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Wstęp 

Prezentowany Zeszyt Naukowy „Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globa-
lizacja. Liberalizacja. Etyka”, jest siódmą z kolei publikacją prezentującą opraco-
wania odnoszące się do współczesności, których przewodnią ideą jest próba wska-
zania perspektyw i prognoz dotyczących przyszłości ekonomii i gospodarowania. 

Głównym celem redaktorów niniejszej publikacji było nawiązanie współpracy 
oraz wymiana doświadczeń środowisk naukowych i praktyków życia gospodarczego, 
które pozwoliłyby na wieloaspektową analizę problemów w ramach zaproponowanej 
w Zeszycie tematyki. Cel ten został zrealizowany, bowiem zarysowany w artykułach 
obraz współczesnej ekonomii – w obszarze której obok trwających krytycznych 
i często burzliwych dyskusji, ma miejsce ciągły trud wzbogacania wiedzy o funk-
cjonowaniu współczesnego świata w domenie gospodarczej – znalazł odbicie 
w skierowanym do rąk czytelników zbiorze tekstów, napisanych przez gremium 
badaczy z większości środowisk myśli ekonomicznej w Polsce.  

Sądzimy, że przyświecający nam cel znalazł również swój wyraz w układzie 
niniejszego Zeszytu, który podzielono na trzy części. W pierwszej zaprezentowa-
no teksty, w których omówiono procesy globalizacji oraz podjęta została próba 
udzielenia odpowiedzi na wyzwania globalnej gospodarki XXI wieku. W drugiej 
zawarto artykuły naukowe nawiązujące do procesów liberalizacji w ujęciu 
zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. Z kolei relacje między etyką a ekono-
mią, a także miejsce komponentu moralnego w działalności gospodarczej ujmuje 
trzecia, ostatnia część opracowania. 

Przekazując tę publikację do rąk Czytelników przede wszystkim pragniemy 
podziękować Autorom, żywiąc nadzieję, że nasza współpraca będzie kontynu-
owana. Wierzymy też, że zawarte w publikacji treści okażą się pomocne w głęb-
szym zrozumieniu rozwoju i obecnego stanu współczesnej gospodarki oraz będą 
przyczynkiem do dalszych naukowych rozważań.  

Prof. zw. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta
Prof. nadzw. dr hab. Grażyna Wolska

redaktorzy naukowi
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Keywords: international trade, value added, fragmentation, OECD countries

Wprowadzenie

Jedną z najważniejszych tendencji w rozwoju gospodarki światowej jest międzyna-
rodowa fragmentaryzacja produkcji, polegająca na podzieleniu wcześniej zintegrowanej 
działalności na geograficznie rozproszone bloki produkcyjne. Nie jest ona zjawiskiem 
nowym. Już w roku 1965 Stany Zjednoczone i Kanada podpisały porozumienie uła-
twiające wymianę części i komponentów wykorzystywanych w produkcji samochodów1. 
Prawdziwe zmiany nastąpiły na przełomie lat 80. i 90. XX wieku, gdy zaczęły się roz-
wijać powiązania produkcyjne i handel dobrami pośrednimi pomiędzy krajami wysoko 
rozwiniętymi gospodarczo a dysponującymi przewagą kosztową krajami rozwijający-
mi się. Trwająca od trzech dekad realokacja procesów produkcji spowodowała istotne 
zmiany w kształtowaniu się pozycji konkurencyjnej krajów OECD. Przede wszystkim, 
możemy zaobserwować systematyczny spadek ich udziału w światowym handlu i global-
nej produkcji przemysłowej. Zgodnie z danymi UNCTAD i IMF udział krajów wysoko  
 

*	 Doktor Tomasz Białowąs jest adiunktem na Wydziale Ekonomicznym (Katedra Gospodarki 
Światowej i Integracji Europejskiej) Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. E-mail: 
bialowas@hektor.umcs.lublin.pl.

1 R. Baldwin, J. Lopez-Gonzalez, Supply-Chain Trade: A Portrait of Global Patterns and Several 
Testable Hypotheses, „NBER Working Paper” 2013, No. 18957, s. 2.
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rozwiniętych w światowym eksporcie towarowym zmniejszył się w latach 1990–2012 
z 72,5% do 51,0%, a w PKB według parytetu siły nabywczej z 69,3% do 50,1%2. 

Fragmentaryzacja procesów produkcji wywiera istotny wpływ na bilanse handlo-
we i kształtowanie się przewagi komparatywnej krajów w handlu międzynarodowym. 
Dotychczasowy sposób mierzenia obrotów handlowych nie dawał pełnego obrazu, co 
skutkowało błędną oceną rzeczywistej pozycji konkurencyjnej kraju. Podstawowym 
problemem była niedoskonałość metod badawczych związana ze sposobem sporządza-
nia statystyk handlowych. O ile wielkość PKB liczymy w oparciu o wartość dodaną, 
eliminując tym samym wielokrotne sumowanie produktów pośrednich, o tyle statysty-
ki handlowe traktują wszystkie produkty jako dobra finalne. W konsekwencji, gospo-
darki zaangażowane jedynie w pracochłonny montaż produktów wysokich technologii 
(na przykład komputery) z wcześniej importowanych podzespołów uzyskują wysoką 
przewagę komparatywną w eksporcie dóbr kapitałochłonnych. W rzeczywistości realny 
wkład technologii i wartości dodanej jest niski, a wzrost zaawansowania technologiczne-
go odbywa się głównie poprzez tak zwany obrót uszlachetniający. Nie mniej fragmenta-
ryzacja wywiera istotny wpływ na bilanse handlowe krajów rozwiniętych gospodarczo. 
Ponieważ Chiny specjalizują się w finalnym montażu produktów będących przedmiotem 
wymiany w wielu globalnych łańcuchach wartości, ich nadwyżka handlowa w stosunku 
do Stanów Zjednoczonych i krajów Unii Europejskiej (UE-15) była w roku 2008, po 
zastosowaniu metody opartej na wartości dodanej, odpowiednio o 41% i 49% niższa 
niż w oparciu o bilans handlowy obliczony na podstawie wartości brutto. Natomiast 
nadwyżka handlowa Japonii ze Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską była wyższa 
odpowiednio o 40% i 31%3.

Celem opracowania jest ocena wpływu międzynarodowej fragmentaryzacji produk-
cji na kształtowanie się pozycji konkurencyjnej krajów OECD. Szczegółowej analizie 
poddano:

1. Stopień umiędzynarodowienia produkcji i udział zagranicznej wartości dodanej 
w eksporcie brutto krajów OECD oraz w eksporcie produktów kapitało- i praco-
chłonnych.

2. Kształtowanie się przewagi konkurencyjnej w oparciu o indeks Balassy obliczo-
ny na podstawie metody tradycyjnej (eksport brutto), jak również alternatywnej 
(krajowa wartość dodana).

2  UNCTAD, UNCTADStat, www.unctadstat.unctad.org/ (4.04.2013); IMF, World Economic 
Outlook Database April 2013, www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/weodata/index.aspx 
(4.04.2013).

3  R. Koopman, W. Powers, Z. Wang, S-J. Wei, Give Credit Where Credit is Due: Tracing Value 
Added in Global Production Chains, „NBER Working Paper” 2010, No. 16426, s. 27; R.C. Johnson,  
G. Noguera, Accounting for intermediates: Production Sharing and Trade in Value Added, „Journal 
of International Economics” 2012, Vol. 86, s. 233.
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Znaczenie zagranicznej wartości dodanej w eksporcie brutto krajów OECD

Jednym z podstawowych mierników pozwalających ocenić skalę umiędzynarodo-
wienia krajowej produkcji i zaangażowania gospodarki w międzynarodowe sieci pro-
dukcyjne jest udział zagranicznej wartości dodanej w eksporcie brutto. Jak wskazują 
eksperci UNCTAD, w roku 2010 udział zagranicznej wartości dodanej stanowił 28% 
światowego eksportu brutto, 31% eksportu krajów wysoko rozwiniętych gospodarczo 
i 25% rozwijających się. Wśród krajów wysoko rozwiniętych szczególnie wysoki stopień 
fragmentaryzacji procesów produkcji charakteryzował Unię Europejską. Udział zagra-
nicznej wartości dodanej wynosił 39%, w przypadku Japonii był ponad dwukrotnie 
niższy (18%), a w Stanach Zjednoczonych stanowił tylko 11%4.

Kraje OECD nie stanowią homogenicznej grupy pod względem poziomu rozwoju go-
spodarczego, struktury sektorowej gospodarek oraz struktury i roli handlu zagranicznego. 
Z tego względu również znaczenie zagranicznej wartości dodanej jest mocno zróżnicowane. 
Zasadniczo najwyższy, przekraczający 40% eksportu, udział zagranicznej wartości dodanej 
w roku 2009 występował w krajach Europy Środkowej (Czechy, Słowacja i Węgry) oraz 
Belgii i Irlandii (por. tabela 1). Niewiele niższy udział charakteryzował kraje skandynawskie 
(Danię, Finlandię i Szwecję) i ściśle z nimi powiązaną poprzez zagraniczne inwestycje bez-
pośrednie Estonię. Najmniejsze znaczenie zagraniczna wartość dodana miała w eksporcie 
Wielkiej Brytanii (17,1%), Japonii (14,4%), Australii (12,1%) i Stanów Zjednoczonych (10,7%).

Przeanalizowawszy zmiany udziału zagranicznej wartości dodanej w eksporcie brutto 
krajów OECD w latach 1995–2009, możemy wyróżnić trzy grupy. Do pierwszej należą 
Irlandia, Luksemburg i Korea Południowa. W krajach tych w badanym okresie udział 
zagranicznej wartości dodanej systematycznie się zwiększał. Eksport Wielkiej Brytanii 
i Kanady, które zaliczają się do drugiej grupy, charakteryzował się natomiast rosnącym 
wkładem krajowej wartości dodanej i zmniejszeniem znaczenia międzynarodowych po-
wiązań produkcyjnych. Warto jednak podkreślić, że na spadek zagranicznej wartości 
dodanej w eksporcie całkowitym zasadniczy wpływ miało zmniejszenie udziału zagra-
nicznych komponentów w eksporcie produktów pracochłonnych. W tym samym czasie 
zagraniczna wartość dodana w eksporcie produktów kapitałochłonnych zmniejszyła 
się nieznacznie (por. tabela 1). Trzecią grupę stanowią pozostałe kraje OECD. W latach 
1995–2007 udział zagranicznych podzespołów i dóbr pośrednich w ich eksporcie dyna-
micznie się zwiększał, w największym stopniu na Węgrzech (o 19,1 punktów), w Turcji 
(18,2 punktów), Polsce (15,8 punktów) i Słowacji (15,4 punktów). Kryzys finansowo-go-
spodarczy lat 2008–2009 przyczynił się do osłabienia międzynarodowych powiązań pro-
dukcyjnych, a udział zagranicznej wartości dodanej w eksporcie brutto się zmniejszył. 

4  UNCTAD. Global Value Chains and Development. Investment and Value Added Trade in the 
Global Economy, United Nations 2013, s. 6.
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Tabela 1. Udział zagranicznej wartości dodanej w całkowitym eksporcie krajów OECD  
w latach 1995–2009 w procentach

Udział zagranicznej wartości 
dodanej w eksporcie

Udział zagranicznej wartości 
dodanej w eksporcie produktów 

kapitałochłonnych

Udział zagranicznej wartości 
dodanej w eksporcie produktów 

pracochłonnych

1995 2007 2009 1995 2007 2009 1995 2007 2009
Austria 22,1 32,5 28,8 24,0 35,2 32,9 21,1 30,7 26,6
Belgia 39,1 44,1 40,6 43,4 52,4 51,8 37,0 38,5 34,4
Czechy 31,4 47,4 41,5 23,6 48,8 44,0 39,3 46,3 39,8
Dania 27,1 38,2 36,9 29,0 42,5 43,5 26,0 35,5 33,3
Estonia 38,1 38,2 33,2 42,3 39,8 37,3 35,9 36,9 30,8
Finlandia 23,7 33,9 31,7 25,0 36,4 41,6 23,0 32,0 26,8
Francja 19,9 27,4 25,0 24,6 36,5 35,0 17,8 22,6 20,6
Grecja 17,5 27,2 22,5 15,8 22,2 19,2 18,7 33,9 26,3
Hiszpania 20,9 30,5 24,6 20,9 34,7 27,9 20,8 27,5 22,3
Holandia 31,8 35,6 34,9 34,1 40,4 41,4 30,6 32,1 30,9
Irlandia 37,8 41,9 43,2 31,2 34,0 35,8 43,2 50,3 50,5
Luksemburg 45,0 61,7 61,7 40,0 56,8 59,3 48,6 66,3 63,8
Niemcy 16,4 27,0 23,6 22,2 32,2 32,7 14,0 23,6 19,3
Polska 17,9 33,7 28,5 15,9 30,2 23,3 19,5 37,1 33,6
Portugalia 27,7 32,6 28,4 29,7 37,9 35,2 26,6 29,3 24,9
Słowacja 32,8 48,2 42,3 24,2 39,8 33,8 44,6 57,8 51,2
Słowenia 34,3 42,4 36,6 51,0 48,1 46,0 28,8 38,8 32,2
Szwecja 26,2 32,5 31,2 25,6 36,6 37,1 26,6 29,7 27,9
Węgry 30,3 49,4 43,7 32,9 50,3 43,0 28,8 48,7 44,3
Wielka Brytania 19,1 17,9 17,1 19,0 21,2 20,1 19,1 15,8 15,3
Włochy 18,4 25,9 22,1 21,5 34,4 32,8 16,9 21,1 17,3
Meksyk 25,4 28,5 28,2 14,9 18,7 19,0 43,6 49,4 48,3
Turcja 11,4 29,6 25,5 7,4 26,0 21,4 18,7 34,4 31,0
Korea Południowa 24,8 37,0 39,4 33,2 46,6 49,3 20,6 29,8 31,9
Kanada 25,3 23,4 20,2 22,2 23,0 19,7 27,6 23,8 20,6
Japonia 6,8 15,8 14,4 7,6 18,7 17,2 6,4 13,3 12,0
Australia 12,1 14,9 12,1 12,1 15,5 12,1 12,0 14,3 12,1
Stany Zjednoczone 9,9 12,9 10,7 11,9 16,8 13,8 8,8 10,2 8,6

Źródło: R. Stehrer, N. Foster, G. de Vries, Value Added and Factors in Trade: A Comprehensive Approach, „WIIW Working 
Papers” 2012, No. 80, s. 11 i 14.

Dane zawarte w bazie WIOD pozwalają nie tylko na oszacowanie udziału zagranicz-
nej wartości dodanej, ale również na określenie, jaki jest jej udział w eksporcie produk-
tów praco- i kapitałochłonnych. W roku 2009 zagraniczna wartość dodana odgrywała 
największą rolę w eksporcie produktów kapitałochłonnych w krajach Unii Europejskiej, 
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a w szczególności w Luksemburgu (59,3%), Belgii (51,8%), Słowenii (46,0%), Czechach 
(44,0%) i Danii (43,5%) (por. tabela 1). Rzeczywisty wkład krajowego kapitału do ekspor-
tu produktów kapitałochłonnych był zatem niewielki, a uzyskiwane wyniki były zasługą 
dużego zaangażowania w europejskie sieci produkcyjne. Najniższy udział zagranicznego 
wkładu do eksportu produktów kapitałochłonnych charakteryzował Australię (12,1%), 
Stany Zjednoczone (13,8%), Japonię (17,2%), Meksyk (19,0%) i Grecję (19,2%). W eks-
porcie produktów pracochłonnych najwyższy udział zagranicznej wartości dodanej wy-
stępował w eksporcie Luksemburga (63,8%), Słowacji (51,2%), Irlandii (50,5%), Meksyku 
(48,3%) i Węgier (44,3%), natomiast niewielkie znaczenie miała ona w krajach dużych. 
W Stanach Zjednoczonych stanowiła 8,6% eksportu, w Japonii 12,0%, Australii 12,1%, 
Wielkiej Brytanii 15,3%.

Relatywnie w największym stopniu pracochłonna część produkcji przenoszona była 
do Meksyku, Irlandii i Polski oraz na Słowację. W krajach tych udział zagranicznej war-
tości dodanej w eksporcie produktów pracochłonnych był o ponad 10 punktów procen-
towych wyższy niż w eksporcie produktów kapitałochłonnych. Natomiast w przypadku 
Korei Południowej, Belgii, Włoch i Finlandii zagraniczna wartość dodana była znacznie 
wyższa w eksporcie produktów kapitałochłonnych. 

Ocena rzeczywistej przewagi komparatywnej krajów OECD  
w światowym eksporcie towarowym

Zjawisko międzynarodowej fragmentaryzacji procesów produkcji jest najsilniejsze 
w przemysłach motoryzacyjnym, elektronicznym i maszynowym, a zatem w tych o naj-
większym nasileniu wymiany wewnątrzgałęziowej5. Standardowym narzędziem badaw-
czym wykorzystywanym w ocenie przewagi konkurencyjnej kraju w światowym ekspor-
cie jest opracowany przez B. Balassę indeks6. Mierzy on przewagę komparatywną kraju 
(A) poprzez porównanie udziału grupy produktów j w eksporcie kraju A (sj

A) z udziałem 
grupy produktów j w eksporcie grupy referencyjnej R (sj

R). Indeks przyjmuje postać (1). 
Wartości większe od 1 oznaczają, że w danej grupie produktów kraj A ma ujawnioną 
przewagę komparatywną względem grupy referencyjnej.

      BIj
A = 

sj
A

                                                 (1)sj
R

                                                                                                                                                    

5  M. Brülhart, An Account of Global Intra-industry Trade 1962–2006, „World Economy” 2009, 
Vol. 32, No. 3.

6  B. Balassa,  Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage, „Manchester School of 
Economic and Social Studies” 1965, Vol. 32.
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W tabeli 2 zawarto dane charakteryzujące przewagę konkurencyjną krajów OECD 
w roku 2009 mierzoną indeksem Balassy obliczonym w oparciu o eksport brutto i krajową 
wartość dodaną dla trzech grup produktów: maszyn i urządzeń, urządzeń elektrycznych 
i optycznych oraz środków transportu. W eksporcie maszyn i urządzeń przewagę konku-
rencyjną osiągnęło 13 krajów, najwyższą Włochy (2,01), Niemcy (1,88), Norwegia (1,69), 
Islandia (1,62) i Dania (1,59) (por. tabela 2). Największa luka występowała w Irlandii, 
Chile, Izraelu, Grecji i Nowej Zelandii. Gdy wartość eksportu zostanie oczyszczona z za-
granicznej wartości dodanej, wówczas przewaga konkurencyjna poszczególnych krajów 
ulegnie zmianie. Największa poprawa indeksów RCA nastąpiła w Finlandii, Czechach, 
Holandii i Korei Południowej, a pogorszenie odnotowano w Australii, Danii, Norwegii 
i Słowenii.

O wiele mniejszą przewagę konkurencyjną kraje OECD mają w eksporcie urządzeń 
optycznych i biurowych. Jest ona również bardziej zróżnicowana pomiędzy krajami. 
Najwyższą przewagę obliczoną na podstawie wartości eksportu brutto w roku 2009 miały 
Węgry (1,99), Korea Południowa (1,72), Finlandia (1,63), Meksyk (1,53) oraz mniejszą 
dodatkowo Izrael (1,46), Japonia (1,38), Szwajcaria (1,27) i Słowacja (1,08). Ze względu 
na bardzo wysoki udział zagranicznej wartości dodanej rzeczywista przewaga kompa-
ratywna Finlandii, Węgier, Irlandii, Meksyku i Słowacji jest dużo niższa. Natomiast 
przewaga Izraela, Japonii, Korei Południowej i Szwajcarii po zastosowaniu do obliczeń 
krajowej wartości dodanej istotnie wzrosła (por. tabela 2). 

Niezależnie od przyjętej metody badawczej największa luka konkurencyjna w eks-
porcie urządzeń elektrycznych i optycznych w roku 2009 charakteryzowała Chile, 
Australię, Belgię, Grecję, Islandię, Luksemburg, Holandię, Nową Zelandię, Norwegię 
i Turcję. W wymienionych krajach udział urządzeń elektrycznych i optycznych w eks-
porcie był o ponad 60% niższy niż średnio w grupie krajów OECD.

Szczególnym przypadkiem w analizie ujawnionej przewagi komparatywnej jest sektor 
motoryzacyjny produkujący środki transportu. Podlega on bardzo dużej fragmentaryza-
cji, a rozbudowane sieci produkcyjne funkcjonują od lat w trzech głównych regionach 
świata. W Ameryce Północnej i Środkowej współpraca produkcyjna odbywa się w ramach 
NAFTA, w Azji kluczową rolę odgrywają Japonia i Korea Południowa, a w Europie – 
Niemcy. Ze względu na dużą wartość obrotów produktami pośrednimi i podzespołami 
różnice w kształtowaniu się przewagi konkurencyjnej w zależności od stosowanej metody 
pomiaru są wysokie. Analizując wartości brutto eksportu w roku 2009, można stwierdzić, 
że wszystkie kraje NAFTA uzyskały wysoką przewagę konkurencyjną, a indeksy RCA 
przyjęły wartości 1,76 w przypadku Kanady i Meksyku i 1,47 w Stanach Zjednoczo-
nych (por. tabela 2). Gdy ocena zostanie przeprowadzona na podstawie krajowej wartości 
dodanej wyrażonej w eksporcie brutto, wówczas przewaga Meksyku wzrośnie do 1,88, 
a Kanady i Stanów Zjednoczonych spadnie odpowiednio do 1,52 i 1,42. 
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Tabela 2. Indeksy RCA obliczone na podstawie eksportu brutto oraz krajowej wartości dodanej w roku 2009

RCA w oparciu o eksport brutto RCA w oparciu  
o krajową wartość dodaną
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Australia 0,6923 0,2097 0,4022 0,6022 0,2286 0,3961
Austria 1,4183 0,6411 1,0301 1,3585 0,7217 0,9196
Belgia 0,5703 0,2892 0,8702 0,6057 0,3700 0,7717
Kanada 0,6065 0,4248 1,7638 0,5839 0,4415 1,5171
Chile 0,2329 0,0080 0,1843 0,2086 0,0112 0,1811
Czechy 0,9155 0,9957 1,7920 1,0361 0,7230 1,7308
Dania 1,5877 0,7870 0,2333 1,5071 0,8400 0,2003
Estonia 0,4545 0,9667 0,3442 0,4419 0,8613 0,3696
Finlandia 1,4597 1,6318 0,3419 1,6105 1,4742 0,3467
Francja 1,0409 0,4752 1,6639 1,0748 0,5366 1,4533
Niemcy 1,8838 0,6014 1,6326 1,9247 0,7095 1,5719
Grecja 0,3319 0,3092 0,0851 0,3676 0,3474 0,1038
Węgry 0,6675 1,9937 1,2636 0,7297 1,6557 1,2760
Islandia 1,6233 0,3625 0,5902 1,6896 0,4336 0,6100
Irlandia 0,1753 1,1562 0,0652 0,1892 1,0911 0,0682
Izrael 0,3121 1,4602 0,5032 0,3449 2,0098 0,6429
Włochy 2,0069 0,4563 0,7841 1,9737 0,5193 0,7845
Japonia 1,2170 1,3810 1,8822 1,2187 1,5020 1,9572
Korea Południowa 0,7665 1,7232 1,6181 0,8742 1,8432 1,8537
Luksemburg 0,6460 0,2780 0,0384 0,6911 0,3373 0,0540
Meksyk 0,3848 1,5305 1,7605 0,3932 1,0586 1,8805
Holandia 0,9522 0,3222 0,5094 1,0656 0,3459 0,5423
Nowa Zelandia 0,3397 0,2175 0,1631 0,3169 0,2185 0,1334
Norwegia 1,6906 0,3496 0,4822 1,6186 0,3877 0,4377
Polska 0,8078 0,5670 1,5142 0,7864 0,5927 1,3452
Portugalia 0,5319 0,6147 1,0882 0,5835 0,5440 0,7982
Słowacja 0,6718 1,0827 1,5735 0,6843 0,9871 1,1719
Słowenia 1,4604 0,5893 1,1173 1,3794 0,6308 0,9422
Hiszpania 0,6157 0,4124 1,7367 0,6308 0,4520 1,6690
Szwecja 1,5537 0,6958 1,1953 1,6150 0,7466 1,0613
Szwajcaria 1,4885 1,2658 0,1417 1,4535 1,4273 0,1282
Turcja 0,7698 0,2906 1,1694 0,7488 0,3087 1,1457
Wielka Brytania 0,8806 0,7166 1,2985 0,8485 0,7837 1,1961
Stany Zjednoczone 1,1337 0,7987 1,4695 1,0847 0,9280 1,4206

Źródło: OECD, OECD-WTO Trade in Value Added (TIVA), www.stats.oecd.org/ (4.04.13).
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Rozwój sieci produkcyjnych w sektorze motoryzacyjnym jest cechą charakterystycz-
ną krajów Unii Europejskiej. Od początku stulecia producenci samochodów z Niemiec 
systematycznie przenoszą pracochłonną część procesu produkcji do krajów Europy Środ-
kowej i Wschodniej oraz Europy Południowej. Jest to spowodowane poszukiwaniem 
sposobów na poprawę konkurencyjności na globalnym rynku, przede wszystkim ze 
względu na bardzo wysokie koszty pracy w Niemczech7. Produkcję przenoszono głównie 
do Czech, Polski i na Słowację, co miało istotny wpływ na wzrost przewagi konkurencyj-
nej tych krajów. W roku 2009 indeks Balassy obliczony na podstawie wartości brutto dla 
środków transportu przyjął wartość 1,79 dla Czech, 1,57 dla Słowacji i 1,51 dla Polski. Ze 
względu na wysoki udział zagranicznej wartości dodanej, pochodzącej przede wszystkim 
z Niemiec, indeksy ujawnionej przewagi komparatywnej, do obliczenia których zasto-
sowano krajową wartość dodaną, przyjęły znacznie niższe wartości, przede wszystkim 
w przypadku Słowacji i Polski.

Podsumowanie

Przeprowadzona analiza daje podstawy do sformułowania kilku wniosków. Po pierw-
sze, ze względu na zróżnicowanie w poziomie rozwoju gospodarczego kraje OECD nie 
stanowią jednorodnej grupy. Również fragmentaryzacja procesów produkcji w różnym 
stopniu wpływa na wartość i dynamikę ich wymiany handlowej. Najwyższy, przekracza-
jący 40% wkład zagranicznej wartości dodanej do eksportu brutto charakteryzował kraje 
Europy Środkowej (Czechy, Słowację i Węgry). W większości krajów OECD w latach 
1995–2007 nastąpił również duży wzrost udziału zagranicznej wartości dodanej w eks-
porcie. Wyjątek stanowiły jedynie Wielka Brytania i Kanada, w przypadku których 
integracja z międzynarodowymi sieciami produkcyjnymi uległa osłabieniu. Po roku 2008 
wskutek globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego skala fragmentaryzacji procesów 
produkcji uległa zmniejszeniu. 

Po drugie, oceniając wkład zagranicznej wartości dodanej do eksportu brutto według 
czynników produkcji, możemy zauważyć, że w największym stopniu pracochłonna część 
procesu produkcyjnego przenoszona była do Meksyku, Irlandii, Polski i na Słowację, 
natomiast kapitałochłonna – do Korei Południowej, Belgii, Włoch i Finlandii. 

Po trzecie, oceniając przewagę komparatywną na podstawie indeksu Balassy, możemy 
stwierdzić, że niezależnie od przyjętej metody obliczeń (wartość eksportu brutto lub 
wartość dodana), najwyższą przewagę konkurencyjną w światowym handlu towarowym 

7  D. Marin, The Opening Up of Eastern Europe at 20: Jobs, Skills, and ‘Reverse Maquiladoras’, 
w: Handbook of International Economics, red. M. Jovanovic, „Edward Elgar 2011”, Vol. 2; H-W. Sinn, 
The Pathological Export Boom and the Bazaar Effect: How to Solve the German Puzzle, „The World 
Economy” 2006, Vol. 29, No. 9, s. 1157–1175.
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osiągały Japonia, Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja, Korea Południowa, Szwajcaria, 
Szwecja i Finlandia. Opierała się ona przede wszystkim na krajowej wartości dodanej. 
Natomiast przewaga konkurencyjna Słowacji, Słowenii, Węgier była głównie zasługą 
wysokiego udziału zagranicznej wartości dodanej i zaangażowania w europejskie sieci 
produkcyjne. Największa luka konkurencyjna występowała w Australii, Nowej Zelandii, 
Chile, Luksemburgu i Grecji.

Po czwarte, fragmentaryzacja produkcji jest istotnym czynnikiem wzrostu wartości 
i dynamiki oraz poprawy pozycji konkurencyjnej krajów OECD, zwłaszcza znajdujących 
się na niższym poziomie rozwoju gospodarczego, jak gospodarki Europy Środkowej, 
Turcji i Meksyku. Ze względu na prowzrostowe oddziaływanie eksportu i transfer tech-
nologii może być również czynnikiem zmniejszającym lukę rozwojową w stosunku do 
najwyżej rozwiniętych gospodarek. 
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Streszczenie

Przedmiotem opracowania jest analiza wpływu międzynarodowej fragmentaryzacji procesów produkcji na 
kształtowanie się przewagi konkurencyjnej krajów OECD w handlu międzynarodowym. Fragmentaryzacja została 
oszacowana za pomocą nowej metody, opartej na koncepcji wartości dodanej w handlu, poprzez dekompozycję 
całkowitej wartości dodanej na krajową i zagraniczną wyrażoną w eksporcie całkowitym. W analizie wykorzystano 
dwa podstawowe źródła danych: OECD-WTO Trade in Value Added Database (TIVA) oraz World Input-
Output Database. 

International fragmentation of production and position of OECD countries in international trade 

This paper analyses the impact of international fragmentation of production on comparative advantage of OECD 
countries in international trade. Fragmentation is measured by new method based on the concept value-added trade 
by decomposition of total value added trade into domestic value added and foreign value added content of export. 
The analysis used two main data sources: OECD-WTO Trade in Value Added Database (TIVA), and World 
Input-Output Database.

Translated by Tomasz Białowąs
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Wprowadzenie

Jednym z istotnych problemów globalizującego się świata są wzrastające dysproporcje 
dochodowe, a także majątkowe ludności. Jak wskazuje G.W. Kołodko, pomimo zmniejszania 
się nierówności pomiędzy średnim dochodem wypracowywanym w różnych krajach, silnie 
narastają zróżnicowania wewnątrzkrajowe, a w efekcie również rozpiętości globalne pomię-
dzy poszczególnymi jednostkami ludzkimi. Zjawiska bezwzględnych spadków dochodów 
występują przy tym pomimo wzrastającej wydajności pracy i wzrostu rozmiarów produkcji1.  
Są to tendencje rodzące liczne napięcia i konflikty społeczne, a więc o negatywnych skutkach 
w wielu wymiarach funkcjonowania człowieka. Nierówności w aspekcie ekonomicznym bez-
pośrednio przekładają się bowiem na pozostałe sfery życia ludzkiego, a często warunkowane są 
również aspektami pozaekonomicznymi. W szerszym ujęciu nierówności przejawiają się tym, 
że poszczególne jednostki nie mogą w pełni korzystać z przywilejów dostępnych innym, mają 
ograniczony dostęp do dóbr, posiadania zasobów, pozycji oraz zakres możliwości2.

*  Doktor Magdalena Cyrek jest adiunktem na Wydziale Ekonomii (Katedra Teorii Ekonomii i Sto-
sunków Międzynarodowych) Uniwersytetu Rzeszowskiego. E-mail: mcyrek@univ.rzeszow.pl.

1 G.W. Kołodko, Dokąd zmierza świat? Ekonomia polityczna przyszłości, Prószyński i S-ka, War-
szawa 2013, s. 274–275.

2 A. Zachorowska-Mazurkiewicz, Istota nierówności w procesie rozwoju – podejście instytu-
cjonalne, w: Współczesne wymiary nierówności w procesie globalizacji, red. E. Okoń-Horodyńska,  
A. Zachorowska-Mazurkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 12, 14.
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Kwestią, która pozostaje wciąż nierozwiązana w ekonomii, jest związek pomiędzy 
nierównościami dochodowymi a strukturalnymi charakterystykami działalności gospo-
darczej. S. Kuznets, prowadząc badania nad kształtowaniem się nierówności w krajach 
o różnym poziomie PKB per capita, wskazywał, że na początkowym etapie rozwoju 
jedynie część branż może czerpać korzyści ze wzrostu gospodarczego, a w efekcie nara-
stają nierówności. Dopiero kolejna faza wysokiego poziomu rozwoju oznacza możliwość 
dystrybuowania korzyści na pozostałe działy gospodarki, prowadząc do zmniejszania 
nierówności3. Podobnie w teorii polaryzacji sektorowej J.A. Schumpetera4 podkreśla się 
znaczenie innowacji w nowo powstających sektorach, które stopniowo przekładają się 
na dalsze wzrosty. Koncepcja ta zakłada więc występowanie okresu kumulacji bogac-
twa w związku z pojawieniem się i rozwojem sektorów innowacji. Obserwacje zmian 
strukturalnych odzwierciedlone w koncepcjach trójsektorowych A. Fishera, C. Clarka  
i J. Fourastié5 wskazują natomiast, że aktywność gospodarcza przesuwana jest od sektora 
rolnictwa poprzez przemysł do usług. Pomimo różnych wyjaśnień tych procesów zasadne 
jest oczekiwanie, że sektory te będą miały odmienny wpływ na nierówności w zależności 
od koncentracji biegunów rozwojowych.

Celem opracowania jest weryfikacja występowania związków pomiędzy skalą nie-
równości dochodowych a strukturalnymi charakterystykami gospodarek państw świata. 
Globalne podejście do problemu wymaga uwzględnienia podstawowych różnic sektoro-
wych między krajami pozostającymi na różnych etapach rozwoju społeczno-gospodar-
czego, a w efekcie prowadzi do uwzględnienia szerokich agregatów sektorowych w ukła-
dzie rolnictwo–przemysł–usługi. Bardziej szczegółowe porównania branżowe stają się 
zasadne dopiero przy analizach państw o zbliżonym poziomie produkcji na mieszkańca 
i relacjach strukturalnych w układzie trójsektorowym. W przyjętym podejściu zakłada-
jącym porównania państw świata postawione zostaje pytanie badawcze o rolę poszcze-
gólnych sektorów w generowaniu/ograniczaniu nierówności. Poszukuje się odpowiedzi, 
który z sektorów pozwala na minimalizację problemów dysparytetów dochodowych i czy 
zależność ta ma charakter uniwersalny, czy też zmienia się wraz z postępującym rozwo-
jem gospodarczym. W efekcie analizy prowadzone są zarówno dla wszystkich państw 
łącznie, jak i dla różnych grup krajów wyodrębnionych w oparciu o poziom dochodu na 
mieszkańca w przekroju trzech różnych klasyfikacji.

3  M. Kokociński, Metodologiczne aspekty badania nierówności społecznych, w: Spór o społecz-
ne znaczenie społecznych nierówności, red. K. Podemski, Seria „Socjologia”, nr 65, Wydawnictwo 
Naukowe UAM, Poznań 2009, s. 19.

4  Por. między innymi Rozwój ekonomiczny regionów. Rynek pracy. Procesy migracyjne. Polska, 
Czechy, Niemcy, red. S. Golinowska, Raport IpiSS, z. 16, Warszawa 1998, s. 69–70.

5  Por. między innymi M. Cyrek, Rozwój sektora usług a gospodarka oparta na wiedzy, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, s. 25 i nast.
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Dane statystyczne wykorzystane w prowadzonych analizach zostały zaczerpnięte 
z opracowania Banku Światowego World Development Indicators (WDI2013)6. Za pod-
stawowy wskaźnik oceny nierówności dochodowych przyjęto współczynnik Giniego, 
który jednak dla poszczególnych państw obliczony został w oparciu o badania prowa-
dzone w różnych latach (od 1993 do 2011 roku). Zakładając utrzymywanie się nierówno-
ści danej gospodarki, zazwyczaj w zbliżonym przedziale wartości jego wykorzystanie 
wydaje się zasadne.

Charakterystyki strukturalne gospodarek zostały odzwierciedlone poprzez procen-
towe udziały trzech sektorów w wytwarzanym produkcie krajowym brutto. Analiza 
prowadzona w odniesieniu do efektów realizowanej działalności w postaci wypracowa-
nego produktu pozwala na dostrzeżenie problematyki dalszej dystrybucji, bezpośrednio 
przekładającej się na dochody ludności i skalę nierówności na tym tle. Struktura pro-
dukcji przedstawia sytuację w 2011 roku, jednak dla niektórych państw ze względu na 
niedostępność statystyk wykorzystano dane opisujące 2000 rok. Podejście takie wydaje 
się uzasadnione długookresowym charakterem zmian strukturalnych analizowanych 
w szerokich agregatach. Sektory zostały określone na podstawie klasyfikacji ISIC, przy 
czym sektor przemysłowy obejmuje zarówno przetwórstwo przemysłowe, jak i przemysł 
wydobywczy, budownictwo oraz zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz.

Podstawą do analiz sytuacji w państwach o zróżnicowanym poziomie rozwoju było 
ich pogrupowanie w oparciu o dochód narodowy brutto na mieszkańca według parytetu 
siły nabywczej (DNB per capita PSN, w dolarach). Należy zauważyć, że miernik taki 
odzwierciedla przeciętny dochód brutto z uwzględnieniem poziomu cen dóbr i usług 
wytwarzanych w danej gospodarce. Pozwala więc określić standard życia mieszkańców. 
Wykorzystane dane dotyczyły 2011 roku.

Grupowanie państw według poziomu rozwoju w ujęciu tej miary przeprowadzono 
w dwóch wariantach. W pierwszym przyjęto równe interwały wysokości dochodu, co po-
zwoliło na wydzielenie 4 grup państw: uzyskujących dochody do 10 000 dolarów, od 10 001 
dolarów do 20 000 dolarów, od 20 001 dolarów do 30 000 dolarów i powyżej 30 000 dolarów. 
Ze względu na wysoką koncentrację państw w grupie o najniższym poziomie dochodów 
w drugim wariancie grupowania wykorzystano przedziały dochodów o podwajającej się 
wartości. Uzyskano więc 4 grupy krajów wypracowujących dochody: do 7500 dolarów,  
od 7501 dolarów do 15 000 dolarów, od 15 001 dolarów do 30 000 dolarów i powyżej  
30 000 dolarów. Należy zauważyć, że oba warianty grupowania mają charakter arbitralny, 
pozwalają jednak na dostrzeżenie ogólnych charakterystyk państw o zróżnicowanych pozio-
mach dochodu i standardu życia. Zastosowane przedziały, ze względu na różnice w swojej 
liczebności, uwypuklają ponadto specyfikę poszczególnych grup państw bogatszych.

6  Bank Światowy, WDI2013, www.wdi.worldbank.org/tables, tabela 1.1, 2.9, 4.2 (12.05.2013).
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Dla zapewnienia większej porównywalności uzyskanych wyników z literaturą przed-
miotu wykorzystano również trzeci układ klasyfikacyjny, bazujący na podziale państw 
świata stosowanym przez Bank Światowy. Na podstawie wysokości dochodu narodo-
wego brutto na mieszkańca wyrażonego w dolarach i wyliczonego z wykorzystaniem 
metody Atlas7 wyróżnia się w nim państwa o dochodzie: niskim, średnim niższym, 
średnim wyższym i wysokim. W odniesieniu do 2011 roku odpowiednie przedziały do-
chodowe określone są granicami: 1025 dolarów, 4035 dolarów, 12 475 dolarów8. Klasy-
fikacja ta pozwala na bardziej równoliczne pogrupowanie państw, co zmniejsza skalę 
zakłóceń związanych z oddziaływaniem charakterystyk gospodarczych niewielkich 
krajów i ułatwia porównania międzygrupowe. Jednocześnie w stosunku do poprzednich 
podziałów nie uwypukla sytuacji w krajach rozwiniętych, a pokazuje różnice pomiędzy 
krajami rozwijającymi się. Dalsze analizy korelacji również w tym układzie prowadzono 
w odniesieniu do charakterystyk dochodowych uwzgledniających parytet siły nabywczej, 
co służy bardziej bezpośredniemu odniesieniu się do rzeczywistych warunków życia 
ludności i zapewnia spójność wniosków w całym opracowaniu.

Biorąc pod uwagę niedostępność wszystkich analizowanych statystyk dla pełnej 
grupy państw, ostatecznie badania ograniczono do 145 państw świata. Pomimo niedo-
skonałości danych wydaje się, że grupa taka może być podstawą wnioskowania.

Nierówności dochodowe na świecie

Gospodarki poszczególnych państw świata charakteryzują zróżnicowane poziomy 
wypracowywanego produktu i dochodu. Dysproporcje te wynikają zarówno z dostęp-
ności czynników wytwórczych i odmienności ich cech jakościowych, jak i poziomu 
rozwoju technologicznego. Warunkowane są nie tylko czynnikami natury ekonomicznej, 
ale i społecznej, kulturowej, politycznej czy instytucjonalnej, które kształtowały się ewo-
lucyjnie wraz z rozwojem historycznym. Wielość tych uwarunkowań łącznie determinuje 
współczesny rozkład dochodów na świecie.

W 2011 roku średni poziom dochodu na mieszkańca po uwzględnieniu różnic w sile 
nabywczej kształtował się na poziomie około 12 500 dolarów, przy 114-procentowej zmien-
ności (tabela 1). Występujące tutaj rozbieżności sięgają od 340 dolarów rocznie w Demo-
kratycznej Republice Konga do 64 110 dolarów w Luksemburgu (jeszcze wyższy poziom – 

7  Wartości DNB per capita PSN, $ oraz DNB per capita Atlas, $ w 2011 roku są zróżnicowane, 
gdyż przeciętny ich poziom dla świata wynosił odpowiednio 11 569 i 9514, dla państw o niskim 
dochodzie: 1372 i 571, o średnim niższym dochodzie: 3824 i 1772, o średnim wyższym dochodzie:  
10 815 i 6563 oraz o wysokim dochodzie: 38 471 i 39 860. Por. Bank Światowy, WDI2013, www.wdi.
worldbank.org/tables, tabela 1.1 (12.05.2013).

8  Jest to wersja klasyfikacyjna przyjmowana od 1 lipca 2012 roku do 1 lipca 2013 roku. Por. Bank 
Światowy, www.data.worldbank.org/about/country-classifications/a-short-history (22.09.2013).
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86 440 dolarów – odnotowano w Katarze, który jednak został wyłączony z analiz ze względu 
na niedostępność statystyk strukturalnych). Oznacza to przeciętną dzienną wartość kształ-
tującą się na poziomie niecałego dolara w 68-milionowym Kongo do ponad 175 dolarów 
w bogatym Luksemburgu9. Co więcej, porównanie to pokazuje dysproporcje rozwojowe 
jedynie w ujęciu średnim, które pomiędzy poszczególnymi jednostkami ludzkimi będą wie-
lokrotnie wyższe, jeśli uwzględnione zostaną nierówności wewnątrzkrajowe.

Różnice dochodowe pomiędzy obywatelami danego kraju ukazuje wartość wskaźni-
ka Giniego. Dla 145 analizowanych państw jego średni poziom to około 40, przy zmien-
ności wynoszącej 21% (tabela 1). Wartość ta daleka jest od rozkładu egalitarnego, cha-
rakteryzowanego przez współczynnik Giniego równy 0. Największy poziom nierówności 
zaobserwowano w ubogich państwach afrykańskich, takich jak Seszele (66 – 2007 rok), 
Komory (64 – 2004 rok), Namibia (64 – 2004 rok), Republika Południowej Afryki (63 – 
2009 rok), Botswana (61 – 1994 rok). Najniższe dysparytety odnotowano w Szwecji (25 – 
2000 rok), Danii (25 – 1997 rok) i Japonii (25 – 1993 rok)10, a więc krajach o najwyższym 
poziomie rozwoju, które często realizują politykę państwa opiekuńczego.

Interesujący jest fakt ujemnej korelacji pomiędzy poziomem dochodu na mieszkańca 
a skalą nierówności mierzonych współczynnikiem Giniego. Zależność ta ma umiarko-
waną siłę, jednak wskazuje, że to państwa bogatsze w większym stopniu umożliwiają 
realizację zasad egalitaryzmu (tabela 1). Jak zauważono w raporcie OECD dotyczącym 
30 członków tej organizacji, realizacja polityki społeczno-gospodarczej zauważalnie mi-
nimalizuje nierówności. Efekt łagodzący dysproporcje mają dostarczane przez państwo 
usługi publiczne, zaś podatki konsumpcyjne zwiększają dysparytety w mniejszym 
stopniu niż zmniejszenie nierówności wynikające z uwzględnienia usług publicznych11.

Tendencje do spadku nierówności wraz ze wzrostem poziomu rozwoju można zauwa-
żyć również, porównując wartości współczynnika Giniego w grupach państw określonych 
z wykorzystaniem PSN. Wyraźnie wyższe wartości przyjmuje on wśród państw o niskim 
i średnim niższym poziomie dochodu na mieszkańca niż w grupie krajów o średnim 
wyższym dochodzie, a jeszcze niższe wartości obserwuje się wśród państw o najwyższym 
dobrobycie. Trzeba jednak zauważyć, że wyniki te mogą być zakłócone faktem relatywnie 
wysokiej liczebności grupy najuboższej i wyraźnie mniejszej pozostałych grup. Ponadto 
brak jest istotnych zależności na linii nierówności – poziom dochodu na mieszkańca 
w ramach poszczególnych grup krajów. Spostrzeżenia te pozostają niezmienione niezależ-
nie od wariantu grupowania analizowanych państw w ujęciu PSN (tabela 1).

9  Bank Światowy, WDI2013, www.wdi.worldbank.org/tables, tabela 1.1 (12.05.2013).
10  Tamże, tabela 2.9 (12.05.2013).
11  Growing Unequal?: Income Distribution and Poverty in OECD Countries, Summary in Polish, 

OECD Multilingual Summaries, www.oecd.org/els/soc/41528555.pdf (3.04.2013).
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Tabela 1. Poziom i rozkład dochodu, trójsektorowa struktura wytwarzania oraz związki między tymi 
charakterystykami w 145 państwach świata
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Odniesienie do grup wyróżnionych przez Bank Światowy pozwala natomiast do-
strzec tendencję do początkowego wzrostu skali nierówności wraz z bogaceniem się 
państw oraz wyraźnego spadku dysproporcji dochodowych w ostatniej grupie gospoda-
rek najzamożniejszych. Ta zależność w większym stopniu koresponduje z prezentowany-
mi w literaturze zależnościami typu odwróconej litery U. Zwraca również uwagę na rolę 
wdrażanych w krajach najbogatszych rozwiązań instytucjonalnych ukierunkowanych na 
realizację funkcji państwa dobrobytu. W ramach poszczególnych grup krajów istotna sta-
tystycznie ujemna korelacja skali nierówności z dochodem określającym standard życia 
obecna była jedynie wśród najbiedniejszych gospodarek (tabela 1).

Strukturalne charakterystyki państwa świata

Gospodarki wszystkich państw świata charakteryzuje współcześnie dominacja usług 
w strukturze wytwarzania (tabela 1). Średni udział tego sektora w PKB w grupie 145 
krajów wyniósł niemal 56%, ze zmiennością rzędu 28%. Przeciętnie około 1/3 PKB 
powstawało w ramach działalności sektora przemysłowego, przy 45-procentowej zmien-
ności. Najmniejszy był natomiast udział rolnictwa w produkcji, ponieważ wynosił on 
niecałe 15%, przy wysokiej zmienności przekraczającej 92%. Można więc przyjąć, że 
obecnie gospodarka światowa jest gospodarką usługową z przewagą realizacji świadczeń 
o charakterze niematerialnym, nierozłącznym, nietrwałym, niejednolitym, niebędących 
przedmiotem wtórnego obrotu, opartych bezpośrednio na pracy ludzkiej12. 

Stopień serwicyzacji gospodarek na świecie jest jednak różnorodny w zależności od 
poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, określanego przez wytwarzany dochód na 
mieszkańca. Ogólna prawidłowość przesunięć międzysektorowych opisywana w kon-
cepcjach trójsektorowych znajduje odzwierciedlenie w statystykach przedstawiających 
poszczególne grupy państw (tabela 1). Wraz z przechodzeniem do grupy o wyższym po-
ziomie dochodu wyraźnie zmniejsza się udział rolnictwa w PKB, rośnie natomiast udział 
usług. Rola przemysłu, zgodnie z ujęciem teoretycznym, początkowo wzrasta (przy przej-
ściu z grupy o niskim do średniego dochodu na mieszkańca), a następnie zmniejsza się 
(przy przesunięciu do grup o wysokim dochodzie). Prawidłowości te obecne są w porów-
naniach we wszystkich przekrojach grupowania państw i mają charakter uniwersalny.

Ponadto, jak wskazują analizy Banku Światowego, w latach 1987–2007 zatrudnienie 
w przemyśle i usługach rosło szybciej w krajach rozwijających się niż rozwiniętych. 

12  Są to podstawowe cechy świadczeń usługowych, przedstawiane jako klasyczne wyróżniki usług. 
Por. między innymi M. Cyrek, Rozwój sektora usług..., s. 15. 
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Efekt ten stymulowany był procesami globalizacji, zmieniającymi światową dystrybucję 
produkcji i pracy13.

Jak już zaznaczono, dla ogółu państw świata wyższy poziom rozwoju społeczno-
-gospodarczego wiąże się nie tylko ze zmianami relacji strukturalnych, ale i zmianami 
w rozkładzie dochodów w kierunku wzrostu ich egalitarności. Sytuacja taka wskazuje 
na potencjalne zależności pomiędzy udziałem trzech sektorów w wytwarzanej produkcji 
a nierównościami. Dla grupy 145 państw świata odnotowano jednak jedynie słabą istotną 
statystycznie zależność pomiędzy znaczeniem sektora usług a współczynnikiem Giniego 
(tabela 1). Korelacja ta ma znak ujemny, co oznacza, że wzrost udziału usług w PKB 
współwystępuje z większą równością. Sektor usług może więc być potencjalnym obsza-
rem minimalizacji dysproporcji społecznych. W całej grupie państw nie zaobserwowano 
jednak istotnej zależności pomiędzy rozkładem dochodów a znaczeniem rolnictwa czy 
przemysłu w wytwarzaniu.

W najliczniejszej grupie państw najuboższych w ujęciu PSN (i to niezależnie od 
przyjętej granicy przedziału klasyfikacyjnego) nie wystąpiły żadne istotne współzależ-
ności pomiędzy znaczeniem jakiegokolwiek z sektorów a skalą nierówności (tabela 1). 
Niewielki stopień zaawansowania technik produkcyjnych, gospodarka w znacznej części 
oparta na naturalnych sposobach wytwarzania wydaje się nie generować mechanizmów 
kumulacji poziomu dochodów i zysków w konkretnym sektorze, choć niewątpliwie rola 
czynników strukturalnych może pozostawać odmienna w poszczególnych gospodarkach 
tej grupy. Jak często wskazuje się jest w literaturze przedmiotu14, również sektor usług 
w krajach najuboższych zazwyczaj bazuje na czynnościach prostych, niezaawansowa-
nych technologicznie i o niskiej wiedzochłonności. Taka charakterystyka działalności 
wytwórczej w efekcie nie prowadzi do wystąpienia znacznych dysproporcji wydajno-
ściowych i dochodowych między jednostkami. Występujące w tych gospodarkach nie-
równości mają uwarunkowania pozasektorowe, często oparte są na specyficznych ukła-
dach władzy i relacjach społecznych. Zależności w ramach poszczególnych państw czy 
ich regionów mogą jednak wskazywać na istotne znaczenie dla nierówności sektorowej 
struktury produkcji czy zatrudnienia. Analizy Banku Światowego wskazują na przykład 
Gruzję, w której przesunięcie zatrudnienia z rolnictwa do jakiejkolwiek innej sfery ak-
tywności ekonomicznej na terenach wiejskich przyczynia się do znacznego zmniejszenia 
prawdopodobieństwa ubóstwa określanego poziomem wydatków konsumpcyjnych15.

13  World Development Report 2012. Gender Equality and Development, The World Bank, Wash-
ington D.C. 2011, s. 257.

14  Por. między innymi K. Rogoziński, Usługi rynkowe, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 
Poznań 2000, s. 104–106.

15  J. Foster, S. Seth, M. Lokshin, Z. Sajaia, A Unified Approach to Measuring Poverty and Inequal-
ity. Theory and Practice, The World Bank, Washington. D.C. 2013, s. 220–222.
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W grupie państw wypracowujących dochód na mieszkańca według PSN na średnim 
niższym poziomie istotną rolę w minimalizowaniu nierówności odgrywa sektor rolniczy 
(tabela 1). Niezależnie od sposobu klasyfikacji państw korelacja udziału rolnictwa ze 
współczynnikiem Giniego jest ujemna. Działalność w sferze rolnictwa pozwala więc na 
równiejszą dystrybucję wytworzonego bogactwa. Należy jednak zaznaczyć, że w tych 
gospodarkach aktywność w rolnictwie jest już relatywnie niewielka i nie przekracza 
7–8% PKB. Rosnąca rola przemysłu, a także usług może być jedną z przyczyn wysokich 
wskaźników nierówności dochodowych, choć nie zaobserwowano bezpośrednich istot-
nych korelacji pomiędzy współczynnikiem Giniego a udziałem tych sektorów w PKB.

W grupie państw o średnim wyższym poziomie dochodów w ujęciu PSN definio-
wanych w szerokim przedziale (15 001–30 000 dolarów dochodu na mieszkańca) nie 
zaobserwowano żadnych istotnych korelacji pomiędzy znaczeniem któregoś z sekto-
rów a skalą nierówności (tabela 1). Jeśli jednak grupę tych państw zawęzimy do krajów 
wypracowujących średni dochód w granicach 20 001–30 000 dolarów, dostrzec można 
występowanie bardzo silnych współzależności pomiędzy współczynnikiem Giniego 
a udziałem w PKB przemysłu, jak i usług. Rolnictwo odgrywa już znikomą rolę w go-
spodarkach tych państw i nie wykazuje istotnych związków z całkowitym rozkładem 
dochodów w społeczeństwie. Wzrost roli przemysłu w wytwarzaniu minimalizuje jednak 
dysproporcje dochodowe, podczas gdy rosnące znaczenie usług prowadzi do większej 
koncentracji dochodów. Stopień zaawansowania strukturalnego tych państw wskazu-
je więc, że sektor przemysłowy stał się już obszarem coraz szerszej dyfuzji osiągnięć 
i wyrównywania dochodów, natomiast nowe polaryzacyjne bieguny wzrostu zaczynają 
się koncentrować w innowacyjnych obszarach sektora usług. Niewystępowanie tych za-
leżności w szerzej zdefiniowanym przedziale, obejmującym również państwa o docho-
dzie w granicach 15 001–20 000 dolarów może wskazywać na wcześniejszy etap zmian 
strukturalnych w tej podgrupie, z biegunowym charakterem procesów wzrostowych 
skoncentrowanych w sektorze przemysłu.

Współzależności w grupie państw o najwyższym poziomie dochodów według PSN 
są statystycznie istotne dla związków współczynnika Giniego i udziału w PKB każdego 
z sektorów (tabela 1). Wskazują one na wciąż polaryzacyjny charakter rozwoju sektora 
usług, którego rosnący udział w PKB występuje z większymi dysproporcjami docho-
dowymi. Jednak siła tej dodatniej korelacji jest niższa niż w wąskiej grupie państw 
o średnim wyższym dochodzie. Może to oznaczać pojawianie się również zjawisk dy-
fuzyjnych. Rosnąca skala produkcji w sektorach rolnictwa i przemysłu ma natomiast 
w państwach najzamożniejszych charakter wyrównujący dochody.

Wnioski przedstawione w oparciu o trzeci z układów klasyfikacyjnych pozwalają 
na relatywnie większe uwypuklenie różnic pomiędzy gospodarkami pozostającymi na 
niższym etapie rozwoju, a więc o bardziej agrarnej strukturze wytwarzania. Jest to zwią-
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zane z mniejszą liczebnością grup państw z niższymi dochodami. Wyodrębnienie grupy 
krajów uzyskujących najniższe dochody pokazuje, że zależności strukturalne istotnie de-
terminują skalę dysproporcji dochodowych również w gospodarkach wykorzystujących 
najmniej zaawansowane techniki wytwarzania. Wysoki udział produkcji wytworzonej 
w sektorze rolnictwa zwiększa nierówności dochodowe, zaś rozwój przemysłu i usług 
minimalizuje te dysproporcje. Zależności te stają się jednak nieistotne w kolejnej grupie 
państw o średnim niższym poziomie dochodu. Natomiast w grupie dochodu średniego 
wyższego rolnictwo zaczyna minimalizować nierówności, a narastają one w gospodar-
kach o wyższym udziale usług w produkcji. Wśród państw o najwyższym dochodzie 
rolnictwo nie odgrywa już istotnej roli w kształtowaniu dochodów, a efekty polaryza-
cyjne związane z rozwojem usług wzmacniają się. Silnie zaznaczają się ponadto mecha-
nizmy dyfuzyjne zmniejszające nierówności dzięki produkcji przemysłowej. Schemat 
ten wydaje się odzwierciedlać przesunięcie sektorowe biegunów wzrostu od rolnictwa 
przez przemysł do usług.

Podsumowanie

Przeprowadzone analizy wskazują na minimalizację skali nierówności dochodowych 
na świecie wraz z rosnącym poziomem dobrobytu ocenianym w porównaniach między-
narodowych. Niewątpliwie część tych zmian wiąże się również ze zmianą sektorowej 
struktury wytwarzania. Tendencje strukturalne pozostają przy tym zgodne z koncepcja-
mi teoretycznymi, które wskazują na stopniowe przesunięcia aktywności gospodarczej 
od rolnictwa do przemysłu, a następnie do usług. W skali 145 państw świata obserwuje 
się zależność malejących nierówności wraz z rosnącą produkcją w sektorze usług. Sy-
tuacja ta warunkowana jest faktem, że najwyżej rozwinięte (najbogatsze) i najbardziej 
egalitarne państwa świata największą część produkcji wypracowują w ramach usług. 

Zestawienie zależności obserwowanych we wszystkich trzech układach klasyfikacyj-
nych państw pozwala dostrzec schemat zgodny z ujęciem Kuznetsa. Sektory, które stają 
się biegunami wzrostu, początkowo kreują nierówności dochodowe, by wraz z dalszym 
rozwojem strukturalnym generować łagodzące dysproporcje efekty dyfuzyjne. Takie za-
leżności związane są z rolą rolnictwa w krajach biedniejszych. W krajach zamożniejszych 
punkt ciężkości przesuwa się na sektor usług.

Wpływ usług na nierówności nie jest jednak jednoznaczny. W krajach zaawansowa-
nych rozwojowo to właśnie w tym sektorze powstają bieguny wzrostu, które decydują 
o polaryzacyjnym charakterze dystrybucji dochodów i przyczyniają się do wzrostu nie-
równości. Należy oczekiwać, że impulsy rozwojowe będą przebiegały zgodnie z Schum-
peterowskim procesem „twórczej destrukcji” i po okresie koncentracji ujawnią się 
egalitaryzujące efekty dyfuzyjne. Warunkiem powstania takich efektów jest jednak ist-
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nienie wystarczających możliwości absorpcji innowacji, które są determinowane między 
innymi jakością czynników wytwórczych. Braki w endogenicznym potencjale stanowią 
niewątpliwie ograniczenie dla rozwoju i minimalizacji problemów społecznych w uboż-
szych częściach świata, ale mogą być również czynnikiem generowania dysproporcji we-
wnątrzkrajowych w państwach zaawansowanych rozwojowo. W rezultacie wskazywane 
na wstępie pogłębiające się dysparytety dochodowe pomiędzy jednostkami w skali globu 
mogą dalej narastać. Warunkiem skutecznej gospodarczo i społecznie polityki struktu-
ralnej jest więc uwzględnienie konieczności minimalizowania barier dla rozwoju poten-
cjału endogenicznego i umożliwianie absorpcji nowych rozwiązań opartych na wiedzy 
i zaawansowanej technologii.
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Streszczenie

W opracowaniu analizom poddano współzależności pomiędzy skalą nierówności dochodowych a strukturalnymi 
charakterystykami gospodarek państw świata. Badano relacje występujące pomiędzy znaczeniem trzech sektorów: 
rolnictwa, przemysłu i usług a współczynnikiem Giniego. Wyniki wskazują na rolę usług jako obszaru minimalizującego 
nierówności w skali porównań globalnych. W krajach zaawansowanych rozwojowo jednak pojawiające się w sektorze 
usług bieguny rozwojowe prowadzą do zjawisk polaryzacyjnych i narastania nierówności.

Structural conditions of inequalities in the world economy

The analysis conducted in the study was focused on interrelations between income inequalities and structural 
features of economies of the countries around the world. The research covered relations between the role of three 
sectors: agriculture, industry, services and Gini index. The results indicate a role of services as a sphere minimizing 
inequalities in a scale of global comparisons. However, in the most developed countries the poles of development could 
be found within the service sector and they lead to polarization and increase of inequalities. 

Translated by Magdalena Cyrek
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Wprowadzenie

Proces umiędzynarodowienia gospodarek znany powszechnie pod pojęciem globa-
lizacji ma już wielowiekową historię. Jednak obecny jego charakter ukształtował się 
dopiero w drugiej połowie XX wieku. Cechami współczesnej globalizacji są: niespotyka-
ny dotąd dynamizm zachodzących zmian, wysoki poziom zaangażowanych zasobów, na-
silenie zależności gospodarczych, politycznych, kulturowych między różnymi grupami 
społecznymi i narodami oraz konsekwentne dążenie do pomnażania kapitału finansowe-
go prowadzące do instrumentalnego traktowania człowieka.

Ekonomiczne skutki postępującej globalizacji w ostatnich kilku dekadach oceniane 
były początkowo pochlebnie. Przyniosła ona bowiem poprawę efektywności wykorzy-
stania zasobów naturalnych, obniżenie kosztów produkcji oraz wzrost ilościowego i ja-
kościowego zaspokojenia potrzeb społeczeństw. Podobnie w sferze społecznej zauważyć 
można było pewne pozytywne zjawiska wynikające między innymi ze stopniowej likwi-
dacji ograniczeń w przemieszczaniu i komunikowaniu się ludzi. Coraz częściej jednak 
wskazywane są negatywne efekty towarzyszące nasilającemu się procesowi liberalizacji. 
Celem opracowania jest prezentacja głównych założeń neoliberalizmu, na którym opiera 
się współczesna globalizacja. W dalszej kolejności, za pomocą krytycznej analizy zacho-

* Doktor Marcin Łuszczyk jest adiunktem na Wydziale Ekonomii i Zarządzania (Katedra Ekonomii 
i Badań Regionalnych) Politechniki Opolskiej. E-mail: m.luszczyk@po.opole.pl.
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dzących współcześnie zjawisk, autor podjął próbę wskazania najbardziej kontrowersyj-
nych skutków niepohamowanego trendu internacjonalizacji praktycznie wszystkich sfer 
życia społeczno-gospodarczego. 

Źródła neoliberalizmu – szkoła chicagowska i nowa szkoła austriacka

Przedstawiciele dwóch ośrodków akademickich, to jest Uniwersytetu w Chicago: 
Milton Friedman, Frank Knight i George Stigler oraz Uniwersytetu w Wiedniu: Friedrich 
August von Hayek, należą do tych ekonomistów, którym przypisuje się wykreowanie 
w połowie XX wieku nowego nurtu w ekonomii1. Neoliberalizm, bo o nim mowa, powstał 
na gruncie krytyki sposobu prowadzenia aktywnej polityki fiskalnej przez państwo i od-
woływał się do zasady laissez faire i liberalnych poglądów Adama Smitha. Słabnąca sku-
teczność metod Keynesa doprowadziła do stopniowej rezygnacji z interwencjonizmu pań-
stwowego i prowadzenia polityki gospodarczej zgodnie z zasadami neoliberalizmu. Proces 
ten symbolicznie rozpoczął się już w 1944 roku w Bretton Woods, kiedy to powołano do 
życia Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (IBRD) i Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy (IMF), później zaś, w 1947 roku, w Genewie podpisano Układ ogólny w sprawie 
taryf celnych i handlu (GATT). 

Dla liberałów wolny rynek jest czymś naturalnym i oznacza w sferze gospodarki znie-
sienie wszelkich restrykcji i monopoli. Liberalna gospodarka nie powinna też podlegać 
regulacji państwa. Pozostawienie wolnemu rynkowi kształtowania sfery gospodarczej stało 
w sprzeczności z poglądami Keynesa, dla którego sposobem na ożywienie gospodarcze były 
zwiększone wydatki państwa. Ich celem jest pobudzanie popytu oraz dążenie do osiągnięcia 
przez gospodarkę stanu pełnego zatrudnienia. Brak ingerencji państwa spowoduje, że go-
spodarka nie będzie w stanie w pełni wykorzystać dostępnych czynników produkcji, ponie-
waż sektor prywatny ma ograniczoną skłonność do konsumpcji. Aktywna polityka fiskalna 
państwa powinna zatem polegać na podejmowaniu różnorodnych działań pobudzających 
popyt, między innymi prowadzeniu inwestycji infrastrukturalnych, finansowaniu służby 
zdrowia, ubezpieczeń i pomocy społecznej2. Odmiennego zdania byli neoliberałowie. Już 
w 1946 roku Friedman i Stigler na przykładzie z branży budowlanej dowodzili większej 
skuteczności funkcjonowania wolnego rynku niż gospodarki regulowanej przez państwo3. 

1  Warto też zauważyć, że trzech spośród wymienionych ekonomistów otrzymało w latach 70.  
XX wieku Nagrodę im. Nobla z dziedziny ekonomii (Hayek w 1974, Friedman w 1976 i Stigler w 1982 
roku), co świadczy o wzroście w tym czasie popularności zasad wolnego rynku i zauważonej wówczas 
potrzebie ograniczenia obciążeń socjalnych w państwach o charakterze opiekuńczym, które już wtedy 
zaczynały odczuwać skutki aktywnej polityki proponowanej przez Johna Maynarda Keynesa.

2  J.M. Keynes, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 2003, s. 24–28.
3  M. Friedman, G.J. Stigler, Roofs or Ceilings? The Current Housing Problem, „Popular Essays on 

Current Problems” 1946, nr 2, s. 4 i 19.
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Wolny rynek jest również warunkiem koniecznym do uzyskania wolności politycz-
nej. Stwierdzeniem tym Friedman skrytykował ustrój gospodarczy panujący w Związku 
Radzieckim, a nawet niektóre działania regulacyjne podejmowane przez rząd amery-
kański: „Obywatel Stanów Zjednoczonych, który z powodu obowiązujących w różnych 
stanach przepisów nie może bez uprzedniego uzyskania licencji pracować w wybranym 
przez siebie zawodzie, również jest pozbawiany istotnej części swojej wolności”4.

Ważnym elementem wolnego rynku są ceny, które nie powinny podlegać regulacji 
państwa, a ich kształtowanie ma wynikać wyłącznie z dokonywanych przez uczestników 
rynku transakcji. Na tej podstawie można skoordynować działania wielu ludzi, którzy, 
dbając wyłącznie o siebie, przyczyniają się do wzrostu ogólnego dobrobytu. Wolny rynek 
może zatem stworzyć ład gospodarczy będący niezamierzoną konsekwencją działań wielu 
ludzi myślących o osiągnięciu prywatnych korzyści5. Zdaniem Friedmana, „współcześnie 
głównym źródłem zakłóceń systemu wolnorynkowego jest administracja państwowa”6. 
Prowadzona przez rząd polityka celna, stosowanie ograniczeń w handlu międzynarodo-
wym, ustalanie lub oddziaływanie na ceny krajowe i płace oraz ingerencja w funkcjo-
nowanie wybranych gałęzi przemysłu wywołuje „huśtawkę inflacyjną”. Jeszcze bardziej 
dosadnie interwencjonizm państwowy ocenił Hayek. Porównał on protekcjonizm go-
spodarczy rządu i jego politykę rolną do metod stosowanych w ustroju socjalistycznym7.

W doktrynie neoliberalnej ważną rolę odgrywa również polityka monetarna, dlatego 
też w systemie waluty złotej upatrywano sposobu na zdyscyplinowanie administracji 
państwowej. Rezygnacja z utrzymania stałego kursu dolara względem złota oceniona 
została negatywnie jako pozbawienie społeczeństw „dobrego pieniądza” i ustanowienie 
monopolu rządu na kształtowanie podaży pieniądza8. Co więcej, twierdzono, że wy-
stępujące zakłócenia funkcjonowania rynku są konsekwencją eliminacji najważniejsze-
go regulatora rynku, jakim jest stabilny pieniądz9. Monetaryści, w tym Friedman, byli 
przekonani o możliwości uzyskania równowagi rynkowej, jeśli nie będą występowały 
zakłócenia podaży pieniądza powodowane niewłaściwą polityką monetarną państwa10.

Jako uzupełnienie krótkiej charakterystyki neoliberalizmu warto przytoczyć jeszcze 
opinie jego przedstawicieli dotyczące odpowiedzialności biznesu i sfery etyki. Odpo-

4  M. Friedman, Capitalism and Freedom, The University of Chicago Press, Chicago–London 1982, 
s. 16.

5  M. Friedman, R. Friedman, Free to Choice, Harcourt Brace Jovanovich, New York–London 1980, 
s. 13–14. 

6  Tamże, s. 17.
7  F.A. Hayek, Individualism and Economic Order, The University of Chicago Press, Chicago–

London 1958, s. 107.
8  Idem, A Free-market Monetary System, Ludwig von Mises Institute, Auburn 2008, s. 11 i 20.
9  Idem, Denationalisation of Money – The Argument Refined An Analysis of the Theory and Prac-

tice of Concurrent Currencies, The Institute of Economic Affairs, London 1990, s. 102.
10  W. Stankiewicz, Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2007, s. 343–344.
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wiedzialność ta ograniczała się wyłącznie do prowadzenia działalności przynoszącej 
zysk: „Jedna jedyna społeczna odpowiedzialność biznesu polega na wykorzystaniu jego 
zasobów i prowadzeniu działalności przynoszącej maksymalny zysk, ale zgodnej z przy-
jętymi zasadami rynkowymi” 11. Problemy etyczne pozostawiane są zaś do rozstrzy-
gnięcia wyłącznie jednostce, która samodzielnie powinna zdecydować, jak wykorzystać 
otrzymaną wolność uznawaną za podstawowy cel każdego człowieka lub rodziny. Takie 
podejście neoliberałów do kwestii odpowiedzialności społecznej i etyki może budzić 
umotywowany niepokój i wyraźnie kontrastuje z oczekiwaniami współczesnych społe-
czeństw odnośnie do zapewnienia co najmniej minimalnego poziomu bezpieczeństwa 
socjalnego i jasno sprecyzowanego systemu wartości, na którym opierałyby się obowią-
zujące normy etyczno-moralne.

Krytyka zasad neoliberalizmu i współczesnej globalizacji 

Oparta na zasadach neoliberalizmu współczesna globalizacja jest spontanicznym 
procesem powstawania i poszerzania się współzależności pomiędzy krajami i regionami. 
Proces ten zauważany jest w życiu gospodarczym, w sferze technologicznej, kulturowej, 
a nawet etycznej. Charakter globalizacji kształtowany jest przez szereg zachodzących 
na świecie zjawisk, w tym między innymi: rosnącą rolę korporacji transnarodowych, 
koncentrację kapitału finansowego, rozwój technologii komunikacyjno-informacyjnych 
oraz prawno-instytucjonalnych ułatwień przepływu kapitału i informacji. Złożoność 
wymienionych zjawisk powoduje, że nawet specjaliści mają trudności z ich rzetelnym 
wyjaśnianiem. Niewiadomymi są również kierunek i skala globalizacji oraz obiektyw-
na ocena zdarzeń będących jej skutkiem12. Niewątpliwie jednak dominacja aspektów 
gospodarczych w toczących się procesach globalizacyjnych powoduje, niestety, że sam 
człowiek i jego potrzeby schodzą na dalszy plan – co budzi uzasadnione kontrowersje. 
Dotychczasowa troska o jakość życia została wyparta troską o ilość produkcji. Zainte-
resowanie wielkością produkcji globalnej stało się panaceum na wszelkie niewygody 
i niedostatki oraz wyparło starania o równouprawnienie i zapewnienie bezpieczeństwa13. 
Zamiast reguł etyczno-moralnych, opartych na umiarkowanym antropocentrycznym sys-
temie wartości, oferowany jest społeczeństwom pozbawiony humanitarnych wartości 
porządek gospodarczy przynoszący największe korzyści międzynarodowym korpora-
cjom. Globalizacja pod hasłami swobód gospodarczych, demokracji, wyeliminowania 
ingerencji państwa na rynkach finansowych i kapitałowych oraz zniesienia barier handlo-

11  M. Friedman, Capitalism…, s. 18–19 i 112.
12  A.F. Bocian, Globalizacja a etyka, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2011, nr 3, s. 8.
13  J.K. Galbraith, The Affluent Society, Houghton Mifflin Company, Boston–New York 1998, s. 98.
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wych wymusza redystrybucję dochodów korzystną dla wąskiej grupy bogatych kosztem 
ogółu14. Jest to również jeden z powodów, dla których wolny rynek nie stanowi już siły 
determinującej rozwój społeczno-gospodarczy15.

Ważną rolę w kształtowaniu się negatywnych zjawisk na świecie odgrywają mię-
dzynarodowe koncerny. W rozumieniu Friedmana korporacje są jedynie pośrednikami 
pomiędzy właścicielami kapitału finansowego – akcjonariuszami, a właścicielami pozo-
stałych czynników produkcji16. Inaczej postrzega korporacje Joel Bakan. Definiuje on 
korporację jako dotkniętą beznadziejnym przypadkiem psychopatii organizację, która 
„kłamie, kradnie i zabija bez cienia skruchy, o ile tylko służy to interesom akcjonariu-
szy”17, a prawo w korporacji przestrzegane jest tylko wówczas, kiedy przynosi to wy-
mierne korzyści. Taki wizerunek korporacji coraz częściej funkcjonuje w świadomości 
ludzi i z tego powodu nie cieszy się szczególnym uznaniem społecznym. Istnieje przy 
tym konieczność i powszechna zgoda na kontrolę czasu pracy w korporacjach, wysiłku 
wkładanego przez pracownika oraz warunków pracy, w tym objęcia pracowników sto-
sowną ochroną socjalną18.

Wspomniana opieka socjalna o współczesnym charakterze ma już dość długą hi-
storię. W ostatnich dwóch dekadach XIX wieku Otto von Bismarck na podstawie roz-
porządzenia cesarza niemieckiego Wilhelma I z 1881 roku wprowadził obowiązkowe 
ubezpieczenia chorobowe, wypadkowe, emerytalne i rentowe19. Od lat 30. XX wieku 
polityka społeczna była ważnym elementem działalności w wielu państwach. W czasie 
wielkiego kryzysu rządy aktywnie interweniowały w sytuacji utraty przez robotników 
pracy, po ich przejściu na emeryturę lub rentę. Funkcjonowały również elementy ochrony 
socjalnej dla rolników, ustalane były ceny minimalne na produkty rolne, które chroniły 
rolników przed wahaniami cen rynkowych20. Dobre praktyki w zakresie polityki socjal-
nej podważają korporacje, które raczej starają się pomijać zagadnienie osłon socjalnych, 
w szczególności w krajach nisko rozwiniętych, gdzie system ubezpieczeń społecznych 
nie jest jeszcze w pełni rozwinięty, a ponadto możliwość egzekwowania praw wyraźnie 
ograniczona. Takie podejście korporacji zgodne jest z poglądami neoliberałów. Fried-

14  G.W. Kołodko, Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008, s. 236.
15  Z. Sadowski, W poszukiwaniu drogi rozwoju. Myśli o przyszłości świata i Polski, Wydawnictwo 

PAN Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa 2006, s. 31.
16  M. Friedman, R. Friedman, Free.., s. 20–21.
17  S. Dziedzic, L. Woźniak, Zrównoważony rozwój gospodarki żywnościowej – współczesne prob-

lemy i koncepcje przyszłości, „Handel Wewnętrzny” 2012, lipiec–sierpień, t. II, s. 48, za: J. Bakan, 
Korporacja. Patologiczna pogoń za zyskiem i władzą, Wydawnictwo Lepszy Świat, Warszawa 2006.

18  J.K. Galbraith, Ekonomia a cele społeczne, PWN, Warszawa 1979, s. 136–137.
19  W. Ayaß, Quellensammlung zur Geschichte der deutschen Sozialpolitik 1867 bis 1914, w: AHF. 

Jahrbuch der historischen Forschung in der Bundesrepublik Deutschland. Berichtsjahr 2005, red.  
H. Zedelmaier, Oldenbourg Verlag, München 2006, s. 32–33 oraz B. Althammer, Das Bismarckreich: 
1871–1890, Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn 2009, s. 148.

20  J.K. Galbraith, The Affluent…, s. 84–85.



Współczesne Problemy Ekonomiczne 
nr 7 (2013)

36

G
lo

b
a

li
z

a
c

ja

man krytykował administrację państwową za ustalenie obowiązku opłacania składek 
emerytalnych: „obywatel Stanów Zjednoczonych zmuszany przez przepisy prawa do 
odkładania dziesięciu procent swoich przychodów na poczet emerytury jest pozbawiany 
odpowiedniej części swojej wolności osobistej”21. Trudno jednak zgodzić się z takimi po-
glądami, bo przecież bezpieczeństwo socjalne i sprawiedliwość społeczna są kluczowymi 
zagadnieniami ludzkiej egzystencji22.

Mimo prób kontroli funkcjonowania korporacji dokonane w nich nadużycia finanso-
we, chęć maksymalizacji zysków w warunkach nieprawidłowo ocenianego ryzyka, nie-
uczciwość i chciwość zarządzających finansami przyczyniły się do powstania i rozprze-
strzenienia się na cały świat kryzysu finansowego, a wraz z nim do nasilenia się zjawiska 
finansjalizacji współczesnego życia gospodarczego. Polega ono na stopniowej dominacji 
świata finansów nad światem realnym. W ostatnich latach w ramach walki z trwającym 
kryzysem gospodarczym w pierwszej kolejności zdecydowano się na wsparcie instytucji 
finansowo-bankowych – podmiotów, które przecież przyczyniły się do jego powstania23.

Na kryzys w światowej gospodarce miała wpływ nie tylko destrukcyjna działalność 
korporacji i podmiotów sektora finansowego. Problemy nasiliły się na skutek nie zawsze 
trafnych decyzji instytucji międzynarodowych, w szczególności zbytniego automatyzmu 
we wdrażaniu zasad wolnego rynku, niezachowania właściwej kolejności wprowadzania 
zalecanych rozwiązań oraz pomijania w nich kontekstu społecznego. W efekcie forso-
wana jest liberalizacja gospodarki jeszcze przed uruchomieniem systemu ubezpieczeń 
społecznych, prywatyzacja przed ukształtowaniem się konkurencji na rynku, redukcja 
miejsc pracy przed powstaniem nowych możliwości zatrudnienia24.

Efektem kilku dekad dominacji neoliberalizmu i rozwoju globalizacji jest powszech-
ny wzrost bezrobocia, spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego i przedłużający się 
światowy kryzys finansowy, na zakończenie którego nie opracowano jeszcze skuteczne-
go sposobu. Niepokojącym zjawiskiem są również nienotowane wcześniej dysproporcje 
w podziale dochodów, występujące zarówno wewnątrz krajów, jak i w wymiarze między-
narodowym. Globalizacja we współczesnym kształcie jest w rzeczywistości paradoksem: 
przynosząc wielkie korzyści nielicznym, prowadzi do pogłębienia dysproporcji społecz-
nych i powoduje wykluczenie dwóch trzecich ludności świata25. Dzieje się tak dlatego, że 
wolny rynek ma tendencję do pogłębiania istniejących nierówności społecznych. Tenden-

21  M. Friedman, Capitalism..., s. 16.
22  W. Eucken, Podstawy polityki gospodarczej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005, s. 41.
23  K. Górka, Światowy kryzys finansowy i gospodarczy w kształtowaniu wyzwań rozwojowych,  

w: Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego, red. P.P. Małecki, Wydawnictwo Fun-
dacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, s. 38.

24  J.E. Stiglitz, Globalizacja, PWN, Warszawa 2004, s. 78–79.
25  Z. Bauman, Globalizacja, PIW, Warszawa 2000, s. 86, za: G. Balls, M. Jenkins, Too Much for 

Them, Not Enough for Us, „Independent on Sunday” z 21 lipca 1996 roku.
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cja ta wraz z rozwojem gospodarki wiedzy ulega dodatkowemu wzmocnieniu na skutek 
spadku zapotrzebowania na pracę, w szczególności wśród osób słabo wykształconych. 
Narastanie nierówności jest przyczyną wykluczenia społecznego, zaniku więzi spo-
łecznej, wzrostu niedostatku materialnego, przestępczości, protestów, niezadowolenia, 
poczucia niepewności, desperacji, osamotnienia i rezygnacji. Neoliberalizm nie uznaje 
jednak występującego zróżnicowania jako dowodu własnej nieskuteczności. Status spo-
łeczny i materialny jest wyrazem sprawiedliwości rynku, ponieważ wolny rynek nagra-
dza najsprawniejszych, najlepiej wykształconych, najsilniejszych. A jeśli człowiek nie 
potrafi korzystać z tego, co oferuje wolny rynek, to jest to wyłącznie jego własna wina. 
Trudno się dziwić takiej interpretacji, skoro akcentujący wolność jednostki neolibera-
lizm nie ma na celu rozwiązywania problemów społecznych. Społeczne koszty swobody 
funkcjonowania rynku stanowią cenę, którą należy zapłacić za poprawę efektywności 
gospodarowania. Jednak aby cena ta była możliwie najniższa, trzeba uznać spójność 
społeczną za kluczowy problemem naszych czasów26.

Paradoksem jest również to, że instytucje międzynarodowe i korporacje promują-
ce globalizację w obecnym kształcie i w dużej mierze odpowiedzialne za kryzys go-
spodarczy coraz częściej nie tylko dyktują warunki mniejszym od siebie podmiotom  
gospodarczym, ale i wpływają na politykę państw. Nietrudno dostrzec ingerencję in-
stytucji finansowych, która miała miejsce na początku 2013 roku, w działalność sektora 
bankowego na Cyprze. Podobnie ambiwalentnie można oceniać konsekwentne dążenia 
korporacji i często niezrozumiałą uległość rządów w sprawie dopuszczania na rynek 
genetycznie modyfikowanych organizmów, mimo protestów znaczącej części społeczeń-
stwa i naukowców, co miało miejsce na przykład w Polsce na przełomie 2012 i 2013 roku. 

Warto również zauważyć, że postępująca globalizacja prowadzi do sprzeczności – 
coraz silniej uzależniając gospodarki narodowe, powoduje wzrost ryzyka destabilizacji. 
Osłabiając rządy, ogranicza możliwości prowadzenia działań stabilizacyjnych. Na skutek 
przyspieszenia przepływu kapitałów wszyscy w tym samym czasie znajdują się w tej 
samej fazie cyklu koniunkturalnego27. Zatem w razie wystąpienia kryzysu w jednym 
państwie lub regionie istnieje wysokie prawdopodobieństwo jego szybkiego rozprze-
strzenienia się i ostrzejszego przebiegu. Z taką sytuacją zmagają się już kilka ostatnich 
lat kraje wysoko i nisko rozwinięte. Złą sytuację gospodarczą krajów rozwijających się 
pogłębia dodatkowo ich nadmierne zadłużenie, które już na początku XX wieku sięgało 
200 miliardów dolarów. W takich warunkach nie ma praktycznych możliwości ani za-
pewnienia stabilizacji makroekonomicznej, ani spłaty zaciągniętych zobowiązań. Kon-
sekwentne żądanie spłaty długu powoduje, że tracą wszyscy. Najwięcej kraje rozwijające 

26  Z. Sadowski, Transformacja i rozwój. Wybór prac, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warsza-
wa 2005, s. 448 i 348.

27  J. Staniszkis, Władza globalizacji, Scholar, Warszawa 2003, s. 7–11.
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się, których nie stać na inwestycje i edukację, skoro obsługa zadłużenia pochłania zna-
czącą cześć dochodów budżetowych. Do przegranych należą również wierzyciele, którzy 
próbują, często bezskutecznie, odzyskać pożyczone pieniądze. Niestety, krótkowzrocz-
ny rachunek ekonomiczny hamuje decyzje o radykalnej redukcji zadłużenia. Proces ten 
byłby korzystny nie tylko z moralnego i politycznego punktu, ale służyłby rozwojowi 
światowej gospodarki28.

Nie sposób też pominąć wpływu globalizacji na środowisko naturalne. Często nie-
zauważalnym, negatywnym zjawiskiem jest eksternalizacja środowiskowych kosztów 
zewnętrznych, która objawia się transferem uciążliwych dla środowiska technologii do 
krajów ubogich. Kosztem dewastacji środowiska przyrodniczego kraje rozwijające się 
uzyskują wątpliwe korzyści gospodarcze29. Obawy budzi również stopień wykorzystania 
zasobów Ziemi i jej zdolności asymilacyjnych. W 2010 roku zużywane było 50% więcej 
zasobów niż Ziemia jest w stanie dostarczać bez naruszenia równowagi w środowisku 
naturalnym. Ponadto, zgodnie z prognozami, utrzymanie dotychczasowych tendencji 
produkcji i konsumpcji spowoduje, że w 2030 roku nawet dwie planety takie jak Ziemia 
nie będą w stanie zaspokoić potrzeb ludzkości30. Postępująca globalizacja sprawia, że 
scenariusz ten jest jeszcze bardziej realny. Wolny rynek sprzyja bowiem niszczeniu śro-
dowiska naturalnego, omijaniu odpowiedzialności za środowiskowe efekty zewnętrzne, 
wzrostowi popytu poprzez skracanie życia produktów oraz tworzeniu pozornych potrzeb. 
W tym względzie stopniowe obniżanie energo- i materiałochłonności produkcji nie jest 
w stanie zahamować negatywnych skutków rosnącego zapotrzebowania na zasoby natu-
ralne. Dynamika wzrostu popytu jest ciągle większa niż ograniczenie zużycia surowców 
wynikające z postępu technologicznego.

Podsumowanie

Neoliberalizm sprawił, że wiodącą pozycję uzyskał kapitał finansowy, problemy spo-
łeczne znalazły się na dalszym planie, a dominujący na świecie ustrój gospodarczy uległ 
wynaturzeniu. Przynoszącą największe zyski formą działalności gospodarczej stały się 
operacje finansowe31. Jednak korzyści z tego tytułu uzyskuje stosunkowo nieliczna grupa 

28  G.W. Kołodko, Moja globalizacja, czyli dookoła świata i z powrotem, TNOiK „Dom Organiza-
tora”, Toruń 2001, s. 232.

29  M. Łuszczyk, Przemiany cywilizacyjne – szansa czy zagrożenie dla współczesnego społeczeństwa, 
w: Kapitał ludzki i społeczny w rozwoju regionalnym, red. K. Bedrunka, Ł. Dymek, Wydawnictwo 
Politechniki Opolskiej, Opole 2012, s. 218.

30  Living Planet Report 2012. Biodiversity, Biocapacity and Better Choicess, World Wildlife Fund, 
Gland 2012, s. 6.

31  Z. Sadowski, Jaki ład społeczno-gospodarczy jest potrzebny Polce?, „Studia Ekonomiczne” 2012, 
nr 4, s. 447.
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najbogatszych, co pogłębia istniejące nierówności społeczne. Globalizacja w obecnym 
kształcie sprawia, że człowiek i jego godność schodzą na dalszy plan. Ponadto, przedłu-
żający się światowy kryzys ekonomiczny potwierdza, że korzyści wynikające z globali-
zacji nie są już wystarczające, aby utrzymać dotychczasowy wzrost gospodarczy. Chwa-
lona i nagradzana przed czterdziestu laty myśl ekonomiczna uległa zatem dewaluacji.

Analiza obecnych skutków funkcjonowania wolnego rynku pozwala uznać za 
słuszną tezę o konieczności ograniczonej ingerencji państwa w celu eliminacji zakłóceń 
jego funkcjonowania i zapewnienia właściwej polityki społecznej. Nie oznacza to jednak 
definitywnego odrzucenia zasad wolnego rynku. W wielu sytuacjach „niewidzialna ręka 
rynku” daje lepsze efekty niż próba centralnego sterowania gospodarką. W tych wa-
runkach konsensus może stanowić społeczna gospodarka rynkowa proponowana przez 
zwolenników ordoliberalizmu.
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Streszczenie

Proces umiędzynarodowienia gospodarek nabiera niespotykanego dotąd dynamizmu. Niestety, wysoki 
poziom zaangażowanych zasobów, nasilenie zależności gospodarczych, politycznych i kulturowych oraz dążenie 
do pomnażania kapitału finansowego prowadzi do instrumentalnego traktowania człowieka. Oceniana początkowo 
pozytywnie globalizacja ulega obecnie wyraźnej dewaluacji. 

Zdaniem autora przyczyną negatywnej oceny globalizacji jest pozostawienie wolnemu rynkowi kształtowania 
sfery gospodarczej, co pogłębia istniejące już nierówności społeczne. Przedłużający się światowy kryzys ekonomiczny 
potwierdza, że globalizacja nie sprzyja nawet wzrostowi gospodarczemu i stanowi istotne zagrożenie dla środowiska 
naturalnego. W tych warunkach, jako alternatywę wolnego rynku, warto rozważyć ustrój gospodarczy oparty na zasa-
dach społecznej gospodarki rynkowej proponowanej przez zwolenników ordoliberalizmu.

Social-economic dilemmas of globalizational processes

The process of internationalization economies is soaring with unprecedented dynamism. Unfortunately, high level 
of employed resources, increasing economic, political and cultural dependences and the aspiration to accumulating 
the financial capital leads to treating the man like an object. The globalization assessed at first positively is undergoing 
the distinct devaluation.

According to the author, the cause of the negative evaluation of the globalization is leaving to the free market 
the economic sphere which is deepening existing already social inequalities. Lengthening the world economic crisis is 
confirming that the globalization is not supporting even the growth in the economy and is posing an essential threat to the 
natural environment. In these conditions, as the alternative of the free market, it is worthwhile to consider an economic 
system based on principles of the social market economy proposed by supporters of ordoliberalism.

Translated by Marcin Łuszczyk
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Wprowadzenie

Immanuel Wallerstein rozwinął badania nad procesem zmian obejmujących wiele 
aspektów życia społecznego w skali globalnej. W ten sposób podążył drogą Karola 
Marksa, który stworzył teorię obejmującą wszystkie aspekty rozwoju społecznego z prze-
wagą sfery gospodarczej, i Fernanda Braudela, który stworzył pojęcie „gospodarka – 
świat” w wyniku badań nad czasami wczesnonowożytnymi, czyli XVI–XVIII wiekiem.

Refleksja nad zróżnicowaniem, szczególnie gospodarczym, Europy pojawia się 
w czasach wczesnonowożytnych. Wynikało to z zachodzących wówczas przemian go-
spodarczych i ekspansji Europejczyków na inne kontynenty. Różnice w gospodarce świa-
towej ujmowano w kategoriach współzależności krajów silnych i słabych gospodarczo. 

Teoria Wallersteina dotyczy wielu problemów historii gospodarczej, powstania i przy-
szłości kapitalizmu. Jest jedną z teorii globalizacji ukazującą ten proces w szerokiej per-
spektywie historycznej. Podstawową relacją istotną dla powstania i rozwoju kapitalistycz-
nej gospodarki świata stała się u Wallersteina relacja między centrum a peryferiami. 

Przedmiotem artykułu jest przedstawienie teorii Wallersteina i dyskusji, która rozwi-
nęła się wokół jego tez dotyczących powstania kapitalistycznej gospodarki świata i zna-
czenia relacji centrum–peryferie dla rozwoju gospodarczego.

* Profesor doktor habilitowany Andrzej Mielcarek jest profesorem na Wydziale Zarządzania i Eko-
nomiki Usług (Katedra Historii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej) Uniwersytetu 
Szczecińskiego. E-mail: Andrzej.mielcarek@wzieu.pl.
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Teorie globalizacji

Teorie globalizacji gospodarczej dzielą się na strukturalne, koniunkturalne i kon-
struktywistyczne. Teorie konstruktywistyczne przypisują istotną rolę idei, która kon-
struuje wzorce postrzegania świata przez aktorów. Język globalizacyjny tworzy ramy in-
terpretacyjne. Teorie koniunkturalne wskazują na niepowtarzalny układ sił społecznych 
i uwarunkowań historycznych, które prowadzą do globalizacji. Teorie strukturalne kładą 
nacisk na zasady, które organizują systemy krajowe i międzynarodowe. Ich zwolennicy 
uważają, że procesy ekonomiczne, technologiczne lub polityczne mają charakter deter-
ministyczny, są nieuchronne. Do tej ostatniej grupy należy teoria Wallersteina.

Główne szkoły globalnej ekonomii politycznej, wśród których znajduje się też teoria 
Wallersteina, kładą zwykle nacisk na znaczenie hegemonii, dominacji jednego super-
mocarstwa dla tworzenia i podtrzymywania otwartej gospodarki światowej. Hegemonia 
jest koniecznym warunkiem postępującej globalizacji gospodarki światowej. Mocarstwo 
sprawujące hegemonię musi być kapitalistyczne i liberalne. Wskazują, że jeśli mocar-
stwo to będzie działać jednostronnie, na sposób światowego imperium, to pogorszą się 
warunki dla działania globalizacji gospodarczej1. 

Na gruncie teorii marksistowskiej globalizacja jest łączona z podstawowymi wła-
ściwościami kapitalizmu. Stąd też wśród badaczy zajmujących się współczesną globa-
lizacją często pojawia się pogląd, że jest ona najnowszą fazą ekonomicznego imperiali-
zmu. Podejście to ma wielu zwolenników wśród opowiadających się za teorią systemu 
światowego lub teorią zależności. Teorie systemu światowego w swej najnowszej wersji 
głoszą tezę o podziale świata na regiony gospodarcze, takie jak centrum oraz peryferie 
i półperyferie. Do tej grupy teorii zalicza się także teoria Wallersteina. Teorie zależności 
opiera się natomiast na założeniu, że zaburzenia rozwoju krajów słabiej rozwiniętych są 
związane z działaniem państw bardziej rozwiniętych gospodarczo, chcących utrzymać 
swoją pozycję2.

Jak uważa Eric Helleiner, nie można rozstrzygnąć, które z wymienionych wyżej 
teorii pozwalają na jednoznaczne wyjaśnienie globalizacji gospodarczej. Podjął więc 
próbę połączenia tych teorii. Nawiązał w tym do Braudela, uznając, że globalizacja go-
spodarcza jako proces historyczny i społeczny musi być rozpatrywana w różnych per-
spektywach czasowych – w czasie długiego trwania, w czasie koniunkturalnym, w czasie 
wydarzeń. W czasie długiego trwania zmiana jest kształtowana przez głębokie struktury 
społeczne, w czasie koniunktur, czyli powtarzających się zmian, w okresowych rytmach, 

1  A. McGrew, Logika globalizacji gospodarczej, w: Globalna ekonomia polityczna, red. J. Raven-
hill, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 360–365.

2  M. Watson, Teoretyczne tradycje globalnej ekonomii politycznej, w: Globalna ekonomia poli-
tyczna, red. J. Ravenhill, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 46.
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z których wyłaniają się nowe epoki, a w końcu czas bieżący, czas wydarzeń. Czasowi 
długiego trwania odpowiada teoria strukturalna, czasowi epokowemu – teoria koniunk-
turalna, a czasowi wydarzeń – teoria konstruktywistyczna3.

Geneza koncepcji centrów i peryferii

Powstanie analizy systemów – światów i koncepcji centrum–peryferie miało podsta-
wę w dyskusji toczącej się w latach 1945–1970. Dyskusja skupiała się wokół koncepcji 
„centrum–peryferie” „teorii zależności”, marksowskiej teorii „azjatyckiego sposobu pro-
dukcji”, „przejścia od feudalizmu do kapitalizmu” i „historii całościowej”.

Koncepcja centrum–peryferie została rozwinięta w latach 50. przez R. Prebischa 
działającego w ONZ. Wskazywała na nierówną wymianę powodującą przepływ wartości 
dodatkowej między rozwiniętym gospodarczo centrum a nierozwiniętymi peryferiami. 
Podawała w wątpliwość teorię kosztów komparatywnych Ricarda. 

Próbowano odpowiedzieć na pytanie, jak niwelować tę nierówność. Część zwolen-
ników „teorii zależności”, odwołując się do koncepcji centrum–peryferie, za najskutecz-
niejszą uważała rewolucję polityczną. Niedorozwój miał być skutkiem rozwoju kapita-
lizmu4.

W dyskusji o pochodzeniu kapitalizmu przedmiotem sporu było znaczenie czyn-
ników wewnętrznych i zewnętrznych. Rozpoczął ją w latach 40. XX wieku angielski 
marksista Maurice Dobb, a jego ówczesnym adwersarzem był amerykański ekonomista 
marksistowski Paul Sweezy. Dobb uważał, że istotne znaczenie dla przejścia od feuda-
lizmu do kapitalizmu miały czynniki wewnętrzne, czyli produkcja. Natomiast Sweezy 
za istotne uważał czynniki zewnętrzne, czyli handel, oraz że jednostka analizy powinna 
być większa niż kraj i mieć podstawę ekonomiczną wynikającą z podziału pracy. Udział 
w dyskusji wzięli historycy z francuskiej szkoły Annales, wśród których największy 
wpływ miał F. Braudel. Badając świat śródziemnomorski, stworzył on pojęcie „gospo-
darka – świat”. Jeśli przyjąć koncepcję form organizacji ekonomicznej Karla Polanyiego, 
to jednostki analizy odpowiadają gospodarce odwzajemnionej, redystrybucyjnej i rynko-
wej. Gospodarce odwzajemnionej odpowiadają małe systemy, gospodarce redystrybucji: 
imperia – światy, gospodarce rynkowej: gospodarki – światy5.

Gospodarka światowa obejmuje jak pisał Simonde de Sismondi, cały świat, który 
„tworzy już dziś jak gdyby jeden rynek”. Natomiast gospodarka – świat, według okre-
ślenia Fernanda Braudela, obejmuje część świata samodzielną gospodarczo, stanowiącą 

3  A. McGrew, Logika globalizacji..., s. 364, 366.
4  I. Wallerstein, Analiza systemów światów. Wprowadzenie, Dialog, Warszawa 2007, s. 26–27.
5  Tamże, s. 29–34.
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organiczną jedność. Braudel sądzi, że kapitalizm zakłada istnienie hierarchii. Opanowu-
je punkty strategiczne w gospodarkach niekapitalistycznych, aby kontrolować sektory, 
gdzie następuje akumulacja kapitału6. Nie utożsamiał jednak kapitalizmu z gospodarką 
rynkową7. Gospodarka – świat składa się ze stref – centrum, regionów drugorzędnych 
i regionów zewnętrznych, marginalnych. Różnią się one cechami społeczeństwa, gospo-
darką, techniką, kulturą i systemem politycznym. Była to podstawa dla pracy Wallerste-
ina o współczesnym systemie świata8. 

Oprócz Braudela inspiracją dla „The Modern World-System” były prace Mariana 
Małowista o społeczeństwach afrykańskich na obszarze Wielkiego Sudanu. Były to 
badania porównawcze nad problemami rozwoju i zacofania9. 

Gospodarka – świat według Wallersteina

Posługując się terminologią Polanyiego, Wallerstein wyróżnia minisystemy, czyli 
całości z kompletnym podziałem pracy. Zostały one włączone do większych całości, czyli 
imperiów, i musiały płacić trybut. Było to przejście od gospodarki opartej na wzajem-
ności do udziału w gospodarce redystrybucyjnej. Mogą istnieć dwa rodzaje systemów –  
światów, czyli systemów z pojedynczym podziałem pracy i wieloraką kulturą. Jeden ist-
nieje w ramach systemu politycznego to imperium świat, a drugi obywa się bez niego, to 
gospodarka – świat. Przykładami światów-imperiów były Chiny, Egipt i Rzym. Imperia 
z XIX wieku, takie jak Wielka Brytania czy Francja, nie były imperiami światowymi, 
ale państwami narodowymi z posiadłościami kolonialnymi działającymi w ramach go-
spodarki świata10.

Gospodarka – świat to obszar, na którym istnieje podział pracy i związana z tym 
wymiana, a także przepływ pracy i kapitału. Kapitalizm wymaga dla swego istnienia 
stałej ingerencji państwa. Państwo przejmuje na siebie straty gospodarcze, natomiast 
zyski trafiają do rąk prywatnych. Jednakże obszar, na którym operuje ten system, nie 
jest ograniczony strukturami politycznymi, obejmuje wiele kultur i jest spójny dzięki 
podziałowi pracy. Żadna jednostka polityczna nie jest w stanie go w zupełności kontro-

6  F. Braudel, Czas świata. Kultura materialna i kapitalizm. XV–XVIII wiek, t. III, PIW, Warszawa 
1992, s. 11–12, 51.

7  Tamże, s. 590–592.
8  Tamże, s. 27.
9  I. Wallerstein, The Modern World-System. Capitalist Agriculture and the Origins of the European 

World- Economy in the Sixteenth Century, Academic Press, New York–San Francisco–London 1976,  
s. XIII; J.J. Milewski, Dlaczego Europa? Źródła przyspieszenia wzrostu gospodarczego Europy 
– przegląd literatury, w: Cywilizacja europejska, wykłady i eseje, red. M. Koźmiński, Scholar– 
Collegium Civitas Press, Warszawa 2004, s. 147.

10  I. Wallerstein, Rise and Demise of the World Capitalist System: Concepts for Comparative Analy-
sis, „Comparative Studies in Society and History” 1974, Vol. 16, No. 4, s. 390–391.
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lować. Kapitalistyczna gospodarka – świat, według Wallersteina, jest w miarę trwała 
w porównaniu z przednowożytnymi gospodarkami – światami. Trwałość wynika z tego, 
że kapitalizm może istnieć jedynie w ramach gospodarki – świata11.

Jedynym alternatywnym dla kapitalizmu systemem, który mógłby utrzymać wysoki 
poziom wydajności i zmienić system podziału oraz spowodowałby reintegrację na po-
ziomie decyzji politycznych i ekonomicznych, miała być trzecia możliwa forma świata-
-systemu – socjalistyczny rząd światowy. Tak pisał Wallerstein w 1976 roku i dodawał, 
że nie byłaby to istniejąca współcześnie forma socjalizmu12.

Aby istnieć, kapitalistyczna gospodarka – świat potrzebuje monopolu, który w prze-
ciwieństwie do wolnego rynku zapewnia zysk. Podlega on jednak erozji, pomimo pa-
tentów i protekcjonizmu. Kiedy zmniejsza się zysk, z monopolu lub z quasi-monopolu 
kapitał przenosi się w nowe dziedziny obiecujące wysokie zyski13.

Wallerstein nie wskazał jednak na związek swojej teorii z teorią Schumpetera. 
Związki te są wielorakie. Zysk monopolistyczny, o którym pisze, podkreślając rolę 
centrum, występuje u Schumpetera i związany jest z innowacjami. Wallerstein odwołu-
je się do cykli Kondratiewa, ale nie wskazuje na Schumpeterowskie wyjaśnienie cyklu.

Kapitalizm jest systemem historycznym, powstałym w długim wieku XVI, w którym 
występuje ciągły przymus akumulacji. Przymus ten powodował ciągłą potrzebę zmian 
technologicznych, przesuwania granic geograficznych, psychologicznych, intelektual-
nych i naukowych. Wallerstein, odwołując się do Marksa, określa kapitał jako kontrolę 
środków produkcji i kontrolę tych, którzy z nich korzystają, czyli będących siłą roboczą14.

Gospodarka – świat zawiera w sobie państwa-centrum i obszary peryferyjne. Okre-
ślenie „obszary peryferyjne” zostało użyte przez Wallersteina dla podkreślenia, że 
państwo tam było słabe. Między centrum i peryferiami znajdowały się obszary półpe-
ryferyjne, zróżnicowane pod względem gospodarczym, siły państwa i spójności kultu-
rowej. Stanowiły one swego rodzaju bufor między centrum a peryferiami. Część z nich 
było wcześniej obszarami centrum, część peryferiami, które awansowały15.

Kraje, w których skupiają się procesy „centralne”, są bogatsze, ponieważ w wyniku 
wymiany produktów między strefą zmonopolizowaną a wolnorynkową następuje prze-
pływ zysków do tej pierwszej. Między nimi znajdują się kraje semiperyferyjne, w których 
produkcja ma w połowie charakter „centralny” i „peryferyjny”. Handlują z krajami 
„centrum” produktami peryferyjnymi, a z „peryferiami” produktami centralnymi16.

11  Tegoż, The Modern…, s. 93, 230; Tegoż, Analiza…, s. 41–42.
12  Tegoż, The Modern…, s. 230.
13  Tegoż, Analiza…, s. 44–45.
14  Tamże, s. 14, 136, 138.
15  Tegoż, The Modern…, s. 231–232.
16  Tegoż, Analiza…, s. 34, 130, 140.



Współczesne Problemy Ekonomiczne 
nr 7 (2013)

46

G
lo

b
a

li
z

a
c

ja

Peryferie gospodarki – świata są taką częścią obszaru geograficznego, gdzie dobra 
są produkowane przez tanią siłę roboczą, która jest integralną częścią systemu podziału 
pracy. Obszar zewnętrzny wobec gospodarki – świata tym różnił się od peryferii, że 
prowadził handel towarami luksusowymi tak z centrum, jak z innymi obszarami ze-
wnętrznymi17.

Braudel, doceniając teorię Wallersteina, wskazywał na pewną jednostronność jego 
spojrzenia wynikającą z nieuwzględnienia czynników pozagospodarczych. Niemniej 
jednak, w ocenie Braudela koncepcja Wallersteina okazała się płodna i pozwalała wyja-
śnić rozwój i genezę kapitalizmu18.

Dyskusja o globalizacji i gospodarce – świecie

Zarzuty wobec wyjaśnienia przez Wallersteina powstania i rozwoju gospodarki – 
świata, czyli kapitalizmu, dotyczą nieuwzględnienia wewnętrznych procesów rozwoju, 
w tym akumulacji pierwotnej, określenia jako czynnika zmian regionów, państw, go-
spodarek, a nie jednostek i grup ludzi19. Zarzuty dotyczą także wyznaczenia początków 
globalizacji na koniec XV wieku. 

W handlu dalekosiężnym Europy Zachodniej od czasów wczesnonowożytnych wy-
różnia się okres do XVIII wieku, kiedy przedmiotem handlu były towary niekonku-
rencyjne dla obu stron handlu, czyli na przykład korzenie, jedwab, cukier – z jednej 
strony – i srebro, wyroby wełniane, lniane – z drugiej. W drugim okresie rozpoczął się 
handel towarami konkurencyjnymi, takimi jak pszenica i wyroby włókiennicze. Nastę-
pował wówczas spadek kosztów transportu i wystąpiła konwergencja cen. Globalizacja 
mierzona w ten sposób zaczęła się w XIX wieku20. Oznacza to przecenienie wielkości 
i znaczenia handlu między centrum a peryferiami dla wzrostu gospodarczego Europy 
Zachodniej. Odcięcie Wielkiej Brytanii od importu z innych kontynentów nie spowodo-
wałoby znacznego spadku produkcji przemysłowej. Napływ kruszców zza oceanu nie 
miał podstawowego znaczenia dla akumulacji kapitału w Europie i rozwoju kapitalizmu. 
Wzrost i stagnacja w Europie Zachodniej może być wyjaśniana przez siły endogeniczne 
i nie jest do tego potrzebna perspektywa globalna21.

W odpowiedzi Wallerstein wskazuje na trudność określenia pojedynczego rozstrzy-
gającego czynnika. Wątpliwości Wallersteina budziło podejście kontrfaktyczne, bo czy 

17  Tegoż, Modern…, s. 199–200. 
18  F. Braudel, Czas świata. Kultura, s. 55.
19  J. Topolski, Teoria wiedzy historycznej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1983, s. 339.
20  K.H. O’Rourke, J. G. Williamson, When Did Globalisation Begin ?, „European Review of Eco-

nomic History” 2002, No. 6, s. 27, 47. 
21  P. O’Brien, European Economic Development: The Contribution of the Periphery, „The Eco-

nomic History Review” 1982, 2nd ser., Vol. XXXV, No. 1, s. 3–4, 7, 12–13, 18. 
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można założyć, że Anglia mogłaby sobie pozwolić na nieobecność w handlu zamorskim 
i zostawić wolne pole rywalom22?

Według Topolskiego, popyt zagraniczny na produkty rolne nie był przyczyną podsta-
wową powstania gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej. Szlachta polska w XV wieku 
rozszerzała produkcję, odpowiadając na popyt wewnętrzny. Eksport zyskał na znaczeniu 
dopiero później. Zboże eksportowane z regionu Bałtyku w XVII wieku mogło zaspokoić 
zapotrzebowanie 1% ludności Europy23.

Zdaniem Topolskiego, poważnym błędem Wallersteina było uznanie, że w obu czę-
ściach Europy od XVI wieku istniał kapitalizm, z tym że w Europie Wschodniej „kapi-
talizm agrarny”. Nie wskazał on jednak, w jaki sposób się on pojawił. Nie uznawał więc 
różnicy między feudalizmem a kapitalizmem. Przecenił znaczenie stosunków rynko-
wych, a nie docenił znaczenia przymusu pozaekonomicznego. To dążenie do powstrzy-
mania spadku dochodów zmusiło szlachtę do zmiany systemu kontroli pracy24.

Centrum–peryferie a cykl Kondratiewa

Gospodarka – świat rozwija się w sposób cykliczny zgodnie z ewolucją „centralnych” 
gałęzi przemysłu. Cykl ten, cykl Kondratiewa trwa 50–60 lat. Wiodące gałęzie przemy-
słu pozwalają na wzrost akumulacji kapitału i co za tym idzie, wzrost zatrudnienia i płac. 
Wobec tego pojawia się coraz więcej firm w danej gałęzi przemysłu i obniżanie zysku25. 
Dążenie do ograniczenia kosztów prowadzi do przeniesienia produkcji do krajów, gdzie 
są niższe płace.

W długim cyklu zmienia się relacja między dążeniem do zysku z produkcji i zysku 
z operacji finansowych. W fazie stagnacyjnej można obserwować nasilenie spekulacji 
finansowych. Dla krajów peryferyjnych stagnacja w centrum stanowi źródło poważnych 
trudności związanych z ograniczeniem eksportu i wzrostem kosztów importu. Jednym ze 
skutków był kryzys zadłużeniowy. Jednak niektóre kraje peryferyjne zyskują na skutek 
przesunięcia wytwarzania z centrum. Wśród nich były przede wszystkim kraje Azji 
Wschodniej i Południowo-Wschodniej. 

Począwszy od przełomu lat 60. i 70. XX wieku, świat znajduje się w fazie stagna-
cyjnej, kiedy następowało przemieszczanie produkcji na przykład samochodów, stali 
elektroniki, oprogramowania komputerowego z krajów centrum (Stany Zjednoczone, 

22  I. Wallerstein, European Economic Development: A Comment on O’Brien, „The Economic 
History Review New Series” 1983, Vol. 36, No. 4, s. 582.

23  J. Topolski, Przełom gospodarczy w Polsce XVI wieku i jego następstwa, Wydawnictwo Poznań-
skie, Poznań 2000, s. 42, 54–55.

24  Tamże, s. 43, 45.
25  I. Wallerstein, Analiza…, s. 49.
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Europa Zachodnia, Japonia) do krajów peryferyjnych i półperyferyjnych (Chiny i Azja 
Południowo-Wschodnia)26. Kraje półperyferyjne są z jednej strony pod naciskiem państw 
centrum, a z drugiej dążących do zajęcia ich pozycji państw peryferyjnych27.

Sprawdzając tezy Wallersteina dotyczące relacji centrum–peryferie na początku  
XXI wieku, J.T. Hryniewicz uznaje za potwierdzone tezy o przekazywaniu produktów 
wiodących, gdy zyski z nich spadają, do krajów peryferyjnych; o zapobieganiu w ten 
sposób spadkowi stopy życiowej i stopy zysku w krajach centrum; o charakterze finan-
sowym, spekulacyjnym kapitalizmu w centrum i powodowanej przez niego destabilizacji 
politycznej peryferii. Za niepotwierdzone natomiast uznaje tezy o tym, że kapitał finan-
sowy nie finansuje sfery realnej, służy eksploatacji peryferii; o stratach krajów peryfe-
ryjnych proporcjonalnych do ich stopnia zaangażowania w międzynarodowym systemie 
gospodarczym i dzięki temu wzroście korzyści centrum; o zmniejszaniu się dominacji 
gospodarczej Stanów Zjednoczonych na rzecz Europy Zachodniej i Japonii. Oznacza 
to, według Hryniewicza, że teoria centrum–peryferie przypisuje nadmierne znaczenie 
dominacji centrum nad peryferiami, a niedocenia znaczenia rynku i korzyści z mię-
dzynarodowego podziału pracy. Nie oznacza to jednak uznania, że nie istnieje centrum 
i peryferie, czyli nierówność i rozbieżność interesów28

Prognozy Wallersteina

System historyczny rozwija się w sposób cykliczny do czasu, gdy pojawią się pro-
blemy, których nie potrafi rozwiązać. Następuje wtedy kryzys systemowy. Może on 
zostać rozwiązany przez wykroczenie poza system historyczny. Inaczej jest to bifurka-
cja systemu, która da się rozwiązać na dwa sposoby. Proces bifurkacji jest chaotyczny. 
W okresie chaosu, który jest czasem przejścia, słabe przyczyny wywołują niewspółmier-
nie wielkie skutki29. 

Wallerstein uważa, że współczesny system-świat jest w stanie kryzysu systemowego, 
który może trwać jeszcze 25–40 lat. Wobec narastającej niepewności obrona pozycji 
społecznej i przywilejów prowadzi do konfliktów społecznych.

Reakcją na chaos są albo wypróbowane już sposoby postępowania dające krótko-
terminowe i średnioterminowe korzyści, albo też dążenie do transformacji, czyli podej-
mowanie działań mogących przechylić szalę na jedna lub drugą stronę. Jedna strona to 
system hierarchiczny z możliwymi różnymi kryteriami określającymi miejsce w syste-

26  Tegoż, Koniec świata, jaki znamy, Scholar, Warszawa 2004, s. 79–82.
27  Tegoż, Analiza…, s. 49.
28  J.T. Hryniewicz, Teoria „centrum – peryferie” w epoce globalizacji, „Studia Regionalne 

i Lokalne” 2010, nr 2(40), s. 22–23.
29  I. Wallerstein, Analiza…, s. 111–112.
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mie, druga to system względnie demokratyczny. Według Wallersteina w obecnym sys-
temie-świecie ten drugi wysuwa się na plan pierwszy30.

Dla nowego cyklu istotna będzie konkurencja między Japonią, Unią Europejską 
a Stanami Zjednoczonymi o produkcję nowych wiodących produktów. Odzwierciedle-
niem tego ma być rywalizacja o hegemonię po Stanach Zjednoczonych między Unią 
Europejską a Japonią. Wallerstein przewidywał, że raczej powstanie koalicja Stanów 
Zjednoczonych i Japonii przeciw Unii Europejskiej. Każdy z tych uczestników rywaliza-
cji będzie wzmacniał ekonomiczne i polityczne więzi w regionie. Dla Stanów Zjednoczo-
nych regionem będą obie Ameryki, dla Japonii – Azja Wschodnia i Południowo-Wschod-
nia, dla Unii Europejskiej – Europa Środkowo-Wschodnia i kraje byłego ZSRR. Bardzo 
istotnym problemem będzie włączenie Chin do strefy Stany Zjednoczone–Japonia i Rosji 
do strefy Unii Europejskiej. 

Stworzywszy taki scenariusz, Wallerstein stwierdza, że jest niewielkie prawdopodo-
bieństwo jego realizacji. Wzrost siły nabywczej konieczny dla rozpoczęcia fazy ekspansji 
cyklu Kondratiewa może nastąpić przede wszystkim w części Azji Wschodniej. Nowe in-
westycje produkcyjne zostaną ulokowane jednak w dużej części w krajach centrum. Kraje 
peryferii i półperyferii stracą na ograniczeniu inwestycji, także i tych, które opierały się 
na taniej sile roboczej. Koszty pracy wzrosną w skali globalnej z powodu wyczerpywania 
się zasobów ludności wiejskiej. Wobec konieczności znacznych kosztów ekologicznych 
podniesienie podatków lub obciążenie tymi kosztami przedsiębiorstw będzie ograniczało 
akumulację. Utrzymywać się będzie wysokie zapotrzebowanie społeczeństw na usługi 
państwa w zakresie edukacji, zdrowia, a także zapewnienie minimum dochodu. Nasili 
się działanie sił dezintegrujących, czyli globalny chaos31. 

Podsumowanie

Teoria Wallersteina jest jedną z teorii globalizacji. Została jednak zakwestionowana 
w części dotyczącej powstania gospodarki globalnej już w XVI wieku. Podano w wątpli-
wość tak znaczenie handlu międzykontynentalnego dla rozwoju gospodarczego Europy 
Zachodniej w okresie XVI–XVIII, jaki i znaczenie impulsów płynących stamtąd dla 
powstania gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej w Europie Środkowo-Wschodniej. 
Bardziej uzasadnione, z czym należy się zgodzić, było przesunięcie tej daty na początek 
XIX wieku. 

Relacja centrum–peryferie w końcu XX i początkach XXI wieku pozostaje relacją 
dominacji. W okresie stagnacyjnym cyklu Kondratiewa znacznie zyskuje kapitał finan-

30  Tamże, s. 125, 127.
31  Tegoż, Koniec…, s. 75–77.
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sowy. Wątpliwości wzbudziło jednak przecenienie przez Wallersteina relacji dominacji 
i strat ponoszonych przez obszary peryferyjne na skutek silniejszych powiązań z gospo-
darką globalną. 

Jeśli podział na centrum i peryferie zacznie zanikać, to mogłoby to oznaczać kres 
centrum, a półperyferiami i peryferiami. Szczególnie dotyczy to znaczenia Azji Wschodniej. 
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Streszczenie

Teoria Wallersteina należy do grupy strukturalnych teorii globalizacji. Jej przedmiotem jest gospodarka – świat 
z wysoko rozwiniętym centrum i zależnymi od niego peryferiami. 

Przedmiotem dyskusji stała się teza Wallersteina o powstaniu kapitalistycznej gospodarki – świata w XVI wieku, 
a także przypisywanie nadmiernego znaczenia dominacji centrum nad peryferiami. 

Według Wallersteina współcześnie kapitalistyczna gospodarka – świat znajduje się w stanie długotrwałego 
kryzysu. Nasilają się siły dezintegracji w skali globalnej. 

The core – periphery relation in the theory of capitalism development of Immanuel Wallerstein

Wallerstein’s theory belongs to the structural group of globalization theories. Its subject is world – economy with 
a highly developed core and peripheries dependent on it.

Wallerstein’s thesis about the emergence of the capitalist world – economy in 16th c. and attributing excessive 
importance to the domination of the core over the peripheries became a subject of discussion.

According to Wallerstein, the contemporary capitalist world – economy is in the state of permanent crisis. The 
disintegration forces are increasing on the global scale. 

Translated by Andrzej Mielcarek
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Wprowadzenie

Intensyfikacja liberalizacji handlu o charakterze wielostronnym nastąpiła po za-
kończeniu II wojny światowej. Wtedy podjęto pierwszą, nieudaną, próbę stworzenia 
organizacji międzynarodowej, której celem miała być liberalizacja światowego handlu. 
W marcu 1848 roku podpisano statut Międzynarodowej Organizacji Handlu, który osta-
tecznie nie został ratyfikowany, a podstawą liberalizacji handlu stał się tymczasowy 
Układ ogólny w sprawie taryf celnych i handlu (GATT). Mimo niedoskonałej konstruk-
cji i braku formalnych cech organizacji międzynarodowej dzięki GATT możliwe było 
znaczące zmniejszenie barier, przede wszystkim w handlu produktami przemysłowymi. 

Kolejną próbę stworzenia formalnych podstaw dla zasad handlu międzynarodowego 
i dalszych negocjacji podjęto w latach 90. XX wieku1. Jej efektem było utworzenie Świa-
towej Organizacji Handlu (World Trade Organization – WTO) na mocy Porozumienia 
z Marrakeszu podpisanego 15 kwietnia 1994 roku. Jednym z najważniejszych powie-
rzonych jej zadań było organizowanie dalszej liberalizacji stosunków handlowych nie 
tylko w tych obszarach, w których już wcześniej poczynione zostały zobowiązania, ale 

* Doktor Monika Wojtas jest adiunktem na Wydziale Ekonomicznym (Katedra Gospodarki Świato-
wej i Integracji Europejskiej) Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. E-mail: mwojtas@
hektor.umcs.lublin.pl.

1  Oficjalna propozycja utworzenia Multilateralnej Organizacji Handlu została zgłoszona przez 
Kanadę w 1990 roku. J.H. Jackson, The World Trading System. Law and Policy of International Eco-
nomic Relations, second edition, MIT Press, Cambridge 1997, s. 45–46.
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także rozszerzanie jej o nowe zagadnienia, a przede wszystkim tworzenie powszechnie 
uznawanych zasad w stosunkach handlowych. Sukcesy WTO w tej dziedzinie są jednak 
niewielkie w porównaniu do GATT. Rozpoczęta w 2001 roku nowa runda negocjacji han-
dlowych ciągle trwa i jej szybkie zakończenie wydaje się obecnie mało prawdopodobne.

Celem niniejszego opracowania jest charakterystyka przebiegu organizowanej na 
forum WTO Rundy Doha oraz wskazanie najważniejszych przyczyn braku wyraźnych 
postępów w negocjacjach.

Od Seattle do Pakietu lipcowego

W pierwszych latach działalności Światowej Organizacji Handlu można było zaob-
serwować znaczący optymizm co do dalszej liberalizacji i rozwoju światowego handlu 
oraz roli WTO w gospodarce światowej. Wynikało to z postępów w liberalizacji handlu 
towarami (sektor IT i farmaceutyczny2) oraz z rozpoczęcia prac nad włączeniem nowych 
zagadnień do dziedzin regulowanych przez WTO. Propozycje obejmowały: handel a śro-
dowisko, standardy rynku pracy, zagraniczne inwestycje bezpośrednie, politykę kon-
kurencji i uproszczenie procedur w handlu zagranicznym, czyli ułatwienia handlowe 
(trade facilitation)3. Nowe zagadnienia, ze względu na miejsce, gdzie zostały włączone 
do obszarów prac WTO, określane są często jako „tematy singapurskie”.

Wyniki negocjacji Rundy Urugwajskiej GATT (1986–1994) i skutki ich wdrażania 
przyczyniły się do rozpoczęcia nowej rundy negocjacji. Runda Urugwajska rozszerzyła 
znacząco zasięg reguł światowego handlu i przewidywała plany dalszej liberalizacji, która 
miała dotyczyć między innymi handlu rolnego, handlu usługami, a także innych szcze-
gółowych porozumień, między innymi Porozumienia w sprawie stosowania środków 
sanitarnych i fitosanitarnych (SPS)4. Pierwszą próbę rozpoczęcia nowej rundy negocjacji 
podjęto w 1999 roku na Konferencji Ministerialnej w Seattle. Celem rundy miało być 
zbudowanie ram dla funkcjonowania światowego systemu handlu w XXI wieku. Jednak 
Konferencja Ministerialna zakończyła się fiaskiem. Nie udało się rozpocząć tak zwanej 
Rundy Milenijnej. Przedstawiciele 135 państw członkowskich nie wypracowali poro-
zumienia, które pozwalałoby na zainicjowanie negocjacji na temat dalszej liberalizacji 
globalnego handlu. Najgłębsze różnice dotyczyły handlu produktami rolnymi, ale także 
handlowych aspektów standardów rynku pracy i ochrony środowiska5.

2  Efektem Konferencji Ministerialnej w Singapurze była eliminacja stawek celnych na 465 pro-
duktów farmaceutycznych. P. Gallagher, The First Ten Years of the WTO. 1995–2005, Cambridge 
University Press, Cambridge 2005, s. 37.

3  Tamże, s. 32–33.
4  ICSTD, Preparing for Negotiations on the Built-In Agenda: Non-Trade Concerns Loom Large 

for Agriculture Talks, „Bridges” 1998, Vol. 2, No. 8, s. 1.
5  D.K. Das, Debacle At Seattle, „Journal of World Trade” 2000, Vol. 34, No. 5, s. 188–191.
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Negocjacje zainicjowano dopiero na następnej Konferencji Ministerialnej  
w Dosze w Katarze w 2001 roku. Deklaracja Ministerialna podpisana 14 listopada 2001 
roku zawierała istotne dla krajów rozwijających się zobowiązanie do skoncentrowania 
większej uwagi na problemach rozwoju: „Handel międzynarodowy może odgrywać 
ważną rolę w promowaniu rozwoju gospodarczego i łagodzeniu ubóstwa. Uznajemy po-
trzebę wszystkich naszych narodów do korzystania ze zwiększonych możliwości i zdo-
byczy dla dobrobytu, jakie rodzi wielostronny system handlowy. Większość członków 
Światowej Organizacji Handlu stanowią kraje rozwijające się. Ich potrzeby i interesy 
stawiamy w centrum programu roboczego przyjętego w niniejszej deklaracji”6. Dlatego 
nowo rozpoczętą rundę nazywa się często Rundą Rozwoju. 

W styczniu 2002 roku kraje członkowskie zebrały się, aby rozpocząć prace nad pro-
gramem roboczym Deklaracji z Dohy. Ustanowiony został Komitet Negocjacji Handlo-
wych, który powołał siedem grup roboczych do negocjacji nad konkretnymi zagadnie-
niami: rolnictwo, usługi, dostęp do rynków towarów nierolnych (NAMA), reguły, handel 
a środowisko, wielostronny rejestr oznaczeń geograficznych dla win i alkoholi, reforma 
mechanizmu rozstrzygania sporów7.

Do czasu zwołania kolejnej Konferencji Ministerialnej grupy robocze miały przy-
gotować ogólne zasady liberalizacji (modalities), a w niektórych przypadkach opraco-
wać projekt końcowego porozumienia. Celem Piątej Konferencji Ministerialnej WTO 
w Cancún (Meksyk) była ocena sytuacji i podsumowanie dotychczasowych prac nad 
końcowym porozumieniem. Konferencja rozpoczęła się 10 września 2003 roku, cztery 
dni później przedstawiciele krajów członkowskich zakończyli rozmowy bez osiągnięcia 
porozumienia i podpisania deklaracji końcowej. Przyczyną porażki był spór krajów roz-
winiętych i rozwijających się dotyczący dwóch zagadnień: liberalizacji handlu rolnego 
oraz tematów singapurskich8.

Zdecydowana postawa krajów rozwijających sprawiła, że zmieniono formułę dal-
szych negocjacji realizowanych odtąd poprzez spotkania przedstawicieli różnych grup 
negocjacyjnych. Szczególnie istotne były rozmowy w ramach tak zwanej Grupy Pięciu 
(Five Interested Parties – FIP), do której należały UE, USA, Brazylia, Indie oraz Au-
stralia9. Osiągnięcie kompromisu ułatwiła także deklaracja Unii Europejskiej o gotowo-
ści do całkowitej eliminacji subsydiów eksportowych. Dzięki temu w lipcu 2004 roku 

6  Cyt. za: J.E. Stiglitz, A. Carlton, Fair trade. Szansa dla wszystkich, PWN, Warszawa 2007,  
s. 65–66.

7  S. Cho, A Bridge Too Far: The Fall of the Fifth WTO Ministerial Conference in Cancún and the 
Future of Trade Constitution, „Journal of International Economic Law” 2004, Vol. 7, No. 2, s. 225.

8  D.K. Das, The Doha Round Of Multilateral Trade Negotiations: Causal Factors Behind The 
Failure In Cancún, „Research Paper Online” 2003, www.cid.harvard.edu/cidtrade/Papers/das2003.
pdf (13.02.2013), s. 4.

9  J. Clapp, WTO Agriculture Negotiations and the Global South, w: The WTO after Hongkong,  
red. D. Lee, R. Wilkinson, Routledge, London–New York 2007, s. 45–47.
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w Genewie podpisano porozumienie zwane Pakietem lipcowym (July Package), zawie-
rające Program Prac Doha (Doha Work Programme), które przywróciło wiarę w możli-
wość zakończenia rundy, chociaż zawierało tylko ogólne propozycje podlegające dalszym 
negocjacjom.

Pakiet lipcowy umożliwił kontynuację negocjacji, ale za cenę rezygnacji z części 
zagadnień (por. tabela 1). Z Agendy Doha zostały wyłączone relacje między handlem 
a inwestycjami, polityka konkurencji oraz przejrzystość zamówień rządowych10. 

Impas w negocjacjach Rundy Doha

Przyjęcie Pakietu lipcowego miało dać impuls do intensyfikacji rozmów i zakończe-
nia ich zgodnie z pierwotnie zakładanym harmonogramem (grudzień 2005 roku). Nie 
udało się jednak osiągnąć porozumienia. Dalsze negocjacje prowadzone w 2006 roku 
nie przynosiły żadnego realnego postępu, a w przypadku niektórych krajów można było 
zaobserwować usztywnienie stanowisk (na przykład USA), dlatego w lipcu 2006 roku 
dyrektor generalny WTO Pascal Lamy ogłosił zawieszenie rokowań do czasu zasadniczej 
zmiany stanowisk głównych uczestników rundy11. 

W listopadzie 2006 roku przedstawiciele państw członkowskich postanowili roz-
począć nieformalne rozmowy w ramach komitetów negocjacyjnych w celu określenia 
szans osiągnięcia porozumienia12. Oficjalne rozpoczęcie negocjacji nastąpiło w lutym 
2007 roku. Ich efektem była publikacja kolejnych projektów zawierających szczegółowe 
zasady liberalizacji handlu rolnego (Draft Modalities) i dostępu do rynku produktów 
nierolnych (NAMA). 

Teksty Draft Modalities były przedmiotem dyskusji na spotkaniu krajów członkow-
skich WTO w Genewie w lipcu 2008 roku, nazywanym mini-Konferencją Ministerial-
ną (Mini-Ministerial)13. Rozpoczęte 21 lipca 2008 roku posiedzenie miało doprowadzić 
do przełomu w Rundzie Rozwoju. Zakładano, że do końca lipca uda się przynajmniej 
osiągnąć porozumienie w zakresie handlu rolnego i NAMA. Po raz kolejny rozmowy 
zakończyły się fiaskiem (uzgodniono 18 z 20 poruszanych zagadnień), a przyczyną były 
różnice stanowisk dotyczących sektora rolnego. Zastrzeżenia pojawiły się już podczas 
uzgadniania poziomów redukcji wewnętrznego wsparcia dla rolnictwa, ale ostatecznie 
powodem zerwania rozmów stał się specjalny mechanizm ochrony rynku (Special Safe-
guard Mechanizm – SSM) przyznany krajom rozwijającym się. Daje on możliwość cza-

10  WTO, Subjects treated under the Doha Development Agenda, www.wto.org (13.02.2013).
11  F. Ismail, From the Hong Kong WTO Ministerial Conference to the Suspension of the Negotia-

tions, „World Economics” 2006, No. 3, s. 133–166.
12  ICTSD, US Elections, Trade and the WTO, „Bridges” 2007, Nov.
13  WTO, Agriculture Negotiations news archive, www.wto.org (13.02.2013).
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sowego zwiększenia stopnia protekcji w sytuacji wzrostu importu produktu lub istotnego 
spadku jego ceny. Mimo że powszechnie akceptowana jest konieczność wprowadzenia 
SSM, to nie udało się uzgodnić, czy i w jakiej sytuacji możliwe będzie zwiększenie ceł 
ponad poziom sprzed negocjacji Rundy Doha. W efekcie planowaną na grudzień 2008 
roku Konferencję Ministerialną odwołano. W celu skłonienia uczestników do dalszych 
ustępstw w negocjacjach zostały jedynie opublikowane nowe wersje draft modalities. 
Mimo to nie zanotowano postępu, a kolejne wezwania na szczytach grup G-8 i G-20 
do jak najszybszego zakończenia negocjacji nie przekładały się na wiążące deklaracje14. 
Dlatego też już w trakcie przygotowań do kolejnej Konferencji Ministerialnej (Genewa, 
30 listopada – 2 grudnia 2009 roku) postanowiono, że nie będzie ona koncentrowała 
się na problemach w negocjacjach Rundy Doha w obawie przed kolejnym zerwaniem 
rozmów bez podpisania deklaracji końcowej.

Skutkiem intensyfikacji rozmów w 2010 roku były kolejne doniesienia o zbliżającym 
się terminie osiągnięcia porozumienia. W kwietniu 2011 roku w związku z przygotowa-
niami do VIII Konferencji Ministerialnej przewodniczący komitetów negocjacyjnych 
przygotowali sprawozdania zawierające dotychczas uzgodnione kwestie. Towarzyszył 
im raport dyrektora generalnego WTO Pascala Lamy, który zaproponował podziele-
nie zagadnień negocjacyjnych na 3 grupy według możliwości ich zakończenia: szybką, 
średnią i wolną. W pierwszej grupie miałyby znaleźć się zagadnienia związane z sytuacją 
krajów najsłabiej rozwiniętych (LDCs), takie jak bezcłowy i bezkontyngentowy dostęp do 
rynków czy zwolnienie z konieczności podejmowania zobowiązań w usługach. W grupie 
drugiej (LDCplus) – zagadnienia, w przypadku których możliwe miało być osiągnię-
cie postępów do grudnia 2011 roku. Ostatnia grupa obejmowała handel rolny, handel 
produktami przemysłowymi, usługi oraz prawa własności intelektualnej, a więc zagad-
nienia wzbudzające największe kontrowersje15. Ten tak zwany pakiet wielkanocny miał 
być przedmiotem dalszych negocjacji. W czasie VIII Konferencji w Genewie w grudniu 
2011 roku przełom jednak nie nastąpił. Przedstawiciele krajów członkowskich ponownie 
wyrazili gotowość do zakończenia negocjacji, ale przyznali, że nie jest prawdopodobne, 
by w najbliższej przyszłości udało się zamknąć jednocześnie wszystkie elementy rundy 
w postaci jednolitego przedsięwzięcia. Szczegółowy program rundy wraz z oceną stanu 
negocjacji został przedstawiony w tabeli 1. Postanowiono o skoncentrowaniu się przede 
wszystkim na tych zagadnieniach, w przypadku których możliwe jest wcześniejsze osią-
gnięcie porozumienia, przed pełnym zakończeniem rundy16.

14  R. Schnepf, Ch.E. Hanrahan, WTO Doha Round: Implications for US agriculture, CRS Report 
for Congress, January 2010, s. 1.

15  WTO, Members Support Lamy’s Proposed Three-speed Search for Doha Outcome in December, 
WTO 2011 news item, 31 May 2011, www.wto.org (12.02.2013).

16  ICTSD, Bridges Daily Update #4 | WTO Ministerial Conference: Chair Gavels Decisions, Maps 
Out Future, 18 December 2011.
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Tabela 1. Obszary negocjacji Rundy Doha

Obszar tematyczny Charakterystyka Stan negocjacji
1 2 3

Wdrażanie porozumień 
administrowanych przez 
WTO

Zagadnienia i problemy wynikające 
z wdrażania i interpretacji zapisów 
porozumień Rundy Urugwajskiej, 

w szczególności dla krajów 
rozwijających się

Częściowo zakończono w trakcje KM w Doha, 
pozostałe zagadnienia włączone do innych tematów, 

nie powołano osobnej grupy negocjacyjnej

Rolnictwo

Negocjacje obejmują 3 rodzaje 
barier w handlu rolnym: dostęp do 

rynku, redukcji wielkości subsydiów 
eksportowych oraz obniżenie 

wsparcia wewnętrznego 
w rolnictwie

Obowiązuje tekst Draft Modalities z grudnia 2008 
roku, który przewiduje eliminację subsydiów 

eksportowych, zakres obniżki wsparcia 
wewnętrznego – o 80% w przypadku UE, 70% – USA 

i Japonia, 55% w przypadku pozostałych krajów, 
obniżenie najwyższych stawek celnych o 70%

Usługi

Negocjacje dotyczące zmiany reguł 
zapisanych w porozumieniu GATS, 
wymiana koncesji w celu większego 

otwarcia rynków krajów 
członkowskich WTO

Niewielki zakres propozycji liberalizacji handlu 
usługami

Dostęp do rynków 
towarów nierolnych 
(Non-Agricultural 
market Access – 
NAMA)

Celem miały być przede wszystkim 
harmonizacja taryf celnych – 

likwidacja kominów taryfowych, 
eskalacji stawek celnych oraz 

otwieranie rynków dla produktów 
eksportowanych przez kraje 

rozwijające się

Zapisy w Draft Modalities for NAMA z grudnia 
2008 roku zakładają przyjęcie tak zwanej formuły 

szwajcarskiej do obniżek stawek celnych. 
Uwzględniono tak zwaną klauzulę przeciwko 

koncentracji, której zadaniem jest wyeliminowanie 
możliwości wyłączenia wybranych sektorów 

z liberalizacji, oraz tak zwane inicjatywy sektorowe, 
czyli większe zobowiązania w określonych dziedzinach 

gospodarki. Od tego czasu poczyniono jedynie 
niewielkie postępy w zakresie barier pozataryfowych

TRIPS

W deklaracji z Doha podkreślono 
znaczenie relacji między prawami 

własności intelektualnej a zdrowiem 
publicznym. Same negocjacje w tej 
dziedzinie ograniczono jednak do 
ustanowienia sytemu rejestracji 

oznaczeń geograficznych

Istnieją 3 różne wersje propozycji porozumienia 
dotyczącej oznaczeń geograficznych

Związki między 
handlem a inwestycjami

Gwarancje
bezpieczeństwa inwestycji 
i narodowego traktowania, 

gwarancje stałości zobowiązań 
zawartych w promesie udzielonej 

potencjalnemu inwestorowi jeszcze 
przed faktycznym dokonaniem 

inwestycji

Wyłączone z programu rundy w lipcu 2004 roku

Handel a polityka 
konkurencji 

Propozycje stworzenia zestawu 
podstawowych zasad polityki 

konkurencji i polityki handlowej  
– przejrzystości, niedyskryminacji 

i sprawiedliwych procedur

Wyłączone z programu rundy w lipcu 2004 roku

Przejrzystość zamówień 
rządowych

Negocjacje nie miały dotyczyć 
ograniczania prawa krajów 

członkowskich do preferowania 
krajowych dostawców

Wyłączone z programu rundy w lipcu 2004 roku
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1 2 3

Ułatwienia handlowe 

Oznaczają uproszczenie 
i harmonizację procedur w handlu 
międzynarodowym dotyczących 

zbierania i przekazywania danych 
potrzebnych przy przemieszczaniu 

się towarów przez granice celne

Tekst porozumienia jest na ukończeniu, przewiduje 
przede wszystkim ograniczenie wymogów 

formalnych stawianych importerom

Reguły WTO 
Postępowania antydumpingowe, 
subsydia i środki wyrównawcze, 
w tym subsydia dla rybołówstwa

Impas w negocjacjach od 2008 roku

Regionalne 
porozumienia handlowe

Usprawnienie zasad i procedur 
dotyczących przystępowania krajów 

członkowskich do porozumień

Mechanizm Przejrzystości Regionalnych 
Porozumień Handlowych został uruchomiony na 
zasadach tymczasowych w grudniu 2006 roku

Rozstrzyganie sporów Poprawa funkcjonowania 
mechanizmu rozstrzygania sporów

Wynegocjowane zostały zapisy dotyczące 
przyspieszenia procedur i poprawy ich przejrzystości 

oraz zwiększenia możliwości uzgodnienia 
porozumienia między stronami bez konieczności 

wydawania raportu panelu WTO

Handel a środowisko 

Powiązanie między regułami WTO 
a ponad 200 międzynarodowymi 
umowami w dziedzinie ochrony 
środowiska, eliminacja barier 
w handlu międzynarodowym 

produktami i usługami związanymi 
z ochroną środowiska

Złożone zostały propozycje liberalizacji handlu 
produktami ochrony środowiska

Handel elektroniczny Stosowanie zasad WTO wobec 
handlu elektronicznego

W grudniu 2009 roku KM przyjęła nowy pogram 
negocjacji

Małe gospodarki 

Ocean problemów małych 
gospodarek i możliwości ich 

większej integracji z gospodarką 
światową

W 2006 roku przyjęto raport dotyczący ułatwiania 
małym krajom dostosowania się do wymogów 

porozumienia SPS

Handel zadłużenie 
i finanse

Ocena, w jaki sposób handel może 
być wykorzystywany do 

rozwiązywania problemu 
zadłużenia

Trwają prace grupy roboczej

Handel i transfer 
technologii

Związki między handlem 
i przepływami technologii Trwają prace grupy roboczej

Pomoc techniczna 
Poprawa zdolności 

administracyjnych w zakresie 
handlu

WTO oferuje szkolenia i pomoc techniczną dla 
krajów rozwijających się

Kraje najsłabiej 
rozwinięte 

Opracowanie zasad traktowania tej 
grupy krajów

Bezcłowy i bezkontyngentowy dostęp do rynków czy 
zwolnienie z konieczności podejmowania 

zobowiązań w usługach

Specjalne 
i zróżnicowane 
traktowanie – specjalne 
prawa i wyjątki 
przyznane krajom 
rozwijającym się

Zgodnie z mandatem z Dohy kraje 
rozwijające się powinny w ramach 

negocjacji uzyskać bardziej 
korzystne warunki dostępu do 

rynków niż wynikałoby to z zasady 
wzajemności. Specjalne 

traktowanie tej grupy krajów może 
dotyczyć między innymi: 

wydłużonych okresów na wdrożenie 
wyników porozumień, środków 

zwiększających możliwości rozwoju 
handlu

Możliwość czasowego zwiększenia stopnia protekcji 
w sytuacji wzrostu importu produktu lub istotnego 
spadku jego ceny – nie udało się uzgodnić, czy 

i w jakiej sytuacji możliwe będzie zwiększenie ceł 
ponad poziom sprzed negocjacji Rundy Doha

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.wto.org (13.02.2013).
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W grudniu 2012 roku opublikowano kolejną serię raportów przewodniczących 
poszczególnych komitetów negocjacyjnych. Największe postępy w negocjacjach doty-
czyły: ułatwień handlowych, rolnictwa, specjalnego traktowania krajów rozwijających 
się, zagadnień dotyczących grupy krajów najsłabiej rozwiniętych (LDCs), rozstrzyga-
nia sporów, podczas gdy na przykład negocjacje w dziedzinie handlu usługami utkwiły 
w martwym punkcie. Przedstawione teksty miały na celu wyłonienie tych obszarów 
negocjacji, które będą mogły zostać zakończone porozumieniem na IX Konferencji Mi-
nisterialnej WTO na Bali w grudniu 2013 roku17. Do tak zwanego minipakietu, który 
miałby zostać przyjęty na Bali zaliczono właśnie ułatwienia handlowe oraz niektóre 
aspekty porozumienia o rolnictwie, a także wybrane zapisy dotyczące krajów rozwijają-
cych się, w tym zwłaszcza najsłabiej rozwiniętych (por. tabela 1). Jednak już w kwietniu 
2013 roku zaczęły pojawiać się głosy, że prace nad tymi zagadnieniami nie posuwają 
się do przodu dostatecznie szybko i nie wydaje się możliwe osiągnięcie porozumienia 
dotyczącego całości „minipakietu”18.

Podsumowanie

Przedłużające się bez efektów negocjacje spowodowały dyskusję na temat przy-
szłości rundy i Światowej Organizacji Handlu. W czasie trwającej ponad 10 lat Rundy 
Doha udało się osiągnąć znaczący postęp w tylko niektórych zagadnieniach będących 
jej przedmiotem. Tymczasem przyjęty sposób podejmowania decyzji opierał się na za-
sadzie jednolitego zobowiązania, które oznacza konieczność przyjęcia całego pakietu 
uzgodnień. W połączeniu z podejściem „nic nie jest uzgodnione dopóki wszystko nie 
zostanie uzgodnione” powoduje to ciągłe powracanie nawet do tych zagadnień, które 
uznano za zamknięte. 

Oprócz przyjętej metody podejmowania decyzji za najważniejsze przyczyny braku 
postępów w negocjacjach Rundy Doha można uznać:

a) rozszerzenie zakresu wielostronnych negocjacji handlowych o nowe zagadnienia;
b) zmiany w układzie sił gospodarczych, a w efekcie siły przetargowej w negocja-

cjach na korzyść krajów rozwijających się;
c) wzrost znaczenia bilateralnych oraz regionalnych układów handlowych;
d) rosnące naciski na „sprawiedliwą” liberalizację handlu, a nie ścisłe przestrzeganie 

zasady wzajemności.

17  ICTSD, WTO Members Aim for „Realistic” Doha Deliverables for 2013, „Bridges Weekly Trade 
News Digest” 2012, Vol. 16, No. 43, 12th December.

18  ICTSD, „Rapid Acceleration” Needed to Ensure Results at WTO Ministerial, Lamy Warns, 
„Bridges Weekly Trade News Digest” 2013, Vol. 17, No. 13, 18th April.
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Zmiany, które zaszły w gospodarce światowej, powodują, że tracą na znaczeniu tra-
dycyjne bariery handlowe, a większą rolę odgrywa tworzenie zasad regulujących funk-
cjonowanie gospodarki. A w tym przypadku wzajemna wymiana koncesji nie ma racji 
bytu. Negocjacje obejmują nowe zagadnienia, w przypadku których interesy krajów są 
dużo bardziej zróżnicowane. Ponadto zmienił się układ sił i wzrosła liczba głównych 
graczy – krajów mających decydujący wpływ na wyniki negocjacji. Do lat 80. XX wieku 
liberalizacja handlu odbywała się między krajami wysoko rozwiniętymi, natomiast 
kraje rozwijające się mogły czerpać z niej korzyści bez konieczności otwierania swoich 
rynków. Ponieważ rola tych krajów w handlu była niewielka, więc brak ustępstw nie miał 
dużego wpływu na wyniki negocjacji. Jednocześnie kraje, które do tej pory decydowały 
o wyniku negocjacji, nie są przyzwyczajone do konieczności oferowania ustępstw ze 
swojej strony. Efektem przedłużania się negocjacji Rundy Doha jest zwrot w kierunku za-
wierania porozumień o charakterze regionalnym, najczęściej bilateralnych, które bardzo 
często dotyczą zagadnień niedających się uzgodnić na forum WTO, takich jak polityka 
konkurencji czy inne ograniczenia o charakterze regulacyjnym.

Nie można jednak stwierdzić, że w wyniku działań Światowej Organizacji Handlu 
nie nastąpił postęp w liberalizacji handlu międzynarodowego. Po pierwsze, zasady WTO 
obejmują obecnie większą liczbę krajów. Szczególne istotne z punktu widzenia znacze-
nia w światowym eksporcie były akcesje Chin i Rosji. Osiągnięto także postępy, jeśli 
chodzi o handel w niektórych sektorach (informatyczny, farmaceutyczny) oraz grupy 
krajów (na przykład decyzja grupy krajów rozwijających się na Konferencji Ministerial-
nej w Genewie w 2009 roku). 

Mimo to zakończenie Rundy Doha, nawet w formie okrojonej, wydaje się niezbędne 
do utrzymania zaufania do WTO jako organizacji odpowiedzialnej za zasady handlu 
światowego i umożliwienia jej dalszej działalności. Z drugiej strony, bez radykalnej 
zmiany podejścia najważniejszych uczestników negocjacji nie będzie to w najbliższym 
czasie możliwe.
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Streszczenie

W opracowaniu scharakteryzowano przebieg rundy wielostronnych negocjacji handlowych organizowanej 
na forum Światowej Organizacji Handlu – tak zwanej Rundy Doha. Pokazane zostały kluczowe wydarzenia, które 
doprowadziły do przedłużających się negocjacji i określono najważniejsze przyczyny braku postępów, do których 
zaliczone zostały: metody negocjacji, zmiany układu sił i szeroki zakres podejmowanych zagadnień.

Trade liberalization within the World Trade Organization

The article presents the main events that led to the failure of the multilateral trade negotiations carried out within 
World Trade Organization framework. The author points out the factors that prevented the negotiating countries from 
reaching the positive outcome such as: emergence of the new economic powers, wide range of issues under negotiation 
and the methods of reaching final decision.

Translated by Monika Wojtas 
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Wprowadzenie

Procesy globalizacyjne, które mają miejsce w ostatnich dziesięcioleciach w gospo-
darce światowej nie pozostają bez wpływu na funkcjonowanie krajowych rynków pracy. 
W artykule omówiono przykład polskiego rynku pracy i zmian na nim zachodzących 
w następstwie integracji europejskiej, będącej pochodną globalizacji. Szczególnym za-
interesowaniem objęte zostaną migracje zarobkowe Polaków oraz ich konsekwencje. 
Metodą badawczą przyjętą w artykule jest analiza literatury oraz dostępnych danych 
statystycznych, opracowanych przez GUS i Komisję Europejską.

Pojęcie globalizacji na gruncie ekonomii 

Globalizacja nie jest zjawiskiem nowym, niektórzy ekonomiści stoją nawet na sta-
nowisku, że jej początki sięgają początków historii ludzkości. Inni natomiast upatrują jej 
genezy w ekspansji europejskiego kapitalizmu. Jeszcze inni wiążą początek globaliza-
cji z zakończeniem II wojny światowej, nastaniem ery nuklearnej, emancypacją krajów 
kolonialnych, odnowieniem ekspansji o charakterze handlowym oraz z ekonomicznym 

* Magister Katarzyna Zioło-Gwadera jest asystentem na Wydziale Ekonomicznym Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. E-mail: k.gwadera@wp.pl.



Współczesne Problemy Ekonomiczne 
nr 7 (2013)

64

G
lo

b
a

li
z

a
c

ja

wzrostem krajów północno-wschodniej Azji1. Globalizacja jako zjawisko społeczno-go-
spodarcze jest od wielu lat przedmiotem szczególnego zainteresowania zarówno socjolo-
gów, jak i ekonomistów. Na gruncie tych nauk toczy się dyskusja wokół budzącego wiele 
kontrowersji pojęcia globalizacji. Nie wnikając szczegółowo w zakres owej dyskusji, 
można przytoczyć wybrane ujęcia terminu „globalizacja”, najbardziej istotne z punktu 
widzenie tematyki niniejszego artykułu. 

Na gruncie ekonomii globalizację należy rozumieć przede wszystkim jako proces 
tworzenia się jednolitego rynku towarów, usług i czynników produkcji, obejmującego 
wszystkie kraje i regiony geograficzne. Istotą globalizacji jest bowiem internacjonalizacja 
relacji ekonomicznych poprzez „zniesienie barier krępujących wolny handel”2. W efekcie 
następuje osłabianie granic oddzielających rynki lokalne, regionalne, krajowe i konty-
nentalne oraz tworzenie się jednolitej gospodarki światowej3. Globalizacja umożliwia 
więc nieograniczony dostęp do rynków dla wszystkich zainteresowanych podmiotów 
gospodarczych bez względu na kraj i region geograficzny, z którego pochodzą. Oznacza 
także rosnącą współzależność krajów oraz rozprzestrzenianie się społecznych i kulturo-
wych norm zachowania ogarniających cały świat4. Globalizacja obejmuje swym zasię-
giem zarówno sferę gospodarki, jak i kultury, wzorców społecznych i modeli konsumpcji 
oraz polityki. 

Globalizacja – implikacje dla polskiego rynku pracy

Pomimo przyspieszenia w ostatnich latach procesu globalizacji rynku pracy, 
u podstaw którego leży wyjście popytu na pracę i podaży pracy ponad granice jednego 
państwa5, należy zauważyć, że rynek ten jest zdecydowanie mniej zglobalizowany niż 
rynki pozostałych czynników produkcji. Wynika to z działania dwóch zasadniczych 
czynników:

a) polityki protekcjonizmu realizowanej przez wiele krajów i ograniczania dostępu 
do rynku pracy imigrantom;

b) ograniczonej mobilności siły roboczej.

1  W. Breński, A. Oleksiuk, Strategiczne szanse polskiej gospodarki w kontekście globalizacji, 
Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2008, s. 29. 

2  J.E. Stiglitz, Globalizacja, PWN, Warszawa 2004, s. 7.
3  J. Meller, Z. Wiśniewski, Wyzwania globalizacyjne i integracyjne a polityka zatrudnienia i rynku 

pracy, w: Polityka rynku pracy wobec integracji z Unią Europejską, red. Z. Wiśniewski, IPiSS, 
Warszawa 2001, s. 22.

4  P. Bożyk, J. Misala, M. Puławski, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 
2002, s. 395.

5  G. Maniak, Wybrane aspekty internacjonalizacji rynku pracy towarzyszące globalizacji gospo-
darki, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 3, Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 5. 
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Jako doskonały przykład działań protekcjonistycznych na rynku pracy może posłu-
żyć stopniowe otwieranie krajowych rynków pracy poszczególnych państw członkow-
skich Unii Europejskiej (tak zwana EU-15) dla obywateli nowych krajów członkowskich 
przyjętych do struktur Unii Europejskiej 1 maja 2004 (tak zwanej UE-8, w tym Polski) 
oraz 1 stycznia 2007 roku. Należy podkreślić, że fundamentalną zasadą, jaką kieruje 
się unijny rynek pracy, jest swobodny przepływ siły roboczej. Pomimo to, ze względu 
na obawy państw UE-15 przed zalewem krajowych rynków pracy siłą roboczą z krajów 
UE-8 dokument akcesyjny przewidział możliwość zastosowania okresu przejściowego 
dla otwarcia poszczególnych rynków pracy6. Takie rozwiązanie miało na celu umożli-
wienie państwom członkowskim wprowadzenia swobodnego przepływu siły roboczej 
w sposób stopniowy, aby uniknąć zakłóceń na tym rynku spowodowanych nagłym na-
pływem pracowników. W tabeli zaprezentowano datę otwarcia poszczególnych rynków 
pracy dla obywateli krajów członkowskich przyjętych 1 maja 2004 roku.

Tabela 1. Data otwarcia rynków pracy państw UE-15 dla obywateli państw UE-8

Data otwarcia 
rynku pracy Kraj

2004 Szwecja, Irlandia, Wielka Brytania

2006 Finlandia, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Włochy

2007 Luksemburg, Holandia

2008 Francja

2009 Belgia, Dania

2011 Austria, Niemcy

Źródło: opracowanie własne na podstawie Europe Takes Huge Step Towards Free Movement of Labour, www.europa.eu 
(8.05.2013).

Swoje rynki pracy otworzyły także państwa nienależące do Unii Europejskiej, 
ale będące członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego: w 2006 roku Islandia,  
w 2009 roku Norwegia oraz w 2011 roku Lichtenstein. Szwajcaria, która nie należy do 
żadnej z wymienionych organizacji, otworzy swój rynek pracy z końcem maja 2014 roku. 

Otwarcie poszczególnych rynków pracy w krajach unijnych wpłynęło w znaczący 
sposób na wzrost mobilności pracowników. Po dziewięciu latach od rozszerzenia Unii 
Europejskiej można uznać, że obawy państw UE-15 związane z zalewem rynków pracy 
pracownikami z nowych państw członkowskich nie były uzasadnione. Z danych liczbo-
wych prezentowanych przez Komisję Europejską wynika, że całkowita liczba obywateli 

6  Maksymalnie okres przejściowy mógł trwać 7 lat, a w czasie jego obowiązywania istniała 
możliwość podjęcia pracy na podstawie zezwolenia na pracę. Warto podkreślić, że ograniczenie 
w dostępie do rynków pracy państw UE-15 nie obowiązywało obywateli Cypru i Malty.
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państw UE-8 mieszkających w państwach członkowskich UE-15 wzrosła stosunkowo 
szybko bezpośrednio po akcesji, z 1 miliona w 2004 roku do 2,3 miliona w 2010 roku, przy 
czym zakłada się, że dalszy wzrost powinien mieć mniej gwałtowny charakter. Szacuje 
się, że w 2015 roku liczba ta wyniesie 3,3 miliona i 3,9 miliona w 2020 roku, a udział 
obywateli państw UE-8 w całkowitej populacji mieszkańców UE-15 wzrośnie z obecnego 
poziomu 0,6% do 0,8% w 2015 roku i niespełna 1% w 2020 roku7. Prezentowane dane nie 
dają zatem podstaw do twierdzenia, że następuje zalew rynków pracy krajów UE-15 przez 
pracowników z nowych państw członkowskich. Migracje zarobkowe Polaków także na-
siliły się akcesji do Unii Europejskiej. W tabeli 2 zaprezentowane zostały dane dotyczące 
rozmiarów oraz kierunków emigracji z Polski w latach 2004–20118.

Tabela 2. Rozmiary i kierunki emigracji z Polski w latach 2002 oraz 2004–2011

Kraj przebywania
Liczba emigrantów w tysiącach

2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ogółem 786 1000 1450 1950 2270 2210 2100 2000 2060
Europa 461 770 1200 1610 1925 1887 1765 1685 1754
UE, w tym: 451 750 1170 1550 1860 1820 1690 1607 1670
Austria 11 15 25 34 39 40 36 29 25
Belgia 14 13 21 28 31 33 34 45 47
Cypr – – – – 4 4 3 3 3
Dania – – – – 17 19 20 19 21
Finlandia 0,3 0,4 0,7 3 4 4 3 3 2
Francja 21 30 44 49 55 56 60 60 62
Grecja 10 13 17 20 20 20 16 16 15
Hiszpania 14 26 37 44 80 83 84 48 40
Irlandia 2 15 76 120 200 180 140 133 120
Holandia 10 23 43 55 98 108 98 92 95
Niemcy 294 385 430 450 490 490 465 440 470
Portugalia 0,3 0,5 0,6 1 1 1 1 1 1
Republika 
Czeska – – – – 8 10 9 7 7

Szwecja 6 11 17 25 27 29 31 33 36
Wielka Brytania 24 150 340 580 690 650 595 580 625
Włochy 39 59 70 85 87 88 88 92 94
Kraje spoza 
UE, w tym: 10 20 30 60 65 67 75 78 85

Norwegia – – – – 36 38 45 50 56
Źródło: Notatka informacyjna: Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004–2011, GUS, Warszawa 

2012.

7  Europe Takes Huge Step Towards Free Movement of Labour, www.europa.eu (8.05.2013).
8  Dane odnoszące się do roku, w którym został otwarty dany rynek pracy, zostały pogrubione.
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Analizując dane zawarte w tabeli 2, warto zastanowić się, jaki wpływ na sytuację 
na polskim rynku pracy miał wzrost migracji zarobkowych Polaków. Odpowiedzi na to 
pytanie dostarczają dane dotyczące kształtowania się stopy bezrobocia rejestrowanego 
w latach 2002–2011 w Polsce. Na marginesie warto zaznaczyć, że w polskiej praktyce 
funkcjonują dwa źródła podające dane o stopie bezrobocia. Pierwsze z nich jest ściśle 
powiązane z rejestracją osób bezrobotnych w powiatowych urzędach pracy i nosi nazwę 
bezrobocia rejestrowanego. W tym przypadku definicja osoby bezrobotnej wynika 
z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 roku9, 
zaś dane o liczbie i strukturze bezrobotnych pochodzą ze sprawozdawczości statystycznej 
urzędów pracy. Drugim źródłem są wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludno-
ści (BAEL), na podstawie którego określa się wielkość i strukturę czynnych zawodowo, 
w tym szacuje się stopę bezrobocia. Według BAEL10 za bezrobotnych uważa się osoby 
w wieku 15–74 lata, które w okresie badanego tygodnia nie były osobami pracującymi, 
aktywnie poszukiwały pracy oraz były gotowe podjąć pracę w ciągu dwóch tygodni 
następujących po tygodniu badanym. W tabeli 3 zaprezentowano kształtowanie się stopy 
bezrobocia rejestrowanego w Polsce w latach 2002–2011.

Tabela 3. Poziom bezrobocia rejestrowanego w Polsce w latach 2002–2011

Rok Liczba zarejestrowanych 
bezrobotnych (w tys.)

Stopa bezrobocia 
rejestrowanego (%)

2002 3217,0 18,1
2003 3175,7 18,0
2004 2999.6 19,1
2005 2773,0 17,6
2006 2309,4 14,9
2007 1746,6 11,4
2008 1473,8 9,5
2009 1892,7 11,9
2010 1954,7 12,3
2011 1982,7 12,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Miesięczna informacja  
o bezrobociu w Polsce w grudniu 2002–2011, GUS,  
Warszawa 2002–2011.

Na podstawie danych zaprezentowanych w tabelach 2 oraz 3, poza oczywistym wnio-
skiem o występowaniu dodatniej korelacji pomiędzy otwarciem rynku pracy a wielkością 
emigracji Polaków, można ponadto stwierdzić, że:

1. Można zauważyć występowanie ujemnej korelacji pomiędzy poziomem zagra-
nicznych migracji zarobkowych Polaków a stopą bezrobocia rejestrowanego 

9  DzU nr 99, poz. 1001 z późn. zm.
10  Aktywność ekonomiczna ludności Polski, GUS, Warszawa 2003, s. 21.
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w Polsce. W okresie bezpośrednio po akcesji Polski do UE i otwarcia niektórych 
rynków pracy państw UE-15 nastąpił spadek stopy bezrobocia w Polsce. Jed-
nocześnie wraz z uderzeniem pierwszej fali kryzysu finansowego w gospodarkę 
europejską można zauważyć spadek wyjazdów zarobkowych Polaków i wzrost 
stopy bezrobocia w Polsce.

2. Widoczny jest wpływ kryzysu finansowego na wielkość emigracji Polaków, wy-
rażający się zdecydowanym spadkiem liczby emigrantów od 2008 roku, utrzymu-
jącym się do 2010 roku (od 2011 roku widoczny jest niewielki wzrost).

3. Spadek emigracji w okresie pierwszej fali kryzysu szczególnie widoczny jest 
w Austrii, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Holandii, Niemczech, Czechach oraz Wiel-
kiej Brytanii.

4. W okresie kryzysu bardziej atrakcyjne dla Polaków okazały się: Belgia, Francja, 
Szwecja oraz Włochy.

5. W krajach, w których zastosowany został najdłuższy okres przejściowy (Austria 
i Niemcy), nie można zaobserwować gwałtownego wzrostu liczby polskich emi-
grantów po otwarciu rynku pracy. Wprost przeciwnie – liczba ta rosła sukce-
sywnie od 2004 roku do 2008, a następnie spadła. Spadek ten jest szczególnie 
widoczny w przypadku Austrii, w której to w 2011 roku nastąpił spadek liczby 
emigrantów o blisko 14% w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost liczby emi-
gracji w początkowym okresie po akcesji można tłumaczyć znacznym niedoborem 
specjalistów na austriackim i niemieckim rynku pracy i zatrudnianiem Polaków 
na podstawie pozwoleń na pracę. 

6. Widoczny jest stały, stopniowy wzrost emigracji do europejskich krajów nienale-
żących do Unii Europejskiej (w tym Norwegii).

Globalizacja rynku pracy – przewaga korzyści czy zagrożeń?

Jednoznaczna odpowiedź na postawione w podtytule pytanie wydaje się niemożliwa. 
Należy bowiem pamiętać, że procesy globalizacji rynku pracy niosą ze sobą zarówno 
pozytywne, jak i negatywne następstwa. Analizując konsekwencje wzmożonej mobil-
ności siły roboczej, należy zauważyć, iż skutkuje ona na ogół pozytywnymi następ-
stwami – prowadzi bowiem do rozszerzania się rynku pracy i kreowania dodatkowych 
możliwości zatrudnienia. Nie należy jednak zapominać, że globalizacja rynku pracy 
wywiera także negatywny wpływ na sferę zatrudnienia, pogłębiając pewne zaburze-
nia funkcjonowania tego rynku. W tym kontekście wypada zwrócić uwagę na fakt, że 
globalizacja nie jest zjawiskiem występującym równomiernie we wszystkich krajach 
świata. Rozwój endogeniczny rozpoczyna się i koncentruje w stosunkowo niedużych 
obszarach centralnych. Obszary te rozwijają się szybciej pod względem ekonomicznym 
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i społecznym niż pozostałe obszary peryferyjne11. W rezultacie powstają nierówności 
przestrzenne, a osiągnięcie jednolitego poziomu rozwoju gospodarczego nie jest łatwe. 
Jak zauważa E. Kryńska, korzyści z globalizacji czerpią przede wszystkim kraje wysoko 
rozwinięte, a to prowadzi do utrwalenia istniejącego podziału świata na centrum i pery-
ferie. Taki podział ma odzwierciedlenie także na rynku pracy, dochodzi bowiem do jego 
dualizacji12 – wykształcenia się obszarów stabilnych i niestabilnych oraz odpowiadającej 
im polaryzacji miejsc pracy13. 

Omawiając konsekwencje globalizacji na rynku pracy wypada także wspomnieć 
o przenoszeniu działalności do krajów rozwijających się, charakteryzujących się niższym 
poziomem kosztów pracy. Zjawisko to, zwane offshoringiem, będące aktualnie jednym 
z najbardziej jaskrawych przejawów globalizacji, nie stanowi novum. Jednak tradycyjnie 
dotyczyło ono przede wszystkim produkcji, obecnie natomiast coraz częściej odnosi się 
do usług14. Jest to możliwe dzięki rewolucji informatycznej, która powoduje, że praca 
jest dziś coraz częściej świadczona na odległość, bez konieczności przemieszczania się 
pracowników, ale także dzięki wzrostowi jakości zasobów pracy w krajach rozwijają-
cych się. Należy podkreślić, że offshoring kojarzony z eksportem kapitału i miejsc pracy 
wywołuje wiele kontrowersji w krajach inwestorów. Oponenci tego procesu zwracają 
uwagę na fakt, że prowadzi ono do likwidacji miejsc pracy i wzrostu bezrobocia, jak 
również może wywołać presję w kierunku obniżania kosztów pracy w krajach wysoko 
rozwiniętych. Trzeba jednak przyznać, że relokacji podlegają najczęściej stanowiska 
pracy mało atrakcyjne dla pracowników w krajach wysoko rozwiniętych ze względu na 
prestiż bądź wynagrodzenie, stanowiące jednocześnie przedmiot pożądania w krajach 
o niskich płacach. Z pewnością beneficjentami offshoringu, obok przedsiębiorstw osią-
gających spadek kosztów produkcji oraz bardziej elastyczne zarządzanie siłą roboczą, są 
właśnie kraje rozwijające się. Pozyskują one nowe miejsca pracy, wyższe płace, a także 
możliwość wzrostu kwalifikacji pracowników. 

Konsekwencją offshoringu są także zmiany poziomu regulacji na krajowych rynkach 
pracy. Przedsiębiorstwa transnarodowe, podejmując decyzje o wyborze lokalizacji dzia-
łalności stosują swoisty benchmarking poszczególnych lokalizacji, kierując się między 
innymi stopniem regulacji rynku pracy. W efekcie decyzje inwestycyjne mogą stanowić 

11  J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki, Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, 
CeDeWu, Warszawa 2007, s. 61.

12  Dualizację rynku pracy można rozpatrywać na płaszczyźnie mikroekonomicznej (w odniesieniu 
do wewnętrznego rynku pracy w przedsiębiorstwie), makroekonomicznej (w odniesieniu do kraj-
owego rynku pracy) i globalnej (w odniesieniu do światowego rynku pracy). 

13  E. Kryńska, Wpływ megatrendów światowych na polski rynek pracy, w: Wybrane aspekty 
rozwoju gospodarczego i rynku pracy, red. E. Kryńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 
Łódź 2007, s. 6.

14  W. Nowara, Zjawisko offshoringu w gospodarce światowej, w: Globalizacja i integracja europe-
jska, red. J.B. Jóźwik, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 119.
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nacisk na państwa, w których występuje większa ochrona zatrudnienia i zakres zabez-
pieczeń społecznych niż w innych krajach, na deregulację i uelastycznienie rynku pracy, 
co może być negatywnie postrzegane przez pracowników w tych krajach.

Omawiając wpływ globalizacji na rynek pracy, należy zwrócić uwagę na jeszcze 
inny jej aspekt. Globalizacja oznacza, obok tworzenia się jednolitej gospodarki świato-
wej, także swobodną dyspersję postępu technologicznego. J. Meller wskazuje, że postęp 
ten może stanowić źródło tak zwanego bezrobocia technologicznego, ponieważ wzrasta 
zainteresowanie technologiami pracooszczędnymi i jednocześnie spada zapotrzebowanie 
na pracę15. Podobne podejście do tego zagadnienia prezentuje Z. Bauman, który zauważa, 
że „w świecie wielkich korporacji postęp oznacza dziś w pierwszym rzędzie downsizing, 
tzn. przycinanie rozmiarów załóg, zaś postęp techniczny kojarzy się z zastępowaniem 
żywej siły roboczej programami elektronicznymi”16. 

W świetle powyższych rozważań należy zauważyć, że globalizacja rynku pracy może 
oznaczać korzyści, ale także zagrożenia. Nie jest możliwe ograniczenie tego procesu, ale 
jednocześnie niewskazane byłoby bierne poddanie się jego oddziaływaniu. Istotne jest 
więc kontrolowanie kierunku zachodzących zmian w taki sposób, aby krajowy rynek 
pracy odniósł jak najwięcej korzyści z globalizacji. 

Podsumowanie

Na zakończenie rozważań na temat wpływu procesów globalizacyjnych na funkcjo-
nowanie rynku pracy, opartych na analizie literatury oraz wtórnych danych statystycz-
nych, można sformułować następujące wnioski: 

1. Współczesny światowy rynek pracy charakteryzuje się wyraźną polaryzacją. Wy-
stępuje na nim podział na rynki stabilne z trwałymi, dobrze opłacanymi miejsca-
mi pracy, zlokalizowane w obszarach centralnych. Na przeciwległym biegunie 
znajdują się rynki niestabilne z drugorzędnymi miejscami pracy, związanymi 
z niższym wynagrodzeniem, zlokalizowane w obszarach peryferyjnych. 

2. Dualny podział światowego rynku pracy powoduje, że nieuniknione jest prze-
noszenie działalności gospodarczej do krajów o niższym poziomie kosztów 
pracy. Relokacja produkcji i usług poza kraje wysokorozwinięte wiąże się jednak 
z groźbą likwidacji miejsc pracy w tychże krajach. 

3. Szansą dla rynku pracy w gospodarkach wysoko rozwiniętych, w tym w gospo-
darce polskiej, jest stały rozwój kapitału ludzkiego, wzrost poziomu wykształce-

15 J. Meller, Z. Wiśniewski, Wyznania globalizacyjne..., s. 25.
16 Z. Bauman, Zawrotna kariera „podklasy”, „Przegląd Społeczny” 1998, nr 1–2, s. 15, za:  

J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki, Region i jego rozwój..., s. 20. 
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nia społeczeństwa, zdolności do innowacyjnego myślenia i wdrażania nowych 
rozwiązań technologicznych. 

4. Współczesne przemiany gospodarcze wymuszają w pewnym stopniu zmianę men-
talności na płaszczyźnie postrzegania związków pracownika z pracodawcą i przy-
wiązania do pracy. Wysoka dynamika zjawisk gospodarczych powoduje spadek 
trwałości zatrudnienia i wywiera presję w kierunku jego uelastycznienia. Można 
więc skonkludować, że rozkwit rynków pracy w krajach wysoko rozwiniętych 
jest możliwy dzięki rozwojowi wiedzy, traktowanej jako najważniejszy czynnik 
produkcji, a także dzięki wzrostowi mobilności siły roboczej. 
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Streszczenie

W artykule przedstawiony został stopień zaawansowania globalizacji rynku pracy oraz wpływ tego procesu 
na funkcjonowanie krajowych rynków pracy. Szczególna uwaga została poświęcona zjawisku migracji zawodowych 
Polaków w okresie po akcesji Polski do Unii Europejskiej oraz wpływom tego zjawiska na funkcjonowanie polskiego 
rynku pracy. Przedstawione zostały także korzyści oraz zagrożenia dla funkcjonowania rynku pracy płynące z jego 
globalizacji.

Gainful migration of Polish workers in the light of European labour market integration

Profound changes in the global economy that have occurred in recent decades have a significant impact on the 
functioning of the labor market. This article presents the changes in the functioning of the polish labor market from the 
perspective of European integration and globalization. Particular attention will be paid to gainful migration of Polish 
workers and its impact on the Polish labour market. The article is based on literature analysis and available statistic 
data published by Central Statistic Office and European Commission.

Translated by Katarzyna Gwadera-Zioło
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Wprowadzenie

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR – corporate social responsibility) 
jest różnorodnie określana. Jedną z definicji przedstawiła Komisja Europejska w Zielonej 
księdze opublikowanej w 2001 roku1. Za podstawowe uznano przestrzeganie porząd-
ku prawnego, a następnie podkreślono wagę takich spraw, jak: inwestowanie w kapitał 
ludzki, odpowiedzialność za środowisko naturalne i utrzymywanie wzajemnych relacji 
z interesariuszami. Po upływie dekady Komisja Europejska zaproponowała nową defi-
nicję, w której skupiono się już na odpowiedzialności przedsiębiorstw wobec społeczeń-
stwa. Jako konieczne wskazano posiadanie przez podmioty gospodarcze wewnętrznych 
mechanizmów pozwalających na dokonanie integracji zagadnień: etycznych, praw czło-
wieka i konsumenta, społecznych oraz środowiskowych2. 

Natomiast rząd niemiecki w narodowej strategii zrównoważonego rozwoju wskazy-
wał, iż rola odpowiedzialnego podmiotu gospodarczego wyraża się poprzez tworzenie 

* Doktor Artur Grabowski jest adiunktem na Wydziale Ekonomii (Katedra Ekonomii) Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Katowicach. E-mail: artur.grabowski@ue.katowice.pl.

1  Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Europäische Rahmenbedingungen für die 
soziale Verantwortung der Unternehmen, KOM (2001) 366, Brüssel, 18.7.2001, s. 7.

2  Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Ko-
mitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Odnowiona strategia UE na lata 2011–2014 
dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, KOM (2011) 681, Bruksela, 25.10.2011, s. 7.



Współczesne Problemy Ekonomiczne 
nr 7 (2013)

76

L
ib

e
r
a

li
z

a
c

ja

sieci współpracy z innymi przedsiębiorstwami. Za istotną uznano umiejętność łączenia 
aktywności biznesowej firmy z działaniami (na przykład dotyczącymi poprawy stanu 
środowiska naturalnego) na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju ekonomiczno-
-społecznego3. 

Teoretyczne zasady CSR znalazły zastosowanie również w dziedzinie działalności 
sportu profesjonalnego, który podlegał zmianom na skutek komercjalizacji i globalizacji. 
Dotyczyło to szczególnie piłki nożnej, która w Republice Federalnej Niemiec jest najchęt-
niej uprawianą dyscypliną sportu (w 25 641 klubach jest zrzeszonych 6,8 miliona osób), ale 
także formą spędzania czasu wolnego (1. Bundesliga ma najwyższą średnią liczbę widzów 
spośród wszystkich profesjonalnych lig piłki nożnej w Europie i wynosi 44 293 osób). 

Niemieckie kluby sportowe funkcjonują już nie tylko w formie stowarzyszeń, lecz 
także spółek prawa handlowego, które uczestniczą w rywalizacji ekonomiczno-sportowej 
w ramach dwóch zawodowych lig piłki nożnej (1. Bundesliga i 2. Bundesliga, łącznie 
grupujących 36 podmioty). Stąd powszechnie w niemieckiej literaturze przedmiotu używa 
się określenia „przedsiębiorstwa sportowe” lub bardziej szczegółowo „piłkarskie” („Spor-
tunternehmen”, „Fussballunternehmen”). Konsekwencją zmian było wydłużenie listy 
celów, jakie stawiają sobie te przedsiębiorstwa, o ekonomiczne (zwiększenie obrotów, 
zysków, pozyskiwanie nowych klientów), przy jednoczesnym rozwijaniu pionu sportowe-
go i działalności prospołecznej. Efektem systematycznej pracy było zwiększenie oddzia-
ływania ekonomicznego sektora podmiotów piłkarskich w RFN. Łączne obroty wyniosły 
w sezonie 2011/2012 (okres od 1 lipca 2011 do 30 czerwca 2012 roku) aż 2,46 miliarda euro. 
Kapitał własny tych podmiotów to 748 milionów euro. W 36 podmiotach było zatrudnio-
nych łącznie 44 284 osób, a kwota uiszczonych podatków to 797 milionów euro. Spośród 
36 podmiotów 24 zakończyły okres bilansowy pozytywnym wynikiem finansowym4. Po-
wyższe dane ukazują oddziaływanie ekonomiczno-społeczne tego sektora dla niemieckiej 
gospodarki. Zarówno spółka DFL (Deutsche Fussball Liga GmbH), organizator rozgry-
wek w zawodowych ligach, jak i jej uczestnicy starają się być odpowiedzialni społecznie. 

Postępowanie niemieckich przedsiębiorstw sportowych ma historyczne uzasadnie-
nie. „Społeczna powinność własności, społeczna odpowiedzialność właścicieli i przed-
siębiorców w stosunku do ich współpracowników i całego społeczeństwa to konstytutyw-
ne elementy społecznej gospodarki rynkowej”5. Pomiędzy zachowaniami rynkowymi 
niemieckich przedsiębiorstw sportowych a teorią ordoliberalizmu, której praktycznym 
zastosowaniem jest społeczna gospodarka rynkowa, można snuć analogie. Wartości pod-

3  Nationale Nachhaltigkeitsstrategie. Fortschrittsbericht 2012, Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung, Berlin 2012, s. 122–124. 

4  Bundesliga Report 2013. Die wirtschaftliche Situation im Lizenzfuβball, Deutsche Fuβball Liga 
GmbH, Frankfurt am Main 2013, s. 17, 18, 41, 42, 44, 47.

5  R. Marx, Kapitał. Mowa w obronie człowieka, Homo Dei, Kraków 2009, s. 229.
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stawowe takie, jak: wolność, odpowiedzialność, równość, sprawiedliwość są wpisane 
w podstawy tego porządku gospodarczego6. 

Celem artykułu jest uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania: 
1. Na czym polegają zadania wynikające z założeń ordoliberalnych stawiane przed-

siębiorstwom? 
2. Jaką rolę odgrywają podmioty gospodarcze w ordoliberalizmie i jakie działania 

podejmują przedsiębiorstwa sportowe (piłkarskie) w ramach CSR?
W tym też celu dokonano studiów literaturowych obejmujących historię myśli eko-

nomicznej (doktryna ordoliberalizmu) i działalność podmiotów sportowych w latach  
1998–2013. Zebrany materiał został następnie poddany analizie: elementarnej, przyczy-
nowej i logicznej. Do case study wzięto podmioty sportowe, które są uczestnikami ry-
walizacji w ramach profesjonalnych lig piłki nożnej w RFN. 

Doktryna ordoliberalizmu a społeczna odpowiedzialność podmiotów gospodarczych 

Niemiecki ustrój gospodarczy wywodzi się w prostej linii z ordoliberalizmu, którego 
praktycznym wcieleniem była społeczna gospodarka rynkowa. Ustrój ten zbudowano 
na fundamencie składającym się z zasad konstytuujących i regulujących. Autorem tej 
konstrukcji teoretycznej był Walter Eucken. Wśród zasad konstytuujących znajdowała 
się między innymi odpowiedzialność, uznawana za istotną dla funkcjonowania porządku 
konkurencji. Właściciele spółek prawa handlowego i ich zarządy są zobowiązani według 
W. Euckena do bycia odpowiedzialnymi za swoje decyzje dotyczące dysponowania ka-
pitałem i czynione inwestycje7. 

Kolejny z autorów, Alfred Müller-Armack, należący do nurtu ordoliberalnego, sfor-
mułował zadania przedsiębiorstwa gospodarczego. Wymienił publiczną odpowiedzial-
ność, która miała dwoisty charakter: prywatno-gospodarczy i społeczno-gospodarczy. 
Kierujący przedsiębiorstwami w nowoczesnym porządku gospodarczym są zobowiąza-
ni do bycia odpowiedzialnymi wobec społeczeństwa. Działania przedsiębiorstw miały 
być nakierowane na wspieranie słabszych ekonomicznie grup społecznych. Zmagania 
z nierównościami odbywały się w ramach konkretnego systemu ekonomicznego, to jest 
społecznej gospodarki rynkowej, która była formułą ireniczną. Dążono do zachowania 
równowagi pomiędzy ideałami sprawiedliwości, wolnością i wzrostem gospodarczym8.

6  W. Föste, P. Janβen, Die Konsensfähigkeit der Sozialen Marktwirtschaft. Eine theoretische und 
empirische Analyse der Wirtschaftsordnung in Deutschland, Campus Verlag, Frankfurt–New York 
1999, s. 137–142.

7  W. Eucken, Grundsätze der Wirtschaftspolitik, Aufl., Hrsg. v. E. Eucken und K.P. Hensel, Tübin-
gen 1990, s. 280–281, 284.

8  A. Müller-Armack, Genealogie der Sozialen Marktwirtschaft. Frühschriften und weitführende 
Konzepte, Verlag Paul Haupt, Bern–Stuttgart 1981, s. 118, 121, 131.
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Według Wilhelma Röpkego gospodarka rynkowa nie funkcjonuje w próżni antropo-
logicznej, lecz w określonych ramach wyznaczonych przez normy i wartości. Dlatego też 
nowocześnie prowadzona polityka gospodarcza wymagała ich wdrożenia, podobnie jak 
przyjęcia rozwiązań dotyczących: ładu prawnego, spraw społecznych i podziału władzy. 
Neoliberalizm i wolność przedsiębiorstw nie były wystarczające9. To właśnie ekonomi-
zacja, materializm i utylitaryzm, doprowadziły do kultu produktywności, rentowności 
i zysku, ale także do żądzy posiadania przez ludzi coraz większej ilości dóbr. 

Gospodarka rynkowa, przypominał W. Röpke, stanowiła integralną część mieszczań-
skiego porządku, w którym za obowiązujące uznawano między innymi indywidualną 
odpowiedzialność, normy i wartości, a także porządek naturalny. Odnowiony humanizm 
w świecie kapitalizmu powinien mieć fundamenty składające się z: odpowiedzialności, 
solidarności, integracji społecznej, sprawiedliwości i współpracy. Dlatego też od osób, 
które pragną prowadzić działalność gospodarczą, W. Röpke wymagał posiadania okre-
ślonego zestawu cech osobistych, to jest samodyscypliny, sprawiedliwości, rzetelności, 
uczciwości, rycerskości, wyczucia miary, świadomości społecznej i szacunku dla god-
ności ludzkiej10. 

W jaki sposób z podanymi wymogami i zaleceniami twórców ordoliberalizmu radzą 
sobie w praktyce niemieckie przedsiębiorstwa sportowe (piłkarskie), zostanie ukazane 
w kolejnym punkcie. 

Społeczna odpowiedzialność niemieckich przedsiębiorstw sportowych (piłkarskich) 

W 2009 roku przez DFL i 36 przedsiębiorstw piłkarskich została założona Fundacja 
Bundesliga. Wizję fundacji sformułowano następująco: wykorzystać siłę oddziaływania 
sportu (piłki nożnej) dla kreowania pożytku społecznego i solidarności. Działalność 
prowadzona jest w czterech obszarach i obejmuje swym zasięgiem: dzieci, osoby nie-
pełnosprawne, integrację społeczną oraz wspieranie zawodników z innych dyscyplin 
sportowych. W każdym z nich jest realizowanych kilkanaście projektów tematycznych. 
Spośród nich przedstawię trzy najbardziej uniwersalne działania, które mogłyby być 
realizowane również na terenie Polski. 

Od 14 do 16 września 2012 roku podczas trzeciej kolejki rozgrywek 1. Bundesli-
gii wszystkie kluby zrezygnowały dobrowolnie z umieszczenia na koszulkach piłkarzy 

9  W. Röpke, Civitas Humana. Grundfragen der Gesellschafts- und Wirtschaftsreform, Eugen 
Rentsch Verlag, Erlenbach–Zürich 1949, s. 83; W. Röpke, Fronten der Freiheit. Wirtschaft – Interna-
tionale Ordnung – Politik, H.O. Wesemann, Seewald Verlag, Stuttgart 1965, s. 232; W. Röpke, Mass 
und Mitte, Eugen Rentsch Verlag, Erlenbach–Zürich 1950, s. 137, 157. 

10  W. Röpke, Jenseits von Angebot und Nachfrage, Eugen Rentsch Verlag, Erlenbach–Zürich–Stutt-
gart 1961, s. 154–155, 166, 171, 175–176, 185, 191. 
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haseł reklamowych swoich sponsorów strategicznych. W ich miejsce pojawił się napis 
„Podążaj swoją drogą” („Geh Deinen Weg”). Pomysłodawcą akcji była fundacja nale-
żąca do Związku Niemieckich Wydawców Prasy. Banery z tym hasłem znajdowały się 
na wszystkich stadionach Bundesligi, a także na piłkach do gry. Każdy zawodnik wy-
chodzący na przedmeczową prezentację wbiegał na murawę stadionu w asyście dzieci 
z rodzin imigranckich. Celem akcji było udzielenie wsparcia młodym i utalentowanym 
osobom pochodzenia imigranckiego w procesie integracji z rodzimym społeczeństwem. 
W opinii profesor Marii Böhmer (minister stanu w rządzie federalnym ds. migracji, 
uchodźców i integracji) wspólne działanie klubów Bundesligi oraz ich sponsorów było 
dowodem wysokiej odpowiedzialności społecznej. Szczególnie że w Niemczech mieszka 
już 16 milionów osób pochodzenia imigranckiego, co powoduje, że ich integracja stała 
się kluczowym zadaniem dla władz publicznych11. 

Komplementarnym działaniem była akcja społeczna „Grając, doprowadzimy do in-
tegracji” („Integration gelingt spielend”) z udziałem piłkarzy. Dobór ambasadorów akcji 
nie był przypadkowy. W większości to osoby, których jedno z rodziców miało imigranc-
kie pochodzenie i które występowały w reprezentacji piłkarskiej Niemiec. W tym przy-
padku grupą docelową kampanii społecznej była młodzież ze środowisk imigranckich. 
Udzielono jej wsparcia w nauczaniu języka niemieckiego, objęto doradztwem personal-
nym i zawodowym. 

Następną akcją o zasięgu ogólnokrajowym jest realizowany od 2009 roku projekt 
„Stadion miejscem nauki” („Lernort Stadion”). W jego wdrażanie zaangażowane są 
niemieckie przedsiębiorstwa piłkarskie. Zajęcia z młodzieżą odbywają się regularnie 
w pomieszczeniach seminaryjnych zlokalizowanych na 12 stadionach (rozmieszczenie 
obiektów: Berlin, Bielefeld, Bochum, Brema, Dortmund, Drezno, Frankfurt nad Menem, 
Gelsenkirchen, Kaiserslautern/Saarbrücken, Norymberga, Rostock). Głównymi tema-
tami warsztatów były między innymi: antymobbing, doradztwo zawodowe, integracja 
społeczna, dialog interkulturalny, nierówności społeczne, odwaga cywilna, praca ze-
społowa, prawicowy ekstremizm, rozwój osobowy, zapobieganie przemocy, zdrowy 
tryb życia. Finansowego wsparcia udziela Fundacja Roberta Boscha (każdy z ośrodków 
otrzymuje roczne 50 tysięcy euro), a merytorycznego – Centrum Badań Politologicznych 
z Monachium. W roku szkolnym 2010/2011 w zajęciach wzięło udział łącznie 6100 osób 
(w grupach wiekowych 7–12 i 14–20 lat)12. 

Odpowiedzialność społeczna wybranych przedsiębiorstw sportowych jest wielowy-
miarowa i możemy w niej znaleźć praktyczne zastosowanie pryncypiów ordoliberalnych. 

11  T. Kilchenstein, Ein starkes Ausrufzeichen, „Bundesliga Magazin” 2012, nr 10, s. 13–20.
12  Chancen schaffen. Aus dem Fuβball für die Gesellschaft. Bericht der Bundesliga-Stiftung 2009–

2011, Bundesliga Stiftung (Hrsg.), Frankfurt am Main 2012, s. 16–23. 
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26 lipca 2007 roku VfL Bochum ogłosił, jako pierwszy klub w Niemczech, kodeks 
CSR. Znalazło się w nim wyznanie społecznej odpowiedzialności, które wynikało 
z dążenia do przestrzegania wartości: fair play, równości, solidarności, tolerancji13. Trzy 
lata później obchodzący 110. rocznicę powstania FC Bayern Monachium przedstawił 
kodeks zawierający 16 zasad. Wśród nich znalazły się odpowiedzialna działalność i zo-
bowiązanie do troski o człowieka, gotowość niesienia pomocy, tolerancja i uczciwość. 
Natomiast podstawami społecznej odpowiedzialności według K.H. Rummeniggego 
(prezesa spółki akcyjnej FC Bayern) są projekty finansowane ze środków fundacji „FC 
Bayern Hilfe” oraz poprzez pracę różnych sekcji, gdzie odbywa się regularna edukacja 
sportowa młodych kadr14. 

VfL Wolfsburg w raporcie dotyczącym wdrażania strategii zrównoważonego 
rozwoju wśród pryncypiów CSR wymienił: efektywność, uczciwość i zrównoważony 
rozwój. Działalność prowadzona jest w ramach projektu „Ruszamy wspólnie” („Gemein-
sam bewegen”) i jest zogniskowana na czterech obszarach: edukacja, integracja, zdrowie 
i ochrona środowiska, realizowanych na obszarze miasta i regionu. Ponadto klub z Wolfs-
burga jest uczestnikiem projektu UNICEF – „Sport for Development”. Zaś na kolejne lata 
VfL Wolfsburg ma wyznaczonych kilka celów do realizacji: ograniczenie o 25% własnej 
emisji CO2 do czerwca 2018 roku, zwiększenie o 10% produktów własnych mających 
certyfikat Fair Trade czy też objęcie kolejnych szkół projektem e-learning15. 

Dla przedsiębiorstw piłkarskich stadiony to najważniejszy majątek trwały. Stąd 
wynika troska nie tylko o ich wygląd i funkcjonalność (brak barier architektonicznych 
dla osób z niepełnosprawnością ruchową), ale także o jego racjonalne i efektywne użyt-
kowanie. Od 1995 roku SC Freiburg zastosował pionierskie rozwiązania, pozwalające na 
korzystanie z energii słonecznej. Na dachu stadionu zamontowano kolektory słoneczne, 
które wytwarzają rocznie 275 tysięcy kWh prądu, co oznacza redukcję emisji dwutlenku 
węgla o 136 ton. Partnerstwo ze sponsorem strategicznym stadionu (Maga Solar z Ra-
vensburga) spowodowało, iż wykorzystuje się na nim tylko zieloną energię. Kolejnym 
celem jest całkowite wyeliminowanie emisji CO2 wynikające z użytkowania stadionu16. 

Podobne działania prowadzi na swoim stadionie inny niemiecki klub – SV Werder 
Brema, który z jest producentem czystej energii pochodzącej w 99% z wody i w 1% z in-
stalacji solarnych zamontowanych na dachu. Uzyskane nadwyżki energii są sprzedawane 

13  VfL Bochum „Unser Leitbild”, www.vfl-bochum.de/kickit/upload/webseite/ verein/Leitbild.pdf 
(7.02.2013). 

14  „FC Bayern Magazin. Sonderedition” 2010, nr 13, s. 12, 54; „Ein Verein zum Wohlfühlen”, 
rozmowa z Karl-Heinzem Rummenigge, w: Nicht nur Tore zählen. Fuβballvereine und soziale Ve-
rantwortung, R. Kentsch (Hrsg.), Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2008, s. 44.

15  Gemeinsam bewegen. Der Nachhaltigkeitsbericht des VfL Wolfsburg, VfL Wolfsburg-Fuβball 
GmbH (Hrsg.), Wolfsburg 2012, s. 13, 24, 47, 66, 67. 

16  Dane na podstawie: www.scfreiburg.com/verein/nachhaltigkeit (7.02.2013). 
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gospodarstwom domowym w Bremie17. Ponadto każdy bilet na mecz Werderu upoważnia 
kibica do darmowego przejazdu na stadion i z powrotem środkami komunikacji miej-
skiej (autobusy, pociągi, tramwaje). Jednocześnie istnieje możliwość skorzystania z drogi 
wodnej. Do dyspozycji jest 5 statków mogących zabrać łącznie 4000 pasażerów, którzy 
z centrum Bremy dopłyną do przystani położonej w bezpośredniej bliskości stadionu. 
Działania wynikające ze świadomości ekologicznej stanowią jeden z sześciu obszarów 
tematycznych stanowiących dowód społecznej odpowiedzialności. Kolejne działania 
Werderu nakierowane są na: 1) budowę wspólnoty kibiców; 2) aktywność ruchową;  
3) edukację zdrowotną; 4) rozwój tolerancji i ograniczanie różnych form dyskryminacji; 
5) pomoc osobom w trudnych sytuacjach życiowych. 

Nawiązując do tradycji etycznej hanzeatyckich kupców, Hamburger SV (HSV) od 
września 2009 roku wraz z 11 przedsiębiorstwami realizuje akcję „Hamburska droga”, 
która składa się z 13 projektów pogrupowanych w czterech obszarach: ochrona środo-
wiska, oświata, rodzina, sport. Łącznie udzielono wsparcia 8900 osobom (stan na sier-
pień 2011 roku). HSV oprócz tego prowadzi jeszcze inne działania prospołeczne: obniża 
zużycie energii na stadionie, w działalności biurowej korzysta z papieru pochodzącego 
z recyklingu, a także wraz z uniwersytetami w Lüneburgu i Kilonii był współorganiza-
torem otwartych seminariów, których tematy brzmiały: „Wizje zrównoważonego klubu 
piłkarskiego” oraz „CSR nową drogą HSV”18. 

 Niemieckie przedsiębiorstwa sportowe są również ważnymi aktorami zmian spo-
łecznych. Kurt Beck (premier rządu Nadrenii-Palatynatu) podkreślał, iż znaczenie klubu 
piłkarskiego (1.FC Kaiserslautern) dla stolicy landu polega przede wszystkim na jego 
udziale w budowie wspólnoty i więzi międzyludzkich. To właśnie ten podmiot dokonał 
1 lutego 2013 roku emisji sześcioletnich papierów dłużnych, z której środki finansowe 
(6 milionów euro) pozwolą na sfinansowanie rozbudowy centrum kształcenia adeptów 
piłki nożnej19. Podobnie postąpiły inne podmioty (1.FC Nürnberg i Hamburger SV), które 
odpowiednio w 2009 i 2012 roku wyemitowały papiery dłużne, z których środki pozwolą 
na realizację inwestycji: Club-Heimat w Norymberdze i HSV-Campus w Hamburgu. 

W 160-tysięcznym Leverkusen swoją siedzibę ma koncern farmaceutyczny Bayer, 
który w 1904 roku założył wielosekcyjny klub sportowy. Podstawowa jest sekcja piłki 
nożnej, której zawodnicy od ponad 30 lat regularnie występują w rozgrywkach 1. Bunde-
sligi. Ten fakt ma bardzo duże znaczenie ekonomiczno-społeczne dla miasta. Otóż Bayer 
04 Leverkusen zatrudnia 445 pracowników, na każdy mecz dodatkowo angażuje 1100 osób 

17  Podobnie postępują inne kluby, na przykład FSV Mainz na oddanym do użytku w 2011 roku 
stadionie. 

18  CSR-Bericht 2011, Hamburger Sport Verein e.V. (Hrsg.), Hamburg 2011, s. 16–19, 26–29, 50–51.
19  F. Röckenhaus, Symbol der Sehnsucht, „Bundesliga Magazin” 2012, nr 9, s. 20; FC Kaiserslaut-

ern e.v. „Wertpapierprospekt vom 25 Januar 2013 für die Betze-Anleihe 2013/2019. 
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personelu pomocniczego. Kibice obecni na stadionie w dniu meczu podczas całego sezonu 
2011/2012 wydali na terenie miasta 15,3 miliona euro. W 2011 roku kwota podatków uisz-
czonych przez Bayer 04 wyniosła 3,6 miliona euro. Rachunek zysków i strat z tytułu obec-
ności klubu zamknął się per saldo pozytywnym wynikiem: 4,6 miliona euro20.

Wybrane aktywności niemieckich podmiotów sportowych w gospodarce rynkowej 
stanowią dowód, iż społeczna odpowiedzialność jest istotna w ich funkcjonowaniu.

Podsumowanie

Niemieckie przedsiębiorstwa piłkarskie w swojej działalności podejmują działania 
uwzględniające definicję CSR przedstawioną przez Komisję Europejską. W codziennej 
praktyce biznesowej podążają zgodnie z zaleceniami sformułowanymi przez teoretyków 
ordoliberalizmu: W. Euckena, A. Müller-Armacka i W. Röpkego. Postępowanie podmio-
tów sportowych jest skoncentrowane na odpowiedzialności za otaczające je środowisko 
społeczne i naturalne. Angażują się w przeciwdziałanie skutkom wynikającym z niedo-
skonałości mechanizmu rynkowego, to jest nierównemu dostępowi do edukacji, wyklu-
czeniu społecznemu i degradacji środowiska naturalnego. Tym samym mają swój wkład 
w poprawę jakości życia, stanu środowiska naturalnego i promocję zachowań etycznych. 
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Streszczenie

Niemieckie zawodowe kluby piłki nożnej przeszły w ostatnich latach przekształcenia, stając się przedsiębiorstwami 
sportowymi. Biorą udział w rywalizacji sportowo-ekonomicznej, pozostając wierni zasadom ordoliberalnym, z których wywodzi 
się społeczna gospodarka rynkowa. Koncepcje takich autorów, jak W. Eucken, A. Müller-Armack i W. Röpke, zawierają 
szczegółowe odwołania do systemu norm i wartości, których powinni przestrzegać odpowiedzialni społecznie przedsiębiorcy. 

Dowodem na społeczną odpowiedzialność niemieckich przedsiębiorstw sportowych jest organizowanie projektów 
tematycznych realizowanych na rzecz rozwiązywania konkretnych problemów wynikających z niedostatków mecha-
nizmu rynkowego i udział w nich. Podejmowane od kilku lat działania wskazują, iż są one świadome roli, jaką powinny 
odgrywać przedsiębiorstwa w myśl koncepcji ordoliberalnej. 

Ordoliberalism thought a social responsibility of German sports enterprises

During last few years, the German Professional football clubs have become a sport enterprises. Soccer clubs 
take part in economic and sport competition and they remain faithful to the ordoliberalism, from which the social market 
economy derives. Concepts such as Eucken’s, Müller-Armack’s and Röpke’s contain specific references to the 
standards and values that should be followed by responsible entrepreneurs. 

The proof of the social responsibility of German sport enterprises is to organize and participate in thematic 
projects implemented to solve specific problems arising from the deficiency of the market mechanism. Activities 
that have been taken indicate that these enterprises are aware of their role that should played according to the 
concept of ordoliberalism. 

Translated by Artur Grabowski
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Wprowadzenie

W idei zrównoważonego rozwoju, rozumianego jako stały postęp gospodarczy i spo-
łeczny zharmonizowany ze środowiskiem naturalnym, chodzi o zbudowanie takiego 
modelu gospodarczego, który zapewni rozwój ludzkości oraz możliwość lepszego życia 
współczesnym i przyszłym pokoleniom bez niszczenia wspierających taki model go-
spodarczy systemów, na przykład systemu przyrodniczego, kulturowego, społecznego. 

Współcześnie zrównoważony rozwój nie jest jedynie teoretyczną koncepcją rozwoju 
społecznego. W większości istniejących krajów stał się także podstawą tworzenia okre-
ślonych ram dla polityki rozwoju i zarządzania samym procesem rozwojowym1, który 
odbywa się w oparciu o opracowane strategie. Na szczeblu narodowym leży to w gestii 
państwa dysponującego wieloma instrumentami oddziaływania na decyzje poszczegól-
nych podmiotów gospodarczych. Instrumenty te, będąc narzędziami polityki gospodar-
czej, powinny być wykorzystane do stwarzania przez państwo warunków umożliwia-
jących realizację koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz eliminacji ryzyk i zagrożeń 

* Doktor habilitowana profesor Uniwersytetu Szczecińskiego Danuta Miłaszewicz jest kierowni-
kiem Katedry Makroekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szcze-
cińskiego. E-mail: dmilasz@wneiz.pl. 

1 B. Poskrobko, Wstęp, w: Wpływ idei zrównoważonego rozwoju na politykę państwa i regionów,  
t. I: Problemy państwowe i sektorowe, red. B. Poskrobko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicz-
nej w Białymstoku, Białystok 2009, s. 11.
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podważających perspektywy rozwojowe2. Wydatki publiczne (sektora rządowego i sa-
morządowego – ang. general government) mogą okazać się jednym z ważnych rodzajów 
narzędzi realizacji tej idei we współczesnych gospodarkach, ponieważ decydują o aloka-
cji zasobów i dóbr poprzez wykorzystanie dużej części wytworzonej w danym okresie 
produkcji na różne cele wyznaczone w ramach polityki społeczno-gospodarczej oraz 
zaspokojenie zbiorowych potrzeb społeczeństwa3. 

Celem opracowania jest analiza struktury wydatków publicznych w Polsce w latach 
2002–2011 pod kątem ukazania ich związków z realizacją koncepcji zrównoważonego 
rozwoju. W pierwszych częściach opracowania przedstawiono istotę zrównoważonego 
rozwoju oraz wskazano na jego umocowania w polskim systemie prawnym, a dalszą 
część poświęcono analizie porównawczej wielkości i struktury wydatków publicznych 
w Polsce na tle wybranych gospodarek. 

Zrównoważony rozwój – idea i ocena jej realizacji

Idea zrównoważonego rozwoju towarzyszy rodzajowi ludzkiemu już od kilku 
wieków, jednak dokładne i jednoznaczne zdefiniowanie tej kategorii nie jest prostą 
sprawą4. Z punktu widzenia przeprowadzanej w tym opracowaniu analizy wydaje się 
właściwe posłużenie się definicją zawartą w Raporcie Brundtland, która najogólniej 
mówiąc, nakazuje takie postępowanie, aby zapewniając zaspokojenie potrzeb obecnie 
żyjącej generacji, nie pozbawiać przyszłych pokoleń możliwości zaspokajania ich włas-
nych potrzeb5. W myśl tej definicji realizacja idei zrównoważonego rozwoju oznacza 
konieczność kierowania się sprawiedliwością wewnątrz- i międzypokoleniową.

Idea zrównoważonego rozwoju to koncepcja obejmująca wszystkie aspekty ludzkiej 
działalności, ale najczęściej wskazuje się na związek trzech płaszczyzn (filarów) rozwoju –  
ekonomicznej, społecznej i ekologicznej – oraz relacje między trzema rodzajami kapi-
tałów – rzeczowym, ludzkim i przyrodniczym6. Łączy ona w sobie ład ekonomiczny, 
ekologiczny i społeczny w sposób dający szansę osiągnięcia trwałych efektów w postaci 

2  Z. Sadowski, Dezyderat trwałego rozwoju i warunki jego spełnienia (Tezy), w: Filozoficzne 
i społeczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, red. A. Pawłowski, „Monografie PAN”,  
Vol. 16, Lublin 2003, s. 13.

3  S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2005, s. 19–32.
4  W swojej publikacji z 2008 roku Artur Pawłowski wymienia 50 definicji zrównoważonego 

rozwoju pojawiających się w literaturze naukowej, aktach normatywnych oraz dokumentach poli-
tycznych. Zob. A. Pawłowski, Rozwój zrównoważony – idea, filozofia, praktyka, Komitet Inżynierii 
Środowiska PAN, „Monografie”, nr 51, KIŚ, Lublin 2008.

5  Our Common Future, w: Report from the UN World Commission on Environment and Develop-
ment, WCED, Oxford 1987, s. 8.

6  Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, red. J. Kronenberg, T. Bergier, Fundacja Sendzi-
mira, Kraków 2010, s. 8–14.
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poprawy dobrobytu, a poprzez rozwiązanie problemów i eliminację ewentualnych zagro-
żeń, które napotyka współczesna cywilizacja, także poprawy dobrostanu.

Występujące różnice w poglądach na temat ważności tych filarów, wzajemnych ich po-
wiązań i zależności koncentrują się zwykle na rozważaniach, czy są to filary o takim samym 
stopniu istotności, czy też tworzą trzy znacznie zróżnicowane, choć ściśle ze sobą powiąza-
ne, aspekty (systemy), których interesy koncepcja ta stara się równoważyć, tworząc między 
nimi zintegrowany ład. Powszechnie też przedstawia się graficznie ich powiązania w postaci 
trzech częściowo zachodzących na siebie okręgów lub idealnie do siebie pasujących puzzli. 

Inne spojrzenie na istotę zrównoważonego rozwoju w postaci nakładających się na 
siebie okręgów wydaje się odpowiedniejsze z punktu widzenia samego procesu realizacji 
tej koncepcji. Wiąże ono w odmienny sposób trzy wymienione filary – aspekty zrówno-
ważonego rozwoju wskazujące, że7: 

 – środowisko naturalne stanowi niezbędną podstawę zrównoważonego rozwoju,
 – gospodarka jest narzędziem osiągania zrównoważonego rozwoju,
 – dobra jakość życia dla wszystkich ludzi (aspekt społeczny) jest celem zrównowa-

żonego rozwoju.
Generalnie koncepcja zrównoważonego rozwoju traktowana być powinna zatem jako 

wezwanie do pogodzenia kluczowych dla ludzkości obszarów: społeczeństwa, gospodar-
ki i środowiska oraz zachowania przez jednostki oraz decydentów publicznych umiaru 
i rozwagi w celu zapewnienia sprawiedliwego i trwałego rozwoju społecznego. Realizacja 
koncepcji zrównoważonego rozwoju społecznego nie jest prosta i wymaga dokonania 
przemian w różnych sferach, do których należą także przemiany technologiczne, poli-
tyczne, etyczne, kulturowe, mentalne8. 

Postępy poszczególnych krajów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju oceniane 
są obecnie przy zastosowaniu ciągle udoskonalanych sposobów pomiaru. Aktualnie nie 
istnieje jeden powszechnie przyjęty sposób oceny zrównoważonego rozwoju, który nie 
budziłby kontrowersji i był stosowany przez różne kraje i instytucje międzynarodowe. Naj-
częściej stosuje się podejście oparte na zestawie różnej liczby wskaźników obejmujących 
obiektywnie wyrażane lub subiektywnie odczuwane aspekty zrównoważenia i jakości 
życia9 lub tworzy się złożone syntetyczne indeksy, będące zagregowaną miarą zrównowa-
żonego rozwoju społeczno-gospodarczego obejmującą wiele przejawów ludzkiej aktywno-

7  Zrównoważony rozwój – polityka i wytyczne. Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Me-
chanizm Finansowy 2004–2009, dokument przyjęto 5 kwietnia 2006 roku, www.fss.org.pl/sites/fss.
org.pl/files/07_zrownowazony_rozwoj.pdf, s. 4 (15.04.2013).

8  G. Krzyminiewska, Rozwój zrównoważony w perspektywie nowych strategii rozwoju społecz-
nego Unii Europejskiej, „Journal of Agribusiness and Rural Development” 2009, nr 1(19), s. 2–3.

9  Podejście to proponowane jest w: J.E. Stiglitz, A. Sen, J.P. Fitoussi, Report by the Commission on the 
Measurement of Economic Performance and Social Progress, wrzesień 2009, www.stiglitz-sen-fitoussi.
fr (23.03.2013) oraz Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, GUS i US, Katowice 2011.
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ści10. Jednym z takich syntetycznych mierników jest Wskaźnik Zrównoważonego Rozwoju 
Społecznego – HSDI (Human Sustainability Development Index) ustalany od 2010 roku dla 
ponad 160 krajów. Opiera się on na opracowanym na potrzeby ONZ Wskaźniku Rozwoju 
Społecznego (HDI), ale uwzględnia dodatkowy element zrównoważenia. W obliczeniach 
HDI uwzględnia się cztery elementy: dochód narodowy netto (GNI) per capita wyrażony 
w sile nabywczej, wskaźnik przewidywanej średniej długość życia (określa zdrowie popu-
lacji) i poziom edukacji wyznaczony na podstawie średniej liczby lat nauki w szkole oraz 
oczekiwanego czasu nauki w szkole wyrażonego w latach. Za pomocą prostej procedury 
matematycznej te cztery wskaźniki cząstkowe są określane jedną liczbą mogącą przyjąć 
wartość w przedziale 0–1. Uznając, że nie tylko bogactwo, zdrowie i edukacja są ważnymi 
elementami jakości życia, HSDI uwzględnia dodatkowy element będący integralną częścią 
współczesnych systemów produkcji i konsumpcji – emisję gazów cieplarnianych w postaci 
CO2 per capita11. Uwzględnienie tego dodatkowego elementu spowodowało znaczne prze-
sunięcia (w górę lub w dół) wielu krajów w stworzonym nowym rankingu w porównaniu 
z zajmowaną przez nie pozycją w rankingu HDI. 

Rys. 1. Wartość HSDI w 2011 roku dla wybranych krajów i ich grup

Źródło: opracowanie własne na podstawie własnych obliczeń i danych z: The 2011 Human Sustainable Development Index,  
www.igbp.net/download/18.20d892f132f30b443080002610/HDI-HSDI_ranks.pdf (15.04.2013).

10  Podejście takie prezentowane jest w: GDP and Beyond. Measuring Progress in a Changing 
World, Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, Commis-
sion of the European Communities, COM(2009) 433 Final, Brukssels 20.08.2009; The Happy Planet 
Index 2.0. Why Good Lives Don’t Have to Cost the Earth. Report, www.happyplanetindex.org, s. 20–24 
(24.03.2013) oraz V. Udo, A. Pawłowski, W kierunku sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju – 
część II: eksploracja empiryczna, „Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development” 
2011, Vol. 6, nr 2, s. 33–62.

11  Ch. Togtokh, O. Gaffney, 2010 Human Sustainable Development Index, www.ourworld.unu.edu/
en/the-2010-human-sustainable-development-index/ (16.05. 2013).



Danuta Miłaszewicz 
Struktura wydatków publicznych w Polsce a wyzwania zrównoważonego rozwoju

89

L
ib

e
r
a

li
z

a
c

ja

Realizując cel tego opracowania, do dalszej analizy wykorzystane zostaną wskaź-
niki zrównoważenia rozwoju ustalone w 2011 roku dla Norwegii – zajmującej pierwsze 
miejsce zarówno w rankingu HDI, jak i HSDI, Polski zajmującej 39. pozycję w obu ran-
kingach i Bułgarii, która spośród krajów UE oceniona została najniżej pod względem 
HDI (pozycja 55.), ale w rankingu HSDI przesunęła się o 4 miejsca w górę (pozycja 51.)12. 
Poza tym w celach porównawczych obliczono średnią wartość HSDI dla wszystkich 
krajów UE oraz 17 państw strefy euro. Średnia wartość HSDI dla krajów UE jest wyższa 
niż wartość tego wskaźnika dla Polski, ale niższa niż dla krajów strefy euro. Do tego 
znacząco przyczynia się niska ocena Polski wśród 27 krajów UE (pozycja 25.). Ukazane 
na rys. 1 wartości wskaźnika zrównoważonego rozwoju wskazują, że pomimo tego, iż 
Polska zaliczana jest do grupy krajów o najwyższym poziomie rozwoju społecznego, to 
jednak bliżej nam do poziomu rozwoju Bułgarii niż Norwegii, a także w porównaniu do 
krajów UE należy jeszcze dużo nadrobić w tym względzie. 

Zrównoważony rozwój –  obowiązek władz publicznych

Zrównoważony rozwój jest formalną zasadą ustrojową Wspólnot Europejskich i kon-
stytucyjną zasadą ustroju państwa polskiego. W 5 artykule Konstytucji Rzeczpospoli-
tej Polskiej zapisano: „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności 
swego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeń-
stwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowisk, 
kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”13. Zapis ten oznacza, że stosowanie się 
do zasady zrównoważonego rozwoju zostało włączone do podstawowych obowiązków 
polskich władz publicznych, a opracowywane przez nie strategie, podejmowane działania 
oraz zachodzące w gospodarce procesy powinny być zgodne z tą konstytucyjną zasadą 
rozwoju. 

Długookresowe kierunki rozwoju Polski pozwalające sprostać obecnym wyzwa-
niom rozwojowym przedstawione zostały w Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju 
(DSRK)14. Stała się ona w Polsce wiodącym dokumentem i stanowi podstawę do two-
rzenia, według nowego porządku strategicznego, strategii średniookresowej oraz innych 
strategii rozwoju Polski. W DSRK Polska 2030 za cywilizacyjny cel rozwoju uznano 
poprawę jakości życia Polaków, kompleksowo rozumianego jako dobrostan w różnych ob-

12  Spośród wszystkich krajów UE w 2011 roku najgorzej wypadł Luksemburg, którego miejsce 
w rankingu HSDI jest o 32 pozycje gorsze w stosunku do zajmowanego w rankingu HDI.

13  Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, DzU z 1997 roku, nr 78, poz. 483.
14 Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa 

Strategia Rozwoju Kraju. Projekt, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa, 11 stycznia 
2013 roku.
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szarach, w połączeniu z modernizacją i rosnącą konkurencyjnością polskiej gospodarki. 
Według DSRK na dobrostan składają się takie aspekty życia, jak: długość życia w ogóle, 
długość życia w zdrowiu (wiążąc to z poprawą stanu zdrowotności jako celu sprawnie 
funkcjonującego systemu ochrony zdrowia), większa satysfakcja z wykonywania pracy, 
lepsze warunki łączenia kariery zawodowej z życiem prywatnym i rodzinnym, sprawna 
sieć bezpieczeństwa socjalnego nastawiona na pomoc, której celem jest zwiększenie 
szans na aktywność społeczną i zawodową i dbająca o przeciwdziałanie różnym formom 
wykluczenia, dostępność dóbr i usług publicznych (zdefiniowanych, wystandaryzowa-
nych, efektywnie dostarczanych) bez względu na status rodzinny i miejsce zamiesz-
kania, otwarte warunki uczestnictwa w życiu publicznym, bezpieczeństwo dochodów 
na starość, środowiskowe poczucie równowagi w odniesieniu do warunków krajobra-
zowych, naturalnego stanu otoczenia oraz żywności, udziału w kulturze (niezmiernie 
ważnego dla prorozwojowego potencjału kreatywności), poczucie satysfakcji z życia15. 

W tym głównym dokumencie określającym kierunki rozwoju Polski na kolejne 
dekady opisano także rolę państwa w zapewnieniu rozwoju społecznego opartego na 
zasadzie sprawiedliwości wewnątrz- i międzygeneracyjnej. W dokumencie tym zapisa-
no, że państwo powinno być strażnikiem wolności, ale jednocześnie pełnić „określone 
funkcje interwencyjne w ramach różnych polityk publicznych. Jest zatem selektywnie 
aktywne w obszarach, które wymagają wsparcia ze strony państwa na rzecz obywateli. 
Dotyczy to sfery bezpieczeństwa, przestrzegania prawa oraz zasad równości i sprawie-
dliwości, ochrony przed zagrożeniami zarówno naturalnymi, wywołanymi działalnością 
człowieka oraz tymi, jakie stwarza świat przestępczy, pomocy w wyrównywaniu szans, 
gwarancji w dostępie do dóbr i usług określanych jako usługi i dobra publicznego (m.in. 
zabezpieczenie społeczne, ochrona zdrowia, edukacja i kultura szeroko pojmowana, czy 
w niedalekiej przyszłości – prawdopodobnie dostęp do Internetu). Pełniąc te funkcje 
państwo wyzwala energię społeczną i obywatelską, nie blokuje inicjatyw i samodzielno-
ści działań. Jest państwem pomocnym (w nawiązaniu do tradycji zasady pomocniczości), 
a nie nadodpowiedzialnym (paternalistycznym, czy wręcz quasi-totalitarnym)”16. 

Realizacja wymienionych wyżej funkcji państwa nierozerwalnie związana jest z ko-
niecznością ponoszenia wydatków publicznych. 

15  Tamże, s. 42–43.
16  Tamże, s. 24.



Danuta Miłaszewicz 
Struktura wydatków publicznych w Polsce a wyzwania zrównoważonego rozwoju

91

L
ib

e
r
a

li
z

a
c

ja

Wydatki publiczne w Polsce – wspomaganie realizacji idei zrównoważonego rozwoju

Ponosząc wydatki publiczne, państwo powinno przyczyniać się przede wszystkim 
do odpowiedniej alokacji zasobów, ale poprzez odpowiednią ich strukturę może także 
wspierać proces wyrównywania szans (zapewniać sprawiedliwość wewnątrzpokolenio-
wą) oraz przejmować odpowiedzialność za przyszłość (przyczyniać się do realizacji 
sprawiedliwości międzypokoleniowej). Potrzeba realizacji tych zasad zrównoważonego 
rozwoju istnieje zawsze i w każdym kraju, jednak wielkość oraz struktura wydatków 
publicznych w każdym państwie zależą od istniejących w danym miejscu i czasie uwa-
runkowań, zasobów oraz potrzeb. Potrzeby te wyrażone są w pewien sposób poziomem 
wskaźnika HSDI zamieszczonym na rys. 1. Jeśli w Polsce mamy zapewnić większe 
zrównoważenie i trwałość rozwoju, należy brać przykład raczej z Norwegii i większości 
krajów należących do strefy euro niż z Bułgarii. 

Ponieważ przyjęcie wspólnej waluty wyklucza swobodę kształtowania polityki pie-
niężnej, harmonizacja podatków uniemożliwia wykorzystanie ich jako narzędzia od-
działywania na procesy społeczno-gospodarcze, a deficyt budżetowy i dług publicz-
ny podlegają ograniczeniom traktatowym, wydatki publiczne stają się obecnie bardzo 
ważnym instrumentem polityki społeczno-gospodarczej, a każde z państw UE ma pełną 
swobodę kształtowania ich struktury. Struktura ta, podobnie jak i wielkość wydatków 
publicznych, wynika z realizowanych przez państwo funkcji, które związane są z zakre-
sem finansowania zadań publicznych, dostarczania usług społecznych oraz ingerowania 
państwa w procesy gospodarcze. 

Realizacja idei zrównoważonego rozwoju wymaga wysiłków i czasu, a osiągnięte 
wyniki okazują się skutkiem ponoszenia wydatków w długim okresie. Z tego powodu 
w celu uzyskania w miarę wiarygodnych wyników analizy porównawczej posłużono się 
względnymi wartościami wydatków publicznych (ujętych jako ich procentowy udział 
PKB) poniesionych w okresie 2002–2011 oraz uśrednionymi ich wartościami w anali-
zowanym okresie.

Porównanie względnej wielkości wydatków publicznych poniesionych w tym 
okresie w Polsce, analizowanych krajach i ich grupach przedstawiono na rys. 2. Względ-
ny poziom wybranych wydatków publicznych klasyfikowanych według realizowanych 
funkcji przedstawia natomiast rys. 3. 
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Rys. 2. Udział wydatków publicznych (general government) w PKB w latach 2002–2004 (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z bazy AMECO.

Względna wartość ponoszonych wydatków publicznych zdecydowanie różnicuje 
analizowane kraje. W każdym roku największy udział w PKB miały wydatki ponoszo-
ne przez kraje należące do UE. Ich średni poziom (48,17% PKB) w całym okresie był 
wprawdzie niewiele większy niż przeciętnie w krajach należących do strefy euro, ale 
zdecydowanie przewyższał poziom publicznych wydatków w Bułgarii (o 10,07 punktów 
procentowych), Polsce (o 4,4 punktów procentowych) i Norwegii (o 4,41 punktów procen-
towych). Oznacza to, że kraje bogatsze i bardziej zrównoważone pod względem rozwoju 
poniosły w analizowanym okresie większe wydatki publiczne, które do tego mogły się 
przyczynić. Jednak Norwegia jest tu pewnym wyjątkiem. Zaprezentowana na rys. 3 
struktura wydatków publicznych według realizowanych przez sektor publiczny funkcji 
zdaje się potwierdzać ten wniosek. Spośród porównywanych krajów Norwegia, będąc 
na pierwszym miejscu pod względem zrównoważonego rozwoju wyrażonego wskaźni-
kiem HSDI, wydaje najmniej środków publicznych na realizację trzech podstawowych 
(tradycyjnych) funkcji państwa (administracja, obrona narodowa i bezpieczeństwo we-
wnętrzne). Realizacja tych funkcji stwarza wprawdzie warunki do rozwoju, ale wydaje 
się, że nie jest bardzo istotna z punktu widzenia jego zrównoważenia. Względne wydatki 
publiczne poniesione w Polsce na ten cel były w analizowanym okresie wyższe prze-
szło o 1/4. Z kolei względne wydatki poniesione w Polsce na ochronę zdrowia, ważne 
z punktu widzenia tworzenia równych szans dostępu do tych dóbr publicznych, były 
w analizowanym okresie aż o 59% niższe w Norwegii, o około 2,3 punktu procentowego 
niż średnio w krajach UE i nawet nieznacznie mniejsze niż w Bułgarii.
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Rys. 3. Względny poziom wybranych wydatków publicznych wyróżnionych według funkcji w latach 
2002–2011(w % PKB)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z bazy AMECO.

Z punktu widzenia realizacji zrównoważonego rozwoju szczególnie ważne są także 
wydatki przeznaczone na ochronę socjalną i na edukację. Pod tym względem Polska 
nie różni się od Norwegii. Na edukację przeznaczana jest w Polsce większa część PKB 
nie tylko w porównaniu z Bułgarią, ale także z krajami należącymi do UE i strefy euro. 
W tych grupach krajów ponosi się natomiast zdecydowanie większą część niż w Polsce 
wydatków publicznych na ochronę socjalną. Te wydatki publiczne wydają się szczególnie 
istotne z punktu widzenia zapewnienia sprawiedliwości, rozumianej jako równość szans, 
osobom starszym, rodzinom i dzieciom, bezrobotnym, ofiarom wypadków i innym prze-
jawom marginalizacji społecznej, ponieważ takie są cele tych wydatków. To właśnie 
bliższe przyjrzenie się strukturze tych wydatków mogłoby dodatkowo wyjaśnić różnice 
postępów w realizacji zrównoważonego rozwoju między Polską a Norwegią. Ze względu 
na ograniczenia objętościowe artykułu przeprowadzenie takiej dogłębnej analizy nie jest 
możliwe, ale może to być tematem kolejnych badań i ich opracowań.
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Podsumowanie

Wydatki publiczne pełnią szczególną rolę w gospodarce zarówno w ramach polity-
ki stabilizacyjnej, jak i możliwości oddziaływania poprzez zmianę ich wysokości czy 
struktury na osiąganie określonych celów. Realizując strategie rozwoju oparte na idei 
zrównoważonego rozwoju, wszystkie kraje UE mogą wykorzystać wydatki publiczne do 
tworzenia warunków zapewniających krajowym podmiotom równość szans w dostępie 
do dochodów, dóbr publicznych, wykształcenia, ochrony zdrowia, rynku pracy i niwelo-
wania w ten sposób nierówności, obecnych ryzyk i zagrożeń wynikających z konfliktów 
społecznych w różnych przekrojach, a także konfliktów pokoleń.

Przeprowadzona w artykule analiza porównawcza wskazuje, że w Polsce realiza-
cja idei zrównoważonego rozwoju w ramach ponoszonych wydatków publicznych budzi 
wiele uwag, a różnice w strukturze wydatków publicznych mogą być powodem osiągania 
przez kraje odmiennych ocen postępów w społecznym rozwoju, w którym płaszczyzna 
gospodarcza, społeczna i środowiskowa są równie istotne. Poprawa struktury wydatków 
publicznych zarówno w Polsce, jak i innych krajach, mogłaby zatem znaleźć odzwiercie-
dlenie w poprawie dobrobytu i dobrostanu. Potwierdzenie tego przypuszczenia wymaga 
jednak dalszych badań w tym zakresie. 
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Streszczenie

Zrównoważony rozwój to koncepcja rozwoju społecznego, który w wielu krajach stał się podstawą do tworzenia 
polityki, strategii i programów rozwoju. Na poziomie krajowym rząd ma wiele instrumentów, którymi można oddziaływać 
na decyzje poszczególnych podmiotów gospodarczych. Na przykład są to narzędzia polityki gospodarczej, które powinny 
być wykorzystywane do tworzenia warunków dla realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju. Wydatki rządowe 
też mogą być w tym względzie jednym z najważniejszych rodzajów narzędzi do realizacji tej idei w nowoczesnych 
gospodarkach. Celem artykułu jest analiza porównawcza struktury wydatków sektora finansów publicznych w Polsce 
oraz w wybranych obszarach gospodarki w okresie 2002–2011 na rzecz umacniania idei koncepcji zrównoważonego 
rozwoju.

The structure of public expenditure in Poland and the challenges of sustainable development

Sustainable development is a concept of social development that has now become in many countries the basis 
for creation of policies, strategies and development programmes. At national level, the government has a number of 
instruments to act on the decisions of individual business entities. These instruments are the tools of economic policy 
and should be used to create the conditions for the implementation of the concept of sustainable development. General 
government expenditure may be in this respect, one of the important types of tools to implement this idea in modern 
economies. The aim of the paper is a comparative analysis of the structure of general government expenditure in Poland 
and in selected economies for the period 2002–2011 for the implementation of their relationship with the concept of 
sustainable development.

Translated by Danuta Miłaszewicz
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Wprowadzenie

Niniejsza praca poświęcona jest analizie wpływu ekonomicznej liberalizacji na poli-
tykę i kondycję państw i obywateli oraz globalną sytuację ekonomiczną. Analizą objęto 
okres od połowy lat 80. XX wieku do czasów współczesnych. Celem podjętej pracy 
badawczej było zweryfikowanie tezy, iż liberalizm ekonomiczny, teoretycznie bardzo 
korzystny dla gospodarki, jest doktryną, która nie ma wiele wspólnego z praktyką go-
spodarczą, a próby jej implementacji mogą być przyczyną licznych asymetrii, zarówno 
w skali państwa, jak i globalnej. W badaniach wykorzystano następujące metody i tech-
niki badawcze: krytyczną ocenę literatury przedmiotu, materiałów źródłowych, specja-
listycznych raportów, danych statystycznych i informacji pochodzących z mass mediów, 
metodę porównawczą oraz obserwację bezpośrednią i pośrednią. Zastosowano również 
metodę polegającą na syntetyzowaniu gromadzonych przez okres ponad dwudziestu lat 
rozproszonych informacji i obserwacji oraz formułowaniu na tej podstawie określonych 
wniosków opartych na zasadach analizy logicznej i dedukcji.
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Teoretyczne podstawy „rewolucji neoliberalnej”

Przełom lat 70. i 80. XX wieku kojarzony jest na świecie z odchodzeniem od akcepto-
wanej wcześniej powszechnie teorii keynesowskiej oraz początkiem tak zwanej rewolucji 
neoliberalnej. Jej przyczyn upatrywano w społecznym rozczarowaniu polityką socjalde-
mokratów – antymotywacyjnym systemie podatkowym i nadmiernym interwencjoni-
zmie państwowym. Na to nałożyły się trudności gospodarcze lat 70. – kryzys naftowy, 
załamanie się międzynarodowego systemu walutowego z Bretton Woods i, w konsekwen-
cji, rosnąca inflacja. Wzrasta też w tym czasie znaczenie globalnych organizacji gospo-
darczych, takich jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Bank Światowy, które 
stały się głównymi propagatorami tak zwanego Konsensusu Waszyngtońskiego zawiera-
jącego zalecenia dla państw korzystających z pomocy kredytowej tych organizacji. Zale-
cenia te, bez względu na sytuację i problemy poszczególnych państw, sprowadzają się do: 
ograniczenia interwencjonizmu państwowego, uwolnienia cen i płac, upłynnienia kursu 
walutowego, urynkowienia sektora publicznego, prywatyzacji, ograniczenia budżetowej 
redystrybucji dochodu narodowego, deregulacji rynku pracy, antyinflacyjnej, restrykcyj-
nej polityki gospodarczej, otwarcia granic na zagraniczne towary, usługi i kapitał.

Neoliberałowie dokonali przewartościowania w zasadach polityki gospodarczej. 
Uznali, że rzeczywisty dochód narodowy zależy nie od popytu rynkowego, ale od 
zasobów czynników produkcji (przede wszystkim od kapitału), od efektywności ich wy-
korzystania oraz opłacalności produkcji. Nierównowaga związana z rosnącym popytem 
jest, według nich, niwelowana wzrostem cen, a nie produkcji. Rosnący popyt skutku-
je wzrostem cen i powoduje spadek dochodu narodowego z powodu wzrostu popytu 
na pieniądz i w konsekwencji wzrostu stóp procentowych. Podaż kreuje, ich zdaniem, 
popyt, a nie odwrotnie. Efektywność polityki gospodarczej oceniają według kryterium 
równowagi budżetu i rachunku bieżącego, stopnia prywatyzacji, otwartości i liberaliza-
cji gospodarczej oraz jej atrakcyjności dla inwestorów. Założenia keynesizmu poddano 
totalnej krytyce. Państwo, według neoliberałów, narusza naturalną równowagę w gospo-
darce, zakłóca działania mechanizmów rynkowych i osłabia motywacje do aktywności 
na rynku Deklarują więc zdecydowany sprzeciw wobec interwencjonizmu państwowego. 
Jeżeli jednak przyjmie się, że ingerencja państwa w sferę gospodarczo-społeczną może 
mieć charakter proprodukcyjny lub prospołeczny i występować może w postaci prefe-
rencji lub ograniczeń, to neoliberałowie przez wolność gospodarczą rozumieją sytuację, 
kiedy państwo z jednej strony wykorzystuje narzędzia interwencjonizmu proprodukcyj-
nego w postaci preferencji, przywilejów i specjalnej ochrony dla kapitału, a z drugiej – 
poszerza obszar ograniczeń wobec społeczeństwa i polityki społecznej.

Neoliberalna filozofia związana jest z podejściem mikroekonomicznym i myśleniem 
propodażowym. Zatrudnienie i płace rozpatruje się tu tylko w kategoriach kosztów (które 
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należy ograniczać), a nie w kategoriach pobudzania popytu, społecznej sprawiedliwości 
i społecznego dobrobytu. Mobilność kapitału oraz niskie koszty transportu i komunikacji 
spowodowały, że produkuje się tam, gdzie można najbardziej ograniczyć koszty, a sprzedaje 
tam, gdzie ludzie są skłonni kupić wyprodukowane towary. Środkiem pobudzania popytu są: 
promocja, reklama, kreowanie nowych wzorców kulturowych i stylów życia oraz coraz ła-
twiejszy dostęp do kredytów i ratalnych form sprzedaży, a nie wzrost dochodów osobistych.

Rys. 1. Pobudzanie wzrostu gospodarczego według neoliberałów

Źródło: opracowanie własne.

W efekcie realizacji neoliberalnej polityki nastąpiło ograniczenie zależności między 
krajowymi oszczędnościami a inwestycjami oraz między dochodami ludności a wiel-
kością popytu. Firmy, działając na międzynarodowych rynkach, korzystają z popytu 
globalnego i z globalnych rezerw finansowych. Nie muszą się w związku z tym martwić 
o dochody miejscowej ludności, oszczędności wewnętrzne, rezerwy coraz mniej potrzeb-
nej siły roboczej i kondycję ekonomiczną państw, w których działają. Pojawia się więc 
sprzeczność między makroekonomicznymi interesami państwa a mikroekonomicznym 
interesem firmy, która chce zminimalizować koszty i przerzucić jak największą ich część 
na otoczenie oraz uzyskać jak największe zyski i przywileje od państwa, wzmacniają-
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ce jej pozycję konkurencyjną1. Jednak racjonalność mikroekonomiczna, bez narzucania 
warunków brzegowych przez państwo, stoi w sprzeczności z racjonalnością makroeko-
nomiczną. Nawet liberał monetarysta M. Friedman twierdził, że tylko państwo może 
zapewnić, by rynek działał w sposób wolny, to znaczy taki, że grający na nim uczestni-
cy respektują normy i umowy. Ponadto państwo poprzez finansowanie edukacji, badań 
naukowych, infrastruktury społecznej i technicznej tworzy ramy dla funkcjonowania 
sektora prywatnego i jest warunkiem jego rozwoju2. Efektem liberalnej, restrykcyjnej, 
nastawionej na mikroekonomiczną racjonalność gospodarki jest zahamowanie tempa 
wzrostu gospodarczego na świecie – w latach 1960–1980 wzrost wyniósł 80%, natomiast 
w latach 1980–2000, kiedy to zaczęto realizować liberalne reformy – tylko 33%3.

Wpływ liberalizmu gospodarczego na funkcjonowanie państwa

W wyniku liberalizacji gospodarczej do globalnej konkurencji zmuszone też zostały 
państwa. W związku z tym, racjonalność mikroekonomiczna narzucona też została tak 
nierynkowym dziedzinom życia, jak ochrona zdrowia, kultura, edukacja, zaopatrzenie 
w wodę, opieka nad ludźmi starymi i przewlekle chorymi. Nastąpiła totalna ekonomizacja 
polityki. Instytucje działające w szeroko rozumianej sferze polityki społecznej rozliczane 
są nie ze swojej społecznej skuteczności, ale z ekonomicznej efektywności. Lansuje się 
powszechnie pogląd o konieczności sprywatyzowania sektora usług publicznych w celu 
zwiększenia efektywności jego działania. Dzięki temu, kolejnemu poszerzeniu ulega 
pole działania dla sektora prywatnego, a państwo zwalnia się od odpowiedzialności za 
funkcjonowanie sfery usług społecznych i ogranicza na ten cel wydatki budżetowe, które 
mogą być przeznaczone na dalsze zwiększanie globalnej konkurencyjności (odwracanie 
strumienia redystrybucji) prywatnych producentów gospodarczych.

Rządy mają do swojej dyspozycji coraz mniej instrumentów, za pomocą których 
mogą oddziaływać na sferę społeczno-gospodarczą, a ich polityka jest coraz mniej sku-
teczna. Obserwuje się więc coraz mniejszy wpływ państwa na gospodarkę, kondycję 
i bezpieczeństwo ekonomiczne obywateli, przepływ informacji, pieniędzy, dóbr i usług, 
rozwój naukowo-techniczny i kulturalny.

Największe spółki dążą do zapanowania zarówno nad państwem, jak i nad rynkiem. 
Niszczą w ten sposób tradycyjnie rozumianą konkurencję i działanie mechanizmów ryn-
kowych. Wielki biznes zrósł się z państwem w jeden publiczno-prywatny konglomerat. 
Nawet A. Smith, twórca szkoły klasycznej, na którego powołują się wszyscy neolibera-

1  Na przykład General Electric w 2011 roku odnotowała zysk w wysokości 14 miliardów dolarów 
i nie zapłaciła jednocześnie żadnego podatku dochodowego.

2  Zob. M. Friedman, Wolny wybór, Aspekt, Warszawa 1998.
3  P. Wielgosz, Opium globalizacji, Dialog, Warszawa 2004, s. 112.
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łowie, twierdził, że wielkie firmy szkodzą konkurencji i opowiadał się przeciwko osiem-
nastowiecznym korporacjom przemierzającym świat w poszukiwaniu bogactw.

Państwa starają się jak najlepiej sprostać wymaganiom kapitału i oczekiwaniom mię-
dzynarodowych organizacji gospodarczych. Najczęściej taka strategia państwa związa-
na jest z dużymi kosztami społecznymi. W globalnej walce konkurencyjnej o kapitał, 
obok państw bogatych, ustalających reguły gry, wygrywają kraje, które oferują najniższe 
koszty działalności gospodarczej, niskie standardy społeczne, najwyższą stopę zwrotu 
i największą swobodę działania.

Założenia Konsensusu Waszyngtońskiego 

Neoliberalne zasady rozpropagowane zostały przez globalne organizacje gospodar-
cze pod postacią tak zwanego Konsensusu Waszyngtońskiego (Washington Consensus) 
i rozpoczął się proces ich egzekwowania od państw chcących się włączyć do globalnej 
gospodarki. Oto główne jego wartości:

 – dyscyplina fiskalna rozumiana jako przybliżona równowaga wpływów i wydat-
ków publicznych,

 – reforma podatków, tak aby zwiększyć bazę opodatkowania i jednocześnie zmniej-
szyć stawki podatkowe,

 – finansowa liberalizacja,
 – upłynnienie kursów walutowych,
 – liberalizacja handlu,
 – promocja inwestycji bezpośrednich,
 – prywatyzacja sektora publicznego,
 – deregulacja produkcji, o ile nie stoją temu na przeszkodzie względy ochrony śro-

dowiska,
 – zapewnienie właściwej ochrony praw własności intelektualnej4.

Uznano je za model docelowy transformacji gospodarczej, włączono do narzuconych 
państwom programów stabilizacyjnych MFW i programów przekształceń strukturalnych BŚ. 

Jak wynika z tabeli 1, rezultaty realizacji zaleceń Washington Consensus znacznie 
odbiegają od założeń jego propagatorów. W ostatnich miesiącach na skutek rozprze-
strzeniającego się kryzysu finansowego i zagrożenia recesją nasileniu uległa krytyka 
neoliberalnego modelu rozwoju. Teorie neoliberalne wychodzą z błędnego założenia, że 
wystarczy brak ingerencji państwa, aby zaistniał wolny rynek. 

4  E. Haliżak, Ideowe podstawy globalnego ładu liberalnego w gospodarce światowej, w: Globalizacja a sto-
sunki międzynarodowe, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, J. Symonides, Branta, Bydgoszcz–Warszawa 2003, s. 23.
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Tabela 1. Wpływ Konsensusu Waszyngtońskiego na ład w gospodarce światowej

Poziom analizy Założenia Washington Consensus Rezultaty

Poziom państwa

Ograniczenia roli państwa poprawi 
alokację zasobów i przyczyni się do 
rozwoju gospodarczego, wydajności 
pracy i dochodu na 1 mieszkańca.

 – zaniedbane inwestycje publiczne,
 – zbyt mały wzrost wydajności pracy ze 

względu na niedorozwój edukacji.

Poziom gospodarki 
światowej

 – elastyczność dostosowania się 
kursów walutowych,

 – równowaga wewnętrzna 
i zewnętrzna,

 – wolność gospodarcza.

 – gwałtowne zmiany kursów 
walutowych,

 – niekontrolowany przepływ kapitałów 
destabilizujących bilanse płatnicze,

 – zbyt daleko idące ograniczenia  
dla polityki państwa.

Źródło: E. Haliżak, Ideowe podstawy globalnego ładu liberalnego w gospodarce światowej, w: Globalizacja a stosunki międzyna-
rodowe, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, J. Symonides, Branta, Bydgoszcz–Warszawa 2003, s. 223.

Często niewidzialną rękę rynku utożsamia się z zinstytucjonalizowanym lub 
ukrytym działaniem grup interesów powiązanych ze światem polityki. Teoretycy zwią-
zani z nurtem neoliberalnym próbowali usystematyzować procesy gospodarcze w za-
mknięte matematycznie modele. J. Stiglitz stwierdził wręcz, że dominacja modelu neo-
klasycznego jest triumfem ideologii nad nauką. Jego zwolennicy wszelkie niepowodzenia 
w gospodarce utożsamiają z niedostatecznym oddziaływaniem wolnego rynku.

Społeczno-ekonomiczne konsekwencje liberalizacji gospodarczej

Jak pokazują wydarzenia ostatnich kilkunastu lat, kraje, które bezwarunkowo poddały 
się liberalizacji gospodarczej, łącząc ją z restrykcyjną polityką gospodarczą i nie instalu-
jąc jednocześnie odpowiednich filtrów, regulacji prawnych, mechanizmów kontrolnych 
i osłon socjalnych, wywołały najczęściej degradację krajowej produkcji, recesję gospo-
darczą, bezrobocie, polaryzację ekonomiczną, korupcję i obniżenie poziomu życia więk-
szości społeczeństwa. Na przykład w Rosji po przeprowadzeniu prorynkowych reform 
PKB spadł o 40%, a w Mołdawii o ponad 70%5, liczba osób żyjących w ubóstwie wzrosła 
25-krotnie, a długość życia uległa skróceniu prawie o 5 lat6. Po zalecanej przez globalne 
organizacje gospodarcze reformie gospodarek w Europie Środkowo-Wschodniej i WNP 
PKB per capita spadało w tempie 2,4% rocznie7. W okresie 1960–1980 w Ameryce Ła-
cińskiej PKB na głowę wzrósł o 75%, a w latach 1980–1998 (kiedy to wdrażane były 
programy dostosowawcze) tylko o 6%; w Afryce Subsaharyjskiej natomiast w pierwszym 
wymienionym okresie zanotowano wzrost o 36%, a drugim spadek o 15%. 

5  Tamże, s. 225 i 246.
6  J.E. Stiglitz, Globalizacja, PWN, Warszawa 2004, s. 142.
7  Human Development Report 2007/2008, UNDP, New York 2008.
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Sytuację gospodarczą w Polsce przed wprowadzeniem i po wprowadzeniu liberal-
nych reform pokazano w tabeli 2.

Tabela 2. Sytuacja gospodarcza Polski w roku 1990 i 2011 (wybrane wskaźniki)

Wskaźniki 1990 2011/2012
Liczba ludności 38,2 miliona 38,5 miliona
Liczba pracujących ogółem w tym: 

w przemyśle
w budownictwie
w badaniach i rozwoju

16,474 miliona
4,620 miliona
1,243 miliona
0,096 miliona

14,376 miliona
2,458 miliona
0,467 miliona
0,058 miliona

Współczynnik pracujących w wieku 15 i więcej lat 57,5 43,9
Liczba bezrobotnych 1,126 mln 2,058 mln 
Stopa bezrobocia 6,3% 12,9%
Udział przemysłu w tworzeniu PKB 42,6% 21,9%
Saldo bilansu handlowego nadwyżka 50 miliardów złotych deficyt 40 miliardów złotych
Saldo dochodów i wydatków budżetowych nadwyżka 2,4 miliarda złotych deficyt 25,1 miliarda złotych
Zadłużenie zagraniczne 48,5 miliarda dolarów 280,0 miliardów dolarów 

Źródło: Raport Polskiego Lobby Przemysłowego, oprac. J. Bolanowski, Warszawa 2013.

Porównując wskaźniki ekonomiczne dla Polski przed wprowadzeniem i po wprowa-
dzeniu reform liberalizujących gospodarkę, stwierdzić można jednoznaczne pogorszenie 
sytuacji gospodarczej Polski, między innymi wzrost bezrobocia, deficytu budżetowego, 
zadłużenia zagranicznego oraz deindustrializację. Promowana globalnie polityka jest 
główną, ale nie jedyną przyczyną prezentowanej sytuacji, czemu warto byłoby poświęcić 
odrębne obszerne opracowanie naukowe. 

J.E. Stiglitz stwierdza, że w konsekwencji wprowadzenia nowego ładu globalnego kraje 
biedne finansują olbrzymi deficyt budżetowy oraz działalność potężnych banków w USA 
i innych krajach (transfery finansowe netto z krajów rozwijających do rozwiniętych w 2008 
roku wyniosły 700 miliardów dolarów), uzależniając się od zachodnich pieniędzy i hamując 
rozwój gospodarczy swoich gospodarek8. Oblicza się, że kraje rozwijające się za każdego 
1 dolara kredytu spłaciły 8 dolarów, a i tak były w dalszym ciągu winne 4 dolary9. 

8  Większość ze wschodzących gospodarek i krajów transformujących się buduje duże rezerwy walutowe, 
chcąc zabezpieczyć się przed ryzykiem niestabilności gospodarczej spowodowanej liberalizacją rynków 
kapitałowych rezerwy walutowe sięgają tam 30% PKB). Pieniądze te mogłyby być inwestowane w pro-
jekty rozwoju kraju, w pobudzanie popytu albo w przedsięwzięcia o dużej stopie zwrotu, ale ze względów 
bezpieczeństwa i na skutek rekomendacji MFW lokowane są w zachodnie (głównie amerykańskie) nisko 
oprocentowane papiery wartościowe. Jak wyliczył J.E. Stiglitz, w wyniku takiego postępowania gospodarki 
rozwijające tracą cztery razy więcej, aniżeli wynosi pomoc zagraniczna dla wszystkich państw świata. Jed-
nocześnie kraje rozwijające się zaciągają z zachodnich prywatnych banków pożyczki, tym razem wysoko 
oprocentowane, których udziela się pod warunkiem powiększenia rezerw walutowych. Podano za J.E. Sti-
glitz, Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień, PWN, Warszawa 2007, s. 240.

9  Tamże.
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Rys. 2. Współzależność pożyczek MFW i Banku Światowego oraz dynamiki dochodu 
na 1 mieszkańca w państwach rozwijających się

Źródło: E. Haliżak, Ideowe podstawy globalnego ładu liberalnego w gospodarce światowej, w: Globalizacja a stosunki międzyna-
rodowe, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, J. Symonides, Branta, Bydgoszcz–Warszawa 2003, s. 26.

Przebieg zaprezentowanego na rys. 2 wykresu poraża swoją jednoznacznością, 
chociaż zwolennicy liberalizmu zakwestionować mogą jego interpretację, traktując 
przyczyny jako skutki. Takiemu rozumieniu zawartych na wykresie danych liczbowych 
przeczy jednak długi okres czasu przedstawionych procesów (20 lat wzrostu zadłużenia 
i spadku dynamiki wzrostu dochodu per capita). 

Konsekwencjami bezkrytycznej akceptacji przez świat propagowanych zasad neolibe-
ralizmu są między innymi rosnące dysproporcje dochodowe zarówno pomiędzy poszcze-
gólnymi państwami, jak i regionami, podmiotami gospodarczymi oraz poszczególnymi 
ludźmi. W efekcie niekontrolowanej prywatyzacji usług publicznych, restrykcyjnej polityki 
gospodarczej ograniczającej ilość pieniądza w rękach społeczeństwa, popadnięcia części 
państw w pętlę zadłużeniową oraz redystrybucji dochodów „w górę” (na przykład poprzez 
ograniczanie wydatków społecznych i jednocześnie coraz silniejsze zasilanie przez państwo 
sektora prywatnego, na przykład banków w okresie kryzysu, wydatki związane z przycią-
gnięciem BIZ oraz coraz przyjaźniejsze dla ludzi zamożnych systemy podatkowe), dochodzi 
do zwiększenia i utrwalenia obszarów biedy10. W efekcie kryzysu w gospodarce rośnie 
zadłużenie państw i obywateli, obniżeniu ulega dostępność i standard świadczonych 
usług społecznych („cięcia” budżetowe, komercjalizacja i prywatyzacja usług publicz-
nych), jego kosztami obciąża się zwykłych ludzi (spadek realnego wynagrodzenia, wy-
dłużenie wieku emerytalnego, obniżenie wieku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, 
próba sięgnięcia do oszczędności ludzi oraz przejęcia składek ubezpieczeniowych), na-

10  Tamże, s. 240.
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rzucenie państwom ujednoliconej polityki. Z drugiej strony, następuje niespotykana dotąd 
koncentracja bogactwa materialnego i związanej z tym władzy. Rośnie przy tym wolność, 
mobilność i niezależność potężnych transnarodowych przedsiębiorstw, które swoją potęgą 
coraz bardziej zagrażają suwerenności państwowej. Poprzez uwolnienie się transnarodowych 
i międzynarodowych podmiotów gospodarczych od uwarunkowań narzucanych wcześniej 
przez państwo oraz upłynnienie kursów walut i swobodę przepływów towarów usług i ka-
pitału stworzono warunki do bogacenia się bez prowadzenia tradycyjnej działalności 
gospodarczej (na przykład spekulacje walutowe, wykorzystywanie niematerialnych 
aktywów firmy). 

Gospodarka nabrała wymiaru globalnego i stała się coraz mniej stabilna i przewidy-
walna. Państwa są wrażliwsze na wydarzenia, naciski i opinie zewnętrzne. Coraz częściej 
dochodzi do kryzysów finansowych o wymiarze regionalnym lub globalnym. Kryzys finan-
sowy zapoczątkowany na świecie w 2007 roku wywołany został między innymi na skutek 
stworzenia przyjaznych warunków (między innymi liberalizacja wszelkich przepływów, 
wolność gospodarcza, uwolnienie cen, stóp procentowych i kursów walut) dla prowadzenia 
działalności w gospodarce, która nie przynosi żadnych wartości społeczno-gospodarczych 
i jednocześnie daje olbrzymie zyski spekulacyjne jej uczestnikom. Nastąpiła wirtuali-
zacja wartości i wskaźników ekonomicznych. Realna i wirtualna gospodarka stały się 
niezależnymi od siebie bytami. Banki manipulują wysokością stóp procentowych, agencje 
ratingowe – cenami papierów wartościowych i ocenami wiarygodności kredytowej państw, 
maklerzy giełdowi – informacją, a firmy i państwa – wynikami finansowymi prowadzonej 
działalności. 

Na kilka lat przed kryzysem finansowym przy światowym PKB w wysokości 40 
bilionów dolarów (2004 rok) balon spekulacyjnego pieniądza wynosił 900 bilionów 
dolarów11. Zwiększono dostępność kredytów, nie szacując ryzyka z tym związanego. 
Dramatycznie rosnące zadłużenie stało się problemem zarówno sektora prywatnego, 
jak i publicznego. Zaczęto masowo produkować bezwartościowe instrumenty finanso-
we. Inwestycje w transakcjach o wysokim stopniu ryzyka (derywatywy) kilkadziesiąt 
razy przekraczały wartość kapitału własnego banków i kilkanaście razy wartość ich 
aktywów12. Nastąpiło niespotykane dotąd w historii wzmocnienie potęgi sektora finanso-
wego – w wielu krajach rozwiniętych wartość aktywów banków kilkakrotnie przewyższa 
poziom PKB. Reakcją na rozprzestrzeniający się kryzys finansowy była redystrybucja 
dochodów z sektora publicznego (zwłaszcza w biednych krajach) do prywatnego (repre-
zentującego kraje bogate) ratująca publicznymi pieniędzmi prywatne banki – zarówno 
na poziomie państwa, jak i MFW i UE, co być może wspomogło sektor finansowy, ale 

11  K. Lachowski, Sprzężenie zwrotne procesów globalnych, „Transformacje” 2006, grudzień, s. 342.
12  Tamże.
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jednocześnie pogłębiło kryzys ekonomiczny. Banki, potężne firmy i międzynarodowe 
organizacje gospodarcze wymuszają uzupełnienie prywatnych strat, a może zysków, 
pieniędzmi podatników i klientów banków13. Państwa stały się zakładnikami instytucji 
finansowych. Z kolei organizacje międzynarodowe coraz silniej ingerują w politykę za-
dłużonych i borykających się z problemami gospodarczymi państw, posuwając się nawet 
do oddziaływania na wybory polityczne14.

Dyskusje nad słusznością założeń neoliberalnych – podsumowanie

Kryzys wywołał nieśmiałą dyskusję na temat słuszności dotychczas powszechnie 
aprobowanych teorii dotyczących funkcjonowania gospodarki. Na przykład według  
K. Rybińskiego, problemy współczesnego świata wiążą się z pięcioma powiązanymi ze 
sobą odsłonami kryzysu: kryzysem finansowym, ekonomicznym, wartości, przywódz-
twa i demokracji i do ich rozwiązania potrzebne są działania systemowe15. Z kolei E. Todd 
twierdzi, że globalne kłopoty gospodarcze wynikają z faktu, że współczesne państwa 
są na usługach oligarchii powiązanej z rynkami finansowymi i stały się wręcz jej za-
kładnikami16. Jedni ekonomiści uważają, że przyczyną kryzysu jest nadmierna ingeren-
cja państwa w gospodarkę, inni winią brak tej ingerencji. Na przykład laureat Nagrody  
im. Nobla w dziedzinie ekonomii z 2007 roku E. Phelps mówi: „Wolny rynek był przez 
ostatnie ćwierć wieku bożkiem dominującym w ekonomii chicagowskiej wiary. Nie 
wierzę w wolny rynek. Założenia neoliberalizmu były bezsensowne i nie pasowały do 
realnego świata pełnego niepewności, ciągłych zmian, emocji i niepełnej wiedzy”17. 

Zaczęto podawać w wątpliwość stwierdzenie o niepodważalności, uniwersalności 
i wyjątkowej naukowości zasad neoliberalizmu, a szczególnie monetaryzmu. Zwrócono 
uwagę, że być może rynek nie jest panaceum na wszystkie problemy i wcale nie jest 
taki wolny, jak zakładano, a olbrzymia koncentracja bogactwa i idącej za tym władzy 

13  Pomimo wzrostu polskich rezerw walutowych w 2011 roku o 17 miliardów złotych Polskę skło-
niono do utrzymania, a nawet zwiększenia wartości otwartej elastycznej linii kredytowej w MFW do 
30 miliardów dolarów. Tylko za sam dostęp do niej Polska płaci ponad 200 milionów złotych rocznie 
(60 milionów dolarów). Jednocześnie MFW przekonał polskie władze, aby przeznaczyły 6,27 miliarda 
euro (8 miliardów dolarów) na ratowanie bankrutujących państw, a właściwie na wsparcie finansowe 
ich wierzycieli (banków). 

14  Na przykład na zmiany na stanowisku szefów rządów we Włoszech i Grecji pod koniec 2011 
roku. W Grecji na czele rządu stanął L. Papadimos – były wiceprezes EBC i ekonomista Bostońskiej 
Rezerwy Federalnej, a we Włoszech – M. Monti – były doradca Goldman Sachs i Coca-coli, komisarz 
europejski.

15  K. Rybiński, Jak się pozbyć kryzysu w pięciu uderzeniach, „Uważam Rze” 2012, nr 14(61) z 2–9 
kwietnia 2012 roku.

16  W okowach długów, wywiad z E. Toddem, „Le Piont”, za: „Forum” 2012, nr 14/15 z 2–15 kwietnia 
2012 roku.

17  Rynek w cuglach, rozmowa z E. Phelpsem, dodatek do „Polityki” 2008, nr 42.
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powoduje liczne asymetrie i może w ogóle zagrozić jego funkcjonowaniu. Dostrzeżono 
niekonsekwencje i brak logiki pomiędzy nawoływaniem do ograniczania interwencjoni-
zmu państwowego, zwłaszcza o charakterze prospołecznym, a żądaniami wobec rządów 
państw udzielenia wielomiliardowego wsparcia finansowego potężnym firmom ponadna-
rodowym (w tym największym na świecie bankom inwestycyjnym). Po raz pierwszy 
powszechne oburzenie spowodowała informacja, że korzystające z pomocy finansowej 
podatników bogate banki w dalszym ciągu przyznają wielomilionowe premie członkom 
swoich zarządów. W publicznej dyskusji pojawiły sie tematy niewygodne dla apologetów 
nowego globalnego ładu i jednocześnie wskazujące na przyczyny ostatnich kryzysów 
w finansach oraz całej gospodarce, na przykład dotyczące asymetrii procesów globa-
lizacji, konsekwencji działalności globalnych organizacji gospodarczych, nadmiernej 
wolności i bezkarności instytucji finansowych, ograniczeń suwerenności ekonomicznej 
państwa, zagrożeń ze strony międzynarodowego kapitału spekulacyjnego, komercjali-
zacji nierynkowych dziedzin życia, zmiany zasad globalnej konkurencji, oligarchiza-
cji władzy, urynkowienia demokracji i rosnącej polaryzacji dochodowej. Obserwatorzy 
życia gospodarczego doszukują się zależności pomiędzy aktywnością wpływowych grup 
finansowych a polityką instytucji międzynarodowych i rządów państw. W mass mediach 
używa się określenia „trojka” jako synonimu współdziałających ze sobą i reprezentują-
cych globalną władzę: MFW, EBC i KE. W prasie, zwłaszcza w najbardziej dotkniętych 
kryzysem krajach południowej Europy, pojawiają się nawet opinie, że kryzys stanowi 
narzędzie uzależnienia i kontroli innych państw przez mocarstwa i pochodzący z nich 
kapitał. Mówi się o ograniczaniu suwerenności państwowej, finansowej okupacji i neo-
-euro-kolonializmie. 

Jednak prawdopodobnie kryzys jest na razie zbyt słabo odczuwalny, przynajmniej 
dla gospodarczych decydentów, ponieważ w krótkim czasie wszystko wróciło na stare 
tory; neoliberalizm jest nadal promowany, dyskusje na temat słuszności jego zaleceń 
ucichły, a prezentowanie nieliberalnych poglądów pozostaje w dalszym ciągu synoni-
mem nienaukowości, zaściankowości, populizmu18.
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Streszczenie

Prezentowana praca poświecona jest analizie wpływu liberalizacji ekonomicznej na politykę i kondycję państw 
i obywateli oraz globalną sytuację ekonomiczną. Obserwując współczesną sytuację gospodarczą, można stwierdzić, że 
neoliberałowie przez wolność gospodarczą rozumieją sytuację, kiedy państwo z jednej strony wykorzystuje narzędzia 
interwencjonizmu proprodukcyjnego w postaci preferencji, przywilejów i specjalnej ochrony dla kapitału, a z drugiej – 
poszerza obszar ograniczeń wobec społeczeństwa i polityki społecznej. W wyniku realizacji ich polityki pojawiła się 
sprzeczność między makroekonomicznymi interesami państwa a mikroekonomicznym interesem firmy, która chce 
zminimalizować koszty i przerzucić jak największą ich część na otoczenie oraz uzyskać jak największe zyski i przywileje 
od państwa, wzmacniające jej pozycję konkurencyjną. Poprzez uwolnienie się międzynarodowych podmiotów gospodar-
czych od uwarunkowań narzucanych wcześniej przez państwo oraz upłynnienie kursów walut i swobodę przepływów 
towarów usług i kapitału stworzono warunki do bogacenia się bez prowadzenia tradycyjnej działalności gospodarczej 
(na przykład spekulacje walutowe, wykorzystywanie niematerialnych aktywów firmy) i tworzenie coraz liczniejszych tak 
zwanych baniek spekulacyjnych. W efekcie kryzysu zapoczątkowanego w 2008 roku zwrócono uwagę, że rynek nie 
jest panaceum na wszystkie problemy i wcale nie jest taki wolny, jak zakładano, a olbrzymia koncentracja bogactwa 
i idącej za tym władzy powoduje liczne asymetrie i może w ogóle zagrozić jego funkcjonowaniu.

Neo-liberalism and socio – economic problems in XXI century

The presented work is devoted to analysis of the impact of economic liberalization on the policies and condition of 
the countries and people and the global economic situation. Observing the contemporary economic situation, it can be 
concluded that the neo-liberals understand economic freedom as the situation when the state, on the one hand, uses 
the tools of production in the form of interventionism, preferences, privileges and special protection for the capital, and 
on the other hand, expands the area of restrictions on public and social policy. Realization of neoliberal policies revealed 
a contradiction between the macro-economic interests of the state and micro-economic interests of the company, 
which wants to minimize costs and flip the greatest part of them on the external environment and get as much as pos-
sible benefits and privileges from the state, strengthening in that way its competitive position. Through the release of 
international businesses from the constraints imposed earlier by the State and introduction of floating exchange rates 
and free flow of goods, services and capital, created the conditions for getting rich without any traditional economic 
activities (for example: the currency speculation and using of the intangible assets of the company) and the creation 
of a growing number of so-called ‘speculative bubbles’. As a result of the crisis that started in 2008, it was noted that 
the market is not a panacea for all the problems and is not as free as it expected; a huge concentration of wealth and 
power causes many asymmetries and may even jeopardize its functioning.

Translated by Ewa Polak
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Wprowadzenie

W czasach przed wybuchem wielkiego kryzysu, a więc w okresie, kiedy dominowały 
koncepcje ekonomii klasycznej, zasady polityki budżetowej państwa często odnoszone 
były do polityki budżetowej rodziny. Już sam Adam Smith – ojciec klasycznej ekonomii 
– zauważył: „To co jest roztropnością w prywatnym życiu każdej rodziny, nie może chyba 
być szaleństwem w życiu wielkiego królestwa”1. Odpowiedzialność finansową państwa 
kojarzono w zasadniczy sposób z tą, która decyduje o pomyślności rodziny. Oszczędność 
była cnotą, co znajdowało odzwierciedlenie w poglądzie, że budżet państwa powinien 
być co najmniej zrównoważony, jeśli bez nadwyżki, a deficyt dopuszczano tylko w nad-
zwyczajnych okolicznościach. Poważny i trwały deficyt uznawano za przejaw fiskalnego 
szaleństwa2. 

Rzeczywiście, aż do lat 30. XX wieku powszechnie uważano, że równowaga między 
wydatkami a dochodami państwa to stan normalny, a brak takiej rów nowagi – czyli 
deficyt budżetu – stan anormalny (dokładnie takiego określenia użyto do oceny deficytu 

-

1 A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 2, tłum. A. Prejbisz, PWN, 
Warszawa 1954, s. 47.

2  J.M. Buchanan, J. Burton, R.E. Wagner, The Consequences of Mr. Keynes, „Hobart Paper” 1978, 
No. 78, w: Odkrywając wolność, red. L. Balcerowicz, Zysk i S-ka, Poznań 2012, s. 951.
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w jednym z podręczników do finansów publicznych w XIX wieku)3. Zrównoważenie 
budżetu było niewątpliwie dobrą regułą polityki fiskalnej, prostą i kompleksowo ujmującą 
problem. Nie oznaczało to, że rządy się nie zadłużały. Wprost przeciwnie – dług publicz-
ny często osiągał pokaźne rozmiary. Przykładowo, w Wielkiej Brytanii w 1820 roku 
sięgał on 132% PKB. Jednak państwa zazwyczaj nie zaciągały długu w dobrych czasach. 
Dług publiczny pojawiał się w czasie wojen, kiedy wydatki publiczne znacznie wzrastały, 
albo w okresach katastrof (na przykład powodzi, zarazy, suszy), gdy gwałtownie spadały 
wpływy państwa z tytułu podatków4. Deficyty powodowane były również trudnościami 
związanymi z tworzeniem odpowiedniej bazy dochodowej dla rosnących w warunkach 
szybkiego postępu cywilizacyjnego potrzeb wydatkowych5. Mimo powszechnego uznania, 
reguła wyrażona w zrównoważonym budżecie została złamana w latach 30. XX wieku,  
a deficyt budżetu ekonomiści zaczęli postrzegać jako instrument mogący pobudzać go-
spodarkę w okresach recesji. Znakomity udział w rozpowszechnieniu takiego postrze-
gania deficytu miał angielski ekonomista John Maynard Keynes – jeden z najwybitniej-
szych ekonomistów XX wieku, a następnie również jego zwolennicy i apologeci.

Jaskrawym przykładem nieodpowiedzialnej polityki fiskalnej prowadzonej w duchu 
teorii Keynesa przez rządy na świecie były lata przed wybuchem kryzysu finansowe-
go i gospodarczego w 2008 roku. Słabości strukturalne sektora finansów publicznych 
przysłaniane były bardzo wysokimi dochodami budżetowymi, którym sprzyjała ko-
rzystna faza cyklu koniunkturalnego, a w niektórych krajach również transakcjami na 
rynku aktywów, zwłaszcza nieruchomości, napędzanych wzrostem zadłużenia sektora 
prywatnego. Takie okoliczności nie sprzyjały podejmowaniu wysiłków reformatorskich 
poszczególnych rządów w usuwaniu nabrzmiałych problemów strukturalnych finansów 
publicznych. Ujawniły się one z całą mocą, gdy kryzys finansowy i gospodarczy do-
prowadziły do silnego spadku dochodów budżetowych, co w naturalny sposób znalazło 
odzwierciedlenie w dużym wzroście deficytów i długów sektora finansów publicznych.

W obliczu eksplozji długów publicznych, ale także postępującego sukcesywnie 
procesu starzenia się ludności, potrzeba zaprowadzenia dyscypliny fiskalnej stała się 
oczywista6. Pozwoli ona uniknąć powielenia błędów z przeszłości, kiedy w warunkach 
wysokiej światowej koniunktury gospodarczej (zwłaszcza w latach 2006–2007) saldo 
sektora finansów publicznych nie było nawet zrównoważone, zaś nadwyżka sektora 
powinna być stanem naturalnym.

3  L. Cossa, Początki nauki finansów, E. Wende i Spółka, Warszawa 1884.
4  A. Rzońca, Paraliżujący deficyt, z. 1, FOR, Warszawa 2008, s. 17.
5 A. Wernik, Finanse publiczne. Cele, struktury, uwarunkowania, PWE, Warszawa 2011, s. 178.
6 Austerity: Too Much of a Good Thing? A VoxEU.org eCollection of Views by Leading Economists, 

red. G. Corsetti, Centre for Economic Policy Research (CEPR), London 2012, s. 7.
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Głównym celem artykułu jest wykazanie, że wybuch globalnego kryzysu finanso-
wego i gospodarczego, który przerodził się następnie w kryzys zadłużenia na świecie, 
stanowi ostateczny dowód na konieczność powrotu do koncepcji utrzymywania trwałej 
dyscypliny fiskalnej. Celem szczegółowym pracy jest prezentacja zaleceń pochodzących 
z aktów prawnych reformujących pakt stabilności i wzrostu7 oraz traktatu fiskalnego8, 
których zasadniczym celem jest bardziej skuteczne zabezpieczenie się przed ryzykiem 
prowadzenia nieodpowiedzialnej polityki fiskalnej. W artykule wykorzystano metodę 
badań literaturowych służącą rozwiązaniu problemów badawczych i osiągnięciu wyzna-
czonych celów. Ponadto, ujęcie tematu wymagało zastosowania sposobów wnioskowania 
dedukcyjnego i indukcyjnego, metody analizy i syntezy oraz analizy porównawczej w za-
kresie niezbędnym do osiągnięcia celów pracy. Wykorzystano także metodę systema-
tyzacji informacji statystycznych opartą na analizie źródłowych danych statystycznych.

Zignorowane zalecenia Keynesa 

J.M. Keynes, w odnie sieniu do polityki zrównoważonych finansów publicznych za-
lecanej przez ekonomistów przed wielkim kryzysem, napisał w wydanej w 1936 roku –  
a więc wkrótce po największym kryzysie w światowej gospodarce – Ogólnej teorii za-
trudnienia, procentu i pieniądza9: „Zrobiliśmy się tak ostrożni, dobrze się zastanawiając, 
zanim obarczymy potomnych ciężarami finansowymi (…), że niełatwo nam już uniknąć 
plagi bezrobocia”. Recepty na zapobieżenie podobnym kryzy som w przyszłości upatry-
wał Keynes w wydatkach publicznych finansowanych pożyczkami, a więc w deficycie, 
którego rezultatem zawsze jest dług publiczny. Istotnym postulatem w jego teorii było 
również to, że opowiadał się za zwiększaniem deficytu wyłącznie w wa runkach recesji, 
bo miał świadomość, że w okresie cyklicznego ożywienia, który zawsze następuje po 
recesji, większe wydatki publiczne będą skutkowały wzrostem cen i wypycha niem wy-
datków prywatnych. Pisał: „zatrudnienie danej liczby osób przy robotach publicznych 
odbije się na całkowitym zatrudnieniu o wiele silniej w okresie poważnego bezrobocia 
niż później, gdy gospodarka zbliża się do stanu pełnego zatrudnienia”10.

Jak pokazuje historia gospodarcza, zalecenie Keynesa zostało mocno zignorowane. 
Wybierani w powszechnych wyborach politycy wykazują naturalną skłonność do wyda-
wania środków publicznych na projekty, które przynoszą wymierne korzyści ich wyborcom 

7  Tak zwany sześciopak, uchwalony w grudniu 2011 roku, na który składa się pakiet sześciu 
aktów prawnych wzmacniających zarządzanie gospodarcze w UE, w tym jedna dyrektywa w sprawie 
wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich. Zob. Dz. Urz. L 306 Unii Europejskiej.

8  Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej podpisany 
przez 25 krajów w marcu 2012 roku. 

9  J.M. Keynes, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 1956, s. 156.
10  Tamże, s. 151.
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bez obarczania ich dodatkowymi podatkami w celu ich sfinansowania. Gdy politycy stają 
się świadomi, że generowanie długu publicznego nie jest szkodliwe, ale nawet opłacalne, 
nie czują się dłużej ograniczeni w kreowaniu długu i zwiększaniu wydatków. Do czasu obo-
wiązywania reguły zrównoważonego budżetu zwiększanie wydatków było wyznaczane 
przez stronę dochodową budżetu, a więc poziom podatków. Gdy poglądy Keynesa stały się 
dominujące, ta niepisana norma została złamana, a kreowanie deficytów budżetowych stało 
się czymś naturalnym. Ponadto, jak wspomniano, implikacją wynikającą z teorii keyne-
sowskiej było to, że deficyt miał służyć jako instrument stymulujący koniunkturę w czasie 
recesji, gdy agregatowy popyt spada i bezrobocie rośnie. Z drugiej jednak strony, budżet 
miał notować nadwyżkę budżetową11, gdy agregatowy popyt był nadmierny w stosunku do 
stanu pełnego zatrudnienia, prowadząc do nierównowagi gospodarczej. W rzeczywistości 
politycy szybko zrezygnowali z nadwyżek budżetowych „i stali się przynajmniej w połowie 
keynesistami, a polityka budżetowa prowadzona była tylko w połowie zgodnie z paradyg-
matem keynesowskim”12. Teoria Keynesa, przejawiająca się między innymi w finansowa-
niu wydatków z deficytu, dostarczyła wymówkę politykom, aby zwiększać wydatki bez 
podnoszenia podatków i tym samym zrezygnować z narzuconej sobie dyscypliny w postaci 
zrównoważonych budżetów, która występowała przed pojawieniem się teorii. 

Wpływ kryzysu na pozycję fiskalną krajów Unii Europejskiej i strefy euro

Globalny kryzys finansowy i gospodarczy spotęgował zagrożenia związane z nad-
miernym zadłużaniem się państw, którego przyczyną było między innymi utrzymywa-
nie się przez długie lata strukturalnych deficytów budżetowych. Ponadto, konieczność 
stymulowania gospodarek oraz wsparcia sektora finansowego w okresie największego 
załamania gospodarczego na świecie od czasu wielkiego kryzysu lat 30. ubiegłego wieku 
była na tyle silna, że wiele państw, również tych najzamożniejszych, zdecydowało się 
wprowadzić pakiety fiskalne na dużą skalę, płacąc za to znacznym pogorszeniem pozycji 
fiskalnej. W efekcie, na całym świecie doszło do gwałtownego pogłębiania się deficyto-
wości i skokowego wzrostu długów publicznych. W latach 2007–2012 – według Euro-
statu – w całej Unii Europejskiej relacja długu publicznego do PKB wzrosła przeciętnie 
z 59% do 86,8% (w samej strefie euro z 66,4% do 92,9%), zaś w krajach OECD z 74,2% 
do 108,7% (zob. wykres 1).

11 Potwierdzają to również dane statystyczne po okresie wielkiego kryzysu dla gospodarki amery-
kańskiej. Aż 63 z 75 lat w okresie od roku 1931 do 2005 charakteryzowało się występowaniem deficytu 
budżetowego. Zob. Budget for the United States Government, Fiscal Year 2005, Historical Table 1.1., 
www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/budget/fy2005/pdf/hist.pdf (7.02.13).

12 J.M. Buchanan, R.E. Wagner, The Collected Works of James M. Buchanan, Indianapolis, Ind.: 
Liberty Fund, Vol. 8, w: Democracy in Deficit: The Political Legacy of Lord Keynes, s. 33, www.files.
libertyfund.org/files/1097/Buchanan_0102-08_EBk_v6.0.pdf (7.02.13).
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Wykres 1. Dług publiczny w relacji do PKB (w %) w krajach UE i OECD w latach 2007–2012
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Źródło: Eurostat, OECD.

Jedną z konsekwencji eksplozji długu publicznego jest wzrost podatności gospodarki 
na kryzys zaufania ze strony rynków finansowych. Narastający dług publiczny podważa 
wiarygodność kredytową kraju, co prowadzi do obniżenia ratingu i w efekcie do wzrostu 
kosztów obsługi długu, grożąc wpadnięciem w pułapkę zadłużenia. W obliczu tych za-
grożeń stanęło kilka krajów w Unii Europejskiej. Od wiosny 2010 roku w ciągu roku trzy 
kraje, to jest Grecja, Irlandia i Portugalia, zmuszone były ubiegać się o pomoc finansową 
od instytucji międzynarodowych. Dodatkowo, istotnie wzrosło ryzyko destabilizacji sy-
tuacji w znacznie ważniejszych z gospodarczego punktu widzenia krajach członkowskich 
strefy euro, w tym przede wszystkim we Włoszech i Hiszpanii. 

Po osiągnięciu kolejnych rekordowych poziomów długu sektora finansów publicz-
nych w 2012 roku w UE i strefie euro wiosenne prognozy Komisji Europejskiej wskazują, 
że tendencja ta nie tylko nie ulegnie odwróceniu w roku 2013, ale nawet się pogorszy13. 
Dług sektora finansów publicznych UE i strefy euro ma wzrosnąć odpowiednio do 89,8% 
i 95,5% PKB (zob. wykres 2).

Obecny kryzys zadłużenia jest największym wyzwaniem, przed jakim stanęła strefa 
euro od początku swojego istnienia. Wyzwania te są dodatkowo wzmacniane przez 
niezbyt korzystne perspektywy wzrostu gospodarczego. Jednak potrzeba kontynuacji 
konsolidacji sektora finansów publicznych w celu zahamowania wzrostu zadłużenia 
przybiera tylko na znaczeniu. W chwili obecnej aż 20 krajów UE objętych jest procedu-
rą nadmiernego deficytu, która wymusza na kraju członkowskim obranie określonego 
tempa dostosowania fiskalnego.

13  Prognoza Komisji Europejskiej z wiosny 2013 roku: European Economic Forecast, Spring 2013, 
„European Economy” 2013, nr 2.
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Wykres 2. Dług i saldo sektora finansów publicznych w UE %
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Źródło: European Commission, AMECO.

Konsolidacja fiskalna w Unii Europejskiej oraz wyzwania na przyszłość

W latach 2009–2012 skalę przeciętnego dostosowania fiskalnego w UE należy uznać 
za dużą. Deficyt sektora finansów publicznych został obniżony przeciętnie o 2,9 punktu 
procentowego (z 6,9 do 4,0% PKB). Dalsze trwałe obniżenie deficytu, a następnie jego 
stabilizacja na poziomie zgodnym ze średniookresowym celem budżetowym (medium-
-term objective, MTO) stanowić będzie jednak duże wyzwanie dla większości krajów 
członkowskich. Przywracanie równowagi budżetowej w najbliższych latach będzie za-
daniem trudnym głównie ze względu na słabe perspektywy wzrostu gospodarczego. Te 
słabe perspektywy związane są zarówno z wysokim poziomem zadłużenia sektora pry-
watnego i publicznego oraz koniecznością jego redukcji, jak i utrzymującym się wysokim 
poziomem bezrobocia i niepewnością co do dalszego rozwoju sytuacji na rynku pracy. 
Natomiast działania na rzecz przyśpieszenia wzrostu gospodarczego za pomocą stymu-
lacji fiskalnej będą siłą rzeczy ograniczone właśnie przez wysoki poziom zadłużenia 
i podejmowany wysiłek konsolidacyjny krajów najbardziej zadłużonych.

Analiza doświadczeń wielu krajów wskazuje równocześnie, że najkorzystniejszym 
scenariuszem jest konsolidacja fiskalna skoncentrowana na stronie wydatkowej, której 
skutki są najbardziej trwałe14. Kluczową rolę powinno tu odegrać trwałe ograniczanie 

14  Zob. na przykład A. Alesina, S. Ardagna, Large Changes in Fiscal Policy: Taxes Versus Spend-
ing, „NBER Working Paper” 2009, No. 15438.



Artur Stec 
Współczesny kryzys zadłużenia a powrót do dyscypliny fiskalnej 

115

L
ib

e
r
a

li
z

a
c

ja

wzrostu wydatków, a następnie wprowadzenie ograniczenia narzuconego na politykę 
fiskalną, które umożliwi stabilizowanie deficytu sektora finansów publicznych na pozio-
mie średniookresowego celu budżetowego wyznaczonego dla poszczególnych państw.

Dokonując oceny polityki wydatkowej w badanym okresie, należy poczynić spo-
strzeżenie, że w krótkim okresie zmiana relacji wydatków do PKB często determinowana 
jest koniunkturą gospodarczą i może nie mieć nic wspólnego z faktycznymi działania-
mi rządu. Dynamika wydatków publicznych w niewielkim stopniu uzależniona jest od 
zmian w sytuacji makroekonomicznej. Wynika stąd, że w okresie spowolnienia gospo-
darczego realne tempo wzrostu wydatków nie obniża się automatycznie, a nawet może 
wzrosnąć na skutek na przykład wzrostu wydatków na zasiłki dla bezrobotnych. Gdyby 
przyjąć, że dynamika wydatków odpowiada średniookresowemu tempu wzrostu PKB, 
to w okresie spowolnienia udział wydatków w PKB powinien się zwiększyć. Natomiast 
w sytuacji ożywienia gospodarczego relacja wydatków do PKB powinna się obniżać15. 
Stąd ocena polityki wydatkowej powinna koncentrować się nie na zmianie relacji wydat-
ków do PKB w krótkim okresie, a na tempie wzrostu wydatków sektora16.

Politykę wydatkową krajów UE szczególnie krytycznie należy ocenić przed kryzy-
sem, a zwłaszcza w roku 2008, kiedy nominalne tempo wydatków sektora kilkukrotnie 
przewyższyło nominalne tempo PKB (zob. wykres 3). W latach 2009–2010 polityka fi-
skalna UE zorientowana była na wsparcie wątłych podstaw wzrostu gospodarczego przy 
jednoczesnym ograniczaniu skali nierównowagi sektora finansów publicznych. Nato-
miast lata 2011–2012, a zwłaszcza rok 2011, to okres zdecydowanej konsolidacji fiskal-
nej. W 2011 roku dynamika wydatków sektora w ujęciu nominalnym była ujemna przy 
znacznym wzroście nominalnego PKB.

15  Dla ilustracji powyższych zależności można odwołać się do przykładu łotewskiego. W 2009 roku 
Łotwa doświadczyła 17,7-procentowego spadku PKB, któremu towarzyszył wzrost udziału wydatków 
w PKB o 5,1 punktu procentowego (z 39,1% do 44,2%). Gdyby kierować się wyłącznie zmianą relacji 
wydatków publicznych do PKB, polityka wydatkowa Łotwy uznana zostałaby za nadmiernie ekspan-
sywną, mimo że wydatki realne sektora w tym samym czasie spadły aż o 7%! M. Rozkrut, Ostrożnie 
z tą krytyką, „Rzeczpospolita” z 21 marca 2012 roku.

16  Ponadto, w celu dokonania oceny polityki wydatkowej uzasadnione jest wyłączenie pewnych 
kategorii wydatków z globalnego agregatu wydatków sektora finansów publicznych. Takie podejście 
stosuje Komisja Europejska w ramach zreformowanego paktu stabilności i wzrostu. Artykuł 9 Dzien-
nika Urzędowego Unii Europejskiej L 306 brzmi: „Łączna wielkość wydatków nie obejmuje kosztów 
odsetek, wydatków na programy Unii całkowicie równoważonych dochodami z unijnych środków 
finansowych, a także niedyskrecjonalnych zmian w wydatkach na zasiłki dla bezrobotnych”. Tak zde-
finiowane wydatki w bardzo ograniczonym stopniu determinowane będą stanem koniunktury, a ich 
dynamika powinna odpowiadać średniookresowemu tempu wzrostu PKB. Natomiast w przypadku 
krajów o strukturalnej nierównowadze sektora finansów publicznych, do których zalicza się Polska, 
tak zdefiniowane wydatki powinny rosnąć wolniej, o jeszcze 1 punkt procentowy.
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Wykres 3. Dynamika PKB i wydatków sektora finansów publicznych w UE w ujęciu nominalnym.
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Źródło: AMECO.

Jak wspomniano, w chwili obecnej aż 20 krajów UE objętych jest procedurą nad-
miernego deficytu, która wymusza na kraju członkowskim obranie określonego tempa 
dostosowania fiskalnego. Bez względu na decyzję o zdjęciu z danego kraju procedury, 
jej eliminacja nie kończy wyzwań związanych z zapewnieniem stabilności finansów pu-
blicznych. Wymagana jest dalsza redukcja strukturalnej nierównowagi sektora finansów 
publicznych, a następnie ugruntowanie osiągnięć konsolidacyjnych. Zgodnie z zalecenia-
mi zreformowanego paktu stabilności i wzrostu konieczne jest dalsze obniżanie deficytu 
sektora finansów publicznych do poziomu średniookresowego celu budżetowego. Sku-
teczność i trwałość tych reform w dużym stopniu zależeć będzie od efektywności ogra-
niczeń fiskalnych nakładanych na rządy poszczególnych państw. Zazwyczaj przyjmują 
one postać reguł fiskalnych i mają stanowić receptę na niedoskonałości polityki fiskalnej 
prowadzonej w sposób dyskrecjonalny, do negatywnych skutków, której zaliczyć można: 
trudność w jej monitorowaniu, nieliczenie się wyborców i decydentów z międzyokreso-
wym ograniczeniem budżetowym czy też prowadzenie luźnej polityki fiskalnej w roku 
wyborczym17. Doświadczenia kryzysu finansowego i gospodarczego, który następnie 
przerodził się w kryzys zadłużenia sektora finansów publicznych, wymusił na przywód-
cach europejskich przyjęcie rozwiązań nakierowanych na zaprowadzenie trwałej dyscy-
pliny fiskalnej w krajach członkowskich.

W grudniu 2011 roku został uchwalony pakiet sześciu aktów prawnych wzmac-
niających zarządzanie gospodarcze w UE, tak zwany sześciopak. Wchodząca w jego 

17  L. Schunknecht, EU Fiscal Rules. Issues and Lessons From Political Economy, „ECB Working 
Papers” 2004, nr 421.
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skład Dyrektywa w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich18 
wskazuje, że państwa członkowskie powinny dysponować regułami fiskalnymi zawie-
rającymi wyraźnie określone cele wraz z mechanizmami skutecznego i terminowego 
monitorowania. Dyrektywa zaleca, aby reguły fiskalne odnosiły się do deficytu i długu 
obliczanych według metodologii unijnej (ESA’95)19 oraz do całego sektora instytucji 
rządowych i samorządowych. Państwa członkowskie powinny ustalić również klauzule 
wyjścia i konsekwencje nieprzestrzegania reguł. Dzięki zastosowaniu reguł w corocznym 
opracowywaniu ustaw budżetowych i w wieloletnim planowaniu budżetowym państwa 
mają uniknąć prowadzenia polityki procyklicznej. 

W 2012 roku 2520 państw UE wyraziło gotowość podpisania traktatu o stabilno-
ści, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej, zwany dalej traktatem 
fiskalnym, w którym uszczegółowiono wymogi dotyczące reguł fiskalnych w krajach 
podlegających przepisom traktatu. W przypadku krajów, które nie przystąpiły jeszcze 
do strefy euro, traktat zacznie obowiązywać dopiero po ich przystąpieniu.

Reformy fiskalne w Unii Europejskiej

Pakt stabilności i wzrostu z 1997 roku wskazuje na kryteria fiskalne, do przestrzega-
nia których zobowiązany jest każdy kraj członkowski. Wielkość –3% PKB stanowi próg 
dla rocznego wyniku nominalnego planowanego lub rzeczywistego sektora finansów 
publicznych, po przekroczeniu którego państwu grozi nałożenie przez Radę Unii Euro-
pejskiej na wniosek Komisji Europejskiej procedury nadmiernego deficytu. Zasadniczo, 
nadmierny deficyt powinien zostać skorygowany w roku następującym po jego identyfi-
kacji, chyba że zajdą wyjątkowe okoliczności. Poza kryterium deficytu stosuje się jeszcze 
kryterium długu sektora finansów publicznych, który nie powinien przekraczać poziomu 
60% PKB. Zreformowany pakt stabilności i wzrostu wzmacnia nadzór nad polityką fi-
skalną państw członkowskich UE, aby zapobiec przekroczeniu przez wynik nominalny 
progu –3% PKB. Centralną rolę w systemie nadzoru odgrywa wynik strukturalny sektora 
finansów publicznych, który powinien wynosić lub zmierzać do średniookresowego celu 
budżetowego wyznaczonego dla poszczególnego państwa członkowskiego. W praktyce 
oznacza to, że cel średniookresowy stanowi tak zwane saldo strukturalne, czyli saldo 
rzeczywiste pomniejszone o skutki zmian wynikających z dekoniunktury, zwykle ozna-
czającej wzrost deficytu (a więc deficyt, który występuje w momencie, gdy gospodarka 

18  Dyrektywa Rady Europy z 8 listopada 2011 roku w sprawie wymogów dla ram budżetowych 
państw członkowskich.

19  Również wynik sektora w ujęciu ESA’95 decyduje o tym, czy kraj członkowski jest objęty tak 
zwaną procedurą nadmiernego deficytu.

20  Wśród sygnatariuszy traktatu nie znalazły się Wielka Brytania i Czechy. 
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w pełni wykorzystuje swoje moce produkcyjne). Osiągnięcie celu średniookresowego 
powinno zapewnić państwom członkowskim odpowiedni margines bezpieczeństwa 
w stosunku do wartości odniesienia 3% PKB w sytuacji determinowanej przez cykl 
koniunkturalny. Przykładowo, w ocenie ścieżki dostosowawczej prowadzącej do średnio-
okresowego celu budżetowego, który dla Polski obecnie wynosi –1% PKB, powinno się:

a) brać po uwagę, czy w okresie dobrej koniunktury podjęto większe dostosowa-
nie fiskalne, podczas gdy dostosowanie fiskalne może być bardziej ograniczone 
w czasach złej koniunktury; 

b) uwzględniać nadzwyczajne dochody i nadzwyczajne ubytki w dochodach;
c) traktować wynik strukturalny jako punkt odniesienia;
d) decydować, czy odstępstwo (od celu lub odpowiedniej ścieżki dostosowawczej 

prowadzącej do celu) wynosi co najmniej 0,5% PKB w ciągu jednego roku lub co 
najmniej 0,25% PKB średniorocznie w ciągu dwóch kolejnych lat.

Natomiast w odniesieniu do państw, których poziom długu przekracza 60% PKB lub 
w których istnieją wyraźne czynniki ryzyka dla długookresowej zdolności do obsługi 
długu, bada się, czy roczna, strukturalna korekta wyniku przekracza 0,5% PKB. W sy-
tuacji, gdy dług sektora finansów publicznych przekroczy 60% PKB, w myśl nowych 
przepisów powinien być redukowany w tempie 5% nadwyżki ponad poziom 60% rocznie, 
a więc o jedną dwudziestą. Na kraje, które się do tych reguł nie dostosują, mogą zostać 
nałożone kary pieniężne w wysokości do 0,1% PKB. 

Zreformowany pakt stabilności i wzrostu oraz traktat fiskalny stanowią fundamen-
ty nowego europejskiego systemu zarządzania gospodarczego. Nowe regulacje mocno 
zwiększają szanse na zmianę nieodpowiedzialnej polityki fiskalnej prowadzonej przez 
kraje przed kryzysem i wzrost dobrobytu ekonomicznego obywateli. Rozwiązania 
wzmacniają nadzór i narzucają utrzymywanie dyscypliny wydatków publicznych poli-
tykom, często traktujących wydatki jako instrument oddziaływania politycznego.

Podsumowanie

Narzucanie ograniczeń na politykę fiskalną w postaci różnych reguł nie jest czymś 
nowym w europejskim systemie zarządzania gospodarczego. Pakt stabilności i wzrostu 
z 1997 roku stanowił już dopuszczalne granice deficytu i długu publicznego, które jednak 
wielokrotnie i bez konsekwencji były łamane. Unia Europejska nie miała adekwatnych 
instrumentów do skutecznego egzekwowania postanowień, czego rezultatem była nieod-
powiedzialna polityka fiskalna prowadząca ostatecznie do eksplozji długu publicznego 
w wielu krajach Unii Europejskiej. Przyjęcie zreformowanego paktu stabilności i wzrostu 
wraz z traktatem fiskalnym ma na celu trwałe zerwanie z tą praktyką.
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Wprowadzenie przyjętych rozwiązań pozwoli uniknąć powielenia błędów z prze-
szłości, kiedy w warunkach wysokiej koniunktury gospodarczej (zwłaszcza w latach 
2006–2007) deficyt sektora finansów publicznych nawet nie osiągał poziomu średnio-
okresowego celu budżetowego, a nadwyżka sektora powinna być stanem naturalnym. 
Należy dodać, że rozwiązania te nie dają jednak pełnej gwarancji uniknięcia kolejnego 
kryzysu zadłużenia, jednak zasadniczo zmniejszą ryzyko jego powtórki, a ponadto sprzy-
jać będą zmierzeniu się z postępującym sukcesywnie procesem starzenia się ludności.

Z drugiej strony, uchwalone rozwiązania to nic innego jak próba powrotu do niepi-
sanej zasady zrównoważonego budżetu i traktowania deficytu sektora finansów publicz-
nych jako stanu co najwyżej przejściowego, a już na pewno nie normalnego, jak było 
to powszechnie praktykowane od czasu wielkiego kryzysu XX wieku aż do wybuchu 
kryzysu finansowego w roku 2008, który przeistoczył się następnie w kryzys zadłużenia 
na świecie. Ostatecznie, przyjęcie powyższych rozwiązań to próba powrotu do zaprowa-
dzenia trwałej dyscypliny fiskalnej.
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Streszczenie

Teoria Keynesa, przejawiająca się między innymi w finansowaniu wydatków z deficytu, dostarczyła wymówkę 
politykom, aby zwiększać wydatki bez podnoszenia podatków i tym samym zrezygnować z narzuconej sobie dyscypliny 
w postaci zrównoważonych budżetów, która występowała przed pojawieniem się teorii. Globalny kryzys finansowy 
i gospodarczy ukazał dobitnie zagrożenia związane z nadmiernym zadłużaniem się państw, którego przyczyną było 
między innymi utrzymywanie się strukturalnych deficytów. W konsekwencji, na całym świecie doszło do gwałtownego 
pogłębiania się deficytowości i skokowego wzrostu długów publicznych. 

Głównym celem artykułu jest wykazanie, że wybuch globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego, który 
przerodził się następnie w kryzys zadłużenia, stanowi ostateczny dowód na konieczność powrotu do koncepcji utrzy-
mywania trwałej dyscypliny fiskalnej.

Sovereign debt crisis today und return to fiscal discipline

Keynesian theory, manifested among the others in financing of deficit spending provided an excuse to 
politicians to increase spending without raising taxes and thus resign from the self-imposed discipline in the form  
of balanced budgets that existed before the advent of the theory. The global financial and economic crisis revealed 
clearly threats connected with excessive indebtedness of countries, whose cause came from maintaining of structural 
deficits. As a consequence, there was a sudden deepening of deficits and jumping growth of indebtedness in the world. 

The major aim of this article it to prove that the outbreak of financial and economic crisis which then turned 
into a sovereign debt crisis is the final proof of the need to return to the concept of maintaining a continued fiscal 
discipline. 

Translated by Piotr Ptak
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Wprowadzenie

Integracja europejska doprowadziła do zmiany uwarunkowań funkcjonowania 
wszystkich sektorów gospodarki. W przypadku sektora przetwórstwa spożywczego 
przedsiębiorstwa zostały zobligowane do dostosowania zakładów do przepisów unijnych. 
W odniesieniu do przemysłu mięsnego procesy dostosowawcze polegały na przyjęciu 
standardów i sposobów zarządzania, marketingu, systemów zarządzania jakością, tech-
nologii i organizacji produkcji, które zdecydowanie ułatwiły powiązania zarówno z Unią 
Europejską, jak i z gospodarką światową (globalną). Podstawowym aktem prawnym 
gwarantującym wprowadzenie systemów zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego 
żywności stała się wielokrotnie nowelizowana ustawa z 11 maja 2001 roku o warun-
kach zdrowotnych i żywienia1. Określa ona warunki, jakie każdy producent musi speł-
niać. Zakład, który produkuje lub wprowadza do obrotu żywność, musi według ustawy 
wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control 
Point – analiza ryzyka i kontrola punktów krytycznych). Obowiązek ten nie ciąży jedynie 
na producentach na etapie produkcji pierwotnej. Muszą oni jedynie w celu zabezpieczenia 

 

1  DzU nr 63, poz. 634

Artur Stec
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odpowiedniej jakości zdrowotnej wdrożyć i stosować zasady Dobrej Praktyki Produkcyj-
nej (GMP – Good Manufacturing Practice) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP – Goog 
Hygienic Practice). GMP jest zestawem działań, które muszą być podjęte, i warunków, 
które muszą być spełnione, aby produkcja żywności mogła się odbywać w sposób zapew-
niający właściwą jakość zdrowotną, zgodną z przeznaczeniem. GHP określa działania, 
które muszą być podjęte, i warunki higieniczne, jakie muszą być spełnione na wszyst-
kich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności. Bezpośredni 
nadzór nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego w Polsce sprawuje 
Państwowa Inspekcja Weterynaryjna, która podlega Ministerstwu Rozwoju Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi2. 

Do wdrożenia wspomnianych systemów, rozwoju i modernizacji przedsiębiorstw 
oraz do edukacji pracowników istotnie przyczyniły się środki finansowe otrzymane 
z UE. Wsparły one konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, głównie małych i śred-
nich. W pewnym stopniu działania te spowolniły i utrudniły ekspansję korporacji trans-
narodowych w polskim przemyśle mięsnym. W ten sposób polskie zakłady mięsne mogły 
pozostać na rynku krajowym i pozyskać nowe rynki zbytu. Dzięki akcesji rynki zbytu 
uległy rozszerzeniu z 38 milionów do prawie 450 milionów konsumentów. Z drugiej zaś 
strony, nieograniczony dostęp do polskiego rynku zyskali producenci z ponad 20 krajów.

Wraz z akcesją do UE Polska przejęła cały dorobek prawny Wspólnoty, w tym 
Wspólną Politykę Rolną (WPR). Została ona postawiona ponad własną narodową poli-
tyką realizowaną dotychczas wobec wsi i rolnictwa. Nie oznaczało to jednak, że narodo-
we strategie odnośnie do sektora rolnego straciły rację bytu. Zmienił się natomiast ich 
punkt odniesienia i sposób realizacji. W ramach WPR zostały wprowadzone płatności 
bezpośrednie do powierzchni gruntów oraz przyjęto regulacje unijne na rynku zbóż 
i pasz. Niebagatelne znaczenie ma także umiejętne wykorzystywanie unijnych procedur 
decyzyjnych. 

Ponadto, wraz z wejściem do UE Polska utraciła możliwości negocjowania porozu-
mienia Rundy Doha3. Zgodnie z Traktatem4 negocjacje w sprawach handlowych prowadzi 
w imieniu państw członkowskich Komisja Europejska, przy czym jej swoboda negocja-
cyjna jest ograniczona mandatem formułowanym przez Radę. 

2  T. Filipiak, Produkcja i przetwórstwo produktów rolnych w aspekcie bezpieczeństwa żywności, 
„Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” 2008, t. X, z. 4, s. 72–73.

3  Runda Doha – wielostronne negocjacje handlowe prowadzone przez członków Światowej Orga-
nizacji Handlu od 2001 roku.

4  Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę 
Europejską podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 roku, www.eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?u-
ri=OJ:C:2007:306:SOM:PL:HTML (12.03.13).
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Sytuacja na światowym rynku wieprzowiny

W latach 2007–2010 światowa produkcja wieprzowiny zwiększyła się o 8,4%. Glo-
balne pogłowie trzody chlewnej w 2011 roku wynosiło 800 milionów sztuk, natomiast 
produkcja mięsa wieprzowego w wadze poubojowej ciepłej ukształtowała się na poziomie 
101,6 miliona ton. Jak prognozuje Instytut Żywności i Polityki Rolnej, produkcja ta wzro-
śnie do 2014 roku do 110,2 miliona ton. Liderami w światowej produkcji wieprzowiny są 
Chiny, kraje Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone i Brazylia. W państwach tych w 2011 
roku wytworzono 84,1% produkcji globalnej. Sama Unia Europejska w tym samym roku 
dostarczyła 22% światowej produkcji tego gatunku mięsa. Największymi producentami 
spośród państw unijnych były Niemcy, Hiszpania, Francja, Polska i Dania5.

Cel i metodyka badań

Celem niniejszej pracy jest porównanie tempa dostosowywania się poszczególnych 
grup (według mocy wytwórczych) zakładów mięsnych do przepisów unijnych w zakresie 
ich uprawnień do przetwórstwa, rozbioru i uboju zajmujących się przetwarzaniem żywca 
wieprzowego na obszarze województwa podkarpackiego w latach 2005–2010. W pracy 
wykorzystano dane Wojewódzkiej Inspekcji Weterynaryjnej w Krośnie, które są gro-
madzone w programie SPIWET. Program umożliwia monitorowanie na bieżąco zmiany 
liczby zakładów mięsnych, rybnych, mleczarskich, wytwórni pasz i zakładów utyliza-
cyjnych na obszarze całego województwa. Program rozpoczął działanie w połowie 2001 
roku. Znajdują się w nim informacje na temat każdego zakładu. Obejmują one:

a) zakres działalności, zdolności produkcyjne faktyczne i zaprojektowane, gatunki 
przetwarzanych zwierząt;

b) stopień dostosowania zakładów do przepisów UE;
c) przyznane uprawnienia eksportowe.
Zakłady mięsne ze względu na moce wytwórcze zostały podzielone w odniesieniu do 

uprawnień do przetwórstwa i rozbioru na małe i duże, natomiast w odniesieniu do uboju 
na małe, średnie i duże. Zgodnie z wytycznymi Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej 
za małe jednostki w ramach uprawnień do przetwórstwa uznaje się te, które mogą wy-
tworzyć do 7,5 tony wyrobu na tydzień, zaś za duże – powyżej 7,5 tony. W przypadku 
rozbioru małe podmioty otrzymują do 5 ton mięsa na tydzień, natomiast duże powyżej  
 
 

5  E. Szymańska, M. Hamulczuk, M. Dziwulski, Analiza na temat funkcjonowania sektora wie-
przowiny w latach 2004–2010 wraz z prognozą do 2020 roku, SGGW, Warszawie 2012, s. 6–7.
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5 ton. Rzeźnie o małej zdolności ubojowej mogą ubić do 20 jednostek przeliczeniowych6 
na tydzień, o średniej – od 20 do 100 jednostek, zaś o dużej – powyżej 1007.

Wojewódzka Inspekcja Weterynaryjna w Krośnie na polecenie Głównego Lekarza 
Weterynarii dokonuje klasyfikacji zakładów mięsnych do jednej z 4 kategorii: A, B1, B2 
i C. Kategorie te są przypisywane każdemu z trzech uprawnień, jakie może posiadać 
zakład mięsny zajmujący się przetwarzaniem wieprzowiny, a mianowicie przetwórstwu, 
rozbiorowi i ubojowi. Kategorię A otrzymały zakłady, które spełniały przepisy Unii Eu-
ropejskiej i miały przyznane uprawnienia eksportowe do tych krajów. Kategoria B1 była 
nadawana zakładom, które spełniały krajowe przepisy i rokowały spełnienie przepisów 
unijnych do momentu wejścia Polski do UE. Tak było do 1 maja 2004 roku, a później 
ten termin był przesuwany. Zakładom tym stworzono plany naprawcze, w których okre-
ślono terminy realizacji zadań. Plany te były zatwierdzane przez powiatowego lekarza 
weterynarii i akceptowane przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. 
Zakłady z kategorią B2 posiadały profil przemysłowy i nie spełniały w pełni przepisów 
krajowych. Miały jedynie przygotowane plany naprawcze, w których określono terminy 
realizacji zadań mających doprowadzić do wdrożenia przepisów unijnych. Pierwotnie 
termin ich pełnego dostosowania wyznaczono do 31 grudnia 2007 roku dla zakładów 
mięsa czerwonego, jednak ta kategoria była jeszcze stosowana w 2008 roku. Zakłady 
kategorii C nie spełniały przepisów krajowych i były przeznaczone do likwidacji. W za-
kładach tych toczyło się postępowanie administracyjne. wojewódzka inspekcja wetery-
naryjna przyznawała również kategorię R, która oznaczała zakład do rejestracji, oraz N 
– zakład nieskategoryzowany. W przypadku supermarketów i hipermarketów była także 
przyznawana dla uprawnień do przetwórstwa i rozbioru kategoria SB, która oznaczała 
sprzedaż bezpośrednią8.

Wyniki badań

W tabeli 1 znajdują się informacje dotyczące zmian w liczbie zakładów mięsnych 
w ramach posiadanych uprawnień na Podkarpaciu w latach 2005–2010. W latach 2005–
2009 liczba zakładów mięsnych była zbliżona i wynosiła od 126 do 130. W 2010 roku ze 
względu na niedostosowanie się do wymagań unijnych z rynku regionalnego zniknęło 
45 podmiotów (spadek o 34,6%). W każdym z badanych lat najwięcej jednostek miało 
uprawnienia do rozbioru, natomiast najmniej było jednostek z uprawnieniami do uboju. 
Odpowiednio w 2005 roku 85,8% przedsiębiorstw zajmowało się rozbiorem, a ubojem 

6  Świnia o ciężarze ciała powyżej 100 kilogramów to 0,2 jednostki przeliczeniowej.
7  wiw.krosno.pl (18.05.2013).
8  www.wiw.krosno.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=33 (17.05.2013).
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52%, zaś w 2010 rozbiorem 81,2%, a ubojem 62,3%. Również w odniesieniu do każdego 
z uprawnień widoczny jest wyraźny spadek liczby jednostek w 2010 roku w stosunku do 
2009 (w przypadku przetwórstwa o 35,9%, rozbioru o 37,8%, zaś uboju o 19,7%).

Tabela 1. Zmiany w liczbie zakładów mięsnych według posiadanych uprawnień w województwie podkar-
packim w latach 2005–2010 

Lata Liczba 
zakładów

Liczba zakładów z poszczególnymi uprawnieniami 
przetwórstwo rozbiór ubój

2005 127 102 109 66
2006 130 105 109 65
2007 126 103 106 65
2008 126 102 107 66
2009 130 103 111 66
2010 85 66 69 53

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z programu SPIWET.

W tabeli 2 zaprezentowano zmiany w dostosowaniu do wymagań unijnych zakładów 
mięsnych w zakresie przetwórstwa w latach 2005–2010. W latach 2005–2009 liczba 
podmiotów kształtowała się od 102 jednostek w latach 2005 i 2008 do 105 w 2006 roku. 
W 2010 roku w wyniku niespełnienia wymagań unijnych z rynku zniknęło aż 37 za-
kładów mięsnych posiadających uprawnienia do przetwórstwa. Biorąc pod uwagę moce 
przetwórcze zakładów, można zauważyć, że szybciej wdrożyły u siebie przepisy unijne 
duże jednostki. W latach 2005–2009 kategorię A w tej grupie miało od 77,8% do 90% 
podmiotów. W 2010 roku wszystkie duże zakłady mięsne z uprawnieniem do przetwór-
stwa spełniły wymagania UE. Należy również dodać, że w 2010 roku w stosunku do 2009 
wzrosła aż o 10 liczba dużych jednostek zajmujących się przetwórstwem. W odniesieniu 
do zakładów mięsnych mających małe moce wytwórcze w latach 2005–2007 nie było 
podmiotu, który spełniałby przepisy unijne. Pierwszy taki zakład w tej grupie pojawił 
się w 2008 roku. W latach 2005–2009 wśród małych zakładów dominowały jednostki 
zakwalifikowane do kategorii B1. Ponadto tylko w grupie małych zakładów w latach 
2005–2009 znajdowały się przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą bezpośrednią.  
Ze względu na niezrealizowanie oczekiwań ze strony WIW w 2010 roku zmniejszyła się 
liczba małych jednostek prowadzących przetwórstwo aż o 47. W tymże roku całkowi-
cie wdrożyła wymagania unijne mniej niż połowa zakładów mięsnych (tylko 12 z 26). 
W badanym okresie żaden zakład prowadzący przetwórstwo nie został przydzielony do 
kategorii C.
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Tabela 2. Dostosowanie zakładów mięsnych według wielkości do wymagań unijnych w zakresie prze-
twórstwa w latach 2005–2010

Lata
Małe Duże

A B1 B2 C SB R Razem A B1 B2 C R Razem
2005 – 70 – – 5 – 75 21 – 6 – – 27
2006 – 70 – – 5 – 75 25 2 3 – – 30
2007 – 68 – – 5 1 74 24 3 2 – – 29
2008 1 67 – – 2 4 73 25 3 1 – – 29
2009 2 62 – – 2 7 73 27 3 – – – 30
2010 12 10 – – – 4 26 40 – – – – 40

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z programu SPIWET.

Tabela 3 obrazuje zmiany w dostosowaniu się do przepisów unijnych zakładów mięs-
nych posiadających uprawnienia do rozbioru w latach 2005–2010. Można zaobserwować 
tutaj podobne tendencje jak w przypadku przetwórstwa. W okresie od 2005 do 2009 roku 
liczba jednostek była ustabilizowana (od 106 w 2007 roku do 111 w 2009). W 2010 roku na 
podkarpackim rynku funkcjonowało o 42 podmioty mniej niż rok wcześniej. Powodem 
było niespełnienie przepisów UE. Najbardziej widoczny był spadek w grupie zakładów 
posiadających małe moce wytwórcze (w 2010 roku było o 56 mniej jednostek niż w 2009 
roku). Natomiast liczba dużych podmiotów wzrosła w tym okresie o 14. Pierwszy mały 
zakład mięsny, który dostosował się do wymagań unijnych pojawił się dopiero w 2008 
roku. Podobnie jak w przypadku przetwórstwa w latach 2005–2009 najwięcej małych 
jednostek było w kategorii B1. W tym samym okresie tylko wśród grupy małych zakła-
dów funkcjonowały jednostki zajmujące się sprzedażą bezpośrednią. W 2010 roku mniej 
niż połowa małych zakładów miała kategorię A, gdy tymczasem taką kategorię miały 
wszystkie duże jednostki. W latach 2005–2009 pełne dostosowanie do unijnych przepi-
sów wśród dużych zakładów mięsnych miało od 77,8% do 87,9% jednostek. W latach 
2005–2010 nie było zakładu posiadającego uprawnienia do rozbioru, który nie spełniałby 
przepisów krajowych

Tabela 3. Dostosowanie zakładów mięsnych według wielkości do wymagań unijnych w zakresie rozbioru 
w latach 2005–2010

Lata
Małe Duże

A B1 B2 C SB R N Razem A B1 B2 C R Razem
2005 – 70 – – 12 – – 82 21 1 5 – – 27
2006 – 69 – – 9 – – 78 25 3 3 – – 31
2007 – 67 – – 8 1 – 76 24 4 2 – – 30
2008 1 66 – – 5 4 1 77 25 4 1 – – 30
2009 2 62 – – 3 10 1 78 29 4 – – – 33
2010 9 9 – – – 4 – 22 47 – – – – 47

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z programu SPIWET.
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Tabela 4 zawiera dane dotyczące dostosowania zakładów mięsnych do przepisów 
unijnych w zakresie uboju. W latach 2005–2009 liczba badanych jednostek nie ulegała 
gwałtownym zmianom (65 w latach 2006–2007 i 66 w 2005 i 2008–2009). W 2010 roku 
nastąpił spadek liczby zakładów dokonujących uboju w stosunku do roku wcześniejsze-
go o 13 jednostek. Był to procentowo najmniejszy spadek, jeżeli weźmie się pod uwagę 
wszystkie rodzaje uprawnień. Z rynku wypadły zakłady mięsne mające małe moce wy-
twórcze ubojowe (w 2010 roku było o 19 ubojni mniej niż rok wcześniej). W grupie 
średnich i dużych zakładów dokonujących ubojów w latach 2005–2010 był obserwowany 
w każdym z lat wzrost liczby podmiotów. Pierwszy zakład o małych mocach wytwór-
czych, który posiadał kategorię A, pojawił się na rynku dopiero w 2008 roku. W grupie 
małych zakładów z uprawnieniami do uboju w latach 2005–2009 najwięcej było jednostek 
posiadających kategorię B1. Tę kategorię w tym samym okresie posiadały także średnie 
ubojnie. Najszybciej przyjęły wymagania unijne duże zakłady mięsne. W 2005 tylko 
jeden posiadający uprawnienia do uboju nie był dostosowany (posiadał kategorię B2),  
zaś w kolejnych latach wszystkie duże podmioty były już w pełni przystosowane. W 2010 
roku w grupie małych ubojni wdrożyło wymagania UE 66,7% podmiotów, natomiast 
wśród średnich tylko jeden zakład tego nie uczynił. 

Tabela 4. Dostosowanie zakładów mięsnych według wielkości do wymagań unijnych w zakresie uboju 
w latach 2005–2010

Lata
Małe Średnie Duże

A B1 B2 C Razem A B1 B2 C Razem A B1 B2 C Razem
2005 – 42 – – 42 6 6 – 1 13 10 – 1 – 11
2006 – 39 – – 39 6 8 – 1 15 11 – – – 11
2007 – 39 – – 39 6 8 – 1 15 11 – – – 11
2008 1 37 – – 38 7 8 – 1 16 12 – – – 12
2009 1 36 – – 37 10 5 – 1 16 13 – – – 13
2010 12 6 – – 18 20 – – 1 21 14 – – – 14

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z programu SPIWET

Tabele 5 i 6 zawierają rozkład mocy wytwórczych zakładów mięsnych dla każdego 
z uprawnień w poszczególnych kategoriach w okresie od 2005 do 2010 roku. Zdolności 
produkcyjne dla każdego zakładu mięsnego są zatwierdzane przez WIW. Z uwzględnie-
niem mocy wytwórczych ogółem w latach 2005–2010 nastąpił w przypadku każdego 
z uprawnień ich spadek (dla przetwórstwa o 6,2%, rozbioru o 2,1% i uboju o 1,2%). 
Podobny rozwój sytuacji był obserwowany, jeżeli chodzi o zdolności produkcyjne, które 
zostały objęte kategorią A. W przypadku przetwórstwa, rozbioru i uboju doszło do 
wzrostu odpowiednio o 6,8%, 16,5% i 15,2%.
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Tabela 5. Moce wytwórcze zakładów mięsnych przetwarzających żywiec wieprzowy w województwie 
podkarpackim w poszczególnych kategoriach dla uprawnień do przetwórstwa i rozbioru 
w latach 2005–2010

Lata
Przetwórstwo Rozbiór

A B1 B2 SB R A B1 B2 SB R
2005 4 348 428,8 247 15,2 – 2 177,5 319 115 38,25 –
2006 4 528 456 97 15,2 – 2 305,95 340,5 72 30,25 –
2007 4 353 480,5 22 15,2 4,5 2 241,15 371 22 26,75 3,5
2008 4 406 469,5 12 4,7 15 2 254,15 361 12 18,5 12
2009 4 442,5 453,5 – 4,7 29 2 462,15 349 – 10,5 34
2010 4 642,65 65 – – 18 2 537,1 41,5 – – 14

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z programu SPIWET.

Tabela 6. Moce wytwórcze zakładów mięsnych przetwarzających żywiec wieprzowy w województwie 
podkarpackim w poszczególnych kategoriach dla uprawnień do uboju w latach 2005–2010

Lata
Ubój

A B1 B2 C
2005 5 710 944,4 130 30
2006 5 840 972,4 – 30
2007 5 840 964,4 – 30
2008 6 200 922,4 – 30
2009 7 340 820,4 – 30
2010 6 580 120 – 30

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z programu SPIWET.

Tabela 7 przedstawia udziały procentowe mocy wytwórczych w poszczególnych ka-
tegoriach w latach 2005–2010. W przypadku każdego z uprawnień zakładów mięsnych 
w każdym z badanych lat ponad 80% mocy wytwórczych było objętych najwyższą ka-
tegorią A, co świadczy o wysokim dostosowaniu sektora do wymagań unijnych. Po-
cząwszy od 2005 roku, wzrastał odsetek mocy wytwórczych, które wskazywały, że jed-
nostka wdrożyła w pełni przepisy UE. W przypadku przetwórstwa w latach 2005–2010 
odsetek ten wzrósł o 11,9 punktów procentowych, rozbioru o 15,6 punktu procentowego, 
natomiast w odniesieniu do uboju o 14 punktów procentowych. Najwyższy wzrost był 
zauważalny w 2010 roku w stosunku do 2009 roku (w przypadku przetwórstwa wyniósł 
on 8,1 punktu procentowego, rozbioru – 11,7 punktu procentowego, natomiast uboju –  
8,2 punktu procentowego).
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Tabela 7. Udział procentowy mocy wytwórczych zakładów mięsnych przetwarzających żywiec wieprzowy 
w województwie podkarpackim w poszczególnych kategoriach według uprawnień w latach 
2005–2010

Lata
Przetwórstwo Rozbiór Ubój

A B1 B2 SB R A B1 B2 SB R A B1 B2 C
2005 86,3 8,5 4,9 0,3 – 82,2 12,0 4,3 1,5 – 83,8 13,9 1,9 0,4
2006 88,8 8,9 1,9 0,4 – 83,9 12,4 2,6 1,1 – 85,3 14,2 – 0,5
2007 89,3 9,8 0,4 0,3 0,2 84,1 13,9 0,8 1,0 0,2 85,5 14,1 – 0,4
2008 89,8 9,6 0,2 0,1 0,5 84,7 13,6 0,5 0,7 0,5 86,7 12,9 – 0,4
2009 90,1 9,2 – 0,1 0,6 86,1 12,2 – 0,4 1,3 89,6 10,0 – 0,4
2010 98,2 1,4 – – 0,4 97,8 1,6 – – 0,6 97,8 1,8 – 0,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z programu SPIWET.

Jak przewiduje prezes UPEMI (Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięs-
nego), w 2013 roku zostanie zamkniętych około 30% średnich zakładów mięsnych 
w Polsce produkujących dziennie około 10–15 ton. Przyczyn należy doszukiwać się 
w złej sytuacji w omawianym sektorze produkcji i hodowli świń oraz w dominującej 
pozycji największych przetwórców, którzy skupiają ponad 30% rynku9. Ponadto, niektó-
re z zakładów ponoszą skutki błędnych decyzji podjętych w przeszłości, jak produkcja 
zbyt szerokiego asortymentu, nietrafne rozpoznanie sytuacji rynkowej, brak konkretnych 
odbiorców czy przeinwestowanie10. 

Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonej analizy sformułowano następujące wnioski:
1. Integracja Polski ze strukturami unijnymi wymusiła na sektorze przetwarzają-

cym żywiec wieprzowy wdrożenie systemów zapewniających bezpieczeństwo 
zdrowotne żywności (HACCP, GPM, GHP). Nad wprowadzaniem tych systemów 
czuwała Państwowa Inspekcja Weterynarii wraz ze swoimi strukturami woje-
wódzkimi. W celu określenia stopnia dostosowania przyznawała w każdym roku 
odpowiednie kategorie.

2. Najszybciej wdrażały przepisy unijne przedsiębiorstwa posiadające duże moce 
wytwórcze w przypadku z każdego z posiadanych przez nie uprawnień (do prze-
twórstwa, rozbioru i uboju). Pierwszy zakład o małych zdolnościach wytwórczych, 
który spełniał wszystkie wymagania unijne, pojawił się na rynku podkarpackim 
dopiero w 2008 roku.

9  www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/trzoda-chlewna/w-tym-roku-moze-zniknac-nawet-30-
proc-zakladow-miesnych,42213.html (13.05.2013).

10  www.portalspozywczy.pl/mieso/artykuly/czlonek-zarzadu-zm-polonus-na-rynku-jest-wiele-
zakladow-miesnych-do-przejecia-ale-sa-slabe,84314.html (13.05.2013).
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3. Największe zmiany na rynku zakładów mięsnych przetwarzających żywiec wie-
przowy nastąpiły w 2010 roku. Wtedy to w odniesieniu do roku wcześniejszego 
spadła liczba jednostek o 45 (o 34,6%). W najmniejszym stopniu spadek ten doty-
czył ubojni (spadek liczby o 13, czyli o 19,2%).

4. W latach 2005–2010 spadły zdolności produkcyjne całego sektora przetwarza-
jącego żywiec wieprzowy dla każdego z uprawnień posiadanych przez zakłady 
mięsne, jednak w 2010 roku kategorią A było objętych powyżej 97% mocy wy-
twórczych dla każdego z uprawnień. Należy uznać, że sektor prawie w pełni 
wdrożył przepisy unijne.
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Streszczenie

Celem artykułu jest porównanie tempa dostosowywania się poszczególnych grup zakładów mięsnych do prze-
pisów unijnych w zakresie ich uprawnień do przetwórstwa, rozbioru i uboju w województwie podkarpackim w latach 
2005–2010. W pracy wykorzystano dane Wojewódzkiej Inspekcji Weterynaryjnej w Krośnie, które są gromadzone 
w programie SPIWET. Zakłady mięsne ze względu na moce wytwórcze zostały podzielone w odniesieniu do uprawnień 
do przetwórstwa i rozbioru na małe i duże, natomiast w odniesieniu do uboju – na małe, średnie i duże.

The influence of European Integration on the situation in the pork processing sector  
in the Podkarpackie Province.

The purpose of the article is to compare the rate of adaptation of particular groups of meat processing plants 
to EU regulations in their rights for processing, cutting and slaughter in the Podkarpackie Province in 2005–2010. In 
the paperthere was used the data of the Provincial Veterinary Inspection in Krosnowhich is collected in the SPIWET 
program. Meat processing plants because of the capacities are divided with regard to the processing and cutting power 
into small and largeones, and as for the slaughter into small, medium and large.

Translated by Artur Stec
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Wprowadzenie 

Sektor usług dominuje we współczesnych wysoko rozwiniętych gospodarkach 
zarówno pod względem udziału w tworzeniu PKB, jak i w zatrudnieniu. Dodatkowo 
z sektora mało podatnego na innowacje staje się sektorem absorbującym i kreującym 
innowacje. Ma potencjał, który gruntownie zmienia możliwości innowacyjne innych 
sektorów, przez co wzrasta innowacyjność i konkurencyjność całych gospodarek. 

Aktualnie to sektor usług stał się motorem napędowym większości gospodarek, ge-
nerując wciąż nowe miejsca pracy. Jednak jego potencjał wzrostowy nadal wydaje się 
niedostatecznie wyjaśniony. W piśmiennictwie naukowym wciąż słabo jest rozpoznany 
problem innowacji w sektorze usług, ich rodzajów i specyfiki oraz wpływu tego zjawiska 
na sytuację na rynku pracy. Za sprawą nowych technologii heterogeniczny sektor usług 
podlega dynamicznym zmianom dostosowawczym do potrzeb nowoczesnej gospodar-
ki. Im bardziej zróżnicowane tempo zmian w poszczególnych gałęziach, branżach czy 
działach, tym głębsze są zazwyczaj zmiany strukturalne. Jeżeli w procesie rozwojowym 
dominują dziedziny, w których rozwój przebiega w tempie znacznie szybszym od śred-
niego, stają się one czynnikiem dynamizującym rozwój całego układu i odgrywają z tego 

* Doktor Grażyna Węgrzyn jest adiunktem na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki 
(Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej) Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. E-mail: 
grazyna.wegrzyn@ue.wroc.pl.
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względu ważną rolę strukturotwórczą1. Zmiana struktury sektorowej stanowi nieodłącz-
ny element modernizacji gospodarki. Zakładając, że rozwój gospodarki polskiej będzie 
przebiegał według ścieżki wytyczonej wcześniej przez Stany Zjednoczone i kraje Europy 
Zachodniej, można oczekiwać, że struktura gospodarcza Polski będzie charakteryzowała 
się znacznie większym niż obecnie udziałem usług (zarówno w strukturze wytwarzanej 
wartości dodanej, jak i zatrudnieniu). 

Celem opracowania jest zidentyfikowanie zmian zachodzących wewnątrz sektora 
usług w Polsce pod wpływem innowacji. Okres badawczy obejmuje lata 2006–2010. 
Realizacja postawionego celu została przeprowadzona w dwóch etapach. Rozważania 
w etapie pierwszym skoncentrowane zostały na wyjaśnieniu specyfiki innowacji w usłu-
gach. Przeprowadzona analiza danych statystycznych pozwoliła na rozpoznanie różnic 
pomiędzy innowacjami w sektorze usług i w sektorze przedsiębiorstw przemysłowych. 
Etap drugi dotyczy analizy zmian zachodzących wewnątrz sektora usług w zakresie 
struktury i dynamiki zatrudnienia.

Specyfika innowacji w sektorze usług

Pomimo rosnącego znaczenia sektora usług badaniom innowacji w usługach poświę-
cano w literaturze stosunkowo niewiele miejsca. Usługi były uznawane za mało podatne 
na innowacje, w związku z czym pozostawały na marginesie badań związanych z wdra-
żaniem innowacji. Dopiero w latach 80. XX wieku za sprawą wykorzystania technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) sektor usług został włączony do systematycz-
nych badań w zakresie innowacji. Stwierdzono, że znaczny udział prac badawczo-rozwo-
jowych w działalności przemysłowej jest związany z rozwojem nowych usług2. 

Sektor usług ze względu na swoją złożoność stanowi bardzo skomplikowany przed-
miot badań w zakresie innowacji. Wiele trudności powoduje już samo pojęcie usług, które 
uważane jest za niejasne czy nawet mylące3. Biorąc pod uwagę specyfikę współczesnej 
produkcji i oferowanych produktów usługę należy traktować jako integralną część pro-
dukcji oraz samego produktu4. 

1  A. Karpiński, S. Paradysz, J. Ziemiecki, Zmiany struktury gospodarki w Polsce do roku 2010. 
Polska na tle Unii Europejskiej, Komitet Prognoz „Polska w XXI wieku” przy Prezydium PAN, 
Warszawa 1999, s. 40.

2  J. Howells, Innovation & Services: New Conceptual Frameworks., „CRIC Discussion Paper” 
2000, No. 38, University of Manchester.

3  M. Castells, Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2007, s. 207.
4  K. Mangold, Die Welt der Dienstleistung. Perspektiven für Arbeit und Gesellschaft im 21. Jahr-

hundert, Frankfurt am Main 1998, s. 111.
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Tradycyjnie przyjmuje się, że usługi charakteryzują się5:
 – nieuchwytnością (niematerialnością),
 – jednoczesnością produkcji i konsumpcji,
 – nierozdzielnością usługi od usługodawcy,
 – heterogenicznością,
 – przelotnością (nieprzechowalnością).

Powyższe cechy usług są współcześnie przez wielu autorów kwestionowane.  
Cz. Bywalec uważa, że tradycyjny podział na „produkcję” i „usługi” się dezaktualizuje6. 
Usługi bezpośrednio lub pośrednio wplatają się w produkcję, stając się elementem pro-
cesów wytwarzania większości produktów. To doprowadziło do „serwicyzacji” sektora 
pierwszego i drugiego oraz do „industrializacji” sektora trzeciego, czego przejawem jest 
homogenizacja procesów wytwarzania. K. Rogoziński zwraca uwagę, że usługa powstaje 
dzięki woli i nastawieniu stron, z których jedna powierza drugiej swój problem i swoje 
potrzeby, a ta deklaruje swoją pracą temu sprostać7. Z ekonomicznego punktu widzenia 
przyjmuje się, że usługi stanowią działalność, wykonywaną przez podmioty gospodar-
cze, której efektem nie są przedmioty materialne. Według M. Daszkowskiej „usługa 
w sensie gospodarczym jest użytecznym produktem niematerialnym, który jest wytwa-
rzany w wyniku pracy ludzkiej (czynności) w procesie produkcji, przez oddziaływanie 
na strukturę określonego obiektu, w celu zaspokojenia potrzeb ludzkich”8. 

Wzrost znaczenia usług we współczesnej gospodarce oraz rola innowacji w rozwoju 
społeczno-gospodarczym wskazuje na konieczność dokładniejszego poznania procesów 
innowacyjnych zachodzących w obszarze usług. Niezwykle ważną rolę odgrywają dzia-
łalność innowacyjna i nowe technologie, w tym zwłaszcza technologie informacyjne 
i komunikacyjne, rewolucjonizujące sposoby wytwarzania i dostarczania tradycyjnych 
usług, jak również oferujące możliwości stwarzania usług zupełnie nowych, nieistnie-
jących dotychczas. Sektor usług obejmuje zarówno branże, które charakteryzują się 
znaczną chłonnością innowacji, jak i branże „odporne” na innowacje. Na jednym bie-
gunie znajdują się usługi telekomunikacyjne, finansowe, ubezpieczeniowe, pocztowe, 
informacyjne, a na drugim usługi związane z transportem, magazynowaniem oraz usługi 
osobiste (na przykład fryzjerstwo). Ta heterogeniczność działalności usługowej wywołu-
je wiele kontrowersji dotyczących innowacji. Powstaje pytanie: czy innowacje w sektorze 
usług można mierzyć przy użyciu metod zaczerpniętych z sektora produkcyjnego? Na 
różnice w zakresie innowacyjności w sektorze usług i w sektorze produkcyjnym zwraca 

5  W. Dolfsma, The Process of New Service Development: Issues of Formalization and Appropri-
ability, ERIM Report Series Reference No. ERS-2004-051-ORG, 2004, s. 3; D. Mongiało, Cechy chara-
kterystyczne rynku usług i jego struktura w Unii Europejskiej, „Ekonomista” 2000, nr 1, s. 81.

6  Cz. Bywalec, O istocie i klasyfikacji usług – polemicznie, „Wiadomości Statystyczne” 2002, nr 1, s. 40.
7  K. Rogoziński, Spór o istnienie usług, „Wiadomości Statystyczne” 2002, nr 2, s. 31.
8  M. Daszkowska, Usługi. Produkcja, rynek, marketing, PWN, Warszawa 1998, s. 17.
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uwagę coraz więcej ekonomistów, na przykład P. Niedzielski, K. Rogoziński, K. Rychlik,  
J. Howells i inni. Różnice wynikają z odmienności produktu i usługi. Materialność dóbr 
produkcyjnych powoduje, że innowacje produktowe są łatwiejsze do uchwycenia poprzez 
swoje uprzedmiotowienie. Usługi jako obszar innowacyjności charakteryzują się od-
miennością w stosunku do obszaru produkcji materialnej. Odmienność ta jest konse-
kwencją niematerialności usług, braku możliwości produkcji na zapas i tak dalej9. 

Innowacje w sektorze usług w Polsce

Głównym źródłem informacji na temat działalności innowacyjnej przedsiębiorstw 
w Polsce jest kompleksowe badanie przeprowadzane przez GUS w oparciu o kwestiona-
riusz i zalecenia metodyczne stosowane w ramach wieloletniego programu badawczego 
zwanego Community Innovation Survey (CIS). Aktualnie badanie CIS obejmuje cztery 
rodzaje innowacji, to jest10:

 – innowację produktową, 
 – innowację procesową,
 – innowację organizacyjną,
 – innowację marketingową.

Innowacje produktowe w zakresie usług mogą polegać na wprowadzeniu znaczących 
udoskonaleń w sposobie świadczenia usług, na poszerzeniu dotychczasowego zakresu 
świadczenia usług o nowe funkcje lub cechy czy też na wprowadzeniu zupełnie nowych 
usług. Innowacje procesowe mogą dotyczyć wprowadzania nowych lub istotnie ulepszo-
nych technik, urządzeń i oprogramowania w działalności pomocniczej, takiej jak zaopa-
trzenie, księgowość, obsługa informatyczna czy prace konserwacyjne. Z kolei innowacje 
organizacyjne muszą stanowić wynik strategicznych decyzji podjętych przez kierow-
nictwo firmy11. Najczęściej stanowią one czynnik wspomagający innowacje w obrębie 
produktów i procesów, ale także same mogą przyczyniać się do podniesienia jakości 
i wydajności pracy, zdynamizowania wymiany informacji czy zwiększenia zdolności 
przedsiębiorstwa do uczenia się i wykorzystywania nowej wiedzy i nowych technologii. 
Innowacje marketingowe dotyczą znacznych zmian w promocji i dystrybucji usług oraz 
w kształtowaniu cen. Celem innowacji marketingowych jest lepsze zaspokojenie potrzeb  
 

9  P. Niedzielski, K. Rychlik, Innowacje w sektorze produkcyjnym i usługowym – odmienność czy 
podobieństwo?, w: Wiedza, innowacje i gospodarka oparta na wiedzy, red. E. Stawasz, P. Niedzielski, 
K. Matusiak, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 453, Szczecin 2006, s. 184.

10  Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006–2009, GUS, Informacje i Opracowania 
Statystyczne, Warszawa 2010.

11  Do innowacji organizacyjnych nie zalicza się fuzji i przejęć, nawet jeżeli dokonano ich po raz 
pierwszy.
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klientów, otwarcie nowych rynków zbytu lub nowe pozycjonowanie produktu firmy na 
rynku w celu zwiększenia sprzedaży12.

Jednym z najczęściej stosowanych wskaźników do oceny innowacyjności przedsię-
biorstw jest odsetek podmiotów wprowadzających innowacje w ogólnej liczbie podmio-
tów. GUS przyjmuje, że przedsiębiorstwa innowacyjne to takie, które w badanym okresie 
wprowadziły przynajmniej jedną innowację techniczną, to jest nowy lub ulepszony 
produkt i/lub proces. Przy czym innowacja techniczna ma stanowić nowość przynajmniej 
z punktu widzenia wprowadzającego je przedsiębiorstwa. 

Wykres 1. Przedsiębiorstwa innowacyjne z sektora usług według wybranych działów PKD w % ogółu 
przedsiębiorstw z sektora usług w latach 2006–2008 i 2008–2010 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006–2009, GUS, Informacje 
i Opracowania Statystyczne, Warszawa 2010, s. 25; Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008–2010, GUS, 
Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa 2012, s. 270–272.

W latach 2006–2008 udział przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie przed-
siębiorstw sektora usług w Polsce wyniósł 16,1%, a w latach 2008–2010 zmniejszył się do 
12,8% (wykres 1). W sektorze przedsiębiorstw przemysłowych wskaźnik ten był wyższy 
i wynosił odpowiednio 21,4% i 17,1%. W badanym okresie poziom innowacyjności obniżył 

12  Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006–2009…
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się zarówno w przemyśle, jak i w usługach, przy czym w usługach spadek był mniejszy 
niż w przemyśle – wyniósł 3,3 punktu procentowego, wobec 4,3 punktu procentowego 
w przemyśle. Różnica pomiędzy udziałem przedsiębiorstw innowacyjnych w przemyśle 
i w usługach zmniejszyła się z 5,3 punktu procentowego do 4,3 punktu procentowego.

W latach 2008–2010 największy odsetek przedsiębiorstw innowacyjnych wystąpił 
w następujących działach usługowych gospodarki:

 – ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne (61,0%),
 – finansowa działalność usługowa (36,5%),
 – działalność związana z oprogramowaniem (32,8%),
 – działalność usługowa w zakresie informacji (31,9%).

Najmniejszy odsetek innowacyjnych przedsiębiorstw wystąpił w działach: transport 
lotniczy (7,7%) oraz magazynowanie i działalność usługowa (9,7%).

Wyniki badania działalności innowacyjnej wskazują, że innowacje nietechnolo-
giczne, określane też jako „miękkie”, są częściej wprowadzane przez przedsiębiorstwa 
z sektora usług niż z sektora przedsiębiorstw przemysłowych. 

W latach 2008–2010 w sektorze usług 15,2% przedsiębiorstw wprowadziło innowa-
cje organizacyjne, podczas gdy w sektorze przedsiębiorstw przemysłowych wskaźnik 
ten był niższy i wyniósł 13,0%. Innowacje marketingowe w latach 2006–2008 wdro-
żyło 14,2% przedsiębiorstw z sektora usług i 13,7% przedsiębiorstw przemysłowych. 
Natomiast w latach 2008–2010 tego rodzaju innowacje wdrożyło 15,5% przedsiębiorstw 
z sektora usług i 13,5% przedsiębiorstw przemysłowych13. 

Interesujące informacje można pozyskać, analizując cele, dla których przedsiębior-
stwa z sektora usług wprowadzały innowacje. GUS poddał analizie przedsiębiorstwa 
aktywne innowacyjnie, które oceniły znaczenie danego celu dla działalności innowa-
cyjnej jako „wysokie”. W latach 2008–2010 spośród aktywnych innowacyjnie przedsię-
biorstw z sektora usług 48,4% wskazało jako najważniejszy cel poprawę jakości wyrobów 
lub usług, zaś 45,4% – zwiększenie asortymentu wyrobów lub usług. Natomiast najmniej-
szy odsetek tych jednostek ocenił jako „wysoki” cel związany z obniżką materiałochłon-
ności i energochłonności na jednostkę produktu (12,7%)14.

Z punktu widzenia sytuacji na rynku pracy najważniejsze wydają się dane dotyczące 
obniżki osobowych kosztów pracy na jednostkę produktu. Wśród przedsiębiorstw ak-
tywnych innowacyjnie w sektorze usług jedynie 16,6% oceniło znaczenie tego celu jako 
„wysokie”. Świadczy to o tym, że wprowadzane innowacje nie mają (głównie) na celu 
ograniczania zatrudnienia. Wydaje się to szczególnie ważne z punktu widzenia możli-
wości dalszego zwiększania liczby miejsc pracy w usługach.

13  Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008–2010, GUS, Informacje i Opracowania 
Statystyczne, Warszawa 2012.

14  Tamże, s. 69.
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Dynamika i struktura zatrudnienia

Ze względu na utrzymującą się w ostatnich latach wysoką dynamikę rozwoju sektora 
usług w gospodarce niezbędna wydaje się analiza jego wewnętrznej struktury zatrudnie-
nia, tym bardziej że sektor ten nie jest jednorodny, skupia różne branże i rodzaje usług. 
Różnią się one zarówno pod względem charakteru, finalnego odbiorcy, jak i funkcji spo-
łecznych i ekonomicznych. 

Kilka europejskich badań wykazało, że innowacje organizacyjne odgrywają ważniej-
szą rolę w kształtowaniu zmian w wielkości zatrudnienia i strukturze zawodowej pra-
cowników niż innowacje technologiczne15. W sektorze usług, jak wykazano wcześniej, 
większy odsetek firm wprowadza innowacje organizacyjne niż w przemyśle. Innowacje 
organizacyjne są ściśle związane z rozwojem technologicznym. Często są niezbędnym 
uzupełnieniem wdrażania nowych technologii, zwłaszcza technologii informacyjno- 
-komunikacyjnych. Przyczyniają się do powstawania nowych, lepszych miejsc pracy16.

W latach 2006–2010 najwyższa dynamika wzrostu zatrudnienia w sektorze usług 
wystąpiła w sekcji I – informacja i komunikacja (125,3%) oraz w sekcji N – administro-
wanie i działalność wspierająca (121,3)%17. Łącznie w badanym okresie liczba zatrudnio-
nych w tych dwóch sekcjach usługowych zwiększyła się o ponad 120 tys. osób. Zmianie 
uległ również udział poszczególnych sekcji w zatrudnieniu ogółem. Największy wzrost 
dotyczył działu N – administrowanie i działalność wspierająca, gdzie udział pracują-
cych w tej sekcji zwiększył się z 2,6% do 2,9% ogółu pracujących. Największy udział 
w zatrudnieniu ogółem tradycyjnie stanowili pracujący w sekcjach G – handel i naprawa 
(15,5%) oraz P – edukacja (7,7%).

Analizując dynamikę zatrudnienia w rozbiciu na dwa okresy, widać wyraźnie, że 
w pierwszym okresie, w latach 2006–2008, zatrudnienie zwiększało się wyraźnie w tych 
sekcjach usługowych, w których znaczny odsetek przedsiębiorstw stanowiły przedsię-
biorstwa innowacyjne. Z kolei w drugim okresie, 2008–2010, gdy znacznemu zmniejsze-
niu uległ odsetek przedsiębiorstw innowacyjnych, również dynamika zatrudnienia uległa 
obniżeniu, ale tylko w stosunkowo mało innowacyjnych działach. W latach 2006–2010 
zatrudnienie zmniejszyło się w czterech sekcjach: G – handel i naprawa, P – edukacja, 
H – transport i gospodarka magazynowa i S – pozostała działalność usługowa.

Analizując zmiany liczby pracujących w poszczególnych sekcjach sektora usług, 
można zauważyć, że największe wzrosty zatrudnienia miały miejsce w tych sekcjach, 

15  J. Fagerberg, D. Mowery, R. Nelson, The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University 
Press, Oxford 2007, s. 588.

16  G. Węgrzyn, Service Sector Innovations as a Source of Structural Changes in the Labour Market, 
„Актуальні проблеми економіки” 2012, Vol. 2, s. 332–340.

17  Pracujący w gospodarce narodowej w 2010 r., GUS, Warszawa 2011, s. 11.
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które wprowadzały innowacje. Można wnioskować, że innowacje w sektorze usług wy-
wierają pozytywny wpływ na wielkość zatrudnienia.

Podsumowanie

Szybkie tempo zmian technologicznych i rozpowszechnianie się technologii infor-
macyjnych i komunikacyjnych na wszystkie dziedziny gospodarki zmienia strukturę 
rozwiniętych gospodarek. Ważnym wyzwaniem staje się rozpoznanie wpływu innowa-
cji na wielkość i strukturę zatrudnienia. Innowacje bezpośrednio oddziałują na zmiany 
struktury popytu na pracę i wyznaczają kierunki dostosowań dla zmian struktury podaży 
pracy. 

Innowacje w sektorze usług w Polsce dotyczą głównie poprawy jakości i zwiększe-
nia asortymentu wyrobów i usług. Wdrażane innowacje najczęściej występują w postaci 
nowych lub istotnie ulepszonych procesów, nowych metod podziału zadań i uprawnień 
decyzyjnych oraz nowych mediów lub technik promocji produktów.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że wraz ze wzrostem innowacyjności w sek-
torze usług następował wzrost zatrudnienia w tym sektorze. Najwięcej nowych miejsc 
pracy powstaje w sekcjach usługowych charakteryzujących się dużym udziałem przed-
siębiorstw innowacyjnych. Zmiany te wpływają na zmianę struktury zatrudnienia w sek-
torze usług.
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Streszczenie

Celem opracowania jest zidentyfikowanie zmian zachodzących wewnątrz sektora usług w Polsce pod wpływem 
innowacji. Realizacja postawionego celu została przeprowadzona w dwóch etapach. Rozważania w etapie pierwszym 
skoncentrowane są na wyjaśnieniu specyfiki innowacji w usługach. Przeprowadzona analiza danych statystycznych 
pozwoliła rozpoznać różnice pomiędzy innowacjami w sektorze usług i w sektorze przedsiębiorstw przemysłowych. 
Etap drugi dotyczył zmian zachodzących wewnątrz sektora usług w zakresie struktury i dynamiki zatrudnienia. 

Innovation in the service sector in Poland and changes in employment

This paper attempts to identify the transformations taking place in the Polish services sector due to innovation. 
The analysis covers the 2006–2009 period. The research objective is attained in two steps. Step 1 is the explanation 
of the services innovation specifics. An analysis of statistical data will lead to identification of the differences between 
innovations in services and in industry. Step 2 deals with the transformations which take place in the services sector 
and affect the employment structure and dynamics.

Translated by Grażyna Węgrzyn 
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Wprowadzenie

Pozycja konkurencyjna współczesnych przedsiębiorstw zależna jest od bardzo wielu 
czynników, dlatego uzyskanie i utrzymanie przewagi nad rywalami rynkowymi jest 
zadaniem niezwykle trudnym. W celu zbudowania przewagi konkurencyjnej przedsię-
biorstwa podejmują liczne próby rozszerzania i doskonalenia swojego funkcjonowania 
w różnych obszarach. Są coraz bardziej świadome znaczenia konieczności zmian orga-
nizacyjnych i zarządczych zmierzających w kierunku uwzględniania w realizacji swoich 
poczynań gospodarczych także aspektów społecznych. Podejmują zatem wyzwania ak-
tualnego trendu realizacji działań społecznie odpowiedzialnych. Mają na względzie fakt, 
że dynamicznie rozpowszechniana obecnie idea społecznej odpowiedzialności biznesu 
(przedsiębiorstw) może być korzystna dla ich funkcjonowania i rozwoju1, a w przyszłości 
może nawet stać się ultimatum utrzymania przewagi konkurencyjnej.

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

1  Według badań na temat CSR przeprowadzonych przez MillwardBrown SMG KRC na zlecenie 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 60% przedsiębiorstw dostrzega korzyści z przestrzega-
nia zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Przedsiębiorcy w Polsce. Fakty, liczby, przykłady, 
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, 2012, s. 44–45, www.konfederacjalewia-
tan.pl/_files/publikacje/polska.pdf (2.05.13).
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Wiele spośród aktywnych przedsiębiorstw ma już znaczne doświadczenie w dosko-
naleniu swoich działań oraz świadomie lub nie realizuje założenia koncepcji społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstwa poprzez wdrażanie różnych systemów zarządzania 
jakością, a tym samym respektowanie zasad zarządzania jakością. Szeroka skala od-
działywania takich systemów na przedsiębiorstwo przyczynia się do wieloaspektowej 
poprawy jego funkcjonowania przy uwzględnianiu interesów poszczególnych intere-
sariuszy, a respektowanie podstawowego założenia stałego doskonalenia pozwala ni-
welować niedoskonałości i dążyć do utrwalania pozytywnych stosunków z otoczeniem 
bliższym i dalszym. Zakres takich działań zawiera się właśnie w idei społecznej odpo-
wiedzialności przedsiębiorstw.

Analizując z jednej strony doświadczenia przedsiębiorstw w zakresie wdrażania i do-
skonalenia systemów zarządzania jakością, a z drugiej – kierunek dążeń współczesnych 
przedsiębiorstw – koncepcję społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw – można zaob-
serwować wzajemne zależności pomiędzy respektowaniem podstawowych zasad zarządza-
nia jakością a realizacją głównych założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności przed-
siębiorstw. Przestrzeganie zasad zarządzania jakością pozwala już uwzględniać strategię 
społecznej odpowiedzialności, a z kolei wartości zawarte w idei społecznej odpowiedzial-
ności oddziałują na realizację zasad zarządzania jakością2. Celem artykułu jest zwrócenie 
uwagi na wzajemne powiązania pomiędzy podstawowymi zasadami zarządzania jakością 
a głównymi założeniami koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz 
uwypuklenie sensu, znaczenia i wagi zarówno respektowania zasad zarządzania jakością, 
jak i implementacji założeń społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw – CSR

Idea społecznej odpowiedzialności biznesu (przedsiębiorstw), określana z angielskiego 
jako CSR (Corporate Social Responsibility), jest aktualnie bardzo ważnym i często podej-
mowanym przedmiotem rozważań. Zainteresowanie tą koncepcją zarządzania znajduje 
wyraz nie tylko w aspekcie teoretycznych dociekań, ale również w realizacji licznych badań 
empirycznych. Podejmując ten wątek, warto jednak za każdym razem odnieść się do sensu 
idei społecznej odpowiedzialności biznesu, czyli zadać sobie pytanie, kiedy można uznać, 
że biznes jest odpowiedzialny społecznie. Aby odpowiedzieć na to podstawowe pytanie, 
zasadne wydaje się najpierw przeanalizowanie poszczególnych składników określenia 
biznesu odpowiedzialnego społecznie, a następnie przedstawienie definicji tego pojęcia.

2 Na szczególną siłę zależności między przywództwem – jedną z zasad zarządzania jakością a spo-
łeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa zwraca uwagę K. Szczepańska, opisując właśnie wpływ 
nowych koncepcji w naukach o zarządzaniu przedsiębiorstwem na realizację zasad zarządzania jakością. 
K. Szczepańska, Zarządzanie jakością. W dążeniu do doskonałości, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 31.
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Po pierwsze, biznes w szerokim ujęciu można potraktować jako realizowaną przez 
przedsiębiorstwa działalność. Zatem w takim rozumieniu wspomniana odpowiedzialność 
społeczna odnosi się do wszelkiej aktywności przedsiębiorstw czy w ogóle do przed-
siębiorstw. Natomiast działania podejmowane przez przedsiębiorstwa jako podstawowe 
podmioty gospodarujące w tradycyjnym ekonomicznym ujęciu to przede wszystkim 
wytwarzanie produktów lub świadczenie usług. Należy przy tym nadmienić, że zasad-
niczym sensem, celem uruchamiania i realizowania takich działań jest osiągnięcie przez 
właścicieli zaangażowanego w to kapitału korzyści materialnych.

Z kolei kategorię odpowiedzialności określić można zgodnie ze słownikowym zde-
finiowaniem jako „konieczność ponoszenia konsekwencji swojego lub czyjegoś postę-
powania, zachowania, wynikająca z przekonania wewnętrznego lub nakazu prawnego” 
lub inaczej „świadomość tej konieczności”3. Czyli odpowiedzialne działania przedsię-
biorstwa to takie, które uwzględniają ich konsekwencje. Idąc dalej, przedsiębiorstwo 
będzie uznawane za odpowiedzialne, jeśli będzie świadome konieczności ponoszenia 
konsekwencji za podejmowaną aktywność.

Pozostaje jeszcze odniesienie odpowiedzialności biznesu do społecznego ujęcia. 
Tutaj najbardziej właściwe wydaje się potraktowanie szeroko ujmowanego społeczeń-
stwa jako głównego odbiorcy konsekwencji działań przedsiębiorstw. Przy tym, szeroko 
ujęte społeczeństwo to zarówno pojedyncze osoby lub ich grupy, bezpośrednio związane 
z działalnością przedsiębiorstw, właściciele, akcjonariusze, pracownicy, klienci, dostaw-
cy, instytucje publiczne i inne podmioty gospodarcze, jak również tak zwane w ekono-
mii „osoby trzecie”, czyli niewiązane wprost z realizowanymi działaniami, na przykład 
społeczności lokalne.

Wobec tak scharakteryzowanych składników pojęcia biznesu społecznie odpowie-
dzialnego można stwierdzić, że biznes będzie traktowany jako odpowiedzialny społecz-
nie, jeśli będzie uwzględniał w swoich działaniach ich konsekwencje wpływające na sze-
rokie grono interesariuszy. Precyzując zakres działań ujmowanych w koncepcji społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw, warto odnieść się do literatury przedmiotu i podjąć 
konkretną próbę zdefiniowania tego pojęcia. Nie jest to zadanie proste, bowiem histo-
rycznie rzecz ujmując, działania przedsiębiorstw wpisujące się w ideę CSR ewoluowały.

W piśmiennictwie poświęconym CSR odnaleźć można powołania na szereg defini-
cji tej koncepcji strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem4. Zauważyć można, że 
prezentowane na przestrzeni lat określenia opierają się na dwóch pierwotnych zasadach: 

3  Popularny słownik języka polskiego, Wilga, Warszawa 2000, s. 402.
4  M. Rybak, Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 

2004, s. 28–40; A. Łukasiewicz-Kamińska, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa finanso-
wego, Difin, Warszawa 2011, s. 16–24; A. Rudnicka, CSR – doskonalenie relacji społecznych w firmie, 
Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, s. 39–43.
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dobroczynności i powierniczości stanowiących podwaliny podejmowanych przez przed-
siębiorstwa działań w zakresie społecznej odpowiedzialności. Poza tym istotne jest, że 
kolejne definicje zawierają coraz szersze pola działań przedsiębiorstw na rzecz społe-
czeństwa oraz stopniowe wyszczególnianie takich działań, począwszy od tych związa-
nych bezpośrednio ze zdrowiem i bezpieczeństwem każdego członka społeczeństwa aż 
do konieczności uwzględniania odpowiedzialności za środowisko naturalne, w którym 
społeczeństwo funkcjonuje. Charakterystyczne jest jeszcze, że w większości definicji 
podkreślana jest dobrowolność takich działań.

Współczesna interpretacja tego pojęcia uwzględnia zatem już bardzo obszerne spek-
trum odpowiedzialności przedsiębiorstw. Przykładem może być określenie kategorii 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw zaproponowane przez G. Bartkowiak. 
Stwierdziła ona słusznie, że „odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw lub nieco 
szerzej odpowiedzialność społeczna biznesu polega nie tylko na przynoszeniu zysku ak-
cjonariuszom (właścicielom), ale pojęcie to dotyczy oddziaływania decyzji biznesowych 
i wszelkich działań przedsiębiorstwa na wszystkie podmioty, mające z nimi do czynie-
nia zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza nią”5. Zdefiniowanie takie jest konstata-
cją bardzo bliską koncepcji interesariuszy, która w dużym stopniu determinuje zakres 
podmiotowy odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz, jak stwierdza M. Rybak, „ułatwia 
analizę, klasyfikowanie i diagnozowanie problemów objętych społeczną odpowiedzial-
nością przedsiębiorstw”6. Twórcą tej koncepcji był E. Freeman, który wyróżnił interesa-
riuszy pierwszego stopnia, do których zaliczył osoby zawierające z przedsiębiorstwem 
formalne kontrakty i porozumienia (akcjonariusze, pracownicy, klienci, dostawcy, sektor 
publiczny), oraz interesariuszy drugiego stopnia, czyli osoby lub grupy osób, które mogą 
wywierać wpływ na firmę, mogą pozostawać pod jej wpływem, ale nie są niezbędne dla 
jej funkcjonowania7.

Na podstawie przedstawionego określenia CSR można zatem wnioskować, że trady-
cyjne ujęcie celu funkcjonowania przedsiębiorstwa, jakim jest osiąganie zysku, wpisuje 
się w sens tej idei, ale nie pozostaje jedyne. Współczesny, pożądany biznes to nadal biznes 
efektywny, ale uwzględniający jednak konsekwencje podejmowanych decyzji, zarówno 
tych dotyczących sfery produkcyjnej, jak i społecznej. To biznes zwracający uwagę na 
różne aspekty swojej działalności i jej oddziaływanie na całe swoje otoczenie bliższe 
i dalsze, biorący pod uwagę przy podejmowaniu decyzji racje wielu stron, z którymi 
jest w różnym stopniu powiązany. Dlatego często w literaturze przedmiotu społeczna  
 

5  G. Bartkowiak, Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym, 
Difin, Warszawa 2011, s. 15–16.

6  M. Rybak, Etyka menedżera..., s. 43.
7  Tamże, s. 43–44.
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odpowiedzialność biznesu rozpatrywana jest w dwóch wymiarach: wewnętrznym i ze-
wnętrznym. W wymiarze wewnętrznym pojawiają się następujące elementy:

 – „bezpieczeństwo w miejscu pracy,
 – zarządzanie zasobami ludzkimi,
 – zarządzanie surowcami zużywanymi przez przedsiębiorstwo oraz wpływem jego 

działalności na środowisko naturalne”8. 
Natomiast wymiar zewnętrzny obejmuje:
 – „wpływ na społeczności lokalne,
 – stosunki z partnerami biznesowymi, akcjonariuszami, dostawcami, klientami, 

instytucjami publicznymi,
 – przestrzeganie praw człowieka,
 – troskę o środowisko naturalne”9.

Zaprezentowany zbiór składników, jakie uwzględniane są przy okazji zastosowania 
w praktyce CSR, obrazuje szeroki wachlarz zakresu odpowiedzialności przedsiębiorstw 
z dwukrotnym podkreśleniem oddziaływania na środowisko naturalne. Nie jest to bez 
przyczyny, bowiem idea społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw powiązana jest 
ściśle z ideą zrównoważonego rozwoju.

Porządkując kwestie związane z koncepcją społecznej odpowiedzialności, K. Szcze-
pańska10 zaproponowała jej logiczną klasyfikację na podstawie grup kryteriów. Według 
niej społeczna odpowiedzialność w ramach:

a) kryterium podmiotowego posiada wymiar zewnętrzny, w którym interesariuszami 
są klienci, dostawcy, partnerzy strategiczni, społeczność lokalna, oraz wymiar 
wewnętrzny, gdzie zakwalifikowała pracowników, właścicieli, kadrę kierowniczą 
i związki zawodowe;

b) kryterium czynnościowego ma wymiar pasywny, oznaczający niepodejmowanie 
przez przedsiębiorstwo działań szkodliwych społecznie, oraz wymiar aktywny, 
dotyczący zapobiegania negatywnym skutkom działań w aspekcie społecznym;

c) kryterium rodzajowego dzieli się na: ekonomiczną, prawną, etyczną, charytatyw-
ną (filantropijną);

d) kryterium skali ujmowania (wewnętrzna i zewnętrzna) dotyczy zakresu odpowie-
dzialności oraz kierunku podejmowanych w tym zakresie działań (od wewnątrz 
na zewnątrz, od zewnątrz do wewnątrz).

Przedstawiona klasyfikacja stanowi przede wszystkim potwierdzenie bogatego 
zbioru możliwości ujmowania i uwzględniania idei CSR. Istotne jest jeszcze, że dla re-
alizacji tej strategii przedsiębiorstwa realizują różnego rodzaju działania oraz podejmują 

8  G. Bartkowiak, Społeczna odpowiedzialność biznesu..., s. 25.
9  Tamże, s. 25.
10  K. Szczepańska, Zarządzanie jakością..., s. 178–180.
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różne przedsięwzięcia11. Mogą w tym zakresie skorzystać również ze znormalizowanej 
próby doprecyzowania wartości CSR zapisanej w postaci normy ISO 26000. Wyróżnione 
w niej zostały następujące obszary idei społecznej odpowiedzialności organizacji: ład or-
ganizacyjny, prawa człowieka, stosunki pracy, ochrona środowiska naturalnego, uczciwe 
praktyki rynkowe, relacje z konsumentami, zaangażowanie społeczne12.

Podsumowując rozważania na temat idei społecznej odpowiedzialności przedsię-
biorstw, warto podkreślić, że jej zastosowanie przez poszczególne przedsiębiorstwa jest 
dobrowolne, aczkolwiek społecznie wymagane i pożądane. Praktyczny wymiar stosowa-
nia CSR traktowanej jako strategia zarządzania firmą ma odzwierciedlenie w poprawie 
funkcjonowania przedsiębiorstwa, co przekłada się na wzmocnienie pozycji konkuren-
cyjnej przedsiębiorstwa na rynku. Urzeczywistnianie teoretycznych postulatów CSR nie 
jest zadaniem łatwym i zależy od szeregu czynników. Pomocne w tym zakresie może 
okazać się respektowanie podstawowych zasad zarządzania jakością.

Zasady zarządzania jakością

Przedsiębiorstwa, dążąc do poprawy funkcjonowania, szukają różnych rozwiązań. 
Kierują się również zasadami zarządzania jakością, których praktycznym wymiarem 
może być wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością. Najczęściej w lite-
raturze przedmiotu wskazywane są następujące zasady zarządzania jakością13: orientacja 
na klienta, przywództwo, zaangażowanie pracowników, podejście procesowe, podejście 
systemowe do zarządzania, ciągłe doskonalenie, podejmowanie decyzji na podstawie 
faktów, wzajemnie korzystne powiązania z dostawcami. Nieco odmiennie w jednym 
aspekcie traktuje zasady S. Ziółkowski14, który zamiast określenia zasady „podejmowa-
nie decyzji na podstawie faktów” używa szerszego „racjonalistyczne podejście do po-
dejmowania decyzji”, co wydaje się uzasadnione. Analizując każdą z zasad zarządzania  
 
 

11  A. Łukasiewicz-Kamińska zwraca uwagę na konkretne narzędzia służące realizacji strategii 
CSR, wśród których wskazuje: programy etyczne, inwestycje odpowiedzialne społeczne, kampanię 
społeczną, marketing zaangażowany społecznie, nadzór korporacyjny, ekoznakowanie i znakowanie 
społeczne, raporty społeczne, inicjatywny na rzecz społeczności lokalnej. A. Łukasiewicz-Kamińska, 
Społeczna odpowiedzialność..., s. 24–34.

12  M. Dżoga i in., Dobra praktyka CSR. Element strategii firmy, Polska Konfederacja Pracodawców 
Prywatnych Lewiatan, Warszawa 2010, s. 39.

13  M. Bugdol, P. Jedynak, Współczesne systemy zarządzania. Jakość, bezpieczeństwo, ryzyko, Helion, 
Gliwice 2012, s. 45; A.S. Gajewski, Wstęp do zarządzania jakością, Małopolska Wyższa Szkoła Ekono-
miczna w Tarnowie, Tarnów 2007, s. 39–44; W. Sokołowicz, A. Srzednicki, ISO – System zarządzania 
jakością oraz inne systemy oparte na normach, C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 5–6.

14  S. Ziółkowski, Systemy zarządzania jakością w małych i średnich firmach. Vademecum mene-
dżera jakości, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007, s. 17.
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jakością, S. Ziółkowski zwraca uwagę na pożądane w określonym obszarze działania 
przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa powinny zatem w zakresie realizacji15:

a) zasady zorientowania na klienta:
 – zrozumieć obecne i przyszłe potrzeby oraz oczekiwania klientów,
 – uzyskać zaufanie klientów,
 – osiągnąć wysoki udział w rynku,
 – badać satysfakcję klientów16;

b) zasady przywództwa:
 – stworzyć wizję firmy, kierunki rozwoju i wartości skierowane na rynek,
 – inspirować, zachęcać i motywować pracowników,
 – rozumieć i reagować na zmiany w otoczeniu zewnętrznym;

c) zasady zaangażowania ludzi:
 – stworzyć zasady współuczestniczenia pracowników w realizacji celów strategicznych 

przez pełne wykorzystanie ich wiedzy i doświadczenia oraz przez ciągłe uczenie się,
 – osiągnąć duże zaangażowanie pracowników w procesach podejmowania decyzji 

operacyjnych;
d) zasady podejścia procesowego:
 – skoncentrować się na efektywnym wykorzystaniu zasobów i na optymalizacji 

cyklów produkcyjnych, aby osiągnąć zamierzone wyniki,
 – wykorzystywać pełne możliwości procesów,
 – doskonalić procesy dla poprawy wydajności i opłacalności,

e) zasady systemowego podejścia do zarządzania:
 – identyfikować procesy i ich powiązania,
 – zapewnić odpowiednie współdziałanie procesów w ramach całego systemu,
 – dopasować pojedyncze procesy celów całej organizacji,
 – zrozumieć zależność między procesami funkcjonującymi w systemie,
 – ocenić wyniki systemu w odniesieniu do celów kluczowych;

f) zasady ciągłego doskonalenia:
 – ustanowić procesy ciągłego doskonalenia,
 – ustanowić system oceniania i kontroli postępu w realizacji celów,
 – oceniać uzyskane wyniki według ustanowionych kryteriów,
 – dostarczyć pracownikom narzędzia i metody oraz możliwości do rozwiązywania 

problemów i doskonalenia procesów;

15  Tamże, s. 16–17.
16  M. Bugdol i P. Jedynak zwracają jeszcze uwagę, że stosując zasadę orientacji na klienta, określa 

się metody badania potrzeb klienckich, bada się potencjał organizacji pod kątem możliwości zaspo-
kajania potrzeb, bada się efektywność realizowanych procesów, ustala się kluczowe cechy wyrobów, 
które decydują o satysfakcji klienta. M. Bugdol, P. Jedynak, Współczesne systemy, s. 47.
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g) zasady racjonalistycznego podejścia do podejmowania decyzji:
 – podejmować decyzje i działania, które maksymalizują produktywność i minima-

lizują straty,
 – wykorzystywać metody statystyczne,
 – stosować benchmarking, aby polepszyć wyniki, w tym udział w rynku;

h) zasady obustronnych korzyści związanych z dostawcami:
 – stworzyć strategiczne więzi dla realizacji wspólnego rozwoju, polepszenia pro-

jektów i systemów,
 – zapewnić wczesne zaangażowanie dostawców do określenia wymagań,
 – dzielić się informacjami o kierunkach przyszłego rozwoju.

Respektowanie wszystkich z przedstawionych zasad pozwala przedsiębiorstwom 
przede wszystkim poprawiać funkcjonowanie, lepiej zrozumieć i zorganizować procesy 
produkcyjne, bardziej precyzyjnie uwzględnić interesy konsumentów, stworzyć solidne 
i trwałe pola współpracy z dostawcami, ale również przez to przyczyniać się do reali-
zacji strategii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Zatem, można uznać, że 
przedsiębiorstwa, które już znają i stosują zasady zarządzania jakością, świadomie lub 
nie, realizują przynajmniej w części koncepcję społecznej odpowiedzialności przedsię-
biorstw. Z drugiej strony zauważyć można, że społecznie odpowiedzialne aktywności 
przedsiębiorstw przejawiające się w różnego rodzaju działaniach na rzecz szerokiego 
grona interesariuszy przyczyniają się do realizacji zasad zarządzania jakością.

Uzasadnienie wzajemnej zależności pomiędzy respektowaniem zasad  
zarządzania jakością oraz uwzględnianiem koncepcji społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw

Uwzględniając z jednej strony podstawowe wartości zawierające się w koncepcji spo-
łecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz z drugiej strony rozpoznając sedno sto-
sowanych przez przedsiębiorstwa zasad zarządzania jakością, wskazać można na pewną 
zależność. Polega ona na tym, że respektowanie zasad zarządzania jakością przyczynia się 
do realizacji idei społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Rozpatrując ukryte pod 
każdą z zasad zbiory praktycznych działań przedsiębiorstw, zauważyć można, że wszyst-
kie one znajdują bezpośrednie lub pośrednie odzwierciedlenie w stosowaniu przez przed-
siębiorstwo koncepcji CSR. Uzasadniając ten sąd, warto w szczególe zwrócić uwagę na 
kilka najbardziej charakterystycznych powiązań. Stosując pierwszą z zasad – „orientacja 
na klienta” – przedsiębiorstwo poznaje swojego konsumenta, rozumie jego potrzeby, dba 
o jakość dostarczanych mu produktów, uwzględnia jego uwagi dotyczące różnych aspektów 
funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego produktów, czyli uwzględnia utrzymanie relacji 
z konsumentami jako interesariuszami. Realizacja drugiej zasady – „przywództwo” – 
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sprawia, że przedsiębiorstwo, stosując dobre praktyki w zakresie zarządzania, przyczy-
nia się do tworzenia, utrzymania i doskonalenia ładu organizacyjnego, uwzględnia przede 
wszystkim interesy właścicieli, dbając o skuteczność i efektywność podejmowanych 
działań. Uwzględnianie w zarządzaniu zasady trzeciej – „zaangażowanie pracowników” 
– powoduje przede wszystkim, że przedsiębiorstwo analizuje warunki pracy pracowników, 
określa zmienne wpływające na szanse zwiększenia zaangażowania pracowników oraz 
stwarza warunki dla ich rozwoju (na przykład szkoląc pracowników). Również respekto-
wanie kolejnych zasad: czwartej – „podejście procesowe”, piątej – „podejście systemowe”, 
szóstej – „ciągłe doskonalenie”, i siódmej – „podejmowanie decyzji na podstawie faktów”, 
pozwalające przedsiębiorstwu w znacznej skali poprawić skuteczność i efektywność reali-
zowanych zamierzeń oraz jego funkcjonowanie, przekłada się na realizację postulatów CSR 
w zakresie ładu organizacyjnego, czy nawet w obszarze ochrony środowiska naturalnego. 
Wreszcie stosowanie zasady ósmej – „wzajemnie korzystne powiązania z dostawcami” – 
sprawia, że przedsiębiorstwo współpracuje z gronem swoich dostawców, potrafi uczciwie 
ich informować o swoich decyzjach, wywiązywać się ze zobowiązań wobec nich, czyli 
uwzględnia ich interesy jako kolejnego z interesariuszy, co przekłada się na wzięcie pod 
uwagę kolejnego obszaru CSR – uczciwych praktyk rynkowych.

Z przedstawionego uzasadnienia wynika, że przestrzeganie zasad zarządzania ja-
kością może skutecznie wpływać na realizację założeń CSR. Zauważyć jednak można 
pewne braki, niedoskonałości. Żadna z zasad zarządzania jakością nie uwzględnia 
w pełni i bezpośrednio aspektu CSR związanego z zaangażowaniem przedsiębiorstwa 
na rzecz społeczności lokalnej oraz działań w zakresie ochrony środowiska. Zatem, aby 
aktywności w ramach strategii CSR były kompletne, zasadne wydaje się doprecyzowane 
działanie zgodne z zasadami zawartymi w konkretnych wytycznych co do tej koncepcji. 

Z drugiej strony warto przeanalizować wpływ realizacji idei społecznej odpowie-
dzialności przedsiębiorstw na stosowanie zasad zarządzania jakością. Biorąc pod uwagę 
chociażby siedem kluczowych obszarów CSR zawartych w normie ISO 26000, takich 
jak: ład organizacyjny, prawa człowieka, stosunki pracy, ochrona środowiska natural-
nego, uczciwe praktyki rynkowe, relacje z konsumentami, zaangażowanie społeczne, 
można zauważyć, że praktyczna realizacja założeń w nich ujętych pozwala wzmocnić 
i usprawnić urzeczywistnianie wdrażania, przestrzegania, a nawet doskonalenia zasad 
zarządzania jakością. I tak dla przykładu, poprawa efektywności zarządzania w obsza-
rze ładu organizacyjnego będzie się przekładać chociażby na skuteczne przywództwo, 
zwiększenie zaangażowania ludzi; etyczne zachowania (działania) przedsiębiorstwa 
uwzględniane w obszarze uczciwych praktyk rynkowych znajdą odbicie w poprawie 
wzajemnych powiązań z dostawcami czy dodatkowo w doskonaleniu zorientowania na 
klienta. Stąd właśnie wniosek o wzajemnej zależności stosowania zasad zarządzania 
jakością oraz uwzględniania podstawowych założeń idei CSR.
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Podsumowanie

Podsumowując, można przede wszystkim stwierdzić, że obserwując działania współ-
czesnych przedsiębiorstw w zakresie zmian organizacyjnych i zarządczych zmierzających 
w kierunku poprawy i doskonalenia swojego funkcjonowania, niejednokrotnie można 
zauważyć, że realizowane dotychczas działania w tym zakresie w postaci wdrożonych 
systemów zarządzania jakością i tym samym uwzględnianie w praktyce zasad zarządza-
nia jakością mogą stanowić solidną podstawę do implementacji kompleksowych działań 
w aspekcie uwzględniania koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Nie-
wątpliwie można także uznać, że wszystkie inicjatywy podejmowane w celu zbliżania 
przedsiębiorstwa do realizacji idei CSR są jak najbardziej wskazane i pożądane. Zalety 
związane z jej urzeczywistnianiem są liczne i mają konkretny wymiar, także warto-
ściowy. Można także dodać, że z kolei uwzględnianie głównych założeń strategicznej 
koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw może zmierzać w kierunku ada-
ptacji, a w kolejnych krokach także „normalizacji” stosowania przez przedsiębiorstwo 
zasad zarządzania jakością.
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Streszczenie

Współczesne przedsiębiorstwa w swych dążeniach do osiągnięcia i utrzymania pozycji konkurencyjnej na rynku 
są coraz bardziej świadome znaczenia konieczności zmian organizacyjnych i zarządczych zmierzających w kierunku 
uwzględniania koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Urzeczywistnianie teoretycznych pos-
tulatów CSR nie jest zadaniem łatwym. Pomocne w tym zakresie może być respektowanie podstawowych zasad 
zarządzania jakością. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na wzajemne powiązania pomiędzy podstawowymi zasa-
dami zarządzania jakością a głównymi założeniami koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz 
uwypuklenie sensu, znaczenia i wagi zarówno respektowania zasad zarządzania jakością, jak i implementacji założeń 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

The correlation between the concept of corporate social responsibility  
and the principles of quality management

Modern companies in their efforts to achieve and maintain a competitive position on the market are becoming 
increasingly aware of the importance of the need for organizational and management changes towards consid-
ering the concept of corporate social responsibility. The implementation of the theoretical postulates of CSR is 
not an easy task. Respecting the fundamental principles of quality management may be helpful. The purpose of 
this article is to draw attention to the interrelationship between the basic principles of quality management and 
the main elements of the concept of corporate social responsibility and to highlight the sense, significance and 
importance of respecting the principles of quality management as well as implementation of the principles of 
corporate social responsibility.

Translated by Agnieszka Kwarcińska
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Wprowadzenie

Zainteresowanie kapitałem społecznym wyrażające się liczbą publikacji na jego 
temat nie idzie w parze z uporządkowaniem całej jego koncepcji. W literaturze traktu-
jącej zarówno o koncepcji kapitału społecznego, jak i prezentującej wyniki badań em-
pirycznych z nią związanych, można znaleźć liczne definicje, które traktują o różnych 
aspektach tego terminu. Problemy definicyjne sprawiają, że wątpliwości związane z po-
znaniem badanego zjawiska zamiast maleć, rosną. Podstawowy błąd, jaki spotykamy 
w literaturze przedmiotu, dotyczy braku rozróżnienia pomiędzy pojęciem „kapitał spo-
łeczny” a jego skutkami i formami organizacyjnymi na nim bazującymi. Wśród autorów 
piszących o kapitale społecznym brak jest również zgodności odnośnie do sposobu po-
większenia jego zasobów. Wykorzystana reprezentatywna literatura nadaje artykułowi 
formę studium krytyczno-porównawczego. Celem artykułu jest uzyskanie odpowiedzi 
na trzy pytania: Jaki jest zakres pojęcia „kapitał społeczny”? Czy kapitał społeczny może 
być negatywny? Jak powstaje kapitał społeczny? 

* Doktor Józef Łobocki jest adiunktem na Wydziale Ekonomicznym (Katedra Bankowości) Uni-
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. E-mail: jlobocki7@wp.pl.
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Nieformalne wartości i normy etyczne

Jeśli przyjąć rozumienie kapitału społecznego tak, jak je ujmuje F. Fukuyama: 
„Kapitał społeczny można najprościej zdefiniować jako zestaw nieformalnych wartości 
i norm etycznych wspólnych dla członków określonej grupy i umożliwiających im sku-
teczne współdziałanie”1, to łatwo odróżnić instytucję kapitału społecznego od instytucji, 
które dzięki niemu mogą być tworzone. Walorem tej definicji jest jednoznaczne ograni-
czenie składowych kapitału społecznego do nieformalnych wartości i norm etycznych. 
Można przyjąć, że jest to węższe ujęcie kapitału społecznego.

Szersze ujęcie proponowane przez M. Theiss zawiera w sobie trzy komponenty: 
strukturalny, regulatywny i behawioralny2. Moim zdaniem kapitałem społecznym jest 
tylko to, co autorka zalicza do komponentu regulatywnego (kognitywnego): normy spo-
łeczne, zaufanie, solidarność i zwyczaje. Komponent strukturalny wylicza potencjalne 
formy organizacyjne bazujące na kapitale społecznym, dla których kapitał społeczny 
jest substratem. Właśnie na bazie kapitału społecznego powstają sieci społeczne, grupy, 
struktury, organizacje społeczne, kanały informacji i znajomości. Trzeci komponent, 
behawioralny (współpraca, działania zbiorowe i wymiana informacji), pokazuje skutki 
wykorzystania kapitału społecznego przez instytucje wymienione w komponencie struk-
turalnym. 

Na znaczenie nieformalnych wartości i norm etycznych we współczesnych gospo-
darkach zwraca uwagę również J. Coleman, kiedy stwierdza, że „Naturalna organiza-
cja społeczna, z towarzyszącymi jej relacjami nieformalnymi, normami społecznymi 
i systemami statusu nie ginie wraz z zastąpieniem pierwotnych instytucji rodzinnych 
i kościelnych organizacjami skonstruowanymi. Naturalna organizacja społeczna odradza 
się na nowo w organizacji skonstruowanej”3. 

Kapitał wiążący

J. Coleman, badając wpływ relacji rodzinnych na poziom kapitału ludzkiego (wy-
kształcenia), dokonał „odkrycia” kapitału społecznego. Z jego badań wynika, że rodzin-
ny kapitał społeczny jest pozytywnie skorelowany z kształceniem młodzieży4. Nie można 
więc odmówić logiki w rozumowaniu, że kapitał wiążący poprzez korzystny wpływ na 
kapitał ludzki doprowadza w przyszłości do zwiększenia poziomu też innych typów 

1  F. Fukuyama, Wielki wstrząs, Bertelsmann Media Politeja, Warszawa 2000, s. 169.
2  M. Theiss, Krewni – znajomi – obywatele. Kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna, 

Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2007, s. 61 i n.
3  J. Coleman, Racjonalna rekonstrukcja społeczeństwa, „Studia Socjologiczne” 1993, nr 1(128), s. 23.
4  Idem, Foundations of Social Theory, The Belknap Press, Cambridge 1990, s. 311.
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kapitału społecznego i jednocześnie przyczynia się poprzez zwiększenie kapitału ludz-
kiego do przyspieszenia rozwoju społeczno-ekonomicznego5. Stąd teoretyczna analiza 
struktury kapitału społecznego (na wiążący i pomostowy) nie powinna dokonywać bez-
względnego wartościowania jego typów, gdyż znaczenie ich zależy od relacji, w jakich 
pozostają z innymi zasobami. W przypadku klasycznych czynników wzrostu gospo-
darczego znacznie łatwiej określić ich optymalną strukturę na poszczególnych etapach 
rozwoju. Natomiast korzystna dla rozwoju wewnętrzna struktura kapitału społecznego 
zależy od większej liczby zmiennych często o charakterze jakościowym (trudno mie-
rzalnym), a co najważniejsze – podlega ona również ewolucji. Statyczne podejście do 
kapitału społecznego nie jest na pewno właściwe. Kapitał społeczny, jako zasób danego 
społeczeństwa, dopasowuje się do popytu na niego, a badania pokazują, że w miarę 
rozwoju jego rola rośnie6. 

Jeśli całe teorie ekonomiczne w zmieniających się warunkach stają się nieaktualne, to 
tym bardziej może dotyczyć to czynników, których znaczenie na poszczególnych etapach 
może się co najmniej zmieniać. W różnych okresach rozwoju społeczno-ekonomicznego 
te same przejawy kapitału społecznego mogą odgrywać różną rolę. J.R. Hick, stwierdza, 
że skoro ekonomia zajmuje się zmieniającym się światem, to „teoria, która daje dobre 
wyjaśnienie dziś, może dawać złe wyjaśnienia w innym okresie. [A zatem] nie istnieje (…) 
teoria ekonomiczna, która w każdym momencie zrobi dla nas wszystko, czego chcemy (…). 
Możemy [kiedyś] odrzucić nasze obecne teorie nie dlatego, że są złe, ale dlatego, że stały 
się nieadekwatne”7. 

Umniejszanie znaczenia kapitału szczególnie rodzinnego, można próbować tłuma-
czyć szeroko prowadzonymi akcjami deprecjacji rodziny jako instytucji w celu rozpro-
pagowania relacji alternatywnych w stosunku do niej. Zjawisko znane jako poprawność 
polityczna jest zaprzeczeniem zasad każdej nauki, której celem jest dążenie do prawdy. 
Poprawność polityczna jest zgodą na intencjonalne mijanie się z prawdą. Jako dowód 
pozytywnego wpływu kapitału rodzinnego na wzrost gospodarczy można podać badania 
A. Gizy-Poleszczuk 8 i J. Sztaudyngera9. 

5  E. Skawińska, Kapitał społeczny w rozwoju regionu, PWN, Warszawa 2012, s. 44.
6  R. Putnam, Demokracja w działaniu, Znak, Kraków 1995, s. 264. 
7  J.R. Hick, Revolutions In Economics, w: Method and Appraisal In Economics, Cambridge Uni-

versity Press, Cambridge 1976, s. 208, za: O. Williamson, Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, PWN, 
Warszawa 1998, s. 388.

8  A. Giza-Poleszczuk, Przestrzeń społeczna, w: A. Giza-Poleszczuk, M. Marody, A. Rychard, 
Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany społecznej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2000,  
s. 108–149.

9  J. Sztaudynger, Rodzinny kapitał społeczny a wzrost gospodarczy w Polsce, „Ekonomista” 2009, 
nr 2.
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Badaczom krytycznie oceniającym kapitał wiążący polecam uważną lekturę Demo-
kracji w działaniu R. Putnama, w której autor rzeczywiście uwypukla znaczenie kapita-
łu obywatelskiego w budowaniu sprawnego samorządu regionalnego, ale jednocześnie 
pokazuje znaczenie kapitału wiążącego jako podstawę sukcesu gospodarczego. Kapitał 
wiążący, w bardzo dużym stopniu rodzinny, przyczynił się do rozwoju gospodarczego 
północnych Włoch10.

 I. Pietrzyk, analizując dystrykt przemysłowy, zwraca uwagę na pozarynkowy cha-
rakter relacji między przedsiębiorstwami i spontaniczny proces zbiorowego uczenia się 
oraz, że wspólne powiązania i relacje oparte na zaufaniu i wzajemności generują efekty 
zewnętrzne przesądzające o wyższości terytorialnej formy zorganizowania produkcji11. 

Pozytywny czy negatywny kapitał społeczny

Praktycznie wszystkie definicje kapitału społecznego podkreślają w sposób bezpo-
średni lub pośredni korzystny wpływ na funkcjonowanie gospodarki i społeczeństwa. 
Jednocześnie autorzy, tak zdefiniowanego kapitału społecznego, doszukują się również 
jego negatywnego wpływu. Wymaga więc rozstrzygnięcia problem, czy kapitał społecz-
ny, który z definicji jest czynnikiem pozytywnym, może jednocześnie być negatywnym, 
czy raczej przypisywane negatywne skutki są wynikiem barku kapitału społecznego.

W cytowanej już pracy F. Fukuyama, wyraźnie nie zgadzając się z przypisywaniem 
kapitałowi społecznemu ujemnych cech, stwierdza: „Mamy zatem prawo zakładać, że 
kapitał społeczny na ogół nie będzie powodował bardziej negatywnych skutków niż 
wytwory kapitału fizycznego”12. W literaturze ekonomicznej poświęconej kapitałowi 
fizycznemu dużo miejsca zajmują rozważania dotyczące jego deficytu, natomiast nie 
spotyka się szerszych uwag o jego szkodliwości. W innym miejscu w tej samej publi-
kacji F. Fukuyama stwierdza, że „skoro kapitał społeczny odzwierciedla istnienie norm 
kooperatywnych, dewiacyjne postawy społeczne wskazują ipso facto na brak tegoż ka-
pitału”13. Przytoczona opinia ma na celu również uporządkowanie znaczenia pojęcia 
„kapitał społeczny”. Uważam, że błędem jest przypisywanie kapitałowi społecznemu 
ujemnego charakteru.

10  R. Putnam, Demokracja..., s. 264–265. 
11 I. Pietrzyk, Zasoby specyficzne jako determinanta konkurencyjności regionów, w: Konkurencyjność 

miast i regionów a przedsiębiorczość i przemiany strukturalne, red. A. Klasik, „Prace Naukowe Aka-
demii Ekonomicznej w Katowicach”, Katowice 2001, s. 17.

12  F. Fukuyama, Kapitał społeczny, w: Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój 
społeczeństw, red. L.E. Harisson, S.P. Huntington, Zysk i S-ka, Poznań 2003, s. 172.

13  Tamże, s. 175.
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Nieinwestycyjny charakter kapitału społecznego

Wśród badaczy kapitału społecznego nie ma jednomyślności co do sposobu jego 
powstawania. Bardzo często można spotkać w literaturze stwierdzenia mówiące o ko-
nieczności inwestowania na rzecz powstania kapitału społecznego. Autorzy nie wska-
zują jednak, co miałoby być kosztem tego procesu. Inwestowanie polega na ponoszeniu 
kosztów w celu otrzymania określonych korzyści. Inwestowanie w kapitał społecz-
ny wydaje się sprzeczne z całą jego koncepcją. Jeśli kapitałem społecznym są normy,  
wartości czy zaufanie, to inwestowanie byłoby niczym innym tylko kupowaniem tych 
wartości. Jeśli pracownik dobrze wykonuje swoje obowiązki, przedsiębiorca wywiązuje 
się ze zobowiązań, sąsiad jest solidarny w stosunku do sąsiada, to wynika z ich systemów 
wartości, a poprzez takie postępowanie pracodawca, kontrahent, społeczność lokalna 
nabiera jeszcze większego zaufania.

W przypadku niektórych publikacji występują niezbyt udane próby wykorzystania 
aparatu, jaki oferuje ekonomia, do analizy inwestowania w kapitał rzeczowy14. Można 
domniemywać, że użycie słowa „kapitał” jest tak sugestywne, że kojarzy się z jego pozy-
skiwaniem poprzez działalność inwestycyjną. Pewne podobieństwo pomiędzy kapitałem 
ludzkim i społecznym, również może mylnie sugerować inwestycyjny sposób na po-
większenie rozmiarów tego drugiego. Jednak w przypadku kapitału ludzkiego jesteśmy 
w stanie ustalić przynajmniej część kosztów (koszty jawne) ponoszonych na jego powięk-
szenie, a następnie porównać z korzyściami uzyskanymi przez depozytariuszy kapitału. 

Według A. Gizy-Poleszczuk kategoria kapitału społecznego „tworzona jest – 
i również zanika – jako produkt uboczny innego rodzaju działań”15. Jednocześnie autorka 
widzi możliwość intencjonalnego kreowania kapitału społecznego przez osoby zaintere-
sowane. Użyty jednak przez autorkę przykład – założenie fundacji dla ułatwienia opieki 
nad chorymi dziećmi – nie do końca przekonuje, że mamy do czynienia z intencjonalnym 
kreowaniem kapitału. To dopiero działalność zainteresowanych w ramach fundacji roz-
wiązującej ich problemy tworzy w postaci efektu ubocznego wartości, które nazywamy 
kapitałem społecznym. 

Wartości nie można kupić, je się dziedziczy, podziela się je w wyniku doświadczenia 
życiowego, one się rodzą w następstwie interakcji społecznych i ekonomicznych. P. Bo-
urdieu mówił o kapitale społecznym, że jest akumulowany przede wszystkim w wyniku 
dziedziczenia i powiększa się szybciej tam, gdzie jest jego już więcej. R. Putnam również 
opowiada się za kapitałem jako efektem zewnętrznym: „kapitał społeczny, w odróżnie-
niu od innych form kapitału, musi często powstawać jako produkt uboczny innych spo-

14  M. Theiss, Krewni – znajomi..., s. 115.
15  A. Giza-Poleszczuk, Przestrzeń..., s. 99.
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łecznych działań”16. W innym miejscu stwierdza: „zdobycie dobrej reputacji jest jedną 
z ubocznych korzyści brania udziału w [innym] przedsięwzięciu”17. Również J. Coleman, 
definiując kapitał społeczny, wyklucza inwestowanie jednostki w powiększenie jego 
zasobów: „nie ma mowy o tym, aby zwiększenie puli kapitału społecznego mogło być in-
teresem jednostkowym”18. Podejmowanie działalności inwestycyjnej ma miejsce wtedy, 
gdy określonym nakładom towarzyszy przewidywana korzyść. F. Fukuyama reprezentuje 
pogląd, że kapitał społeczny tworzą ludzie w sposób instynktowny19. 

 K. Arrow poza podkreśleniem wartości kapitału społecznego zaznacza, że nie jest on 
towarem, że nie można go kupić. Skąd więc, tak wielu autorów, widzi możliwość powięk-
szenia kapitału społecznego poprzez inwestycje. Swoją ocenę kapitału społecznego autor 
wyraża następująco: „Obecnie zaufanie ma bardzo wymierną wartość pragmatyczną. 
Zaufanie to środek zmniejszający tarcie wewnątrz systemu społecznego. Jest to niezwy-
kle wydajny instrument; możliwość polegania na słowie partnera w interesach pozwala 
oszczędzić wielu problemów. Niestety, nie jest to towar, który można łatwo kupić. Za-
ufanie oraz pokrewne wartości, takie jak lojalność i prawdomówność stanowią przykład 
czegoś, co ekonomiści nazywają «wartościami ubocznymi». Jednak nie są to towary, 
których wymiana na wolnym rynku jest technicznie możliwa czy nawet uzasadniona”20. 

Nabywanie przez jednostkę systemu wartości, przyswajanie norm oraz wzorów 
zachowań obowiązujących w danej zbiorowości określa się w socjologii socjalizacją. 
Z literatury wynika, że proces ten trwa całe życie. Najważniejszy wpływ na niego ma 
rodzina, szkoła i Kościół, a w późniejszym okresie odgrywane role społeczne, motywy 
i aspiracje. J. Czapiński za niski poziom kapitału społecznego w Polsce obwinia właśnie 
szkołę i Kościół21.

Wartości, o których mówimy w kontekście kapitału społecznego, są określane jako 
utylitarne, cywilizacyjne, to znaczy przynoszące korzyści. M. Scheler wartości utylitar-
ne klasyfikuje najniżej w hierarchii wszystkich wartości. Ich znaczenie polega jednak 
na tym, że są warunkiem realizacji wartości wyższego rzędu. Stojąc na gruncie teorii 
socjologii, w kręgu zainteresowania której znajduje się kapitał społeczny, nie natrafiamy 
na inwestycyjny sposób ich przyswajania22. Inwestowanie w wartości bardziej przypo-
minałoby kupowanie tytułów czy orderów. 

16  R. Putnam, Demokracja..., s. 264.
17  Tamże, s. 260.
18  J. Coleman, Foundations of Social Theory…, s. 317.
19  F. Fukuyama, Wielki wstrząs…, s. 146.
20  K. Arrow, The Limits of Organization, Norton, New York 1974, s. 23 za: F. Fukuyama, Zaufanie. 

Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa 1997, s. 179.
21  J. Czapiński, Polska smuta. O kryzysie zaufania, nepotyzmie oraz dobrym i złym kapitale spo-

łecznym, „Gazeta Wyborcza” z 9 kwietnia 2009 roku.
22  P. Sztompka, Socjologia, Znak, Kraków 2002.
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B. Pogonowska, omawiając poglądy P. Colliera, stwierdza, że „kapitał społeczny 
może być społeczny, ponieważ powstaje z nierynkowych interakcji między agentami, 
które pomimo że nie są rynkowe, dają efekty ekonomiczne. Owe efekty ekonomiczne nie 
przyjmują postaci zinternalizowanych w decyzjach podmiotów kalkulacji w odniesieniu 
do napotkanych na rynku cen i zgodnie z terminologią nauk ekonomicznych określa się 
je mianem «efektów zewnętrznych»”23.

A. Matysiak w książce Źródła kapitału społecznego stwierdza wprost: „Oznacza to, 
że ani państwo, ani podmiot prywatny nie może sam «produkować» dóbr wspólnych. Są 
one zawsze efektem działań zbiorowych; żeby nie powiedzieć: całego społeczeństwa. (…) 
nie można go [kapitału społecznego] stworzyć dzięki indywidualnym inwestycjom”24.  
Wśród autorów, którzy nie widzą możliwości powiększenia rozmiarów kapitału spo-
łecznego poprzez inwestowanie w niego, przeważają ekonomiści. Natomiast socjolodzy 
znacznie częściej wskazują na inwestycyjny sposób powiększenia zasobów kapitału spo-
łecznego.

Kapitał społeczny jako element ładu rozszerzonego

F.A. Hayek w Zgubnej pysze rozumu pisał: „nasza cywilizacja zależy – zarówno gdy 
idzie o jej źródła, jak i jej trwanie – od tego, co można ściśle scharakteryzować tylko 
jako rozszerzony ład ludzkiej współpracy, ład znany bardziej – choć pod nieco mylącym 
mianem – jako kapitalizm. By zrozumieć naszą cywilizację, należy uznać, że rozszerzo-
ny ład nie był rezultatem ludzkiego projektu czy zamiaru, lecz powstał samorzutnie. 
Ukształtował się on dzięki nieświadomemu podporządkowaniu się pewnym tradycyjnym 
i w dużym stopniu moralnym praktykom, którym ludzie są zazwyczaj niechętni. Nie są 
wprawdzie w stanie pojąć ich znaczenia, nie są zdolni dowieść ich ważności, a mimo to 
praktyki te dość szybko rozprzestrzeniły się dzięki ewolucyjnej selekcji – względnemu 
wzrostowi populacji i bogactwa – tych grup, którym przydarzyło się postępować zgodnie 
z nimi”25.

W czasie, kiedy F. Hayek pisał Zgubną pychę rozumu, pojęcia kapitału społecznego 
nie było jeszcze w obiegu naukowym. Ale w użytych przez autora określeniach „pewne 
tradycje i moralne praktyki” bez wątpienia mieszczą się wartości i normy etyczne skła-
dające się na kapitał społeczny. „Rozszerzony ład ludzkiej współpracy” ukazuje społecz-

23  B. Pogonowska, Kapitał społeczny – próba rekonstrukcji kategorii pojęciowej, w: Kapitał 
społeczny – aspekty teoretyczne i praktyczne, red. H. Januszek, Wydawnictwo Akademii Ekonomi-
cznej w Poznaniu, Poznań 2004, s. 21.

24  A. Matysiak, Źródła kapitału społecznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocła-
wiu, Wrocław 1999, s. 61–64.

25  F.A. von Hayek, Zgubna pycha rozumu. O błędach socjalizmu, przeł. M. i T. Kunińscy, Arcana, 
Kraków 2004, s. 11.
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ny charakter systemu ekonomicznego. Należy zwrócić uwagę na ewolucyjny charakter 
zmian systemowych, który poprzez spójność grup doprowadził do nagromadzenia bo-
gactwa. F. Hayek podkreśla znaczenie, jakie miało i ma (należy sądzić) przyswajanie 
„owych praktyk” (wartości, norm, zasad) w nie do końca docenianej ewolucji człowieka.

Porównanie poglądów F. Fukuyamy i F.A. Hayeka pokazuje istotne różnice. Według 
F. Fukuyamy normy rynkowe są tworzone spontanicznie i są racjonalne (wynegocjo-
wane)26. Natomiast według F.A. Hayeka samorzutnie powstałe tradycje moralne leżące 
u podstaw konkurencyjnego ładu rynkowego nie spełniają zasad i norm racjonalności27. 
W tym wypadku F.A. Hayek podziela sposób przyswajania wartości reprezentowany 
przez D. Hume’a, który stwierdza jednoznacznie: „reguły moralności nie są konkluzjami 
wysnutymi przez nasz rozum”28. Natomiast F. Fukuyama, doceniając wkład F.A. Hayeka, 
uznaje rozpoczęcie systematycznych badań nad tym, jak ład społeczny, a zatem i kapitał 
społeczny, mogą pojawić się spontanicznie i w sposób zdecentralizowany, za jedno z naj-
ważniejszych wydarzeń intelektualnych XX wieku29.

Również D. North podkreśla ewolucyjny charakter zmian instytucjonalnych i dodaje, 
że dalekosiężne konsekwencje tego procesu są niezamierzone, gdyż ludzie nie są zainte-
resowani nimi, a ponadto wyniki działania często rozmijają się z zamierzeniami. „Reguły 
formalne można zmieniać jednorazowo i natychmiast w rezultacie decyzji politycznej 
czy sądowej, jednakże nieformalne przymusy, wyrażające się w zwyczajach, tradycjach 
i rozmaitych zachowaniach są bardziej nieczułe na przemyślane decyzje. Te kulturowe 
przymusy nie tylko łączą przeszłość z teraźniejszością, ale także dostarczają klucza do 
wyjaśnienia ścieżki zmiany historycznej”30.

Podsumowanie

Wychodząc z założenia, że na kapitał społeczny składają się nieformalne wartości 
i normy etyczne i nie znajdując podstaw do jego powiększania poprzez celowe inwesty-
cje, proponuję następujące jego definiowane: kapitał społeczny są to nagromadzone 
w długim okresie korzystne efekty zewnętrzne interakcji społecznych i ekonomicz-
nych w postaci nieformalnych wartości i norm etycznych. Tak rozumiane korzyści 
zinternalizowane przez społeczności stają się ich aktywem, a użyte z innymi zasobami 
powodują powstanie efektu synergii. Tak zdefiniowany kapitał społeczny: po pierwsze –  

26  F. Fukuyama, Wielki wstrząs…, s. 1.
27  F.A. von Hayek, Zgubna pycha, s. 13.
28  D. Hume, Traktat o naturze ludzkiej, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1952, s. 182.
29  F. Fukuyama, Wielki wstrząs…, s. 137.
30  D. North, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge 1990, s. 6, 

za: W. Pawlak, Instytucje i zmiana instytucjonalna w torii D. Northa, „Studia Socjologiczne” 1993,  
nr 1(128), s. 74.



Józef Łobocki 
Kapitał społeczny jako korzystny efekt zewnętrzny interakcji społecznych i ekonomicznych

163

E
t
y

k
a

jest efektem zewnętrznym, a nie produktem, w który inwestujemy, po drugie – jest zdecy-
dowanie korzystnym czynnikiem w procesie rozwoju, po trzecie – tworzące go wartości 
i normy mają charakter nieformalny, i po czwarte – jest produktem ewolucji społecznej, 
a nie jest rezultatem ludzkiego zamiaru – powstaje samorzutnie.
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Streszczenie

Kapitał społeczny jest coraz częściej zauważanym i docenianym czynnikiem rozwoju. Krótki okres obecności 
terminu w obiegu naukowym sprawia, że zarówno sam termin, jak i koncepcja z nim związana, nie zawsze są jed-
noznacznie rozumiane. Artykuł jest próbą spojrzenia na kapitał społeczny z perspektywy ekonomicznej, traktującej 
kapitał społeczny, jako korzystne efekty zewnętrzne w postaci nieformalnych wartości i norm etycznych. Tak rozumiany 
kapitał społeczny jest elementem ładu rozszerzonego, który nie jest rezultatem ludzkiego zamiaru, powstaje samo-
rzutnie a nieformalne wartości i normy etyczne wywodzące się z naturalnej formy odradzają się w organizacjach 
skonstruowanych. 

Social capital as a beneficial external effect of social and economic interactions

Social capital is becoming more and more noticeable and appreciated as a growth factor. This newly coined term 
has been in scientific circulation a short time. Hence, both the term itself and the idea behind it are susceptible of various 
interpretations. The purpose of the present article is to try to look at social capital from an economic perspective which 
views social capital as a number of beneficial external effects in the form of informal values and ethical standards. 
Social capital, defined in that way, is part of an extended social order which is not a result of human intent. It arises 
spontaneously and informal values and ethical standards (coming from some natural structure) in organised structures 
regenerate themselves.

Translated by Józef Łobocki 
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Wprowadzenie

Kluczem do sukcesu każdej organizacji są nie tylko konsumenci, ale przede wszyst-
kim pracownicy. Od ich zaangażowania i wkładu pracy zależy bowiem, czy i w jaki 
sposób ten sukces zostanie osiągnięty. Dlatego też organizacja powinna wykazać się 
szczególną dbałością i troską o swój najcenniejszy kapitał, powinna tworzyć odpowied-
nie warunki do rozwoju, ułatwiać godzenie życia prywatnego i zawodowego. Wyrazem 
takiej dbałości jest coraz częściej przyjmowanie na siebie społecznej odpowiedzialności 
wobec wewnętrznego interesariusza, jakim są pracownicy.

Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów społecznej odpowiedzial-
ności biznesu w wewnętrznych relacjach między pracodawcą a pracownikami w pod-
miotach gospodarczych i instytucjach z obszaru województwa zachodniopomorskiego 
i lubuskiego. Tak sformułowany cel umożliwi zdiagnozowanie poziomu etycznego w ba-
danych organizacjach pod względem stopnia realizacji wybranych standardów etycznych. 
Pozwoli to na sformułowanie ogólnych wniosków i zaleceń odnośnie do podjęcia działań 
na rzecz poprawy w zakresie przestrzegania tychże standardów.

* Doktor Renata Nowak-Lewandowska jest adiunktem na Wydziale Nauk Społecznych (Zakład 
Socjologii Problemów Społecznych) Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie. E-mail: 
renata.lew@wp.pl.
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W pracy autorka powołuje się na wyniki własnych badań empirycznych, wyniki 
badań innych autorów oraz ogólnodostępne badania sondażowe. 

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa wobec pracowników

Społeczną odpowiedzialność biznesu można zdefiniować jako zespół działań na 
rzecz zaspokajania potrzeb szerokiego grona interesariuszy wewnętrznych i zewnętrz-
nych na drodze przyjęcia przez firmę postawy obywatelskiej, która „każe jej odpowiadać 
na pojawiające się kwestie społeczne istotne dla danej społeczności”2. Porter i Kramer 
wiążą to z przyjęciem przez firmę obowiązku moralnego i zastosowaniem takiej kon-
cepcji tworzenia wartości ekonomicznej, która jednocześnie tworzy wartość społeczną, 
wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym. Przy istniejącej współzależności biznesu 
i społeczeństwa zarówno decyzje biznesowe, jak i polityka społeczna powinny się kiero-
wać zasadą obopólnych korzyści. Krótkotrwały zysk jednej ze stron zmniejsza szansę na 
długotrwałą korzyść dla obu. Aby realizować zasady CSR wobec wewnętrznego interesa-
riusza, jakim są pracownicy, istnieje potrzeba nieustannego dialogu i współpracy z nimi, 
a także angażowania ich w działania organizacji. Warunkiem koniecznym jest etyczne 
przywództwo, będące kołem napędowym we wdrażaniu etycznych wzorców zachowań.

Aspekt społecznej odpowiedzialności w relacjach między pracodawcami a pracow-
nikami znajduje swoje odzwierciedlenie w wielu dokumentach. W 2010 roku Między-
narodowa Organizacja Standaryzacyjna ogłosiła normę ISO 26000, niepodlegającą cer-
tyfikacji, która systematyzuje wiedzę na temat CSR w siedmiu kluczowych obszarach. 
Trzy z nich zawierają zasady CSR odnoszące się do wspomnianych relacji: ład organi-
zacyjny (zasady oraz normy odnoszące się do zarządzania firmą z uwzględnieniem po-
szanowania interesariuszy), prawa człowieka (zakaz dyskryminacji, fundamentalne prawa 
i zasady w pracy) i stosunki pracy (zatrudnienie i stosunki pracy, zatrudnienie i ochrona 
socjalna, bezpieczeństwo i higiena pracy, rozwój człowieka i szkolenia w miejscu pracy)3. 
Norma ta jest przeznaczona do dobrowolnego stosowania przez wszystkie organizacje, 
niezależnie od formy własności, wielkości, rodzaju i lokalizacji. Inne ważne dokumenty to 
między innymi: Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej4 (w szczególności zawarte 
w niej takie prawa człowieka, jak między innymi: prawo do uznawania jego podmioto-
wości, zakaz poniżającego traktowania lub karania oraz prawa ekonomiczne: prawo do 
pracy, prawo do odpowiedniego i zadowalającego wynagrodzenia, zapewniającego jed-

2  M.E Porter, M.R. Kramer, Strategia a społeczeństwo: społeczna odpowiedzialność biznesu – 
pożyteczna moda czy nowy element strategii konkurencyjnej?, „Harvard Busieness Review Polska” 
2007, nr 6(52), s. 87.

3  www.odpowiedzialnafirma.pl/o-csr/iso-26000 (3.06.2013).
4  Dz. Urz. Unii Europejskiej (2010/C 83/02) 30.3.2010.
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nostce i jej rodzinie egzystencję odpowiadającą godności ludzkiej, prawo do własności), 
Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych5 (rozdział IV, a w nim między 
innymi: zakaz dyskryminacji pracowników w zatrudnieniu i w zawodzie; likwidacja 
form pracy przymusowej; podejmowanie działań w celu zapewnienia zdrowia i bezpie-
czeństwa pracowników; zatrudnianie w jak największym stopniu pracowników lokal-
nych i zapewnienie dla nich szkoleń podnoszących ich kwalifikacje), Zasady etycznego 
postępowania w biznesie z obrad Okrągłego Stołu w Caux6 (Dział 3. Postępowanie wobec 
interesariuszy – pracowników: bycie uczciwym w relacjach z pracownikami; unikanie 
praktyk dyskryminacyjnych; gwarancja równego traktowania niezależnie od płci, wieku, 
koloru skóry, wyznania; ochrona pracowników przed obrażeniami i chorobami w miejscu 
pracy, tworzenie miejsc pracy i inne), Wytyczne Global Compact7 – inicjatywa, która na-
kłania firmy do poparcia, przyjęcia i stosowania we wszystkich obszarach działalności 
zasad z czterech obszarów, w celu dokonania pozytywnych zmian w działalności opera-
cyjnej, w tym w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (z 10 zasad, jakie odnoszą 
się do relacji pracodawca–pracownik, należy wymienić: Prawa człowieka: 1. Popieranie 
i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową, 2. Eli-
minację wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę; Standardy pracy:  
3. Poszanowanie wolności zrzeszania się, 4. Eliminację wszelkich form pracy przymu-
sowej, 5. Zniesienie pracy dzieci, 6. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze 
zatrudnienia). Z polskich dokumentów trzeba wymienić natomiast: Konstytucję RP8 
(artykuł 24: „Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje 
nadzór nad warunkami wykonywania pracy”; artykuł 59 punkt 1: „Zapewnia się wolność 
do zrzeszania się w związkach zawodowych (…) oraz w organizacjach pracodawców”; 
artykuł 65: „1. Każdemu zapewnia się wolność wyboru miejsca pracy. 2. Obowiązek pracy 
może być nałożony tylko przez ustawę. 3. Stałe zatrudnianie dzieci do lat 16 jest zakazane.  
4. Minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę (…) określa ustawa”; artykuł 66:  
„1. Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (…). 2. Pracownik 
ma prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy i corocznych płatnych urlopów; 
maksymalne normy czasu pracy określa ustawa”; artykuł 67: „Obywatel ma prawo do 
zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub in-
walidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego”), Kodeks pracy9 oraz kodeksy etyczne 
firm. Wszystkie wspomniane dokumenty odnoszą się do praw człowieka: poszanowania 

5  OECD Guidelines for Multinational Enterprises, Recommendations for Responsible Business 
Conduct in a Global Context, OECD 2011, www.oecd.org/daf/investment/guidelines (4.03.13).

6  www.cauxroundtable.org (7.06.2013).
7  www.globalcompact.org.pl (3.06.2013).
8  DzU z 1997 roku, nr 78, poz. 483.
9  DzU z 2013, nr 0, poz. 2, Ustawa z dnia 9 listopada 2012 roku o zmianie ustawy Kodeks pracy 

oraz niektórych innych ustaw.
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jego godności, sprawiedliwego traktowania, niedyskryminowania, zapewnienia godziwych 
i bezpiecznych warunków pracy, godziwego wynagrodzenia, dostępu do rozwoju. Jednak 
to nie zapisy w dokumentach stanowią o etycznym wymiarze organizacji, ale rzeczywi-
ste działania będące wyrazem tych zapisów. Pewną formą weryfikacji zasad etycznego 
postępowania w praktyce jest w Polsce Ranking odpowiedzialnych firm10 oraz badania 
prowadzone w tym zakresie. Wynika z nich, że relacje z pracownikami są uznawane za naj-
ważniejszy obszar odpowiedzialności firmy. Taką opinię wyraziło 80% dorosłych Polaków 
w badaniu Instytutu GFK Polonia (2009 rok)11 i 59% respondentów w badaniu SMG/KRC 
(przełom 2010 i 2011 roku), przeprowadzonym na zlecenie Pracodawców RP12. 

Opis badania

Badanie miało charakter anonimowy i zostało przeprowadzone metodą sondażu dia-
gnostycznego w kwietniu 2013 roku na próbie 250 studentów studiów niestacjonarnych 
(zaliczonych do kategorii pracujących) w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szcze-
cinie. Celem głównym badania było zdiagnozowanie stopnia realizacji wybranych stan-
dardów etycznych w relacji na linii pracodawca–pracownik (w szczególności dotyczą-
cych praw człowieka i stosunków pracy) w podmiotach gospodarczych i instytucjach 
z obszaru województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego. Celem dodatkowym było 
uzyskanie informacji na temat obecności elementów systemu etycznego oraz preferencji 
respondentów w zakresie działań na rzecz podniesienia poziomu etycznego w badanych 
organizacjach. W badaniu zastosowano narzędzie w postaci kwestionariusza ankiety, 
w której wykorzystano niektóre elementy z badania „Etyka w opinii pracowników”13. 
Kwestionariusz ankiety został podzielony na trzy części. Część pierwsza objęła pytania 
odnoszące się do: stopnia przestrzegania standardów etycznych przez pracodawcę wobec 
pracowników; obecności elementów systemu etycznego; działań podejmowanych przez 
pracodawcę na rzecz pracowników w ramach CSR. Część druga zawierała pytania doty-
czące przestrzegania standardów etycznych przez pracowników wobec pracodawcy, zaś 
część trzecia – opinie respondentów na temat proponowanych działań i instrumentów na 
rzecz ograniczania nieetycznych zachowań w organizacji. 

Struktura próby badawczej była ściśle zdeterminowana strukturą studentów. Zde-
cydowaną większość respondentów stanowiły kobiety (84,8%). Dominowały przy tym 

10  Raport Odpowiedzialny biznes 2012. Dobre praktyki. www.odpowiedzialnybiznes.pl (7.03.13).
11 Badanie przeprowadzono w ramach projektu „CSR jako narzędzie budowania pozytywnego wi-

zerunku przedsiębiorstwa”.
12  R. Sroka, Wzorcowe zachowania, „Personel i Zarządzanie” 2012, nr 1, s. 36. 
13  A. Lewicka-Strzałecka, Etyczne standardy firm i pracowników, Wydawnictwo IFiS PAN, War-

szawa 1999, s. 97.
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osoby w wieku 25–34 lata (35,2%) oraz w wieku do 24 lat (32,8%). Badani w wieku 35–44 
lata stanowili 25,2%, a w wieku 15–54 lata – 6,8%. Blisko połowa ankietowanych miała 
za sobą od 1–5 lat stażu pracy (44,8%), a co trzeci zadeklarował mniej niż 1 rok zatrudnie-
nia. Osoby, które przepracowały od 6–10 lat, stanowiły 16,4% ogółu badanych. Pozostałe 
dwie grupy były w zdecydowanej mniejszości – 6,4% (grupa o stażu pracy 10–20 lat) 
i 2,4% (powyżej 20 lat). Biorąc pod uwagę rodzaj sektora własności, należy stwierdzić, 
że rozkład ankietowanych był prawie wyrównany z lekką przewagą zatrudnienia w sek-
torze prywatnym (53,2%). Przeważało przy tym zatrudnienie w małych organizacjach 
(38,4%) i mikrofirmach (31,6%). Pracujący w średnich i dużych podmiotach stanowili 
odpowiednio 12,8% i 17,2%. 

Należy zaznaczyć, że badanie miało charakter pilotażowy. Z uwagi na jego jedno-
stronny charakter (tylko opinie pracowników i kadry menedżerskiej) obraz przestrze-
gania zasad CSR wewnątrz organizacji jest niepełny i wymaga pogłębienia badań –
uwzględnienia w nich opinii pracodawców. 

Analiza wyników badań

Nieetyczne zachowania pracodawcy wobec pracowników

W części pierwszej formularza ankiety respondenci zostali poproszeni o ustosunko-
wanie się do 14 sytuacji będących przejawem nieetycznego postępowania pracodawcy 
wobec pracowników. Wśród nieetycznych zachowań badani za najczęściej występujące 
uznali zjawisko nepotyzmu (preferowania swoich krewnych, znajomych przy zatrud-
nianiu, awansowaniu i wynagradzaniu). Aż 41,2% badanych ogółem przypisało temu 
rodzajowi zachowania kategorię „często” (zob. wykres 1). Należy przy tym zauważyć, że 
udział osób wskazujących na wysoką częstość nepotyzmu jest tym większy, im dłuższy 
staż pracy (od 36% w grupie osób o stażu do 1 roku do 66,6% w grupie osób o stażu ponad 
20 lat). W zakresie kryterium wieku najwyższy udział wskazań „często” odnotowano 
w grupie 25–34 lata (45,45%) i 35–44 lata (41,27%). Nie bez znaczenia była wielkość 
organizacji, w której pracowali ankietowani. Na nepotyzm częściej wskazywali badani 
z firm średnich i dużych (odpowiednio 59,38% i 46,51%), częściej z sektora publicznego 
niż prywatnego (odpowiednio 48,72% i 33,83%). J. Szczupaczyński zalicza taki rodzaj za-
chowania do jednej z cech amoralnej kultury organizacji, która sankcjonuje pozaformalne 
mechanizmy dystrybucji cenionych wartości, toleruje stosowanie koteryjnych kryteriów 
decyzji kadrowych związanych z wynagradzaniem, awansowaniem i tym podobnymi14.

14  J. Szczupaczyński, Bariery etycznego zarządzania w opinii polskich menedżerów i przedsiębior-
ców, „Przegląd Organizacji” 2011, nr 1, s. 14.
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Wykres 1. Nieetyczne zachowania pracodawców wobec pracowników 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Kolejne pozycje zajęły takie zachowania, jak przekraczanie norm czasu pracy oraz 
zatrudnianie „na czarno”. Przekraczanie norm czasu pracy częściej było notowane w or-
ganizacjach prywatnych niż publicznych, częściej w mikrofirmach niż w pozostałych 
rodzajach organizacji. Szczególnie dotyczyło to osób w grupie wiekowej 25–34 lata 
(38,64% wskazań). Częściej wskazywali na łamanie zasad prawa pracy w tym zakresie 
badani o stażu pracy od 1 do 5 lat i powyżej 20 lat (w obu przypadkach po 33% wskazań). 
Kwestia zatrudniania „na czarno” była zgłaszana głównie przez osoby o krótkim stażu 
pracy (do 1 roku) – 24% wskazań – oraz osoby z ponad 20-letnim stażem pracy (50%). 
Co trzecia osoba deklarująca występowanie takiego zachowania była zatrudniona w mi-
krofirmie w sektorze prywatnym. 

Pisząc o nieetycznych zachowaniach, warto przyjrzeć się problemowi dyskryminacji 
w miejscu pracy z uwagi na różne kryteria. Zgodnie z artykułem 18 § 3 kodeksu pracy 
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zakazana jest wszelka dyskryminacja w pracy, zarówno bezpośrednia, jak i pośrednia. 
Jak pokazuje praktyka, z dyskryminacją spotykają się głównie kobiety z racji ograni-
czonej dyspozycyjności, co wynika ze stereotypowego podejścia pracodawcy. Tymcza-
sem z przeprowadzonych badań wynika, że najczęściej dochodziło do dyskryminacji 
w zatrudnianiu, awansowaniu i wynagradzaniu z uwagi na wiek, a dopiero w dalszej 
kolejności z uwagi na płeć i inne kryteria (narodowość, rasę, orientację seksualną, poli-
tyczną, religijną i inną). Rozkład wskazań w poszczególnych rodzajach dyskryminacji 
był wyraźnie zróżnicowany w kategorii staż pracy. W przypadku osób o stażu powyżej 
20 lat, dwukrotnie częściej odnotowano przypadki dyskryminacji z uwagi na płeć niż na 
wiek (odpowiednio 33,3% i 16,6%).

Ze zjawiskiem dyskryminacji w procesie awansowania ściśle wiąże się utrudnianie 
dostępu do szkoleń i rozwoju. Większe problemy w tym względzie dostrzegali ankieto-
wani w wieku 45–54 lat, o stażu pracy ponad 20 lat, zatrudnieni w sektorze prywatnym, 
głównie w mikrofirmach i średnich organizacjach. 

Nieuczciwe praktyki dotyczące sfery wynagrodzeń zostały wskazane jako „częste” 
przez stosunkowo niewielki odsetek respondentów. Dotyczyło to takich elementów, 
jak: nieterminowa wypłata wynagrodzenia, nieterminowa wypłata wynagrodzenia za 
godziny nadliczbowe i niewypłacanie wynagrodzenia. Jednak już w kategorii odpowie-
dzi „czasami” co piąty ankietowany zgłaszał przypadki nieterminowej wypłaty wyna-
grodzenia i wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Dotyczyło to w szczególności an-
kietowanych, zatrudnionych w mikrofirmach, w sektorze prywatnym. Co dziesiąty z nich 
wskazywał na zjawisko niewypłacania wynagrodzenia. W kategorii wiek najliczniejszą 
grupę wyrażających taką opinię stanowiły osoby do 24. roku życia. 

Dbałość o pracownika to także zapewnienie mu bezpiecznych i higienicznych warun-
ków pracy. Z badania wynika, że był to często dostrzegany problem przez 16% ankieto-
wanych ogółem. Naruszenie przepisów bhp częściej zauważali respondenci o dłuższym 
stażu pracy, głównie mężczyźni. Z komfortem pracy wiąże się stworzenie odpowiednich 
warunków psychospołecznych. Tymczasem aż 15,6% badanych odnotowało zjawisko 
mobbingu jako często występujące w miejscu pracy, a „czasami” był to problem dla co 
trzeciego respondenta. Mobbing deklarowali częściej pracownicy starsi stażem pracy 
(blisko co trzeci z nich). Z atmosferą w miejscu pracy wiąże się zapewnienie poszanowa-
nia prywatności pracownika. Częste naruszanie prywatności szczególnie eksponowała 
grupa respondentów w wieku 35–44 lat (blisko 40% wskazań w tej grupie). 

Najmniejszą liczbę wskazań odnotowano w stosunku do zjawiska molestowania sek-
sualnego – 0,4% (co dotyczyło tylko i wyłącznie kobiet w wieku 35-44 lata, o stażu pracy 
10–20 lat, zatrudnionych w mikrofirmach w sektorze prywatnym). 
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Elementy systemu etycznego w badanych organizacjach

Dobrze zarządzana organizacja powinna posiadać kręgosłup wartości stanowiący 
bazę dla kształtowania wartości i postaw jej pracowników. Niezwykle ważne jest kon-
kretne i jasne komunikowanie pracownikom, jakie zachowania są wymagane i oczeki-
wane przez organizację. W formułowaniu takich komunikatów pomocną rolę odgrywają 
programy etyczne, a w szczególności kodeksy etyczne. 

Przedstawione powyżej wyniki badania wskazują, że nieetyczne zachowania pra-
codawców nie dotyczyły bardzo szerokiego grona badanych, niemniej jednak ich wy-
stępowanie sugeruje, że w organizacjach zatrudniających badanych niewłaściwie działa 
system etyczny albo w ogóle go nie ma. Tymczasem, wziąwszy pod uwagę wyniki badań, 
należy stwierdzić, że w blisko 40% podmiotów objętych badaniem obowiązywał kodeks 
etyczny, w 18,8% były prowadzone szkolenia etyczne, a w 12,4% była osoba lub dział 
do spraw rozwiązywania problemów etycznych. W 34% organizacji funkcję etycznego 
doradcy pełnił bezpośredni przełożony. Kodeks etyczny miało 54,7% podmiotów pu-
blicznych i 25% podmiotów prywatnych. Na obecność kodeksu wskazywali zwłaszcza 
respondenci z małych i dużych przedsiębiorstw (po blisko 45%), w wieku 35–44 lat (46%) 
i 45–54 lat (41%), o stażu pracy 6–10 lat (48,7%) i 10–20 lat (50%). Szkolenia etyczne 
były obecne głównie w dużych organizacjach (34,8%). Dział do spraw rozwiązywania 
problemów etycznych funkcjonował częściej w dużych podmiotach sektora publiczne-
go (15,3% wskazań) niż prywatnego (8,2%). Podobne wyniki w tym zakresie uzyskała  
K. Gadomska-Lila, prowadząc badania w zachodniopomorskich przedsiębiorstwach15. 

Z powyższego wynika, że badanym organizacjom są znane narzędzia z zakresu CSR. 
Można więc przypuszczać, że problem nie tkwi w narzędziach jako takich, ale w niskim 
stopniu ich instytucjonalizacji, rozumianej jako „proces, przez który określone rozwią-
zania nabierają wartości i stabilności”16.

Działania na rzecz pracowników podejmowane przez pracodawców w ramach CSR

CSR wobec pracowników obejmuje zwykle działania wykraczające poza obowiązu-
jące normy prawne. Według wyników badań wśród takich działań respondenci wymie-
niali korzyści z funkcjonowania funduszu socjalnego, głównie w formie dofinansowania 
do „wczasów pod gruszą” i innych zorganizowanych form wypoczynku (45,6%). Co 
czwarty badany zdeklarował możliwość skorzystania z dodatkowego urlopu dla młodych 
rodziców, a co piąty – z dodatkowej opieki medycznej. 18,8% badanych miało dofinan-

15  K. Gadomska-Lila, Społeczna odpowiedzialność biznesu wobec pracowników, „Management and 
Business Administration. Central Europe” 2012, nr 2, s. 48–49.

16  J. Szczupaczyński, Bariery etycznego zarządzania..., s. 15. 



Renata Nowak-Lewandowska 
Relacje interpersonalne między pracodawcą a pracownikiem w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu

173

E
t
y

k
a

sowanie do rekreacji i sportu, a 8% – dopłaty do żłobków i przedszkoli. Niecałe 8% 
ankietowanych zgłosiło inne dodatkowe działania – jak: dofinansowanie studiów, re-
fundacja kosztów kursów podejmowanych z inicjatywy pracownika, których celem jest 
podniesienie kwalifikacji zawodowych, dopłaty do mieszkania, dofinansowanie imprez 
kulturalnych. Warto zwrócić uwagę, że wszystkie dodatkowe działania były podejmo-
wane zdecydowanie częściej w organizacjach z sektora publicznego niż prywatnego. 

Nieetyczne zachowania pracowników wobec pracodawcy 

Pytania dotyczące kwestii nieetycznych zachowań wśród pracowników miały na 
celu określenie częstotliwości ich występowania, a także naświetlenie zjawiska anomii 
pracowniczej, rozumianej jako takie zachowanie pracownika, który w sytuacji pokusy 
kreuje usprawiedliwienia i ulega pokusie, realizując korzyści wynikające z okoliczno-
ści17. Według M. Kosewskiego, gdy nie są zaspokojone takie potrzeby, jak potrzeba 
korzyści i potrzeba własnej wartości i godności, pracownicy zwykle sięgają po inne 
korzyści, szukając w procesie usprawiedliwiania takich zachowań poparcia społecznego 
(wśród reszty pracowników). 

Największy odsetek wskazań nieetycznych zachowań w kategoriach „często” 
i „czasami” odnotowano w zakresie takich działań, jak: załatwianie spraw prywatnych 
w czasie pracy, używanie sprzętu biurowego, telefonu i/lub samochodu służbowego do 
celów prywatnych, wynoszenie drobnych materiałów biurowych do domu (zob. wykres 2).  
Trzy pierwsze działania miały podobny rozkład odpowiedzi, niezależnie od kryteriów 
klasyfikacji respondentów. Wynoszeniu materiałów biurowych sprzyjała wielkość or-
ganizacji. Można zaryzykować stwierdzenie, że im większa organizacja, tym częstsze 
zjawisko strefy neutralnie etycznej. Jednak potwierdzenie tej tezy wymaga pogłębienia 
zainicjowanych przez autorkę badań pilotażowych. 

Stosunkowo znaczący odsetek respondentów wskazał w kategorii „czasami” wy-
korzystywanie luk w prawie (30,8%), nieformalne uzyskiwanie danych od konkurencji 
oraz wynoszenie poza firmę poufnych informacji i materiałów będących jej własnością 
w celach prywatnych. Wykorzystywanie luk prawnych częściej zgłaszali mężczyźni niż 
kobiety, głównie w grupach powyżej 24. roku życia. Staż pracy wyraźnie rzutował na 
działania na krawędzi prawa. Najwyższy odsetek wskazań odnotowano w grupie o stażu 
6–10 lat („często” – 4,88% i „czasami” – 51,22%) oraz w grupie 10–20 lat (odpowiednio: 
31,25% i 25%). Nieformalne uzyskiwanie danych od konkurencji zdominowało grupę 
badanych o stażu pracy powyżej 20 lat (33,33%), w organizacjach sektora prywatnego, 
dwukrotnie częściej w grupie mężczyzn niż kobiet. 

17  A. Żuber, Moralnie naganne korzyści, „Personel i Zarządzanie” 2009, nr 6, s. 57–59. 
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Wykres 2. Nieetyczne zachowania pracowników w organizacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Wśród nieuczciwych zachowań zaliczonych do wspomnianej kategorii znacznie rza-
dziej występowały takie działania, jak: fałszowanie danych, sprawozdań oddawanych 
przełożonemu, wręczanie lub przyjmowanie drobnych łapówek i podejmowanie pracy 
w konkurencyjnej formie w okresie zatrudnienia w firmie macierzystej. Wręczanie lub 
przyjmowanie drobnych łapówek zdecydowanie było domeną dużych organizacji (21% 
wskazań w tej grupie) z sektora publicznego, w grupie osób w wieku 35–44 lata. To 
zdecydowanie mniej niż w podobnych badaniach M. Bugdola z 2003 roku18, gdzie blisko 
50% badanych wskazało na obecność tego zjawiska w swoich firmach. Do rzadkości 
należało wynoszenie poza firmę poufnych materiałów i informacji z przeznaczeniem dla 
firmy konkurencyjnej.

Dla porównania, z badań prowadzonych przez portal Praca.pl (2010) wynika, że 
11,75% pracowników dopuszcza się kradzieży, wynosząc drobne materiały biurowe, 
3,24% – „biurowe” produkty spożywcze, a 2,36% produkty firmowe. Z kolei według 

18  M. Bugdol, W zamian za korzyści, „Personel” 2003, nr 5, s. 23. 
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badań CBOS (2007) 27% pracowników korzysta z materiałów służbowych do celów pry-
watnych, 24% załatwia prywatne sprawy w czasie pracy, a 8% świadczy pracę w czasie 
zatrudnienia w firmie macierzystej19. Wszystkie tego typu działania obniżają efektyw-
ność pracy i zmniejszają realizowane przez organizację korzyści, a tym samym negatyw-
nie wpływają na jej konkurencyjność. 

Działania i instrumenty ograniczające nieetyczne zachowania w organizacji

Badani zostali poproszeni o wybranie maksymalnie trzech z sześciu – ich zdaniem 
– najbardziej skutecznych narzędzi ograniczenia nieetycznych zachowań i postaw w or-
ganizacji. Co trzeci ankietowany (33,33% wskazań ogółem) za najbardziej skuteczny 
instrument uznał dobry przykład wychodzący od kierownictwa firmy. Rola etycznego 
przywódcy jest często podnoszona przez wielu badaczy, między innymi przez J. Szczupa-
czyńskiego, odwołującego się w swych badaniach do koncepcji etycznego przywództwa 
Browna i Treviño20. Wskazuje on na niską jakość przywództwa jako na główną przyczynę 
deficytu etyczności polskich przedsiębiorstw21. 

Na drugiej pozycji uplasowały się szkolenia etyczne całej kadry (27%). Grupa ba-
danych w wieku 45–54 lat, przypisała szkoleniom pozycję wiodącą. Wprowadzenie 
kodeksu etycznego lub dokonanie zmian w istniejącym kodeksie zostało wskazane przez 
15,65% respondentów. Kolejne dwie pozycje zajęły instrumenty kontrolne: wprowadze-
nie ostrzejszych kar i wzmożonej kontroli (11,58%) oraz wprowadzenie monitoringu przy 
stanowiskach pracy (7,5%). Za wzmożeniem działań kontrolnych częściej opowiadali się 
respondenci z sektora publicznego, z firm zatrudniających powyżej 250 pracowników, 
o stażu pracy 10–20 lat i powyżej. Takie podejście badanych wskazuje, że w organiza-
cjach brakuje atmosfery wzajemnego zaufania.

Z najmniejszą akceptacją badanych spotkała się propozycja nagradzania pracowni-
ków za ujawnianie nieetycznych zachowań (4,85%). Jest to zrozumiałe z tego względu, 
że w naszej kulturze kojarzy się to jednoznacznie z donosicielstwem, które spotyka się 
zazwyczaj z powszechnym potępieniem społecznym. 

19  Podane za: D. Turek, A. Wojtczuk-Turek, Kompetencyjne uwarunkowania nieetycznego zacho-
wania pracowników, „Problemy Zarządzania” 2011, nr 4, s. 128.

20  M.E. Brown, L.K. Treviño, Ethical Leadership: A Review and Future Directions, „Leadership 
Quarterly” 2006, Vol. 17, issue 6, s. 595.

21  J. Szczupaczyński, Bariery etycznego zarządzania..., s. 13–16.



Współczesne Problemy Ekonomiczne 
nr 7 (2013)

176

E
t
y

k
a

Podsumowanie

Wyniki badań empirycznych pozwalają zwrócić uwagę na charakter nieetycznych 
zachowań w obustronnych relacjach na linii pracownik–pracodawca. Ze strony praco-
dawców dominuje nepotyzm na różnych etapach procesu kadrowego, zwłaszcza w sek-
torze publicznym, zaś w sektorze prywatnym (głównie w mikrofirmach) – przekraczanie 
norm czasu pracy, zatrudnianie „na czarno”, utrudnianie rozwoju pracownikom. Mocno 
akcentowany jest problem mobbingu. Takie zachowania nie pozostają bez wpływu na 
rozmiary zjawiska anomii pracowniczej. Główne przewinienia wiążą się z wykorzysty-
waniem przez pracowników czasu pracy, materiałów, urządzeń, telefonów i samocho-
dów służbowych do celów prywatnych. Badania wskazują także na potrzebę wdrożenia 
odpowiednich narzędzi w celu podniesienia świadomości etycznej obu stron stosunku 
pracy. Rola dobrego przykładu idącego z góry oraz kodeks etyczny zostały uznane za 
główne instrumenty w promowaniu etycznych zachowań w organizacji. Wysoka jakość 
przywództwa wymaga z pewnością starannego doboru kadry kierowniczej wszystkich 
szczebli. W przypadku kodeksu etycznego, kierownictwo firmy powinno zadbać o zaan-
gażowanie pracowników w jego tworzenie, a wcześniej o ich zmotywowanie do rozważań 
nad tym, które wartości są ważne dla nich i dla organizacji. W formułowaniu i wdrażaniu 
narzędzi etycznych niezbędna jest wiedza na temat preferowanych wartości i oczekiwań 
pracowników oraz systematyczne szkolenia w tym zakresie. W tym celu konieczny jest 
dialog z pracownikami. Dzięki temu pracownicy dowiadują się, jaka jest strategia firmy, 
jakie wymagania etyczne, a firma ma informacje o wartościach i potrzebach pracowników. 
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Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów społecznej odpowiedzialności w wewnętrznych relacjach 
między pracodawcą a pracownikami, w podmiotach gospodarczych i instytucjach z obszaru województwa zachodnio-
pomorskiego i lubuskiego.

Autorka prezentuje własne wyniki badań dotyczące nieetycznych zachowań pracodawców wobec pracowników 
i pracowników wobec pracodawców, a także stosowane instrumenty i działania w zakresie CSR w badanych organi-
zacjach. 

Corporate social responsibility in the context of interpersonal relationship between employer and 
employee

The aim of this article is the presentation of selected aspects of social responsibility in internal relationship 
between employer and employees, in business entities and institutions in territory of two voivodies: West Pomeranian 
and Lubuskie. 

The Author presents her own results of research concerning unethical behavior of employer towards employees 
and employees towards employer as well as tools and activities within CSR in the surveyed organizations. 

Translated by Renata Nowak-Lewandowska
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Wprowadzenie

W dziejach Europy, jak i całego świata, migracje odgrywały zawsze istotną rolę. 
W historii Polski zagraniczne ruchy migracyjne także miały doniosłe znaczenie, zarówno 
w kontekście napływu obcokrajowców, jak i emigracji Polaków. Polskę traktuje się jako 
tak zwany tradycyjny kraj emigracyjny, przy czym należy pamiętać, że największa mo-
bilność cechuje osoby młode, często dobrze wykształcone, które stanowią fundament wy-
sokiej jakości kapitału ludzkiego. Celem opracowania jest prezentacja motywów, którymi 
kierują się młodzi Polacy, decydując się na wyjazdy zagraniczne. W części początkowej 
zaprezentowano istotę migracji, opisano przyczyny oraz konsekwencje mobilności prze-
strzennej. Ostatnia część publikacji prezentuje wyniki badań własnych. Całość zamyka 
syntetyczne podsumowanie prowadzonych rozważań.

Istota migracji

Pojęcie migracji nie jest jednoznaczne. Istnieją spory, czy migrantem jest osoba wy-
jeżdżająca za granicę na krótki okres, czy też osoba opuszczająca kraj na stałe. Dodat-
kowym utrudnieniem jest sezonowość. Odnosi się to w szczególności do młodzieży, 

* Doktor Monika Pasternak-Malicka jest adiunktem na Wydziale Zarządzania (Katedra Finansów 
i Bankowości) Politechniki Rzeszowskiej. E-mail: malicka@prz.edu.pl.
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która wyjeżdża na okres wakacyjny w celach zarobkowych. Trudności metodologiczne 
wynikają także z powodu niewiedzy na temat skali nieformalnego zatrudnienia i życia 
migrantów w krajach przyjmujących.

W literaturze można spotkać się z wieloma ujęciami definicyjnymi. Elementem 
wspólnym różnych podejść jest postrzeganie migracji jako elementu mobilności prze-
strzennej. Różnice wynikają zaś z odrębnego postrzegania kwestii związanych ze zmianą 
miejsca zamieszkania, zmianą społeczności lub zmianą geograficzną2. Przyjmuje się, że 
ruch o charakterze turystycznym czy pielgrzymkowym nie jest zaliczany do kategorii 
ruchu migracyjnego3. Zgodnie z metodologią GUS migracja to zmiana miejsca zamiesz-
kania połączona z przemieszczeniem (na pobyt stały lub czasowy)4. Zawsze związana 
jest ściśle z przekroczeniem granicy jednostki terytorialnej lub danego państwa5. Wystę-
puje też zjawisko migracji wewnętrznej, czyli przesunięcie ludności bez przekroczenia 
granicy kraju, na przykład przeprowadzka z miasta na wieś6.

Według H. Shyrocka migracja jest formą geograficzną oraz przestrzenną mobilności. 
Związana jest ze zmianami miejsca pobytu stałego zamieszkania między jasno określo-
nymi strefami geograficznymi7. M. Okólski zdefiniował migrację jako mechaniczny ruch 
bądź wędrówkę ludności. Ruch ten dotyczy trwałej zmiany miejsca zamieszkania, czyli 
jest równoznaczny z przemieszczeniem terytorialnym8.

Słownik wyrazów obcych określa migrację (immigrare – osiedlać się) jako przy-
bycie ludności obcej dla rdzennych mieszkańców danego kraju i osiedlenie się na stałe 
na danym terytorium9. W słowniku języka polskiego pojęcie migracji zdefiniowane jest 
jako przesiedlenie i wędrówka o ruchach etnicznych. Natomiast B. Suchodolski ujmuje 
migracje jako wielkie procesy charakterystyczne dla XIX wieku, które wpływały na 
mobilność ogromnej liczby osób przemieszczających się ze wsi do miast, z kraju do kraju, 
z kontynentu na kontynent10.

2  Współczesna Europa w procesie zmian, red. J. Polakowska-Kujawa, Difin, Warszawa 2006, s. 120.
3  P. Kaczmarczyk, Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 18.
4  W terminologii GUS przez osoby przebywające czasowo za granicą rozumie się takie osoby, 

które przebywają poza krajem (często nawet przez wiele lat), ale nie dokonały wymeldowania z pobytu 
stałego w Polsce. Por. Informacje o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004–2011, 
GUS, Warszawa, wrzesień 2012.

5  M. Mijal, Migracje stałe i czasowe a rynek pracy w Polsce, „Studia i Materiały” Wydział Zarzą-
dzania UW, 2005, nr 1, s. 64.

6  Z. Kostrzewa, J. Stańczak, Migracje wewnętrzne ludności 2002, GUS, Warszawa 2003, s. 22.
7  P. Kaczmarczyk, Migracje zarobkowe Polaków…, s. 18.
8  M. Okólski, Demografia – podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, 

Scholar, Warszawa 2004, s. 82.
9  W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, War-

szawa 1990, s. 72.
10  A. Furdala, W. Wysoczański, Migracje: dzieje, typologia, definicje, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Wrocławskiego, Wrocław 2006, s. 160.
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Prezentacja różnych teorii wyjaśniających procesy migracyjne jest bardzo trudna. 
Przyczyną tego jest fakt, iż badania nad migracjami mają charakter interdyscyplinar-
ny, przebiegają na różnych płaszczyznach badawczych i traktują procesy migracyjne 
w różnych kontekstach11. Na potrzeby pracy przyjmuje się określenie migracji zagra-
nicznej jako czasowej, względnie trwałej zmiany miejsca zamieszkania ludności (z kraju 
pochodzenia do innego kraju). 

Przyczyny migracji młodych osób 

Czynników mających wpływ na zmianę miejsca zamieszkania jest coraz więcej, 
a każdy indywidualnie podchodzi do konieczności opuszczenia kraju. Kiedyś takim 
motywem było pragnienie zobaczenia czegoś niezwykłego, poznania innego kraju, dziś 
przeważają czynniki o charakterze ekonomicznym. 

Do motywów pozaekonomicznych zalicza się czynniki o charakterze politycznym, 
prawnym, a także kulturowym oraz historycznym. Wśród nich najczęściej wymienia 
się uregulowania prawne, system polityczny, sytuację osobistą i rodzinną migranta oraz 
stosunek rodzimych obywateli do mniejszości narodowych12.

Motywy migracji klasyfikuje się także jako: ekonomiczne i demograficzne (bieda, 
bezrobocie, niskie płace, brak odpowiedniej opieki medycznej, zły stan edukacji, wysoki 
przyrost naturalny); społeczno-kulturowe (dyskryminacja religijna, etniczna) oraz przy-
czyny polityczne (korupcja, konflikty, przemoc, łamanie praw człowieka)13.

Wśród młodych osób dominują migracje o charakterze ekonomicznym. Według 
Johna Hicksa podstawową przyczyną migracji jest zróżnicowanie ekonomicznych ko-
rzyści netto, przede wszystkim zaś zróżnicowanie stawek płac14.

Przyczyny ekonomiczne międzynarodowych przepływów siły roboczej można ana-
lizować w układzie makro, mezo i mikro15:

a) teorie w skali makro – zakłada się, że migranci reagują na ekonomiczne i społecz-
ne różnice w przestrzeni;

11  D. Möller. Migration und ihre Arbeitsmarkteffekte In Deutschland. Analyse für Wanderungen 
aus Polen nach der EU-Osterweiterung, Europäische Hochschulschriften, Reihe V., Volks- und Be-
triebswirtschaft, Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2002, s. 35.

12  E. Siek, J.L. Bednarczyk, Kryzys ekonomiczny a migracje ludności Polski do wybranych krajów, 
„Rocznik Żyrardowski” 2009, nr 7, s. 164.

13  O. Dębowska, Migracje – wyniki aktualnych badań i analiz, Małopolskie Obserwatorium Rynku 
Pracy i Edukacji, Kraków 2007, s. 7.

14  T. Liebig, Migration Theory from a Sypply-side Perspective, w: Discussion Paper No. 92: Re-
search Institute for Labour Economics and Labour Low, Universität St. Gallen, Switzerland, lipiec 
2003, s. 5.

15  J. Balicki, P. Stalker, Polityka imigracyjna i azylowa: wyzwania i dylematy, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2006.
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b) mezoteorie – do rozważań zostają włączone powiązania kolektywne i społeczne;
c) teorie w skali mikro – poddawane są analizie warunki indywidualne podejmo-

wania decyzji.
Teorie w skali makro, mezo i mikro bardzo często się nawzajem przenikają. Roz-

patrując motywy wyjazdu młodych osób na wszystkich trzech płaszczyznach, możemy 
także wyróżnić16:

a) poszukiwanie lepszego bytu materialnego – dotyczą osób młodych uzyskujących 
niskie dochody, migranci traktujący swój pobyt za granicą jako działanie mające 
przynieść wymierną korzyść finansową;

b) możliwość kształcenia się i samorealizacji – zwłaszcza ludzie młodzi, wyjeżdżający 
w czasie studiów, chcący zdobyć doświadczenie, poprawić umiejętności językowe;

c) chęć zachowania aktywności zawodowej – motywy kierujące młodymi, dobrze 
wykształconymi osobami, ale bezrobotnymi, lub pracującymi za niskie stawki;

d) chęć poszukiwania przygód i ryzyka – migracje w celu poznania świata, charak-
teryzujące osoby skłonne do ryzyka i lubiące adrenalinę.

Wskazuje się także na postęp technologiczny jako czynnik umożliwiający szybkie 
i tanie przemieszczanie się z państwa do państwa, a także wpływ środków masowego 
przekazu jako narzędzia kreowania postaw młodych osób17. Także zmiany systemowe, 
transformacje gospodarek, kryzysy polityczne i ekonomiczne skutkują wysoką skłonno-
ścią do mobilności.

Ostatni kryzys gospodarczy, według raportu OECD, najboleśniej dotknął młodych 
emigrantów bez kwalifikacji. Odsetek bezrobocia wśród nich wzrósł o 4%18. Recesja 
spowodowała też pogorszenie sytuacji na rynku pracy w Europie. Zgodnie z danymi 
Eurostatu, wskaźnik bezrobocia w maju 2012 roku wśród osób poniżej 25. roku życia 
wyniósł średnio w UE 22,7%. W styczniu 2013 roku bez pracy pozostawało 5,3 miliona 
młodych osób, z tego 3,6 miliona w strefie euro. Najgorzej sytuacja wyglądała w Grecji 
(ponad 59,4% młodych osób nie miało pracy), w Hiszpanii 55,5%19. Skala bezrobocia 
w Polsce nie jest wprawdzie tak dramatyczna (26,4% w styczniu 2012 roku, 24,9% we 
wrześniu 2012 roku), lecz i ta sytuacja skłania młode osoby do poszukiwania pracy na 
zagranicznych rynkach20.

16  T. Popławski, Migracje masowe z peryferii do centrów. Przyczyny, skutki i skale migracji Polaków 
do Europy Zachodniej, Difin, Warszawa 2006, s. 147.

17  K. Slany, Orientacje emigracyjne Polaków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 
1997, s. 11.

18  International Migration Outlook 2012, OECD Publishing, www.dx.doi.org/10.1797/migr_out-
look-2012-en (3.03.13).

19  Unemployment statistics, styczeń 2013 pp..eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php 
(7.04.13).

20  J. Kowalski, Za pracą wyjechały już 2 mln: młodzi, wykształceni, zdeterminowani, „Gazeta 
Prawna” z 16 sierpnia 2012 roku.
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Konsekwencje mobilności przestrzennej 

Konsekwencje migracji można rozpatrywać w kontekście skutków, jakie ona niesie 
dla samych wyjeżdżających i ich rodzin, skutków dla społeczności lokalnej oraz dla całej 
gospodarki. Jednocześnie konsekwencje te mogą mieć na każdej płaszczyźnie wymiar 
pozytywny, jak i negatywny. Tabela 1 prezentuje skutki dla migrantów i ich rodzin, 
a także konsekwencje, jakie niesie mobilność przestrzenna dla społeczności lokalnych. 

Tabela 1. Skutki migracji dla migrantów, ich rodzin i społeczeństwa

Poziom na, którym 
występują skutki 

migracji
Konsekwencje pozytywne Konsekwencje negatywne

Dla migrantów i ich 
rodzin

 – poprawa standardu życia,
 – wzrost dochodów,
 – możliwość podjęcia pracy,
 – doskonalenie znajomości obcego języka,
 – możliwość zdobycia nowych umiejętności, 

dokształcanie

 – pozycja społeczna nieadekwatna do 
oczekiwań i kwalifikacji,

 – praca poniżej kwalifikacji,
 – schizofrenia życiowa i życie na krawędzi 

„dwóch światów”,
 – rozpad rodziny, związku małżeńskiego

Dla społeczności 
lokalnej

 – rozwój przedsiębiorczości – transfer kultury 
ekonomicznej,

 – mniejsza skala biedy,
 – poprawa infrastruktury,
 – wykształcenie nienowoczesnego, mobilnego 

społeczeństwa,
 – mniejsza presja na lokalnym rynku pracy

 – zaburzenia struktury demograficznej,
 – trudności z znalezieniem fachowców do 

pracy, 
 – wyludnienie się niektórych regionów,
 – wzrost nierównowagi na sektorowym 

i lokalnym rynku pracy

Dla gospodarki 
państwa

 – niższe bezrobocie,
 – napływ walut w postaci transferów,
 – mniejsza presja demograficzna
 – transfer wiedzy (migracje powrotne)

 – utrata wpływów podatkowych,
 – zagrożenie dla systemu emerytalnego,
 – utrata wydatków związanych z edukacją 

migrantów, 
 – ucieczka młodych i dobrze 

wykwalifikowanych ludzi
Źródło: opracowanie własne na podstawie: T. Kaczmarczyk, J. Tyrowicz, Współczesne migracje Polaków, nr 1, FISE, Warszawa 

2007, s. 13.

Współczesne migracje mają charakter przede wszystkim zarobkowy. Nie sprzyja to 
racjonalizacji decyzji wyjazdowych. Młodzi ludzie, którzy wcześniej zainwestowali czas 
(i nierzadko pieniądze) w uzyskanie wyższego wykształcenia, często decydują się na 
pracę poniżej swoich kompetencji i kwalifikacji21. Ponadto odpływ młodych ludzi niesie 
za sobą niezwykle dużo konsekwencji dla tak zwanego szczebla mezo, czyli gospodarstw 
domowych, rodziny i dziecka22.

21  P. Kaczmarczyk, J. Tyrowicz, Migracje osób z wysokimi kwalifikacjami, nr 8, FISE, Warszawa 
2008, s. 10.

22  K. Iglicka, Poakcesyjne migracje powrotne Polaków: geneza, przyczyny i konsekwencje, Rzecz-
nik Praw Obywatelskich, Warszawa 2010, s. 17.
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Migracja ma także negatywny wpływ na strukturę demograficzną regionu. Z per-
spektywy społeczności lokalnych wyjazdy młodych ludzi mają charakter „osuszający”. 
P. Kaczmarczyk zwraca uwagę, że zróżnicowanie regionalne odpływu jest bardzo silne 
i waha się od 1,8% w województwie mazowieckim do 7% w województwie podkar-
packim. Wskazuje to, że efekty demograficzne migracji, nawet jeśli umiarkowane na 
poziomie całego kraju, mogą okazać się niezwykle istotne na poziomie regionalnym23.

Problem jest o tyle istotny, iż największe straty odnotowano wśród osób młodych 
i bardzo młodych. W kategorii wiekowej 20–24 lata zanotowano ubytki w wysokości 
8,8% populacji, dla osób w wieku 25–29 lat było to 9,3%, podczas gdy dla ludzi w wieku 
30–44 lat odpływ wynosił już 3,8%, a dla osób starszych niż 45 lat – jedynie 1,1%24. 
Z danych Narodowego Spisu Powszechnego wynika, że z niektórych województw wyje-
chało nawet kilkanaście procent osób w mobilnym wieku produkcyjnym (18–44 lata), na 
przykład z województwa opolskiego ponad 15%, podlaskiego – 13%, podkarpackiego –  
prawie 12%25. 

Często brak miejsc pracy i perspektyw życiowych powoduje, że niektóre obszary 
opuszczają najbardziej aktywni i przedsiębiorczy, dobrze wykształceni młodzi ludzie. 
Jest to zjawisko bardzo niekorzystne, gdyż na lokalnym rynku brakuje wówczas specja-
listów. To zniechęca przedsiębiorców do inwestycji, może prowadzić do ograniczania 
skali działania podmiotów już funkcjonujących. W efekcie błędne koło się zamyka, gdyż 
miejsc pracy ubywa także dla tych, którzy zostali.

Równocześnie należy sobie uświadomić, że dla wielu młodych osób wyjazd do pracy 
za granicę może być szansą na przyśpieszenie startu życiowego poprzez pozyskanie 
środków na zakup domu czy założenie własnej działalności gospodarczej.

Od kilkunastu lat coraz częściej postrzega się migracje jako zjawisko korzystne dla 
rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów. W krajach „wysyłających” zwraca się 
uwagę na efektywne wykorzystanie umiejętności nabytych przez wracających, a także 
podkreśla się znaczenie transferów środków finansowych dokonywanych przez migran-
tów, które często są istotnym źródłem finansowania wzrostu gospodarczego.

Wprawdzie niewielki odsetek migrantów wydaje zarobione za granicą pieniądze na 
inwestycje finansowe lub działalność gospodarczą, ale całkiem pokaźna grupa przezna-
cza je na remont lub budowę domu, a to wpływa pozytywnie na pobudzenie popytu 
i rozwój lokalnej gospodarki26.

23  P. Kaczmarczyk, M. Okólski, Demographic and Labour-market Impacts of Migration on Poland, 
„Oxford Review of Economic Policy” 2008, No. 24, s. 600–625.

24  P. Kaczmarczyk, Poakcesyjne migracje Polaków – próba bilansu, Ośrodek Badań nad Migracja-
mi UW, Warszawa 2010, s. 18.

25  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Raport z wyników, marzec 2011, GUS, War-
szawa 2012, s. 102.

26  P. Kaczmarczyk, J. Tyrowicz, Współczesne migracje Polaków, nr 1, FISE, Warszawa 2007, s. 13.
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Przekazy pieniężne z zagranicy mogą odgrywać bardzo ważną rolę w życiu rodzin 
migrantów. Ze względu na nierzeczywisty poziom dochodów rozporządzalnych jest 
często dużo wyższy niż prezentują oficjalne dane. Według R. Jończego, poziom rzeczy-
wistych dochodów wzrastał miesięcznie w przypadku mieszkańców wsi o około 580 
złotych wysokości transferu (około 80% oficjalnego dochodu)27. 

Przyczyny migracji zagranicznych w świetle własnych badań ankietowych

W ostatnim czasie dokonała się zmiana wzorców migracyjnych. Migracje zarobkowe 
nie są już domeną tradycyjnych regionów – Śląska, Opolszczyzny, Pomorza i Podlasia. 
W opinii badaczy zjawiska (K. Iglicka28, P. Kaczmarczyk29, F. Kalter30, M. Mioduszew-
ska31) w coraz większym stopniu z możliwości emigracji zarobkowej korzystają także 
mieszkańcy południowo-wschodnich regionów Polski, w tym w dużej mierze z woje-
wództwa podkarpackiego. 

W tej części publikacji rolę subiektywnych czynników migracyjnych analizuje się 
na podstawie wyników własnych badań ankietowych przeprowadzonych wśród gospo-
darstw domowych z terenu województwa podkarpackiego. Badania przeprowadzono 
w styczniu 2013 roku w 1128 gospodarstwach domowych. Ankiety były skierowane do 
osób powyżej 20. roku życia o zróżnicowanym poziomie dochodów.

Tabela 2 przestawia sugerowane przyczyny migracji młodych ludzi w zależności od 
płci, wieku, wykształcenia osoby biorącej udział w badaniu, a także według dochodów 
miesięcznych przypadających na jednego członka gospodarstwa domowego. Zarówno 
kobiety (58%), jak i mężczyźni (57%) uznali, że do wyjazdów zagranicznych zachęca 
młode osoby perspektywa wyższych zarobków za granicą, a blisko co trzecia osoba (35% 
kobiet; 33% mężczyzn) wskazała, że motywacją jest brak pracy w Polsce.

27  R. Jończy, Migracje zagraniczne z obszarów wiejskich województwa opolskiego po akcesji Polski 
do Unii Europejskiej, Instytut Śląski, Opole–Wrocław 2010.

28  K. Iglicka, Mechanisms of Migration from Poland Before and During the Transition Period, 
„Journal of Ethnic and Migration Studies” 2000, Vol. 26, No. 1.

29  P. Kaczmarczyk, Kryzys a decyzje migracyjne Polaków, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, 
„Biuletyn” 2010, nr 3, s. 7. 

30  F. Kalter, Social Capital and the Dynamics of Temporary Labour Migration from Poland to 
Germany, „European Social Review” 2010, s. 1–15.

31  M. Mioduszewska, Selektywność migracji w Polsce na podstawie danych BAEL/OBM, „Biuletyn 
Migracyjny” 2008, nr 16, www.biuletynmigracyjny. uw.edu.pl/BiuletynMigracyjny16pdf (3.04.13).
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Tabela 2. Wiek i wykształcenie a przyczyny migracji młodych osób

Przyczyny migracji młodych osób – liczba osób (%)

Lepszy 
zarobek

Brak pracy 
w Polsce

Podnoszenie 
kwalifikacji

Otwarcie 
zagranicznych 

rynków 

Brak 
wskazań Razem

1 2 3 4 5 6 7
PŁEĆ
kobieta 359 (58%) 215 (35%) 25 (4%) 13 (2%) 7 (1%) 619 (100%)
mężczyzna 277 (57%) 159 (33%) 24 (5%) 18 (4%) 10 (2%) 488 (100%)
brak wskazań 13 (62%) 4 (19%) 1 (5%) 1 (5%) 2 (10%) 21 (100%)
WIEK
ponad 25 lat 162 (63%) 72 (28%) 14 (5%) 4 (2%) 5 (2%) 257 (100%)
26–35 lat 138 (61%) 77 (34%) 7 (3%) 4 (2%) 1 (0%) 227 (100%) 
36–50 lat 134 (57%) 77 (33%) 10 (4%) 8 (3%) 6 (3%) 235 (100%)
51–60 lat 110 (53%) 73 (35%) 11 (5%) 11 (5%) 3 (1%) 208 (100%)
powyżej 60 lat 104 (53%) 78 (40%) 8 (4%) 5 (3%) 2 (1%) 197 (100%)
brak wskazań 1 (25%) 1 (25%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (50%) 4 (100%)
WYKSZTAŁCENIE
podstawowe 55 (54%) 37 (37%) 7 (7%) 2 (2%) 0 (0%) 101 (100%)
zasadnicze 
zawodowe 133 (51%) 96 (37%) 14 (5%) 10 (4%) 6 (2%) 259 (100%)

średnie 
i pomaturalne 287 (60%) 153 (32%) 19 (4%) 14 (3%) 5 (1%) 478 (100%)

wyższe 167 (61%) 87 (32%) 9 (3%) 6 (2%) 6 (2%) 275 (100%)
brak wskazań 7 (47%) 5 (33%) 1 (7%) 0 (0%) 2 (13%) 15 (100%)
DOCHODY MIES.
do 600 złotych 183 (60%) 97 (32%) 12 (4%) 6 (2%) 6 (2%) 304 (100%)
601–1000 złotych 228 (56%) 146 (36%) 16 (4%) 9 (2%) 6 (1%) 405 (100%)
1001–2000 złotych 159 (54%) 105 (36%) 14 (5%) 10 (3%) 5 (2%) 293 (100%)
powyżej 2000 
złotych 62 (61%) 28 (27%) 6 (6%) 6 (6%) 0 (0%) 102 (100%)

brak wskazań 17 (71%) 2 (8%) 2 (8%) 1 (4%) 2 (8%) 24 (100%)
Razem (liczba 
osób) 649 378 50 32 19 1128

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z przeprowadzonych badań ankietowych gospodarstw domowych w 2013 roku.

W każdej grupie wiekowej jako główną przyczynę migracji młodych osób wskazy-
wano także potrzebę znalezienia lepiej płatnej pracy – im młodszy respondent, tym ten 
czynnik wydawał się ważniejszy (63% w najmłodszej grupie wiekowej; 53% wskazań 
w najstarszej). Jako drugą przyczynę migracji uznano problemy ze znalezieniem pracy 
w Polsce (28% osób poniżej 25 lat; 40% wśród osób powyżej 60 lat). Pozostałe motywy, 
to jest podnoszenie kwalifikacji czy otwarcie zagranicznych rynków pracy dla polskich 
specjalistów, osoby biorące udział w badaniu uznały za drugorzędne. Podobną rangę 
czynników skłaniających do mobilności przestrzennej wskazano w przekroju według 
wykształcenia oraz dochodów miesięcznych per capita w gospodarstwie domowym.
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Tabela 3. Ocena obecnej sytuacji na rynku pracy a przyczyny migracji młodych osób (w %)

Ocena rynku pracy

Przyczyny migracji młodych osób 

Lepszy 
zarobek

Brak pracy 
w Polsce

Podnoszenie 
kwalifikacji

Otwarcie 
zagranicznych 

rynków 
Bardzo trudno znaleźć pracę nawet wykwalifikowanym 
osobom 61,5 35,5 2,0 1,0

Trudno znaleźć pracę zgodną z posiadanym 
wykształceniem 55,5 33,3 6,4 4,8

Można znaleźć ciekawą pracę, lecz gorzej płatną 51,9 30,8 15,4 1,9
Posiadając znajomości łatwo jest znaleźć pracę 57,5 35,0 5,0 2,5
Bez większych problemów można znaleźć pracę 38,5 23,1 15,4 23,0
Trudno powiedzieć 60,0 28,0 8,0 4,0

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z przeprowadzonych badań ankietowych gospodarstw domowych w 2013 roku.

Sytuacja na rynku pracy jest traktowana zwykle jako jeden z kluczowych czynników 
warunkujących mobilność międzynarodową. Rola bezrobocia jako czynnika wypycha-
jącego była w Polsce szczególnie ważna od transformacji gospodarczej do przystąpienia 
Polski do UE, chociaż na poziomie regionalnym i lokalnym fakt utraty pracy bądź za-
grożenie bezrobociem pozostaje wciąż jednym z najważniejszych czynników zwiększa-
jących prawdopodobieństwo migracji zagranicznej, szczególnie wśród młodych osób.

Osoby angażujące się w mobilność zagraniczną biorą zatem pod uwagę sytuację na lo-
kalnym czy regionalnym rynku pracy. A ta jest szczególnie trudna dla młodych osób z wo-
jewództwa podkarpackiego. Tabela 3 ilustruje, jakie przyczyny wyjazdów zagranicznych 
młodych osób widzą ankietowani przez pryzmat ich oceny obecnej sytuacji rynku pracy. 

Biorąc pod uwagę ocenę obecnej sytuacji na rynku pracy w województwie podkar-
packim i przyczyny wyjazdu młodych osób za granicę, można zaobserwować zależność 
obu cech. Najczęstszym powodem wyjazdu była chęć lepszego zarobku, wskazywana 
tym częściej, im gorzej oceniana była sytuacja na rynku pracy. Drugim zasadniczym 
powodem, wskazywanym przez co trzecią osobę, był fakt, iż trudno znaleźć pracę osobie 
bez doświadczenia zawodowego w Polsce. Nieliczni uznali, że czynnikiem motywującym 
do migracji jest to, że zagraniczne rynki pracy otworzyły się na polskich specjalistów.

Podsumowanie

Migracja jest zjawiskiem wieloaspektowym, trudnym do zdefiniowania, a decyzje 
o niej wynikają z różnorodnych przesłanek. Młode osoby angażujące się w mobilność 
zagraniczną biorą pod uwagę przede wszystkim uwarunkowania ekonomiczne obser-
wowane na poziomie całego kraju, a także sytuację na lokalnych rynkach pracy. Oprócz 
czynników ekonomicznych nie bez znaczenia jest tradycja migracyjna w rodzinie (oto-
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czeniu), indywidualna skłonność do ponoszenia ryzyka, jakie niewątpliwie wiąże się 
z wyjazdami zagranicznymi.

Migracje mają zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki. Kościół katolicki określa 
je mianem „kryzysów humanitarnych”, wskazując na problem rozpadu rodzin i eurosie-
roctwa. W literaturze zauważa się też inne niebezpieczeństwa, jakie niosą ze sobą migra-
cje, to jest drenaż mózgów, zmniejszenie przyrostu naturalnego w kraju „wypychającym”, 
wzrost konfliktów społecznych czy tak zwane wpadnięcie w pętlę pułapki migracyjnej.

Nie należy zapominać, że oprócz negatywnych następstw migracji możemy doszukać 
się także pozytywnych jej skutków. Mobilność przestrzenna umożliwia podjęcie pracy, 
podwyższenie dochodów, poprawę standardu życia, podnoszenie kwalifikacji, a w skali 
całego kraju czy regionu – obniżenie wskaźników bezrobocia, zmniejszenie presji na 
rynek pracy, lepsze wyposażenie gospodarstw domowych oraz wykształcanie się mobil-
nych, nowoczesnych społeczności.

W publikacji rangę poszczególnych czynników motywujących analizowano, opiera-
jąc się na wynikach badań własnych przeprowadzonych w styczniu 2013 roku. W świetle 
uzyskanych danych głównym motywatorem migracji jest różnica stawek płac pomiędzy 
Polską a krajami emigracji, którą to przyczynę respondenci wskazywali niezależnie od 
płci, wieku, miesięcznych dochodów czy poziomu wykształcenia (przynajmniej ponad 
połowa w każdym przekroju). Drugą przyczyną jest brak pracy w Polsce (średnio co 
trzeci ankietowany). Pozostałe motywy wydają się mieć drugorzędne znaczenie. 

Ponieważ mieszkańcy Podkarpacia angażują się w zagraniczne wyjazdy zarobkowe 
z dużą intensywnością, wydaje się ważne, aby stworzyć jak najlepsze warunki do wyko-
rzystania tego powracającego kapitału społecznego i gospodarczego, aby czerpać z niego 
korzyści i uniknąć negatywnych konsekwencji migracji.
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Streszczenie

W historii Polski migracje zawsze odgrywały istotną rolę. Należy pamiętać, że największa mobilność cechuje 
osoby młode, często dobrze wykształcone, które stanowią fundament wysokiej jakości kapitału ludzkiego. Celem 
opracowania jest prezentacja motywów, którymi kierują się młodzi Polacy, decydując się na wyjazdy zagraniczne. 
W części początkowej zaprezentowano pojęcie migracji. Następnie opisano przyczyny oraz konsekwencje mobilności 
przestrzennej. Ostatnia część publikacji prezentuje wyniki badań własnych. Całość zamyka podsumowanie prowad-
zonych rozważań.

Causes and consequences of international migration of young Poles

In Poland’s history migration has always played an important role, but it should be remembered that the 
greatest mobility is characterized by young, often well-educated, which are the foundation of high-quality human 
capital. The aim of this paper is to present why young Poles are choosing to travel abroad. In the first part initial 
concept of migration is presented. The next part describes the causes and consequences of spatial mobility. The 
last part of the publication presents the results of conducted research and conclusions. 

Translated by Monika Pasternak-Malicka
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Wprowadzenie

Celem niniejszego tekstu jest rekonstrukcja i analiza obecnych w wybranych wy-
powiedziach przedstawicieli nauk ekonomicznych przykładów dostrzegania i sposo-
bów konceptualizowania problematyki etyki gospodarowania w wymiarze globalnym.  
Na podstawie prowadzonych od dłuższego czasu badań można stwierdzić, że zagadnienie 
globalnej etyki jest na pewno obecne w pracach z obszaru socjologii, filozofii i politologii 
(A. Giddens, U. Beck, J. Habermas, L. Thurow, R. Dahrendorf, Z. Bauman, J. Staniszkis, 
A. Dylus) i szeroko pojmowanej publicystyce (N. Klein, R. Kapuściński, A. Domosław-
ski) oraz że stanowi znaczący fragment analiz ekonomistów – krytyków bądź sceptyków 
obecnej formy globalizacji (J. Stiglitz, T. Kowalik). Obecnie ograniczę się do poglądów 
i opinii formułowanych przez badaczy ekonomistów po kryzysie roku 2007, uznawszy, że 
interesujące poznawczo, a zarazem ważne jest podjęcie próby udzielenia odpowiedzi na 
pytanie, na ile samo doświadczenie kryzysu gospodarczego o globalnej skali, jego niega-
snące dramatyczne konsekwencje ekonomiczno-społeczne, a także liczne protesty „czasu 
oburzenia”1 i ukształtowane w ich następstwie pewne ruchy kulturowe (na przykład 
wzorce konsumpcji etycznej), wywarły wpływ na głębsze docenienie roli tego typu re-

* Doktor habilitowana profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Barbara Pogonowska 
jest kierownikiem Katedry Socjologii i Filozofii na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu. E-mail: barbara.pogonowska@ue.poznan.pl.

1  Tytuł broszury wydanej w 2010 roku autorstwa francuskiego poety i dyplomaty Stephane’a Hessela.
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fleksji w tym środowisku badaczy. Liczne dyskusje w pracach naukowych jednoznacznie 
wskazują na proces kwestionowania prymatu neoliberalnego sposobu uteoretycznienia 
gospodarki rynkowej, mechanizmu samoregulacji i ekonomicznej efektywności, a także 
zasad jej światopoglądowej legitymizacji (sprawiedliwość, równość). Warto podkreślić, 
że uwzględnianie znaczenia wartości etycznych w debatach ekonomicznych nie jest tylko 
problemem o charakterze teoretyczno-poznawczym. Tworzone przez uczonych – eko-
nomistów teorie i koncepcje opisujące i wyjaśniające funkcjonowanie gospodarki mają 
bezpośrednie uchwytne praktycznie konsekwencje w postaci przyjętych przez podmioty 
gospodarcze strategii działania, a także w formie rozstrzygnięć polityki gospodarczej, 
pieniężnej i tak dalej, czyli decyzjach o charakterze politycznym. W ostateczności for-
mułowane przez ekonomistów diagnozy i prognozy świata społeczno-gospodarczego, 
w tym narracje czy oparte na opowieściach2 schematy myślowe, decydują o sytuacji 
ekonomicznej, perspektywach, poczuciu bezpieczeństwa, poziomie jakości życia oraz 
dobrostanie świata społecznego w jego jednostkowym i zbiorowym wymiarze.

Globalna etyka gospodarowania

Przyjmuję, że refleksja etyczna stanowi każdorazowo uporządkowany, a zarazem 
wartościujący namysł nad postacią moralności, która jest praktykowana (respektowana) 
przez uczestników danej sfery życia społeczno-gospodarczego. W konsekwencji – glo-
balną etykę gospodarowania stanowić będzie wyodrębniona z obszaru etyki stosowanej 
i „najmłodsza” wśród subdyscyplin etyki gospodarczej forma usystematyzowanej re-
fleksji nad postacią moralności stosowanej w sferze gospodarki światowej (planetarnej). 
Podobnie jak w przypadku innych dziedzin etyki, w tym ujęć tworzących obszar etyki 
społecznej3, jest to namysł, którego zadaniem jest porządkująco-rekonstrukcyjny opis 
tej postaci moralności oraz jej korygująca modyfikacja zmierzające do sformułowania 
układu wartości mogących stanowić fundament wspólnej wizji gospodarującego global-
nego społeczeństwa. 

Oznacza to, że globalna etyka gospodarowania w ramach prowadzonej refleksji nie 
tylko wskazuje pożądane wartości-cele działań ekonomicznych i odtwarza oraz werba-
lizuje kształt norm i reguł moralnych regulujących w danym czasie i w każdym społe-
czeństwie globalnej gospodarki postępowanie podmiotów gospodarczych, lecz również 
określa, które z owych wzorców powinny być nadal praktykowane oraz ściśle przestrze-

2  G.A. Akerlof, R.J. Schiller, Zwierzęce instynkty. Czy ludzka psychika napędza globalną gospo-
darkę i jaki to ma wpływ na przemiany światowego kapitalizmu, Studio EMKA, Warszawa 2010, s. 81.

3  Etyka społeczna zajmuje się normowaniem społecznych zachowań jednostki, bada i ustala normy 
moralne decydujące o całokształcie życia społecznego (Mały słownik etyczny, red. S. Jedynak, Branta, 
Bydgoszcz 1994, s. 66).
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gane4. Należą do nich dziś niewątpliwie zwięźle, lecz jakże dobitnie wyrażone w Global 
Compact, dokumencie z 2002 roku wzywającym podmioty gospodarcze do przestrze-
gania w skali gospodarki ogólnoświatowej zasad odpowiedzialności korporacyjnej i re-
alizowania koncepcji zrównoważonego rozwoju, cztery postulaty: dotyczące ochrony 
praw człowieka, zapewnienia właściwych standardów pracy, dbałości o środowisko na-
turalne oraz przeciwdziałania korupcji (każdy z trzech pierwszych postulatów zawiera 
trzy szczegółowe zasady – zatem łącznie Global Compact obejmuje dziesięć nakazów)5. 

Refleksja etyczna globalności określa również, które ze spotykanych dotąd w świecie 
„zasad” gospodarowania powinny zostać wyeliminowane bądź konsekwentnie ograni-
czane: moralny dyktat rynku i jego „naturalne” efekty zewnętrzne, tak zwane konieczne 
koszty społeczne rozwoju gospodarczego, wzorce nadmiernej konsumpcji, marnotraw-
stwo kapitału rzeczowego, naturalnego, ludzkiego i społecznego, masowe (globalne) 
bezrobocie, praca dzieci, współczesne postaci niewolnictwa, wyzysk, raje podatkowe, 
nędza, wzrost nierówności społecznych, upokorzenie i społeczne wykluczenie pewnych 
kategorii społecznych (imigranci, uchodźcy, konsumenci-dłużnicy). 

Na koniec – namysł etyczny przybiera także formę postulatów szerzej nieznanych 
jeszcze we współczesnym świecie, artykułując tak zwane niepokoje kultury, a więc wy-
znaczając dla praktyki gospodarowania normy i reguły, które powinny zostać wpro-
wadzone i rozpowszechnione w celu eliminacji zdarzeń i sytuacji, wobec których ne-
gatywne oceny dopiero narastają w społecznej świadomości; są to: eksploatacja przez 
globalne firmy taniej siły roboczej i destrukcja środowiska naturalnego w krajach roz-
wijających się, naganne kontakty przedstawicieli polityki i biznesu, uchylanie się przez 
firmy (na przykład instytucje bankowe) od odpowiedzialności za błędy powodujące straty 
klientów, drastyczne i ekonomicznie oraz moralnie nieuzasadnione rozpiętości płacowe 
w przedsiębiorstwach w krajach Zachodu, zbyt łagodne kary dla przestępców w „białych 
kołnierzykach”, „kryminalizacja globu i globalizacja przestępczości” i tak dalej. Warto 
dodać, że zwolennicy tego typu poglądów zwykle głoszą je (w nieuświadamiany sposób) 
niezależnie od respektowanych własnych przekonań aksjologicznych, a zatem bliskie jest 
im przeświadczenie, że w przypadku globalnych kwestii „Należy dążyć do stworzenia 
zasad, których uzasadnienie nie zależy od jednej religii czy teorii etycznej”6.

Na zakończenie tej części tekstu należy przypomnieć, że termin „etyka globalna” 
pojawia się przypuszczalnie po raz pierwszy w dokumencie Declaration toward a Global 

4  Problem ten podejmowałam między innymi w: A Global Ethical Reflection in the Age of Eco-
nomic Crisis, w: Economic Crisis in a Social Perspective, red. G. Krzyminiewska, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.

5  Warto przypomnieć, że Global Compact jest dokumentem podpisanym (i podpisywanym) przez 
rządy państw, podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe, organizacje związkowe (obecnie 
inicjatywa ta została przyjęta przez ponad 10 000 podmiotów ze 135 państw).

6  J. Mandle, Globalna sprawiedliwość, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2009, s. 39.
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Ethic opracowanym w 1993 roku przez Parlament Religii Świata w Chicago, a szersze 
wyjaśnienie znaczenia tego pojęcia podaje Preambuła Manifesto Global Economic Ethic. 
Consequences for Global Business, opracowania przyjętego przez ONZ w 2009 roku: 
„Globalna etyka gospodarcza – wspólna fundamentalna wizja tego, co cieszy się legity-
mizacją, jest sprawiedliwe i uczciwe – opiera się na zasadach i wartościach moralnych, 
które od niepamiętnych czasów były podzielane przez wszystkie kultury i wspierane 
wspólnym doświadczeniem praktycznym”7. Niezależnie od wątpliwości związanych 
z możliwością wskazania tego typu powszechnie podzielanych i odseparowanych od 
historii wartości moralnych, projekt ten kieruje się koniecznością ukształtowania w zglo-
balizowanym świecie możliwej do przyjęcia wspólnoty aksjologicznej. Jak stwierdza 
Bauman: „Cokolwiek może się kryć pod słowem «globalizacja», na pewno oznacza, że 
wszyscy zależymy od siebie nawzajem. Odległość straciła dziś znaczenie. Cokolwiek 
dzieje się w danym miejscu, może mieć globalne konsekwencje. Dzięki zdobytym przez 
ludzi zasobom, narzędziom i know-how zasięg ich działań rozciąga się na olbrzymie od-
ległości w przestrzeni i czasie. Niezależnie od tego, jak bardzo ograniczone lokalnie mogą 
być zamierzenia działających jednostek, postąpiłyby one nierozważnie, nie uwzględnia-
jąc czynników globalnych, ponieważ właśnie te czynniki decydują o ich sukcesie lub 
porażce. To, co robimy (albo od czego robienia się powstrzymujemy), może wpływać na 
warunki życia (lub śmierci) ludzi w miejscach, których nigdy nie odwiedzimy, i pokoleń, 
których nigdy nie poznamy”8. 

Dyskurs ekonomiczny

Jak już wspomniano, w tekstach ekonomicznych poświęca się wiele uwagi przy-
czynom i konsekwencjom globalnego kryzysu gospodarczego, jednakże na podstawie 
przeprowadzonych selektywnie analiz trzeba stwierdzić, że kwestie etyczne nie są pro-
blematyką dominującą. W części uwzględnionych tu prac analizy te są wkomponowane 
w treść klasycznego sporu dotyczącego właściwych relacji między rynkiem a instytucja-
mi państwa. I tak w książce D. Rodrika, Jedna ekonomia, wiele recept. Globalizacja, in-
stytucje i wzrost gospodarczy, teoria gospodarki mieszanej (to jest gospodarki rynkowej 
o podbudowie instytucjonalnej) w kontekście globalizacji (autor definiuje globalizację 
jako „wzmocnienie handlu i integracji finansowej”9), zwraca uwagę na osłabienie moż-
liwości państw narodowych w zakresie tworzenia instytucji regulacyjnych i redystrybu-

7 Ku obywatelskiej rzeczpospolitej gospodarczej, red. W. Gasparski, B. Rok, Poltext, Warszawa 
2010, s. 416.

8  Z. Bauman, Szanse etyki w zglobalizowanym świecie, Znak, Kraków 2007, s. 64–65.
9  D. Rodrik, Jedna ekonomia, wiele recept. Globalizacja, instytucje i wzrost gospodarczy, 

Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2011, s. 258.
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cyjnych w sytuacji bardzo silnej pozycji globalizujących się rynków: „Te dwa procesy 
razem wzięte prowadzą nas w kierunku świata, który nie należy do nikogo. (…) Obrońcy 
pracowników, działacze na rzecz środowiska i aktywiści organizacji konsumenckich 
opłakują osłabienie nacisku na standardy i prawodawstwa narodowe”10. W ramach tej 
koncepcji proponuje się zatem wizję świata, „w którym polityka jest równie zglobali-
zowana jak gospodarka. Byłby to świat globalnej federacji z gospodarką mieszaną od-
tworzoną na poziomie globalnym”11. Autor zwraca uwagę na konieczność uwzględnie-
nia w kontekście mieszanej gospodarki globalnej okoliczności, którym bez wątpienia 
można przypisać walor etyczny: należy zatem obecne porozumienia (w ramach WTO 
i GATT) w sprawie środków ochronnych rozszerzyć na kwestie takie, jak „wynikające 
z uwzględnienia standardów pracy, ochrony środowiska lub praw człowieka”12, zawie-
rane w ramach współpracy między dotychczasowymi „przegranymi” procesu globali-
zacji, to jest grupami robotników i obrońców środowiska, którzy broniliby zachowania 
między- czy ponadnarodowych standardów pracy i reguł ochrony środowiska, a tymi, 
którzy postrzegani są jako „zwycięzcy” tego procesu i którzy byliby odpowiedzialni 
za wprowadzenie globalnych (ponadnarodowych) standardów rachunkowości, regulacji 
dotyczących jawności, upadłości i finansów13.

Podobna, to jest zakładająca określone formy współpracy państwa z rynkiem, per-
spektywa towarzyszy ujęciu proponowanemu w interesującym artykule M. Guzka. Pro-
blematyka globalizacji w kontekście etycznym (wywołanym przez kryzys) pojawia się 
w związku z koniecznością przebudowy teoretycznych fundamentów światowej gospo-
darki rynkowej jako zbioru rynków, który podlega samoregulacji. Autor stwierdza, że 
samoregulacji podlegają jedynie poszczególne rynki (rynek pracy, kapitału, towarów, 
rynek pieniężny), natomiast zbiór rynków stanowiący gospodarkę jako całość nie posiada 
tej zdolności14. Powoduje to stan nieprawidłowości, który w ramach gospodarki krajowej 
wymaga koordynacji przez państwo, natomiast w skali ponadnarodowej: „Niezbędne 
są oddzielne, koordynowane w skali globalnej, regulacje wobec korporacji. Głównym 
celem tych regulacji nie powinno być nierealistyczne dążenie do przekształcenia ich 
w zwykłe przedsiębiorstwa, lecz eliminowanie nieprawidłowych, a szczególnie szkodli-
wych praktyk typu cen transferowych i patologicznej ekspansji, niszczącej konkurencji 
oraz korumpującej aparat państwowy, przekształcany w układy oligarchiczne”15. 

10  Tamże, s. 259.
11  Tamże.
12  Tamże, s. 278.
13  Tamże, s. 280.
14  M. Guzek, Liberalizm synergiczny na tle sporów doktrynalnych i kryzysu, w: Ekonomia i polityka 

w kryzysie. Kierunki zmian w teoriach, red. M. Guzek, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 
2012, s. 25.

15  Tamże, s. 46.
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Z pewną ostrożnością można stwierdzić, iż etyczne kwestie globalnej gospodarki sto-
sunkowo silnie wyrażają się w debatach ekonomicznych dotyczących globalnego ocieple-
nia, zmian klimatu i w tym właśnie wymiarze należą do badań związanych z ekonomią 
rozwoju oraz teoriami zrównoważonego rozwoju (odpowiadając zarazem bezpośrednio 
na postulaty dokumentu Global Compact). Dzieje się pewnie tak dlatego, że są to zagad-
nienia dziś szeroko obecne w debacie publicznej i że globalne zagrożenia środowiska 
naturalnego powodują niekorzyści odczuwane przez wszystkich mieszkańców planety. 
Owe niekorzyści są również stosunkowo łatwo mierzalne: „Jedną z głównych przyczyn 
popularności śladu ekologicznego jest to, że przedstawia on presję na środowisko natu-
ralne w łatwo zrozumiałych jednostkach”16. Jednakże należy podkreślić, że ten „ilościo-
wy” argument nie powinien być decydujący przy rozstrzyganiu powodów, dla których 
ekonomiści zajmują się – bądź nie – kwestiami etycznymi w kontekście globalnym, po-
nieważ miary i wskaźniki rozwoju gospodarczego, nierówności społecznych czy różnic 
w poziomie jakości życia są równie szeroko dostępne. Interesująca i bardzo ważna dla 
prowadzonych tu rozważań dotyczących globalnych kwestii etycznych w odniesieniu 
do środowiska naturalnego jest praca Nicholasa Sterna Globalny ład z 2009 roku17. Jak 
pisze autor, „Aby powstał globalny ład, musimy jednak działać wspólnie. Globalny ład 
musi być skuteczny w ograniczaniu emisji na wymaganym poziomie. Musi być oszczędny 
i utrzymywać koszty na niskim poziomie. Musi być także sprawiedliwy w odniesieniu 
do możliwości i odpowiedzialności, biorąc pod uwagę zarówno przyczyny, jak i skutki 
zmian klimatu”18. Autor zwraca uwagę, że w dotychczasowych pracach z zakresu eko-
nomii zmian klimatycznych nie brano pod uwagę etyki strategii politycznych mających 
wpływ na sytuację krajów rozwijających się oraz oddziałujących na szanse rozwoju na-
stępnych pokoleń. Dlatego też „w centrum analizy ekonomicznej musi znaleźć się: etyka 
wartości wewnątrz- i międzypokoleniowych, współpraca międzynarodowa, uznanie 
ryzyka”19. Stern krytykuje postawę krajów zamożnych, które „są odpowiedzialne za 
większość emisji w przeszłości, ale to państwa rozwijające się będą najwcześniej i naj-
mocniej nimi dotknięte”20, podkreśla, że problem ochrony klimatu ma wymiar globalny, 
stanowi rzeczywistą wartość gospodarczą i społeczną, a mechanizmy rynkowe zawodzą 
w tym sensie, że prowadzą do nadprodukcji dóbr szkodliwych dla środowiska, ceny pro-
dukowanych towarów nie odzwierciedlają rzeczywistych kosztów, powodując wysokie 
koszty społeczne ich produkcji i konsumpcji, nierówności w odczuwaniu skutków zmian 
klimatu (biorąc pod uwagę sytuację krajów najuboższych, to one najbardziej ucierpią – 

16  J.E. Stiglitz, A. Sen, J.-P. Fitoussi, Błąd pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza, Polskie Towar-
zystwo Ekonomiczne, Warszawa 2013, s. 121.

17  N. Stern, Globalny ład, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010.
18  Tamże, s. 11.
19  Tamże, s. 20.
20  Tamże, s. 11.
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obecnie ponad 300 milionów ludzi jest narażonych na tropikalne cyklony, 300 milionów 
cierpi głód z powodu suszy i powodzi)21. Częściowa odpowiedzialność za obecną sytu-
ację spoczywa również na środowisku badaczy: „Zadziwiające, jak wielu ekonomistów 
popełnia błąd, trzymając się z dala od dyskusji o etyce, a w zamian angażuje się w bez-
owocne próby określenia etyki «objawionej» przez rynki”22. 

Podobieństwo wartościowań związanych z ochroną zasobów naturalnych oraz kwe-
stionowaniem modelu neoliberalnego obecne jest w pracy J. Rifkina wydanej w 2011 
roku – Trzecia rewolucja przemysłowa. Autor zwraca uwagę na konieczność przemian 
w świadomości społecznej w odniesieniu do biosfery: „Homo sapiens ustępuje miejsca 
homo empaticus. Specjaliści od historii społecznej twierdzą, że empatia jest społecz-
nym spoiwem, które pozwala coraz bardziej zindywidualizowanym i zróżnicowanym 
populacjom tworzyć więzy «znajomości» przekraczające granice, tak że społeczeństwo 
może połączyć się w jedną całość. Współodczuwać znaczy cywilizować”23. W związku 
z tym standardowa teoria ekonomii staje się niewystarczająca, bowiem jej podstawowe 
kategorie, takie jak koncepcja pazernej, utylitarystycznej i samolubnej natury ludzkiej, 
rynek, PKB, produktywność, relacje własnościowe, przedmiotowe traktowanie przyrody 
czy obecna pozycja osobistego bogactwa, kapitału finansowego i społecznego, wyma-
gają przemyślenia i rewizji, podobnie jak ukształtowany w ramach pierwszej rewolucji 
przemysłowej system edukacji nastawiony na wyszkolenie produktywnego pracownika24. 
Współczesny program edukacyjny powinien być przeformułowany tak, „by był odpo-
wiedni dla młodych ludzi, którzy będą musieli nauczyć się żyć w nowej gospodarce 
opartej na rozproszeniu i współpracy, wpisanej w przestrzeń biosfery”25.

Podsumowanie

Skromny zakres refleksji o wartościach moralnych zglobalizowanej gospodarki, 
który zaznacza się w dyskursie ekonomicznym, niewątpliwie wiąże się z dominującą 
pozycją neoliberalnego dyskursu, w tym jego podstawowego założenia, jakim jest oparta 
na stanowisku indywidualizmu metodologicznego koncepcja homo oeconomicus. Jak 
zauważa A. Matysiak, krytyk mikroekonomicznej perspektywy przyjętej przez Akerlofa 
i Schillera, w wyjaśnianiu przyczyn kryzysu, uwzględniane przez autorów Zwierzęcych 
instynktów zmienne typu zaufanie i nastroje, poczucie sprawiedliwości i uczciwości, ko-
rupcje, zachowania antyspołeczne, złudzenia co do wartości pieniędzy oraz opowieści 

21  Tamże, s. 13, 19, 43.
22  Tamże, s. 96.
23  J. Rifkin, Trzecia rewolucja przemysłowa, Sonia Draga, Katowice 2012, s. 323.
24  Tamże, s. 304, 308 i 321.
25  Tamże, s. 313.
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uznał, że są one nieprawidłowo konceptualizowane jako kategorie psychiczne zamiast 
jako zależne „od kultury danego społeczeństwa, od struktury normatywnej, czyli insty-
tucji prawnych, od systemu egzekwowania prawa itp.”26. Zdaniem J. Godłów-Legiędź, 
autorki odnoszącej się również krytycznie do podejścia neoliberalnego i wskazującej 
na teoretyczno-praktyczną efektywność paradygmatu instytucjonalizmu („Instytucje są 
ważne, bo pełnią funkcję koordynacyjną, kognitywną i motywacyjną”)27, to poznawcze 
zawładnięcie ekonomii przez jedną opcję metodologiczną prowadzi do kryzysu ekonomii 
jako nauki, a „brak otwartości na dyskusję cechujący ekonomię neoklasyczną, najsilniej-
szy wyraz znajduje wciąż w stosowanym modelu kształcenia ekonomicznego”28. 

Wyrażam nadzieję, że udział w osłabieniu dominacji perspektywy neoliberalnej 
uniemożliwiającej dostrzeżenie przez młodzież akademicką roli wartości moralnych 
w globalnie pojmowanej sferze gospodarowania mogą mieć kulturoznawczo ukierunko-
wane i nastawione na dialog o wartościach i celach społecznych zajęcia z zakresu etyki 
gospodarczej i etyki biznesu. 
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Streszczenie

Autorka przyjmuje założenie, że doświadczenie kryzysu finansowego powinno mieć wpływ na kształt dyskursu 
ekonomicznego w sensie rozpoznania znaczenia wartości moralnych w ekonomii. Artykuł prezentuje wybrane opinie 
środowiska badaczy ekonomistów, które podnoszą rolę tych właśnie wartości w teorii i praktyce gospodarowania. 

Status of global ethics of economy in the economists’ discourse 

The Author claims that an experience of financial crisis should have an influence upon the economist` discourse 
in the sense of recognising the importance of moral value in the economy. The article presents some chosen opinions 
which concerning the role of global ethics in the current economy.
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