszczenie

W ujęciach definicyjnych przedsiębiorstwa społecznego zauważa się istotny rozdźwięk dotyczący optyki patrze-
nia na problematykę przedsiębiorstwa społecznego, gospodarki społecznej i wyznaczania kryteriów służących do ich 
zidentyfikowania. W artykule przedstawiona została analiza sposobów definicyjnego wyodrębnienia przedsiębiorstwa 
społecznego w oparciu o kryteria instytucjonalne lub normatywne charakterystyczne dla podejścia europejskiego, 
przeciwstawiając je perspektywie amerykańskiej. Istotny jest fakt, iż oba podejścia mogą się wzajemnie wykluczać i okre-
ślać odrębne zjawiska. W Stanach Zjednoczonych działalność przedsiębiorstw społecznych jest rozumiana bardziej 
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swobodnie niż w Europie i nie podlega tak ścisłemu ustalaniu organizacyjno-instytucjonalnych granic. W artykule 
omówiono również funkcjonalny kontekst przedsiębiorstw społecznych w ekonomii instytucjonalnej i propozycje umiej-
scowienia go w gospodarce. Przywołane zostały także różne naukowe wersje definicji przedsiębiorstw społecznych 
oraz – co jest z tym związane – określone zostały funkcje społeczno-ekonomiczne, jakie powszechnie przypisuje się 
przedsiębiorstwom społecznym. Autorzy przedstawili obecne koncepcje dotyczące przedsiębiorstwa społecznego, 
stanowiące punkt wyjścia do uporządkowania jego teoretycznej specyfiki.

Social enterprise in economics theory

Among the definitional facets of social enterprise, is noted a significant discrepancy concerning the optics of 
looking at issues of social enterprise, social economy and determining the criteria for their identification. This ar-
ticle has been taken to look at how to define particular social enterprise, based on the criteria for institutional or 
normative characteristic of a European approach, contrasting them to the American perspective. Important is the 
fact that both approaches can be mutually exclusive and define a separate phenomenon. In the U.S., the social 
enterprise activity is understood more easily than in Europe and not be so strict setting into organizational and 
institutional limits. The article also discusses the functional context of social enterprises in the institutional eco-
nomics and proposals for positioning it in the economy. There were also cited various scientific versions of the 
definition of social enterprises, and which is associated with it – there are defined socio-economic purposes that 
are commonly attributed to social enterprises. The authors present the current concepts of social enterprise, 
forming the starting point to order its theoretical specificity.
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Wprowadzenie

Problemy, jakie od lat trapią politykę społeczną wielu państw Zachodu, można roz-
patrywać z wielu punktów widzenia: trudnej sytuacji gospodarczej, napiętych ograni-
czeń budżetowych, zmiany oczekiwań i postaw społecznych, a nawet przez pryzmat 
kryzysu legitymizacji dzisiejszych instytucji sfery publicznej. Współczesna polityka do-
brobytu rzeczywiście od jakiegoś czasu przyjmuje już zupełnie inną formę od tej, która 
dominowała przez pierwsze trzy dekady powojenne. Choć źródeł koncepcyjno-ideo-
wych, a niekiedy nawet praktycznych, państw dobrobytu można poszukiwać już pod 
koniec XIX wieku, jak również w I połowie wieku następnego, to dopiero okres po II woj-
nie światowej przyniósł pewien rodzaj uniwersalizującej, choć nie jednolitej, narracji, 
uprawomocniającej powstanie i rozwój polityki opiekuńczości w społeczeństwach Za-
chodu. Wzrost znaczenia idei neoliberalnych pod koniec XX wieku przyczynił się jed-
nak do podważenia pryncypiów i wartości, na których wzniesiono ową konstrukcję pub-
licznie gwarantowanego dobrobytu. Zgodnie z przewidywaniami ówczesnych badaczy 
dni państw dobrobytu były już policzone ze względu na ich ekonomiczną niewydolność 
w obliczu globalizującej się gospodarki światowej oraz liberalizacji transferów kapitało-
wych. Mimo to, jak wskazują liczne badania, ten prognozowany retrenchment nie 

* Doktor Sławomir Czech jest zatrudniony w Katedrze Ekonomii katowickiego Uniwersytetu 
Ekonomicznego, E-mail: slawomir.czech@ue.katowice.pl.
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nastąpił�. Państwo dobrobytu wykazało zdecydowany opór przed dekonstrukcją, a nawet 
więcej: kraje skandynawskie, będące tradycyjnym bastionem opiekuńczości, zdają sobie 
radzić doskonale w nowych uwarunkowaniach globalnych�. Czy zatem dzisiejsze pań-
stwo dobrobytu ma swoją własną narrację, która legitymizowałaby jego istnienie w taki 
sposób, jaki miało to miejsce w dekadach powojennych? A jeśli tak, to czy jest ona na 
tyle silna, aby zagwarantować jego istnienie w dzisiejszych czasach logiki kapitału i pa-
radygmatu efektywności?

Od ekspansji do stagnacji: narracje epoki keynesowskiej

Ekspansja państw dobrobytu, rozumianych jako zinstytucjonalizowane formy 
ochrony socjalnej obywateli, postępowała bezustannie począwszy od połowy XX wie-
ku. Uwarunkowania epoki ułatwiały zresztą rozwój tej polityki opiekuńczości ze wzglę-
du na dominację paradygmatu keynesistowskiego, który nakazywał utrzymywanie peł-
nego zatrudnienia oraz pochwalał wysoki poziom wydatków rządowych stymulujących 
zagregowany popyt w gospodarce i likwidujących niestabilność koniunktury. Nastąpiła 
wówczas także zmiana rozumowania w kategoriach społecznych: odrzucono postulat 
gwarantowania egzystencjalnego minimum socjalnego na rzecz oferowania świadczeń 
rezydualnych (lub uniwersalnych), mających za zadanie zapewnić wszystkim obywate-
lom godny standard życia�. Rzeczonej ekspansji towarzyszyło także duże zainteresowa-
nie badaczy, którzy starali się ją racjonalizować za pomocą różnych interpretacji przyj-
mujących formę narracji dociekającej jej przyczyn i wewnętrznej logiki.

Literatura przedmiotu wskazuje na cztery główne teorie rozwojowe państw dobro-
bytu: logikę industrializmu, neomarksistowską walkę klas, dominację państwa i biuro-
kracji oraz polityczną kontrolę nad zasobami władzy4. Według logiki industrializmu 
państwo dobrobytu było naturalną konsekwencją przejścia z gospodarki agrarnej do go-
spodarki przemysłowej. Oczekiwano tym samym wyraźnej konwergencji w zakresie 
polityki socjalnej państw, które miały stawać przed bliźniaczymi problemami natury 
społecznej – głównie zabezpieczenia socjalnego głównego żywiciela rodziny, demogra-
ficznego dojrzewania społeczeństw oraz niezbędnego rozwoju kapitału ludzkiego. Indu-

� Zob. np. F.G. Castles, Testing the Retrenchment Hypothesis: An Aggregate Overview, w: The 
Disappearing State?, red. F.G. Castles, Edward Elgar, Cheltenham 2007, s. 19–43.

� S. Czech, Kraje skandynawskie: opiekuńczość i rozwój, w: Systemy gospodarcze. Analiza empi-
ryczna, red. S. Swadźba, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2011 (w druku).

� O przyczynach tej zmiany zob. A. Briggs, The Welfare State in Historical Perspective [1961], 
w: The Welfare State Reader. Polity Press, red. Ch. Pierson, F.G. Castles, Cambridge 2006, s. 23.

4 Przegląd teorii ekspansji państwa dobrobytu zob. J. Quadagno, Theories of the Welfare State, 
„Annual Review of Sociology”, Vol. 13, 1987; T. Skocpol, E. Amenta, States and Social Policies, 
„Annual Review of Sociology”, Vol. 12, 1986. Zob. także M. Cousins, European Welfare States. 
Comparative Perspectives, SAGE Publications, London 2005.
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strializacja powodowała przecież wyrywanie robotników z ich wcześniejszego (najczęś-
ciej: wiejskiego) środowiska, które mimo wszystko gwarantowało pewien minimalny 
poziom materialnego zabezpieczenia i zapewniało opiekę nad dziećmi czy osobami star-
szymi. W ograniczonym zakresie istniało tam natomiast bezrobocie i skrajne ubóstwo 
niepozwalające na przeżycie. W nowych warunkach to państwo musiało przejąć na sie-
bie wiele z tych ról, w tym przede wszystkim – pracodawcy ostatniej szansy oraz gwa-
ranta podstawowych świadczeń socjalnych.

Nurt neomarksistowski pojmował z kolei ową transformację poprzez pryzmat ewo-
lucji walki klas, w obrębie której rysowały się nowe napięcia spowodowane głównie 
postępującą akumulacją kapitału. Wraz z wkroczeniem w epokę przemian demokratycz-
nych klasa robotnicza otrzymała jednak szansę stawiania żądań o charakterze socjal-
nym, które otrzymywały tym razem silną legitymację polityczną. Rozbudowa owych 
świadczeń powodowała, iż widmo rewolucji systemowej stopniowo się oddalało. Robot-
nicy bowiem nie tylko zostali „kupieni” przez kapitalistów za pośrednictwem polityki 
socjalnej państwa, ale zaczęli również dostrzegać, że to kapitalistyczny sposób produk-
cji pozwala na wypracowywanie nadwyżek, które następnie umożliwiały wprowadza-
nie owych programów.

Inna narracja koncentrowała się na roli, jaką odgrywały instytucje państwowe w pro-
cesie ekspansji polityki dobrobytu. Rozbudowa programów socjalnych była nie tylko 
odpowiedzią na żądania klasy robotniczej, lecz stanowiła też podstawę bytu dużej części 
administracji państwowej, która z tego samego powodu była zainteresowana dalszym 
rozrostem tych programów. Politycy i służba cywilna (biurokracja) przekształcili się 
w grupy interesu, zyskujące na ekspansji państwa dobrobytu, stając się przez to czynni-
kiem sprawczym dalszej rozbudowy programów socjalnych5.

Wreszcie koncepcja kontroli nad zasobami władzy przypisywała kluczową rolę 
w procesie ekspansji państw dobrobytu czynnikowi politycznemu: to rosnąca dominacja 
partii socjalistycznych i socjaldemokratycznych przyczyniła się do rozbudowy publicz-
nych programów socjalnych6. W ustroju demokratycznym konflikt klasowy został prze-
niesiony na arenę zmagań politycznych, dzięki czemu „demokratyczna” walka klas mo-
gła prowadzić do nowego podziału władzy i jej zasobów (w sensie np. kontroli nad 
procesami administracyjnymi, instytucjami czy stanowiskami). Zasoby te wcale nie 
musiały zostać zresztą wykorzystane – wystarczył sam fakt posiadania kontroli nad 
nimi, aby wywierać wpływ na różnych aktorów politycznych. W tenże sposób została 

5 Y. Hasenfeld, J.A. Rafferty, M.N. Zald, The Welfare State, Citizenship, and Bureaucratic En-
counters, „Annual Review of Sociology”, Vol. 13, 1987.

6 W. Korpi, The Power Resources Model (fragment: The Democratic Class Struggle. Routledge 
and Kegan Paul, London, 1983), w: The Welfare State…, s. 76–87. Zob. także: W. Korpi, Social Pol-
icy and Distributional Conflict in the Capitalist Democracies: A Preliminary Framework, „West 
European Politics”, Vol. 3, 1980. 
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przywrócona równowaga pomiędzy kapitałem a pracą, a rozpędu nabrała ekspansja pań-
stwa dobrobytu o charakterze uniwersalnym i prewencyjnym, niedopuszczającym do 
reprodukcji nierówności społecznych.

Łatwo można zatem zauważyć, iż w powyższych narracjach z konfrontacji na linii 
rynek – państwo zwycięsko wychodziło to ostatnie. Koncepcje interwencjonistyczne  
i opiekuńcze zwyciężyły nad logiką czystego mechanizmu rynkowego. Mało tego, to 
państwo stawało się w wielu krajach najważniejszym podmiotem gospodarczym na ryn-
ku, zsuwając podmioty prywatne na dalszy plan i podporządkowując sobie procesy ryn-
kowe w stopniu wcześniej niespotykanym. Narracje te nie prognozowały także w żaden 
sposób zahamowania lub dotarcia do określonego punktu ekspansji publicznej opiekuń-
czości. W konsekwencji oznaczało to gwałtowny wzrost przychodów i wydatków pań-
stwa, szeroko zakrojoną interwencję na rynku pracy oraz nakręcanie zagregowanego 
popytu arbitralnymi decyzjami. Polityka ta sprawdzała się tak długo, jak pozostałe uwa-
runkowania industrialnego kapitalizmu pozostawały niezmienne: wysoki przyrost pro-
duktywności, stabilne otoczenie gospodarcze, relatywnie zamknięty charakter gospo-
darek narodowych. Zmiana tych czynników położyła jednak kres tej niepowstrzymanej, 
zdawałoby się, ekspansji państw dobrobytu.

Szoki naftowe z lat 70. XX wieku wraz z przemianami strukturalnymi w społeczeń-
stwach zachodnich (m.in. wzrost znaczenia usług, zwiększenie obciążeń związanych  
z politycznymi zobowiązaniami, starzenie się społeczeństw) przyniosły kres dalszej 
rozbudowie paternalistycznych funkcji państwa7. Podobnie zmienił się też klimat inte-
lektualny i polityczny epoki: neoliberalizm i postmodernizm zyskiwały coraz szersze 
grono zwolenników, znacząc w ten sposób narodziny nowej percepcji uniwersalizują-
cych narracji społeczno-gospodarczych8. B. Jessop wprost określa ostatnią dekadę 
XX wieku jako czas transformacji z keynesistowskiego narodowego państwa dobrobytu 
do schumpeteriańskiego postnarodowego reżimu pracy9. Jak już wyżej zaznaczono, ze 
względów praktycznych nie nastąpił jednak odwrót od polityki dobrobytu. Choć zmie-
niły się jej uwarunkowania, to wyborcy nie wyrazili zgody na dekonstrukcję systemów 
opiekuńczości, które stały się permanentnym elementem krajobrazu społeczeństw Za-
chodu.

W obliczu powyższej zmiany realiów badacze tematu próbowali opracowywać teo-
retyczne objaśnienia owej stagnacji rozwojowej państwa dobrobytu połączonej z wybit-

7 P. Pierson, Irresistible Forces, Immovable Objects: Post-Industrial Welfare State Confronts Per-
manent Austerity, „Journal of European Public Policy”, Vol. 5/4, 1998, s. 539. Zob. także A. Lindbeck, 
The Welfare State – Background, Achievements Problems, IFN Working Paper 662, 2006, s. 11–17.

8 O stosunku postmodernistów do kwestii społecznych zob. S. Kowalczyk, Idee filozoficzne post-
modernizmu, Polwen, Radom 2004.

9 B. Jessop, The Changing Governance of Welfare: Recent Trends in Its Primary Functions, Scale 
and Modes of Coordination, „Social Policy & Administration”, Vol. 33/4, 1999, s. 348–356.
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ną niechęcią w stosunku do wycofywania się państwa z wcześniejszych zobowiązań, 
nawet mimo świadomości tego, iż stały się one nierzadko ogromnym ciężarem dla fi-
nansów publicznych. Nie ulegało już bowiem wątpliwości, iż teorie opisujące powstanie 
państwa dobrobytu były bezużyteczne w sytuacji nowych warunków instytucjonal-
nych10. Zmienione warunki otoczenia charakteryzowały się na dodatek powstaniem 
licznych grup interesów (zarówno beneficjentów programów socjalnych, jak i pracowni-
ków sektora publicznego) zainteresowanych utrzymaniem istniejącego porządku, a jed-
nocześnie będących istotną częścią elektoratu wyborczego. Przeprowadzanie koniecz-
nych zmian wiązało się tym samym z wykorzystaniem niezbędnych strategii działania, 
z jednej strony pozwalające na nieznacznie zmniejszenie ciężaru nakładanego na finan-
se publiczne, a z drugiej – nie przysparzające reformatorom strat politycznych. Do ta-
kich strategii można zaliczyć piersonowskie zaciemnienie, kompensację i podział, które 
polegały na ograniczeniu jawności przeprowadzanych zmian, ukrycie ich w gąszczu 
innych projektów, „kupienie” wyborców jednym programem w zamian za likwidację 
innego czy wreszcie wywoływanie podziałów politycznych wśród opinii publicznej oraz 
organizacji opozycyjnych��. Do równie popularnych strategii można zaliczyć jeszcze 
koncepcje J. Levy’ego i F. Ross, które wskazywały na możliwość zaprezentowania trud-
nych reform jako działań mających na celu ocalenie całego aparatu ubezpieczeń społecz-
nych�� oraz na większy kapitał zaufania wyborców, jakim cieszyły się partie „wrażliwe 
społecznie” – to one miały znacznie większy potencjał przeprowadzania trudnych re-
form od partii otwarcie przeciwnych opiekuńczości państwa��.

Ów okres stagnacji rozwojowej państwa dobrobytu, który pod wieloma względami 
trwa jeszcze do dnia dzisiejszego, można zinterpretować jako czas zamętu w odniesieniu 
do narracji polityki opiekuńczości, jako moment poszukiwania nowego sensu i – być 
może – nowych celów. Wcześniejsze narracje objaśniające i nadające pewnego rodzaju 
uprawomocnienie dla dalszej ekspansji stały się wszak nieprzydatne w nowej rzeczywi-
stości, a nawet podkreślały rozdźwięk między oczekiwaniami społecznymi a realnymi 
możliwościami prowadzenia polityki dobrobytu. Narracje te były przecież ciągle żywe 
w oczach opinii publicznej, podczas gdy elity społeczne miały już świadomość faktu, iż 
stały się one zarazem przebrzmiałe i nierealne. Jednakże w oficjalnych wypowiedziach 
rządzących cele stawiane przed polityką społeczną pozostawały niezmienne: skoncen-
trowane na eliminacji ubóstwa i nierówności społecznych, na utrzymaniu pełnego za-

10 P. Pierson, The New Politics of the Welfare State, „World Politics”, Vol. 48/2, 1996, s. 147–155.
�� Tenże, Dismantling the Welfare State? Reagan, Thatcher, and the Politics of Retrenchment, 

Cambridge University Press, Cambridge 1994, s. 19–24.
�� J. Levy, Vice into Virtue? Progressive Politics and Welfare Reform in Continental Europe, „Pol-

itics & Society”, Vol. 27, 1999, s. 240.
�� F. Ross, Beyond Left and Right: The New Partisan Politics of Welfare, „Governance”, Vol. 13/2, 

2000, s. 162–165.
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trudnienia czy ekstensywnej siatki zabezpieczeń socjalnych, choć warunki otoczenia 
już na to nie pozwalały. Narracje owego czasu koncentrowały się więc nie na szukaniu 
legitymizacji dla dalszego rozwoju polityki dobrobytu, lecz bardziej na skutecznym 
„przechytrzeniu” wyborców w celu przeprowadzenia niezbędnych reform państwa do-
brobytu lub były zorientowane wprost na zaprowadzenie nowego neoliberalnego po-
rządku.

Dla niektórych badaczy narracja państwa opiekuńczego dobiegła wówczas końca14. 
Rezygnacja z pełnego zatrudnienia na rzecz przyjęcia paradygmatu rynków finanso-
wych i walki z inflacją była tak naprawdę aktem zamykającym epokę państw dobrobytu, 
a późniejsze działania należy traktować tylko jako pustą symulację tego modelu spo-
łeczno-gospodarczego. Era państw dobrobytu opartych na zasadach solidarności i kon-
sensusu została zastąpiona targami politycznymi wynikającymi z konfrontacji i konflik-
tu pomiędzy różnymi grupami interesu. Niezmieniony poziom wydatków przeznaczanych 
na cele socjalne obecnie zaciera jedynie faktyczny stan rzeczy ze względu na multipli-
kację beneficjentów i programów pomocowych, w rezultacie czego poziom przeciętnego 
świadczenia uległ drastycznemu zmniejszeniu i nie gwarantuje już utrzymania godnego 
standardu życia. Tym samym można uznać, iż dzisiejsze narracje służą już jedynie szu-
kaniu moralnego usprawiedliwienia dla nowego porządku opartego na logice kapitału 
wśród tych warstw społecznych, które mogłyby otwarcie sprzeciwić się dominacji neo-
liberalnej wizji świata.

Czy współczesnemu państwu dobrobytu można jeszcze nadać narrację?

Problemy rozwojowe, jakie napotkały państwa opiekuńcze pod koniec XX wieku, 
uległy dzisiaj zwielokrotnieniu. Z jednej bowiem strony wzrosło znaczenie nowych za-
grożeń społecznych (m.in. samotne rodzicielstwo, konflikt między obowiązkami ro-
dzinnymi a pracą zawodową, przestarzałe lub niskie kwalifikacje, powstanie podklasy 
working poor, dezintegracja spójności społecznej15), a z drugiej – procesy globalizacji i in-
ternacjonalizacji stawiają nowe wyzwania gospodarcze przed społeczeństwami Zacho-
du chcącymi utrzymać swój poziom zamożności przy jednoczesnej deindustrializacji 
gospodarczej. W takiej sytuacji zastosowanie narracji z epoki ekspansji polityki dobro-
bytu wydaje się zupełnie bezcelowe, a teoretyczne wyjaśnienia stagnacji i zawoalowanej 
dekonstrukcji państw opiekuńczych trudno uznawać za narracje uprawomocniające, na-
wet jeśli ich funkcja objaśniająca nadal utrzymuje się w mocy. Czy oznacza to zatem, iż 

14 W. Korpi, Welfare-State Regress in Western Europe: Politics, Institutions, Globalization and 
Europeanization, „Annual Review of Sociology”, Vol. 29, 2003, s. 593–596.

15 Zob. np. G. Bonoli, The Politics of the New Social Policies: Providing Coverage Against New 
Social Risks in Mature Welfare States, „Policy & Politics”, Vol. 33/3, 2005, s. 433–434.
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próby wypracowania nowej narracji państwa dobrobytu spełzły na niczym, a ono samo 
wkrótce stanie się jedynie reliktem przeszłości?

Wydaje się, że powyższa konkluzja idzie zbyt daleko. Sam fakt dostrzegania sprzecz-
ności pomiędzy realnymi możliwościami a oczekiwaniami wobec instytucji państwa 
dobrobytu nie uprawnia bowiem do twierdzenia, iż nie podejmuje się prób tworzenia 
wiarygodnych narracji starających się pogodzić powyższą antynomię. Otóż przyjmując 
optykę pragmatyzmu, dzisiaj państwu dobrobytu narzuca się pewną funkcję celu, dia-
metralnie różną od tej z przeszłości, choć w założeniu z nią zbieżną. Państwo opiekuń-
cze ma być przede wszystkim narzędziem, dzięki któremu społeczeństwo będzie efek-
tywnie funkcjonować w warunkach gospodarki globalnej; za pomocą polityki 
dobrobytu można w ten sposób tworzyć kapitał społeczny lub wyższą konkurencyjność 
leżącą np. w wykwalifikowanych kadrach. W ten sposób ułatwi się także wielu obywa-
telom odnalezienie się w nowej rzeczywistości globalnej. Niniejszym państwo dobroby-
tu otrzymuje narrację, która tym razem nie będzie stać w opozycji do kapitalizmu ani 
łagodzić skutków procesów rynkowych, lecz raczej ma na celu dopełnianie, ułatwianie 
funkcjonowania, smarowanie jego mechanizmów16. Nie bez powodu najwyższe szanse 
powodzenia mają dzisiaj projekty zgodne z logiką kapitału, jak np. zwiększanie podaży 
pracy poprzez przekwalifikowania, szkolenia czy aktywizację niewykorzystanych zaso-
bów pracy. Dzięki temu będzie można jednak nie tylko oswoić i obłaskawić rzeczywi-
stość globalną wśród coraz większej części społeczeństwa, lecz także pogodzić cel 
wzrostu gospodarczego ze wzrostem ogólnej zamożności i dobrobytu. Socjaldemokra-
tyczny model państwa dobrobytu stanie się zatem dopełnieniem porządku neoliberalne-
go, choć długo zakładano ich wzajemną sprzeczność17. W istocie powyższe funkcje były 
już dawno zakorzenione w socjaldemokratycznym (głównie skandynawskim) modelu, 
ale nie nadawano im aż takiego znaczenia. Dzisiejsza postulowana zmiana narracji prze-
sunie je jednak na pierwszy plan, aby dzięki ich wykorzystaniu utrzymać szansę na 
spełnienie wcześniejszych obietnic i zobowiązań wobec obywateli.

Zmianę narracji państw opiekuńczych można przyrównać do zmiany paradygmatu 
gospodarczego z keynesistowskiego na neoliberalny z końca minionego wieku. Apolo-

16 Dla przykładu szwedzcy badacze piszą wprost, iż: (…) państwo dobrobytu nie jest już dłużej, 
a przynajmniej nie w takim samym wymiarze jak wcześniej, wynikiem konfliktu pomiędzy pracą a ka-
pitałem czy między polityką a rynkiem, ale zestawem uwarunkowań instytucjonalnych ukierunkowa-
nych na realizację zadania (np. wypracowania wysoko wykwalifikowanej i konkurencyjnej siły robo-
czej), które przyciągnie do Szwecji inwestycje zagraniczne i kapitał finansowy. Państwo dobrobytu 
(…) [w ten sposób] gwarantuje, że tak wielu obywateli, jak to tylko możliwe, będzie mieć swój udział 
w nowej globalnej gospodarce. U. Lundberg, K. Åmark, Social Rights and Social Security: The 
Swedish Welfare State, 1900–2000, „Scandinavian Journal of History”, Vol. 26/3, 2001, s. 173.

17 Nawet badacze amerykańscy dostrzegają możliwość symbiozy obydwu modeli w formie „liber-
tariańskiego paternalizmu”. Zob. C.R. Sunstein, R.H. Thaler, Libertarian Paternalism Is Not an Oxy-
moron, „The University of Chicago Law Review”, Vol. 70/4, 2003.
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geci owego przejścia mieli świadomość, iż nie będzie ono gwarantowało utrzymania 
pełnego zatrudnienia, jednak pozostanie przy paradygmacie keynesistowskim groziło 
zupełnym rozstrojem gospodarczym, a w efekcie – zupełnym upadkiem kapitalistyczne-
go sposobu gospodarowania. Tylko w obrębie nowego paradygmatu można było mówić 
o utrzymaniu pewnej stabilności gospodarczej i równowagi fiskalno-monetarnej, które 
z kolei tworzyły warunki dla utrzymania zatrudnienia na wysokim poziomie. Realizacja 
określonego celu wymuszała zatem zmianę podejścia gospodarczego w chwili uświado-
mienia sobie nieuchronnej porażki podejścia poprzedniego. W analogiczny sposób dzi-
siejsza stabilność społeczna i gospodarcza wymaga akceptacji istniejących warunków 
brzegowych oraz wypracowania nowych narzędzi i przyjęcia nowych funkcji polityki 
opiekuńczości. W przeciwnym wypadku pozostawanie w obrębie starego paradygmatu 
może w długim okresie doprowadzić do zapaści panującego systemu.

Elity polityczne społeczeństw Zachodu bez wątpienia mają świadomość, iż nie ma 
już dłużej możliwości ucieczki od twardej rzeczywistości zdominowanej przez tenden-
cje globalizacyjne. Mówi się nawet o globalitaryzmie jako nowej dominującej ideologii 
determinującej warunki funkcjonowania państw i polityki publicznej18. W tej sytuacji 
utrzymanie istniejącego poziomu zamożności w krajach Zachodu jest możliwe tylko 
poprzez wypracowanie wysokiej konkurencyjności kapitału ludzkiego i społecznego – 
przy hipotetycznie dowolnym podziale pracy w skali światowej oraz takiejże mobilności 
kapitału jest to jedyny ratunek przez zubożeniem. Nadanie sferze publicznej nowego 
wymiaru i nowych funkcji wydaje się więc nieodzowne, a nawet więcej: kryzys legity-
mizacji zezwala na i ułatwia takową transformację oraz zmianę percepcji. Poszukiwania 
nowej narracji trwają i choć nie wiadomo, czy da ona choćby namiastkę tak silnej legi-
tymizacji, jak kiedyś, to jej możliwy zakres odniesienia ulega coraz większemu zawęże-
niu. Wydaje się więc, iż ratunkiem dla państwa dobrobytu pozostaje akceptacja domina-
cji logiki kapitału i próba wypracowania jak najlepszej pozycji dla zasobu pracy 
będącego przecież nieodzownym elementem procesu produkcji dóbr i usług. W przeciw-
nym razie koncepcja państwa dobrobytu w długim okresie może okazać się zaledwie 
pustą wydmuszką z dumną przeszłością.
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Streszczenie

Status instytucji państwa dobrobytu nie jest dzisiaj precyzyjnie określony. Z jednej bowiem strony takie zjawiska, 
jak globalizacja i dominacja logiki kapitału, podważają wypracowane pryncypia polityki opiekuńczości, a z drugiej – 
elektorat zachodnich demokracji pała sentymentem do istniejących rozwiązań socjalnych, dając temu wyraz przy ur-
nach wyborczych. Tej ambiwalencji towarzyszy także zamęt w zakresie narracji, które uprawomocniałyby istnienie 
państw dobrobytu: narracje okresu ich ekspansji nie przystają już do współczesności, a narracje epoki stagnacji nie 
oferują spójnej wizji przyszłości czy pragmatycznych celów. Dalsze istnienie państw dobrobytu wydaje się jednak za-
leżeć od nadania im atrakcyjnej narracji możliwej do zaakceptowania zarówno przez wyborców, jak i przez rynki finan-
sowe. Państwa opiekuńcze muszą tym samym przyjąć bardziej wyważoną percepcję rzeczywistości i zaakceptować 
swoją rolę jako narzędzia ułatwiającego obywatelom funkcjonowanie w globalnej rzeczywistości.
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Searching for a narrative of contemporary welfare state

The status of welfare state is nowadays not defined precisely. On the one hand such phenomena as globalization 
and domination of capital logic tend to question the principles of welfare policies, yet on the other hand voters in the 
Western democracies show sentiment towards existing social institutions. This dilemma is also accompanied by a dis-
array in narratives which have long legitimized the very existence of welfare states: the narratives of the expansionary 
period do not match modern conditions whereas the narratives of stagnation era do not offer a coherent vision of future 
society or meaningful goals. It seems that the future existence of welfare states depends on the possibility of attributing 
them a narrative accepted by both voters and economic elites. Welfare states must therefore adopt more balanced 
perception of reality and accept the role of an instrument that would facilitate citizens’ functioning in the globalizing 
world.
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Wprowadzenie

Rozwój gospodarczy niejednokrotnie wywołuje refleksje odnośnie etycznych aspek-
tów tych procesów. Chodzi tu między innymi o kwestie odnoszące się do istotnych zróż-
nicowań w tym obszarze (nadmierne dysparytety dochodowe i majątkowe), zjawisko 
głodu, degradację środowiska, problemy związane z zagospodarowaniem nadwyżek 
żywności. Z punktu widzenia krajów rozwiniętych funkcjonowanie ich własnej gospo-
darki może być jednak postrzegane jako etyczne, z uwagi na niewielki zakres ubóstwa, 
bezrobocia, korupcji. Wynikać to może z tradycji, pracowitości lub przedsiębiorczości 
obywateli tego państwa. Problem w tym, czy owo zamożniejsze społeczeństwo dostrze-
ga słabsze od siebie, czyli czy poza celami konsumpcyjnymi artykułowane są także te 
związane z wrażliwością na losy osób z innych państw.

Głównym zadaniem artykułu jest ocena wybranych zagadnień odnoszących się  
do rolnictwa i polityki rolnej przez pryzmat etyki. Rolnictwo, jako tzw. sektor problemo-
wy, wspierane jest w gospodarkach krajów rozwiniętych poprzez interwencjonizm bu-
dżetowy. Unaocznione jest to chociażby w znacznym jego zakresie w ramach wspólnej 
polityki rolnej UE. Pojawia się szereg problemów dotyczących samego wsparcia, jego 
kierunków, podziału środków. Istotne są w tym przypadku także procesy globalne 

* Profesor nadzwyczajny Aleksander Grzelak pracuje w Katedrze Makroekonomii i Gospodarki 
Żywnościowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. E-mail: agrzelak@interia.pl.
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oddziałujące na rolnictwo. Autor nie pretenduje do wyczerpującego rozwiązania poru-
szanych problemów, a jedynie do ich zasygnalizowania i ewentualnej inspiracji intelek-
tualnej.

Uwarunkowania globalne rozwoju rolnictwa

Rolnictwo ze względów obiektywnych charakteryzuje z jednej strony ograniczo-
ność oddziaływania pozytywnych stron procesów globalizacji, z drugiej zaś – podat-
ność na ich negatywne skutki. Główny dylemat współczesnego rolnictwa krajów wyso-
ko i średnio zaawansowanych w rozwoju gospodarczym polega na ogół na tym, że 
społeczeństwa są coraz bardziej „zamożne”, natomiast rolnicy tych krajów – coraz 
„ubożsi”. Innymi słowy mówiąc, kwestia sprowadza się do niewydolności dochodowej 
rolnictwa. Ten paradoks ma swoje źródła systemowe. Jak się okazuje, problemem nie są 
ograniczenia produkcyjne, które właściwie zniknęły w krajach wysoko rozwiniętych 
dzięki postępowi nauki�, a dochodowe i ewentualnie środowiskowe. Pojawiają się tu 
jednakże trudności, które wzmacniane są przez procesy globalizacji. Chodzi tu o to, że 
coraz większe znaczenie w kreowaniu postępu w rolnictwie, związanego zwłaszcza 
z wprowadzaniem nowych odmian roślin, mają korporacje transnarodowe (KTN). Stąd 
istnieje zagrożenie większego uzależnienia rolników od tych koncernów, szczególnie 
w krajach rozwijających się, niż zwiększenia spekulacji na rynku surowców rolnych. 
Ponadto wzrost udziału w produkcji i sprzedaży żywności przez KTN powoduje zwięk-
szenie zagrożenia stosowania praktyk monopolistycznych i monopsonicznych�.

Z uwagi na to, iż produkcja w rolnictwie oparta jest głównie na niemobilnych zaso-
bach – tj. ziemi i w znacznej części pracy – nie znajduje tu zastosowania teoria wyrów-
nywania się krańcowych wynagrodzeń z czynników wytwórczych, pomimo wzrostu 
wartości handlu żywnością na świecie. W konsekwencji wspomniany sektor może trwa-
le pozostawać na obrzeżach rozwoju gospodarczego. Konieczny jest więc retransfer nad-
wyżki z pozarolniczego otoczenia do bezpośrednich jej wytwórców. Działania te mają 
pozwolić także na „dowartościowanie” dóbr publicznych tworzonych przez rolnictwo, 
jak również ograniczyć powstawanie negatywnych efektów zewnętrznych (zanieczysz-
czenie środowiska w wyniku intensywnej produkcji rolnej). Równocześnie stosowane 
rozwiązania wsparcia wywołują kontrowersje ze względu na jego różny poziom oraz 

� A. Czyżewski, A. Grzelak, A. Matuszczak, Integracja versus globalizacja – jako problem poli-
tyki rolnej, „Roczniki Naukowe SERiA” 2006, t. VIII, z. 4, s. 91–94. 

� Por. P. Chechelski, Ocena wpływu światowego kryzysu na globalną gospodarkę żywnościową, 
„Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 2010/4.
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niejednorodność celów pomiędzy poszczególnymi krajami (ugrupowaniami integracyj-
nymi)�.

Rozpatrując zagadnienia odnoszące się do dostosowań rynkowych w rolnictwie 
w warunkach globalizacji, możemy także wskazać na kilka zjawisk, które wydają się 
w coraz większym zakresie kształtować procesy rozwojowe w tym sektorze. Chodzi tu 
szczególnie o:

−	 wzrost liczby ludności na świecie i związane z tym zwiększenie popytu na żyw-
ność, szczególnie w krajach o dużej liczbie ludności (Chiny, Indie, Pakistan, Mek-
syk, Nigeria),

−	 zmniejszenie areału gruntów rolnych na 1 mieszkańca, także ze względu na 
wzrost znaczenia produkcji bioenergii,

−	 ochronę rynków żywnościowych (na poziomie krajowym bądź ugrupowań inte-
gracyjnych – UE),

−	 wzrost możliwości spekulacji na surowcowych rynkach towarowych produktów 
żywnościowych,

−	 rosnącą rolę KTN w produkcji i dystrybucji żywności4,
−	 presję na zwiększenie wykorzystania w rolnictwie upraw i organizmów modyfi-

kowanych genetycznie.
Zarysowane tendencje globalne mają szansę oddziaływać zarówno pozytywnie, jak 

i negatywnie na rozwój rolnictwa. Należy z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, 
że są one przesłanką do wzrostu cen produktów żywnościowych na świecie i zmniejsze-
nia stabilności w zakresie relacji popytowo-podażowo-cenowych5. 

Integracja w ramach UE pozwala na zwiększenie mobilności czynników wytwór-
czych w ramach ugrupowania i w konsekwencji – na wzrost zysków, a jednocześnie 
poszerza zakres ekspansji. W wyniku tego procesu, poprzez realizację wspólnej polityki 
rolnej (WPR), następuje internalizacja efektów zewnętrznych związanych np. z handlem 
zagranicznym, co wzmacnia także pozycję konkurencyjną na rynku światowym krajów 
uczestniczących w integracji. Wielowymiarowość zależności w układzie globalnym 
sprawia, iż nawet jeżeli dany sektor nie uczestniczy aktywnie w procesie globalizacji, 
np. rolnictwo, to i tak odbiera coraz silniejsze impulsy z otoczenia zewnętrznego, co 
wpływa na charakter dostosowań rynkowych. Jednocześnie efekty zewnętrzne związa-
ne z funkcjonowaniem rolnictwa mają często wymiar także międzynarodowy. Chodzi tu 

� A. Czyżewski, A. Grzelak, Сельское хозяйство в Польше в условиях рыночного приспо-
собления в период кризиса 2007–2009 г.г., referat wygłoszony podczas konferencji PAN – XXI 
Konferencja Naukowa Wspólnej Komisji Ekonomistów PAN i RAN pt.: Wyzwania dla Polski i Rosji 
wobec światowych zmian modelu gospodarki rynkowej.

4 Por. P. Chechelski, Wpływ kryzysu na globalną gospodarkę żywnościową, IERiGŻ, Warszawa 
2010.

5 A. Czyżewski, A. Grzelak, Сельское хозяйство…
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między innymi o kwestie dumpingu cenowego, socjalnego i środowiskowego, które od-
zwierciedlone są w handlu żywnością, co z kolei przekłada się na nieuczciwą konkuren-
cję. W przypadku dumpingu cenowego, pomimo ograniczeń bezpośredniego wsparcia 
producentów i eksporterów żywności wynikających z porozumień w ramach WTO, ist-
nieją możliwości oddziaływania pośredniego (np. dopłaty do ubezpieczeń, promocja 
produktów, inwestycji), co przekłada się na konkurencyjne ceny. Z kolei dumping socjal-
ny odnosi się do minimalizacji opłaty czynnika pracy zaangażowanego w produkcji 
rolnej. Kraje rozwinięte, opierając swój rozwój na zasobach pracy lepiej opłacanej, mu-
szą z tego powodu ponosić wyższe koszty związane z wytwarzaniem żywności. Można 
sądzić, że coraz większego znaczenia nabiera dumping środowiskowy. Przykładowo 
kraje UE osiągnęły relatywnie wysokie standardy w zakresie jakości produkcji żywno-
ści, dobrostanu zwierząt. Związane są z tym jednakże wyższe koszty produkcji, które 
mogą6 osłabiać konkurencyjność na rynkach zewnętrznych. Zasygnalizowane tu zagad-
nienia wskazują na szeroki wachlarz problemów odnoszących się do wymiaru etycznego 
w rolnictwie i polityce rolnej w perspektywie globalnej.

Wspólna polityka rolna UE i jej kontekst etyczny

Rolnictwo jest sektorem, który na ogół podlega znacznemu interwencjonizmowi  
w krajach rozwiniętych. Wynika to z kilku przesłanek, do których w szczególności zali-
czyć można: przymus konsumpcji i wynikająca stąd rola żywności w zaspokojeniu pod-
stawowych potrzeb człowieka, uzależnienie wyników ekonomicznych rolnika od wa-
runków meteorologicznych, dostarczanie przez rolnictwo także dóbr publicznych 
(krajobraz, kultura, środowisko), zapewnienie przez rolnictwo bezpieczeństwa żywnoś-
ciowego. Powyższe przesłanki stały się podstawą stworzenia wspólnej polityki rolnej 
UE. Jej istota zasadza się na traktacie rzymskim. Główne jego cele obejmują m.in.: pod-
noszenie produktywności rolnictwa poprzez wprowadzanie postępu technicznego, ra-
cjonalizację produkcji i optymalne zastosowanie czynników produkcji, a zwłaszcza siły 
roboczej; zapewnienie ludności rolniczej godziwych warunków życia, zwiększenie do-
chodów rolników; stabilizację rynku artykułów rolnych oraz zapewnienie odpowiednie-
go zaopatrzenia w produkty rolne, a także umożliwienie konsumentom kupna produk-
tów rolnych po rozsądnych cenach. Można z uproszczeniem stwierdzić, że realizacja 
powyżej nakreślonych celów poprzez stosowne instrumenty WPR pozwala na ograni-
czenie dysparytetów dochodowych i cywilizacyjnych w układzie miasto – wieś w kra-
jach UE. Z uwagi na nieustanny proces wzrostu efektywności gospodarowania oraz to-

6 Pytaniem otwartym pozostaje tu kwestia, na ile wyższe standardy jakościowe wpływają na sub-
stytucję konkurencji cenowej w jakościową na rynku światowym.
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warzyszące temu zjawiska globalizacji i oligopolizacji rolnictwo w UE bez polityki 
wsparcia nie byłoby w stanie utrzymać osiągniętego dotąd poziomu. Włączenie kolej-
nych krajów do UE wyraźnie zwiększyło zróżnicowania strukturalne i dochodowe w rol-
nictwie na obszarze Wspólnoty7.

Przyszłość WPR uzależniona jest zarówno od poziomu środków finansowych, jak 
i woli politycznej państw członkowskich. Próby ograniczania budżetu UE w perspekty-
wie 2014–2020, przy jednoczesnej renacjonalizacji wsparcia (przesunięcie wsparcia 
z budżetu unijnego na budżety krajowe), byłyby zjawiskiem nieetycznym w odniesieniu 
do nowych krajów członkowskich i przeczyłyby zasadzie solidarności. Wzrost zaanga-
żowania budżetów krajowych, zwłaszcza w nowych państwach członkowskich, stano-
wiłby zbyt duże dla nich obciążenie i nie zapewniałby wyrównania poziomu konkuren-
cyjności pomiędzy krajami UE, co byłoby działaniem nieetycznym zarówno z punktu 
widzenia samych założeń WPR, jak i zasady pomocniczości w ramach wspólnoty8.

Obecne kryteria podziału środków w ramach WPR pomiędzy krajami UE nie są 
satysfakcjonujące. Udział płatności bezpośrednich i środków na rozwój obszarów wiej-
skich na rzecz nowych państw członkowskich wynosi ok. 20% budżetu UE (2007–2013), 
podczas gdy skoncentrowanych jest w nich ok. 30% ziemi wykorzystywanej rolniczo  
i 50% zasobów pracy związanej z rolnictwem. Stąd nowe kryteria powinny uwzględniać 
znaczenie rolnictwa nowych państw członkowskich w rolnictwie unijnym i skalę dyspa-
rytetów dochodowych pomiędzy krajami UE. Pozwoliłoby to na realizację zasady soli-
darności finansowej, tj. wyższego wsparcia regionów zacofanych, niezależnie od pozio-
mu składki wniesionej do budżetu UE9.

WPR UE wiąże się także z innymi negatywnymi efektami. Chodzi tu np. o nadpro-
dukcję żywności. Wynika ona ze wzrostu produktywności rolnictwa. Pojawia się tu 
problem zagospodarowania nadwyżek żywności i jego kosztów. Część z nich przezna-
czona jest dla instytucji non-profit jako pomoc żywnościowa – np. dopłaty do spożycia 
mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych, zakupu masła przez orga-
nizacje niedochodowe czy dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii 
Europejskiej. Pojawiająca się nierównowaga podażowa, przy jednoczesnym dążeniu do 
utrzymania satysfakcjonujących dochodów przez producentów rolnych w UE, osłabia 
skłonność do otwarcia się rynków unijnych na produkty z innych krajów, także nieroz-
winiętych. Ze względu jednak na globalny wzrost popytu na żywność, zwiększenie wy-
korzystania areałów rolnych na cele bioenergii, jak również spekulacji na rynkach rol-

7 Projekt sprawozdania w sprawie włączenia nowych państwa członkowskich do Wspólnej Polity-
ki Rolnej, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, (2006/2042(INI)), Bruksela 2006, s. 8.

8 A. Czyżewski, A. Grzelak, Wizja reform WPR Unii Europejskiej z perspektywy członkostwa 
Polski, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, 103, Poznań 2008, s. 90–103.

9 Tamże.
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nych presja na barierę popytu na produkty rolne, przynajmniej w krajach UE, uległa od 
roku 2007 pewnemu osłabieniu. Z drugiej strony istnieją obszary (Afryka, Azja), w któ-
rych chronicznie brakuje żywności, co prowadzi do śmierci głodowej wielu tysięcy osób. 
Dotychczas nie wypracowano jednak satysfakcjonujących metod i mechanizmów prze-
ciwdziałania tym patologicznym sytuacjom. Problemem większej wagi w skali global-
nej, aniżeli zwiększenie produkcji żywności na świecie, wydaje się w tym przypadku 
bariera dochodowa najbiedniejszych społeczeństw10. Stąd forsowanie zwiększenia zna-
czenia roślin modyfikowanych genetycznie (GMO), jako remedium na rozwiązanie 
problemów wyżywienia na świecie, może wyglądać na działanie nieetyczne.

Nie bez znaczenia dla kwestii odnoszących się do negatywnego wpływu rolnictwa 
w UE na środowisko jest dalsza ewolucja WPR UE, polegająca na wzroście znaczenia 
instrumentów prośrodowiskowych – wprowadzenie zasady modulacji (redukcja wielko-
ści wsparcia na 1 gospodarstwo), cross-compliance��, programów rolno-środowisko-
wych, Natura 2000. Stymuluje to mniej intensywny rozwój rolnictwa i wychodzi na-
przeciw rozwiązaniu sprzeczności związanych z degradacją środowiska. WPR UE 
uzyskuje w ten sposób większą akceptację społeczną, ponieważ podatnicy dofinanso-
wują w większym zakresie dostarczanie przez rolnictwo dóbr publicznych. Stąd ten kie-
runek zmian w polityce rolnej UE sprawia, że WPR staje się bardziej etyczna. Nie tylko 
dla producentów rolnych, ale społeczeństw tych krajów.

Podsumowanie

Ekonomii potrzebna jest etyka. Wynika to z konieczności określenia warunków 
brzegowych, poza którymi istnieją: nieuczciwa konkurencja, degradacja środowiska, 
dumping socjalny. W warunkach znacznych dysproporcji gospodarczych i cywilizacyj-
nych na świecie oceny zjawisk ekonomicznych pod względem etycznym nie są jedno-
znaczne. Wynika to zarówno z odmiennych celów, jak i interesów poszczególnych kra-
jów, których realizacja może także negatywnie oddziaływać na pozostałe. Można 
zaryzykować stwierdzenie, że mechanizm rynkowy, maksymalizując w krótkim hory-
zoncie efekty wymierne (zyski lub konsumpcję), równolegle niedowartościowuje nie-
wymierne, często o dłuższej perspektywie, a jednocześnie istotne dla rozwoju społe-
czeństw (czyste środowisko, ład krajobrazowy i architektoniczny, poczucie bezpie- 
czeństwa i stabilizacji, rozwój relacji międzyludzkich), co stwarza pokusę dla działań 
nieetycznych.

10 Por. J. Drèze, A. Sen, A. Hussain, The Political Economy of Hunger, t. III, Oxford University 
Press, Oxford 1991.

�� Zasada wzajemnej zgodności, która uzależnia otrzymanie przez rolnika płatności od spełnienia 
wymogów w zakresie dobrostanu zwierząt i środowiska.
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Funkcjonowanie sektora rolnego wskazuje na to, iż pełni on nadrzędną rolę w poli-
tyce osiągnięcia satysfakcjonujących standardów dochodowych i cywilizacyjnych 
mieszkańców wsi, które rekompensowałoby deprecjację rolnictwa przez mechanizm 
rynkowy, co może być uważane za etyczne z punktu widzenia producentów rolnych czy 
społeczeństw tych państw (w konsekwencji – bezpiecznej żywności dostarczanej przez 
rolników, zachowania ładu środowiskowego). Z kolei nieetyczne mogą wydawać się 
skutki zewnętrzne takiej polityki��. Chodzi tu zwłaszcza o wciąż mało otwarty dostęp 
krajów trzecich do rynków unijnych (nawet przy istniejących preferencjach dla krajów 
najsłabiej rozwiniętych��), problemy z zagospodarowaniem nadwyżek żywności, utrzy-
mywanie zawyżonych cen na produkty rolne. Można sądzić, że pomimo kryzysu na 
światowych rynkach interesy i problemy społeczeństw krajów słabiej rozwiniętych go-
spodarczo będą coraz wyraźniej dostrzegane i skuteczniej rozwiązywane niż dotych-
czas na gruncie pomocniczości i solidaryzmu międzynarodowego. Leży to bowiem w in-
teresie całego świata, w tym w szczególności dla zwiększenia bezpieczeństwa oraz 
ograniczenia terroryzmu na świecie.
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Streszczenie

W artykule rozważania dotyczące zagadnień etyki z perspektywy ekonomicznej odniesiono się do polityki rolnej 
i rolnictwa. Stwierdzono, że w warunkach znacznych dysproporcji gospodarczych i cywilizacyjnych na świecie, oceny 
zjawisk ekonomicznych pod względem etyczności komplikują się. Funkcjonowanie sektora rolnego wskazuje, iż nad-
rzędną rolę w polityce gospodarczej odgrywają nie kwestie natury etycznej, a cele realizowane poprzez instrumenty, 
np. WPR UE. Dlatego z jednej strony dążenie poprzez wsparcie budżetowe do osiągnięcia satysfakcjonujących stan-
dardów dochodowych i cywilizacyjnych mieszkańców wsi, które rekompensowałoby deprecjację rolnictwa przez me-
chanizm rynkowy, może być uważane za etyczne. Z kolei nieetyczne wydają się skutki zewnętrzne takiej polityki 
(ograniczony dostęp krajów trzecich do rynków unijnych, degradację środowiska, problemy z zagospodarowaniem 
nadwyżek żywności, utrzymywanie zawyżonych cen na produkty rolne).

On margin of considerations about ethics  
with perspective of agriculture and the agricultural policy

It in the article considerations relating the questions of ethics with economic perspective has referred to agricul-
ture and agricultural policy. It has stated that opinions of economic phenomena under regard the ethics is complicating 
in terms of considerable economic and civilization disproportion on world. The functioning of the agricultural sector 
shows, that the superior part in economic policy play not the matters of ethical nature but aims what are realized by 
economics instruments (the CAP of the UE). That is why from one side endeavor by budget support to achievement of 
satisfying incomes and civilization standards of the village inhabitants which would make up the depreciation of agri-
culture by market mechanism. In turn external results of such policy seem unethical (limited access of other countries 
to unions markets, the degradation of environment, problems connected with farm implement of surpluses of food, the 
provide of overstate of prices on agricultural products).


